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Tėviškės aušra 

Trumpa Šiaulių berniukų gimnazijos 
istorija

Šiaulių vyrų gimnazija, kuri tada baltarusių 
kalba vadinosi Шавельская мужская гiмназия, 
buvo atidaryta 1851 m. rugpjūčio 30 d. 
Ji turėjo paruošiamąją ir septynias gimnazijos 
klases. Tų pačių metų spalio 1 d. ją jau lankė 
297 mokiniai. Tai buvo pirmoji tokia švietimo 
įstaiga Šiaurės Lietuvoje. 

Iš pradžių gimnazija buvo rusiška moky-
mo įstaiga, atidaryta turtingų ir kilmingų tėvų 
vaikams. Didžiąją gimnazistų dalį sudarė Šiau-
lių, apskrities ir aplinkinių apskričių bajorų 
vaikai. Gimnazija buvo dviejų aukštų. 1861 m. 
čia mokėsi 571 mokinys. Gimnazija buvo 
išlaikoma Švietimo ministerijos lėšomis ir iš 
mokesčio už mokslą. Nuo mokesčio būdavo 
atleidžiami gerai besimokantys ir nepriekaiš-
tingo elgesio arba neturtingi mokiniai. Baigę 
gimnaziją, jie galėjo stoti į aukštąsias mokyklas, 
įgydavo teisę užimti administracines pareigas. 
Panaikinus baudžiavą, joje atsirado ir vals-
tiečių vaikų. Tuo metu berniukų gimnazija 
buvo svarbiausia vidurinio mokslo mokykla 
Šiauliuose. 

1871 m. gimnazija reorganizuota į klasikinę 
gimnaziją, turinčią dvimetį septintos klasės 
kursą. Joje buvo mokoma lotynų, graikų, rusų 

kalbų, kitų dalykų. Visi bendrojo lavinimo 
dalykai buvo dėstomi rusų kalba. 1873 m. 
vietoje dvimečio septintos klasės kurso buvo 
atidaryta aštunta klasė. Nežymiai keičiantis 
programai, tokia gimnazija veikė iki Pirmojo 
pasaulinio karo. 

Šiaulių berniukų gimnazija ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai

Jonas NEKRAŠIUS, Šiauliai

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras 
Alfonsas Petrulis. Nuotr. iš „Lietuvos albumo“, 

Kaunas, 1921, fot. Adomas Kliučinskis

Lietuvos heraldikos istorija

Nepažįstami simboliai 
Vytauto heraldikoje. 

Juodaskvernis riteris – kas jis?
Violeta RUTKAUSKIENĖ, JAV 

Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto di-
nastinis herbas Ulricho 

Richentalio kronikoje 
(XV a.), Konstanco 

Rosgarten muziejuje, 
Vokietijoje

Kad Lietuvos herbų tradicija siekia 
daug ankstesnius laikus, nei nurodo mūsų 
istorikai, parodo ne vienas pavyzdys, ne 
vienas faktas bei pats istorinis palikimas. 
Vakarų Europos herbynuose surandami 
Lietuvos valdovų herbai, vėliavų atvaiz-
dai, kurių buvimas mūsų istorijoje dar yra 
mažai aiškintas ir tyrinėtojams kelia daug 
klausimų, jau dabar suteikia gerą progą 
giliau pasvarstyti, ieškant atsakymų, ir sa-
varankiškai pažvelgti į Lietuvos heraldikos 
tradiciją nuo ankstesnių laikų, pasiremiant 
ne kaimynų, o savo pačių istorijos ir heral-
dikos tyrinėtojų atradimais, jų įžvalgomis 

bei idėjomis. Žinoma, į iškylančius naujus 
mūsų heraldikos klausimus ne visada 
pavyksta atsakyti iš karto, nes apie Lietu-
vos valdovų ir didikų herbų, antspaudų, 
vėliavų, kaip ir atskirų Lietuvos valdovų 
naudotų simbolių, kilmę bei jų vystymosi 
tradiciją yra mažai žinoma, svarstyta ar 
analizuota. 

Vokietijoje, Konstanco mieste vykusia-
me šešioliktajame Visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime (1414–1418) dalyvavusi Vytau-
to siųstoji Lietuvos delegacija buvo sutikta 
ir priimta iškilmingai, su atitinkama pa-
garba ir deramu dėmesiu, o susirinkimo 
metraštininkų užfiksuotos Lietuvos dele-
gacijos ir Vytauto pasiuntinių naudotos 
vėliavos bei turėti lietuviški herbai įtraukti 
į kronikas kaip mūsų valstybės tapatybę 
reprezentavę ir apibūdinę ženklai. Vytauto 
delegacijos pasiuntiniai: vyskupai, riteriai 
ir jų tarnai, prisistatė su keturių laukų her-
bine Vytauto vėliava, kurioje atvaizduotas 
lietuviškas raitelis Vytis ir juodas karys, 
laikantis pakeltą kalaviją, kitoje rankoje – 
skydą. Tokią Vytauto pasiuntinių vėliavą 

Valstybės atkūrimo 100-mečio proga pa-
sveikinti Lietuvos žmonių ir drauge paminėti 
šios sukakties į mūsų šalį atvyko visi kviesti 
kaimyninių draugiškų šalių vadovai, kiti 
garbingi užsienio svečiai.

Lietuvos gimtadienio renginiuose dalyva-
vo šiemet taip pat šimtmetį švęsiančių Baltijos 
šalių vadovai – Latvijos ir Estijos Prezidentai 
Raimondas Vėjuonis ir Kersti Kaljulaid. Mūsų 
šalyje viešėjo ir Lenkijos Prezidentas Andžejus 
Duda (Andrzej Duda), su kuriuo Vasario 17 d. 
vyko atskiras Prezidentės susitikimas. Į Lie-
tuvą taip pat atvyko ir Vokietijos Prezidentas 
Frankas Valteris Steinmeieris (Frank-Walter 
Steinmeier). Vasario 16-osios Nepriklausomy-
bės Aktą išsaugojusi šalis – patikima Lietuvos 
partnerė ES ir NATO. Vokietijos kariai vado-

vauja NATO batalionui mūsų šalyje ir skyrė 
jam daugiausia karių.

Vasario 16-osios rytą į Lietuvą atskrido 
prieš kelias savaites antrai kadencijai perrink-
tas Suomijos Prezidentas Saulis Nynistė (Sauli 
Niinistö) ir Islandijos – pirmosios valstybės, 
pripažinusios atkurtą Lietuvos nepriklauso-
mybę, vadovas Gudnis Torlacijus Johanesonas 
(Guðni Thorlacius Jóhannesson). Jubiliejiniuose 
renginiuose taip pat dalyvauja ir strateginės 
regiono partnerės – Švedijos – kronprincesė 
Viktorija.

Pasveikinti Lietuvos atvyko ir Ukrainos 
bei Gruzijos šalių vadovai Petro Porošenka 
ir Georgijus Margvelašvilis. Lietuva visada 
aktyviai palaikė šių šalių teritorinį vientisumą 
ir siekį tapti vieningos Europos šeimos dalimi. 
Ukrainos Prezidentas Lietuvos vadovei įteikė 

specialią dovaną – Lietuvos Statuto, sudaryto 
1566 m., Lucko nuorašo kopiją. Šis Ukrainos 
nacionalinėje bibliotekoje saugomas statutas 
įtvirtino administracines-politines Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės reformas: admi-
nistracinį-teritorinį valstybės suskirstymą į 
apskritis bei numatė platesnes bajorijos eko-
nomines ir politines teises.

Iškilminguose mūsų valstybės atkūrimo šim-
tmečiui skirtuose renginiuose taip pat dalyvauja 
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas 
Tuskas ir Europos Komisijos pirmininkas Žanas 
Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker).

Lietuvos Respublikos Prezidentės spaudos 
tarnybos informacija

Lietuvos Respublikos Prezidento 
kanceliarijos, Roberto Dačkaus nuotr.

Gimtadienio proga pasveikinti 
Lietuvos atvyko užsienio šalių vadovai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priima į Lietuvos gimtadienio šventę atvykusius garbingus užsienio svečius
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Mažosios Lietuvos periodikos istorija

„Šviesai“ – 130 metų
Genovaitė BURNEIKIENĖ, Vilnius

Pradžia Nr. 1 (843)

Tarp straipsnių išspausdinti keturi 
eilėraščiai, kurie skirti įšventintam į vysku-
pus kunigui, lietuviškai knygai, broliams 
lietuviams ir rudeniui. Dar paskelbta daina 
„Sudiev Lietuva“ ir išspausdintos gaidos.

Iš „Gromatnyczios“ aiškėja, kaip re-
dakcija bendrauja su autoriais, skaitytojais. 
Redakcijos atsakymai trumpi, konkretūs: 
„Veversys. Gromata su 5 rubl. perėjo į musu 
rankas ir bus atsiųsta pagal pridėtąjį adresą. 
Mužiks. Tamstos jau senei atsiųstos eilės 
randasi pas mus ir bus dabar prie „Sviesos“ 
suvartojamos. Lauryns. Praszau atleisti, jog 
Tamstos velijimą negalėjau prie szio numerio 
iszpildyti, kadangi pirmas arkuszis jau buvo 
pataisytas.“19 

Redakcija kreipiasi į gyventojus, kviesda-
ma aktyviai bendradarbiauti: „...nuoszirdžiai 
užpraszome brolius Žemaiczius ir Lietuvi-
ninkus [...] mums į pagelbą stotiesi. Įpaszei 
meldžiame [...] mums priteikti trumpas 
pritinkančias žines visokiu atsitikimu Lie-
tuvoje ir Žemaicziuose, taip jau apie gaspa-
dorystę ir kitokius naudingus pamokymus.“ 
Ir atsiprašo, kad pirmasis numeris išleistas 
ne pagal „Apgarsinimą“, ir pažada, jog 
„velesni numerei bus geresni“, jeigu „brolei 
musu reikalą pagal įstangą szelps“20, – 
pažymi redakcija. 

Paskutiniame puslapyje „Įtalpa“ yra re-
dakcijos adresas ir nurodoma, kad „spauda 
ir kaszta Veyerio & Arnoldo Tilžeje“. 

„Sznekėjimai netrikelio su tikincziu“

Tai vienintelis interviu, išspausdintas 
„Šviesos“ leidinyje. Jame diskutuoja neti-
kintysis su tikinčiuoju dėl tikėjimo, dorovės, 
švietimo, mokslo. Kiekvienas išsako savo 
poziciją, bet, tikinčiojo manymu, „mokslas 
be tikėjimo kaip medis be vaisiaus“, o „be 
krikščioniškos dorybės nėra šviesos, – taip 
baigiama diskusija ir paaiškinama, todėl, – 
szitas musu laikrasztis statomas ant sti-
priausio pamato tikėjimo, teisingai vadinasi 
„Szviesa“, nes budamas tikrai krikszczionisz-
kos-katalikiszkos dvasės iszblaszka tamsu-
mą ukanu abejojancziu“21, – akcentuojama 
publikacijoje.

Straipsnio „Acziu Dievui“ autorius 
džiaugiasi, kad „pirmas numeris szio laikras-
zczio užgimęs [...] ženklina pirmą spindulį 
užtekėjusio musu tėvynėje szviesumo“. Jei 
„tie spinduliai [...] dauginsis [...], tai ne už 
ilgo bus apszviesta musu ligsziolei tamsoj 
vargstanti szalis“. Yra daug knygelių, kurios 
moko, pataria, bet „dėl tikro apszvietimo 
proto, pakelimo iszminties [...] ir atidengi-
mo szviesos naudingiausiu yra protingai 
taisytas laikrasztis“. Todėl redakcija prašo:  
„...szirdingai meldžiame Lietuviu ir Že-
majcziu kaipo gyvenanczius sodžiuose, 
miestuose [...] padėkite mums tame didelei 
svarbiame reikale. Vieni surinkite vaityscziu 
nurodymus, kiti apraszykite kas pas jus 
dedasi, ar lenkiasi žmonės prie blaivystės, 
ar atpranta nu rūkymo tabakos, [...] ar daug 
jusu kampe skaitancziu knygeles [...]. Kaip 
mokate taip raszykite, bile tik gryna tiesa 
butu kalboje, o jusu raszybą sutaisys spaus-
tuvėje“22, – pažada redakcija.

Apie Šv. Tėvo Leono XIII kunigystės 50 
jubiliejų „Šviesa“ išspausdino ciklą kelionių 
reportažų. Jų autorius Vincentas kartu su 
maldininkais vyko iš Lietuvos į Romą ir 
siųsdavo redakcijai rašinius. Juose autorius 
perteikia savo įspūdžius, pasakoja apie ap-
lankytas bažnyčias, sutiktus įvairių tautybių 
maldininkus ir iškilmingą šventę Romos 
aikštėje: „...buvo daug švencziu Romoje, bet 
tokia, kurios laike verktu minios deszimcziu 
tukstancziu žmonių dar niekuomet neregėta 
[...]. Atsidarė durys, išėjo 12 žmoniu, nešė 
sostą, ant kurio sedėjo senelis su brangia 
mitra ant galvos, bagotame armote su ranka 
pakelta į auksztį, kuria du pirsztu ženklino 
ant oro kryžių“23, – pasakoja autorius. 

Reportaže „Kelionė į Rymą“ autorius 
vaizdingai aprašo kelionės pradžią: „...
petničioje, po šv. mišiu 6 adyna vakare 
išvykome 700 narių geležinkeliu. Traukė 2 
garvežei 25 vagonus. Vadovas duoda žinę, 
kad reikia sėstis. Trukis pradėjo judintis ir 
tarp szauksmo palydėtojų ir varpų balsų 
palikome Krokavą.“24 Kitame reportaže 

autorius perteikia savo įspūdžius: „...kai 
pažvelgiau pro langą isz savo vežimo, tai 
tikrai mislijau, kad patekau į rojų [...], nes 
anoj pusėj kalnu (Alpiu) viskas kitaip is-
zrodo [...] ar žiuri isz kairės, ar isz deszinės 
– visur tarytum 1 nepertraukiamas sodas“25, 
– stebisi autorius. 

Kaip prieš 500 metų buvo įvestas ka-
talikiškas tikėjimas Lietuvoje, pasakojama 
straipsnyje „Apie įvedimą katalikiszko 
tikėjimo Lietuvoje“ (1888, Nr. 3). Jame ra-
šoma apie kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio 
žygius, jų kovas su kryžiuočiais. Kaip buvo 
naikinami stabmeldystės tikėjimo simboliai, 
kurių gyventojai nenorėjo atsisakyti, todėl 
juos krikštijo būriais. Jogaila pasiuntė žinią 
į Romą, kad Lietuva tarp krikščioniškų ša-
lių, tuomet Šv. Tėvas Urbonas VI palaimino 
Lietuvą. 

„Lietuviszkos raszliavos knįginis 
bankas“

„Šviesos“ redakcija itin daug dėmesio 
skyrė lietuvių švietimui, nes „daugelis 
Lietuviu [...] neturi jokios iszgalos pirkti 
knygeles“. Dar nusiperka „maldinę kny-
gelę, o kitoms jų turtai neisznesza“. Todėl 
„isz tos priežasties didesnė dalis Lietuviu 
sensta aklybėje nieko nežinodami nei apie 
dvasiszkus nei apie svetiszkus reikalus“. O 
„apszvietimą visu tegali padaryti pusdykai 
pardudant ir dovanai dalijant vargszams 
knygeles“. Šiam sumanymui įgyvendinti 
ūkininkas Laurynas paaukojo 2 000 rublių 
„Lietuviszkos raszliavos knyginiam bankui“ 
steigti. Jo iniciatyvai pritarė redakcija; jie 
sudarė sutartį, ją patvirtino notaras ir apie 
viską pranešė straipsnyje „Uždėjimas knį-
ginio amžino banko lietuviszkos raszliavos 
(literatūros)“. Jame rašoma, kad „knygeles 
bus spausdinamos krikszioniszkoje dvasio-
je“26 ir kvietė kitus ūkininkus prisidėti prie 
steigiamo knyginio banko. 

Straipsnio „Dar mažuma dėl prapla-
tinimo knįgu Žemaiczuose ir Lietuvoje“ 
autorius teigia, kad „seniau isz 100 tik 1 
mokėjo skaityti“, o „prisz 50 metu kai visi 
galėjo lankyti mokslinyczias, mokintis savo 
prigimtu liežuviu“, skaitančių – padaugėjo, 
tai dabar „nežiurint ant sunkiausiu prispau-
dimu, baisiausiu persekiojimu, [...] gal atsiras 
isz 100 tik 1 tinginėlis, kuris nenorės mokytis 
skaityti“. Autorius pritaria, jog įsteigtas 
„Lietuviškos raszliavos knyginis bankas“ 
tarp „Szviesos“ spaustuvės ir ūkininko Lau-
ryno, kuris „su Dievo palaima prisidės prie 
platinimo szviesos“ ir knygų naudos „tiek 
dvasiszkam, tiek ukiszkam gyvenime“27, – 
pabrėžia autorius. 

Rašinio „Koks žodis apie skaitymą 
laikraszcziu“ autorius priekaištauja, kad 
„dauguma Lietuviu neskaito laikraszcziu nei 
knįgu ir vaiku nemoko skaityti“. Jis teigia, 
jog „be tikėjimo, be Dievo [...] niekas jokio 
gero neturi“, todėl atsiranda „girtuokliai, 
palaidūnai, pikcziunai, vagys ir razbainikai“, 
ir ragina „sekime ant tos pusės, isz kurios 
mums szviesa kila – ant Prusu Lietuviu“, 
kviesdamas skaityti laikraščius, nes „jie per 
orą atliekia ir suieszko mus, net toliausiuse 
kampuse [...]. Tėvai ir motinos leiskite ir 
mokykite savo vaikus pažinti gyvenimą, kad 
mylėtu savo tevynę ir tikėjimą“. O „mums 
Lietuviams pats geriausias laikrasztis  
„Szviesa“, dėl to, kad ji nesza žines, ne tik 
apie musu tėvynę, bet ir pagal savo progra-
mą apie Dievo žodžius ir apie pastiprinimą 
tikėjimo“28, – aiškina autorius. 

„Gaspadoriszki pasikalbėjimai“

Toks straipsnis išspausdintas „Šviesoje“ 
(1890, Nr. 1). Jame pasakojama apie javų 
auginimą, jų priežiūrą, prekybą. Rašoma, 
kiek javų parduoda Europos šalys, koks 
skirtingų šalių javų derlingumas. Tai – plati 
apžvalga, iliustruota konkrečiais duomeni-
mis apie javų prekybą Europoje. O kitame 
straipsnyje „Paršiuku auginimas“ (1890, Nr. 
3) ūkininkams aiškinama, kaip reikia laikyti, 
šerti, prižiūrėti paršelius. Spausdinti ir kiti 
patarimai; kaip gydyti veršelius, arklius, 
karves, rašyta apie „vaisingų medžių“ naudą 
ūkiui, aiškinta, kaip reikia juos prižiūrėti. 

Straipsnyje „Kaip galima greičiausiai 
pataisyti pas mus ukininkystę“ rašoma, 

kad „reikia ukinikus išmokyti gerai vest 
ukę“, o tam „reikia knįgeliu“, tačiau „ne 
visi moka skaityti [...] ir jos persekiojamos 
[...] o svarbiausia, ne visi ūkininkai vertina 
kas parašyta knįgose“. Autoriaus manymu, 
„geriausia priemone tai butu ukiszkos moks-
linyčios, bet kas jas įtaisys?“. Todėl jis siūlo 
ūkininkams – „leiskite savo vaikus mokintis 
į Kuršą arba į Prusus, nors ant metu, kurie 
turtingesni, galite parupinti geresnę vietą, 
o kurie menkiau tegalite, tai leiskite vaikus 
už darbininkus“. Prūsų ūkininkai „isz savo 
žemės gauna 3,4 kartus daugiau naudos 
niekaip Lietuvos ūkininkai, nors žemė kaip 
ir Lietuvoje, bet mokėjimas vesti ukę – duoda 
tiek naudos“29, – pabrėžia autorius.

Senovėje Lietuvoje buvo daug girių, todėl 
„musu senoliai turėjo ir medaus galybes“, – 
teigia rašinio „Mokįkimes bitininkystės“ 
autorius (1890, Nr. 5). Jis pataria, ką daryti, 
kaip elgtis su bitėmis, kad lietuviai vėl turėtų 
pakankamai medaus ne tik savo šeimai, bet 
galėtų parduoti kitiems. 

Tuokart straipsnio „Keli žodžiai apie 
prekystę ir amatus“ autorius teigia, kad 
„Lietuvos žmonės [...] įprato į lauko darbus“ 
ir jiems atrodo, kad negalės užsiimti kitais 
darbais, „o įpasz prekyste“. Jie mano, kad 
„prekikas negali būti doru žmogumi“, nes 
„tai pastebėjo įpacz isz žydu“. Autorius 
teigia, kad krautuvės savininkas „dorai 
prekiaudamas turės pelno, nes imdamas 
daug prekiu – gauna nuolaidą“. O ūkinin-
kams „nereiks dėl smulkiu dalyku važiuoti į 
miestą“. Jis pažymi, kad dabar, kai „vaikams 
žemes sklypą suskaldo į smulkius po kelis 
margus“, tėvai „žemę turėtu palikti vienam 
vaikui, o kitus išmokyti amato“30, tuomet 
ir ūkis nebūtų „susmulkintas“ ir kiti vaikai 
turėtų amatą.

O straipsnis „Szis tas apie Latviu ūkinin-
kus“ atskleidžia, kuo skiriasi latvių ūkininkai 
nuo lietuvių. Autorius rašo, jog „nors latviai 
žemės negavo, tačiau jie geriau ukininkauja, 
nes 4,5 metų už lauką nieko nemokėjo, [...] 
per tą laiką pastatė trobą, tvartą, vėliau jau 
reikėjo mokėti už žemę“. Paskaičiuota, kad 
„jų žemė negeresnė, kaip pas mus“, tačiau 
„Latviu darbsztumas labai pamokslingas 
[...] jie neskuba dirbti, bet dirba kiekvieną 
dieną isztisus metus, nesilanko karczemose, 
o domisi kas naujo, skaito knygas“31, – rašo 
autorius.

„Isz Lietuvos“

Apie įvykius, naujienas ir įvairias žinias 
iš mūsų šalies „Šviesa“ spausdino skyrelyje 
„Iš Lietuvos“, kurį randame kiekviename 
numeryje. Redakcija prašė bendradarbių ir 
skaitytojų, kad jie siųstų redakcijai „groma-
tas apie įvykius, atsitikimus“. 

Šiandien mes galime sužinoti, kas gi vyko 
mūsų krašte prieš 130 metų. „Šviesoje“ (1887, 
Nr. 2) rašoma, kad „Tilžeje. Nesuskaitomas 
daugumas žasiu per musu miestą gabena isz 
Žemajtijos į Vokietiją, o vokiečiu kupcziai 
tas žasis į kitus krasztus iszsiuntinėja. Pru-
su valdžia neleidžia kiaules isz Rusijos per 
rubežiu [...] todėl rubežiaus sargai atėmė 75 
kiaules, kurios Tilžeje buvo parduotos, o 
pinigai valdžiai teko“. Pranešama ir liūdna 
žinia: „Vilkaviszkyje. Sudegė apie 50 namu. 
Tai jau trečias kartas, kaip dega Vilkaviszkio 
miestas.“ Skelbta ir gera žinia „Pajavonyje, 
Vilkaviszkio pavietas“: „Man teko girdėti 
bažnyčioje gražiai lietuviszkai giedant vy-
rus. Juos iszmokė vargoninkas, garbė jam, 
nes gražus giedojimas sukrutina žmogaus 
szirdį, pakelia dvasią ir žmogus karsziau 
meldžiasi“, – rašo skaitytojas.

„Šviesa“ (1887, Nr. 3–4) praneša, kad 
„žinomas E. Volteris, kuris skaitė rasztą 
Peterburgo geografiszkoje draugijoje apie 
lietuviu dainas. Jis sakė, kad 1880 m. Mokslo 
Akademija leido spausdinti lotyniszkomis 
literomis 8 knįgas dėl lietuviszko raszto, 
tai tas klausymas, – sako Volteris, – dar nei 
moksliszkai, nei praktiszkai neiszreiksztas“. 
Iš Kauno rašo, kad „sugauta plėsziku gauja, 
kuri Kauno rėdyboje plėszikavo. Vadas 
žydas Samuelis Jelenskis“. O iš Liudvinavo 
praneša „apie girtuokliavimą; jauni vaikinai 
su merginomis kas savaitę renkasi karčiamo-
je ir geria skolon, o skolą vėliau atiduoda iš 
tėvu slapčia paimtais javais, nes savu pinigu 
neturi“, – rašo St. Daugaitis.

„Kunigo Juszkevicziaus žodynas“. To-
kią žinutę skelbia „Šviesa“ (1887, Nr. 5): „Jau 
3 metai, kaip Petrapilio Mokslu Akademija 
pradėjo spausdinti lietuviszką-lenkiszką ir 
moskoliszką žodyną, paraszyta musu tau-
tos ir kalbos mylėtojo a. a. kunigo Antano 
Juszkevicziaus, kuris žodžius surankiojo nu 
žmonių. Dabar žodyno spausdinima prižiuri 
P. Fortunatovas.“ 

Vilnius. Skelbiama (1888, Nr. 1–2), kad 
„Šventam Tėvui Leonui XIII ant jubiliejaus 50 
metų kunigystės iszsiuntė albumą su bažnyčiu 
atvaizdais ir apraszymais su užraszu „nuo Vil-
niaus Lietuvaicziu“. „Rokiszkis“. Teigiama, 
kad „garsėja linais; Ivažiuojant į miestelį matyti 
3 eilės namų, keli gražūs namai, apie 30 trobų 
ūkininku su sziaudiniais stogais ir daugel 
žydiszku trobu, apie 10 karcziamu, 3 vėjynės 
melnyczios, naujai pastatyta murinė gotiszko 
stiliaus bažnyczia. Matyti raudonu czerpiu 
dvaro stogai“, – taip Rokiškis atrodė 1888 
metais. „Isz Sziauliu“. Praneša, jog „maskolei 
dasižinoję, jog Sziauliu gimnazijos mokiniai 
iszsiraszo ir skaito lietuviszkus laikraszczius 
labai įpyko [...], nes gimnazijoj negalima ir len-
kiszku knįgu skaityti. Nakti paszaukė kazokus 
isz Kauno, o policmeisteris įėjęs perkratinėjo 
visur [...]. Nieko nerado, nes mokiniai nebuvo 
beprocziai“, – džiaugiasi autorius.

Iš „Suvalku rėdybos“ pranešama (1888, 
Nr. 4–5), kad „žiemą vagys apvogė daug 
svieto: iszvedė daug arkliu, iszplėszė daug 
svirnu, kai atėjo pavasaris, iszėjo Nemunas ir 
prapuolė vagys. Aiszku, kad vagys ateidavo 
isz anapus Nemuno“, – mano autorius. „Geri 
ženklai szios gadynės“. Skelbiama, kad 
„kai kurie skaitytojai davė pasižadėjimą – 
neberukyti. Į taupyklę deda tuos pinigus, 
kuriuos iszleisdavo tabokui. Pagirtina, jei 
atsiras pasekėju, nes tas biaurus paprotis 
naikina be reikalo grašius ir saveikatą“, – 
pabrėžia redakcija.

„Isz Kalvarijos“. Rašo (1888, Nr. 6, 7 ir 
8), jog „iki sziu metu Kalvarijos bažnyczioje 
rožancziu ir giesmes giedojo lenkiszkai; nors 
visa parapija susideda isz vienu Lietuviu. 
Atsiustas jaunas kunigas Zaliauskas renka 
naujus giesmininkus, kurie turės lietuviszkai 
giedoti“, – džiaugiasi Paulius. Per „Jonines 
Kalvarijoj [...] buvo arkliu paroda. Diena 
buvo graži. Arkliu suvedė daug. Daugiausia 
isz Kalvarijos pavieto. Kiekvienas valsczius 
statė skyrium savo arklius. Daugiausia buvo 
ukiszku arkliu. Paroda prasidėjo 1330 ir baigė-
si 10 vakare“, – praneša parodos dalyvis. 

Iš Marijampolės pranešama (1890, Nr. 
2), kad „maskoliai žada nuo szios vasaros is-
znaikinti Marijampolės gimnaziją, nes nepa-
tinka, kad mokslinyczia iszduoda daug geru 
lietuvininku, kurie gina lietuviszką kalbą ir 
katalikiszką tikėjimą. Vyrai, jeigu jums bran-
gus musu katalikiszkas tikėjimas ir prigimta 
lietuviu kalba, raszykite praszymus į patį 
ciesoriu, kad giumnaziją paliktu, nes kaip 
nebus gimnazijos tai nebus ne kunigu“, – 
ragina autorius.

Žinia „isz Vilniaus“. Rašoma (1890, Nr. 3), 
kad „Vilniaus miestas ketina statyti per upę 
Viliją geležinį tiltą“. „Isz Seredžiaus“. Atsiuntė 
žinią, jog „ruosziamasi statyti naują bažnyczią, 
nes dabartinė medinė – pasenus. Žada už mies-
to ją statyti naujoje vietoje. Nereikia už miesto 
tebunie senoje vietoje, nes maskoliai galės 
vietoj buvusios bažnyczios cerkvę pastatyti“, – 
rašo susirūpinęs lietuvis. 

„Isz svetur“

Apie svarbiausius įvykius kitose šalyse 
rašoma skyrelyje „Isz svetur“. Jame prane-
šama apie „Prusu ir maskoliu“ santykius. 
Skelbiama, kad „Peterburge išejo ukazas 
pagal kurį visose auksztesnėse mokslavie-
tėse vokiszka kalba uždrausta“: iš mokyklų 
atleisti profesoriai – jie turės vykti į kitus 
kraštus. „Iš Varšuvos išvarė net 75 familijas 
Vokiecziu.“ O vokiečiai „verczia lenkus – 
germanais. Valdžia superka lenkiszkus dva-
rus ir juos padalina vokiecziams“32.

Maskolijoje (1887, Nr. 5) „uždaryti 5 
universitetai: Peterburgo, Maskvos, Kaza-
nės, Charkovo ir Odesos. Uždarė todėl, kad 
studentai sumiszimą sukėlė, reikalaudami, 
kad jiems duotu lengvesnius įstatymus. 
Kada bus atidaryti nežino“. Turkijai „da-

Nukelta į 3 p.



�Voruta 2018 m. vasario 24 d. Nr. 2 (844)

Mažoji Lietuva

bar visai striuka. Pinigu kasoj ne graszio. 
Daugumas urėdnikų [...] jau keli mėnesiai 
algu negauna. Pinigai, kuriuos prižadėjo 
Maskolijai už karę (1877) dar neiszmokėti 
[...]. tai visai nupliko“. 

Rusija. „Prie Mogiliovo (1888, Nr. 
1–2) geležinkelio avarija; susitiko du veži-
mu – paszto su tavoriniu. Susimuszė abiejų 
peczei ir du vagonu žmonių. 1 konduktorius 
ir 2 keleiviai paliko užmuszti, o 11 keleiviu“ 
buvo sužeisti. O „Anglijoje daug kalėjimu 
prigrusta tautiszku vadovu Airiu, tarp kuriu 
yra daug kataliku kunigu. Lordai nusiuntė 
pas popiežiu atstova, kad sudrausmintu 
kunigus. Popiežius nedrausmino“.

Amerika. „Į Sziaurinę Ameriką (1890, 
Nr. 2) privažiavo daug svieto. Todėl darbo 
davikai sumažino mokestį už darbą. Naujai 
atvykusiems sunku gauti darbą, todėl kai 
kurie grįžta atgal į Europą. O naujai atva-
žiavę turi turėti 30 $, jei neturi – neleidžia 
isz laivo“, – informuoja „Šviesa“.

„Gromatnyčia“

Iš šio skyrelio aiškėja redakcijos ryšiai ir 
bendravimo stilius su skaitytojais ir bendra-
darbiais. „Miszkinis. [1887, Nr. 3–4] 20 rub. 
kaip ir giesmes apturėjau; meldžiu pridėti 
antrašą, idant su gromata geriau susines-
ztume.“ „K. P. isz Kauno. Tamstos siustus 
rankraszczius visus sulaukiau; acziu. Antrą 
numerį tojaus po iszleidimo iszsiuncziau.“ O 
Paukeniui, Paryžiuje (1887, Nr. 5). „6 markes 
apturėjau. „Szviesa“ bus prisiusta“. Vytautas 
(1888, Nr. 1–2). „Apturėję Tamstos gromatą 
atliksime, ko norėjai. Praszome priteikti 
daugiaus.“ J. S. „Rankrasztis „Apie įvedi-
mą katalikiszkjo tikėjimo Lietuvoje“ atėjo 
ir bus patalpintas. Acziu.“ Triszkei (1888, 
Nr. 3). „Žines apturėjau; Acziu. Surinkite ir 
atsiuskite daugiaus isz savo apygardos viską 
priimsime su dekavone.“ Kareivis. „Gromatą 

su visumi apturėjau. Kodėl Petras neatsi-
liepia ant mano gromatu, ar jas negavęs?“ 
M. G. Rįgoje (1888, Nr. 6, 7 ir 8). „Katalogas 
gaunamų knįgu bus podraugei su „Szviesa“ 
prisiuncziamas. Katalikiszkas maldaknįgos 
gali gauti lietuviu, latviu ir lenku kalboje.“ 

 Nuo 1890 metų „Gromatnyčios“ rubrika 
pakeista „Atsakymais į laiškus“. K. Žalegiris 
Baltimorėje (1890, Nr. 1). „Siunčiu Tamstai 100 
egz. „Szviesos“ ant iszpardavimo. Dovanok, 
kad apie tai nedaviau žinios ankscziau.“ J. 
Gustainiui. Londone. „Tik 1 sztuką tokiu knįgu 
asz negaliu parupinti.“ K. Burnett, Amerikoje 
(1890, Nr. 4). Dėl iszraszymo „Szviesos“ kreip-
kitės prie redakcijos „Vienybė Lietuvninkų“, 
tai pigiau kasztuos“. A. Kolitai Anglijoje. Sykiu 
su „Szviesa“ siunčiau ir reikalingas knygas.“  
M. Ragiui (1890, Nr. 7). „Ką pažadėjot atsiųskit 
ant naujo redakcijos adreso. Brosziurėlė jau 
gatava. Malonėčiau žinoti Jusų adresą.“ 

Adomui K-tai. „Prie Jusų atsiųsiu iszti-
kimą žmogų, kurs Jums viską pristatys.“ 
Visiems. „Kas raszot laiszką į redakciją 
„Szviesos“ tai nepamirszkit prilipit markutę 
už 10 kap., o kad ne, tai tų laiszkų redakcija 
nepriims.“ Maskolijos lietuviams (1890, Nr. 
8). „Nejokiu knįgų per pasztą jums negalime 
prisiųsti, nes maskolei užlaiko ant rube-
žiaus“– praneša redakcija. 

