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Mieli skaitytojai!

Jau ilgiau nei pusmetį tęsiasi grobikiškas karas 
Ukrainoje. Rusijos okupantai šluoja nuo žemės 

paviršiaus Ukrainos miestus ir kaimus, naikina 
civilius, užgrobę Zaporižios atominę elektrinę 
gąsdina visą Europą atomine katastrofa. Tikroji 
Rusijos imperija parodė savo nasrus, grasindama 
visam pasauliui. Neatsitiktinai Lietuva paskelbė 
ją teroristine valstybe. 

Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų (to-
liau – JAV), Kanados ir kitų valstybių sankcijos stabdo 
imperializmą, tačiau karas tęsiasi ir krauju tebelaistoma 
Ukrainos žemė. Visas demokratinis pasaulis remia 
Ukrainą ir jos tautą, lietuviai taip pat. Lietuva jau pri-
ėmė 64 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos, iš jų 23 tūkst. 
mokosi įvairiose bendrojo lavinimo ir aukštosiose mo-
kyklose. Apie Lietuvos paramą Ukrainos kariuomenei 
yra informuojama žymiai kukliau, nors ją teikia ne tik 
valdžios institucijos, bet ir visuomenė – yra renkamos 
aukos, vyksta labai daug įvairiausių gražių iniciatyvų.

Mūsų redakcija visomis išgalėmis pristato bendra-
darbių publikacijas. Visiems skaitytojams gerai pažįs-
tamas žurnalistas Česlovas Iškauskas savo žvilgsnį 
nukreipia į Rusijos karą Ukrainoje. Jo straipsnis „Kodėl 
springsta rusų karo mašina?“ parodo rusiškojo impe-
rializmo veidą:

„Mat, Rusijos kariuomenė neteko labai daug: JAV ir 
Didžiosios Britanijos ekspertų skaičiavimais, iš Ukrai-
nos fronto buvo „išimta“ apie 80 tūkst. karių, įskaitant 
ir sužeistuosius. 

O Vakarų specialiosios tarnybos skelbia, kad Rusijos 
kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 
26 d. jau neteko apie 46 750 kareivių. Be to, per šį 
laikotarpį rusai neteko 1 942 tankų, 4 257 šarvuotųjų 
kovos mašinų, 1 050 artilerijos sistemų, 274 reaktyvinių 
salvinės ugnies sistemų, 148 priešlėktuvinės gynybos 
priemonių, 234 lėktuvų, 202 sraigtasparnių, 838 dronų, 
196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 171 automobilio, 
99 specialiosios technikos vienetų.“

Kovo 11-osios akto signatarė Irena Andrukaitienė 
straipsnyje „Visiems laikams – Dievo garbei ir Lietu-
vai“ rašo apie Lietuvos reformatų parapijas, pristato 
jų istoriją ir dabartį. Beje, ji cituoja Aukštaitijos bajoro 
Martyno Švobos 1606 m. liepos 22 d. testamentą, ku-
riuo testatorius visą savo palikimą – Švobiškio miestelį, 
Švobiškio dvarą su visais jam priklausančiais aplinki-
niais kaimais ir su visu jų turtu – paskiria Evangelikų 
Reformatų Bažnyčios naudai: „... nieko nei vaikams, 
nei artimiesiems, nei giminėms nepalikdamas, duodu, 
dovanoju ir visiems laikams užrašau Dievo Garbei, 
Švobiškio bažnyčios reikalams ir jos žmonėms.“ 

Istorikė dr. Gabrielė Jasiūnienė skaitytojams siūlo 
labai įdomią studiją apie Žemaitijos bajorus ir jų her-
bus. „Senuosius lietuviškuosius herbus XIX a. viduryje 
aptarė Simonas Daukantas. Jis akcentavo, kad vietinės 
kilmės herbai buvo sudaryti be taisyklių, juose vaizduoti 
daugiausiai garbinami bei religiniai simboliai“, – rašo 
autorė. Jos daktarinėje disertacijoje labai įdomiai nagri-
nėjamas herbų atsiradimas, pateikiama daugybė naujos 
istorinės medžiagos, kuri buvo surinka ir kruopščiai 
išanalizuota. 

„Tapatybės išsaugojimas už Lietuvos ribų“ – tokį 
straipsnį siūlo dr. Antanas Adomėnas. Tai – jo mono-
grafijos apžvalga. Monografija „Lietuvių diaspora: nuo 
Karaliaučiaus iki Čikagos“ yra išversta į lietuvių kalbą 
ir šiuo metu laukia, kada bus išspausdinta – ieškoma 
finansinių rėmėjų knygai išleisti. Šis leidinys nagrinėja 
emigrantų iš Lietuvos, apsigyvenusių JAV, gyvenimą bei 
visuomeninę veiklą.

Skaitytojams bus įdomūs ir jau ankstesniuose nume-
riuose pradėti skelbti straipsniai apie Vasario 16-osios 
akto signatarą Alfonsą Petrulį, Rokiškio kunigaikščių 
Krošinskių istoriją, Lietuvos pasienio policiją, Mažosios 
Lietuvos šiaurinio pasienio istoriją.

Dėkojame.

Juozas VERCINKEVIČIUS,
vyriausiasis redaktorius

2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą
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Poli� kos komentaras

Česlovas IŠKAUSKAS, 
Vilnius

Rusijos ginkluotosios pajėgos Ukrainos kare 
vis labiau buksuoja. Propaganda mėgina tai 

pateikti kaip kariuomenės persigrupavimą, „są-
moningą sulėtinimą“ (anot gynybos ministro 
Sergejaus Šoigu), laikiną atokvėpį kaip taktikos 
kaitą, esą, šis karas taps Ukrainą sekinančiu, 
ilgai trunkančiu, o didžiausias išbandymas 
ukrainiečiams ateis sulig žiemos šalčiais. Bet, ko 
gero, didžiausias pokyčių Ukrainos fronte kalti-
ninkas – didžiulis pasipriešinimas, ko nesitikėjo 
agresorius, ketinęs per kokias tris dienas už-
mėtyti kepurėmis šią seną Kijevo Rusios žemę. 

Dekretas – panikos rezultatas

Vengdamas atviros mobilizacijos, kuri sukopro-
mituotų pradėtą „specialiąją karinę operaciją“ (tai 
reikštų pripažinti karo veiksmus, o tai savo ruožtu 
pakirstų Kremliaus ideologinius pamatus, esą Maskva 
niekada nebuvo pirmoji pradėjusi puolamąjį karą), 
netrukus 70-ties sulauksiantis buvęs „kagėbė“ agentas 
Vladimiras Putinas ieško būdų, kaip sustiprinti savo 
kariuomenės gretas Ukrainos fronte. 

Vienas jų – V. Putino pasirašytas dekretas, kuris 
Kremliaus svetainėje pasirodė patvirtintas kanceliari-
jos antspaudu, nuo kitų metų sausio padidinti aktyvių 
nuolatinės tarnybos karių skaičių maždaug 137 tūks-
tančiais – iki 1,15 mln., t.y. 13,5 proc. Tai pirmas toks 
įsakymas per penkerius metus, pakeisiantis bendrą 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų skaičių. Laikraštis The 
New York Times atkreipia dėmesį, kad šis dekretas 
niekaip nebuvo aiškinamas nei gynybos ministeri-
jos, nei komentuojamas per valstybinę televiziją. 
Tikėtina, kad padidinimo motyvai ne itin malonūs 
Kremliui. Rusijos kariuomenė neteko labai daug: 
JAV ir Didžiosios Britanijos ekspertų skaičiavimais, 
iš Ukrainos fronto buvo „išimta“ apie 80 tūkstančių 
karių, įskaitant ir sužeistuosius. 

O Vakarų specialiosios tarnybos skelbia, kad 
Rusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 iki 
rugpjūčio 26 dienos jau neteko apie 46 750 kareivių. 
Be to, per šį laikotarpį rusai neteko 1 942 tankų, 4 
257 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 050 artilerijos sis-
temų, 274 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 148 
priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 
202 sraigtasparnių, 838 dronų, 196 sparnuotųjų 
raketų, 15 laivų, 3 171 automobilio, 99 specialiosios 
technikos vienetų.

Maskvą verčia sukrusti ir sunkiai sprendžiami 
okupuotų teritorijų politiniai klausimai, kurie turėtų 
reikšti ukrainiečių paramą okupantams ir palengvinti 
kariuomenės padėtį. Stringa vadinamųjų „referen-
dumų“ okupuotose Ukrainos teritorijose reikalai. 
Rugsėjo 11-ąją Rusijoje numatyti įvairaus lygio – 
savivaldos, regionų parlamentų ir miestų atstovų 
rinkimai. Rusijos žiniasklaidoje skelbiama, kad anks-
čiau planuota prie jų prijungti ir „referendumus dėl 
prisijungimo prie Rusijos“ okupuotose teritorijose, 
tačiau, karo veiksmams užstrigus, juos tenka kore-
guoti. BBC cituoja opozicinį leidinį Meduza, kuris, 
remdamasis savo šaltiniais, skelbia, kad Kremliuje 
tiesiog nežinoma, ką daryti su referendumais, todėl 
juos gali tekti atidėti. Kremlius jau nebeslepia, kad 
siekė „išlaisvinti nuo nacių“ Ukrainos pietines ir 
rytines teritorijas, tačiau per pirmąjį karo pusmetį 
ženkliau pasistūmėti pavyko tik Luhansko srityje.