 Leidinyje spausdinti ir satyriniai vaiz-
deliai. Vaizdelis „Musu ponai“ parodo 
valsčiaus šaltyšių Tamošių Spurgą, teisėjo 
patarėją Dickų. Pajuokiamos jų silpnybės; 
girtavimas, pataikavimas, nesąžiningumas, 
garbės troškimas.

 „Szviesos Priedas“ 
 
Nuo 1888 metų „Szviesos“ redakcija 

pradėjo leisti „Szviesos Priedą“, kuris išėjo 
drauge su „Szviesos“ Nr. 1–2. Redakcija 
pranešė, kad „Priede“ talpins straipsnius 
dėl inteligentijos“ ir paaiškina, kodėl „vieną 
laikraštį iszleidžia dėl žmonių ir dėl apsz-

viestųju“, nes „dviems laikraščiams stinga 
pinigų, nes žmonės nenori, ar negali pirkti 
laikraščio“. Daug „kliučių ir priežaszčiu yra 
ir dabar, dėlei kuriu gyvenimas laikraszčiu 
labai sunkus“, nes „nevisi nori skaityti 
lietuviszkus laikraszčius, [...] ir per rubežį 
sunkiau butu perneszti 2 nei 1.“ 

 „Mes iszleidžiame tą „Priedą“dėl visu 
inteligentu.“ Juk, „kaip atsiranda reikalas 
visos tėvynės, tada reikalai partijų turi 
nutilti“, nes „tauta turi reikalus, kurie mus 
vienija; tautos reikalai, tai ir kiekvieno isz 
musų [...]. Mes „Priedą“ pavedame dėl 
to, kad inteligentija galėtu išdirbti kelius, 
kuriais pridera vesti tautą“33, – paaiškina jo 
paskirtį redakcija. 

 „Priedą“ redakcija leido tik 1888 metais. 
Jis išėjo su Nr. 1–2 (Priedas – 32 p.), prie Nr. 
3 (Priedas – 16 p.) ir su Nr. 4–5 (Priedas – 24 
p.). Juose spausdinti straipsniai iš Lietuvos 
istorijos, grožinės literatūros kūrinėliai, 
publikacijos apie lietuvių socialinę padėtį, 
emigraciją, švietimo būklę, šalies ekonominę 
perspektyvą, skelbtos kitų šalių laikraščių 
apžvalgos, nagrinėti aktualūs mūsų krašto 
klausimai. 

 Neabejotina, kad dėl susiklosčiusių finan-
sinių, techninių bei kūrybinių sąlygų, redakcija 
(vis prašydavo siųsti jai žinias, straipsnius) 
1888 m. už (6, 7 ir 8) mėn. išleido trigubą (64 p.) 
leidinį ir paskelbė, kad „Szviesos“ numerei už 
rugsėjį, spaliu, lapkritį ir gruodį 1888 m. iszeis 
trumpiausiame laike ir jose apie tolesnį padėji-
mą „Szviesos“ plačiau pranešime. Šiandien tik 
tiek tesakysime, jog „Szviesa“ dar užtemusi, 
bet ir toliaus iszeis“34. Deja, nei 1888 nei 1889 
metais „Šviesa“ nepasirodė. 

 Tik 1890 m. sausio mėn. išėjo „Švie-
sa“, bet po 1,5 metų lietuvių periodikoje 
jau ėjo „Varpas“ (nuo 1889), „Žemaičių ir 
Lietuvos apžvalga“ (nuo 1889) ir JAV ėjo 
„Lietuviškasis balsas“ (nuo 1885), „Vienybė 
Lietuvininkų“ (1886) ir „Saulė“ (1888). Taigi 
„Šviesai“ atsirado konkurentų, kurie var-

žėsi ne tik dėl skaitytojų, bet ir dėl bendra-
darbių, nes dalis buvusių „Šviesos“ autorių 
dabar rašė „Varpui“, kiti bendradarbiavo 
„Apžvalgoje“. 

 „Šviesa“ (1890, Nr. 1) pratarmėje rašo, kad 
„laikraszcziu turime kiek tik reikia“, dabar „tik-
taj reikia skaitytojų“. Todėl „Szviesa“ skelbia, 
kad „mes paleidom „Sviesą“ visai pigiai, kad 
kožnas mokantis skaityti galėtu pasiskaityti 
laikrasztį“. Skaitytojams žadama naudingų ir 
įdomių rašinių iš Lietuvos ir viso pasaulio, tik 
prašoma pagalbos, kad „kožnas isz jusų rupįtu-
si kaip galima daugiaus praplatinti „Szviesą“. Ir 
kviečia rašyti, žadėdama „katras skaitytojas per 
metus paraszys nors vieną laiszką su naujieno-
mis, tas gaus gale metų „Lietuviszką „Szviesos“ 
kalendorių“35. Deja, turbūt redakcija nesulaukė 
nei daugiau skaitytojų, nei laiškų, todėl 1890 m. 
rugpjūčio mėn. išėjo paskutinis numeris – 
Nr. 8. Jame nėra jokios informacijos „Szviesos“ 
skaitytojams. Gal redakcija tikėjosi, jog po ku-
rio laiko vėl išeis, tačiau jos vietą užėmė kitas 
katalikiškas laikraštis – „Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalga“.

19 „Gromatnyczia“, in: Szviesa, 1887, Nr. 1, p. 47.
20 „Skaitytojams“, in: Szviesa, 1887, Nr. 1, p. 48.
21 „Sznekėjimai netikelio su tikincziu“, in: Szviesa, 1887, Nr. 2, 
p. 70.
22 Baltrus, „Acziu Dievui“, in: Szviesa, 1887, Nr. 2, p. 92.
23 Vincentas, „Penkiu deszimtu metu kunigystės jubiliejus“, in: 
Szviesa, 1888, Nr. 1, p. 2.
24 Vincentas, „Kelionė į Romą“, in: Szviesa, 1890, Nr. 3, p. 73.
25 Vincentas, „Kelionė į Romą“, in: Szviesa, 1890, Nr. 4, p. 118.
26 „Uždėjimas knyginio amžino banko lietuviszkos raszliavos 
(literaturos)“, in: Szviesa, 1887, Nr. 3–4, p. 97.
27 Baltrus, „Dar mažuma dėl praplatinimo knįgų Žemaicziuose ir 
Lietuvoje“, in: Szviesa, 1887, Nr. 3–4, p. 103.
28 Lingis, „Koks žodis apie slaitymą laikraszcziu“, in: Szviesa, 
1887, Nr. 3–4, p. 119.
29 Aksaitis, „Kaip galima greicziausiai pas mus pataisyti ukinin-
kystę“, in: Szviesa, 1890, Nr. 6, p. 163–165.
30 P. Liutas, „Keli žodžiai apie prekystę ir amatus“, in: Szviesa, 
1887, Nr. 2, p. 53.
31 Balandis, „Šis tas apie latvių ūkininkus“, in: Szviesa, 1887, Nr. 
2, p. 86.
32 „Isz svetur“, in: Szviesa, 1887, Nr. 2, p. 91.
33 „Szviesos Priedas“, in: Szviesa, 1888, Nr. 1–2, p. 5.
34 „Persarga redystės“, in: Szviesa, 1888, Nr. 6, 7, 8, p. 224.
35 „Mieli skaitytojai“, in: Szviesa, 1890, Nr. 1, p. 3.

„Šviesai“ – 130 metų
Atkelta iš 2 p.

1517 m. M. Liuterio pradėtas Refor-
macijos sąjūdis bėgant amžiams natūraliai 
išsikvėpė, su tuo sietos didžiosios (šiame 
pasaulyje gal ir neįgyvendinamos) viltys ne 
visada pasiteisino. Būdinga, kad vėlesniais 
laikais vis rasdavosi atskirų šviesuolių ar žy-
mesnių judėjimų, vėl ir vėl skatinusių grįžti 
prie Reformacijos ir krikščionybės ištakų, 
šalintis pasaulietinių pagundų ir pasišvęsti 
dvasiniams dalykams.

Tokios Vakarų Europoje kildavusios min-
tys įvairiais keliais pasiekdavo ir Mažąją Lie-
tuvą. Daugiau žinoma apie XVIII a. skelbtas 
idėjas, apie tuometinių kolonistų iš Vakarų 
atsivežtus papročius uoliau melstis, kliautis 
ne vien oficialiąja Bažnyčia, bet ir iš paprastų 
žmonių kilusiais Dievo žodžio aiškintojais. 
Tie dalykai lietuvininkų krašte prigijo, galop 
tapdami lietuvišku surinkimininkų judėjimu, 
įgaudavusiu vis daugiau populiarumo ir 
gyvavusiu ne vieną šimtmetį.

To judėjimo sėkmę lėmė ir tuometinė 
padėtis Mažojoje Lietuvoje. Tradicinės 
kaimiškosios lietuvininkų bendruomenės 
pamatus XVIII–XIX a. labiau klibino didieji 
istoriniai pokyčiai, nesulaikomai atslenkanti 
modernizacija, grasinusi per šimtmečius 
susiklosčiusiam pastoviam gyvenimui agra-
rinėje visuomenėje, kur buvo galima remtis 
protėvių patirtimi ir papročiais. Tuomet į su-
rinkimininkų veiklą įsitraukę lietuvininkai 
ten neretai rasdavo priebėgą nuo gyvenimo 
negandų, vis naujų grėsmingų naujienų. Sa-
vųjų būrelyje uoliai meldžiantis, atsidedant 
dvasiškiems dalykams, mažiau terūpėdavo 
žemiškosios bėdos. Pažymėtina, kad iš sve-
tur atėjęs judėjimas galop tapo lietuvišku 
reiškiniu, savaip palaikiusiu lietuvybę. Iš 
šio krašto lietuvininkų kilę vadinamieji 
sakytojai (pamokslininkai) lietuviškai aiškin-
davo Šventąjį Raštą, sakydavo pamokslus ir 
melsdavosi. Krašto lietuvininkams tai buvo 
itin svarbu germanizacijos laikais, kai visur 
imta diegti vokiečių kalbą.

Surinkimininkų judėjimas lietuvinin-
kams leisdavo savaip užsisklęsti savuose 
kaimuose, vengiant miestų su jų svetimša-
liais ir smerktinomis naujovėmis. Rengiant 
susirinkimus su lietuviškomis namų pamal-
domis kaimiškose trobose, valstiečiai likda-

vo tarp savųjų, atsiskirdami nuo vokiškai 
kalbėjusių „ponų“ (miestiečių, dvarininkų, 
tarnautojų ir visokių kitokių). Taip klostėsi 
labiau savanoriška socialinė ir psichologinė 
atskirtis, eiliniams kaimiečiams gal teikusi 
savitą dvasinį komfortą, savojo teisumo ir 
savotiško psichologinio pranašumo prieš 
ne tokius uolius krikščionis pojūtį. Uoliems 
surinkimininkams gal mažiau rūpėjo kokie 
žemiški dalykai, atslenkantys pokyčiai ir 
kitkas, labiausiai kliautasi Dievu.

Tokį slėpimąsi nuo realaus pasaulio 
ir istorinių pokyčių skatino jau minėtieji 
didieji įvykiai, vis sparčiau kitusi padėtis 
krašte. Antai, žlungančioje, Napoleono 
armijos beveik visai okupuotoje Prūsijos ka-
ralystėje imtasi radikalių reformų – 1807 m. 
paskelbta apie baudžiavos panaikinimą ir 
kitas pertvarkas.

Tai vėl sukrėtė tradicinę agrarinę lietuvi-
ninkų bendruomenę – tada reikėjo išmokti 
gyventi naujoviškai. Anuometinis valstiečių 
išlaisvinimas ne visada ir ne visiems buvo 
vien laimingas ir paprastas dalykas. Pavyz-
džiui, XIX a. pirmoje pusėje kai kurie kaimai 
Mažojoje Lietuvoje visai išnyko, ten anksčiau 
valstiečių naudotas žemes supirko atskiri as-
menys ar jų grupės, ten steigdamos dvarus – 
naujoviškesnius stambius ūkius. Beliktų 
priminti, kad panašūs rūpesčiai dabartinės 
Lietuvos kaimiečius užgriuvo šiais laikais, 
mūsų šaliai atkūrus nepriklausomybę ir 
atsikratant sovietinio paveldo. 

Mažojoje Lietuvoje užsitęsusi pobaudžia-
vinė žemės reforma, nelengvai keista žemė-
valda (žinoma apie įvairius teisinius ginčus 
dėl žemės sklypų) ir kitkas trikdė tradicinį 
lietuvininkų kaimiečių gyvenimą. Kaimuose 
gausėjo įvairių konfliktų, būta nesutarimų su 
vietos administracijos sprendimais ir kitkuo. 
Stiprėjo archajiškoms visuomenėms (ypač 
susiduriančioms su modernaus pasaulio 
iššūkiais) būdingas praeities mitologizavi-
mas: „Senolių laikais būdavę geriau, tada 
visi gyvenę teisingiau“ ir pan.

Nuo XVIII a. Vakaruose besiplėtojusi 
industrinė ir technologinė revoliucija XIX a. 
pasiekė ir Mažąją Lietuvą. Krašto miestuose 
(Tilžėje, Klaipėdoje ir kitur) kūrėsi įvairios 
gamyklos, kvietusios darbininkus ir jiems 

žadėjusios neblogus atlyginimus. Darbo ran-
kų vis daugiau reikėjo ir sparčiai plėtotiems 
Vakarų pramonės centrams.

Agrarinėje Mažojoje Lietuvoje prasidėjo 
migracijos ir emigracijos epocha, kokią dabar 
pergyvena mūsų valstybė. Vis daugiau jau-
nų kaimiečių sužinodavo, kad miestuose ar 
Vakaruose jie galėtų uždirbti geriau, gyventi 
lengviau ir įdomiau. Išvykstant jaunimui iš 
kaimų, ten gausėjo senolių ir ligonių, mažiau 
apsukrių ir kitokių žmonių, kuriems surinki-
mininkų judėjimas tapo nemenka paguoda 
ir tam tikra prieglauda.

XIX a. demografiniai kitimai krašto kai-
muose rodo anuometinių pokyčių mastą. 
Pavyzdžiui, ilgaamžiame Mažosios Lietuvos 
branduolyje – Įsruties apskrities Narkyčių 
parapijoje buvusiame Ūdrabalių kaime per 
XIX a. pirmą pusę gyventojų pagausėjo 218 
procentų, Mangarbių kaime – 232 procen-
tais, Žalvos parapijos Virtkalių kaime – 274 
procentais, Virblių kaime – 165 procentais, 
Simonių kaime – 141 procentu ir t. t. Tai buvo 
lietuviškų kaimų suklestėjimo metas.

Tuometinis spartus daugelio kaimų au-
gimas rodė, kad baudžiavos panaikinimas 
išties pagerino anuometinį gyvenimą – daug 
žmonių su naujomis viltimis ėmė tvarkyti 
savo gyvenimus, uoliau ūkininkauti, auginti 
gausesnes šeimas.

Tas spartus kaimų augimas dažniausiai 
baigdavosi XIX a. viduryje, o antroje to 
amžiaus pusėje daugelio kaimų gyventojų 
skaičius ėmė mažėti, jaunimui vis dažniau 
išvykstant iš gimtinės. Iš kaimų traukiantis 
energingiausiems žmonėms, ten mažėjant 
jaunų šeimų su vaikais, likusiems vis labiau 
tiko paguodos ieškoti surinkimininkų greto-
se, klausantis lietuviškų sakytojų pamokslų 
ir uoliai meldžiantis. Daug kur fiksuotas 
ryškus kaimų gyventojų skaičiaus mažėji-
mas liudijo apie esminius pasikeitimus nuo 
seno kaimiškoje Mažojoje Lietuvoje.

Prisimintina, kad anuometiniai pokyčiai 
lėmė ir kaimų etninius ir etnokultūrinius pasi-
keitimus. Tada, pavyzdžiui, skųstasi, kad kai-
mynai lietuvininkai pardavę savo ūkį ir išvykę 
į miestą (ar į Vakarus), o tą ūkį nusipirkę kokie 
ateiviai, vokiečiai, ten pradėję tvarkytis savaip. 
Griūvant įprastinėms kaimų bendruomenėms, 

gausėjo netradicinio gyvenimo pavyzdžių, 
seniesiems gyventojams liūdnai prisimenant 
„senus gerus laikus“.

Visa tai didino kaimiečių psichologi-
nio nesaugumo jausmą, nestabilumo ir 
nepatikimumo pojūčius. Tai vėl skatino 
surinkimininkų judėjimą – kaip gana konser-
vatyvų reiškinį, priebėgą besikeičiančiame 
gyvenime, teikusią moralinę paguodą ir 
kiek vilties.

Viso to reikėdavo ir vėliau. Antai,  
XX a. pirmoje pusėje dvasininkas iš Nemuno 
deltos skundėsi, kad tarp kaimiečių plinta 
visokie naujesni mokymai, kad žmonės ten 
klausosi naujų pranašų, mažiau dėmesio 
teskirdami oficialiai Bažnyčiai.

Šis pavyzdys parodo socialinės psicholo-
gijos ir panašių dalykų svarbą tradicinės kai-
miškosios gyvensenos laikais. Pavyzdžiui, 
Nemuno deltoje gyvenę žmonės kasmet 
susidurdavo su potvynių ir ledonešių grės-
me, ten darbavęsi žvejai dažnai patirdavo 
mirtinų pavojų ir t. t. Netenka stebėtis, kad 
ten ieškota paguodos visokiausiose srityse, 
ieškant tai Dievo, tai kitokių antgamtinių 
jėgų užtarimo ir pagalbos, klausantis tai 
vienokių, tai kitokių pranašų, burtininkų, 
raganių ir kitokių. Žinoma, kad ten gal il-
giausiai išliko ir pagoniški stabai.

Prisimintina, kad surinkimininkų judėjimo 
populiarumą ir ilgaamžiškumą tada lėmė ne 
vien skelbtos religinės ir moralinės  nuostatos 
ar jų skelbėjų asmenybės, bet ir anuometinė 
padėtis Mažojoje Lietuvoje, tradicinės agra-
rinės visuomenės socialiniai ir psichologiniai 
ypatumai, užsitęsusi lietuvininkų visuomenės 
krizė, bandymai išlikti vis sparčiau besikeitu-
siame ir grėsmingame pasaulyje, išsaugant 
savąją etninę ir kultūrinę tapatybę.

Gal ateityje lietuvišką surinkimininkų 
judėjimą kas nors pajėgs apibūdinti ir pla-
tesniu mastu, įvertinant pasaulio geografiją 
ir istoriją, surandant vietą lietuvininkams 
tarp gausybės įvairiais laikais buvusių 
religinių judėjimų ir etnokultūrinių reiški-
nių, tarp visokių krizių nulemtų žmonių 
atsigręžimų į sakralinius ir anapusinius 
reiškinius. Nepamirštinos ir žemiškos to 
judėjimo aplinkybės, jo ryšiai su regiono ir 
Europos istorija.

Mažoji Lietuva nuo M. Mažvydo iki surinkimininkų (II dalis)
Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Pabaiga
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Lietuvos vietinės rinktinės 
(LVR) vado 1944 m. kovo 30 d. 
įsakymu 304-ojo bataliono vadu 
nuo 1944 m. vasario 28 d. buvo pa-
skirtas majoras Kostas Liaudans-
kis. Tuo pačiu įsakymu batalionui 
nuo kovo 10 d. buvo priskirtas 
vokiečių ryšių karininkas kpt. Frö-
lichas1. 304-asis batalionas kartu 
su LVR 305-uoju batalionu buvo 
formuojamas Suvalkų Kalvarijoje 
(Marijampolės apskritis). Batalio-
no pašto dėžutės numeris buvo 
1212. Yra žinoma, kad bataliono 
3-iosios kuopos pirmojo būrio 
vadu tarnavo jaun. ltn. Pečiulis3. Į 
batalioną stojo savanoriai iš įvairių 
Lietuvos apskričių. Stojantiems 
į LVR apskričių komendantai iš-
siųsdavo šaukimus. Štai Panevėžio apskrities 
komendantas 1944 m. kovo 10 d. atsiuntė tokį 
šaukimą Kupiškyje gyvenančiam grandiniui 
Povilui Kišūnui: Šaukiu Tamstą 1944 m. kovo 
mėn. 15 d. 9 val. stoti Savanorių Priėmimo Komi-
sijon – Panevėžys, Marijonų g. 33 nr. su savimi 
reikia turėti asmens dokumentą ir, tarnavusiems 
kariuomenėje, atsargos kario liudijimą. [...]4.

Buvęs bataliono karys Antanas Barisevi-
čius prisimena: Tuomet aš mokiausi Ukmergės 
gimnazijos 6 klasėje. Žinia apie savanorių rinkimą 
į Vietinę rinktinę mus labai sudomino. [...] Visa 
tai apsvarstę su Broniumi Urbonu iš Alantos vals-
čiaus Paąžuolių kaimo nutarėme stoti į lietuvišką 
dalinį, nes vokiečiams jokių simpatijų nejautėme. 
Savanoriais užsirašėme Alantos valsčiuje. Gavę 
kvietimus, išvykome į Uteną. Čia radome daug 
šaunių jaunų vyrų. Traukiniu atvykome į Suvalkų 
Kalvariją. Prasidėjo apmokymai. [...] Mokė Lie-
tuvos kariuomenės puskarininkiai. Mūsų būryje 
buvo beveik vieni uteniškiai. 

Gyvenimo sąlygos nelepino, miegojome ant 
šiaudų, maistas – prastokas. Bet geros nuotaikos 
niekada neprarasdavome. Labai laukėme, kada 
gausime kario uniformas ir ginklus. Gero karinio 
parengimo nebuvo. Daugiausia laiko gaišdavome 
rikiuotei. Šiek tiek supažindino su prancūziškų 
šautuvų sudėtimi, tačiau šaudyti neteko. Iš viso 
šautuvai buvo tinkami tik saliutuoti, bet ne kovos 
veiksmams. [...].5 Jonas Algirdas Kašėta į LVR 
stojo iš Alytaus amatų mokyklos: [...] Gerai 
neprisimenu dienos, rodos, 1944 m. kovo 20-
ąją mūsų išlydėti į geležinkelio stotį atvyko net 
1918–1920 metų savanoriai.

Mūsų gausų būrį atvežė į Kalvariją. Aš pa-
tekau į 304-jo bataliono 3-iąją kuopą. Pradžioje 
vilkėjome savais civiliais drabužiais, gulėjome 
tiesiog ant grindų. Gal po savaitės, o gal ir vėliau 
išdavė vokiškas uniformas, atvežė dviejų aukštų 
lovas. 

Lietuvos vietinės rinktinės istorija

Lietuvos vietinės rinktinės 304-asis batalionas
Dr. Arūnas BUBNYS, Vilnius

Vieną batalioną greit apginklavo 
ir išsiuntė į Vilniaus kraštą [305-ą 
batalioną – A. B. pastaba]. Mes jo 
kariams pavydėjome.

Mums išdavė prancūziškus šau-
tuvus ir kulkosvaidžius. Prasidėjo ap-
mokymas. Karininkai ir puskarininkiai 
buvo tarnavę Lietuvos kariuomenėje. 
Ant kepurių – lietuviškas Vytis. [...]6 
Formuojamo bataliono kariai buvo 
apgyvendinti apleistose caro laikų 
kareivinėse, kuriose nepriklauso-
mos Lietuvos laikotarpiu veikė 
psichiatrijos ligoninė7.

Antanas Nečionis (g. 1917) 
1942/43 m. tarnavo 14-ajame lie-
tuvių policijos batalione, vėliau, 
1944 m. kovo 20 d., įstojo į Vietinę 
rinktinę ir buvo nusiųstas tarnauti 

į Kalvarijoje formuojamą 304-ąjį batalioną bū-
rio vado padėjėju, jis turėjo mokyti naujokus 
karinių dalykų. Likviduojant LVR, jis kartu su 
kitais bataliono kariais vokiečių buvo suimtas 
ir išvežtas į Boną8. 

Juozas Juknius (g. 1917) 1941–1943 m. tar-
navo lietuvių policijos 6-ajame (Geležinkelių 
apsaugos) batalione. Jis taip pat įstojo į LVR 
ir buvo paskirtas tarnauti į 304-ojo bataliono  
2-ąją kuopą skyriaus vadu. Savo pavaldinius 
jis mokė rikiuotės ir taktikos. 1944 m. balan-
džio mėnesį 2-oji kuopa vienai parai buvo 
išsiųsta į Eišiškių apskritį operacijai prieš 
partizanus. Po to kuopa vėl buvo sugrąžinta 
į Kalvariją9. Bataliono kariai prisiekė Kalva-
rijoje10. 

Atsargos jaun. ltn. Vincas Matijošaitis 
(g. 1914) į LVR buvo mobilizuotas 1944 m. 
balandžio mėnesį ir nukreiptas tarnauti į 
304-ąjį batalioną Kalvarijoje. Išbuvęs batalio-
ne vos keturias dienas, jis gavo telegramą, 
jog sunkiai serga jo motina. Gavęs bataliono 
vado leidimą išvykti aplankyti motinos, į 
batalioną jau nebegrįžo, nes ir pati Vietinė 
rinktinė netrukus nacių buvo likviduota. V. 
Matijošaitis arešto išvengė11.

Jaunesnysis leitenantas Augustas Jurėnas 
(g. 1918) į LVR buvo mobilizuotas 1944 m. 
balandžio 15 d. Jis buvo paskirtas tarnauti į 
304-ąjį batalioną būrio vadu, batalione mokė 
naujokus karinių dalykų. Prasidėjus LVR 
likvidavimui, A. Jurėnas iš bataliono pasi-
traukė ir slapstėsi gimtinėje Biržų apskrityje 
iki nacistinės okupacijos pabaigos12.

Naciams 1944 m. gegužės 15 d. pradėjus 
likviduoti Vietinę rinktinę, 304-asis batalio-
nas buvo nuginkluotas Kalvarijoje. Štai kaip 
šiuos įvykius prisimena buvęs bataliono 
karys Jonas Algirdas Kašėta: [...] Vieną rytą, 
gegužės viduryje, nuaidėjo lyg patrankos šūvis, 

lyg granatos sprogimas. Prišokom prie langų. 
Žiūrime – ant plento, prie kareivinių tvoros, 
stovi vokiečių šarvuotis, o link mūsų kareivinių 
susilenkę, slėpdamiesi bėga ginkluoti kareiviai. 
Taip mus apsupo SS ir SD formuotės. Pirmiausia 
nuginklavo karininkus. Suskaičiavo piramidėse 
saugomus šautuvus, mus išrikiavo. Kas dešimtą 
išvedę prieš rikiuotę, pasakė:

– Jei bent vienas jūsų bandys pabėgti, jie bus 
sušaudyti.

Vėliau nuvežė į Marijampolės gimnaziją. 
Saugojo stipri sargyba. [...] 

Po keleto dienų kieme mus visus perrengė 
liuftvafės uniforma, prieš tai nuodugniai iškratę. 
Lydimi sargybos nužygiavome į geležinkelio stotį. 
Pakelėse stovėjo šimtai žmonių: vieni verkė, o kiti 
iš mūsų šaipėsi. Sugrūdo į prekinius vagonus ir – 
į Kazlų Rūdą. Vagone pasigirdo daina „Sudiev, 
Tėvyne numylėta...“.

Kybartuose keliems pavyko pabėgti pasiprašius 
į stoties tualetą. Po to jau nė vieno neišleisdavo.

Poznanėje išlaipino, patikrino sveikatą, nu-
fotografavo ir išdavė „Kario knygeles“. Jos buvo 
numeruotos. Mano numeris 164. [...].13

Poznanėje bataliono karių keliai išsiskyrė, 
jie buvo paskirstyti po įvairius vokiečių da-
linius ir tarnybas. Pranas Rauplys (g. 1925) 
iš Rokiškio apskrities 1944 m. gegužės 23 d. 
buvo paskirtas tarnauti į rezervinį aviacijos 
batalioną (Flieger-Ersatz-Bataillon Posen), bet 
po mėnesio perkeltas tarnauti į Vermachto 
statybos batalioną (3./Lm. Baubat 11/III)14. Da-
lis buvusių bataliono karių atsidūrė Ravens-
burge, netoli Šveicarijos sienos. Čia jie kelis 
mėnesius statė karinių lėktuvų gamyklą. Po to 
buvę plechavičiukai per Berlyną buvo išvežti 
į Hanoverį. Čia jie plušo įvairiose statybose, 
atstatinėjo karo sugriautus karinius fabrikus. 
Karo pabaigoje ši bataliono karių grupė pa-
teko į amerikiečių nelaisvę ir buvo išvežti į 
paskirstymo lagerį netoli Paryžiaus. Norintys 
sugrįžti į Lietuvą buvo perduoti sovietams, 
dirbo įvairius darbus sovietų okupacinėje 
zonoje Vokietijoje ir tik 1945 m. pabaigoje arba 
1946 m. buvo sugrąžinti į Lietuvą15. Grįžimas į 
Lietuvą taip pat buvo ilgas ir sunkus. Štai kaip 
savo odisėją prisiminė buvęs bataliono karys 
J. A. Kašėta: [...] Po poros savaičių atvykome į 
Eizenachą. Ten vėl apklausinėjimai: kur gimęs, kur 
gyvenai, kodėl ir kaip čia atsiradai ir t. t. Breslau, 
beje, labai subombarduotam, radome latvių ir estų. 
Čia gaudavome trims kepaliuką duonos, šaukštelį 
geltono cukraus ir pusę litro sriubos bei vienam pa-
pirosui tabako, kurį susukdavome į laikraštį. Taip 
mes išgyvenom nuo 1945 metų rugpjūčio iki 1946 
metų vasario vidurio. Pagaliau mus nuodugniai 
iškratė, apieškojo ir lydimus sargybos prekiniuose 
vagonuose vežė per visą Lenkiją. Kelionė buvo 
labai varginanti, kadangi kai kuriose stotyse beveik 
po pusę paros stovėdavome. Po dviejų savaičių, 
1946 m. kovo 4 d., per garsiakalbį išgirdome, jog 
atvykome į Vilnių. Apsidžiaugėme, kad pagaliau 
grįžome į tėvynę. Bet Vilniuje neišlaipino, o nu-
vežė į Daugpilį. Iš čia kitą rytą atvežė į Rygą. Iš 
stoties išvežė į Miežupių prospektą, į buvusią rusų 
belaisvių stovyklą. Dabar čia buvo laikomi vokiečių 
belaisviai. Suvarė į vieną baraką. O blakių, apsau-
gok Viešpatie! Jų buvo tiek daug, kad rasdavome 
net miežinės duonos plyšeliuose.

Čia vėl buvome perfiltruoti. Tramvajais ant 
platformų, lydimus NKVD sargybos, tiek latvius, 
tiek estus, tiek mus lyjant ar sningant veždavo 
dirbti Į VEF-ą. Dėl „gero“ maisto mano svoris 
nukrito iki 47 kilogramų. Gultai – pliki narai. 

Po kurio laiko mus nuo vokiečių atskyrė.
1946 metais, po gegužės pirmosios švenčių, 

pradėjo leisti į namus. Pirmiausia senius, rugpjūtį 
ir mus, apie 50 jaunuolių. NKVD kapitonas atvežė 
į Vilnių ir apgyvendino Vilniaus gatvėje esančia-
me bendrabutyje. Vėl varė dirbti įvairiausių darbų, 
bet daugiausiai rinkom Vilniaus senamiesčio 
griuvėsiuose plytas ir vežėme į Lentvarį, kur buvo 
statomas kilimų fabrikas. Tai truko iki 1947 metų 
vasaros, kai po paskutinės filtracijos pagaliau 
gavome pasus ir galėjom grįžti namolio.16 Dalis į 
tėvynę grįžtančių bataliono karių buvo atvežti 
į Gomelio filtracinį lagerį Baltarusijoje. Čia 
jie buvo laikomi apie mėnesį, o po to apie 80 
lietuvių 1945 m. spalio mėn. buvo paleisti į 
Lietuvą17. 

Kai kuriems bataliono kariams pavyko 
išvengti suėmimo ir išvežimo į Vokietiją. An-
tanas Barisevičius taip nupasakojo savo pa-
sitraukimą iš LVR: [...] Po kelių dienų turėjome 
gauti aprangą ir ginklus. Tačiau vieną ankstyvą 
rytą į mūsų kareivines atskubėjo civiliškai apsiren-
gęs nepažįstamas vyriškis ir liepė kuo skubiausiai 
bėgti, nes esą vokiečiai ruošiasi mus suimti. Tada 
mes dviese su Slepiku iš Gilužių skubiai užsivil-
kome savo civilių kostiumus ir aplinkiniais keliais 
sprukome į geležinkelio stotį. Slaptai įsėdome į 
prekinį traukinį ir vargais negalais atvykome į 
Anykščius.18

Kai kurie buvę bataliono kariai, sugrįžus 
sovietams, įsijungė į partizanų eiles – poka-
rio metais buvo suimti arba žuvo kovose. 
Povilas Kišūnas iš Kupiškio valsčiaus NKVD 
buvo suimtas 1945 m. kovo 17 d. ir uždary-
tas į areštinę. Po trijų dienų jis iš Panevėžio 
areštinės pabėgo ir sugrįžo pas partizanus. 
1945 m. balandžio 7 d. P. Kišūnas susidūrė 
su Kupiškio valsčiaus stribais, susišaudymo 
metu jis buvo sunkiai sužeistas ir netrukus 
mirė19. 

1  A. Martinionis, Vietinė rinktinė, Vilnius, 1998, p. 56.
2  Ibid., p. 78.
3  A. Vaižmužio 1950 m. birželio 12 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 59, b. 51994, l. 9.
4  Ibid., K-1, ap. 58, b. 29514/3, l. 30.
5  A. Martinionis, op. cit., p. 453.
6  Ibid., p. 447.
7  A. Martinionis, op. cit., p. 503.
8  A. Nečionio 1945 m. liepos 7 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 59, b. 53285, l. 3–5.
9  J. Jukniaus 1945 m. gruodžio 29 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 59, b. 54678, l. 8 a. p.
10  J. Šimkaus 1945 m. rugsėjo 24 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 59, b. 52045, l. 10.
11  V. Matijošaičio 1945 m. vasario 18 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 59, b. 49710, l. 7-7 a. p. 
12  A. Jurėno 1944 m. spalio 21 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 59, b. 53521, l. 2-2 a. p. 
13  A. Martinionis, op. cit., p. 447–448.
14  P. Rauplio kareivio knygelė (Soldbuch), LYA, f. K-1, ap. 59, b. 
52980, l. 2.
15  A. Martinionis, op. cit., p. 452–453; A. Vaižmužio 1950 m. birželio 
12 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 59, b. 51994, l. 8 a. p. 
16  A. Martinionis, op. cit., p. 451–452.
17  J. Malinausko 1945 m. gruodžio 12 d. tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 59, b. 53230, l. 28.
18  A. Martinionis, op. cit., p. 453.
19  NKVD Panevėžio apskrities skyriaus 1945 m. birželio 31 d. 
nutarimas nutraukti P. Kišūno baudžiamąją bylą, LYA, f. K-1, ap. 
58, b. 29514/3, l. 63.
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Veidrodėlis – fronto mūšių 
indikatorius

Mūsų namų virtuvėje ant sienos kabantis 
nedidelis veidrodėlis nelauktai keletui savaičių 
tapo jautriu barometru – indikatoriumi, fik-
suojančiu iš toli atplaukiantį artėjančio fronto 
dundesį. Artilerijos šūviai, kulkosvaidžių ka-
lenimas, minų ir granatų sproginėjimai plika 
ausimi nebuvo pagaunami, bet namas, pasiro-
do, nuo pabūklų kanonados visas drebėjo, o 
veidrodėlis ant sienos vis labiau virpėjo. Pagal 
jį spręsdavome apie mūšių intensyvumą, nu-
spėjamas vokiečių ar rusų atakas. Vakarais ir 
naktimis padangės skliautus vagojo raudonos 
ir žalios raketos, priešlėktuvinių prožektorių 
besikryžiuojančių šviesų spinduliai, trasuo-
jančių kulkų punktyrai. Jautėme, kad mūšių 
banga, plačiai nutįsusi fronto linija nuo Šiaulių 
artėjo ir prie mūsų ramaus miestelio. Sutelk-
tomis jėgomis šaukėniškiai miestelio pakraš-
čiuose kasėsi apkasus, kaip mokėjo įrenginėjo 
blindažus, savo mantą slėpė bulvių ir burokų 
kapčiuose. Kai kas kraustėsi į aplinkinius 
kaimus pas gimines, pažįstamus. Veidrodėlis, 
indikatorius, beveik nenurimdavo.