Nors jėgos nelygios...

Tad nuo kitų metų pradžios Rusijos kariuo-
menėje iš viso tarnaus beveik 2,4 mln. piliečių. 
Londone įsikūrusio Tarptautinio strateginių studijų 
instituto (IISS) duomenimis, Rusijos ginkluotąsias 
pajėgas sudaro 900 tūkst. karių, taip pat maždaug 
du milijonai rezervistų ir daugiau nei pusė milijono 
kitų pajėgų. Ekspertų teigimu, Ukrainoje šiuo metu 

Kodėl springsta rusų karo 
mašina?
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gali kariauti 130–160 tūkst. Rusijos karių. Portalas 
svpressa.ru praneša, kad iš visos 280 tūkst. sausumos 
kariuomenės apie pusė karių yra Ukrainos fronte. 
Kita dalis dislokuota Kaliningrado srityje, prie Sankt 
Peterburgo, Suomijos ir Afganistano pasienyje, Kuri-
lų salose, Sachaline, Arkties vandenyno pakrantėse. 
Be to, į karą pašaukta apie 70 tūkstančių apsišaukė-
lių Luhansko ir Donecko liaudies respublikų karių. 
Šiuo metu formuojami 52 savanorių batalionai, 
kurie numatyti įtraukti į 3-iosios Rusijos armijos 
korpuso sudėtį. 

Dar praėjusių metų pabaigoje pasaulis atkreipė 
dėmesį, kad tūkstančiai Rusijos kareivių dislokuo-
jami Ukrainos pasienyje. Maskva veidmainiškai 
atmetė Vakarų perspėjimus, kad Rusija rengiasi 
brolžudiškam karui, ir tvirtino, kad tai tik pratybos, 
kad keliama bereikalinga isterija. Tačiau vasario 
24-osios rytą beveik 150 tūkst. rusų karių peržengė 
Ukrainos sieną ir ėmė bombarduoti nepriklausomos 
šalies teritoriją. 

Karo pradžios duomenimis, tuo metu Ukrainos 
pajėgos nedaug viršijo prie jos sienų sutelktų Ru-
sijos karių skaičių – 145 tūkst. armijos karių, 45 
tūkst. karinių oro pajėgų ir 11 tūkst. karinių jūrų 
pajėgų karių, teigia IISS. Ji taip pat turi 100 tūkst. 
kitų pajėgų ir 900 tūkst. rezervistų. Analitikai taip 
pat pažymi, kad karinės įrangos ugnies galios ato-
trūkis yra dar didesnis, nes beveik 16 tūkst. Rusijos 
šarvuotų kovos mašinų, įskaitant tankus, lenkia 3 
300 turimų Ukrainos. Artilerijos skaičiai rodo pa-
našų skirtumą, o Ukrainos oro pajėgos prilygsta tik 
dešimtadaliui Rusijos oro pajėgų. „Maskvos karinė 
jėgų pusiausvyra yra stulbinamai pranašesnė“, sakė 
François Heisbourgas, Paryžiaus strateginių tyrimų 
fondo (FRS) specialusis patarėjas. Tiesa, per pusę 
metų Ukraina gerokai papildė savo karines pajėgas 
rezervistais, savanoriais ir legionieriais bei pažangia 
vakarietiška karine ginkluote.

Jei ne ukrainiečių didvyriškumas ir Vakarų 
pagalba, Rusija iš tikrųjų „per tris dienas“ būtų 
nužygiavusi iki vakarinių Ukrainos pakraščių. Bet 
per pusę karo metų, JAV kosmoso agentūros NASA 
duomenimis, ji kontroliuoja tik apie 22 proc. šalies 
teritorijos rytuose ir pietuose. Rusija įgijo žemės, 
kurioje užauginama 28 proc. šalies žieminių grūdų, 
daugiausiai kviečių, rapsų, miežių ir rugių, bei 18 
proc. vasarinių grūdų, kontrolę. JAV duomenimis, 
prieš karą Ukraina pasaulio rinkoms tiekė 46 proc. 
viso saulėgrąžų aliejaus, 9 proc. kviečių, 17 proc. 
miežių ir 12 proc. kukurūzų.

Ne viską lemia „patrankų mėsa“

Rusijos generolai tebetvirtina, kad šalies kariuomenė 
savo galia nusileidžia tik Kinijai (bet, žinoma, ne JAV). 
O štai technologijų specialistas Karolis Makrickas žur-
nale „Valstybė“ su ironija rašo: „Mūšiams tęsiantis jau 
daugiau nei 120 dienų aiškėja, jog „antroji stipriausia 
pasaulio armija“ yra antroji nebent Ukrainoje. Pasak 
žurnalo Forbes, nei Maskva, nei Vašingtonas, septyne-
rius metus tiekęs ginkluotę ir rengęs Ukrainos karinių 
pajėgų mokymus, tinkamai neįvertino ukrainiečių 
pastangų modernizuoti kariuomenę rengiantis dide-
lio masto karui su Rusija ir smarkiai pervertino rusų 
armiją, kuri ne tik nerangi, netaikli ir neefektyvi, bet 
dar ir kamuojama moralės, logistikos ir aukščiausio 
lygmens korupcijos problemų. Visa tai lėmė, kad V. 
Putino blitzkrieg (liet. „žaibiško karo“) pergalės iliuzija 
buvo suglamžyta ir išmesta į šiukšlių dėžę. Tačiau neva-
lia apsigauti: nors ir smarkiai aplamdyta, „svastikos“ 
nešiotojų armija niekur nedingo ir, atsisakiusi žaibiško 
karo strategijos, žingsnis po žingsnio stumiasi į priekį 
Donbase, taikydama Čečėnijos karo laikų taktiką, kai 
artilerijos šūviais miestas sulyginamas su žeme, o tik 
tada į jį įeina kariai.“

Kita vertus, karas Ukrainoje Vakarus įtikino, kad 
šalia rengiamų įvairių gynybos planų, būtina stiprinti 
valstybių bei NATO narių karinį pajėgumą. Nors per 
pusmetį V. Putinas pasiekė, kad rytinis aljanso pakraštys 
įgavo galingesnio karinio forposto vaizdą... Ir vis dėlto K. 
Makrickas pabrėžia, kad to nepakanka. Remiantis britų 
Karališkojo jungtinių pajėgų instituto (angl. Royal United 
Service Institute, RUSI) tyrimu, rimto konflikto metu su 
Rusija ar Kinija atsidurtų ir Vakarai, nes net JAV turimų 
artilerijos šaudmenų atsargų užtektų vos dešimčiai dienų 
tokio intensyvumo karui, koks vyksta Ukrainoje. Juk 
rusai kasdien (liepos pradžios duomenimis) iššauna apie 
6 tūkst. sviedinių ir dar beveik tūkstantį salvinės ugnies 
raketų. Vakarų šalys vadovaujasi prielaida, kad gamybą 
galima bet kada atnaujinti ir gana greitai išplėsti, tačiau ar 
išties, klausia RUSI analitikai. Ir ką reiškia – gana greitai: 
diena, savaitė, o gal mėnuo? 

Į šituos klausimus būtinai reikės atsakyti, nes 
jei šie atsakymai nebus konkretūs ir tvirti, tai bus 
ženklas Rusijai, kokiame kare ir kuriame karo etape 
Rusija gali tikėtis strateginio pranašumo. Jo šiame 
kare prieš Ukrainą nesugeba įgyti, nes rėmėsi tankais, 
o ukrainiečiai – pažangesnėmis ir dažnai pigesnėmis 
technologijomis. Kažin, ar V. Putinas spės tai suvokti 
iki savo lemiamo pralaimėjimo. 

n
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Visuotinės antropomorfi nės entropijos aplin-
kybėmis, jeigu kam nors būtų įdomu, tai iš 

to veikėjo rašliavos sąvartynų būtų galima sulip-
dyti / sukurpti dar N+1 knygelių. 

Bet būna sąvartyne įdomybių. Gerai, kad to 
niekam labai nereikia. Antai neseniai išplaukė į pa-
viršių to Landsbergio pranešimas, jo perskaitytas 
1996 m. Reimse; mieste, kur būdavo karūnuojami, 
prieš nukirsdinant, Prancūzijos karaliai. 

Gabalą tos kalbos parengiau perpublikacijai, 
gal atsiras Lietuvoje publika, kuri paskaitinės.

Pažinojau gerą žmogų Valijoje, net bičiulį, Ant-
hony Packer, kuris buvo pasišovęs iš Landsbergio 
kalbų padaryti anglakalbiams paskaitomą knygą. 
O Landsbergis ir ją sugadino, nes į pakilų akade-
minį bičiulio stilių prikaišiojo net savo gabalų. 

Dabar kąsneliais tas Reimso pranešimas. 

Tarpvalstybinė diktatūra ir tautų teisės. Į teisinę 
pasaulio santvarką

[...] Didžiulėse Eurazijos erdvėse, Rytų ir Vidurio 
Europoje veikė tarpvalstybinė diktatūra. Sovietų Są-
junga ir Jugoslavijos Federacija buvo du tokie grėsmingi 
dariniai, suliejantys imperinę hegemoniją ir totalitarinius 
režimus. Pirmuoju atveju didžiulis šeštadalio pasaulio 
darinys apglėbdavo dar ir aneksuotas šalis ir satelitus. 
(Kaip, regis, ir numatomus ateičiai, palengva satelizuo-
jamus arba netikėtai užpuolamus kaimynus – Mongolija, 
Tuva, Suomija, Afganistanas). Antrasis, palyginti ne-
didelis darinys stengėsi išlikti savarankiškas nuo ano –
mat „neprisijungęs“ – bet ir jis savo valdomų tautų 
savarankiškumą bei atsijungimą sutiko kruvinu karu. 

Šių pavidalų tarpvalstybinė diktatūra neigė tautų 
ir šalių (nations) pasirinkimo laisvę, net jei jos buvo 
paverstos tikromis kolonijomis. Jungtinės Tautos, anų 
hegemonija veikiamos iš vidaus, pernelyg ilgai visai 
negynė komunizmo kolonijų pasirinkimo teisės. 
To seno paradoksalaus būvio tęsinys, Dievui dėkui, 
galų gale nukreiptas į taikingų sprendimų kelią, yra 
Čečėnijos drama. [Taip atrodė 1996 metais].

O sykiu nūnai matome dar vieną tautų apsisprendi-
mo teisės išmėginimą, būdingą tik naujausiems laikams 
po Trečiojo (šaltojo) pasaulinio karo. 

JAV Atstovų rūmai 1996 metų rugsėjo 26 dienos 
balsavimu priėmė rezoliuciją Nr. 51, kuri nustato JAV 
Kongreso nuomonę ir patvirtina, jog Lietuva, Latvija ir 
Estija turi teisę stoti į NATO. Kodėl tai reikėjo tokiu 
ypatingu būdu nutarti ir paskelbti?

Todėl, kad šiuo metu linkstama ir norima keisti jau 
besiformuojančią pasaulio sambūvio konstituciją. Ją 
sąlygiškai sudaro svarbiausių tarptautinių organizacijų 

statutai ir pagrindinės valstybių santykių konvencijos. 
Vienas svarbiųjų principų čia yra tų organizacijų atviru-
mas. Jei norite – junkitės, įstokite. Ir štai šioje daugelio 
aktų konstitucijoje norima keisti principą arba riboti tą 
laisvę, kuri yra pasirinkimo laisvė. Matome, pavyzdžiui, 
kaip viena įtakinga šalis nūnai atkakliai reikalauja jos 
kaimynių šiukštu nepriimti į NATO. 

Be abejo, tai pretenzijos apriboti laisvų tautų pa-
grindines suverenias teises ir tuo būdu šias tautas jau 
valdyti – dominuoti. Kita vertus, draudimas laisvai ir 
nevaldomai rinktis tautų gyvenimo būdą bei sąjungi-
ninkus pažeidžia minėtąją tarpvalstybinę demokratiją.

„Tai neleistina“, – sako galybės ministras apie 
mažesnio kaimyno teisėtą siekį, ir tai reiškia – „mes 
neleidžiame!“

Čia visai neesminis skirtumas, ar draudimas rink-
tis ir jungtis (pavyzdžiui, į NATO) pasireiškia kaip 
šiurkštus šantažas, netgi grasymai okupuoti, ar atslenka 
diplomatinės manipuliacijos keliais. „Niekada neįsto-
site“, arba tik per konfl iktą ir santykių krizę, arba tik 
per konsensusą (tai yra, gavus hegemono leidimą), 
arba tik po to, kai NATO su Rusija pasirašys sutartį ir 
įsipareigos kartu spręsti svarbiausius klausimus, - štai 
tas trokštamas veto, kuris turi milijoną vardų.

Politiniu ir ekonominiu spaudimu galima siekti, kad 
tautos pačios palūžtų ir atsisakytų to, ką norėjo turėti 
saugumo požiūriu, kur jos norėjo būti. Tokia rastųsi 
naujesnė, pusę šimto metų po Stalino, prievartinio 
„apsisprendimo“ forma.

Politiniu spaudimu ir ekonominiu viliojimu galima 
pasiekti, kad tie galingieji, kurie sprendžia, ar stabilios atei-
ties duris jau atverti besibeldžiantiems, ar dar ilgam palikti 
uždarytas, nuspręstų blogiau, atmestų tautų pasirinkimą.

Lietuvoje nuo kokio Šatrijos kalno nesunku įžvelgti, 
kad jeigu Vakarai taip ilgai eis diplomatinių nuolaidų 
keliu, tai mums galų gale teks (gali tekti) išgirsti: ei, jūs 
galėsit jungtis į NATO, bet tik kartu su Rusija ir tik to-
kiu pačiu statusu, kuriuo jungsis Rusija. Kitaip tariant, 
niekada. Ir kalbos, neva „jūs tikrai Vakarai“, nubyrės 
kaip rudens lapai. Suvoksime, kad girdime sakant: jūs 
ne Vakarai, jūs esate anoje pusėje (NVS+BV), ir ana 
pusė pasakys, kaip ir kada turi būti.

Gaila, nes teisė turėtų būti lygi visiems, tada ji yra 
teisė. To reikėtų siekti einant į teisinę pasaulio san-
tvarką. Kol kas dar veikia kiti principai: lemia didžiųjų 
„interesai šiandien“, o mažesniųjų teisė lieka ateičiai.

Ten ir tautų teisė rinktis, kuri tebėra nelygi. Mat 
nelygios ir tautos; kai kurios jų lygesnės už kitas.

Parengta pagal pranešimą konferencijoje „Tautų 
teisės“, Reimsas, Prancūzija, 1996-11-03

Šaltinis – „Dienovidis“, 1996-11-22

Iš Vytauto Landsbergio archyvo
Habil. dr. Vytautas LANDSBERGIS, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Vilnius
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Mažoji Lietuva

Dr. Martynas PURVINAS, 
Kaunas

Mažosios Lietuvos šiaurinio 
pasienio istorijos (VII)
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Aprašomojo pasienio atskiri ruožai bėgant am-
žiams vystėsi nevienodai. Po 1422 m. Melno 

taikos ir užsitęsusių kovų Žemaitijos ir Ordino 
valstybės (vėlesnės Prūsijos kunigaikštystės) 
pusėse atsikurdavo ir augdavo svarbesnės gy-
venvietės, kai kada tapdavusios reikšmingesniais 
centrais (nuo minėtųjų Gardamo ir Rusnės iki 
Šilutės / Šilokarčemos, Katyčių, Tauragės ir t. t.). 
XIX a. pagyvėjusi krašto raida lėmė virtinės pa-
sienio bažnytkaimių atsiradimą (kaip kad Ramu-
čiai, Pašyšiai, Natkiškiai ir kt.), tarpvalstybinių 
plentų tiesimą (prie jų augo Žemaičių Naumiestis, 
Lauksargiai). Kai kurių pasienio ruožų plėtrą 
skatino tranzitinė prekyba, derlingesnių žemių 
ruožai, kai kur likdavo valstybinių girių plotai.

Šiauriau Tenenio upės ir vėlesniųjų Ramučių šim-
tmečius plytėjo Norkaičių giria. Miškingus plotus žy-
mėjo senieji vietovardžiai: Labotmedynai, Vilkmedy-
nai ir kt. Į tą ruožą ilgai nesiveržė naujakurių būriai –
daugiau sodybų telkėsi Veiviržo upės pakrantėse, o 
atokesnis ruožas nebuvo patrauklus (gal ir saugotas 

tuometinės valdžios). Manoma, kad tą pasienio ruožą 
rimčiau pradėta apgyvendinti XVIII a., po Didžiojo 
maro epidemijos skatinant naujakurystę retai apgy-
ventuose nuošaliuose plotuose.

Pasibaigus Didžiajam marui (1709–1711) Ver-
dainės bažnyčios knygose buvo užrašyta nemažai 
kūdikių, kuriuos krikštijo lietuvininkai iš atokaus 
Virkytų kaimo. Antai, Jurgis ir Elena Endriejai tada 
susilaukė sūnaus Jurgio, Martins ir Agnyta Meižiai 
krikštijo savo vaikus Endrikį ir Edvikę, Martins ir 
Agnita Urbonaičiai sulaukė dukters Elzės. Buvo 
paplitusi pavardė Paliakas (paliakais – t. y. lenkais –
pravardžiuoti atvykėliai iš lenkintosios Didžiosios 
Lietuvos).

1730 m. kaip Virkytų kaimo ūkininkai buvo sura-
šyti Jons Kunelis, Kristupas ir Jons Paliakai, Dovydas 
Meižis. Vėliau dar minėti Jokūbas Mikšaitis, Grigalius 
Klumbys. XVIII a. viduryje svarbiausiuoju Virkytų 
ūkininku užrašytas Jons Palags (Paliakas), naudojęs 
per 3 magdeburginius ūbus žemės. Dar 6 valstiečiai 
naudojo vienodo dydžio (per vieno ūbo) sklypus. 7 
vietos kaimiečiai nurodyti ir vėlesniais metais.

Virkytų mokykla praeityje. šaltiNis – „memeler DamPFBoot“, 
1968, 13

Virkytų kaimo žemės XX a. pradžioje. Nuotr. iš Dr. martyNo 
PurviNo asmeNiNio archyvo
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Virkytų kaimas išsiplėtė XVIII a. pabaigoje, kai 
vienodo dydžio sklypus (per 2 ūbus žemės) naudojo 
aštuoni valstiečiai: Enzys Truknius, Jurgė Grigužys, 
F. Srugys, Jons Anužaitis, Jons Preikšaitis, D. Megys, 
Jokūbas Mikšas. Visi jie vadinti baudžiauninkais. 
Pabrėžtina, kad nuošaliame kaime visiškai vyravo 
lietuviški asmenvardžiai – svetimtaučiai į šias nuo-
šalias vietas tada nesiveržė.