Strategiškai Šaukėnai niekuo nepasižymė-
jo: čia nebuvo jokių įmonių, didelių tiltų, gele-
žinkelio, kokių nors karinių objektų, sandėlių. 
Tačiau jie vis tiek atsidūrė karo mūšių, bėgan-
čių vokiečių ir besivejančių rusų kryžkelėje. 
Trumpam sovietiniai kariniai daliniai buvo 
sulaikyti ties Bubiais, 18 km nuo Šaukėnų. Bet 
jau netrukus vokiečiai ir iš ten buvo išmušti ir 
frontas pasistūmėjo į Kurtuvėnų (12 km nuo 
Šaukėnų) apylinkes.

Vietiniai gyventojai tiesiog jautė, kad kartu 
su mūšiais prie jų namų artėja didelė nelaimė. 
Gal būtų įvykiai susiklostę ir kitaip (nors sovie-
tinis antplūdis su raudonarmiečių pulkais jau 
buvo nulemtas, vokiečių karas pralaimėtas), jei 
ne savisaugos būrio neapgalvoti veiksmai.

Vis labiau miesteliuose siautėjant bandi-
tizmui ir šaukėniškiai buvo priversti griebtis 
ginklo, ginkluotis, gintis, saugoti taikių žmonių 
gyvenimą. Pritariant ir padedant vokiečių 
karinei valdžiai, kūrėsi savisaugos dalinys. Į jį 
būrėsi, registravosi jauni vyrai iš Šukiškių, Šilo 
Pavėžupio, Kalniškių, Vitsodžio, Varputėnų, 
Beržėnų, Slabados, Beinoravos, kitų artimesnių 
ir tolimesnių vietovių. Buvo tarp jų ir generolo 
P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės buvusių 
savanorių ir atsargos karių, buvusių šaulių 
ir policininkų. Bet daugumą sudarė paprasti 
kaimo vaikinai, mokėję arti, mėšlą mėžti, rugius 
kirsti, pievas šienauti. Ir ginklo rankose netu-
rėję, neišmanę, kaip naudotis granata, durklu, 
kaip taikliai šaudyti kulkosvaidžiu, automatu. 
Būryje gal buvo netoli šimto vyrų. Jų ginkluotė 
skurdi – vokiški šautuvai, karabinai, trumpa-
vamzdžiai automatai – pistulkės, trofėjiniai ru-
siški PPŠ, vokiškos ilgakotės granatos, naganai 
ir gal keletas senų lengvųjų kulkosvaidžių. Kaip 
skiriamąjį ženklą ant dešinės rankos rankovių 
buvo užsirišę baltas juosteles, todėl žmonių 
daugiausia buvo vadinami baltaraiščiais.

1944 m. rugpjūčio pradžia savo giedra, 
šiluma ir žaluma labiau priminė vidurvasarį. 
Karštos dienos, ramūs, be jokio vėjo šilti va-
karai. Rytais žemę nuklodavo rūkas. Mykė 

iš ganyklų parginamos karvės, tai viename, 
tai kitame kieme amsėjo šunys, patvoriuose 
kudakavo vištos, kvepėjo tik ką primelžtu 
pienu, lauko virtuvių dūmais. Tikra idilė, jei 
nežinotum, kad vos už dvylikos kilometrų 
priartėjusi fronto linija.

Nors nuo Kurtuvėnų karo garsų nesigirdi, 
netikėtai pavakare sukalena kulkosvaidžiai ir 
automatai, pasigirsta granatų sprogimai čia 
pat, miestelio pakrašty, kur stovi progimnazi-
jos mūriukas. Gyventojai pasimetę, išsigandę, 
nežino, kas čia vyksta, kas į ką šaudo.

Pasirodo, nuo Kurtuvėnų Juodlės pušynu 
atslinkę rusų žvalgai įsitaisė mokyklos, iš 
kurios visas miestelis kaip ant delno, pasta-
te. Savisaugininkai ėmėsi žygių juos iš ten 
iškrapštyti ar sunaikinti. Kilo kokią valandą 
trukęs susišaudymas. Nieko nepešęs rusų 
žvalgų būrys ramiai pasitraukė atgal į mišką. 
Bet tuo niekas nesibaigė. Rusai per daug ne-
nutolo nuo miestelio ir brandino naują išpuolį 
prieš savigynos būrį.

O sekmadienio ankstyvą rytmetį aidėjo 
šūviai jau kitame miestelio pakraštyje, ant kal-
velės prie Gorskio dvaro. Vienoje iš Sendvario 
daržinių nakvynei buvo įsikūrę baltaraiščių 
vyrai.

Nuo Juodlės pušyno iki šio dvaro šalia 
kelio, vedančio į Vaiguvą, tik pora kilometrų. 
Nežinodamas iš karto taip lengvai nerasi. Žo-
džiu, buvo kas tiksliai nurodė, gal ir vedė rusus 
į Sendvarį. Įtarimai pirmiausia krito ant vienos 
rusės su vaikais, vokiečių atkeldintos ar iš 
Pskovo, ar iš Smolensko. O gal ir tarp lietuvių 
šaukėniškių atsirado ,,geradarių“, panorusių 
padėti svetimšaliams žvalgams, pasiilgusių 
draugų komunistų. Aišku tik viena, kad kaž-
koks vedlys tikrai buvo. Baisiausiai įpykęs, 
su nuogu pistoletu rankoje po miestelį lakstė 
vienas iš vadų – Pusčius, šūkaudamas, kad 
iššaudys visus išdavikus ir parsidavėlius.

Šį kartą tas neilgas rytinis susišaudymas 
ant Sendvario kalniuko neapsiėjo be aukų: 
buvo nušautas vienas sargybinis, o kitas pa-
imtas į nelaisvę.

Susėdę į du dvikinkius vežimus, rusų žval-
gai su paimtu belaisviu miestelio grindiniu 
nudardėjo Kurtuvėnų pusėn. Išsigandusiais 
žvilgsniais juos pro uždengtų langų plyšius 
stebėjo šūvių ir sprogimų iš miego pažadinti 
šaukėniškiai. Visi buvo įsitikinę, kad šitas 
rusų kareivių būrelio išpuolis prieš savigynos 
kovotojus rytiniu pasišaudymu nesibaigė, 
reikia laukti baisesnio tęsinio, stambesnių 
raudonarmiečių pajėgų puolimo.

Kanauninkas J. Staševičius maldavo bal-
taraiščių vadų:

– Išeikit, palikit miestelį, nesipriešinkit 
prieš tokią jėgą! Nieko nelaimėsit, tik atnešit 
didelę nelaimę, pražudysit ir savo vyrus, ir 
niekuo dėtus gyventojus, jų vaikus...

Savisaugininkai neklausė jokių prašymų ir 
patarimų, sakydami, kad pasitrauks tik tada, 
kai palaidos savo kovos draugą. Nei garbaus 
amžiaus klebono autoritetas, nei jo žodžiai 
nieko nereiškė.

Apie atlaidus, Žolinės šventę ir bažnytines 
iškilmes jau niekas negalvojo. Vietoj įprastos, 
gražios ir jausmingos žmonių procesijos 
aplink bažnyčią, gėlių barstytojų, bažnytinių 
vėliavų prie šventoriaus akmeninių vartų, ant 
katafalko stovėjo baltų, nedažytų lentų karstas 

su nukeltu antvožu, skirtas rytmetį žuvusiam 
kovotojui, net nespėjusiam paleisti nė vieno 
pasipriešinimo šūvio į užpuolikus.

Ir niekas tada net nepagalvojo, kad ta seno-
ji, gražioji, visų mylima ir gerbiama Šaukėnų 
bažnytėlė gyvena jau paskutines valandas, 
kad ji pranyks, bus sunaikinta gaisro lieps-
nose, karo ugnis nusiaubs ir pusę šio ramaus 
Žemaitijos miestelio...

Pasimetę, net gerokai išsigandę lakstė savi-
saugininkai. Nežinojo, kaip tokioje situacijoje 
teisingai elgtis ir veikti, ar priešintis, ar trauktis, 
bėgti. Nebūta jokių konkrečių gynybos planų, 
net apkasų neišsikasta.

Bet jau buvo per vėlu. Nuo Šukiškių plyks-
telėjo raudona signalinė raketa – ženklas, kad 
priešas artėja. O netrukus jau aidėjo šūviai, 
kaskart vis garsiau ir dažniau. Kaleno kul-
kosvaidžiai, pasigirdo pabūklų, sviedinių ir 
minosvaidžių minų sprogimai. Vyko kažkoks 
padrikas, bet gana pavojingas susišaudymas. 
Nei žuvusiųjų, nei sužeistųjų šioje nelygioje, 
bet ilgai užtrukusioje dvikovoje, atrodo, nebu-
vo. Ir iš dalies rusai buvo ,,taiklesni“: iš vieno 
pabūklo paleistas sviedinys išmušė geroką 
skylę nebaigtos statyti mokyklos viršutiniame 
aukšte. Mat manė, kad čia gali būti įsitaisę 
stebėtojai – ugnies koreguotojai. Bet kokią ugnį 
gali koreguoti, jei neturi nė vienos patrankos? 
Kitas artirelistų šūvis buvo dar taiklesnis ir 
baisesnis: padegamasis sviedinys driokstelėjo 
į bažnyčios bokštą. Manyta, kad ir čia yra ste-
bėjimo punktas. Bažnyčia ėmė liepsnoti kaip 
degtukas. Ugnies liežuviai jau raitėsi ir virš 
arčiausiai bažnyčios esančių pastatų. Degė 
varpinė, špitolė, gyvenamieji namai, daržinės 
su šienu ir šiaudais, tvartai, malkinės, vištidės, 
sandėliukai, krautuvėlės. Ugnis iki pamatų 
sunaikino sinagogą, vieną seniausių savitos 
architektūros statinių Lietuvoje. Neaplenkė įsi-
plieskęs gaisras ir vienintelių miestelyje dviejų 
raudonų plytų mūriukų šalia turgavietės. Ūžė, 
traškėjo, šaudė gaisras, dūmais ir liepsnomis 
apgaubęs visą miestelį, skleisdamas aplink 
pelenus ir kartų degėsių kvapą. Iš savo gardų 
šeimininkų išvarytos žviegė kiaulės, mekeno 
ožkelės, be perstojo kudakavo vištos, strikinėjo 
triušiai, slėpdamiesi žolėse ir krūmuose. Verkė, 
meldėsi žmonės, dėkodami Dievui, kad šiame 
liepsnojančiame pragare išliko gyvi.

Šūviai nutilo, o ugnis negailestingai rijo ir 
rijo pastatus, liepsnojo iš visų pusių. Tik tada 
nuo kapinių pasirodė rusų kareiviai, tempda-
mi Maksimus, atkišę automatus. Apdulkėję, 
paraku ir prakaitu persisunkę, baisiai įpykę, 
žiaurūs, įtariai žvelgiantys į viską aplinkui.

Šaukėniškiai, vedini vaikais, nešini iš de-
gančių namų išgelbėtais ryšuliais ir rakandais, 
bėgo toliau nuo gaisro, ieškodami ramesnės 
vietelės, kažkokio užuovėjos kampelio. Nie-
kas nepasitiko, niekas nesveikino įkaitusiu 
grindiniu žengiančių ginkluotų ,,nugalėtojų“. 
Į šiuos svetimšalius ateivius gyventojai žvel-
gė jei ne su neapykanta, tai su didele baime, 
mintyse klausdami savęs: „O kas toliau bus? 
Kaip gyvensim, kaip pakelsim svetimų šeimi-
ninkavimą?“

Šalia liepsnojančios bažnytėlės tarsi tvirto 
granito statula, šventoriuje prie akmeninės 
tvoros stovėjo kanauninkas J. Staševičius, 
vilkintis gedulo mišioms skirtu tamsių spal-
vų arnotu, rankose laikydamas nuo didžiojo 

altoriaus išgelbėtą monstranciją – Šventąjį 
Sakramentą. ,,Gdie tvojo oružije?“ – kažkuris 
iš žengiančių vadų garsiai ir įžūliai riktelėjo. 
,,Vot mojo oružije“, – ramiai rusiškai atsakė 
klebonas, į viršų iškeldamas monstranciją.

Atrodo, kad rusų kareiviai ir ypač jų 
vadai buvo patenkinti, kad užėmė Šaukėnus. 
Savisaugos būrio kovotojų net nebandė toliau 
vytis, kaip nors persekioti. Tik neaišku, kodėl 
prireikė tokios brangios kainos: sudeginti 
miestelį, šaudyti iš pabūklų. Juk čia nebuvo 
nė vieno vokiečių kareivio, priešinosi tik 
keliasdešimt savisaugos vyrų. Žvalgai išva-
karėse viską matė, iššniukštinėjo, savo štabą 
informavo. Ar jie nematė, kad jokių tankų, 
tankečių, haubicų ar minosvaidžių nebuvo. 
Kaip ir jokių stebėjimo punktų bažnyčios 
bokšte, mokyklos pastate irgi negalėjo būti. 
Tačiau rusai iš pabūklų ir minosvaidžių į šią 
gyvenvietę pliekė kaip į didžiausią įtvirtinimų 
ir pasipriešinimo tašką.

Gal tai buvo kerštas už savisaugininkų 
šeštadienio šūvius? Gal tai paprasčiausias pra-
siveržusių pro fronto liniją bataliono ar pulko 
vadų žioplumas, taktikos klaida? Įtikinamiau-
sia versija, kad visa tai buvo daroma apgal-
votai, iš begalinės bolševikinės neapykantos 
,,fašistinei“ Lietuvai, jos žmonėms, sovietų 
pramintiems buržuaziniais nacionalistais, 
fašistų pakalikais.

Gražuolė bažnytėlė nusmego į nuodė-
gulių ir pelenų krūvą. Nuo ugnies įkaitęs iki 
raudonumo išliko gyvas varpinėje kabojęs 
didysis varpas, tik per stebuklą gaisro liepsnos 
nepalietė mūrinės grafų Gorskių koplyčios, 
šventoriuje stovėjusios visiškai netoli bažny-
čios. Baltų lentų karstas, paruoštas žuvusiam 
kovotojui laidoti, taip ir liko toje pačioje vietoje 
ant katafalko, pajuodęs, apanglėjęs. Kas, kur 
ir kaip palaidojo žuvusįjį, kokį žemės lopinėlį 
amžinam poilsiui rado jo palaikai?

Dar gal kokį mėnesį į visas puses nuo Šau-
kėnų ritosi, plito tas bjaurus, nosį ir plaučius 
riečiantis nuodėgulių ir pelenų, šutintų buro-
kų, morkų, skrudintų bulvių tvaikas. Nelabai 
jį sumažino ir praėjęs lietus, tik šiek tiek atgai-
vinęs šventoriaus kaštonų, klevų ir liepų nuo 
karščio susiraičiusius ir parudavusius lapus, 
nuo pasklidusių pelenų nuplaudamas akme-
nis, grindinį. Atsigavusi žemė ėmė kvepėti 
dar neprinokusiais, nuo karščio suskilusiais, 
ugnyje iškeptais kaštoniukais.

Gaisravietės dar alsavo banguojančiu 
karščiu, vėjui papūtus mirksėjo buvusių stalų, 
kėdžių, lovų, spintų, spintelių, suolų žarijos, 
pelenai ir žiežirbos šokinėjo į viršų. Padegė-
liai šakėmis, kastuvais, grėbliais, kauptukais 
žarstė krūvas pelenų, suvirtusius nuodėgulius, 
ištraukdami tai apdegusį metalinį katilą, ant 
plytos stovėjusį puodą, virtuvėje kabėjusį 
puodelį, kibirą, lėkštutę, ugnies neprarytus 
sidabrinius šaukštus, peilius, šakutes.

Reikės gyventi, niekur nedingsi. Bet koks 
bus tas rytojus, niekam nebuvo aišku. Miestelis 
pakils iš degėsių ir griuvėsių, užgydys karo 
žaizdas, atsigaus. Bet kas išvaduos žmogaus 
dvasią, protą nuo įsibrovėlių priespaudos, 
smurto, neteisybės? Taip mąstė ir su saviškiais 
tyliai kalbėjosi nusiaubto, sudeginto Šaukėnų 
miestelio žmonės.

Pabaiga

Zita Dapkevičiūtė-Žemaitienė, gyvenanti 
Šunskuose prie Marijampolės:

– Buvau aštuonerių, kai su tėvais ir sesėm 
išvažiavom iš gimtųjų Klevų (mūsų tėviškė 
ten, kur Baluliai gyvena, nes mama buvo Ba-
lulytė), tai tik po 40 metų čia atvykom, 1980 m., 
nes nevalia buvo peržengti „geležinės sienos“. 
Maža būdama nesupratau, kodėl esam toli nuo 
giminių ir kodėl tik laiškais galime retkarčiais 
susirašyti. Lietuvoje neturėjome „medaus“. 
Gyvenome Šunskuose, kur ir daugiau šeimų 
buvo iš Punsko ir Seinų krašto. Ūkelis mažas, 
buvo sunku prasigyvent. Čia lankiau mokyk-
lą, čia susipažinau su būsimu vyru, kuris su 
tėvais kentėjo tremtį Sibire (tik vėliau jis savo 
tėvo palaikus perlaidojo pervežtus iš Irkutsko 
į Marijampolę). Visuomenė nelabai palankiai 

žiūrėjo į tremtinius. Gerai, kad gyvenome 
kaime, tai kiek lengviau…

„Suvalkijos“ draugijos pirmininkė Bi-
rutė Gižienė:

– Esu Nevulytė iš Didžiulių kaimo. Jokių 
privilegijų ar teisių kaip Lietuvos piliečiai netu-
rėjome, net Lietuvos paso. Tik įkūrus šią drau-
giją, 2000 m. gavome lietuviškus pasus, tapome 
visaverčiais Lietuvos piliečiais. Įkūrus draugiją 
stengėmės iš Lenkijos prievarta 1941 m. 
atkeltiems lietuviams padėti. Esam dėkingi, 
kad Lietuvos valstybė skyrė jiems, nors ir 
vėlokai, teisę į tokį pat arealą žemės, koks liko 
jų gimtinėje, bei mėnesiui pripažintą per 100 
Lt priedą prie pensijos.

Buvęs Miroslavo seniūnas ir „Aušros“ 
kolūkio pirmininkas Jonas Juravičius:

– Gaila, bet mūsų seniūnijoj liko jau tik 
vienas lietuvis, 1941 m. atvykęs čia nuo Puns-
ko. Labai darbštūs žmonės – galiu pasakyt, 
ką pastebėjau. Jie mėtyti ir vėtyti, pokariu 
mokesčius mokėjo ir stribams, ir valdžiai, 
buvo vietinių nemėgstami ir nesuprasti. Jų 
gyvenimas pagerėjo, kai ėmė dirbti įkurtame 
„Saulės“ kolūkyje. Bet nusivylimo ir čia patyrė, 
nes kaupti ir laiku neišleisti pinigai daugumai 
1980 m. prarado vertę.

Prisidėjome prie „Lietuvių namų“ Seinuo-
se statybos. Atvykstu dažnai ir dabar gėriuosi 
šiais namais.

Gerai, kad iškeldintiems lietuviams skirto-
je konferencijoje pranešėjai buvo ir lietuviai, ir 
lenkai. Panaši konferencija vykusi ir Marijam-
polėje, tik gaila, kad jokių nuotarmių nepriimta. 

Istorikai galėtų susitarti, kad pagaliau 1919 m. 
įvykiai Seinų krašte būtų aprašomi taip, kaip 
iš tiesų buvo. Juk Lietuvoje yra surinkti faktai 
(archyvinė medžiaga).

Genius Latvys:
– Dalyvavau anais metais konferencijoj, 

skirtoj trėmimams. Man buvo įdomu paklau-
syt, ką protingi žmonės pasakys apie prievarta 
išvarytus lietuvius iš mūs krašto, kurie neturė-
jo, kur grįžt po karo, nes lenkų valdžia atsiuntė 
lenkus nuo Katovicų ar iš kitur. Taip sulenkėjo 
mano mamos gimtas Bubelių kaimas, Lum-
biai, Navasodė ir daug kitų kaimų.

Dėkoju už pasisakymus.

Eugenija PAKUTKIENĖ, Lenkija, Punskas
Šaltinis – <http://punskas.pl/apie-1941-m-privers-

tini-gyventoju-iskeldinima/>.

Apie 1941 m. priverstinį gyventojų iškeldinimą
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Vasario 16-osios akto signatarai

Vasario 16-osios signatarai – moterų 
išdavikai?

Pastaraisiais metais lietuviškoje žinias-
klaidoje imta kelti problemą, kodėl Vasario 
16-osios nutarimą priėmusi Lietuvos Taryba 
buvo sudaryta vien tik iš vyrų. Sutinkami 
tokie teiginiai: „Lietuvos Nepriklausomybės 
akto pasirašymo istorija yra vienavyrių žan-
ro klasika“, „Visuomenėje tuo metu gyvavo 
patriarchalinės nuostatos: politika tik vyrų 
reikalas“, „Vasario 16-oji yra nacionalinė 
vyrų šventė“, „Nepriklausomybės Akto 
signatarėmis moterys netapo, nes nebuvo 
laikomasi anksčiau joms duotų pažadų“, 
„Bet vyrai jas išdavė – į Lietuvos Tarybą 
neįtraukė ir paskelbė nepriklausomybės aktą 
vieni patys“ ir pan. Šių teiginių autorės ar au-
toriai ignoruoja griežtas vokiečių okupacinio 
režimo sąlygas ir tai, kad lietuviams 1917 m. 
rugsėjį sukviesti Vilniuje konferenciją ir 
išsirinkti tarybą, kuri atstovautų krašto inte-
resus, okupacinė valdžia leido, nustatydama 
ir tam tikras išankstines sąlygas.

Lietuvos Taryba oficialiai įsteigta 
Bavarijos princo Leopoldo nurodymu

Lietuvių konferencija, kurioje dalyvavo 
vien vyrai, vyko Vilniuje 1917 m. rugsėjo 
18–22 d. lenkų Pohuliankos teatro salėje. Ją 
lietuvių konferencijos dalyviams penkioms 
dienoms užleido vokiečių karinė vadovybė, 
okupacijos metais pastatą perėmusi savo 
reikmėms. Konferencijoje rugsėjo 21 d. 
išrinktoji Lietuvos Taryba okupacinės val-
džios buvo įteisinta tik rugsėjo 23 d., kai 
vyriausiasis karo vadas Rytuose, Bavarijos 
princas Leopoldas, remdamasis konferen-
cijoje išrinktų atstovų rugsėjo 22 d. raštišku 

Kodėl signatarų dvidešimtuką sudarė vieni vyrai?
Doc. dr. Arūnas VYŠNIAUSKAS, Vilnius

prašymu, įsteigė krašto tarybą (Litauischer 
Landesrat), suteikdamas jai tam tikrą, nors ir 
ribotą atstovavimo galią. Remdamasis karo 
vado Rytuose įsakymu, Lietuvos karinės 
valdybos viršininkas, kunigaikštis Francas 
Jozefas Izenburgas Biršteinas (Franz-Joseph 
zu Isenburg-Birstein), atsižvelgęs į Lietuvių 
konferencijos teikimą dėl personalinės sudė-
ties, sudarė „Lietuvos tarybą iš 20 narių“1, o 
kiekvienam jų iškilmingos ceremonijos metu 
rugsėjo 23 d. įteikė gražiai apipavidalintą 
„pašaukiamąjį į žemės tarybą raštą“. Po to 
„dar buvo neoficialis subuvimas“2.

1917 m. permainas okupuotoje Lietuvoje 
paskatino revoliuciniai įvykiai Rusijoje nu-
vertus carą. Rusijos sostinėje Petrograde jau 
1917 m. kovo mėnesį buvo įsteigta Lietuvių 
tautos taryba, dėl to vokiečiams buvo svarbu 
pademonstruoti pasauliui, kad tikroji lietu-
vių tautos interesams atstovaujanti taryba 
bus sukurta Lietuvoje, kurioje gyveno dau-
guma lietuvių. Gavęs Vokietijos aukščiausio-
sios karinės vadovybės nurodymą Bavarijos 
generolas feldmaršalas princas Leopoldas 
sprendimą leisti sudaryti lietuviams jų 
interesams atstovausiančią tarybą pasirašė 
dar 1917 m. gegužės 30 d. Tada vokiečiai 

vartojo „Pasitikėjimo tarybos“ (vok. Vertrau-
ensrat) pavadinimą. Atitinkamas valdiškas 
pranešimas operatyviai paskelbtas vokiečių 
spaudoje. Žinią išplatino Volfo telegrafo 
biuras (W.T.B. – Wolffs Telegraphisches Bure-
au) – pagrindinė žinių agentūra Vokietijoje 
ir viena svarbiausių tuometinių naujienų 
tarnybų pasaulyje.

Vienintelę įgaliotą lietuvių tautos 
atstovybę vokiečiai numatė be 

moterų

Valdišką skelbimą 1917 m. birželio 2 d. 
lietuvių kalba atspausdino ir okupacinės 
valdžios leidžiamas laikraštis „Dabartis“. 
Tačiau oficialaus trumpo pranešimo ver-
timas į lietuvių kalbą nebuvo itin tikslus. 
Vertrauensrat išverstas kaip „Pasitikimųjų 
Taryba“, nors tiksliau būtų „Pasitikėjimo 
Taryba“. O antrame, paskutiniame sakinyje 
parašyta: „Taryba susidės iš žymiausiųjų 
Lietuvos veikėjų.“ Kadangi žodis „veikėjų“ 
pavartotas kilmininko linksniu, tai galima 
buvo susidaryti įspūdį, kad čia paklius ne 
tik veikėjai (vyrai), bet ir veikėjos (moterys). 
Bet pažiūrėkime vokiško teksto originalą. 

Jį paskelbė ir okupacinės valdžios Kaune 
leistas laikraštis „Kownoer Zeitung“.

Visą pranešimą vokiečių kalba sudarė tik 
vienas sakinys, kurio pabaigoje nurodoma, 
kad lietuvių pasitikėjimo taryba turi susidėti 
„iš labiausiai gerbiamų Lietuvos vyrų“ (vok. 
aus den angesehensten Männern Litauens). 
Čia pravartu būtų priminti, kad kaizerinėje 
Vokietijoje nors ir veikė parlamentas – Reich-
stagas, tačiau jame nebuvo nė vienos moters. 
Jos Vokietijos žemėse apskritai neturėjo 
rinkimų teisės. Dėl to vokiečių karinei va-
dovybei net nekilo minties, kad okupuotose 
lietuvių gyvenamose teritorijose moterims 
reikėtų suteikti teises, didesnes nei pačiame 
Vokietijos Reiche.

Ar moterų priekaištai teisingai 
adresuoti?

Atsakant į žiniasklaidoje keliamą klausi-
mą „Kodėl nei G. Petkevičaitė, nei jokia kita 
moteris nebuvo įtraukta į Vasario 16-osios 
akto signatarų sąrašą?“3, reikia atsižvelgti 
į tuometines okupacijos sąlygas ir istorines 
aplinkybes. Anuomet keltus ir dabar aktu-
alizuojamus moterų priekaištus dėl 1917 m. 
Lietuvių konferencijos ir jos išrinktos Lie-
tuvos Tarybos vien tik vyriškos sudėties 
reikėtų adresuoti kaizerinės Vokietijos vy-
riausiajai karinei vadovybei ir okupacinei 
valdžiai.

1 „Įkūrimas Lietuvių Žemės Tarybos“, in: Dabartis, 1917 m. rugsėjo 
26 d., Nr. 77, p. 1. 
2 „Lietuvos Taryba“, in: Dabartis, 1917 m. rugsėjo 29 d., Nr. 78, 
p. 1.
3 AINA NAUJIENOS. „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“ – apie  
G. Petkevičaitę-Bitę, kurios dėka moterims suteikta teisė balsuoti. 
Aina.lt, 2018 m. vasario 11 d. Prieiga per internetą – <https://aina.
lt/zmones-kurie-sukure-lietuva-apie-g-petkevicaite-bite-kurios-deka-
moterims-suteikta-teise-balsuoti/>.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje saugomas raštas1, skirtas Popie-
žiui, o jo kopija – monsinjorui Kazimierui 
Prapuoleniui2. Jį pasirašė Donatas Malinauskas 
ir dr. Jonas Basanavičius. Raštas išlikęs, tačiau 
jo būklė labai prasta – aptrupėję kraštai, nu-
plėštas kairysis viršutinis kampas. Veikiausiai, 
todėl nėra žinoma tiksli jo parašymo data. 
Raštas rašytas Donato Malinausko, kaip ir 
iš kur pateko į Vrublevskių biblioteką, nėra 
aišku. Nėra abejonių, kad minimame rašte 
rašoma apie Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčią (žr. 
faksimilinę kopiją). Datą galima nustatyti iš 
1915 m. gegužės mėnesio „Vilties“ publikacijų3 
ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo 
šelpti (toliau – LDNDKŠ) 1915 m. gegužės 23 d. 
protokolo. Šiame protokole (Nr. 484) ir „Vilties“ 
1915 m. gegužės 19 d. numeryje aprašomas in-
cidentas Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčioje, įvykęs 
tų pačių metų gegužės 17 d. ir sulaukęs didelio 
atgarsio visuomenėje. Deja, tai buvo ne pirmas 
tikinčių lietuvių ir lenkuojančios Vilniaus vi-
suomenės dalies susidūrimas. Paskutinis toks 
susidūrimas iki minimame dokumente aprašy-
to incidento buvo Vilniuje, Šv. Jono bažnyčioje, 
dar prieš karą, 1913 m. gegužės 1–2 d.5. Karas 
ir pabėgėlių srautai nesustabdė neapykantos, 
lietuviai nesulaukė užuojautos ir globos. Įvy-
kiai Šv. Jokūbo bažnyčioje – tarytum lietuvių 
kovos už savo teises savo žemėje su norinčiais 
pastarąją priglausti atspindys.

1915 m. gegužės 23 d., pirmininkaujant 
Martynui Yčui, įvyko LDNDKŠ posėdis, jame 
dalyvavo dr. Jonas Basanavičius, Antanas 
Žmuidzinavičius, Antanas Smetona, Donatas 
Malinauskas, Konstantinas Olšauskas, Emilija 
Vileišienė, Povilas Dogelis, Stasys Šilingas ir 
pakviesti kunigai Juozas Povilas Grajauskas6, 
Juozas Laukaitis7, Vincentas Jarulaitis8 bei 
įgaliotinis Šiaulių apskričiai9 Kazys Šalkaus-
kas. Posėdžio pabaigoje Antanas Smetona 
pakeitė iki tol susirinkimui pirmininkavusį 
Martyną Yčą ir tuomet buvo nuspręsta in-
formuoti Šventąjį Tėvą specialiąja telegrama 
apie apgailėtiną incidentą Šv. Jokūbo baž-

Donato Malinausko ir dr. Jono Basanavičiaus 
telegrama Romos Popiežiui

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis
nyčioje10. Už kreipimąsi balsavo penki, prieš 
buvo tik vienas Antanas Žmuidzinavičius, 
kuris tokį savo poelgį motyvavo taip: „... kad 
tai gali pakenkti Sąjungai dėlei sugrąžinimo 
lietuvių kalbai teisių Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose.“ Protokolą Nr. 48 pasirašė tik 
septyni asmenys, nors susirinkime dalyvavo 
trylika asmenų, tai yra: Donatas Malinauskas, 
Antanas Žmuidzinavičius, Povilas Dogelis, 
dr. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, 
Konstantinas Olšauskas ir Emilija Vileišienė. 
Ar gavo Popiežius Donato Malinausko ir Jono 
Basanavičiaus telegramą, išsiųstą po birželio 
13 d., nėra žinoma. Telegramą pirmasis, kaip 
Lietuvių sąjungos įgaliotinis, pasirašė Donatas 
Malinauskas, toliau Jonas Basanavičius11. Pagal 
XVIII–XIX a. kilmingųjų tradiciją su dviem „S“ 
raidėmis, norint pabrėžti, kad lietuviai nėra 
mužikų tauta ir turi savo aristokratiją, kuri gali 
valdyti savo kraštą.

Telegrama Šventasis Tėvas buvo infor-
muojamas apie trisdešimties samdytų lenkų 
niekšų trukdymą pamaldoms ir giedojimui, 
jų savivaliavimą ir šaukimą, kad neleis lietu-
viams melstis ir klausytis pamokslų gimtąja 
kalba. Be to, Popiežiui pranešta, kad vyskupi-
jos valdytojas nesiėmė jokių veiksmų dėl netei-
sėtų veiksmų šventovėje ir tai, kad iš pradžių 
jis nutarė atidėti savo potvarkį apie lietuviškų 
pamaldų įvedimą šventinėmis dienomis Šv. 
Jokūbo bažnyčioje nuo 1915 m. gegužės 30 d. 
iki 1915 m. birželio 13 d. ir tik vėliau jį panai-
kino. Taip pat rašė, kad vyskupijos valdytojas 
lietuvių delegatus, prašiusius palikti galioti jo 
paties potvarkį, policijos žinioms apibūdino 
kaip maištininkus.

Ar išgirdo Popiežius Lietuvių sąjungos 
įgaliotinių Donato Malinausko ir dr. Jono Bas-
sanavičiaus (!) maldavimą apsaugoti senosios 
Lietuvos sostinės bažnyčias ir Vilniaus vysku-
piją nuo panašių savivaliavimų ir tyčiojimosi 
iš brangių tautos religinių jausmų? 

Ar dėl Lietuvos nykimo nesame kalti ir 
mes, pašalinę vieną „S“ iš patriarcho pavardės, 
bet geisdami „W“ raidės.

Jo Šventenybei12 Romos Po[piežiui]
Kopija Monsinjorui Prapuole[niui...]
via 15 della Botteghe Oscur[e ...]