XVIII a. pradžioje daug lietuvininkų vaikų gimė 
Žagatpurvių kaime. Antai, Bružis ir Urtė Druskiai 
Verdainėje krikštijo savo dukreles Edvikę ir Anikę, 
Jurgis ir Katrina Vilkai – sūnų Mikelį, Mikelis ir Ma-
dlina Meižiai – dukras Elzę, Grytą ir Lacę, Mikelis 
ir Ilzė Kalviai – Ilzę, Mikelį, Dovydą ir Kristupą. 
Kaimiečių pavardės išsiskyrė senoviškumu: užrašyti 
asmenvardžiai Medžius, Vilkas, Varna, Kalvis ir kt.

XVIII a. viduryje daugiau kaip po 2 ūbus žemės 
Žagatpurviuose naudojo Kristupas Meižė ir Endrutis 
Katkus. Dar 6 valstiečiai (Šmitaitis, Vilkins, Varna, 
Pilbaitis ir kt.) naudojo po 1 ūbą. Vėlesniais dešim-
tmečiais užrašytos pavardės Ožkaitis, Ješkus, Šetai-
tis, Baltutis, Strunkaitis ir kt. To amžiaus pabaigoje 
gausėjo ir vokiškų asmenvardžių, keitėsi ir dalies 
kaimiečių statusas. Antai, 1792 m. Žagatpurviuose 
buvo užrašyti 7 privilegijuoti valstiečiai („laisvieji pa-
veldėtojai“) vokiškomis pavardėmis. Greta jų glaudėsi 
2 lietuvininkai baudžiauninkai: Jurgė Šetaitis ir Jurgė 
Strunkaitis. Gali būti, kad XVIII a. antroje pusėje į 
Žagatpurvius atvyko grupė vokiečių kolonistų, gavu-
sių privilegijuotų valstiečių statusą ir užėmusių žemes 
pasienyje. Tuomet didesnį žemės sklypą (per 4 ūbus) 
gavo vienas iš atvykėlių, likusiems teko po 1 ūbą.

Išlikę senieji dokumentai liudija, kad nuošalaus 
pasienio plotai buvo įsisavinami pamažėl – ten nebūta 
žymesnio ir staigaus naujakurių antplūdžio. Galima 
priminti, kad XVII ir XVIII amžiai lietuviškoms že-
mėms nebuvo lengvi – tuomet pakako visokiausių 
nelaimių, gyventojų skaičius krašte spėriai neaugo, 
tad nebūdavo norinčiųjų keltis į nederlingas ir nuo-
šalias pasienio žemes. Prūsijos valstybėje po 1720 m.
skatintas svetimtaučių kolonistų atvykimas ir įsi-
kūrimas tuščiose ar maro nusiaubtose žemėse. Gal 
anuomet taip atsirado ir vokiškoji kolonija Žagatpur-
viuose – sename lietuvininkų kaime.

Veikiausiai, tais laikais buvo iškirsti dideli pasienio 
girios plotai, ten leista kurtis vis naujiems atvykėliams 
(šie atkeliaudavo ir iš Žemaitijos, kitų Didžiosios 
Lietuvos žemių). Šiauriau būsimųjų Ramučių prie 
Aukšuskės upelio nuo XVI a. dėstėsi Virkytų kaimo 
sodybos, toliau išsimėtė Žagatpurvių ūkiai. Pastarasis 
vietovardis gal buvo senojo kuršių krašto pėdsakas – 
dabartine lietuvių kalba jis reikštų Šarkų pelkę.

Dar gyvuojant Abiejų Tautų Respublikai (toliau –
ATR), pasienio plotai buvo įsisavinami ir žemaitiš-
koje pusėje. Ten kūrėsi nemaži gatviniai Jurgaičių ir 
Inkaklių kaimai, formuoti pagal Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės (toliau – LDK) ofi cialiosios valakinės 
žemėnaudos principus.

Atskiro aprašymo nusipelno sudėtinga Norkaičių 
ir tenykščių žemės valdų istorija, sieta dar su pagony-
bės amžiais ir visokiomis vėlesnėmis pertvarkomis. 
Išsamiau būtų galima aprašinėti ir pačios valstybės 
sienos trasos pokyčius. XVII–XVIII a. ją jau žymėjo 
kiek pastovesni ženklai („kapčiai“ ir kt.), kuriuos 
rūpintasi sunumeruoti ir prižiūrėti. Antai, sienos 
ženklas ties būsimaisiais Ramučiais žymėtas kaip Nr. 
293, ties Pašiliškiais – Nr. 295, ties Virkytais – Nr. 
303, ties Žagatpurviais – Nr. 304.

Iškirstame pasienio ruože ilgai vyravo ganyklų 
plotai – krūmynai ir dykvietės. Tik nedideliuose 
ruoželiuose (aptikus derlingesnių dirvų) žemė arta, 
tad negausius gyventojus kaip ir senovėje tebemaitino 
gyvulininkystė.

1785 m. Virkytai (tada užrašyti kaip Matz–John–
Wirckutt) apibūdinti kaip karališkasis kaimas ties 
Lenkijos (taip vadinta ATR) pasieniu su 8 ugniaku-
rais (gyvenamomis sodybomis). Jis priklausė Įsru-
ties žemei, Klaipėdos juridinei apygardai, Šilutės /
Šilokarčemos valsčiui, Verdainės evangelikų liute-
ronų parapijai. Karališkojo kaimo gyventojai turėjo 
atlikinėti prievoles valdovo įstaigoms, joms mokėti 
duokles ir kt. Tuomet Žagatpurviai (užrašyti kaip 
Gerge Mischten) apibūdinti taip pat kaip karališkasis 
kaimas Lenkijos pasienyje su 8 ugniakurais, priklausęs 
tiems patiems centrams.

Prastų keliukų laikais tie pasienio kaimai buvo 
labai atkampūs, iš ten nebuvo lengva pasiekti net ir 
bažnyčią ar prekyvietę Šilutėje. Iš ten prastais laukų 
ir miškų keliukais tekdavo brautis iki senojo vin-
giuotojo vieškelio iš Klaipėdos į Šilutę. Kita vertus, 
nuošaliuose pasienio kaimuose būta daugiau laisvių, 
ten mažiau vargino visokių pareigūnų priežiūra ir pan. 
Valstybinė siena ATR laikais buvo gan simbolinė, tad 
vaikščiojimas tarp gretimų valstybių būdavo įprastas. 
Menkesnio masto kontrabanda nedaug kam terūpė-
jo – turbūt per sieną reikalingus daiktus nešdavosi 
dažnas. Vien ties minimais dviem kaimais valstybės 
sieną anuomet kirto bent dešimt lauko keliukų, prie 
kurių nebūta užtvarų, sargybinių. Tad Prūsijos valdos 
tuomet nebuvo atskirtos kokia „geležine uždanga“ 
nuo Žemaitijos.

Gyvenimas pasienio ruože žymiau keitėsi XIX a. 
pradžioje, 1807 m. Prūsijos karalystėje panaikinus 
baudžiavą, pradėjus kitas reformas. Deja, ankstesnį 
laisvą gyvenimą nutraukė pasikeitusi tarptautinė 
padėtis – LDK žemes XVIII a. pabaigoje užgrobusi 
carinė Rusija ėmė įvedinėti ir savąją tvarką, kurti 
bene pirmąją „geležinę uždangą“ nuo nepageidauja-
mų Vakarų. Baigėsi laisvi pasivaikščiojimai per sim-
bolinę valstybės sieną – savo naujose valdose Rusija 
dislokavo pasienio sargybas, uždarė seniau įprastinius 
keliukus iš Žemaitijos į Prūsiją / Mažąją Lietuvą.M
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Pastarojoje šalyje pertvarkant žemėvaldą, keitė-
si buvęs plotų naudojimas. Savo žemę įsigyjantys 
kaimiečiai suvokė, kad Žemaitijos paribyje plyti 
lygesni plotai, patogesni ūkininkauti. Į vakarus nuo 
tos nedidelės lygumėlės ledynmetis buvo palikęs 
smėlingas kalveles, žvyrynus ir riedulynus, kur žemės 
dirbti neapsimokėjo. Tose dykynėse – ankstesnių 
amžių kirtimuose – galop sužėlė Norkaičių giria, 
ten kūrėsi miškininkų sodybos ir kita. Ten pagarsėjo 
ir vietiniai akmentašiai – ledyno paliktieji rieduliai 
buvo skaldomi. Iš patogesnių akmens gabalų būdavo 
mūrijami daugelio pastatų pamatai ar ištisi akmeniniai 
tvartai, neretai puošti dailiais ornamentais. Iš vietinių 
riedulių buvo gaminami ir kitokie akmens dirbiniai. 

Virkytų ir Žagatpurvių kaimiečiai vis uoliau už-
siėmė žemdirbyste – būdavo įdirbama vis daugiau 
pasienio sklypų, ankstesnį gyvulių bandų ganymą 
didžiosiose dykynėse keitė rūpestingesnis triūsas 
savuose mažesniuose plotuose.

Dar XVIII a. pabaigoje fiksuota ūkių lygybė 
Virkytų kaime subyrėjo panaikinant baudžiavą. Vei-
kiausiai, atskiri valstiečiai pasverdavo savas galimybes 
laisvai ūkininkauti ir mokėti reikiamus mokesčius, 
įsigydami didesnius ar mažesnius sklypus.

Antai, Jurgės Truknaus ūkį perėmęs Enskys Šleps 
įformino savo 50 prūsiškų margų žemės (apie 12 ha) 
ir dar 119 margų ganyklų (apie 30 ha). Jurgės Kunelio 
ūkį perėmęs Jurgė Tumaitis įsigijo per 25 margus 
žemės ir dar 43 margus ganyklų. Kaimiečiams buvo 
išdalyta per 517 margų bendruomeninės žemės. Tais 
laikais Virkytuose atsirado kampininkų (mažažemių 
valstiečių). Pavyzdžiui, iš Mikelio Anužio ūkelį (vos 
6 margus) buvo perėmęs Mertinas Bartkus. Tada 12 
margų (apie 3 ha) naudojo Jurgė Žugaras. Iš Jurgės 
Kunelio vos 2 margus žemės perėmė Juozapas Kan-
čius. Taip klostėsi margesnis gyvenimas pasienio 
kaime: greta vidutiniokų radosi ir vargetų.

Keitėsi ir pobaudžiavinis gyvenimas Žagatpurvių 
kaime. Antai, G. Strunkaitis įsigijo daugiau kaip 461 
margą žemės (per 40 ha). Greta jo mažą ūkelį (apie 
5 ha) sukūrė Jons Baldžius. Kampininkų su 1,5 ha 
sklypeliais atsirado ir tarp vietos vokiečių. Didžiausiu 
kaimo ūkininku su 103 ha valda buvo tapęs L. Kraftas. 
Kampininkas Jurgis Miklovaitis anuomet teturėjo per 
17 margų (apie 4 ha).

Po 1815 m. Prūsijoje pradėtų administracinių 
reformų pasienio kaimai plėtėsi. Virkyčiuose atsirado 
11 sodybų su 38 gyventojais, Žagatpurviuose – tiek 
pat. Jie vadinti paprastų valstiečių kaimais, neturėju-
siais ypatingesnių privilegijų. Kaimai buvo priskirti 
naujajai Šilokarčemos / Šilutės apskričiai ir tenykš-
čiam valdovo domenui. Toliau priklausyta Verdainės 
parapijai – artimesnių šventovių dar nebuvo. 

Ne itin sparti nuošalių pasienio kaimų plėtra 
liudijo, kad krašto žmonės ten neįžvelgė didesnių 
vertybių. Buvusiems baudžiauninkams krašte ieš-

kant geresnių vietų įsikurti, dažniau rūpintasi dirvų 
derlingumu, vietovės patogumu, gerais ryšiais su 
prekyvietėmis ir pan. Visu tuo aptariamas pasienio 
ruožas negalėjo pasigirti.

Laisvo ūkininkavimo privalumai išryškėjo XIX a. 
pirmoje pusėje. To amžiaus viduryje Žagatpurviuose 
užrašytas jau 151 gyventojas ir 41 pastatas. Valdyti  
1 745 margai ir 98 kvadratinės rykštės žemės (apie 
436 ha). Laikyti 26 arkliai, 80 galvijų, 37 avys ir 
27 kiaulės. Be valstybei skirtų mokesčių dar buvo 
privaloma 19 talerių 29 sidabro grašių ir 2 pfenigių 
rinkliava apskrities reikalams. Užtat savo kaimo 
bendruomenei reikėdavo surinkti net 62 talerius 21 
sidabro grašį ir 6 pfenigius. Ta nemaža suma lėšų 
atitekdavo bendriems kaimo reikalams – nuo keliu-
kų taisymo iki žemių sausinimo ir t. t. Tuometinis 
kaimas galėjo gyvuoti gan savarankiškai – netekdavo 
laukti malonių iš tolimos valdžios ar šiandien pamėg-
tų „europinių pinigų“. Kaimo vaikai lankė netolimą 
Virkytų mokyklą. Jos mokytojui reikėdavo surinkti 
per 3 šėpelius rugių, sutartus kiekius šieno ir šiaudų, 
11 talerių 29 sidabro grašius ir 10 pfenigių.

Žagatpurvių kaip ir Virkytų gyventojai XIX a. 
viduryje jau buvo pelnę laisvųjų šatulininkų statusą. 
Tokie statusai suteikdavo vienų ar kitų lengvatų, 
sumažindavo mokesčių tarifus ir pan., tad įvairiomis 
privilegijomis būdavo rūpinamasi ne viename kaime. 

Anuomet Virkytuose buvo užrašyti net 224 gy-
ventojai ir 53 pastatai. Tiesa, kaimo valdos nebuvo 
ypatingos – tada turėta tik 443 margai ir 111 kvadra-
tinių rykščių žemės (apie 111 ha). Laikyti 34 arkliai, 
92 galvijai, 68 avys, 41 kiaulė ir 1 ožka. Apskrities 
reikalams reikėjo surinkti 20 talerių 25 sidabro grašius 
ir 8 pfenigius, o savo kaimo bendruomenei – 51 talerį 
ir 10 sidabro grašių. Palyginimui galima nurodyti, kad 
valstybinio žemės mokesčio tuomet buvo priskaičiuo-
jama tik 36 taleriai ir 24 sidabro grašiai. Savo kaimo 
mokyklai išlaikyti buvo surenkama per 3 šėpelius 
rugių, sutartus kiekius šieno ir šiaudų, dar 17 talerių 
11 sidabro grašių ir 11 pfenigių mokytojo atlyginimui.

Tais laikais abu pasienio kaimai buvo priskirti 
naujai netolimų Saugų parapijai, tad kaimiečiams 
nebereikėjo vargti keliaujant į atokią Verdainės 
šventovę. Gyvenimą pakeitė ir tuomet tiestas tiesus 
ir patogus plentas Klaipėda–Saugos–Šilutė–Tilžė, 
gretimas platusis geležinkelis Klaipėda–Šilutė–Tilžė. 
Per Norkaičių girią nukeliavus iki naujųjų trasų, to-
liau jau buvo galima patogiai keliauti iki svarbesnių 
krašto centrų, ten vežti savo produkciją, parsivežti 
reikalingų prekių.

Nebepaisant senesnių suvaržymų, senieji Žagat-
purvių kaimo ūkiai XIX a. antroje pusėje vis labiau 
skaldyti į smulkesnes dalis. Greta ūkio paveldėtojo 
įsikurdavo jo talkininkai, kartais gaudavę po nedi-
delį rėželį žemės ir ten pasistatydavę savo menkus 
pastatėlius.
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Antai, buvusio didžiojo pirmojo ūkio plote 1877 m.
dar įsikūrė Kristupas Betaitis su 6,53 ha žemės plo-
teliu, Jokūbas Srugys su 12,76 ha ir kt. (iš viso 6 
senojo ūkio dalininkai). Kaimo antrame ūkyje per 
pusę amžiaus pasikeitė net aštuoniolika paveldėtojų 
ir jų talkininkų, o trečiame – vienuolika. Penktame 
Žagatpurvių ūkyje užfi ksuoti septyni dalininkai, o 
šeštame – dešimt (tarp jų F. Lapaitis su 3,89 ha žemės 
ploteliu). Aštuntame ūkyje įsikūrė Erdmonas Mikšas 
su 7,69 ha plotu, Mikelis Tomaitis su tokio pat dydžio 
sklypu, Mikelis Grigužys (4,87 ha), Martinas Petaitis 
(vos 1,82 ha) ir kt. Devintą ūkį iš Martino Grygolai-
čio perėmė V. Basus, dešimtame ūkyje (17,146 ha) 
šeimininkavo Mikelis Mikšas, vienuoliktą ūkį (11,81 
ha) iš Jurgės Grygužio perėmė Kristupas Endziulis. 
Taip kaime radosi daug smulkių ūkininkėlių, kurie 
turėjo rūpintis ne vien savu sklypeliu, bet ir talkinti 
senojo ūkio paveldėtojui. Anuomet gal manyta, kad 
tokie ilgalaikiai talkininkai su savos žemės sklypeliu 
stambesniam ūkininkui būsią naudingesni už laiki-
nus bežemius samdinius. Tokie dalininkai daug kur 
tapdavo tam tikrais šeimynos nariais, įprastiniais ir 
patikimais žmonėmis.

1871 m. įkūrus Vokietijos imperiją, gyvenimas 
pasienio kaimuose toliau tęsėsi. Tuomet Žagatpur-
viuose buvo 23 sodybos su 179 gyventojais (95 vy-
rais ir tik 84 moterimis). Vos 90 iš jų buvo vietiniai 
(gimę tame pačiame kaime), o likę atėjo užkuriom, į 
marčias ir pan. Dauguma žmonių gyveno nuosavose 
trobose. Tik penkiose sodybose gyveno po dvi šeimas 
(gal dažniau nusenę tėvai su ūkio įpėdiniais). Be 166 
evangelikų liuteronų gyveno 13 katalikų. Suskaičiuoti 
54 vaikai iki 10 metų amžiaus. 77 kaimiečiai mokėjo 
skaityti ir rašyti, o 48 pripažinti beraščiais.