Vilniuje, Švento Jokū[bo] bažnyčioje [...] gyvena 
keletas tūkstančių lietuvių, [...] nurodė nuo gegužės 
30 d. šventinėmis dienomis [...] tokias mišias su 
giedojimais ir pamokslais lie[tuvių] kalba, tačiau tą 
dieną apie tris dešimtis samdytų lenkų niekšų, vėl 
jėga sutrukdė pamoksl[us] ir giedojimus, siautėdami 
ir šaukdami bažnyčioje, kad neleis lietuviams melstis 
ir klausytis pamokslų gimtąja kalba.

Vyskupijos valdytojas nesiėmė jokių veiksmų, 
kad apsaugotų šventovę nuo panašių siautėjimų ir 
pradžiai atidėjo savo nurodymo vykdymą iki birželio 
13 dienos, o po to, pataikaudamas polonizatoriams, 
nusprendė galutinai jį atšaukti, lietuvių – gi 
delegatus, prašiusius išsaugoti jo paties paskelbtą 
nurodymą, policijos ži[nioms] apibūdino kaip 
maištininkus.

Puldami Jūsų Šventenybei į kojas, teikiame šį 
skundą ir nuolankiai išdrįstame prašyti nurodymo 
dėl apsaugojimo mūsų senosios lietuvių sost[inės] 
bažnyčių ir Vilniaus vyskupijos nuo panašių siau-
tėjimų ir pastovaus tyčiojimosi iš brangių tautos 
religinių jausmų.

Lietuvių Sąjungos įgaliotiniai
Dvarininkas Donatas Malinauskas
Daktaras Jonas Bassanavičius13

1 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių 
skyrius (toliau – LMAVB, RS), f. 43., vnt. 27503, lap. 1.
2 Kazimieras Propuolenis (1858–1933). 1921 m. Vatikane pradėjo dirbti 
oficialus Lietuvos atstovas prelatas Jurgis Narjauskas, o J. K. Prapuo-
lenis per Dancigą, kuriame lenkai konfiskavo Vatikano archyvuose jo 
surinktą istorinę medžiagą, grįžo į Tėvynę. 
3 Mačius P., „Skandalas Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčioje“, in: Viltis, 
1915 m. gegužės 19 d., Nr. 110 (1351), p. 1. 
4 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, p. 44.
5 Ld. St., „Lenkų skandalai Vilniuje Šv. Jono bažnyčioje “, in: Viltis, 
1913 m. gegužės 3 (16) d., Nr. 50, p. 1–2; gegužės 5 (18) d., Nr. 51, p. 1; 
gegužės 8 (21) d., Nr. 52, p. 1–2; Iks., „Šv. Jono bažnyčia ir lietuvių kalba 
Vilniuje“, in: Viltis, gegužės 29 (birželio 11) d., Nr. 61, p. 1–3; IKS, „Šv. 
Jono bažnyčia ir lietuvių kalba Vilniuje“, Vilnius, 1913, p. 26.
6 M. Krupavičius, „A. a. kun. J. Grajauskas“, in: Rytas, 1930 m. gruodžio 
5 d., Nr. 277, p. 2.
7 Juozas Laukaitis (1873–1952) – deputatas IV Rusijos Dūmoje 
1912–1917 m.
8 Vincentas Jarulaitis (1859–1939) – rašytojos Sofijos Kymantaitės-
Čiurlionienės dėdė, motinos brolis.
9 LDNDKŠ įgaliotinis.
10 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 6, p. 47.
11 LDNDKŠ protokoluose Jono Basanavičiaus parašas yra su dviem 
„S“ raidėmis.
12 Lot. Sua Sanctitas – aut. pastaba.
13 Его Святейшеству Папе Ри[...] / Копiя Монсинiору 
Прополя[...] / via 15 della Botteghe Oscur[e ...] / В Виленскомъ 
костеле Святого Яко[ва] / проживаетъ несколъко тысячъ литовцевъ, 
[...] /распорядился с 30 мая вь праздничные дни вь [...] / такую мессу 
с песьнопенiем и проповедъю на ли[товскомъ] / языке, но въ этот день 
около трехъ десятковъ наемныхъ поль- / скихъ подонковъ, снова насильно 
воспрепятствовали пропове[де] / и песнопеньямъ, безчинствуя и крича въ 
костеле, что и [...] / не допустятъ литовцевъ молиться и слушать про-
поведь на / родномъ языке. / Управляющiй Епархiей непринялъ никакихъ 
меръ къ ограж- / денiю святыни отъ подобных безчинствъ и съ начала 
отло- / жилъ исполненiе своего распоряженiя на 13 Iюня, а затемъ / угож-
дая полонизаторамъ, решился отменить его окончател[ьно] / литовскихъ 
– же делегатовъ, просившихъ сохранить издан / ное имъ распоряженiе 
представилъ полицейскимъ ве[-] / стямъ какъ бунтовщиковъ. / Повергая 
настоящую жалобу къ стопамъ Вашего Святейшества / осмеливаемся 
покорнейша просить распоряженiя об[ъ] / огрожденiе костеловъ нашей 
древней Литовской сто[лицы] / и Виленско епархiй отъ подoбныхъ 
безчинствъ и пост[o] / янныхъ издевательствъ надъ драгоценнейшими 
рели / гiозными чувствами народа.
Уполномоченные Литовского Союза / Дворянинъ Донат Малиновскiй / 
Докторъ Иванъ Бассановичь [laišką Romos Popiežiui į lietuvių kalbą 
vertė Viktoras Jencius-Butautas].

Donato Malinausko ir dr. Jono Basanavičiaus 
laiško Romos Popiežiui faksimilė

„Dabartis“, 1917 m. birže-
lio 2 d., Nr. 44, p. 1

„Kownoer Zeitung“, 1917 m. birželio 1 d., Nr. 150, p. 1

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

XVIII a. antroje pusėje išskirtinę Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimų 
miesto – Gardino – gyventojų dalį sudarė iš 
Rusijos dėl religinių persekiojimų ir socialinės 
priespausdos pabėgę sentikiai. Jų emigracija į 
LDK žemes prasidėjo dar XVII a. paskutiniais 
dešimtmečiais, po to, kai patriarchas Nikonas 
(1605–1685) ir caras Aleksejus Michailovas 
(1629–1676) Rusijos stačiatikių bažnyčioje 
įvedė reformą, kuria siekta panaikinti skir-
tumus bažnytinėse knygose ir apeigose1. 
Daugelis tikinčiųjų, tarp jų ir dalis hierarchų 
bei dvasininkų, šiai reformai nepritarė ir 
pasiliko prie senųjų religinių apeigų bei tra-
dicijų: žegnojimosi dviem pirštais, lenkimosi 
iki žemės, senųjų ikonų ir tikėjimo knygų 
pripažinimo. 1667 m. Rusijos Stačiatikių 
Bažnyčios sobore Maskvoje senųjų apeigų 
šalininkai buvo prakeikti ir perduoti pasau-
lietinės valdžios teismui. Masinės represijos 
(trėmimai į Sibirą, mirties bausmės) juos 
vertė prieglobsčio ieškotis kituose kraštuose. 
LDK žemės sentikiams buvo vienos iš svetin-
giausių. Čia jie galėjo tikėtis ne tik Katalikų 
bažnyčios, karaliaus, vietos bajorų palaikymo, 
bet ir siūlomos pastogės bei globos. Taip LDK 
teritorijoje ėmė kurtis svarbūs rusų disidentų 
religiniai centrai: Vetka (Minsko vaivadija), 
Gudiškių vienuolynas (dab. Ignalinos r.), 
Degučiai (dab. Zarasų r.). Manoma, kad apie 
1791 m. Abiejų Tautų Respublikoje galėjo 
gyventi iki 180 000 sentikių.

Gardine pirmieji sentikiai taip pat pradėjo 
kurtis XVII a. pabaigoje. Ir nors čia jų atvyko 
kur kas mažiau2 nei, tarkime, į Vilniaus kraštą, 
savo kultūrinį įspaudą paliko tokį pat ryškų, 
kaip ir ne visuomet jiems svetingoje LDK 
sostinėje. Dera pastebėti, kad kai kuriose sen-
tikių gyvenimą ATR žemėse analizuojančiose 
studijose laikomasi nuomonės, kad Vilniaus 
krašte įsikūrę sentikių emigrantai sudarė 
izoliuotą, politinių teisių neturinčią sociali-
nę grupę. Nemaža dalis vietos gyventojų į 
sentikius žiūrėjo kaip į paslaptingus, didelio 
pasitikėjimo nekeliančius eretikus.

Kalbėdami apie sentikių kultūrinį paliki-
mą, šios dienos analizėms įdomų ir svarbų 
įrašą, turime galvoje XVIII a. antroje pusė-
je–XIX a. pradžioje LDK gyvavusią kirilinių 
knygų leidybą. Daugiausia tokių knygų buvo 
leidžiama Starodube, Vilniuje, Supraslyje, 
Gardine. Sentikių leistus tekstus tyrinėjanti 
rusų istorikė Irina Pačinskaja pagrindiniais 
tos leidybos iniciatoriais laiko Starodubo 
pirklius, kurie rūpinosi ne tik šventų raštų 
užsakymais, jų spausdinimu, bet ir prista-
tymu bei platinimu3. Šie pirkliai, LDK kraš-
tuose žinomi kaip uolūs sentikystės tradicijų 
puoselėtojai ir gynėjai, ieškojo spaustuvių, 
kurios sutiktų spausdinti sentikių knygas. 
Kaip tik dėl šio reikalo apie 1779–1780 m. 
jie kreipėsi į tuometinį Gardino seniūną An-
taną Tyzenhauzą (1733–1785), prašydami, 
kad Gardino spaustuvė leistų jų užsakomus 

Sentikių raštų leidyba ir platinimas 
XVIII a. antros pusės Gardine

Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

leidinius. Tiksliai nėra žinoma, ar A. Tyzen-
hauzas sutiko, ar ne, tačiau tais metais, regis, 
jokio sentikiams priskirtino veikalo Gardino 
spaustuvė neišleido. Tik 1781 m. – po 1780 m. 
Stanislovo Augusto priimto sprendimo iš 
Gardino seniūno pareigų atstatydinti jo 
ilgametį bičiulį A. Tyzenhauzą – pirklio iš 
Starodubo Piotro Iljičiaus Gubarevo (gimimo 
ir mirties datos nežinomos) užsakymu Gar-
dino spaustuvėje išėjo 500 senojo, leisto dar 
prieš Nikono reformas, Псалтыръ (Psalmyno) 
egzempliorių. Knyga spausdinta ant užsako-
vo popieriaus, kiekvienas spausdintas lapas 
kainavęs 28 zlotus4, pasirūpinta ir reikalingais 
šriftais bei ornamentais (juos gamino vietiniai 
meistrai, remdamiesi prieš Nikono reformą 
išleistais raštais). Manytina, kad ir kitos kiek 
vėliau leistos sentikių knygos buvo užsakytos 
to paties pirklio P. I. Gubarevo.

Nežinoma, kam po A. Tyzenhauzo at-
statydinimo perėjo Gardino spaustuvė, nėra 
išlikusių (rastų) duomenų, kas nuo 1780 m. 
iki 1788 m. organizavo spaustuvės darbą. 
Istoriografijoje užfiksuoti tik 1788 m., kai 
Gardino spaustuvė išnuomojama žydui Ba-
ruchui Rommui5. Ketverius metus čia buvo 
spausdinamos ir lenkų, ir žydų, ir sentikių 
knygos. Tačiau 1792 m. B. Rommui nupirkus 
spaustuvę ir tapus vieninteliu jos savininku, 
sentikių raštų leidyba buvo sustabdyta. Iš 
viso Gardino spaustuvėje buvo perleista apie 
30 įvairių religinio-didaktinio (daugiausia 
senųjų, iki Nikono reformų publikuotų) 
bei poleminio pobūdžio sentikių tekstų6. 
Spausdinti psalmynai, triodai, horologinai 
(bažnytinių valandų knygos), bažnyčios 
tėvų pamokymai, šventųjų gyvenimų apra-
šymai. Gardino spaustuvė leido ir gana retus, 
kitų LDK spaustuvių (Supraslio, Vilniaus) 
nespausdintus sentikių raštus: Книга о вере 
(Tikėjimo knyga, 1785), Книга Кирилова (Kirilo 
knyga, 1786), Служба всем святым российским 
чудотворцам (Mišios visiems šventiems rusų ste-
bukladariams, 1786), Cлужба в великую седмицу 
(Mišios Didžiąją savaitę, 1786), Катехизис 
Лаврентия Зизания (Lavrentijaus Zizanijaus 
Katekizmas, 1783, 1787, 1788), Цветник7 
Дорофея (Dorofėjaus pamokymų rinkinys, 1787, 
1790, 1792), Лимонаръ8 (Limonarionas, 1781), 
Cлужба Тихвинской Божъей Матери (Mišios 

Tichvino Dievo Motinai, 1789). Iš Gardino 
spaustuvės šios knygos kontrabandos keliu 
keliaudavo į atokiausius Rusijos kraštus. Ir 
nors vienu sykiu buvo gabenama po kelis 
šimtus egzempliorių, muitininkai labai retai 
tokius vežėjus sugaudavo. Skrupulingo 
sentikių budrumo ir išmanių organizatorių 
(jų lyderiu Gardine laikytas jau minėtasis  
P. I. Gubarevas) dėka per nepilną dešimtmetį 
iš antrosios LDK sostinės buvo išvežtas ne 
vienas tūkstantis sentikių knygų.

Gardine leista religinė sentikių literatūra 
prisidėjo ne tik prie senosios stačiatikybės 
tradicijų, ideologijos palaikymo, bet ir tapo 
vertinga kultūros paveldo dalimi, įrašyta tiek 
sentikystės, tiek LDK istorijos puslapiuose. 
Šio lokalaus įrašo skaitymas, jo suvokimas 
ir aiškinimas vis dar lieka tyrimų paraštėse 
(nors bendresnių apžvalgų apie sentikių 
kultūrą ir įvairias jos raiškos formas LDK, 
sakytume, netrūksta). Atskirų analizių 
reikėtų ir nevienareikšmiams sambūvio 
tarp LDK žemėse gyvenusių sentikių ir kitų 
gyventojų aspektams atskleisti (pagrindus 
panašioms analizėms galima rasti jau minėto 
G. Potašenkos darbuose). Pavyzdžiui, įvairių 
keliautojų po Gardiną aprašymuose yra 
užuominų apie vietos miestiečių požiūrį į 
uždaras sentikių bendruomenes. Dažniausiai 
vertinta jų išvaizda, drabužiai, kai kurie 
papročiai (vedybos, laidojimas). Štai iš 
Gardino krašto (Sukoviborgo kaimo) kilusio 
žydų filosofo Saliamono ben Jošua (1753–
1800), pasivadinusio Maimonu, Gyvenimo 
istorijoje9 yra įrašytas žydo ir Rytų apeigų 
krikščionio – rusų stačiatikių dvasininko 
(nenurodoma sentikio ar naujatikio) palygini-
mas10. Žydo darbštumas, išmintis ir sąžinė 
priešpastatomi popo tingumui, kvailu-
mui ir klastai. Toks antagonizmas, dažnai 
aštrinamas religinių nuostatų, sąlygoja ir jų 
tarpusavio santykius:

Žinai, jog žydai yra užkietėję užsispyrėliai 

ir todėl prakeikti amžinai. Tai jie nukryžiavo 
mūsų [kalba popas – J. Ž.-G. pastaba] Viešpatį 
Jėzų Kristų ir dar iki šiol vis tebetrokšta krikš-
čionių kraujo.11

Kitų šaltinių, leidžiančių pažinti savitą 
Rytų apeigų krikščionių, ypač sentikių, gy-
venimą LDK tėra vos vienas kitas. Šis stygius 
tikriausiai atsirado dėl itin uždaro senosios 
stačiatikių tradicijos sergėtojų būdo, taip pat 
ir dėl baimės, kurstytos atmintyje išlikusių 
persekiojimų ir bausmių. Šioje apžvalgoje 
aptarta Gardine spausdinta religinė sentikių 
literatūra yra neabejotinai reikšminga ne tik 
senosios stačiatikybės tradicijoms, bet ir LDK 
paveldui. 

1 Išsami Lietuvos sentikių gyvenimo analizė pateikta 2006 m. išleis-
toje sentikystės tyrinėtojo, istoriko Grigorijaus Potašenkos mono-
grafijoje Староверие в Литве: вторая половина XVII - начало XIX вв. 
Исследования, документы и материалы, Вильнюс: Aidai, 2006.
2 Remiantis 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų 
surašymo duomenimis, XIX a. pabaigoje Vilniaus gubernijoje gyveno 
25 700 sentikių (iš 1 591 200 gyventojų), o Gardino – 513 sentikių 
(iš 1 509 728 gyventojų) (žr. „Виленская губерния“, „Гродненская 
губерния“, in: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 г.,т. 4, 11, Санкт-Петербург: Центральный статистический 
комитет Министерства внутренних дел, 1897–1905).
3 Ирина Викторовна Починская, Старообрядческое книгопечатание 
XVIII–первой четверти XIX веков, Екатеринбург: УрО РАН, 1994, 
p. 38.
4 Ирина Викторовна Починская, op. cit., p. 44.
5 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1959, p. 94, 101.
6 Кириллические издания старообрядческих типографий конца 
XVIII–начала XIX века: Каталог, Ленинград: Изд. Ленинградского 
университета, 1991, p. 124–127. 
7 Rusų kalbos žodis цветник, turintis gėlyno ar gėlynėlio reikšmę, 
buvo pasitelkiamas pavadinti labai skirtingo pobūdžio XVI–XVIII 
a. rankraštinių ir spausdintinių pasakojimų, istorijų, pamokymų 
rinkinius. Tokių rinkinių sudarytojai (lyginti su nektarą iš margų 
gėlių renkančiomis bitėmis) savo leidinius vadindavo ne tik gėlynais, 
bet ir auksinėmis lankomis, bičių pievomis ir pan. Krikščionių šv. Doro-
fėjaus (~620 m.) pamokymų rinkinys taip pat sudarytas iš tematikos 
ir stiliaus atžvilgiu labai įvairių tekstų.
8 Limonarionais (arba dvasios pievomis iš gr. leimōn – pieva) vadinti 
šventųjų gyvenimų aprašymai, kartu su tikėjimo ir moralės tiesomis 
sudarę masyvius rinkinius. 
9 Saliamonas Maimonas, Gyvenimo istorija, iš vokiečių k. vertė Vita 
Gaigalaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2004.
10 Saliamonas Maimonas, op. cit., p. 33.
11 Ibid., p. 35.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kapos XII–XIV a.
Piešinyje: žemių užkariavimas, vėliavų pagerbimas, pergalės. Dail. Tautvilas Rinkevičius

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

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

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

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

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ – 
Sausių k. , 

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

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

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

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

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

„Tikėjimo knyga“, Gardinas: Gardino spaustuvė, 1785 
(„Книга о вере“, Гродно: в типографии Гроденской, 1785 

(НББ, ОФХ-12РК28714К)

„Dorofėjaus pamokymų 
rinkinys“, Gardinas: Gardino 

spaustuvė, 1792 (Цветник 
Дорофея, Гродно: в типографии 

Гроденской, 1792 (НББ, ОФХ-
МФ09/486).

„Giesmynas“, Gardinas: Gardino spaustuvė, 
1795 („Псалтыръ“, Гродно: в типографии 
гроденской, 1795 (НББ, ОФХ-12РК28489)
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Virbauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės 
paminklosaugos skyriaus vedėjas Vitalijus 
Juška ir dizaineris Kęstutis Mackevičius.

MLRT Klaipėdos krašto skyriaus vicepir-
mininkas Algimantas Švanys savo pranešime 
iškėlė Endriaus Borcherto, aktyvaus daugelio lie-
tuviškų organizacijų nario, vėliau vadovavusio 
direktorijai (1925 m. vasario 5 d.–1926 m. sausio 
16 d.) nuopelnus. Sovietų represiniai organai 
ištrėmė jį į Kazachstaną, ten jis ir mirė.

2018 m. lapkričio 30 d. minėsime Tilžės 
akto 100-ąsias metines. Tikėkimės, kad tą 
dieną visoje Lietuvoje bus iškeltos Lietuvos 
valstybės vėliavos, o Klaipėdos mieste kartu 
ir istorinė žalia, balta, raudona Mažosios Lie-
tuvos vėliava.

Įprasta, ypač akademiniame diskurse, 
atsiliepti į pasirodžiusius leidinius recenzijos 
ar anotacijos būdu. Akad. prof. habil. dr. 
Antano Tylos knygai „Apie Anykščius ir 
anykštėnus“1, mano nuomone, nei vienas, nei 
kitas būdas netinka. Ji nėra nei monografija, 
nei atsiminimai, nei netgi straipsnių rinkinys 
kaip kad nurodyta knygos metrikoje. Taip, 
joje yra mokslinių straipsnių, kurie anksčiau 
buvo publikuoti kituose leidiniuose, yra teks-
tų, kurie buvo nugulę mokslininko stalčiuje 
ir tik šioje knygoje – iškeliami į šviesą, tačiau 
kažin, ar visi jie gali būti pavadinti straipsnio 
vardu. Ne vienu atveju greičiau tai įžvalgos, 
dirbant archyvuose dokumentuose rastos ir 
užrašytos žinios apie gimtas vietas, konkrečiai 
apie Anykščius, anykštėnus. Tiesa, kai kurios, 
ruošiant šią knygą, jau aptartos, įvestos į Lie-
tuvoje vykusių procesų, „didžiųjų įvykių“ 
kontekstą, prakalbintos iki prasminio lygmens. 
Dažnai toks aptarimas susietas su mokslininko 
„didžiųjų“ įvykių ir procesų atlikta analize 
ar persmelktas atsiminimais, jausenomis iš 
savo įvairaus amžiaus patirčių gyvenant ar 
lankantis (lankant) gimtosiose vietose. Beje, 
šalia ištisų dokumentų publikacijų nemažai – 
tikrų atsiminimų, o kai kuriuose proginių 
kalbų tekstuose, kurie dažnai knygoje patei-
kiami kaip ištraukos iš kalbų, galima rasti netgi 
dienoraštinio pobūdžio informacijos.

Su tikslu atkreipti dėmesį į šią neįpras-
tą knygą ir noriu su „Vorutos“ skaitytoju 
trumpai pasidalyti savo įspūdžiu perskaičius 
šią knygą. Beje, nebūsiu pirmasis užrašęs ir 
ištransliavęs tokį įspūdį, nes vietoj įvado, 
pratarmės yra įdėtas prof. Arvydo Šalte-
nio, prof. Antano Tylos žemiečio, „Laiškas 
Prof. Antanui Tylai“ (p. 6–7), kuriame ir 
yra išsakyti įspūdžiai, jausenos perskaičius 
šią knygą. Čia pristatomas ir vertinamas 
knygos autorius Antanas Tyla kaip garsus 
A. Šaltenio žemietis, apie kurį sužinota iš 
tėvo, o po to pažintas jau ilgai trukusiame 
abiejų profesorių bendravime. Man ir Jūsų 
būdas, išvaizda, elgsena, kalbėjimas anykštietiš-
kai ypatingas. Skaitydamas, ką rašot apie mūsų 
kraštą, jo istoriją, kultūrą, žmones, jaučiu, kaip 
lopau savo nežinojimo spragas... (p. 6). Laiško 
autorių knygos tekstas verčia permąstyti 
savo vertinimus, tikslinti savo atsiminimus, 
formuoti gilesnį savo krašto tapatumą ir mo-
kytis, kaip tapti dar naudingesniu Pasaulio 
anykštėnų bendrijai.

Man gi leidinys – reikšmingas kaip lokali-
nės istorijos tyrimų artefaktas, geras pavyzdys, 
kaip nepametant savęs, tyrinėtojo, tapti liudy-
toju, šaltiniu ir tuo pat metu savo išgyventos 
patirties pirmuoju aiškintuoju ir vertintoju, 

kaip būnant istoriku tyrinėtoju išlikti Piliečiu, 
Tėvynės Patriotu. Paties knygos autoriaus 
netradiciniame įvade, kuriame apibrėžiama 
Tėviškės samprata, fiksuotas pastebėjimas, jog 
...leidinyje, nors ir nenuosekliai, daugiausia dėmesio 
skiriama mano gimtajame krašte besiformavusiai 
istorijai, aiškinama, kokie įvykiai ją aktyvizavo, kas 
tą istoriją kūrė, kaip jos kūrėjai ir jų bendraamžiai 
suprato bei vertino savo dalyvavimą istorijos kūri-
me (p. 8). Įvardyčiau jį kaip pasižadėjimą likti 
ištikimą istorijos tyrinėtojo pareigai. Ir tokiu 
Antanas Tyla lieka per visą leidinį. Ir tai atsiti-
ko todėl, kad jo „anykštėniškoji tapatybė“ yra 
labai sąmoninga, persmelkta suvoktos tradici-
jos, istorinių procesų gimtajam kraštui supra-
timo. Anot jo, Anykštėno tapatybė susiformavo 
kaip laiko, administracijos, kultūros, dvasinio arealo 
ir socialinių, ūkinių realijų poveikio suformuota 
visuomenė, susieta su senuoju Anykščių parapijos 
ir seniūnijos paveldu (p. 9). Aiškinimo ir aiškini-
mosi atskaitos taškas – Tėviškė, Anykščiai ir jų 
apylinkės. Žiūrima, koks šios vietos poveikis 
buvo visai Lietuvai svarbiems procesams ir 
įvykiams, o ne atvirkščiai. Anykščiai matomi 
ir vertinami kaip administracinis centras, kaip 
religinio gyvenimo centras, kaip kultūros ir 
švietimo vienas iš atraminių punktų ar svarbi 
ekonominių procesų raiškos vieta, reikšmin-
gas punktas. Išeitinė schema – dvaras, valsčius, 
bažnyčia, mokykla. Nuo struktūrų einama 
prie personalijų, o nuo jų – prie asmenybių, 
lėmusių ne tik Anykščių, bet ir Lietuvos, netgi 
Lenkijos istorijos vyksmą. Beje, minimos su 
Anykščiais susijusios garsenybės – tokios kaip 
Vilniaus katedros kanauninkas, Anykščių kle-
bonas Vaitiekus Rožanietis, Vilniaus katedros 
statytojas architektas Laurynas Gucevičius, 
istorikas, valstybininkas Adomas Naruše-
vičius, buvęs Anykščių bažnyčios klebonas, 
astronomas, Vilniaus universiteto prof. Mar-
tynas Počobutas, vyskupas ir poetas Antanas 
Baranauskas, poetas, sukilėlis ir tremtinys 
Klemensas Kairys ir kt.

Leidinys, nors griežtai ir nestruktūruotas 
pagal tekstų pobūdį, turi aiškiai fiksuotą 
akademinę dalį, kurioje publikuoti tekstai – 
akademiniai ir pateikimo forma, ir turiniu. 
Tai pirmiausia tekstas, turintis akademinės 
studijos elementų „Anykščių Šv. Mato baž-
nyčios beneficijos istorijos bruožai (XV–XIX 
a. pr.)“ (p. 14–47). Jame akademiškai įvardi-
jamas tyrimo objektas – Anykščių Šv. Mato 
bažnyčia, išsamiai aptariama istoriografija ir 
šaltiniai, remiantis istoriografija ir šaltiniais 
nagrinėjama bažnyčios, parapijos ir benefi-
cijos įkūrimas, čia ir kitur archyvinių šaltinių 
duomenys susisteminami lentelėse (pvz.: 2 
lentelė – „Anykščių bažnyčios ir beneficijos 

dūmų ir gyventojų pasiskirstymas miesto 
jurisdikose ir kaimuose“ (p. 23); 3 lentelė – 
„Anykščių klebonai XVI–XIX a. pr.“ (p. 31); 
5 lentelė – „Anykščių bažnyčios beneficijos 
miesto jurisdikos ir kaimų gyventojai pagal 
1744 m. liepos 2 d. inventorių“ (p. 40–43) ir 
t. t.). Atskirai aptariamas bažnyčios archy-
vas: jo istorija, turinys, dvasinė inteligentija, 
brolijos, bažnyčios ir kunigų bibliotekėlės, 
apibūdinama parapinė mokykla, beneficijos 
gyventojai, charakterizuojamas jų gyvenimas, 
socialiniai santykiai. Tokiame aiškinime daž-
nai labai plačiai cituojami ir komentuojami 
archyvinių šaltinių tekstai. Panašūs į šį yra 
ir kiti tekstai: „Ukmergės pavietas ir Anykš-
tėnai 1654–1667 m. karo su Rusija metais“  
(p. 48–65); „Burbiškio dvaro praeitis“  
(p. 64–71); „Anykščiai 1905 metų tautiniame 
sukilime“ (p. 109–124). 

Kita akademinių tekstų dalis, iš esmės, yra 
šaltinių publikacijos ir jų komentarai, kurie 
kartais virsta platesniu moksliniu aiškini-
mu. Tokiems priskirčiau: „Anykščių krašto 
valsčių gyventojų kolektyvinės pastangos 
panaikinti spaudos draudimą‘ (p. 75–82); 
„Vaižganto ir jo brolio Jono Tumo byla dėl 
draudžiamos lietuviškos literatūros platini-
mo“ (p. 83–102). 

Dar viena tekstų dalis – publicistinio 
pobūdžio. Juose pristatomos ir per reikšmes 
krašto kultūrinei bei pilietinei brandai aptaria-
mos asmenybės, šviesuoliai Jurgis Baranaus-
kas, Kotryna Jonelytė-Repčienė. Autoriaus 
mokytojai Antanas Grigas ir Teklė Grigienė 
ar Anykščių gimnazijos direktorius Rapolas 
Šaltenis, mokytojas Juozas Karosas. Vienas 
tokių – skirtas Burbiškiui kaip parapijos ir 
kultūrinio gyvenimo centrui XX a. pirmoje 
pusėje apibūdinti. Čia autorius – pasakotojas, 
gebantis tiksliai, chronologiškai ir kartu labai 
spalvingai, gyvai aptarti aplinkos, kurioje 
prabėgo jo vaikystės metai (netoli Burbiškio – 
gimtasis kaimas Bičionys), gyvenimą XX a. 
pirmos pusės įvykių verpetuose.

Publikuojama ir keletas profesoriaus  
A. Tylos parašytų Anykščiams skirtų knygų 
pratarmių, pranešimų, užrašytų pasakojimų 
ir kalbų, kuriose randame ne tik bendrą 
Anykščių krašto praeities charakteristiką, bet 
matome ir anykštėnų indėlį į lietuvių tautos 
tapsmą (pirmiausia ir daugiausia Antanas 
Baranauskas), į valstybės kūrimą 1917–1918 
m., partizanų kovose už Lietuvos laisvę 
1944–1953 m. Pastarosioms Profesorius ypač 
jautrus, nes su jomis tiesiogiai susijusi visa jo 
giminė. Dėl to jo šeimai teko tremtinių lemtis. 
Vyresnysis brolis, šalia sesers jie buvo šeši, 
Kazys Tyla gi buvo Anykščių apylinkėse susi-

kūrusios pirmosios 
partizanų rinktinės, 
veikusios Burbiškio 
miške, vadas. Tad, 
nenuostabu, kad 
čia autorius tampa 
jau šios kovos liudi-
ninku, atsiminimų 
apie tas dienas ir pergyvenimus autoriumi. 
Jiems knygoje tenka išskirtinė vieta. Ypač 
sukrečiantis, labai literatūriškas pasakojimas, 
vaizdelis apie brolio Kazio laidotuves – 
„Laidotuvės naktį“ (p. 208–210), todėl nesu-
silaikau nepacitavęs: Mes ėjome vorele: Mama, 
sesuo Julė, Tėtė, brolis Jonas ir aš. 1945 m. 
balandžio 28-osios dienos saulė buvo netoli laidos. 
Nors čia pat, greta, buvo vieškelis, bet mes ėjome 
kiek atokiau nuo jo jau pradžiūvusiais palaukių 
takais, ežiomis, kad nieko nesutiktum, kad niekas 
nematytų, neįduotų. [...] Tėtė atsiklaupė, pa-
bučiavo savo pirmagimį, paklūpėjo ir atsistojęs 
paragino: „Pabučiuok.“ Prispaudžiau lūpas prie 
kaktos ir neišlaikęs kūkčiodamas pasitraukiau. 
Viešpatie, kokios neįprastos šermenys! Niekada 
tokių neregėjau ir negirdėjau, kad vietoj giesmių 
plaktų ežero bangos ir giedotų paukščiai. Ir nė 
vieno, išskyrus mus, žmogaus. [...] Sudunksėjo į 
karstą atsimušusi žemė. [...] Iškilo balkšvo smėlio 
kapas. Mėnulio apšviesti neramūs veidai dar ilgai 
žiūrėjo į šviežią kauburį, atskyrusį nuo jų Sūnų, 
Brolį, Bičiulį. Tylūs, pilni gėlos ir susikaupę išė-
jome visi į blausią naktį...

Apskritai šie autoriaus pasakojimai yra 
labai jausmingi, persmelkti gėla, tačiau pilni 
optimizmo ir pasididžiavimo, kad Šeima 
pačiais sunkiausiais jos lemties metais 
meilės Tėvynei ir ištikimybės jos Laisvei 
vertybių, kurios Tėvų ir Mokytojų buvo 
diegiamos dar prieškario Lietuvos laikais, 
nepametė, o tik dar labiau jas sustiprino ir 
išpuoselėjo.

Aptariama knyga tai liudija ir Antanas 
Tyla, kaip šios Šeimos atstovas, istorikas. Savo 
tyrimais apie Anykščių kraštą, pasakojimais 
bei aiškinimais apie kraštiečius ar su kraštu 
susijusius žymius žmones, artimuosius, pa-
žįstamus jis ugdo visuomenės laisvę, skatina 
būti atsakingus už savo Tėviškės, Lietuvos 
likimą, stiprina žmonių ryžtą patiems is-
toriją kurtis, o ne laukti kažko iš šalies. Jis 
yra vienas iš nedaugelio Lietuvos istorikų, 
patvirtinančių žymaus vokiečių istoriko prof.  
Jorno Riuseno (Jörn Rüsen) pastebėjimą, jog 
nuo istorinio pasakojimo pobūdžio didele dalimi 
priklauso visuomenės laisvė.

1  Antanas Tyla, Apie Anykščius ir anykštėnus: Straipsnių rinkinys, 
Vilnius: Petro ofsetas, 2016, 267 p., iliustr., portr.

Knygos

Istoriko žodis apie suvoktą meilę Tėvynei 
ir ištikimybę jos Laisvei

Dr. Rimantas MIKNYS, Lietuvos istorijos instituto direktorius, Vilnius

 2017 m. lapkričio 28 d., gavus finansavimą 
iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Klaipėdos įgulos karinin-
kų ramovėje įvyko konferencija „Mažosios 
Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų 
įamžinimo darbai pasitinkant Tilžės akto 100 
metų sukaktį“.