Tuomet Virkytuose suskaičiuotos 28 sodybos, 
daugumoje iš jų gyveno po 2 ar daugiau šeimų. 
Užrašyti 204 kaimo gyventojai (101 vyras ir 103 
moterys). Tik 111 kaimiečių buvo gimę ten pat, o 
kiti buvo atvykėliai iš kitų vietovių. Be 193 evan-
gelikų liuteronų gyveno 4 katalikai. Dar užrašyti 7 
žydai – gal laikę vietinę užeigą. Tais laikais ne viena 
tokia giminė įsikurdavo prie kontrabandai patogaus 
ruožo. Galima spėti, kad carinės Rusijos sukurtoje 
„geležinėje uždangoje“ šiame ruože buvo kontraban-
dininkams patogių spragų.

Virkytuose tuomet aptikti 55 vaikai (iki 10 metų 
amžiaus). 98 kaimiečiai mokėjo skaityti ir rašyti, 10 
nebuvo baigę mokslų, 41 pripažintas beraščiu. Kai-
me gyveno vienas neregys. Tais laikais neįgaliuosius 
išlaikydavo pačios kaimo bendruomenės, kai kas 
gaudavo pašalpą iš apskrities.

Tuo laiku plėtotame Norkaičių dvare gyveno 
108 žmonės, iš kurių tik 18 buvo gimę ten pat (visi 
kiti buvo atvykėliai darbininkai ir pan.). Dvaras dar 
turėjo vieną palivarką ir plytinės sodybą. Valdose 
buvo surašyta 19 namų ūkių ir 6 gyvenamos sodybos.

1885 m. Žagatpurviai valdė 407 ha žemės (103 ha 
arimų, 10 ha pievų ir 26 ha medynų). Arimai buvę 
gan prastos kokybės, kaip ir kitos naudmenos. Kaimas 
buvo priskirtas Lapynės valsčiui ir registracijos apy-
linkei, Saugų evangelikų ir Žibų katalikų parapijoms. 
Suskaičiuota 30 sodybų su 42 butais. Gyveno 182 
žmonės (85 vyrai ir 97 moterys). Be 176 evangelikų 
dar užrašyti 6 katalikai.

Tada Virkytai valdė 395 ha žemės (123 ha arimų, 
13 ha pievų ir 29 ha medynų). Ir ten dirvų kokybė 
buvusi prasta. Kaimas buvo priskirtas tiems patiems 
centrams kaip ir gretimi Žagatpurviai. Suskaičiuotos 
34 sodybos su 47 butais. Gyveno 219 žmonių (111 
vyrų ir 108 moterys). Be 215 evangelikų buvo 4 
katalikai.

Tuomet Norkaičių dvaras buvo tapęs valstybine 
miškų urėdija, valdžiusia net 6 340 ha žemės (350 
ha arimų, 182 ha pievų, 2 256 ha medynų). Turėta 
geresnių pievų, bet kitų žemės naudmenų kokybė 
buvusi prasta. Erdviose Norkaičių valdose gyveno 
tik 39 žmonės (18 vyrų ir 21 moteris). Tai didelei 
miškų urėdijai buvo priskirti ir atokesni miškų plotai: 
Bundulų, Joniškės ir Kintų girininkijos.

Taip prie buvusio nuošalaus pasienio artėjo ūkinio 
gyvenimo centrai: vis svarbesniu tapo naujasis Saugų 
bažnytkaimis su netolima geležinkelio stotimi, Nor-
kaičiai tapo reikšmingu miškų administraciniu centru.

Primintina, kad raštingoje Virkytų lietuvininkų 
Mikšų giminėje anuomet užaugo lietuviškos raštijos 
veikėjas J. Mikšas, prisidėjęs prie garsiosios „Aušros“ 
leidybos. Galima būtų minėti ir daugelio kitų pasienio 
žmonių nuopelnus savajam kraštui ir lietuvininkų 
genčiai.

Besibaigiant XIX a. Žagatpurviai valdė 407 ha 
žemės, kaime buvo 34 gyvenamos sodybos su 40 
šeiminių butų. Ten dar glaudėsi du vieniši vyrai ir 
keturios tokios moterys. Iš viso gyveno 178 žmonės 
(89 vyrai ir tiek pat moterų). Be daugumos evange-
likų dar buvo 6 katalikai. Vietos centras tebebuvo 
Lapynės dvare, lankytos Saugų evangelikų ir Žibų 
katalikų bažnyčios.

Tada Virkytai turėjo 395 ha žemės, kaime buvo 
35 gyvenamos sodybos su 40 šeiminių butų, 2 vie-
nišų vyrų ir 4 tokių moterų būstais. Iš viso gyveno 
202 žmonės (104 vyrai ir 98 moterys), visi jie buvo 
evangelikai. Ten pat tebebuvo Šilutės apskrities vie-
tiniai centrai.

Norkaičių miškų urėdijos valdos tuomet buvo 
išaugusios iki 7 058 ha ploto. Jai buvo priskirti ir 
tolimesnių apylinkių miškai su savomis girininkijo-
mis. Visame didžiajame plote tebuvo 48 gyventojai 
(23 vyrai, 25 moterys) – miškininkai, tarnautojai, 
darbininkai ir kt.

Dinamiškasis XIX amžius gerokai pakeitė pasienio 
kaimų gyvenimą. Abiejuose kaimuose sodybų (sava-
rankiškų ūkių) vis gausėjo: Žagatpurviuose nuo 11 M
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iki 34, Virkytuose nuo 11 iki 35. Iš pradžių menkai 
žemės teturėję Virkytai gal amžiaus viduryje gerokai 
praplėtė savo valdas, o Žagatpurviai neteko 30 ha 
ploto (gal šis buvo kaimui nenaudingas).

Iškalbinga kaimų gyventojų skaičiaus kaita: Ža-
gatpurviuose jų gausėjo nuo 38 iki 182, Virkytuose – 
nuo 38 iki 224. Tas gausėjimas nebuvo begalinis – 
XIX a. antroje pusėje kaimiečių jau nebedaugėjo. 
Tai primena anuometines aplinkybes. Išlaisvinti 
nuo baudžiavos valstiečiai uoliai ėmėsi savarankiško 
ūkininkavimo – suarė didžiąją įsigytų plotų dalį, 
stengėsi išmaniau darbuotis. Netrukus pasienyje buvo 
pasiektos augimo „lubos“ – vienam kaimiečiui teko 
vos po porą hektarų prastos žemės, iš kurios buvo 
sunku prasigyventi. Gelbėjo įvykiai Vakaruose, ten 
XIX a. pradžioje suklestėjusi industrinė revoliucija. 
Fabrikams ir kasykloms reikėjo vis daugiau darbo 
rankų, išvykusieji ten uždarbiauti pelnydavo didesnį 
atlygį nei vargusieji tėviškės arimuose. Tuomet spar-
tėjusi kaimo gyventojų migracija į miestus, pramonės 
centrus ar tolimesnes šalis (JAV, Kanadą ir kt.) buvo 
panaši į bėgimą iš Lietuvos po 1990 m. Vakarų dar-
boviečių link. Ir anuomet į gimtinę grįždavo bent 
dalis svetur uždirbtų pinigų. 

Anuometinis jaunuolių išvykimas iš kaimų buvo 
naudingas pasiliekantiems – nebereikėjo dalytis sun-
kiai uždirbtu duonos kąsniu su gausėjusiais palikuo-
nimis. Apsukresnieji supirkinėdavo išvykstančiųjų 
žemės sklypus, taip kurdami pasiturinčių valstiečių 
ūkius su stambesnėmis sodybomis. Atsiradusios 
pasirinkimo galimybės daug kam buvo palankesnės 
nei beviltiško skurdo savame sklypelyje perspekty-
va. Prasigyvenus daliai miestiečių, pradėtos samdyti 
tarnaitės, virėjos ir kt. Taip radosi darbo vietų pa-
augusioms merginoms, galėjusioms susikurti įvairių 
ateities galimybių.

Primintina anuomet egzistavusi žemės rinka. 
Numirusių, nusenusių ar išvykusių kaimiečių ūkiai 
buvo pardavinėjami. Užsidirbusieji pinigų ar gavu-
sieji savą palikimo dalį galėdavo nusipirkti nuosavą 
ūkį ir jame apsigyventi. Žinoma atvejų, kai ūkiai 
būdavo keičiami – nusivylus turėtu ūkiu, pirktas 
ūkis kitoje vietovėje, kur iš naujo bandyta laimė. 
Stabilaus gyvenimo dešimtmečiais gana stabili (iki pat 
pragaištingojo Pirmojo pasaulinio karo) nekilnojamo 
turto ir žemės rinka daugeliui krašto gyventojų leido 
jaustis gan saugiai.

1905 m. Žagatpurviai pasižymėjo staigia plėtra. 
Tuomet kaimas savo valdas išplėtė iki 651 ha ploto, 
ten suskaičiuotos jau 47 sodybos su 51 butu. Kai-
me užrašyti 264 gyventojai (iš jų 123 vyrai). Iš 263 
evangelikų 185 esą kalbėję vokiškai, 77 lietuviškai. 
Vienintelis katalikas kalbėjęs lietuviškai.

Tada Virkytai valdė 395 ha žemės. Ten buvo 35 
sodybos su 41 šeiminiu butu ir 4 būstais vienišiams. 
Kaime gyveno 199 žmonės (iš jų 107 vyrai). Iš 198 

evangelikų 49 kalbėjo vokiškai, o 149 – lietuviškai. 
Vienintelis katalikas kalbėjęs lietuviškai. Tad Virkytai 
ilgai išlaikė lietuvybę.

Artėjant Pirmajam pasauliniam karui, Žagatpur-
vių kaimas vėl pasikeitė. Jam tebuvo priskiriama 423 
ha žemės, o kaime buvo užrašyti 47 produktyvūs 
(gyvulius laikę) namų ūkiai. Laikyti 76 arkliai (iš jų 62 
darbingo amžiaus), 149 galvijai (iš jų 108 melžiamos 
karvės ir kt.), 36 avys, 262 kiaulės, 11 ožkų. Auginta 
100 žąsų, 29 antys, 493 vištos su gaidžiais. Turėta 12 
senesnių bičių avilių. Kaime augo 296 obelys, 119 
kriaušių, 69 slyvos, 436 vyšnios.

Tuomet Virkytai turėjo 395 ha žemės, ten buvo 38 
produktyvūs namų ūkiai. Laikyti 76 arkliai (iš jų 58 
darbingo amžiaus), 131 galvijas (iš jų 93 melžiamos 
karvės), 23 avys, 254 kiaulės, 8 ožkos. Augintos 125 
žąsys, 34 antys, 344 vištos su gaidžiais, 11 kalakutų. 
Turėta 13 bičių avilių (dauguma jų buvo naujoviški). 
Kaime augo 159 obelys, 64 kriaušės, 51 slyva, 91 
vyšnia, 2 riešutmedžiai.

Tie duomenys liudija, kad abu pasienio kaimai 
tais laikais buvo praturtėję. Net ir prastesnėse žemė-
se sugebėta auginti daug gyvulių ir paukščių, turėti 
nemaži sodai.

Galima priminti, kad 1730 m. Virkytuose tebuvo 
4 valstiečiai, o 1785 m. – 8. Žagatpurviuose tuomet 
gyveno tiek pat žmonių. Prabėgus pusantro šimto 
metų, ten jau darbavosi dešimteriopai daugiau ūki-
ninkų ir jų talkininkų. Per tą laikotarpį buvo įsisavinti 
dideli pasienio žemės plotai, ilgametės dykynės ir 
šlapynės paverstos ariamais laukais ir naudingomis 
ganyklomis. Pasienio kaimuose laikyti šimtai gyvulių 
(Žagatpurviuose vienam valdų hektarui vidutiniškai 
teko po 1,26 gyvulio, o Virkytuose – 1,25). Iš gausaus 
būrio laikytų naminių gyvulių ir paukščių kaimų 
gyventojai gaudavo nemažai naudos, dar pelnytasi iš 
produktyvių sodų.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Žagatpurviuo-
se minėti kampininkai R. Bartelis, Kristupas Betaitis, 
E. Bolcas, G. Deglau, O. Ederis, M. Grastas, F. 
Grubertas, M. Jakobi, Jons Kalvelius, G. Keraitis, M. 
Klimkaitis, F. Lapaitis, Anskis Melvingas, E. Mertins, 
E. Mikšius, Jurgis Nopens, E. Pucas, A. Reichertas, F. 
Reichartas, Kristupas Reizgys, G. Zamelis, H. Zame-
lis, K. Šneideris, Jurgis Šneideris, Jons Šneideraitis, 
F. Vyzė, M. Varškys, V. Skrabs, R. Uželaitis; nuomi-
ninkas Adomas Bempreikšas; ūkininkai V. Bekeris, 
F. Brėkovas, H. Galynaitienė, O. Hesas, L. Kleinas, 
K. Kumbarckis, O. Lemkė, F. Pyčas, F. Reichartas, 
M. Saknius, H. Šėferis, J. Štolcas, Adomas Užpurvys, 
V. Veirauchas; samdiniai M. Kalvelius, F. Stropys; 
senoliai J. Betaitis, Jons Grygolaitis, A. Grubertas, A. 
Hes, G. Hesas, G. Kistaitis, L. Kleinas, D. Melvingas, 
E. Pucas, Rozė, Jokūbas Saknius, J. Zamelis, Miks 
Šneideraitis, M. Tumaitis, E. Canderis; tarnaitė I. 
Grubert; beturtės M. Štolc, M. Tyc; žandarmerijos 
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vachmistras Tamšaitis; darbininkas F. Mertins; miško 
prievaizdas E. Storys; siuvėjas G. Hesas; prekiautojas 
P. Kisus.

Tuomet Virkytuose minėti: kampininkai H. Au-
gustinas, H. Gėrkė, F. Heydemanas, J. Kalvelis, Jons 
Kalvelis, Jons Klimkaitis, Kristupas Kunelis, G. Ku-
nelis, Jons Peteraitis, Miks Prancas, Adomas Pukys, 
Kristupas Šneideraitis, Jurgis Skwirblys, Jurgis Vai-
čys; ūkininkai Jurgis Betaitis, O. Greifenbergeris, M. 
Greičius, Kristupas Klimkaitis, G. Kumbarckis, M. 
Loraitis, Anskys Purvins, H. Rozenbergas, D. Šleps, 
Mikelis Tumaitis, M. Užpurvys; senoliai A. Albužie-
nė, Jons Betaitis, E. Kalvelienė, E. Kumbarckis, K. 
Kunelis, Mikšas, J. Preikšas, Miks Šneideraitis, Jons 
Truknius, Miks Tumaitis; tarnaitė M. Banžėraitė; 
beturčiai Jurgis Agnotas, Jons Grygolaitis, M. Kokštas, 
E. Pozingytė, Jurgis Preikšas, O. Vedleris; trobelninkas 
Miks Grygolaitis; pirklys Izaokas Leo; mokytojai G. 
Jodaitis, O. Timoraitis; vietos neturtėliai K. Jokužytė, 
G. Kavolis, Kristupas Meigys; pensininkas, buvęs 
policijos seržantas A. Natas.

Tais laikais Virkytų kaimo sodybos driekėsi palei 
Šusties upelį, atitekantį iš Žemaitijos. Piečiau plytėjo 
valstybinės Norkaičių girios kvartalai. Šiauriau tęsėsi 
Žagatpurvių kaimo valdos su laukuose išsimėčiu-
siais gausiais vienkiemiais. Iš šiaurės (nuo grioviais 
sausintos Šarkų pelkės) atitekėjo Alksnos upelis, ties 
Virkytų mokyklos sodyba įtekėjęs į Šustį. Nuo Saugų 
per šiaurinę Norkaičių girios dalį valstybės sienos link 
buvo nutiestas tiesus vieškelis. Pasienyje prie šio vieš-
kelio į Švėkšną buvo įrengta vietinės muitinės sodyba 
ir sienos perėjimo punktas į Žemaitiją – tuometines 
carinės Rusijos valdas. Šiaurvakarinėje Žagatpurvių 
dalyje, pamiškėje, telkšojo Joniškės ežerėlis – retas 
šiame krašte gamtinis darinys. Mažesnis ežerėlis 
vadintas Žuvėdrų tvenkiniu. Kiti senieji vandens 
telkiniai tarp kalvelių jau buvo užpelkėję. Gana lygias 
Žagatpurvių žemes raižė gausūs sausinimo grioviai –
gyventojų ilgamečių pastangų ženklas.

Per praėjusius kelis šimtmečius apylinkių žemėval-
da buvo rūpestingai sutvarkyta: kaimų ūkininkai buvo 
nužymėję savų sklypų ribas, tiksliai siekta pažymėti 
Norkaičių girios pakraštį. Kaimų bendruomenių rū-
pesčiu kasti sausinimo grioviai, įrenginėti tvarkinges-
ni keliukai. Prasigyvenę ūkininkai sau statėsi patogias 
sodybas, susidėvėjusius trobesius pakeisdami naujais. 
Įprastiniais tapo ilgaamžiai raudonplyčiai tvartai, iš 
Norkaičiuose skeltų akmenų mūryti tvarkingi pasta-
tų pamatai. XIX a. susiklostė ryškus skirtumas tarp 
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kaimų: keliautojai 
pastarojoje matydavo medines trobas su šiaudiniais 
stogais, o už valstybės sienos švietė raudonų čerpių 
stogai, raudonplyčiai mūriniai pastatai.

Pirmasis pasaulinis karas tiesiogiai beveik nepalie-
tė šių nuošalių apylinkių – Rusijos armija iš pradžių 
veržėsi į Tilžę, Gumbinę ir kitas svarbesnes krašto 

vietas, 1915 m. pradžioje dar niokodama Klaipėdos 
apylinkes. Tačiau visur teko pajusti vis sunkėjusią Di-
džiojo karo naštą – mobilizuotieji į Vokietijos kariuo-
menę žūdavo mūšiuose, neretai būdavo suluošinami. 
Karui užsitęsus, seko ištekliai, prisidėjo nederliai ir 
visa kita. Teigiama, kad to karo laikais Vokietijos 
valdose nuo bado mirė daugiau nei pusė milijono 
žmonių. Dar prisidėjo epidemijos, liūdnai pagar-
sėjęs ispaniškasis gripas ir kitos nelaimės. 1918 m.
pabaigoje karui pasibaigus, ne vienas kaimietis į 
gimtinę grįžo parsiveždamas ginklų ir žiaurios ka-
rinės patirties. Vokietijai kapituliavus, pasitraukus 
kaizeriui, sutriko per daugelį amžių diegta tvarka 
Prūsijos valstybėje. Paskelbus, kad 1920 m. pra-
džioje nuo tos šalies visai atskiriamas Klaipėdos 
kraštas, nežinios ir sumaišties radosi dar daugiau. 
Pasinaudojus akivaizdžiais prekių kainų skirtumais 
ir daugelio dalykų stygiumi, suvešėjo kontrabanda, 
kuriai Norkaičių giria teikė patogius prieglobsčius. 
Iš Žemaitijos nešti maisto produktai, varyti pagrobti 
gyvuliai, atgal keliaudavo pramoninių prekių likučiai 
iš Vakarų. Menka atkurtos sienos apsauga nedaug ką 
galėjo nuveikti, būta ir korupcijos bei kitko. Kaito 
aistros – neretai pasienyje aidėjo šūviai. Būta žuvusių 
kontrabandininkų ir pasienio pareigūnų.