Renginio organizatorius ir dalyvius pa-
sveikino senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos 
zunda“. Konferencijos akcentas – kovotojų už 
lietuviškiausios Mažosios Lietuvos dalies –  
Klaipėdos krašto – įjungimo į Lietuvos Respu-
blikos sudėtį kovotojų įamžinimo reikalai ir 
memorialinio statuso sugrąžinimas Klaipėdos 
skulptūrų parkui (jame palaidoti Klaipėdos 
krašto sukilimo dalyviai).

Visi konferencijos dalyviai tylos minute 
pagerbė Mažosios Lietuvos gyventojų sovieti-
nio genocido aukas; gestapo sušaudytą (kartu 
su šeima) Enzį Jagomastą, nacių lageriuose 
kalėjusius mažlietuvius, Tilžės akto signa-
tarą Joną Vanagaitį, Tilžės akto sumanytoją  
Erdmoną Simonaitį, Mažosios Lietuvos gy-
nimo komiteto narį Miką Šliažą, Klaipėdos 
krašto sukilimo narį Martyną Reizgį. Pagerbti 
buvo didžlietuviai – Lietuvos konsulas Kara-
liaučiuje, Tilžėje ir Klaipėdoje Antanas Kalvai-
tis, žurnalistas, teisininkas, knygos „Klaipėdos 

problema“ autorius Rudolfas Valsonokas ir 
kiti Mažajai Lietuvai nusipelnę asmenys.

Iš Vilniaus atvykęs Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos (MLRT) pirmininkas Vytautas 
Šilas glaustai, bet nuosekliai pateikė 1918 m. 
Tilžės akto atsiradimo aplinkybes, jo vaidmenį 
inicijuojant 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimą. 
Buvo cituojamas Mažosios Lietuvos tautinės 
tarybos 1919 m. narių „Prašymas į Antantės 
valdžias ir JAV prezidentą Vilsoną dėl Klai-
pėdos krašto perdavimo Lietuvos valstybei“ 
(JAV atsižvelgė į šį kreipimąsi). Pranešėjas 
pabrėžė, kad Tilžės aktas be teisinio ir istorinio 
turinio yra ir įpareigojimas mums rūpintis Ma-
žosios Lietuvos kultūros ir istorijos paveldu.

Kaip sekėsi vykdyti Tilžės akto signatarų 
ir kitų Mažosios Lietuvos veikėjų įamžinimo 
darbus, pasakojo MLRT Klaipėdos krašto 
skyriaus pirmininkas menotyrininkas Petras 
Šmitas. Meniškos atminimo lentos atidengtos 
Tilžės akto signatarams Jonui Vanagaičiui, 
Martynui Jankui, Jurgiui Arnašiui. Atsirado 
atminimo lenta švietėjui Kaziui Trukanui. 
Baigiama kurti lenta su bronziniu skulptūriniu 
portretu Tilžės ir Fuldos aktų signatarui Val-
teriui Didžiui. Šiam darbui užbaigti, o kitiems 
pradėti trūksta lėšų. Beje, visų minėtų meninių 
lentų autoriai yra architektas Adomas Skiesge-

las ir skulptorius Rimantas Eidėjus.
Visuomenininkė Virginija Jurgilevičienė 

priminė, kad bene pirmasis iškėlęs žymių 
Mažosios Lietuvos žmonių įamžinimo klau-
simą buvo kraštotyrininkas Kazys Budginas. 
Atminimo lentų atsiradimas, jo manymu, 
turėjo suteikti Klaipėdai daugiau lietuviškumo 
akcentų. Taip pat buvo parodytos skaidrės, 
kuriose Klaipėdos mieste jau pakabintos at-
minimo lentos, skirtos Tilžės akto signatarams 
Jonui Vanagaičiui, Martynui Jankui, Jurgiui 
Arnašiui ir žymiems tarpukario Mažosios 
Lietuvos visuomenės veikėjams Endriui Rėžu-
laičiui, Kaziui Trukanui, Antanui Kalvaičiui ir 
Rudolfui Valsonokui. 

Kalbėjęs Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų 
(jūros) šaulių 3-iosios rinktinės vadas ats. mjr. 
Rolandas Lukšas pažadėjo prisidėti prie Tilžės 
akto signataro, Lietuvos šaulių sąjungos nario 
Jurgio Lėbarto įamžinimo.

Sovietinio režimo metais centrinės Klai-
pėdos kapinės, kuriose buvo palaidota daug 
iškilių šio miesto žmonių, kur buvo ir Lietuvos 
karių kapų, sunaikintos ir paverstos skulptū-
rų parku. Kaip šiai vietai suteikti sakralinį, 
memorialinį akcentą, svarstė Karinių jūros 
pajėgų vyr. specialistas Audrius Vitkauskas, 
granito ir marmuro apdailos meistras Jonas 

Mažoji Lietuva

Tilžės akto šviesa
Elena POVILAITIENĖ, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus narė

Knygos viršelis
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Sausio 22 d. mūsų gimnazijoje asociacija 
„Slinktys“ pradėjo vykdyti projektą „Integruo-
tos literatūros pamokos Pietryčių Lietuvoje“. 
Šis projektas mūsų gimnazijoje vykdomas jau 
ne pirmus metus. Poetas Dainius Gintalas vedė 
pamoką 3 klasės mokiniams tema „Kiekvienas 
širdyje – poetas. Kūrybinė pamoka; poetinio 
teksto kūrimas“, vėliau vyko poeto susitikimas 
su 1–4 klasių mokiniais ir jų mokytojais. Mo-
kiniams tai puiki proga tiesiogiai pabendrauti 
su žinomais rašytojais, mokytis iš jų kuriamos 
literatūros kitaip. Mokiniai sužinojo, kaip 
gimsta poezija, praktiškai išbandė kūrybinius 
eilėraščio rašymo metodus. Poetas mokiniams 
dovanojo savo kūrybos eilėraščių su dedikaci-

jomis. Pasak šio projekto vadovo, asociacijos 
„Slinktys“ pirmininko Juozo Žitkausko, labai 
svarbu, kad panašūs renginiai ugdymo įstaigo-
se nebūtų vienkartiniai, nes tokiu būdu vaikas 
labiau pripranta prie literatūros ir daugiau 
vilties, kad grožinio kūrinio jis nevengs ir 
ateityje. O ypač tai svarbu Pietryčių Lietuvoje, 
kur dažnoje mokykloje mokosi mokiniai iš 
tautinių mažumų šeimų ir tarpusavyje kalba 
keliomis kalbomis. Tikimės, kad toks kūry-
bingumo kompetencijų ugdymas dar labiau 
paskatins mokinius domėtis poezija ir, galbūt, 
įskiepys poreikį rinktis literatūros kūrėjo kelią. 
Mokiniai nekantriai laukia kitų susitikimų bei 
kūrybinių veiklų su žymiais žmonėmis.

Integruota kūrybingumo 
ugdymo pamoka

2018 m. vasario 16 d. Lietuvos Respub-
likos konsulatas Tilžėje surengė priėmimą 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių 
proga. Susirinko gausus būrys Tilžės, Gastų, 
Ragainės ir Lazdynų lietuvių bendruomenės 
narių, konsulinės apygardos kultūros ir 
švietimo įstaigų atstovai.

Susirinkusiuosius pasveikino LR konsu-
lato Tilžėje vadovas ministras patarėjas prof. 
dr. Bronius Stasys Makauskas, Tilžės miesto 
apygardos vadovas Nikolajus Voiščevas, 
Karaliaučiaus dūmos deputatas Eugenijus 
Abarius, Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažny-

čios klebonas Anupras Gauronskas.
Daug emocijų ir įspūdžių sukėlė šimtme-

čio kūriniu išrinkta daina „Lietuva brangi“, 
kurią atliko LR generalinio konsulato 
Karaliaučiuje generalinis konsulas Olegas 
Skinderskis. Taip pat muzikinį sveikinimą 
dovanojo Pilkalnio vaikų folkloro ansamblio 
„Malūnėlis“ (vad. Alma Janvariova) muzi-
kinė kanklininkių grupė.

Renginio pabaigoje susitikimo dalyviai 
buvo pakviesti prie šventinio stalo, kur turė-
jo galimybę paragauti įvairių skanėstų, tarp 
kurių buvo ir pasakiškai skanus tortas.

Karaliaučiaus krašto mokyklos 

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio šventei, Vilniaus r. Riešės gimna-
zijos bendruomenė paruošė dešimt dovanų 
Lietuvai.

Pirmoji gimnazijos bendruomenės inicia-
tyva – dovana Lietuvos šimtmečiui paminėti, 
buvo pradėta įgyvendinti 2017 m. lapkričio 
mėnesį, kai organizavome pilietiškumo pro-
jekto „Augu Lietuvai“ renginį, kurio metu 
Riešės gimnazijos Bukiškių progimnazijos 
skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių ugdytiniai, mokiniai, Riešės 
gimnazijos gimnazistai, Vilniaus autome-
chanikos ir verslo mokyklos moksleiviai bei 
svečiai sodino tulpes, kurios pavasarį pražys 
Lietuvos Trispalve.

Antroji gimnazijos dovana Lietuvai – tai 
langų puošimo trispalve pyne, iniciatyva. 
Jau nuo sausio mėnesio Riešės gimnazijos, 
Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos 
skyriaus mokiniai ir ugdytiniai bei Avižienių 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai 
buvo kviečiami pinti trispalves girliandas, 
kuriomis puošėme gimnazijos bei gimna-
zijos skyrių langus. Kiekvienas gimnazijos 
mokinys ir ugdytinis prisidėjo prie šios 
dovanos Lietuvai pagamindamas ne mažiau 
kaip po vieną trispalvę girliandą.

Trečioji dovana Lietuvai – tai bendras 
Riešės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo 
grupių ugdytinių ir pradinių klasių mokinių 
darbas, į kurį įsitraukė daugiau nei keturi 
šimtai Riešės gimnazijos pradinių klasių 
mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių 
ugdytinių. Naudojant popieriaus plastikos 
techniką sukurta didžiulė Trispalvė, kurios 
kiekviename lapelyje randame vaikų užra-
šytas mintis – padėką Lietuvai. 

Viena didesnių iniciatyvų šimtmečio 
minėjimo proga – tai Riešės gimnazijos 
trispalvės skulptūros Lietuvos šimtmečiui 
paminėti kūrimas. Riešės gimnazijos bend-
ruomenė visą vasarį kviečiama keramikos 
darbais, tautiškumu dvelkiančiais simbo-
liais bei savo rankų delnų įspaudais puošti 
trispalvę skulptūrą. Ši dovana Lietuvai bus 
baigta pavasarį, kai skulptūra bus pastatyta 
gimnazijos kieme ir baigta puošti Riešės 
gimnazijos bendruomenės pagamintais 
molio dirbiniais. 

Penktoji gimnazijos dovana Lietuvai – 
tai iniciatyva, kuri buvo vykdoma nuo 2018 
m. sausio 13-osios iki 2018 m. vasario 16-
osios, kai kiekvieną dieną ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai, 
gimnazijos administracijos nariai skaitė 
vaikams šimtmečio kūrinius apie Lietuvą. 
Per minėtą laikotarpį visiems gimnazijos 
ugdytiniams perskaityta daugiau kaip 100-
as įvairių, dar praeitame šimtmetyje kurtų 
kūrinių: sakmių, padavimų, eilėraščių ir kitų 
kūrinių apie mūsų brangią šalį. 

Šeštoji dovana Lietuvai – trispalvės kasos 
pynimas. Nuo vasario 1 d., klausydamiesi 
lietuvių liaudies kūrinių, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių udytiniai 
pynė trispalvę kasą, kuri 2018 m. vasario 16 d. 
buvo surišta į vieną, daugiau kaip 100 m 
siekiančią, trispalvę pynę. 

Septintoji dovana – paroda „100 prieš-
mokyklinukų žodžių Lietuvai“, kurioje su-
rašytos mūsų mažiausiųjų ugdytinių mintys 
apie tai, ką jiems reiškia Tėvynė. 

2018 m. vasario 16-osios išvakarėse 
Riešės gimnazijoje buvo organizuota dar 
viena iniciatyva, dovana Lietuvai, – gimna-
zijos pradinių klasių mokinių Beždžioniukų 
diskoteka, kurioje skambėjo mūsų mažųjų 
drauge su pradinių klasių mokytojais pa-
ruošti lietuviškų, pilietiškumu dvelkiančių 
dainų ir šokių pristatymai. 

Dovana Lietuvai – Riešės gimnazijoje 
vasario 16-ąją organizuotas Vasario 16-osios, 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimo, renginys Riešės, Bukiškių, Avižienių 
bei kitų aplinkinių gyvenviečių bendruome-
nių nariams. 

Dešimta dovana Lietuvai – Riešės gim-
nazijos organizuota Tarptautinė pradinių 
klasių mokinių darbų paroda – konkursas 
„Laiškai iš praeities – verpstės“. Parodoje 
eksponuojami pradinių klasių mokinių 
darbai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, 
Belgijos ir kitų šalių lietuviškų mokyklų. Ši 
paroda – tai dar viena gimnazijos dovana 
Lietuvai šimtmečio proga. Darbai parodoje 
bus eksponuojami iki 2018 m. kovo mėnesio 
pabaigos. Maloniai kviečiame apsilankyti ir 
pamatyti šių ir kitų mokinių, ugdytinių dar-
bus, skirtus Lietuvos šimtmečiui paminėti!

Edita INDRAŠIENĖ, Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijos  
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio šventė Tilžėje

Aleksas BARTNIKAS, Karaliaučiaus regioninės lietuvių  
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas

Dešimt Riešės gimnazijos 
bendruomenės dovanų 

Lietuvai
Lina MILIUVIENĖ, Vilniaus r. Riešės gimnazijos direktorė, 
Agnė PUJANAUSKIENĖ, Vilniaus r. Riešės gimnazijos 
Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus 
vedėja

Valstybės atkūrimo 100-mečio šventės Tilžėje dalyviai. Autoriaus nuotr.

Poetas Dainius Gintalas (dešinėje) ir projekto „Slinktys“ asociacijos pirmininkas Juozas Žitkaus-
kas susitiko su Lavoriškių gimnazijos mokinukais. Erikos Rynkunienės nuotr.

Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų renginių Vilniaus r. Riešės gimnazijoje akimirkos
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„Europos karo šmėkla“, „Austrijos sosto 
įpėdinį užmušus“, „Karui su Turkija prasi-
dėjus“, „Vis dar tebetykojama“, „Kas daryti 
toliau Japonijai?“, „Dėlei laukiamo Italijos 
įsimaišymo karan“, „Bebombarduojant Dar-
danėlus“ – tokiomis ir panašiomis antraštė-
mis mirguliavo 1914 ir 1915 metais „Lietuvos 
žinios“1. Taip analitiniuose straipsniuose 
tuomet jau diplomuotas ekonomistas, filoso-
fijos mokslų daktaras, disertaciją apsigynęs 
Šveicarijoje Jurgis Šaulys dažnai pirmuose 
puslapiuose informuodavo apie karą, vykusį 
1914 m. liepos 28 d.–1918 m. lapkričio 11 
d. daugiausia Europos teritorijoje (taip pat 
Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Rytų 
Azijoje), per kurį žuvo daugiau kaip 12 mln. 
žmonių. Šis karas vadintas Didžiuoju iki 
pat Antrojo pasaulinio2. Didysis, nes toks 
stichinis, visa apimantis, tarpvalstybinis, 
tarpkontinentinis, tuomet vienintelis regėtas 
žmonijos istorijoje ir, deja, skaudžiai patirtas. 
Pasauliniai įvykiai sujaukė ir Jurgio Šaulio 
publicistinį darbą lietuviškoje spaudoje. 
Nustota rašyti apie vidaus politiką, kultūrinį 
gyvenimą, ekonomikos stiprinimo būtinybę, 
visuomenės susiskaldymą ir ilgam pasukta 
aktyvaus valstybininko darbų link.

Iki 1915 m. pabaigos Vokietija užėmė 
visą dabartinę Lietuvos teritoriją bei Kuršą. 
1915 m. Rusijos kariuomenė, patyrusi pra-
laimėjimą, ėmė trauktis: pramonės įmonės 
nutraukė darbą, trūko žaliavų, svarbesnės 
įmonės, valdžios įstaigos, vidurinės mokyk-
los pradėtos masiškai evakuoti į Rusijos 
gilumą3. Evakuota ir garsioji, parengusi 
daug iškilių Lietuvos visuomenės ir kultū-
ros veikėjų grafų Tiškevičių progimnazija 
Palangoje, kurioje mokslus baigė net keturi 
Vasario 16-osios akto signatarai, tarp jų – 
ir Jurgis Šaulys4. Apie 300 tūkst. Lietuvos 
gyventojų patys pasitraukė drauge su ka-
riuomene. Pabėgėliai didelėmis kolonijomis 
įsikūrė įvairiose Rusijos vietovėse: Voroneže, 
Tambove, Jaroslavlyje, Petrograde, Mas-
kvoje. Karo akivaizdoje isteriškai bėganti ir 
išsibarstanti po pasaulį Lietuva tapo rimta 
problema egzistencijai – pamiršta ir atidėta 
viskas, kas buvo aktualu, atsisakyta įdirbio, 
istorijos, pasiekimų, kiekvienam rūpėjo tik 
jo paties reikalai.

Dar nežinodamas, kad 1915 m. rugsėjo 18 d. 
vokiečiai galutinai išstums rusus ir užims 
Vilnių, tačiau regėdamas bendrą, socialinius 
sluoksnius apimantį visuomenės pakrikimą, 
aštrėjančią pabėgėlių situaciją, blaškymąsi, 
Jurgis Šaulys „Lietuvos žiniose“ rugpjūčio 
9 d. rašė: „Pamažu artinasi vis sunkesnės ir 
opesnės valandos, reikalaujančios iš mūsų 
visų esamųjų krašto spėkų, didelio energijos 
įtempimo ir pasiaukojimo. Tarytum, artinasi 
sunkiausias ir didžiausias mūsų visuomenei 
egzaminas, turėsiantis parodyti, kiek ji jau 
priaugusi prie šio laiko uždavinių supratimo 
ir kiek subrendusi jos politikos sąmonė yra 
subrendusi. Ir todėl nenoromis ima baimė, 
ar tik ta mūsų visuomenė ištesės, nepakriks 
šią visuotinės suirutės valandą ir mokės 
surasti tą bendrą kalbą, tą bendrą žodį, 
obalsį, kuris įstengtų mus sutraukti vienon 
krūvon, sudaryti stiprią ir gyvą sudėtinę 
visuomenės vienatą ir nuvesti ją pakeliui ge-
resnėn ir šviesesnėn ateitin.“5 Drąsindamas 
susitelkti, atskleidžia galimybes. Taip pat 
nerimaujama, kad išsibarstę lieka vieniši ir 
silpni: valstybės reikalai nustumiami į antrą 
planą, iškeliama asmeninė nauda, dingsta 
visuomeninis mąstymas, atsakomybė už 
kraštą, nes, anot aštrios plunksnos publicis-
to, naiviai įsivaizduojama, kad pabėgėlių 
svetur su pyragais laukiama, lyg karas ir 
problemos ten juos apeitų ratu, kažkas 
imsiąs viską ir sutvarkysiąs tiek Lietuvoje, 
tiek kitose šalyse. Karas yra visur, pabrėžia 
Jurgis Šaulys: „Tuo tarpu betgi mūsų reika-
lai kaip tik reikalauja šią sunkią valandą ne 
blaškymos, o spietimos, ne baimės, o drąsos 
ir ištvermės. Ne bėgti, o būti savo vietose – 
tai yra šventa mūsų priedermė dėl kurios 
reikės mums duoti istorijai teisinga ir tikra 
apyskaita.“6

Išstūmus vokiečių kariuomenei rusus, 
prasidėjo nauja okupacija su ūkinėmis 
rekvizicijomis ir karo padėties įstatymais. 
Vieną okupaciją pakeitė kita. Vis tik Lietuvą 

okupavus vokiečių kariuo-
menei, pamatyta spraga 
įgyvendinti tarp lietuvių 
politikų, kultūrininkų ir 
įvairių visuomenininkų ge-
rokai sustiprėjusį Lietuvos 
valstybės atstatymo ir ne-
priklausomybės siekį. Gerai 
žinota, karas beveik visada 
perbraižo politinius žemė-
lapius, pakeičia valstybių 
sienas: vienos išsilaisvina, 
kitos praranda nepriklau-
somybę. Pajausta, kad atėjo 
toji valanda – viskas gali 
būti kitaip. Tačiau bendroji 
suirutė šalyje, panika tarp 
gyventojų, išsibarstymas po ir iš šalies trukdė 
susitelkti ne tik paprastiems žmonėms, bet ir 
iki tol buvusiems aktyviems įvairių politinių 
judėjimų dalyviams, spaudos darbuotojams 
ir kitiems lietuvybės puoselėtojams. 

Emocijos ir baimė karo akivaizdoje stel-
bė racionalų protą, nors Lietuvos politikos 
veikėjai Lietuvos ateities klausimus pradėję 
svarstyti buvo dar 1914 m. rudenį. Tuosyk 
bandyta nustatyti, ką Lietuva gali gauti iš 
karo. Dalis lietuvių veikėjų išreiškė lojalumą 
Rusijos imperijai. Paskelbta vadinamoji Gin-
tarinė deklaracija7. Gintarinė deklaracija – 
1914 m. rugpjūčio 17 d. Vilniaus lietuvių 
draugijų ir spaudos atstovų susirinkime 
priimta deklaracija. Jos autoriai – Jonas 
Basanavičius, Stasys Šilingas ir Donatas 
Malinauskas. Ten išreikštas lietuvių tautos 
lojalumas Rusijos imperijai prasidėjusiame 
kare bei puoselėjamos viltys, kad Rusijai 
laimėjus karą Rusijos imperijos sudėtyje 
bus sujungtos Didžioji ir Mažoji Lietuva, 
suteikiant autonomiją Rusijos sudėtyje. 
Deklaracijoje apie Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos suvienijimo viltis sakyta, kad 
vokiečių Drang nach Osten išbarstė gintari-
nius karolius, o dabar atėjo laikas vėl juos 
surinkti į visumą. Taip pat pabrėžtas etninis 
slavų ir baltų skirtingumas, Rusija raginama 
remtis net mažiausiais etnografiniais vie-
netais kovoje su Vokietija8. Apskritai, tokia 
deklaratyviai lojali pozicija Vyriausybės 
atžvilgiu karo pradžioje buvo būdinga ir 
kitoms pavergtoms tautoms, tiek Rusijos, 
tiek Austrijos–Vengrijos imperijose.

Tačiau 1915 m. pabaigoje visų partijų ir 
srovių lietuvių atstovai, pamiršę tarpusavio 
nesutarimus, vos Vokietijai išstūmus Rusiją, 
susirinko draugėn Vilniuje ir išsirinko iš 
savo tarpo Vykdomąjį komitetą, į kurį įėjo 
net trys buvę Palangos progimnazistai: 
Antanas Smetona, Jurgis Šaulys, Steponas 
Kairys, kun. J. Stankevičius, Petras Klimas. 
Nuspręsta atstovauti lietuvių reikalams ir 
ginti juos prieš okupacijos valdžią. Pradė-
tas organizacinis darbas, tapęs pagrindu 
Lietuvos Nepriklausomybei iškovoti. Iš 
pradžių visuomenei išplatinti atsišaukimai. 
Po Lietuvą skirtingomis kryptimis skleisti 
informacijai išsiųsti Feliksas Bugailiškis, 
Pranas Dovydaitis, Petras Klimas.

Suburtasis komitetas informavo vokie-
čių okupacinę valdžią apie Lietuvos praeitį 
bei dabartį, išdėstė nepriklausomybės sieki-
mus. 1916 m. prisidėjo prie „Rusų paverg-
tųjų tautų Lygos“ taip pareikšdami visam 
pasauliui, kad yra pavergta tauta. 1916 m. 
gegužės mėn. rašte Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentui V. Vilsonui pridėjo 
atskirą pareiškimą, kurį pasirašė: Jonas Ba-
sanavičius, Antanas Smetona, kun. Dogelis, 
Aleksandras Stulginskis, Mykolas Biržiška, 
Jonas Vileišis ir Petras Klimas. Sutrumpinta 
telegrama išspausdinta leidinyje „Dabar-
tis“. Kitame leidinio „Dabartis“ gegužės 
20 d. numerio pirmame puslapyje Jurgis 
Šaulys, A. Žmuidzinavičius ir Steponas 
Kairys straipsnyje „Bėdos šauksmas Rusi-
jos kitataučių“ jau dėstė žodis žodin, kas 
buvo pasiųsta Prezidentui. Tekste bandoma 
atskleisti Lietuvos istorijos vingius, kaip 
patekta Rusijos nelaisvėn, lietuvių kultūri-
nės, tautinės, valstybinės tapatybės ženklus, 
skundžiamasi, kad su nepriklausomybe 
netekta ir valstybingumo pamatų: panai-
kintas Lietuvos žemėse galiojęs Lietuvos 
Statutas, pakeistas rusų kodeksu, lietuvių 

gyvenama teritorija suskaldy-
ta administraciniais vienetais, 
kurie neatitinka istorinio ap-
gyvendinimo ribų, suvaržyta 
tikybos laisvė, konfiskuotos 
privačios žemės, sunaikinta 
dvarų ir ūkininkų kultūra, 
sugriauti ūkiai, išardyta stipri 
ekonomika, drausta spauda, 
varžyta mąstymo laisvė, su-
naikinta teismų sistema9.

1917 m. Rusijoje nuvertus 
caro valdžios režimą, Vokie-
tija buvo priversta labiau atsi-
žvelgti į okupuotų kraštų tautų 
norus, todėl gegužės pabaigoje 
karinės ir civilinės valdžios 

atstovai numatė steigti lietuvių patikėtinių 
tarybą. Lietuvių politikai išsireikalavo, kad 
taryba būtų steigiama sušauktoje lietuvių 
atstovų konferencijoje. Konferencijai orga-
nizuoti Vilniaus lietuvių grupė sukvietė 
Organizacinį komitetą. Posėdžiuose 1917 m. 
rugpjūčio 1–4 d. dalyvavo šešiolika žmo-
nių, tarp jų ir kun. Stankevičius, S. Kairys,  
J. Šaulys, A. Smetona, P. Klimas. Organi-
zacinis komitetas priėmė daug rezoliucijų, 
sudarė konferencijos narių sąrašus: po 3–5 
nuo kiekvienos apskrities (apskričių tada 
būta 33). Atsižvelgta, kad konferencijoje 
dalyvautų visų luomų, srovių ir partijų 
atstovai. Tikrų rinkimų okupacijos sąlygo-
mis suorganizuoti nebuvo įmanoma, tad 
patikimi asmenys parinkti ir pakviesti pagal 
parapijas. Dalyvauti konferencijoje galėjo 
tik lietuviai ar save laiką lietuviais. Vilniaus 
konferencija vyko lyg kviestinis suvažiavi-
mas. Į konferenciją sukviesti 264 žmonės, 
atvyko 22210. Posėdžiai vyko rugsėjo 18–22 d. 
už uždarų durų, nedalyvaujant jokiam oku-
pacinės valdžios atstovui. Rezoliucijos buvo 
priimtos beveik vienbalsiai.

Nors ir aktyviai dalyvavo organizaci-
niuose reikaluose, Jurgis Šaulys nepamir-
šo visko ir dokumentuoti. Jo straipsnius 
apie lietuvių suvažiavimą spausdino 
1917 m. „Lietuvos Aidas“. Pirmasis šia 
tema pasirodė rugsėjo 18 d. Jame trumpai 
apžvelgiamas atėjimas iki istorinio taško 
bei pasidalijama lūkesčiais: „Didžiausia 
našta šitame darbe ir didžiausia atsako-
mybė teko pakelti, suprantama Lietuvos 
sostinei, būtent, Vilniaus lietuvių kuopai. 
[...] Esamos dabar karo sąlygos neleido 
sutvarkyti suvažiavimo taip, kaip gal būtų 
reikėję ir kaip pačių sumanytojų būtų buvę 
geidžiama. Suprantama, todėl, kad tokioms 
sąlygoms esant, silpnų pusių suvažiavimą 
tvarkant ir noromis nebuvo galima išvengti. 
Reikia betgi tikėtis, kad ir šitaip sušauktas 
suvažiavimas duos vis dėlto tikrą maždaug 
paveikslą to, kuo Lietuva dabar serga, ko 
ji laukia, ko trokšta ir geidžia. Po didžiojo 
Vilniaus seimo sušauktas dabar suvažia-
vimas – tai pirmas tokios nepaprastos 
Lietuvai reikšmės lietuvių susirinkimas. 
Jam teks, kaip ir anam seimui, tarti savo 
žodis apie Lietuvos likimą. Tik laikas, 
kuriuo dabar bus svarstomas Lietuvos 
klausimas, yra daug svarbesnis negu anie 
revoliucijos metai, kada Lietuvos klausimas 
tegalėjo dar būti svarstomas, kaipo Rusijos 
valstybės vidaus dalykas. Dabar Lietuvos 
klausimas – toli gražu nebe Rusijos vidaus 
dalykas, jis galima ir reikia dabar svarstyti 
tik kaipo visai sau atskiras, senais santykiais 
nevaržomas klausimas. [...] Dabar yra pa-
galiau atėjęs laikas, kuomet lietuvių tautas, 
nežiūrint partijų ir srovių skirtumo, privalo 
įtempti visas savo pastangas ir jungtines 
spėkas, idant susidarius sau artimojoj atei-
ty tokias gyvenimo sąlygas, kad visos jos 
dalys galėtų sveikai ir nekliudomai augti ir 
plėtotis. Tokias gi sąlygas galėsime įgyti tik 
tuomet, jei pasiseks mums atgyti ir sudaryti 
liuosybės pamatais savarankišką Lietuvos 
valstybę. “11 Būtent tą dieną, kai pasirodė 
straipsnis, Vilniuje prasidėjo lietuvių suva-
žiavimas. Straipsnis rašytas viltingai dar iki 
jam prasidedant, tačiau aiškiai suvokiant, 
kad norėti nereiškia turėti, net ir susiklos-
čius palankioms sąlygoms reikia dirbti ir 
įgyvendinti siekius. Carinės okupacijos 
nualintoje šalyje, amžių skriaustoje ir var-

gintoje, kurioje ką tik su trenksmu keitėsi 
kariuomenės, todėl tebetvyro suirutė, ma-
siškai bėga laukan žmonės, sunku kalbėti 
apie valstybingumą, kai nėra duonos ar ele-
mentaraus saugumo. Ten, kur Jurgis Šaulys 
ir dar keli valstybininkai matė galimybių, 
daugelis regėjo tik juodą neviltį.

Po konferencijos, rugsėjo 25 d. „Lie-
tuvos Aide“ ir vėl pasirodė Jurgio Šaulio 
straipsnis. Tiesa, jau nebe pirmame leidi-
nio lape. Jį užėmė naujai išrinktos Lietuvos 
Tarybos pareiškimas. „Lietuvių suvažia-
vimui pasibaigus“, publicistas aptaria 
užkulisius, įvardija ne tik bendrą nuotaiką, 
bet ir diskusijas, ginčus renkant pirmąją 
Tarybą: „Čia gal dar daugiau buvo vietos 
iškilti įvairiems nesusipratimams, ginčams 
ir nepasitenkinimui, nes jei ginčai dėlei 
politikos nutarimo daugiau atitrauktinį 
pobūdį turėjo, tai tarybos dėlei Lietuvos 
Tarybos rinkimų dažnai paliesdavo stačiai 
grupių interesus ar asmenų savimeilę.“12 
Vis tik nepriklausomybės siekis, visuo-
meninis interesas tampa svarbesnis už 
asmenines ambicijas ir susivieniję lietuviai 
per penkias dienas išsprendė klausimus, 
dėl kurių susirinko. Svarbiausi Vilniaus 
konferencijos nutarimai apėmė siekius: 
išrinkti dvidešimties asmenų valdančią 
tarybą, atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniumi, tolimesnę 
valstybės ateitį svarstyti Steigiamajame 
Seime, Lietuvos ryšių užmezgimą su Vo-
kietija. Pirmojoje politinėje rezoliucijoje 
įrašyta: „Kad Lietuva galėtų laisvai plėto-
tis, turi būti sukurta nepriklausoma Lie-
tuvos valstybė, demokratiniais pagrindais 
sutvarkyta, prisilaikant etnografinių sienų, 
su ekonomijos reikalaujamais korektyvais. 
Mažumoms garantuojamos kultūros teisės. 
Vilniuje sušaukta Konstituanta (seimas) 
turės nustatyti valstybės pamatus ir san-
tykius su kitomis valstybėmis.“

Būtiniausią darbą, nors per ginčus, su-
važiavime įvykdė – išsirinko Tarybą, kurią 
sudarė dvidešimt žmonių. Visos asmenybės 
gana skirtingo amžiaus ir profesijų, tačiau 
savaip itin svarbios istoriniam lietuvių judė-
jimui. Tai nebuvo atsitiktiniai žmonės. Tarp 
Tarybos narių, žinoma, išrinktas ir tuomet 
buvęs 38-erių ekonomistas Jurgis Šaulys – 
vienas iš nedaugelio nepriklausančių jokiai 
politinei partijai bei vienintelis mokslų dak-
taras. Devyniolikos balsų persvara išrinktas 
jis ir į Prezidiumą pirmuoju sekretoriumi. 
Prezidiumo pirmininku taip pat gavęs 
devyniolika balsų tapo Antanas Smetona, 
pirmuoju vicepirmininku – Steponas Kairys, 
antruoju – Vladas Mironas. Tarybos laukė 
ilgas ir painus kelias, kol vasario 16 d. buvo 
pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas.

1 Lietuvos žinios, redaktorius ir leidėjas J. Vileišis, 1909–1915, 
1922–1940, 1990–1994, 1996.
2 David Evans, The First World War, ser. Teach yourself, Hodder 
Arnold, 2004, p. 188; „Pramonės darbininkų skaičius Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje 1935–1939 m. pramonės šakomis“, lietuvių 
k., 2002.
3 Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915–1918. 
Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė: Dokumentų rinkinys (sud. 
Edmundas Gimžauskas), Vilnius: Lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 2006, 595 p.; Steponas Maculevičius, Doloresa Baltru-
šienė, Znajomość z Litwą. Księga tysiąclecia. Tom pierwszy. Państwo, 
Kraštotvarka, Kaunas, 1999, s. 18. ISBN 9986-892-34-1; „Pramonės 
rodikliai carinėje Rusijoje ir Pabaltijyje 1912/13 metais“, lietuvių k., 
2002; „Pramonės bendroji produkcija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
1935–1939 m. pramonės šakomis“, lietuvių k., 2002.
4 Algirdas Ažubalis, „Žemaitis prof. Ignas Končius – Lietuvos 
šviesulys, in: Respublika, 2016 m. liepos 31 d. 
5 J. Bekampis [Jurgis Šaulys], „Gyvenamoji valanda ir visuomenės 
priedermė“, in: Lietuvos žinios, 1915 m. rugpjūčio 9 (22) d., p. 1.
6 J. Bekampis [Jurgis Šaulys], „Gyvenamoji valanda ir visuomenės 
priedermė“, in: Lietuvos žinios, 1915 m. rugpjūčio 9 (22) d., p. 1.
7 Istorikas Raimundas Lopata monografijoje Lietuvos valstybingu-
mo raida 1914–1918 metais (Vilnius, 1996) išsamiai analizavo Gin-
tarinės deklaracijos geopolitinį kontekstą. Šio istoriko įžvalgos apie 
Lietuvos visuomenę Pirmojo pasaulinio karo pradžioje svarbios 
rengiant šį straipsnį. Bene išsamiausiai Pirmojo pasaulinio karo 
pradžią Lietuvoje ir Rusijoje prisiminė advokatas Martynas Yčas 
atsiminimuose, pirmą kartą išspausdintuose 1935 m. Kaune.
8 Gintarinės deklaracijos tekstas, perspausdintas iš Martyno Yčo 
atsiminimų 3 tomo (Vilnius, 1993, p. 236–237) yra straipsnių ir 
dokumentų rinkinyje Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena (sud. Eugenijus Manelis ir Romaldas Samavičius, Vilnius, 
2007, p. 390).
9 Dr. J. Šaulys, A. Žmuidzinavičius, S. Kairys, „Bėdos šauksmas Ru-
sijos kitataučių“, in: Dabartis, 1916 m. gegužės mėn. 20 d., p. 1.
10 Antanas Tyla, Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio, Vilnius, 
2004 m.
11 J. Bekampis [Šaulys Jurgis], „Lietuvių suvažiavimas“, in: Lietuvos 
Aidas, 1917 m. rugsėjo 18 d., p. 1–2.
12 J. Bekampis [Šaulys Jurgis], „Lietuvių suvažiavimui pasibaigus“, 
in: Lietuvos Aidas, 1917 m. rugsėjo 25 d., p. 2.

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Jurgio Šaulio publicistinis žvilgsnis 
į Lietuvių suvažiavimą

Dainora KANIAVIENĖ, Palanga

Jurgis Šaulys Vilniuje apie 
1910 m. Nuotr. iš LNM fondų
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Lietuvos heraldikos istorija

1416 m. iš natūros nupiešė Portugalijos 
karališkasis heroldas. Visiškai tokį dviejų 
figūrų keturių laukų herbą atvaizdavo 
ir Konstanco susirinkimo kronikininkas  
U. Richentalis sudarytoje kronikoje. Vėliau 
tą herbą su tokiomis pat heraldinėmis 
figūromis, tik daug išraiškingiau, istorijai 
užfiksavo Kondradas Grunenbergas, Kons-
tanco miesto rotušėje rastų dokumentų 
ir po susirinkimo pasilikusios istorinės 
medžiagos pagrindu sudarytame herbyne 
„Riteriai ir didikai Konstance“ (Ritters und 
Burgers zu Constanz). Iš šių XV a. kronikų 
ir herbynų lietuvių herbų vaizdai pateko 
ir į vėlesnių Vokietijos ir Europos herbynų 
puslapius.

Netradicinis Vytauto herbo ir vėliavos 
vaizdavimas su Lietuvos heraldikoje ne-
matytu juodaskverniu riteriu kėlė daug 
klausimų, spėlionių ir svarstymų. Juodasis 
karys poroje su lietuvišku raiteliu, pasak 
besidominčiųjų heraldika, atrodo ganėtinai 
keistas heraldiniu sprendimu, ir mums pa-
tiems labai netikėtų ir nematytų pasirinktų 
figūrų sugretinimu herbe ir vėliavoje. Kas 
tai per riteris, ką jis vaizduoja, kokia jo 
atvaizdo kilmė ir kelias į Lietuvos valdovų 
heraldiką?

Nauji simboliai Vytauto 
heraldikoje

Nematytas ir  neįprastas Vytauto 
Didžiojo jungtinis herbas, atvaizduotas  
U. Richentalio, K. Grunenbergo kronikose 
bei vėlesnių laikų Europos herbynuose Lie-
tuvos tyrinėtojų buvo sutiktas nepatikliai, 
su dideliu nusistebėjimu ir atsargumu bei 
sukėlė įvairių svarstymų ir pamąstymų. 
Šių herbų ir XV a. Vytautinės vėliavos 
piešinio atradimas sujaudino istorijos my-
lėtojus, bet labiausiai nugąsdino heraldikos 
specialistus, kuriems tokių simbolių atra-
dimas sukėlė į istorijos mylėtojus nukreip-
tas piktokas emocijas – kaip čia jie praleido 
tokią gerą progą mūsų Lietuvos heraldikos 
istoriją patikslinti naujais atradimais. 

Konstanco kronikose metraštininkų 
Lietuvos herbe pavaizduotas raitelis ne-
kelia jokių abejonių, jog ten vaizduojamas 
mūsų Vytis, tačiau dėl juodo ginkluoto 
vyro, sugretinto su Vyčiu, kyla nemažai 
klausimų. Išties, jame sunku atpažinti kokį 
nors lietuvišką simbolį, nes vaizduojamoji 
juoda figūra – visai nepanaši į karį, o juo 
labiau – į šarvuotą riterį. Vaizduojamos 
figūros apranga – ne kariška, nors figūra 
ginkluota – laiko kalaviją ir skydą. Kitose 
U. Richentalio kronikos versijose tasai juo-
dasis karys dėl savo išvaizdos labiau pana-
šus į laukinių genties atstovą, o kai kur tik 
į juodą, sunkiai apibūdinamą figūrą...

Spėliojant, ką Vytauto herbe vaiz-
duoja tasai juodasis karys, būta įvairių 
pamąstymų: vieni spėjo juodąjį riterį sim-
bolizuojant Juodąją Rusią, kiti prisiminė 
Juodagalvių broliją, jų namus Rygoje ir 
simboliką. Dar kiti surado galimo pana-
šumo su šv. Mauricijumi, ieškota sąsajų su 
juo1. Stebėtasi, kas čia per Afrikos genties 
čiabuvis, o kai kada ir pasišaipyta, girdi, iš 
kur tą juodaodį ištraukėt? Tokios figūros 
lietuviškoje heraldikoje nebuvo, specialis-
tai nėra matę... Heraldikos specialistas dr. 
E. Rimša naujausioje knygoje „Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai 
ir žemių herbai“, perfrazuodamas lenkų 
tyrinėtojo V. Siemkovičiaus mintį, Vytauto 
herbo karį pavadino tiesiog taip – „negras“ 
juodu apsiaustu“2.

Visgi dauguma neapsiriko, atpažinę 
ankstyvuose Vytauto ir jo tėvo Kęstučio 
antspauduose vaizduotą karį ar riterį, 
dabar mums žinomą heraldinę figūrą, 
vadinamą Trakų pėstininko vardu. 

Reikėtų pasakyti, kad tasai nematytas 
ir nežinomas karys mūsų tyrinėtojams ne-
buvo staigmena. Lietuvos istorijos žinovai 
šį Vytauto herbą su juodu kariu žinojo iš 
XIX a. F. Piekosinskio darytos nespalvotos 
U. Richentalio kopijos ir ja bandė lopyti 
Lietuvos heraldikos skyles bei retušuoti 

baltąsias dėmes. Paviršutiniškai pažinčiai 
to ir užteko, tačiau šiandien matant, kaip 
iš tos pačios XIX a. F. Piekosinskio kopijos 
dabartiniai mokslo vyrai daktarines di-
sertacijas pila, rašo knygas apie Vytauto 
laikų heraldiką, nepastudijavę visų ar 
bent dalies Europos bibliotekose išlikusių 
heraldikos archyvų, neramu darosi dėl 
paviršutiniškai „kurpiamos“ Lietuvos 
heraldikos istorijos. 

Tai, ko nežinojome mes Lietuvoje, ko 
nežinojo ir nenori žinoti iškilūs mūsų isto-
rijos specialistai, jau seniai žinojo Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuviai, istorijos my-
lėtojai kun. A. Saulaitis ir A. Radžius, dar 
1980-aisiais suradę U. Richentalio ir XVI a. 
K. Grunenbergo herbynuose Lietuvos val-
dovo Vytauto herbus. Tyliai, ramiai pagal 
juos suprojektavę ir pagaminę Vytauto 
laikų vėliavų pavyzdžius, o vėliau visą 
surinktą informaciją su pagamintomis 
naujomis vėliavomis pristatę į Karo mu-
ziejų Kaune. 

Jau vėliau, 2009 m., savarankiškai prie 
tų mažai mums žinomų herbų prisikasus 
ir kitiems tyrinėtojams ir tęsiant paieškas, 
po kelių metų atradus mūsų heraldikos 
specialistams nežinomą portugalų karališ-
kojo heroldo Konstance 1416 m. sudarytą 
herbyną su jame nupieštomis Jogailos ir 
Vytauto heraldinėmis vėliavomis, Lietu-
vos žemių bei didikų herbais, atkreiptas 
visuomenės dėmesys ir parodyta, jog 
istorinių „atradimų“ skrynelė dar nėra 
išsemta, o Konstance vykusio Bažnytinio 
susirinkimo kronikininkų U. Richentalio ir  
K. Grunenbergo herbynuose palikta is-
torinė informacija – nupiešti lietuviški 
simboliai ir herbai nėra atsitiktinai nupiešti 
vaizdai ar metraštininkų fantazija. 

Dinastiniai ženklai. Heraldines 
mįsles gali įminti tradicijos

Kol kas sunku paaiškinti, kodėl Vytauto 
delegacija, vykdama į Konstanco bažnytinį 
susirinkimą, apsirūpino ir pasipuošė tokiu 
mažai matytu, gal net ir sukurtu nauju 
jungtiniu herbu ir iki tol nematyta vėliava. 
Kodėl apie jų egzistavimą beveik nieko 
nežinojome iki šių dienų, sudėtinga paaiš-
kinti, nors kai kurie Lietuvos heraldikos 
ir istorijos tyrinėtojai jau buvo pastebėję, 
kad Vytautas galėjęs naudoti ir kitokių 
heraldinių ženklų sistemą3. Kad būtent taip 
ir galėjo būti, paliudija Konstanco bažny-
tinio susirinkimo metraštininkų kronikose 
palikti piešiniai. 

Kada mūsų heraldikoje įsitvirtino tokie 
valstybės ir valdovo simboliai, atsekti sun-
ku, o gilintis į ženklų tradiciją dar nesiseka, 
per daug sudėtinga, trūksta informacijos. 
Senosios Lietuvos heraldikos ikonogra-
finiai šaltiniai yra kuklūs. Dar kuklesnės 
mūsų žinios, nes nedaug ką žinome apie 
XIII, XIV, XV a. Lietuvos valdovų bei 
kitų kilmingųjų ženklus, netyrinėta ir 
šių ženklų tradicija, raida ir atsiradimas 
bei XV a. simbolių ryšis su ankstyvesnių 
laikų valdovų naudotais simboliais bei jų 
panaudojimo tradicija. Konstanco suvažia-
vime pastebėti ir kronikose metraštininkų 
užfiksuoti paties Vytauto naudoti heraldi-
niai ženklai: herbas ir vėliava, duoda gerą 
progą pamąstyti apie Lietuvos valdovo 
Vytauto heraldinius ženklus ir jų kilmę, 
nes gilesnė pažintis su ženklo tradicija gali 
padėti įminti ne vieną heraldikos mįslę ar 
atsekti istoriją. 

Moderniai tautai reikia praeities 
mitų, simbolių ir atminties

Šiuolaikiniai heraldikos, simbolių ir 

ženklų tyrinėtojai sako, jog moderniai tau-
tai, kad ji taptų tikra tauta, reikia archajiš-
kų praeities mitų, simbolių ir atminties4.

Pagrindinių mūsų valstybės ženklų kil-
mės istorijos veda į gilią senovę ir apie juos 
sužinome ne tik iš archeologų radinių, bet 
ir legendinių pasakojimų, praeities mitų. 
Mitai ir legendos juk neatsiranda tuščioje 
vietoje, joms turi būti kažkoks pagrindas. 
Vytis, kaip mes dabar vadiname lietuviš-
ką raitelį, mūsų protėvių kapuose, pasak 
archeologų, jau randamas nuo IX a. Kai 
kurie metraščiai liudija, kad legendinis 
kunigaikštis Narimantas (pristatomas kaip 
Traidenio brolis) įvedė Lietuvos herbu Vytį 
ir jį įdėjo į vėliavą. Tačiau Albertas Vijūkas-
Kojalavičius Lietuvos istorijoje užsimena ir 
apie ankstesnius laikus: „A. Vijūkas-Ko-
jelavičius mini, jog Mindaugas jau ėmęs 
naudoti herbą, dabar žmonių vadinamą 
Vyčiu. Kad iš Didžiųjų kunigaikščių kilu-
sių šeimų turtą galima būtų skirti nuo kitų 
žmonių turto, kunigaikštis ir valstybė gavo 
naują herbą, skirtingą nei tas, kurį turėjo 
kiti tos pačios tautos kunigaikščiai. Nuo to 
laiko imta vaizduoti Didžiojo kunigaikš-
čio antspaude ne kentaurą, bet ginkluotą 
raitelį, kuris iškėlęs kalaviją vejasi priešą, 
šiaip žmonių vadinamą Vyčiu, nors kai kas 
sako, kad tą herbą (raitelį) ėmęs vartoti dar 
karalius Mindaugas, kuris ir pridėjęs skyde 
du kryžius, pažyminčius, jog buvo priimtas 
krikščionių tikėjimas.”5

Apie tai užsimena ir žymus lietuvių 
istorikas Z. Ivinskis. Jis rašo, kad ir Min-
daugas tuoj po karūnacijos „ėmęs vartoti 
savo karališkos valdžios naujus simbolius 
ir karališką antspaudą, o rusų mokslininkai 
Lichačev ir Taube kalba apie jo metalinius 
pinigus su užrašu „Mindovg“, kur esanti 
aukštyn apversta raidė „M“ su kryžiumi 
viduje“6. Atidžiau žvilgtelėjus į Vyčio 
kilmę ir istorijos eigoje susiklosčiusią 
tradiciją, matysime, jog metraštininkų 
užuominos apie lietuviškus ženklus nėra 
nei legendos, nei pasakos, nei kronikininkų 
išsigalvojimai apie nebūtus simbolius. 

Paveldėjo ne tik vardą, bet ir 
senelio simbolį

Kad Lietuvos herbų tradicija siekia daug 
ankstesnius laikus, nei nurodo mūsų istori-
kai, parodo ne vienas pavyzdys. Tikrai yra 
žinoma, jog Traidenio dukra Gaudemundė 
nutekėjusi į Mozūriją (Mazoviją), susilauku-
si sūnų, vieną iš jų pavadinusi tradiciškai 
savo tėvo garbei – Traideniu I-uoju. Šis Lie-
tuvos valdovo Traidenio vaikaitis paveldėjo 
ne tik tradicinį lietuvišką senelio vardą, 
bet ir jo turėtus simbolius. Traidenis I savo 
antspaude ėmė naudoti ginkluotą raitelį, 
kuris labai artimas mūsų tradiciškai pavaiz-
duojamam Vyčio ženklui. Tokios tradicijos 
buvimas patvirtina Lietuvos metraščiuose 
užrašytos žinios tikrumą, kad Mindaugo 
ar bent jau Traidenio laikais – XIII a. – toks 
ženklas galėjo būti naudotas. Vėliau raitelį 
savo antspauduose naudojo kiti Lietuvos 
valdovai, Gediminaičiai ir ypač plačiai 
Algirdaičiai: Jogaila, Skirgaila, Lengvenis, 
Kaributas, vėliau Vytautas, tapęs visateisiu 
Lietuvos valdovo teisių ir ženklų pavel-
dėtoju. Vytauto delegacijai, dalyvaujant 
Konstanco suvažiavime, tą tolimą tikrojo, 
faktinio Lietuvos valdovo ryšį su Lietuvos 
valdovų pirmtakais per demonstruojamą 
dinastinį patriotizmą, matyt, ir norėta 
pabrėžti. Gal todėl seniausioje U. Richen-
talio kronikos versijoje šalia kunigaikščio 
Vytauto dinastinio herbo su Vyčiu ir juo-

duoju kariu, matome 
mums mažai žinomą 
ir matytą Lietuvos 
karaliaus herbą su 
Vyčio atvaizdu ir už-
rašą su jo karališku 
titulu. Taigi turime labai aiškią nuorodą į 
Lietuvos karalystės laikus...

Kronikininkai interpretavo,
bet neklydo

Susirinkimo Kons-
tance metraštininkai 
Vytautui kaip Žalgirio 
mūšio nugalėtojui ir jo 
delegacijai skyrė išskir-
tinį dėmesį. Be abejonės, 
jie matė valdovo ir jo 
tarnų naudotus heral-
dinius ženklus ir pačias 
vėliavas. Kaip žinome iš 
U. Richentalio kronikos, 
juos pats kronikininkas 
tiesiog kopijavo nuo 
skydais ar vėliavomis 
išpuoštų namų fasadų, 
tiesiogiai kalbindamas 
delegacijų atstovus, gau-
damas jam reikalingų 
žinių ir informacijos. 

Lietuvos delegacijos atstovai kronikininkui 
galėjo suteikti ir konkretesnių paaiškinimų 
apie vieno ar kito ženklo buvimą ar papasa-
koti jo kilmės istoriją. Galbūt visa tai liko tik 
juodraščiuose ir į pačias kronikas nepateko. 
Kronikininkas U. Richentalis ir Portugalijos 
heroldas, kuris mums paliko Vytauto vėlia-
vos piešinį su jo dinastiniu herbu, juodajį 
karį, galima sakyti, pavaizdavo panašiai 
– gan primityviai: pasišiaušusiais plaukais, 
basą, vienmarškinį. Vėlesnieji metraščių ko-
pijuotojai leidosi į laisvesnes ženklo interpre-
tacijas – Vytauto pasirinktą simbolį vaizdavo 
kaip kokį laukinių genties žmogų, kuris nė iš 
tolo nepašus nei į riterį, nei į ginkluotą karį. 
K. Grunenbergas, kuris savo herbyną ruošė 
jau po Konstanco susirinkimo, iš miesto 
rotušėje likusios susirinkimo istorinės me-
džiagos ir paliktųjų dokumentų juodąjį karį 
Vytauto herbe pavaizdavo panašiai kaip ir 
kiti anksčiau minėti kronikininkai. 1483 m. 
K. Grunenbergo herbyno laidoje juodasis 
karys vaizduojamas kaip ir Richentalio 
kronikoje – tiesiog juoda žmogaus figūra. 
Virš herbo pavaizduotas skydininkas – jau 
išraiškingesnis – juoda žmogaus figūra 
su juodu ilgaskverniu apsiaustu, vienoje 
rankoje laikomas pakeltas kalavijas, kitoje 
mėlynas skydas. 

Nepažįstami simboliai Vytauto heraldikoje. 
Juodaskvernis riteris – kas jis?

Violeta RUTKAUSKIENĖ, JAV 

Trakų žemės 
herbas, XV a. 

I p., Riksarkivet, 
Bergshammar 

herbyne

Gaudimantės 
Traidenytės 
sūnaus, 
Čersko, 
Lomžos ir 
Varšuvos 
kunigaikščio 
Traidenio I 
antspaudas, 
naudotas 
1311–1341 m.

1 V. Puronas, „Juodaodis Vytauto herbe“, in: Geneologija ir Heraldika, 
Nr. 1 (2007–2017), p. 108.
2 E. Rimša, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių 
herbai, Vilnius, 2016, p. 123.
3 A. Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija, Vilnius, 2005, p. 161.
4 Vytautas Jarutis, „Lietuvos Respublikos valstybinė simbolika: 
paveldėtos ar „išrastos tradicijos“, in: Lietuvos istorijos studijos, 
2011, 28, p. 132. ISSN 1392-0448.
5 A.Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorija, Vilnius, 1989, p. 140.
6 Z. Ivinskis, „Mindaugas ir jo karūna. Kritiškos pastabos septynių 
šimtmečių (1253–1953) perspektyvoje. Mindaugas Karalius“, in: 
Aidai, 2008, p. 89.

Tęsinys kitame numeryje

Atkelta iš 1 p. Lietuvos karaliaus 
herbas 1464 m. 

U. Richentalio kro-
nikoje, saugomoje 

Prahos nacionalinė-
je bibliotekoje

Vytauto herbo interpretacija atskiruose U. Ri-
chentalio kronikos nuorašuose, XV a. I–II pusė

Vytauto herbas 
K. Grunenbergo 
herbyne, 1602–

1604 m. laida
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Nukelta į 15 p.

1900 m. panaikinama klasikinė gimnazi-
ja: nebedėstoma graikų kalba, sumažinama 
lotynų kalbos pamokų, įvedamas gamtos 
dėstymas. Nors rusinimo politika buvo stipri, 
gimnazijoje brendo tautinio atgimimo idėjos 
ir daugelis mokinių, dar gimnazijoje pradėję 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą, vėliau tapo 
žinomais Lietuvos žmonėmis.

1901 m. rugpjūčio 29–30 d. iškilmingai pa-
minėtas Šiaulių berniukų gimnazijos įkūrimo 
50-metis. Jubiliejaus proga išleista Konstan-
tino Špakovskio parašyta gimnazijos istorija 
„Istoričeskaja zapiska o Šavelskoj mužskoj 
gimnaziji“ (Špakovskij K., Istoričeskaja zapiska 
o Šavelskoj mužskoj gimnaziji, 1901). 1902 m. 
Vilniuje išspausdinta knygelė „Opisanije 
prazdnovanija 50-tilietniago jubileja Šavelskoj 
mužskoj gimnaziji“.

Panaikinus spaudos draudimą Šiaulių ber-
niukų gimnazijoje buvo leista dėstyti tikybą lie-
tuvių ir lenkų kalbomis, o nuo 1914 m. įvestos 
lietuvių kalbos pamokos. Atvykęs į Šiaulius, 
rašytojas Kazys Puida pirmasis pradėjo mokyti 
mokinius lietuvių kalbos.

Pirmojo pasaulinio karo metais gimnazijos 
pastatas buvo sugriautas. Iš pradžių persikelta 
dirbti į buvusią mergaičių gimnaziją, vėliau 
gimnazija išblaškyta po Rusiją. Dalis mokinių 
pasitraukė į Vitebską, kiti atsidūrė Tuloje, 
Voroneže. Po ilgų klajonių Šiaulių gimnazija 
įsikūrė Tarusoje (Kalugos gubernija). Tarusoje 
gimnazija funkcionavo 1915–1917 m. Joje dirbo 
dalis senųjų mokytojų ir direktorius Sacharo-
vas, bet ją lankė nauji mokiniai.

1916 m. Šiauliuose, Dvaro gatvėje, buvo 
įkurta keturių klasių lietuviška gimnazija (di-
rektorius – kunigas Jonas Galdikas). 1917 m. 
pavasarį gimnazija, baigusi mokslo metus, 
kurį laiką neveikė, nes vokiečiai neleido 
toliau tęsti mokslo. Šiaulių gimnaziją atkūrė 
„Jėgos“ draugija. 1918 m. balandžio 18 d. 
Pelikso Bugailiškio, Kazimiero Venclauskio, 
Stasio Lukauskio, kunigo Julijono Jasenskio, 
I. Labanauskio, Vincento Kemėšio, dvarininkų 
Kazimiero Lukomskio, Aleksandros Zubo-
vaitės-Fledžinskienės ir kt. miesto inteligentų 
pastangomis Šiauliuose pradėjo veikti mišri 
gimnazija buvusiuose mergaičių gimnazijos 
rūmuose. Ji veikė nuo 1918 m. balandžio 18 d. 
iki 1919 m. Iš pradžių ją išlaikė „Jėgos“ drau-
gija, o nuo 1919 m. – miesto savivaldybė. 1919 
m. gimnazija suvalstybinta ir pavadinta Šiaulių 
valdžios gimnazija (nuo 1919 m. iki 1928 m. 
rugpjūčio 31 d.). Gimnazijoje veikė klasikinės 
(lotynistų), komercinės ir realinės klasės. Di-
delis dėmesys buvo skiriamas ne tik mokslui, 
bet ir sportui, estetiniam lavinimui. 1928 m., 
atsiskyrus berniukų ir mergaičių gimnazijoms 
(po karo jos veikė tose pačiose patalpose), 
gimnazijai suteiktas Šiaulių valdžios berniukų 
gimnazijos pavadinimas (1928 m. rugsėjo 1 d.– 

1936 m. rugpjūčio 31 d.). Vėliau gimnazijos 
pavadinimas keitėsi dar ne kartą. Nuo 1936 m. 
rugsėjo 1 d. iki 1940 m. rugsėjo 30 d. ji vadinosi 
Šiaulių valstybine berniukų gimnazija. 

Tarpukariu susikūrė lietuviškos gimna-
zijos tradicijos, dirbo žymūs pedagogai, gim-
nazijoje mokėsi keturi Vasario 16-osios akto 
signatarai, žymūs Lietuvos mokslo, meno ir 
kultūros darbuotojai. 

Šiaulių berniukų gimnazijos 
auklėtiniai – Vasario 16-osios akto 

signatarai

Šiaulių berniukų gimnazijoje mokėsi keturi 
1918 m. vasario 16 d. akto signatarai: Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis ir 
Jonas Vileišis.

Lietuvos literatūros istorikas, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, Vilniaus 
universiteto profesorius ir rektorius Mykolas 
Biržiška (1882–1962) gimė 1882 m. rugpjūčio  
24 d. Viekšniuose, Šiaulių apskrityje. 1895–
1901 m. mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, 
du kartus buvo iš jos vos nepašalintas: už 
stačiatikių pamaldų nelankymą ir lietuviš-
kos vakaronės organizavimą. 1900 m. įkūrė 
lietuvių kalbos mokymosi kuopelę. 1901 m. 
baigė gimnaziją ir įstojo į Maskvos universiteto 
Teisės fakultetą, kurį baigė 1907 m.

Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas, inžinierius, profesorius, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras Steponas 
Kairys (1879–1964) gimė 1879 m. sausio 3 d. 
Užunvėžiuose, Kurklių valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. 1886–1887 m. mokėsi Kurklių rusiš-
koje pradinėje mokykloje, 1889–1894 m. – Pa-
langos progimnazijoje, 1894–1898 m. – Šiaulių 

berniukų gimnazijoje. 1897 m. S. Kairys buvo 
vienas iš mokinių kuopelės, kurioje lietuvių 
kalbos mokėsi apie 20 gimnazijos mokinių, 
steigėjas, hektografu padaugino 40 Kazimiero 
Jauniaus lietuvių kalbos gramatikos rankraščio 
puslapių. 1897 m. rugpjūčio 20 d. už dalyvavimą 
mokinių maište prieš priverstinį stačiatikių pa-
maldų lankymą, politinę veiklą ir atsišaukimų 
rašymą S. Kairį nutarta pašalinti iš gimnazijos, 
bet Vilniaus mokslo kuratoriui nepatvirtinus 
Šiaulių pedagogų tarybos nutarimo jis grąžintas 
į gimnaziją, kurią 1898 m. baigė.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa-
taras, kunigas, lietuviškų mokyklų ir draugijų 
steigėjas Alfonsas Petrulis (1873–1928) gimė 
1873 m. rugpjūčio 4 d. Kateliškiuose, Vabalnin-
ko valsčiuje, Biržų apskrityje. Iki 1884 m. buvo 
mokomas namie, o vėliau, kai jam sukako vie-
nuolika metų, tęsė mokslus Šiaulių berniukų 
gimnazijoje. 1889 m. rugsėjo 11 d. išduotame 
gimnazijos baigimo pažymėjime rašoma, 
kad 1884 m. rugpjūčio mėn. A. Petrulis buvo 
priimtas į Šiaulių berniukų gimnazijos pirmą 
klasę ir joje mokėsi iki 1889 m. rugsėjo 9 d., 
kada buvo perkeltas į šeštą klasę. Vietoj šeštos 
klasės savo paties prašymu buvo perkeltas tęsti 
mokslų į kunigų seminariją, tačiau tik 1891 m. 
buvo priimtas studijuoti į Telšių (Žemaičių) 
dvasinę seminariją.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa-
taras, teisininkas, žymus visuomenės ir poli-
tikos veikėjas Jonas Vileišis (1872–1942) gimė 
1872 m. sausio 3 d. Mediniuose, Skrebotiškių 
valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Mokėsi pas 
daraktorių, 1884 m. įstojo į Šiaulių berniukų 
gimnaziją, ją baigė 1892 m. 1892–1894 m. stu-
dijavo Peterburgo universiteto Fizikos ir ma-
tematikos fakultete, vėliau – Teisės fakultete, 
kurį baigė 1898 m. J. Vileišis – vienas iš keturių 

Vasario 16-osios akto signatarai

Šiaulių berniukų gimnazija ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai

Atkelta iš 1 p.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras Mykolas 

Biržiška. Nuotr. iš „Lietuvos 
albumo“, Kaunas, 1921, fot. 

Adomas Kliučinskis

Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataras Steponas 

Kairys. Nuotr. iš „Lietuvos 
albumo“, Kaunas, 1921, fot. 

Adomas Kliučinskis

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras Jonas Vileišis. 

Nuotr. iš „Lietuvos albumo“, 
Kaunas, 1921, fot. Adomas 

Kliučinskis

Lietuvos Tarybos narių, kurie protestuodami 
prieš pataikavimą Vokietijai 1918 m. sausio 26 
d. iš Tarybos pasitraukė ir grįžo į ją tik tada, kai 
Tarybos dauguma nusileido jų reikalavimui 
skelbti visišką Lietuvos nepriklausomybę. 

Įdomu tai, kad visi išvardyti Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai dalyvavo 
1926 m. spalio 3 d. Šiaulių berniukų gimnazi-
jos 75-mečio jubiliejaus renginyje ir kartu su 
kitais iškilmių dalyviais ir svečiais pasirašė 
„1851–1926 Šiaulių valstybinės gimnazijos 75-
čio jubiliejaus akte“. Šio akto kopija su dalyvių 
parašais eksponuojama Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejuje. 

2018 m. sausio 18 d. Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejuje 
(Tilžės g. 137) atidaryta paroda „Šiaulių 
gimnazijos auklėtiniai – Vasario 16-osios Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. 
Šiuolaikiškai paruoštos ekspozicijos stenduose 
(dizainerė Z. Šulcienė, rengė B. Lukošiūtė ir  
R. Margevičienė), pateikta trumpa Šiaulių ber-
niukų gimnazijos istorija, supažindinama su 
Vasario 16-osios akto signatarais M. Biržiška,  
S. Kairiu, A. Petruliu ir J. Vileišiu. Tarp išskir-
tinių eksponatų – 1876 m. varpelis, gaublys, 
gimnazijos bibliotekos knygos su antspaudais, 
ekslibrisais ir įrašais, taip pat įvairių dokumen-
tų, fotografijų ir iliustracijų kopijos, pasakojan-
čios apie gimnaziją, jos mokinius ir mokytojus. 
Ši paroda veiks iki 2018 m. balandžio 20 d.

Vasario 16-osios akto signatarų Šiaulių 
gimnazijos auklėtinių atminimui įamžinti 
vyko ir kiti renginiai. 2018 m. vasario 15 
d. prie Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 
istorijos Jono Krivicko muziejaus atidengtos 
atminimo lentos (autorius – dailininkas prof. 
V. Janulis), skirtos Šiaulių gimnazijos auklė-
tiniams Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarams. 2018 m. vasario 16-ąją 13.00 val. 
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos antrame 
aukšte istorijos kabinete (202 kab.) atidarytas 
Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų kabinetas, o tą pačią dieną 
14.00 val. prie Juliaus Janonio gimnazijos 
įvyko meninio akcento (autorius V. Rudokas), 
skirto signatarams Mykolui Biržiškai, Steponui 
Kairiui, Alfonsui Petruliui ir Jonui Vileišiui, 
atidengimo iškilmės.

Literatūra ir šaltiniai

Budreika E., „Šiaulių gimnazija ir jos pedago-
gai“, in: Varpai, 1996, p. 191–196.

Krivickas J., Res non verba=Darbais, ne žodžiais: 
Šiaulių berniukų gimnazijos – J. Janonio vidurinės moky-
klos istorija (1851–1991), Kaunas: Šviesa, 1991.

Rimkus J., Šiaulių gimnazija, [rankraštis –  
V. Rimkaus nuosavybė].

Senieji Šiauliai atvirukuose, 1902–1944: Katalogas, 
sud. A. Šlivinskas, P. Kaminskas, R. Baristaitė, Šiau-
liai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2006.

Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.), ats. red.  
L. Mulevičius, Šiauliai: Momentas, 1991.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus 
senjorų žurnalistų klubo narius svetingai 
priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė rodė jos vadovau-
jamo muziejaus ekspoziciją, pasakojo beveik 
kiekvieno eksponato muziejuje atsiradimo 
istoriją.

Ilgėliau kalbėjo apie Juozą Gabrį-Paršaitį 
ir jo sudarytą žemėlapį. Tada ir pasiūlėme di-
rektorei pasidalyti šiuo žemėlapiu su Vilnijos 
krašto ugdymo įstaigomis.

Direktorei sutikus, prasidėjo paruošia-
mieji darbai. Vizito į Juodšilių „Šilo“ gim-
naziją (direktorė Rasa Agintienė) derinimas, 
pokalbis su Švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vedėju, bu-
vusiu Vilniaus apskrities viršininku Jonu 
Vasiliausku, žmogumi, savo mintis ir darbus 
skyrusiu ir skiriančiu Vilnijos kraštui, čia 
įsisteigusioms lietuviškoms mokykloms, šio 
krašto tautinei darnai puoselėti.

Dovanos – 1918 m. Lozanoje (Šveicari-
ja) išleisto Juozo Gabrio žemėlapio „Carte 

etnographigue de l‘Europe“ – įteikimo diena, 
kaip ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
metis, sparčiai artėjo. Ir štai išaušo vasario 
9-oji. Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazi-
joje mūsų delegaciją (Lietuvos žurnalistų 
sąjungos valdybos narys, Vilniaus senjorų 
žurnalistų klubo pirmininkas, poetas Ipo-
litas Skridla, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
tarybos narys, Vilniaus senjorų žurnalistų 
klubo pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Alfonsas Kairys, buvęs Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės Rytų Lietuvos programų 
poskyrio vedėjas, daugelio čia susirinkusių 
ugdymo įstaigų projektų (tautinių drabužių, 
edukacinių-pažintinių kelionių, moksleivių 
ir mokytojų meno saviraiškos švenčių, naujų 
mokymo priemonių įsigijimo ir t. t.) rėmėjas, 
pasitiko gimnazijos direktorė Rasa Agin-
tienė, pavaduotoja Jolanta Novopašinienė, 
Rudaminos vaikų darželio-lopšelio direktorė 
Valerija Arbočienė, kai kurių ugdymo įstaigų 
vadovai,Vilnijos krašto moksleiviai, atvykę į 

Rytų Lietuvos mokyklos

Dovana Rytų Lietuvos mokykloms
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

Meninio skaitymo konkurso II-ą etapą, juos 
lydintys mokytojai.

Po sveikinimo žodžių, plojant susirinkusie-
siems, Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos 
narys, Vilniaus senjorų žurnalistų klubo pir-
mininkas, poetas Ipolitas Skridla ir Alfonsas 
Kairys įteikė Juodšilių „Šilo“, Eitminiškių, 

Riešės, Lavoriškių, Šalčininkų Lietuvos tūks-
tantmečio, Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoms, 
Buivydiškių, Butrimonių, Kalesninkų Mykolo 
Rudzio, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinėms mo-
kykloms, Buivydiškių pagrindinės mokyklos 

Rytų Lietuvos mokyklų mokiniai džiaugiasi Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos nacionalinio 
muziejaus dovana. Autoriaus nuotr.
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Lietuvos istorija

Vikingų šimtmečiai
Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Kaunas

Pradžia Nr. 1 (843)

Kita to laikotarpio kolonija buvusi Apuo-
lėje prie Bartuvos upės – ten taip pat rasta 
kolonistų kapavietė. Spėjama, kad Gruo-
binios ir Apuolės kolonistai buvo apdėję 
kuršius mokesčiais, nes tai būdavusi įprasta 
praktika santykiuose tarp užkariautojų ir 
užkariautųjų (Šterns 2002, 48), tačiau IX a. 
viduryje kuršiai mokesčių švedams buvo 
atsikratę.

Gruobinios kolonijos sunykimą istori-
kai sieja su 852–854 m. įvykiais, aprašytais 
Rimberto (IX a.) kronikoje. Tais metais 
danų vikingai su dideliu laivynu užpuolė 
kuršių karalystę (regnum), tačiau kuršiai 
(jūros mūšyje?) danus sumušę ir kaip 
karo grobį gavę pusę danų laivyno, daug 
ginklų, aukso ir sidabro. Tai sužinojęs 
švedų Birkos apylinkių karalius Olafas 
sumanęs atimti iš kuršių daniškąjį grobį ir 
surengęs žygį į Kuršą, kurio metu ir buvo 
užpulta bei nusiaubta Gruobinia (Seeburg 
– Jūrpilis?). Iš čia švedai pėsti nužygiavę 
iki Apuolės (Apulia), kuri pasidavusi tik 
po devynių dienų apgulties. Išvargę po 
daugybės nesėkmingų šturmo bandymų, 
švedai jau ketinę pasitraukti, nes pradėję 
nerimauti ir dėl Gruobinioje paliktų savo 
laivų. Mesti burtai taip pat nerodė, kad 
švedams toliau pasiseksią. Tada prana-
šysčių ėmęsis tarp jų buvęs krikščionis 
vyskupas ir išpranašavęs, jog naujasis 
dievas Kristus esąs jų pusėje. Įkvėpti pra-
našystės, švedai pakilo eiliniam šturmui, 
bet nemažiau išvargę apuoliškiai pasiūlę 
derėtis ir išsipirkę, sumokėdami po pusę 
svaro sidabro už kiekvieną vyrą. 

Dabar žinant, kad abiejose vietose būta 
švedų kolonijų, toks Olafo pasirinkimas 
nestebina. Švedai ne tik atėmę iš kuršių da-
niškąjį grobį, bet ir vėl privertę kuršius kurį 
laiką mokėti duoklę. Tačiau abi kolonijos po 
šių įvykių nustojo gyvavusios.

Vikingų kontaktus su kuršiais aprašo 
ir skandinavų sagos. Heimskringla (Pasaulio 
lankas) sagų rinkinyje rašoma apie kuršių ir 
skandinavų prekybos ryšius, kuršių ir estų 
karus su skandinavais, apie tai, kad kuršiai 
greitai atsikratydavę duoklės mokėjimo 
kitataučiams, nors gyveno lengvai pasie-
kiamame regione. Egilo sagoje aprašytas 
islandiečio Egilo Skalagrimsono ir jo brolio 
Torolfo plėšikavimai ir žudynės Kurše9.

Būdinga ir tai, kad giliau Kurše vikin-
gams įsikurti nepavykę.

Dar viena vikingų prekyvietė ir amati-
ninkystės centras X–XI a. buvo Daugmaloje, 
kairiajame Dauguvos krante priešais Ikškilę 
(maždaug 30 km į pietryčius nuo Dauguvos 
žiočių). Čia, kaip spėjama, buvęs ir žiemgalių 
uostas.

Runraščiai

Iš patikimiausių runraščio įrašų yra 
Mėrvalos akmens tekstas, datuojamas 1020–
1060 m. (Žulkus, Jarockis 2013, 181). Įrašas 
akivaizdžiai rodo, kad Svenas į Žiemgalą 
plaukiojęs taikiais tikslais prekybai skirtu 
laivu (knarr). Be Mėrvalos akmens yra Sig-

tunoje rasta apskrita 10 cm skersmens svars-
tyklėlių dėžutė su šonuose įbrėžtu įrašu, 
informuojančiu, jog „Diarvras (tiarfr) gavo 
šias svarstykles iš žiemgaliečio / sembiečio“ 
(simskum mani).10 

Esama daugiau runakmenių su įrašyta 
vikingų mirties ar žūties vieta rytiniame Bal-
tijos krante. Pavyzdžiui, Siodermanlande 
(Södermanland) esantis Bėnestadės akmuo 
(1000–1075 m.) liudija  apie kažkokį Sumarą /  
Sumirą, mirusį ties Dauguvos žiotimis 
(/.../ i:tuna:asu – i Dyna ósa) (Švābe 1937, 
11). 

Siodermanlande, Odoje (Södermanland, 
Åda) yra akmuo, kuriame paminėti lyviai, 
Livlandija. Įrašas skelbia, kad ‘Hermodas 
iškirto (akmenį) atminimui Bergvido, brolio 
savo’; han trukn-þi : a lf : lanti ‘jis nuskendo 
lyvių žemėje’ (Jannson 1987, 56, Dunsdorfs 
1966, 22).

Gotlande yra Šionhemo  akmuo (Sjon-
hemsstenarna), skirtas atminti vikingui, 
žuvusiam prie Ventspilio: ‘Guvė pastatė 
akmenį šį atminimui Olafo, sūnaus savo, 
labai kilnaus jaunuolio’; han : uarþ : tauþr : a 
: uitau – hann varþ dauþr a Vindau / a Vindøy11 
‘jis buvo nukautas prie Vindau’  (Jasson 1987, 
54–56, Dunsdorfs 1966, 22). 

Be konfrontacijos ar prekybinių ryšių, 
būta ir karinio baltų bei skandinavų ben-
dradarbiavimo. Kronikininkas Saksas Gra-
matikas (1140–1220) veikale Gesta Danorum 
(Danų istorija) rašo, kad Brovalos mūšyje, 
įvykusiame apie 750 m. tarp danų ir švedų, 
danų pusėje kovęsi lyviai, o švedų pusėje – 
kuršiai ir estai, nors dalis istorikų abejoja 
šios informacijos patikimumu (Baranauskas 
2000).

Iš runraščių taip pat neaišku, ar minima 
jau Estija (estų žemė), ar vis dėlto dar Ais-
tija (aisčių žemė). Frugordene (Frugården) 
(Pietvakarių Gotlandas; Västergötland) yra 
akmuo su įrašu: Gufis pastatė šį akmenį 
atminti Olafui, sūnui savo, labai kilniam 
jaunuoliui; hn·uarþ·trbin·i·istlatum ‘jis buvo 
nužudytas Estlande / (Aistlande?)’ (Jasson 
1987, 54). Runų užrašymą i·istlatum švedų 
runologai transliteruoja i Æistlandum ir 
teigia, jog tai esanti Estija, o runraščiuose 
pasitaikančius asmenvardžius Æistifari, 
Æistulfr ir Æistr etimologizuoja kaip ki-
lusius iš etnonimo estas; vardas Æistr esą 
kažkada buvęs duotas estų kilmės vergui 
(Jannson 1987, 54). Tačiau kai kurie latvių 
istorikai užrašymą i·istlatum traktuoja kaip 
Aistijos ir aisčių minėjimą (Dunsdorfs 1966, 
22-24). 

Vienpusio atsakymo į šį dvejopumą nėra; 
aisčių vardas rašytiniuose šaltiniuose išnyks-
ta IX a., tačiau tai nereiškia, kad jis išnyksta 
ir iš gyvosios vartosenos. Tad klausimas, ar 
minėtame runraštyje kalbama jau apie estus 
ar dar apie aisčius, lieka neatsakytas.

Išvados

1. Nuolatiniai ir dažnai ekstremalūs 
kontaktai su vakariniais Baltijos kaimynais 
neleido rytiniame krante gyvenusioms va-
karų baltų ir pietų finų gentims stagnuoti ir 
iš tiesų pratęsė gintaro kelio laikais vykusią 
spartesnę nei Dnepro baltų materialiąją ir 
kultūrinę pažangą. Be to, vikingų laikais 
Dnepro aukštupio baltai jau buvo asimi-
liuojami į ten kiek anksčiau atmigravusių 
slavų.

2. Vikingai baltus traktavo kaip savo plė-
šikavimų objektą, kaip potencialius duoklės 
mokėtojus, kaip prekybos partnerius, ret-
karčiais kaip karinius sąjungininkus. Baltų 
kraštai vikingams buvo tranzitinė teritorija 
kelionėse į Bizantiją – didesnių kolonijų jie 
čia nekūrė, o ir sukurtosios tarnavo kaip 
tarpinės bazės tolesnėms kelionėms preky-
bos tikslais. Į baltų visuomeninį gyvenimą, 
luominius santykius ar religiją vikingai 
nesikišo, savo vietininkų ar valdovų čia 
nesistengė brukti. 

3. Prekybiniai ryšiai su vikingais supa-
žindino vakarų baltus tiek su skandinavų, 
tiek su Bizantijos bei arabų šalių materia-
liosios kultūros pavyzdžiais. Kitų kraštų 
dirbiniai skatino ir vietinę kūrybinę mintį. 
Iš šiaurės baltų būtent žiemgaliai ir ypač 
kuršiai išsiskyrė subtilesniais ir sudėtinges-
niais papuošalais, gausesne ornamentika. 
Kuršiai ornamentais puošdavo net ginklus – 
kovos kirvius, kalavijų rankenas, ašmenis. 

Gausia puošyba garsėjo ir kuršių buities 
apyvokos daiktai – vežimai, rogės, pakinktai, 
kanklės12 ir pan.

4. Nereti kariniai susidūrimai su vikin-
gais buvo gera karo mokykla bei karinė 
patirtis Baltijos pakrantės kuršiams, žiem-
galiams ir sembams. Susidūrimai turėjo tei-
giamą įtaką ir baltų ginkluotės raidai. XII a. 
kuršiai ir estai pakeitė vikingus Baltijos 
jūroje, išnaudodami ir didindami įgytąją 
patirtį bei vikingų pamokas ir kaip prekei-
viai, ir kaip piratai ar pakrančių plėšikai. 
Tiek permainingi karai su vikingais, tiek 
vėlesnis įvairiapusis aktyvumas Baltijoje 
ir sausumoje didino šių genčių savivertę, 
pasitikėjimą savo jėgomis, todėl nenuostabu, 
kad XIII a. visa tai išvirto į atkakliausią ir 
ilgiausiai trukusį kuršių, žiemgalių ir prūsų 
pasipriešinimą į šiuos kraštus įsisukusiems 
vokiečiams.
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„Vilniaus aidas“ – triskart per savaitę 
1924–1928 m. ėjęs politikos ir visuomenės 
gyvenimo laikraštis. Rašė jis apie Vilniaus 
krašto lietuvių problemas, svarstė politikos, 
ekonomikos, kultūros, švietimo reikalus, 
informavo apie nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą ir užsienio įvykius. Laikraščio 
faktiškasis redaktorius buvo žinomas visuo-
menės veikėjas Povilas Karazija, nors leidė-
jais ir redaktoriais pasirašinėjo kiti asmenys. 
Išėjo 570 numerių. Kaip ir daugumą anų 
metų lietuviškų Vilniaus leidinių, laikraštį 
spausdino spaustuvė „Ruch“.

Remsimės Lietuvos centriniame valsty-
bės archyve saugoma medžiaga, pirmiausia 
Vilniaus miesto storastijos korespondencija 
dėl šio laikraščio – f. 15, ap, 6, b. 641. Papil-
domos informacijos paimta iš Prokuratūros 
prie Vilniaus apygardos teismo (f. 131, ap. 5), 
Vilniaus apygardos teismo (f. 129, ap. 2) bei 
Vilniaus apeliacinio teismo (f. 128, ap. 1) bylų; 
jas nurodysime konkrečiais atvejais. 

„Vilniaus aido“ pirmasis numeris išėjo 
1924 m. gruodžio 18 d.; tais metais išleisti 5 
numeriai. Redaktoriumi-leidėju pasirašinėjo 
Karolis Urbonas – Vilniuje 1874 m. gimęs, 
vėliau rusų kariuomenėje tarnavęs ir 1918 m. 
į gimtąjį miestą sugrįžęs bemokslis geležin-
kelietis. Žinių apie laikraščio areštą 1924 me-
tais archyve nėra. Tačiau 1925 m. laikraščio 
sulaikymai, o daugeliu atvejų ir areštai su 
konfiskavimais prapliupo. Bylų sprendimas 
kartais užtrukdavo po kelerius metus. Beje, 
šis rašinys nepretenduoja į išsamų laikraščio 
persekiojimų pavaizdavimą. 

Okupantams įtarimą sukėlęs bene 
pirmasis rašinys buvo „Vietos kronikos“ 
skyrelio informacija „Komiteto rinkimų 
atbalsiai“ 1925 m. balandžio 2 d. Nr. 38. 
„Per susirinkimą L.[aikinajam] V.[ilniaus] 
L.[Lietuvių] Komitetui rinkti (III. 20) be 
keleto policininkų buvo dar ir tam tikras 
valdžios atsiųstas ar gal ir pats savo noru 
atėjęs valdininkas p. Žilinskis (čia atvykęs iš 
Nepr.[iklausomos] Lietuvos ir todėl mokąs 
lietuviškai). Visa tai būtų suprantama. Bet 
jau keista yra, kad toks valdininkas išdrįsta 
kartu su susirinkimo išrinktu prezidiumu 
lipti ant scenos ir šalimais su juo užimti vietą, 
o jau tikro pasipiktinimo sukelia tai, kai šis 
ponas sulaiko kalbėtojus vien tik dėl to, kai 
jie ištaria žodžius: „mes Vilniuj kovojome 
prieš rusus, vokiečius ir bolševikus...“ Ka-
dangi prieš šituos žodžius lenkų valdžios 
atstovas nieko negalėjo turėti, tai matomai jis 
spėjo, kad toliau bus kas kita pasakyta. Bet 
daryti intervencija tik dėl savo spėjimų – tai 
jau per daug.“ Rašinyje patariama, kad tokie 
valdžios informatoriai malonėtų atsisėsti 
kiek toliau nuo prezidiumo, kur jie vis tiek 
girdėtų kas darosi susirinkime. „Gal tada jie 
galėtų susivaldyti nuo išsišokimų ir kišimosi 
ne į savo kompetenciją.“ Tačiau apsieita be 
numerio arešto.

Redaktorių K. Urboną norėta patraukti 
į teismą už žinutę balandžio 9 d. Nr. 41 „Iš 
Lazdūnų padangės“ (autorius Lazdūnų 
Dėdė = bene literatas Jonas Zabrockis?). 
„Policija ir net kariuomenės būriai gaudo 
visa, kas nelenkiška. Kur tik koks nors 
lietuvis ar gudas inteligentas, ten tuojau 
daroma kratos, tardymai. Kažkaip su tuo 
sutampa anoniminių laiškų gavimas. Juose 
grasoma visiems inteligentams lietuviams 
ir gudams, kurie laikomi „priešingais“ len-
kų valstybingumui.“ Pavyzdys: balandžio 
2 d. apie 4 val. ryto atvažiuoja 23 kareiviai, 
poručikas (leitenantas) ir keletas policinin-
kų. Visi kareiviai ginkluoti šautuvais ir 
kulkosvaidžiais. „Kulkosvaidžius pastatė 
keliolikos žingsnių atstu nuo klebonijos 
(vieną šventoriaus varteliuose, prieš 
klebonijos duris ir langus), kariuomenę 
surikiavo grandine aplink visą klebo-
nijos kiemą...“ Policininkai su poručiku 
pažadino kleboną ir pradėjo kratą. Ypač 
krėtė knygas ir laiškus, ieškodami anti-
valstybinės literatūros. Anksčiau klebonui 
grasinta anoniminiu laišku už tai, kad jis 
skaito ir platina Vilniuje leidžiamus lietu-
vių laikraščius „Lietuvos kelias“ ir „Życie 
ludu“. Artimiausiame nuo Lazdūnų Yvijos 
pašte „Życie ludu“ prenumeratoriams 
neatiduoda. Negauna žmonės jų net siųstų 
apdraustu paštu. (Lazdūnai (Lazūnai, bal-
tarusiškai Lazduny) – kaimas Yvijos (Vijos) 
rajone Baltarusijoje.) Vilniaus miesto taikos 

teisėjas po pusantrų metų, 1926 m. lapkri-
čio 12 d., užklausė Vyriausybės įgaliotinio 
Vilniaus miestui, kaip elgtis su K. Urbonu. 
Įgaliotinis lapkričio 19 d. pranešė, jog bu-
vusį redaktorių atsisakyta traukti teismo 
atsakomybėn. 

1925 m. gegužės 16 d. Nr. 56 „Vilniaus 
aidas“ iš Kauno dienraščio „Lietuva“ per-
sispausdino straipsnį „Lietuvos nota dėl 
konkordato“. Iš atspausdintų „V. aido“ 550 
egzempliorių konfiskuoti spėta 255 egz., 
pritaikius jiems Baudžiamojo kodekso (BK) 
108 ir 129 straipsnius. Vilniaus apygardos 
teismas birželio 12 d. patvirtino numerio 
areštą. Teismo tardytojas liepos 6 d. pranešė 
Apyg. teismo prokuroro pavaduotojui, jog 
pradėjęs K. Urbono parengtinį tardymą. 
Kaltinamąjį aktą prokuroro pavaduotojas  
H. Jankevičius (Jankiewicz) pasirašė gruodžio 
30 d. (f. 131, ap. 5, b. 110).

Mat Lenkijai 1925 m. vasario 10 d. pa-
sirašius konkordatą su Šv. Sostu, Lietuvos 
vyriausybė balandžio 3 d. per savo atstovą 
Vatikane įteikė kardinolui P. Gaspariui 
(Gasparri) notą. Joje priminta gen. L. Želi-
govskio invazija 1920 m. „Lietuva neatsi-
sakė ir niekuomet neatsisakys nei nuo savo 
sostinės, nei nuo teritorijos, kuri visuomet 
priklausė Lietuvai ir niekuomet nesudary-
davo Lenkijos dalies.“ „Lietuva tikėjosi, 
kad Šv. Sostas norės būti bešališkas arba 
bent neutralus tame konflikte.“ Dabar oku-
puotos Lietuvos teritorijos inkorporuotos į 
Lenkijos bažnyčios organizaciją. „Vilnius 
tapo centru vienos iš penkių Lenkijos 
bažnytinių provincijų. Lenkų gaivalui su-
stiprinti prie Vilniaus provincijos prijungta 
grynai lenkų Lomžos sritis.“ Šv. Sostas 
davė juridinę sankciją ir savo moralinį 
palaiminimą brutaliam jėgos aktui, kuris 
yra tarptautinių sutarčių ir pasižadėjimų 
laužymo vaisius. Lietuva reiškia griežtą 
protestą prieš Vilniaus teritorijos inkorpo-
ravimą į Lenkijos bažnytinę organizaciją 
ir lietuvių nutautinimą per bažnyčią. „Šv. 
Sostas, kaipo vyriausia katalikų Bažnyčios 
galva ir krikščionių pasaulio aukščiausias 
autoritetas, niekuomet neturėtų pridėti 
savo rankos prie tokio dalyko.“ Tačiau 
po trejų metų Apygardos teismas 1928 m. 
birželio 22 d. amnestijos pagrindu K. Ur-
bono bylą numarino. Vilniaus apeliacinis 
teismas tam pritarė 1928 m. liepos 30 d.

Šia proga priminsime, jog anuo metu 
Lenkijoje, kaip ir didesnėje Lietuvos dalyje, 
galiojo Rusijos 1903 m. Baudžiamasis ko-
deksas (statutas). Lenkija savo BK įsivedė 
1932 m. Aukščiau minėti rusų BK 108 ir 129 
straipsniai numato kaltinimus piliečiams 
už valstybei priešingus žygius arba viešas 
kalbas ir rašinius, kuriais kurstoma sukelti 
maištą, sugriauti valstybės santvarką, ne-
klausyti įstatymų... (tik vėliau šie straipsniai 
dėl Nr. 56 buvo pakeisti į BK 154 ir 263 str. – 
nepagarba valdžiai, melagingų žinių sklei-
dimas bei kt.). 

Areštuotas „V. aido“ liepos 15 d. Nr. 76 
už str. „Negirdėti nutarimai lietuvių spau-
dos bylose“ (sulaikyti 225 egzemplioriai). 
Straipsnyje priminta, jog liepos 13 d. Vilniaus 
apygardos teismas turėjo nagrinėti keturias 
laikraščio „Lietuvos Rytai“ redaktorės Jad-
vygos Šablinskaitės bylas, tačiau išnagrinėjo 
tik tris. Pirmutinė byla – už str. „Kiti metai – 
kiti lapai“ 1923 m. liepos 31 d. Nr. 35. Antra 
byla – už str. „Klaipėdos atvadavimo meti-

nių sukaktuvių paminėjimo iškilmės Kaune“ 
1924 m. vasario 9 d. Nr. 18. Trečia byla – už 
straipsnius „Prancūzų atsišaukimas – balta-
sis teroras Lenkijoj“ ir „Gryni žodžiai prieš 
faktus“ 1924 m. birželio 3 d. Nr. 66. (Išsamiau 
apie J. Šablinskaitę rašoma „Vorutos“ 2017 
m. Nr. 4 ir 5.) Ar Apygardos teismas „V. 
aido“ Nr. 76 areštą patvirtino, žinių nėra. 

„V. aido“ 1925 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 
86 yra valdžiai nepatikęs kriptonimu A-lis 
pasirašytas str. „Mūsų mokytojai.“ Valsty-
binės policijos Vilniaus skyriaus viršininkas 
Vyriausybės įgaliotiniui Vilniaus miestui 
rugsėjo 12 d. pranešė, kad straipsnio autorius 
yra kun. Petras Kraujalis. Straipsnyje rašoma 
apie Vilniuje vykusius lietuvių mokytojų 
vasaros kursus. Kritiškai pasisakoma apie 
mokytojų profesinės sąmonės trūkumą, 
provincijos mokytojų pasyvumą. „... Pabusti 
iš miego jau labai metas. Lenkai ir žydai 
mokytojai visi dedasi į savo draugijas, turi 
savo kasas, knygynus, laikraščius. Argi jau 
pora šimtų lietuvių mokytojų taip nieko 
nebegalėtų padaryti?“ Mokytojai raginami 
rodyti darbštumo pavyzdį, o ne tik peikti 
sodiečių tamsumą. 

Lenkų valdžiai nepavyko išsiaiškinti 
1925 m. rugsėjo 2 d. Nr. 90 straipsnio apie 
Kopenhagos konferenciją „Sunku ištylė-
ti“ autoriaus pavardės (pasirašęs Krz-as 
= atrodo, Povilas Karazija). Straipsnyje 
paliestos derybos tarp Lietuvos ir Len-
kijos dėl tranzito Nemunu, pirmiausia 
miško plukdymui.  Autorius abejoja 
derybų Kopenhagoje tikslingumu, kai 
Lenkija neatitaiso Želigovskio žygiu 
padarytų klaidų. Rytų Lietuvos lietuviai 
jaučia nuoskaudą dėl jų teisių siaurinimo. 
Lenkai džiaugiasi, kad Lietuva be jokių 
sąlygų važiuoja Kopenhagon. Lenkų 
spauda vėl ima svajoti apie unijas ir Len-
kijos „geradarybes“. „Bet kai pamatai, 
kad tranzitas Nemunu reikalauja plates-
nio aptarnavimo ir geležinkeliais, paštu, 
telegrafu ir telefonais, o taip pat vienos 
valstybės piliečių lankymosi kiton, tai 
šita visa jau dalyką pakreipia visai kiton 
pusėn.“ Anot lenkų spaudos, Vakarų Lie-
tuva (Kowieńszczyzna) be Vilniaus krašto 
bankrutuojanti. „O kad visa Rytų Lietuva 
apimta visuotino bankroto gangrena, 
apie tai nutylima. Kodėl netylės, kad 
skaitytojams galima užkimšti burna tokiu 
skaniu kąsniu, kaip Kopenhaga.“ 

„Vilniaus aido“ leidimą pristabdžius, 
išėjo 8 vienkartiniai leidiniai: „Prabočių 
aidas“ (1925 09 06), „Senolių aidas“ (09 09), 
„Praeities aidas“ (09 13), „Senovės aidas“ (09 
16), „Būtovės aidas‘ (09 20), „Amžių aidas“ 
(09 23), „Laisvės aidas“ (09 27) ir „Vilties 
aidas“ (09 30).

„V. aidą“ nuo 1925 m. spalio 4 d. Nr. 91 
ėmė pasirašinėti Marija Žukauskaitė. Šiame 
straipsnyje paliesime beveik tik tuos jos 
pasirašytus ir konfiskuotus laikraščio nu-
merius, apie kuriuos nerašoma str. „Lietuvių 
laikraščių redaktorė Marija Žukauskaitė“ 
„Vorutos“ 2015 m. Nr. 7 ir 8. 

Pristabdytas laikraštis už spalio 6 d. Nr. 
92 straipsnį apie Lenkijos ūkio būklę „Ūkio 
srity“ (aut. P. J.). Pasak straipsnio, Lenkijo-
je pramonė ir prekyba sustojusi, nes neturi 
kreditų, o jų nėra todėl, kad nėra normalios 
turtų apyvartos. Vokietija atsisakė pirkti iš 
Lenkijos Silezijos akmens anglis ir nuo to 
prasidėjo sunkiausia Lenkijos krizė. Lenki-

jai trūksta užsienio valiutos. Smuko zloto 
kursas. Pirmiausia nukentėjo bankai, nes 
pradėjus kristi zloto kursui publika puolė 
atsiimti indėlių. Valstybiniai bankai, patys 
patekę sunkion padėtin, perpus sumažino 
paramą kreditais privatiems bankams. 
Prasidėjo vekselių protestavimai, dauge-
lis firmų subankrutavo, o tai savo ruožtu 
atnešė nuostolių ir bankams. „Kai kurie 
jie jau paskelbė savo bankrotą, kiti nors to 
nepadarė, bet jau yra tikri lavonai, kurie 
kiekvieną valandą galės gesti, užnuo-
dydami savo dvokimu visą atmosferą ir 
sudarydami naujo pavojaus Lenkijos ūkio 
gyvenimui.“ 

M. Žukauskaitė patraukta į teismą už 
str. „Svečiai Vilniuje“ spalio 22 d. Nr. 99 
(aut. –as –as = P. Karazija); redaktorei pri-
taikytas BK 263 str. (melagingų paskalų, 
pramanytų žinių platinimas, kenkiant vals-
tybės įstaigoms). „Vilniuj užsienių svečių 
netrūksta, – rašoma straipsnyje. – Praeis 
savaitė ar mėnuo – žiūrėk ir bevažiuoją čia 
kokie nors laikraštininkai, spaudos skyrių 
šefai, parlamentaristai, ekonomistai ir kt. 
Tiesa, užsienių laikraštininkais čia dažnai 
esti laikomi ir paprasti lenkeliai arba sulen-
kėję žydeliai, kurie tėra tik kai kurių užsie-
nių laikraščių korespondentais Lenkijoje ir 
joje gyvena.“ Nors kai kada atvažiuoja ir 
tikrų svetimtaučių. „Paskutinis atsitikimas 
Vilniuje pasikartojo š. mėn. 18 d. Sena Lie-
tuvos sostinė išvydo keletą prancūzų, kurie 
čia atvyko jau apsilankę keliuose Lenkijos 
miestuose.“ „Tie prancūzai – tai daugiau-
sia socialistai, kurie paprastai laikomi 
bedievukais. Ir visgi Aušros Vartuose jie 
buvę susilaikę ir stovėję be kepurių. Tiesa, 
vienas lenkų laikraštis suminėjo, kad prof. 
Ruszczyc`as gavęs alkūnę truktelėti ar ran-
ka mostelėti, ir tik tada įvykusi čia paprasta 
pagarba.“ Su svečių priėmimu išėjo kiek 
nesklandžiau. Lenkų socialistai juos stoty 
pasitiko su orkestru, surengė mitingą ir  
t. t. Prof. Ruszczyc`as ekskursijai pasirodė 
visai nereikalingas. Profesorius tokioms 
ekskursijoms visada sugebėdavo įkalbėti 
lenkų kultūros įtaką Vilniui, kurios patys 
svečiai neįstengdavo pastebėti. Tačiau šį 
kartą prancūzai labiau norėjo pamatyti 
įdirbtus laukus, o ne Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios vidaus išpuošimą. Parlamentarų 
tendencingą išnaudojimą geriausiai parodė 
jų vizitas pas lenkams parsidavusius gudus. 
Tikrų gudų vadų prancūzai Vilniuje nerado, 
nerado jie nei žydų, nei lietuvių. 

Dėl nusikaltimo požymių trūkumo nu-
traukta laikraščiui iškelta byla už lapkričio 
5 d. Nr. 105 išspausdintą straipsnį „Visaip 
esti“ (aut. Svogūnėlis). Tai satyrinis vaizde-
lis – dviejų vyrų pokalbis apie apsivogusį 
didelį poną „pokulatorių“, t. y. lenkų teismo 
valdininką prokuratorių ir apie iš Kauno 
atbėgusį lenką, ten kalėjime sėdėjusį, o čia 
prezidento medaliu apdovanotą. Bylą nu-
marinęs prokuroras prie Apygardos teismo 
Vyriausybės įgaliotiniui apie tai pranešė 
lapkričio 23 d. 

Vilniaus krašto lietuvių periodinė spauda

Laikraščio „Vilniaus aidas“ areštai
Vytautas Valentinas ČESNULIS, Vilnius

Tęsinys kitame numeryje

Rambyno regioninio 
parko direkcija 

ir Lankytojų centras
Nemuno g. 4, Bitėnai, LT-99265, Pagėgių sav.

Parko direkcija dirba I–IV 8.00–17.00 val., 
V 8.00–15.45 val.

Tel. +370 441 40640, 
el. paštas info@rambynoparkas.lt

Rambyno regioninio parko Lankytojų centras 
Gegužės–rugsėjo mėn. dirba II–VI 8.00–17.00 val., 

V 8.00–15.45 val., 
kitais mėn. – įprastą darbo savaitę.

Tel. +370 441 42778, mob. tel. +370 614 10285, 
el. paštas kulturologas@rambynoparkas.lt

„Vilniaus aido“ vinjetė
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Mažosios Lietuvos istorija

Karaliaučiaus kraštas – prūsų ir lietuvininkų žemė
Dr. Algirdas MATULEVIČIUS, istorikas, enciklopedininkas, Vilnius

Pradžia Nr. 1 (843)

Tai įrodo šių dviejų vokiečių moksli-
ninkų, Mažosios (Prūsų) Lietuvos tyrė-
jų, sąžiningumą ir drąsą. Lietuvininkas  
M. Gelžinis išsiaiškino iš Vokietijos archy-
vų, kad Mortensenų minimus šaltinius jau 
1890 m. žinojęs lietuvininkas kalbininkas 
Aleksandras Kuršaitis, o per jį – Adalbertas 
Becenbergeris (Adalbert Bezzenberger). Jis 
padarė išvadą, kad iš tų šaltinių tegalima pa-
aiškinti tokį lietuvių gyventojų vienalytiškumą 
ir įsišaknijimą – būtent autochtoniškumą.

Priešingu atveju nebūtų buvęs įmanomas 
per daugelį šimtmečių senųjų vietovardžių 
perimamumas. O ir Kryžiuočių karo kelių į 
Lietuvą pranešimuose – Wegeberichtuose 
rašoma apie giriose užsilikusius autochtonus 
skalvius ir kitus. Taigi, masinė didlietuvių 
kolonizacija nevyko. Tačiau Mortensenai 
buvo įsitikinę, kad kažkoks skaičius didlie-
tuvių yra iškeliavęs į Mažosios Lietuvos 
dykrą migracijos keliu. Su nežymia migra-
cija, matyt, galima sutikti. A. Hermannas 
pateikia analogiją: naujausi istorikų tyrimai 
parodė, kad ir vokiečių ekspansijos į rytų kraštus 
sudarė tik maži ateivių būriai, kurie maždaug 
kas 25 metai padvigubėdavo. Pasak garsaus šių 
laikų istoriko vokiečio Hartmuto  Bokmano 
(Hartmut Boockmann), dauguma naujakurių 
buvo jau patys kilę iš naujakurių, t. y. populia-
cijos išplitimo būdu. Nereikia pamiršti, kad 
kryžiuočiai dalį skalvių, nadruvių trėmė į 
Prūsos pietus, o į jų žemes – dalį  prūsų iš 
kitų sričių. 

Mano išvada tokia: lietuvių (lietuvinin-
kų, mažlietuvių) etnokultūrinė ir etnoterito-
rinė bendruomenė – ikivalstybinis darinys – 
Prūsijoje susidarė iki XVI a. lietuvių tautos 
susidarymo procese baltų bendrumo – 
pirmiausia vietinių gyventojų skalvių ir 
nadruvių – pagrindu kaip baltų genčių 
konsolidavimasis. Iš pradžių į konfederaciją: 
per XIII a. sukilimus prieš kryžiuočius buvo 
susidariusi valstybės užuomazga – Prūsų 
žemių konfederacija. Tačiau valstybės 
sukurti nespėjo – juos pavergė Vokiečių 
ordino riteriai. Užkariautojai neskyrė, 
kur prūsai, kur lietuviai, anot kalbininko  
akad. prof. habil. dr. Z. Zinkevičiaus, jiems 
mažiausiai rūpėjo kas kuria kalba šnekėjo. 
Iš tikrųjų, vietiniams gyventojams (išskyrus 
didžiūnus, išsitarnavusius arba parsidavu-
sius pavergėjams), kaip žemiausių sluoksnių 
valdiniams, feodalai primetė Prūsų teisę. 
Pagal ją visi jie buvo vadinami prūsais. Už-
kariautojams galiojo Vokiečių teisė.

Remdamasis kompleksiniais tyrimais, 
manau, kad lietuvininkų, arba mažlietuvių, 
etninės bendruomenės Prūsijoje pagrindą 
sudarė žiloje senovėje galbūt prūsais buvę 
ir ilgainiui sulietuvėję skalviai ir nadruviai. 
Į ją įsiliejo ir praplėtė Mažosios Lietuvos 
arealą sulietuvėję kuršiai ir vakariniai 
sūduviai, taip pat sulietuvėję dalis prūsų-
sembų, dalis šiaurinių bartų, notangų, gal-

būt ir varmių. Prisiminkime, kad Semboje 
apsigyveno XIII a. kryžiuočių iš savo krašto 
ištremti sulietuvėję sūduviai. Be to, grįžo 
į savo tėvynę iš Didžiosios Lietuvos po 
karų, Žalgirio mūšio (1410), Melno taikos 
(1422) visai sulietuvėjusių skalvių, taip pat 
bartų palikuoniai, kurie buvo pabėgę nuo 
kryžiuočių priespaudos. Arba, pvz., daug 
skalvių į Didžiąją Lietuvą buvo atvedęs 
karais su kryžiuočiais pagarsėjęs karvedys 
kunigaikštis Kęstutis, lietuvininkų etnosą 
papildė ir Lietuvos karo belaisviai. Save 
laikančiu prūsu, iš Valtarkiemio apylinkių, į 
pietus nuo Gumbinės – Mažojoje Lietuvoje, 
kilusio ir po karo Vokietijoje gyvenusio Oto 
Šneideraičio (Otto Schneidereit) teigimu, 
prūsų gentiniai ryšiai net ir per atstumą 
išsilaikė nesuirę ištisus šimtmečius (man teko 
suredaguoti, parašyti plačius paaiškinimus 
ir 1989 m. Vilniuje išleisti jo iš vokiečių kal-
bos į lietuvių kalbą išverstą knygą Prūsai). 

Hansas Mortensenas klydo ir kitu atveju, 
esą skalviai ir nadruviai niekada nepriklausė 
Lietuvai (Didžiajai). Jis nepaisė neginčijamų 
faktų, kad Lietuvos didysis kunigaikštis 
Mindaugas (karalius nuo 1253 m.) po Lietu-
vos krikšto (po jo vokiečių riteriai neturėjo 
teisės pulti krikščioniškos valstybės) už ka-
raliaus titulą ir Lietuvos karalystės įkūrimą 
1253 ir 1259 m. padovanojo Livonijos ordinui 
Skalvą ir Nadruvą. Jos tuomet priklausė Lie-
tuvos valstybei. Tos nuomonės ir žymiausias 
šių dienų medievistas Lietuvos istorikas 
habil. dr. Edvardas Gudavičius. Istorikas dr. 
Romas Batūra, giliai išstudijavęs Vokiečių 
ordino šaltinius ir paskelbęs lietuviškai Petro 
iš Dusburgo (Dusburgiečio) kroniką (XIV a. 
pradžia) su plačiais komentarais, rado, kad 
Prūsija ir Lietuva suprantama kaip viena visuma, 
todėl Mindaugas vadinamas prūsų karaliumi. 
Prūsijos ir Lietuvos gyventojų bendravimas 
turi gilias šaknis. Jau per prūsų sukilimus 
Mindaugas, vėliau kitas Lietuvos valdovas 
Traidenis rėmė jų išsivadavimo kovą. Dėl 
vakarinių lietuvių ir prūsų žemių su kry-
žiuočiais nuolat kariavo Lietuvos didieji 
kunigaikščiai Vytenis, Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, Vytautas Didysis, kiti karvedžiai. 
Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas ir 
submonarchas brolis Kęstutis kaip Lietuvos 
krikšto sąlygą 1351 ir 1358 m. pareikalavo iš 
popiežiaus ir Šv. Romos (Vokietijos) impera-
toriaus Karlo IV pasiuntinių, kad kryžiuočiai 
atiduotų Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei 
(LDK) užgrobtas Gediminaičių patrimonines 
žemes iki Alnos upės ir Aistmarių su Prie-
gliaus baseinu ir Nemuno žemupiu. Vokie-
čių ordiną siūlė iškeldinti į mongolų-totorių 
Aukso ordos paribį ginti nuo jų LDK pri-
klausomų krikščioniškos Rusios žemių. Lie-
tuvos didysis kunigaikštis Vytautas 1413 m. 
per derybas Nemuno saloje (Salyne) pareiškė 
didžiojo magistro atstovams, kad Prūsai yra 
mano protėvių žemė ir aš jų palikimo reikalausiu 
iki Osos upės.

Kitas klausimas, kodėl prūsai, didelė 

tauta (etnosas) nuo Vyslos iki Priegliaus, 
palyginus su mažlietuviais, žymiai greičiau 
nutauto. Tai ne tik karų, sukilimų, vokiško-
sios ir lenkiškosios kolonizacijos, bet ir kitų 
veiksnių padarinys. Dėl vietos stokos to 
nenagrinėsime. Manoma, kad XIV a. prūsai 
sudarė didelę Prūsos krašto gyventojų dau-
gumą, XV a. pradžioje – kiek daugiau nei 
pusę, XVI a. pradžioje – dar apie 1/3. Tačiau 
iki XVIII a., ypač po 1709–1711 m. didžiojo 
maro bei bado, senprūsiai kaip vientisas 
etnosas išnyko. Mūsų epochoje atgijo vo-
kietakalbiai, lenkakalbiai ir lietuviakalbiai 
rytprūsiečiai, neoprūsai, kurių šiandieninėje 
Vokietijoje daugėja, išsiplėtojęs sąjūdis. Jau 
nuo XVI a. Prūsijos kunigaikštystėje, nuo 
1701 m. Prūsijos karalystėje plėtojosi, kaip 
rašo monografijoje literatūrologas habil. 
dr. Leonas Gineitis, kraštietiškasis arba 
tautinis patriotizmas. Visi gyventojai – ir 
prūsai su lietuvininkais, ir vokiečiai save 
vadino prūsais, skirdamiesi nuo etninės 
Vokietijos vokiečių. Tas patriotizmas 1701 
m. susikūrus protestantiškai karalystei, 
kurios nepripažino popiežius ir katalikiškos 
Šventosios Romos imperatorius, bei dar 
tebeegzistuojantis katalikiškas Vokiečių 
ordinas, politiniais sumetimais siejosi su 
prūsiškąja autochtoniška tradicija. Prūsiš-
kojo patriotizmo ideologai ėmė skelbti, esą 
Prūsijoje vietoj užkariautojų ordino riterių 
susidarė nauja taikinga tauta: iš autochtonų 
senprūsių ir naujųjų vokiečių kolonistų. 
Po karų ir sukilimų išlikusiems prūsams 
nutautus, valdžios dėmesys nukrypo į jų 
giminaičius lietuvininkus. Taigi, pasak habil. 
dr. L. Gineičio, lietuvius saistė ta pati prūsiškojo 
tautybinio patriotizmo dvasia. Šiandien ta idėja 
gyva neoprūsų veikaluose ir prūsų bičiulių 
brolijos „Tolkemita“ veikloje.

Išnykus senprūsių etnosui, jų artimiau-
sių giminaičių lietuvininkų bendruomenė 
plėtojasi, stiprėjo. Tai tapo įmanoma, habil. 
dr. L. Gineičio tvirtinimu, lietuviškumo atramą 
Prūsijoje sudarė šios tautybės autochtonai, o 
negausūs atsikėlėliai iš Didžiosios Lietuvos 
įsitvirtino čia tarsi gyvybingas etninis skiepas se-
najame laukmedyje. Jei lietuviai Prūsijoje būtų 
apsigyvenę kryžiuočių laikais, tai vargu, ar 
būtų galėję šimtmečius išlaikyti tautiškumą. 
habil dr. L. Gineitis konstatuoja: Imigrantai 
paprastai nutautsta su antrąja ar, geriausiu 
atveju, trečiąja karta.

Karaliaučiaus universiteto teologijos 
prof. Johanas Behmas, suprūsėjusių vokiečių 
atstovas, XVII a. I pusėje lietuvius traktuoja ne 
kaip tautinę mažumą, o kaip vientisą tautą, 
gyvenančią šiapus ir anapus Prūsijos sienos, 
tai yra Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje. Turiu 
Mažosios Lietuvos branduolio Klaipėdos 
(Memel), Tilžės (Tilsit), Ragainės (Ragnit), 
Įsruties (Insterburg) apskričių – ūkininkų  
(t. y. turinčių sodybas su žeme) XVIII a. I pu-
sės sąrašus. Suskaičiavau, kad lietuvių vals-
tiečių ūkiai Įsruties didelėje apskrityje sudarė 
apie 93%, Tilžės ir Ragainės apskrityse apie 

97–98%, o Klaipėdos apskrityje – net iki 100%. 
Didelis smūgis buvo 1709–1711 m. didysis 
maras bei badas, per kurį minėtose 4-iose 
apskrityse – Mažosios Lietuvos branduolyje – 
mirė iki 53% gyventojų, kurių absoliuti 
dauguma – mažlietuviai. Ir po Didžiosios 
vokiškosios kolonizacijos (1710–1736) tose 
apskrityse lietuviai dar sudarė 80% visų gy-
ventojų. Asimiliacijos procese iki XIX a. vidu-
rio lietuviškai kalbančių teliko apie 1/3, o iki 
Pirmojo pasaulinio karo – apie 20%, t. y. tiek, 
kiek XVIII a. I pusėje buvo vokiečių kolonistų. 
Iš savo ilgamečių tyrinėjimų galiu pritarti 
genialaus Vydūno minčiai, kad iki 1914 m. 
apie 3/4 Rytų Prūsijos (nuo Nimersatės 
Klaipėdos apylinkėse iki Vyslos) gyventojų 
kraujo ryšiais buvo kuršių, didlietuvių, t. y. 
baltiškos kilmės žmonės. 

l918 m. lapkričio 30 d. Mažosios (Prūsų) 
Lietuvos tautinė taryba Tilžės aktu (24 para-
šai) pareiškė Vokietijos valdžiai atsiskirianti 
ir pareikalavo, kad Mažoji (Prūsų) Lietuva 
būtų prijungta prie lietuvių tautos kamieno 
Didžiosios Lietuvos, prie atkurtos Lietuvos 
valstybės. 1919 m. balandžio 8 d. Taryba 
parašė ir per Lietuvos Respublikos taikos 
delegacijos pirmininką Augustiną Voldemarą 
perdavė laišką Versalio taikos konferencijos 
pirmininkui Džordžui Klemenso (George 
Clemenceau), kuriame prašoma 13 lietuviškų 
Rytų Prūsijos apskričių (1815 – 1818 m. suda-
rytos iš 5 didelių, jas susmulkinus: Klaipėdos, 
Šilutės, Lankos, Tilžės, Ragainės, Pilkalnio, 
Stalupėnų, Darkiemio, Geldapės, Gumbinės, 
Įsruties, Vėluvos ir Labguvos) prijungti prie 
Lietuvos valstybės. Po Klaipėdos krašto suki-
limo prieš prancūzų okupaciją 1923 m. sausį, 
su ja susijungė tiktai lietuviškiausia, šiaurinė, 
Mažosios Lietuvos dalis – Klaipėdos kraštas 
(Memelland). Tarpukariu Vokietijoje įsigalėjus 
hitleriniam nacizmui, mažlietuviai buvo itin 
persekiojami, žeminami, uždraustos jų visuo-
meninės organizacijos, spauda. Po karo nuo 
sovietinio bolševikinio genocido, etnocido ir 
etninio valymo, deportacijų Karaliaučiaus 
krašte neliko ne tik mažlietuvių, bet ir vokie-
čių. Mažlietuviai išsisklaidė po įvairias šalis. 
Lietuvos valstybėje dar gyvena maždaug 
keletas tūkstančių. Čia veikia lietuvininkų 
bendrija „Mažoji Lietuva“, JAV ir Kanadoje 
ilgai veikė Mažosios Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis.

Apie lietuvininkus ir prūsus plačiau 
galima sužinoti Vilniuje išleistoje Mažosios 
Lietuvos enciklopedijoje (4 t., 2000–2009), 
Mažosios Lietuvos enciklopediniuose ži-
nynuose anglų, lietuvių ir vokiečių kalbo-
mis, taip pat monografijose, kolektyvinėse 
knygose ir kitur. Nuo 1993 m. Vokietijoje 
leidžiamas Annaberger Annalen (redaktoriai 
ir leidėjai Ana Marija Lepa (Annemarie Lepa) 
ir Artūras Hermanas (Arthur Hermann) – 
Metraštis apie Lietuvą ir vokiečių–lietuvių 
santykius. Yra straipsnių, publikacijų apie 
Prūsiją, prūsus, Mažąją Lietuvą.

Iš praamžių gelmės, iš mūsų nežinomų 
protėvių gyvenimo ištvermės ir kūrybos 
turim nepaprastą dovaną, stebuklingą 
tautos kūrinį – mūsų kalbą.

Kalbų daug. Jos gyvena ir stiprėja 
arba serga ir miršta. Tai priklauso ir nuo 
žmonių, kurie jomis rūpinasi, puoselėja, 
gydo – arba apleidžia, pamiršta, palaidoja 
ir kalbas, ir save, tautas.

Jonas Jablonskis, kuriam dabar Kaune 
pastatytas gražus paminklas, buvo ne tik 
uolus gimtosios kalbos tyrinėtojas, bet ir jos 
gydytojas, sodininkas, ugdytojas, taisyklių 
atskleidėjas ir daugelio reikalingų naujų 

žodžių taisyklingas kūrėjas. Jis norėjo, kad 
ši kalba būtų ne tik senovės retenybė, bet 
ir naujųjų laikų Lietuvos gyvybė. Ji turėjo 
tikti naujiesiems laikams – visokeriopoms 
žmonių, lietuvių, reikmėms. Pasirinko šią 
tarnystę.

Kalbame kaip kvėpuojame, tartum 
savaime, ir mažai kas pamąsto, kad šian-
dien kalbame ir rašome, ir svajojame, ir 
baramės, ir politikuojame, ir dainuojame 
Jono Jablonskio lietuvių kalba.

Kažkuria proga Mykolas Krupavičius 
yra pasakęs, kad atgimusi naujųjų laikų 
Lietuva pastatyta ant keturių kertinių 

akmenų. Tai Basanavičius, Kudirka, Mai-
ronis ir Jablonskis. 

O paminklo akmeny įrašyti ir žodžiai 
iš J. Jablonskio laiško jaunystės draugui 
Vincui Kudirkai. Maskvos studentas – Var-
šuvos studentui. Tas buvo dar beklaidžio-
jantis, žavėjosi lenkybe, ir tiesus bičiulio 
Jono žodis pataisė Vinco protą. Dividendai 
lietuvybei ir Lietuvai buvo milžiniški. Tai 
1883 metai, kuomet netrukus pasirodė ir 
draudžiamoji J. Basanavičiaus „Aušra“. 
Tie vyrai turėjo idėją – Lietuvą – ir skyrė 
jai savo gyvenimus. Todėl tebėra Lietuva. 
Tebūnie.

Prie paminklo Jonui Jablonskiui
Kalba, pasakyta 2017 m. gruodžio 20 d., atidengiant paminklą 

Jonui Jablonskiui Kaune

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

Čekoniškių, Karvio, Sudervės, Eitminiškių gim-
nazijos Ažulaukės pradinio ugdymo, Sužionių 
pagrindinio ugdymo, Visalaukės ikimokyklinio 
ugdymo, Juodšilių „Šilo“ Vaidotų ikimokykli-
nio ugdymo, Riešės gimnazijos Bukiškio pro-
gimnazijos, Avižienių ikimokyklinio ugdymo 
skyriams, Mickūnų darželiui, Rudaminos vaikų 
darželiui-lopšeliui žemėlapį „Baltijos kelias“ ir 
Juozo Gabrio „Carte etnographigue de l‘Europe“. 
Pastarąjį papuošė įrašas: „Lietuvos žurnalistų 
sąjungos ir Lietuvos nacionalinio muziejaus 
dovana Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 
proga, 2018 02 16.“

Įteikus dovanas, dar ilgai bendrauta su 
mokytojais. Kalbėta apie ugdymo procesą, vis 
dar skurdokus mokytojų atlyginimus, moki-
nių, kaip ir visoje šalyje, skaičiaus mažėjimą 
ir kitas šiam kraštui opias problemas.

Kiek vėliau tokią pat dovaną gaus Adu-
tiškio vidurinė, Pabradės „Ryto“ ir Pabradės 
„Žeimenos“ gimnazijos (Švenčionių r.), Poško-
nių pagrindinė ir Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
gimnazija (Šalčininkų r.), Kalvelių „Aušros“ ir 
Stanislavo Moniuškos gimnazijos (Vilniaus r.), 
Lentvario pradinė mokykla (Trakų r.).

Dovana Rytų 
Lietuvos mokykloms
Atkelta iš 12 p.

Pabaiga
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Kitas numeris išeis 2018 m. kovo 31 d.

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

Valstybės pažinimo centre atidaryta nuo-
latinė ekspozicija, pasakojanti apie Lietuvos 
dalyvavimą pasaulinėse EXPO parodose. 
Aplinkos ministerijos Parodų organizavimo 
skyriaus vedėjas Romas Jankauskas mielai 
dalijosi su susirinkusiaisiais tiek visos EXPO 
istorija, tiek ir Lietuvos dalyvavimu šiose 
pasaulinėse parodose.

Pirmą kartą pasaulinė paroda buvo su-
rengta prieš 163-ejus metus Londone. 1851 m. 
atidaryta pasaulinė pramonės gaminių 
paroda buvo atsakas prancūzams, kurių 
kultūra, pažangios filosofijos mintys, menas, 
literatūra dominavo Europoje. Parodoje no-
rėta pademonstruoti britų nacionalinį orumą, 
ekonominį pranašumą, pristatyti pasauliui 
Didžiąją Britaniją kaip industrinės pramonės 
lyderę. Renginys turėjo milžinišką pasisekimą, 
ją aplankė rekordinis tiems laikams žmonių 
skaičius – net šeši milijonai. Po tokios neregėtos 
sėkmės buvo nuspręsta parodą rengti regulia-
riai, geografija šalių, kuriose pradėtos rengti 
parodos, vis plėtėsi. Nusistovėjus tradicijoms, 
parodos suskirstytos į mažąsias ir didžiąsias, 
vykstančias kas dvejus ir trejus metus. 

Kaip Lietuva 1900-aisiais rusams 
nosį parodė

Pirmą kartą oficialiai Lietuva pasaulinėje 
EXPO dalyvavo 1937-aisiais. Tačiau yra ir dar 
viena data – 1900-ieji, Paryžius, Trokadero 
rūmai, etnografijos skyrius. Tuomet mūsų 
valstybė dar buvo Carinės Rusijos sudėtyje, 
todėl parodą surengė išeivijos lietuviai. Kaip 
atrodė mūsų stendas? Tai buvo kaimo trobelė 
trimis sienomis, nukabinėtomis Lietuvos val-
dovų nuotraukomis, istoriniais, etnografiniais, 
ekonominiais žemėlapiais. Kabėjo Vytis, buvo 
eksponuojama draudžiama lietuviška spauda. 
Tautiniai drabužiai ir patiekalai. Norėta aiškiai 
pasauliui parodyti, kad Lietuva, nepaisant 
ilgos vergovės, nėra išnykusi valstybė.

Parodai tais laikais buvo išleista apie 3 
tūkst. dolerių, kuriuos surinko Amerikos 
lietuviai ir laikraščio „Varpas“ redakcija. Ypač 
jautriai skamba EXPO parodų komisaro Romo 
Jankausko pasakojimas, kiek žmonės aukojo – 
po dešimt centų, po dolerį – tai buvo didžiulė 
suma. „Yra išlikęs rėmėjų sąrašas. Iš Amerikos, 
Bulgarijos, Šveicarijos ir kitų valstybių. Žmo-
nės aukojo po 5 centus, po 10, po 20 centų. Po 
vieną dolerį. Tiek daug aukoti – vieną dolerį – 
mažai kas galėjo sau leisti. Daktaras Jonas 
Basanavičius, tuomet būdamas Bulgarijoje, 
skyrė net 100 Šveicarijos frankų. Tokiu būdu 
iš suaukotų lėšų Lietuva, dar nebūdama 
nepriklausoma valstybe, vis tiek prisistatė 
pasauliui. Tai buvo 1900 metai“, – pabrėžė 

1971-ųjų pabaigoje kartu su Medicinos ins-
tituto studentu Šarūnu Žukausku daugindami 
literatūrą ir ruošdami spaustuvę pogrindinei 
leidybai, pagalvojome, kad reikėtų palaikyti 
seną Kauno tradiciją ir priminti miestiečiams 
apie Vasario 16-osios metines. Nuo vaikystės 
buvome įpratę, kad tą dieną pasklisdavo 
kalbos apie iškeltą Trispalvę ar išplatintus 
atsišaukimus. Atsitraukę nuo kitų darbų 
parašėme po atsišaukimą ir Šarūnas padarė 
jų fotografines kopijas.

1972 m. Vasario 16-osios išvakarėse po 
Kauno VI Forto rajono namų pašto dėžutes 
dviese su kitu draugu išplatinome keletą šimtų 
šitų mano rašytų atsišaukimų.

Šarūnas per savo kontaktus dalį savųjų 
atsišaukimų perdavė į Tauragės apylinkes, 
o kitą dalį atidavė Jonui Trinkūnui į Vilnių. 
Teismo metu Jonas teigė jų neplatinęs ir iškart 
sunaikinęs. Iš mano platintųjų kagėbistai, 
eidami per namus, sugebėjo surinkti tik apie 
dešimt egzempliorių.

Nors buvau griežtai nurodęs po kiekvieno 
darbo sunaikinti rašomųjų mašinėlių šriftus, 

bet agentūra ir provokatoriai dirbdami savo 
darbą irgi nesnaudžia. Dar po metų, 1973 
m. kovo 26-osios naktį, man atvežė paslėpti 
tą pačią mašinėlę, o ankstų rytą jau buvau 
suimtas su „įkalčiu“.

Viena iš pogrindžio taisyklių yra: „Kas pas 
tave, tai tavo“. Kol patys vežėjai nepradėjo 
kalbėti, prisiėmiau mašinėlę „ant savęs“. Po 
metų gyvenimo ir tardymų Vilniaus KGB 
rūsyje tas atsišaukimas liko vienintelis man 
priskiriamas kaltinimas.

Nors „ne protokolui“ tardytojas įsiutęs 
pasakė: „Net jeigu nieko tau neiškasim, už 
Molotovo–Ribentropo paktą vis tiek sėdėsi!“ 
Savo atsėdėjau.

Baigiantis 1989 m. pasirodė, kad lyg ir 
nebuvo už ką: prisibijodami, kad galiu būti 
nuo Sąjūdžio išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, 
iš anksto apsidraudė ir atsiuntė Reabilitacijos 
pažymėjimą ir net atsiprašė.

Iš mūsų dienų žiūrint – galėjo neskubėti. 
Pervertino padėtį. Atrodė, kad tie laikai jau 
praėjo, bet vis nutikdavo keistų dalykų, kol 
vieną kartą jau laisvoje ir nepriklausomoje 

susidūriau su policija ir ji man pradėjo aiškinti, 
koks nelojalus ir tėvynės nemylintis pilietis 
esu. Kai nusistebėjau tokiais teiginiais, jie nu-
rodė man Lietuvos Respublikos nusikaltėlių 
registrą.

Pasirodo, kad jame iš tikrųjų yra įrašytas 
toks LR pilietis Vidmantas Povilionis, Lietuvos 
(!) Aukščiausiojo Teismo teistas už antitary-
binę agitaciją ir propagandą ir pripažintas 
kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžia-
mojo kodekso 68 str. 1 d., galiojusią iki 2003 
m. gegužės 1 d.

Dokumento kopiją 2007 m. sausio 26 d. 
pasirašė Vilniaus m. savivaldybės adminis-
tracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji 
specialistė V. Misiūnienė. Koks įdomus suta-
pimas: mano reabilitacijos pažymėjimą pasi-
rašė LSSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkas  
J. Misiūnas. Atsitiktinumas ar tradicijų tąsa?

Prasidėjo susirašinėjimas su Teisingumo 
ministerija. Tuometinis ministras Šukys 
pradėjo nuo pažado perkelti mane į nusikal-
tėlių archyvą. Man ir toliau atsisakant jaustis 
nusikaltėliu, garbioji ministerija ilgai tempusi 

gumą, pagaliau pripažino sovietinio teismo 
išduotą reabilitaciją. Nesinorėjo vienam jaustis 
taip pagerbtam. „Atgimimo“ laikraščio žurna-
listas užklausė Teisingumo ministerijos, kiek 
dar buvusių politinių kalinių ir pasipriešinimo 
dalyvių yra Lietuvos Respublikos nusikaltėlių 
sąrašuose. Atsakė, kad pil. V. Povilionis ten 
buvo vienintelis, o dabar ir jis iš ten išbrauktas. 
Esu linkęs tuo patikėti, bet žmona, kaip joms ir 
priklauso, mano išskirtinumu netiki.

Gyvenimas verčia abejoti, ar iš tų tėvy-
ninių teroristų sąrašų, kuriais mūsų mieloji 
ministerija pasidalijo su atitinkamomis draugų 
iš ES ir NATO tarnyboms, nepasivarginta tą 
vienintelę klaidą išbraukti. Bet dabar bent 
žinai, kur galai pakasti. Pogrindininku gimęs, 
pogrindininku ir mirsi. Jedem das Seine (vok. 
„Kiekvienam savo“. Taip vokiečiai buvo 
užrašę ant lagerio vartų, kad visi žinotų, kur 
kieno vieta). Užtat mano Vasario 16-oji visiems 
laikams su manimi.

Šaltinis – <http://alkas.lt/2018/02/11/vidmantas-po-
vilionis-mano-vasario-16-ji-visiems-laikams-su-manimi/>.

Lietuvos komisaras pasaulinėse EXPO parodose R. Jankauskas: „Žmonės aukojo po 5, po 10, po 20 centų. Po 1 dolerį. Iš suaukotų lėšų Lietuva, vis dar 
kaustoma Carinės Rusijos gniaužtų, vis tiek prisistatė pasauliui Paryžiuje 1900-aisiais“

Mano Vasario 16-oji visiems laikams su manimi
Vidmantas POVILIONIS, Kovo 11-osios akto signataras, politinis kalinys, Vilnius

Lietuva pasaulinėse EXPO parodose
Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Romas Jankauskas. Na o jau oficialiai, kaip 
nepriklausoma valstybė, Lietuva į Paryžių 
sugrįžo 1937-aisiais. 

Lietuva dalyvavo 13-oje parodų. Vienoje – 
Paryžiuje, dar nebūdama pati nepriklausoma 
valstybe, dviejose prieš karą ir visose kitose, 
pradedant 1992 m., kai atgavo nepriklauso-
mybę. 

Pasaulinės ir tarptautinės 
EXPO – lyg olimpiados

Per šį 163-ejų metų laikotarpį pasaulinių ir 
tarptautinių EXPO surengta 69. Su Dubajumi 
bus 70. Jos niekada nevyko reguliariai. Tačiau 
XXI amžiuje pavyko susitarti, kad jos vyktų 
periodiškai. Kas penkerius metus vyksta pa-
saulinė paroda. Tarp dviejų pasaulinių parodų 
vyksta tarptautinė. Kuo jos skiriasi? Pasaulinė 
paroda vyksta 6 savaites. Arba 6 mėnesius. 
Dažniausiai, žinoma, vyksta pusę metų. Bet 
nuostatai leidžia daryti ją ir 6 savaičių trukmės. 
Tarptautinė gali vykti nuo 3 savaičių iki 3 
mėnesių. Pasaulinė paroda paprastai turi neri-
boto ploto teritoriją. Kiekviena valstybė gauna 
savo sklypą ir jame turi pasistatyti paviljoną. 
O štai tarptautinėse parodose organizatorius, 
kviečianti šalis, pastato didžiulį kompleksą ir 
šalims dalyvėms reikia tiktai įsirengti duotą 
patalpą. 

Reikia paminėti, jog visos EXPO parodos 
turi specifinę tematiką. Pavyzdžiui, 2012-aisiais 
Pietų Korėjoje vykusi tarptautinės tris mėnesius 
trukusios parodos tematika buvo „Gyvieji van-
denynai ir pakrantės“. Joje valstybės dalyvės 
pristatė pažangiausias jūros išteklių įsisavinimo 
technologijas, aplinkosaugos ir darnios plėtros 

problemas, vandenynų ir jūrų pakrantėse gy-
venančių tautų kultūrą. Tai buvo ne tik puiki 
proga parodos dalyvius ir svečius supažindinti 
su mūsų gamtos ir kultūros vertybėmis, aplinko-
saugine veikla, susipažinti su kitų šalių patirtimi, 
bet ir galimybė užmegzti ir plėtoti dalykinius 
ryšius, platinti esamus ir tiesti naujus tarptautinio 
bendradarbiavimo bei turizmo kelius. 

„Lietuva yra aktyvi Tarptautinio parodų 
biuro narė. Be to, šiemet sukanka jau 20 
metų, kai už EXPO parodų organizavimą 
yra atsakinga Aplinkos ministerija. Nešti 
Lietuvos vėliavą per pasaulį yra didžiulė 
garbė“, – sako Aplinkos ministerijos Paro-
dų organizavimo skyriaus vedėjas Romas 
Jankauskas, kuriam 7 kartus buvo patikėtos 
Lietuvos generalinio komisaro pareigos 
tarptautinėse ir pasaulinėse EXPO parodose. 
Be to, paskutinėje EXPO, praėjusiais metais 
vykusioje Kazachstano sostinėje Astanoje, 
garbė atsiimti Tarptautinio parodų biuro 
aukso medalį už sėkmingą dalyvavimą 
parodoje teko Lietuvos sekcijos komisarui 
Romui Jankauskui, kuris buvo išrinktas šios 
parodos komisarų kolegijos ir valdančiojo 
komiteto pirmininku.

Be to, Lietuvos paviljonas „Expo Asta-
na 2017“ pelnė pagrindinį apdovanojimą 
„Elementų ir detalių” kategorijoje už LED 
šviesų instaliaciją, simbolizuojančią lazerio 
gimimą. Apdovanojimus skiriantis tarptau-
tinis parodų verslo žurnalas „EXHIBITOR 
Magazine“ jau beveik tris dešimtmečius 
leidžiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
o pasaulinių parodų paviljonus vertina 
tarptautinė komisija, į kurią kviečiami 
profesionalai iš JAV, JK, Vokietijos, Portu-
galijos, Argentinos, Turkijos ir kitų pasaulio 
valstybių.

Žiuri ataskaitoje apie Lietuvos paviljoną 
buvo rašoma, kad jis yra kaip „didelės esteti-
nės vertės architektūrinėje erdvėje sustabdyta 
šviesų, energijos ir greičio akimirka. LED 
kambarys privertė pasijausti esant šios šalies 
sukurto lazerio šerdyje. Tai buvo fenomenaliai 
futuristinis elementas.“

Be dėmesio Lietuva neliko ir 2012 metais. 
Lietuvos paviljonas pasaulinėje parodoje 
„EXPO 2012“ Yeosu, Pietų Korėjoje, įver-
tintas sidabro apdovanojimu už kūrybišką 
parodos temos „Gyvieji vandenynai ir 
pakrantės“ įgyvendinimą. Apdovanojimą 
skyrė Tarptautinio parodų biuro (BIE) su-
daryta nepriklausomų ekspertų komisija. 
Tai pirmasis oficialus Lietuvos paviljono 
įvertinimas EXPO parodose po nepriklau-
somybės atgavimo. 

Be to, vienas prestižiškiausių parodų 
pasaulyje žurnalas „EXHIBITOR Magazine“ 
(JAV) mūsų paviljonui skyrė „geriausios eks-
pozicijos mažų paviljonų kategorijoje“ garbės 
įvertinimą.

„Mes skylę gaublyje pratrynėme, 
kelis kartus jį keitėme, rodydami 

japonams, kur yra mūsų valstybė“

2015-aisiais pasaulinė paroda, trukusi 6 
mėnesius, vyko Šiaurės Italijoje, Milane. Jos 
tema – „Pamaitinti planetą, energija gyvybei“. 
Tikroje maisto ir istorijos fiestoje buvo ieškoma 
atsakymo į klausimą, kaip planetai teks išmai-
tinti vis augantį burnų skaičių.

2017-aisiais Kazachstano sostinėje Astanoje 
tris mėnesius pasaulio valstybės dalijosi savo 
patirtimi ir žiniomis apie ateities energiją. 
„EXPO 2017“ parodos tema – „Ateities ener-
gija“. Atsinaujinantys energijos šaltiniai buvo 
naudojami ir dalyje parodos komplekso stati-
nių: ant stogų buvo sumontuotos saulės bate-
rijos, kai kurie paviljonai šildomi ar vėdinami 
energija, išgaunama iš požeminės šilumos. 

Kaip sako Romas Jankauskas, visos šios 
parodos neapsiriboja vien tik duotąja tema. 
Būsimos Pasaulinės parodos JAE, Dubajuje, 
tema – „Junkime protus, kurkime ateitį“, pote-
mės: darna, judrumas, galimybės. „Patikėkite, 
tokioje parodoje kiekviena valstybė stengiasi 
parodyti tai, ką turi geriausio, nesvarbu, kokia 
ta tema bebūtų. Labai dažnai tokioms, į poli-
tinį žemėlapį sugrįžusioms valstybėms kaip 
Lietuva ir Japonijoje, ir Hanoveryje (Vokietija) 
reikėjo atėjusiems lankytojams aiškinti, kur yra 
ta Lietuva, kokia kalba jūs kalbate, a, ne rusų 
kalba? Ir net Milane, kuris, atrodo, yra čia pat,  
irgi vienas pagrindinių klausimų buvo: jūs 
tikrai kalbate ne rusiškai? O Japonijoje vyku-
sioje parodoje apskritai teko nusipirkti gaublį 
ir rodyti, kur yra Lietuva. Mes skylę gaublyje 
pratrynėme, kelis kartus jį keitėme, rodydami 
japonams, kur yra mūsų valstybė. Tokios paro-
dos, kuomet į mūsų paviljoną ateina 6 milijonai 
žmonių arba tik praeina pro jį, tačiau pamato 
tavo šalies vardą – tai yra itin didelė investici-
ja“, – neabejoja Romas Jankauskas. 

Aplinkos ministerijos Parodų organiza-
vimo skyriaus vedėjas papasakojo apie visas 
parodas, kuriose dalyvavo Lietuva, taip pat 
apie šių parodų istoriją. Todėl labai simboliš-
ka ir tvirta yra tai, kad Lietuvos dalyvavimui 
pasaulinėse EXPO parodose įamžinti atsirado 
vietos Valstybės pažinimo centre. Juk tai yra 
pirmas Lietuvoje modernus edukacinis cent-
ras, detaliai pristatantis, kaip veikia valstybė 
ir kaip demokratinės valstybės kūrime bei 
valdyme dalyvauja svarbiausias jos elemen-
tas – pilietis. Nauja muziejaus ekspozicija 
interaktyviai pristato Lietuvos paviljonus 
ir ekspozicijas, paaiškina dalyvavimo šiose 
parodose reikšmę. 

Interaktyvioje EXPO sienoje, pasitelkus 
modernias technologijas, lankytojai lengvai 
susipažins su mūsų šalies dalyvavimu pasau-
linėse ir tarptautinėse EXPO parodose.

Parodų organizavimo skyriaus vedėjas Romas 
Jankauskas (kairėje) kalbasi su Valstybės 

pažinimo centro ekspozicijos architektu Roku 
Kilčiausku. Aušros Virvičienės nuotr.