1923 m. pradžioje Klaipėdos krašto kontrolę 
perėmus jaunajai Lietuvos Respublikai, sulaukta tam 
tikro stabilumo, tačiau kilo begalė naujų problemų 
(ekonominės krizės, politinė įtampa stiprėjant pro-
vokiškoms jėgoms ir t. t.).

1925 m. Virkytų kaime užrašyti 202 gyventojai 
su 395 ha žemės. Ten tebeveikė mokykla. Saugose 
buvo paštas ir evangelikų parapijos centras, valsčiaus 
įstaigos Lapynėje, valsčiaus teismo apygarda Šilutėje, 
policijos stotis Didšiliuose. Žagatpurviuose buvo likę 
268 gyventojai su 423 ha žemės. Priklausyta tiems 
patiems vietiniams centrams, tik jų policijos stotis 
buvusi Saugose.

Įprastinį gyvenimą anuomet paįvairino Žagatpur-
viuose nuo 1926 m. E. Naujoko ūkyje veikusi mer-
gaičių prieglauda. Matyt, Didžiojo karo ir pokarinių 
negandų metais krašte gausėjo našlaičių, blogais ke-
liais nuklydusiųjų ir kitokių jaunuolių. Tos globotinės 
privalėdavo dirbti, joms krašto valdžia parūpindavo 
darbinių rūbų ir išeiginių / sekmadieninių drabužių, 
žieminės aprangos. Veikiausiai, ta vietovė už didelės 
girios buvo pasirinkta kaip atokesnė, nutolusi nuo 
didesnių pagundos centrų – Klaipėdos, Šilutės ir kt. 
Tokiose auklėjimo ir priežiūros įstaigose siekta pa-
klydusiąsias atvesti į doros kelią, mokinti tvarkingo 
gyvenimo įgūdžių.

Vėlesnių permainų laikais senųjų lietuvininkų 
pėdsakai atokiame plote už Norkaičių girios dar 
buvo matomi iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. 
Tuomet Žagatpurviuose buvo užrašyti ūkininkai 
Kristupas Betaitis, Martinas Grastas, Martinas M
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Gunga, Jons Kalvelis, V. Kavolis, J. Keraitis, V. Ke-
raitis, E. Lapaitis, A. Mertinienė, E. Miklovaitienė 
(ši užsiėmė ir prekyba), M. Padagienė, F. Redveikis, 
A. Saknienė, K. Užpurvienė, V. Vanagauckis, Marija 
Voškaitienė (moterims tekdavo perimti mobilizuotų 
ar jau kare žuvusių vyrų ūkius ir tenykščius darbus) 
ir kt. Darbavosi siuvėjas J. Simonaitis. Muitinės 
asistentu dirbo O. Kriaučiūnas, kelių darbininku – 
J. Šneideraitis.

Virkytuose Antrojo pasaulinio karo metais buvo 
užrašyti valstiečiai / ūkininkai G. Ašmys, M. Gri-
nius, D. Kalvelis, G. Kunelis, A. Melaitis, Kristupas 
Naujoks, Jokūbas Purvins, G. Pukys, V. Reizgys, 
G. Šleps, J. Skvirblys, M. Žemaitaitis, K. Žugaras, 
Miks Tumaitis, V. Užpurvys, J. Vaičys, D. Valenčius 
ir kt.; senoliai M. Greičius, Jons Kalvelis, M. Prancas, 
F. Preikšaitienė, Miks Tumaitis, G. Vaičys ir kt.; 
darbininkės Meta Jokužienė, Marta Saknienė; miško 
darbininkas H. Malkaitis; siuvėjas M. Redveikis.

Tie sąrašai primena, kad iki priverstinės evakua-
cijos iš krašto 1944 m. vasarą ir rudenį ten tebebuvo 
likę labai daug lietuvininkų palikuonių.

Vietovės nuošalumas gelbėjo ir Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje – tuomet sovietiniams vadams never-
tėjo brautis į atkampias teritorijas, žygiuoti per girias 
ir upelių slėnius. Žinomi didesnieji prasiveržimai 
anuomet buvo nukreipti Šilutės, Klaipėdos ir Tilžės 
apylinkių link, o Norkaičių giria buvo „įsisavinta“ 
vėliau. Kaip ir kitur besitraukiant gausiems vietos 

gyventojams, būta daugybės nelaimingų ir laimingų 
nutikimų, sėkmingesnių kelionių į Vakarus ar bevil-
tiško įstrigimo pakeliui, patiriant sovietinių kareivių 
smurtą ir pan., okupantų terorą ir kt.

Nebuvo smagios ir pokarinės istorijos. Kai kam 
grįžus iš evakuacijos, rastos suniokotos ar užimtos 
sodybos, laukė naujos okupacinės valdžios savivalė, 
represijos ir t. t. Po 1957 m. daug senųjų krašto gy-
ventojų stengėsi išvykti į Vokietiją, pabėgdami nuo 
sovietinio košmaro.

Sovietmečiu naikinant buvusio gyvenimo pėd-
sakus, pagal naujas schemas pertvarkant kaimus 
ir visa kita, senų pasienio gyvenviečių žymės vis 
labiau nyko. Palei kelią Saugos–Inkakliai–Švėkšna, 
nedidelėje properšoje tarp Norkaičių girios ir Pa-
rubežio miško, galop teliko vos po kelias sodybas 
(ar jų likučiai) buvusiuose Žagatpurvių ir Virkytų 
kaimų plotuose palei Šiūšio ir Alksnos upelius. 
Prieš 3 dešimtmečius ten dar pavyko aptikti šiek 
tiek senų trobesių, nykstančias kapines su negausiais 
įrašais apie gimtinėje palaidotus senuosius pasienio 
gyventojus.

Literatūra

Deltuvas R., Miško ūkis ir medžioklė Mažojoje Lietuvoje, 
Klaipėda, 2019.

Kaunas D., Aušrininkas, Vilnius, 1996.
n
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1882 m. rugpjūčio 24 d. gimė lietuvių li-
teratūros istorikas, Vasario 16-osios 

akto sig nataras, profesorius Mykolas Biržiška. 
Šiemet minime šios iškilios asmenybės 140-ąsias 
gimimo metines. Ta proga, o kartu ir atsiliepdami 
į tragiškas šiųmetines karo Ukrainoje aktuali-
jas, prisiminsime jo indėlį stiprinant lietuvių ir 
ukrainiečių tautų draugystę.

Lietuvių–ukrainiečių draugijos idėja įga vo fi zinį 
pavidalą 1927 m. lapkričio 27 d. parengus įstatus, kurie 
patvirtinti 1928 m. sausio 20 d. Kaune, Šaulių sąjungos 
salėje, vykusiame steigiamajame suvažiavime. Sausio 
28 d. draugijos įstatai buvo įregistruoti Kauno miesto 
ir apskrities viršininko raštinėje (rejestro nr. 1032). 
Draugija siekė supažindinti lietuvių visuomenę su 
Ukrainos istorija, kultūra, plėtoti lietuvių ir ukrainiečių 
bendradarbiavimą.1 Draugija turėjo teisę steigti skyrius 
kituose miestuose, jeigu susirinktų ne mažiau kaip 10 
narių. Draugijos nariais galėjo būti ukrainiečių ir lie-
tuvių tautybės asmenys. Stojant reikėjo mokėti 3 litų 
mokestį, metinis mokestis buvo 10 litų. Narys rėmėjas 
turėjo paaukoti ne mažiau kaip 50 litų per metus.

Steigiamajame suvažiavime Mykolas Biržiška daly-
vavo kartu su Rapolu Skipičiu, Vincu Krėve-Mickevi-
čiumi, Vincu Daudzvardu, Jonu Bartavičiumi ir buvo 
išrinktas į valdybą, kurioje tapo pirmininku ir ėjo šias 
pareigas septynerius metus.2 M. Biržiška kalbėdavo 
Ukrainos nepriklausomybės (lapkričio 1 d.), Taraso 
Ševčenkos jubiliejų minėjimuose. Antai, 1934 m. kovo 
10 d. Šaulių sąjungos salėje, Kaune, Lietuvių–ukrainie-
čių draugija surengė T. Ševčenkos sukakties minėjimą: 

Salėje buvo gražiai papuoštas T. Ševčenkos portre-
tas. Minėjimas prasidėjo Lietuvos ir Ukrainos himnais. 

1 Lietuvių–ukrainiečių draugijos įstatai, Kaunas, 1928, p. 3–10. 
2 Vygintas Bronius Pšibilskis. Mykolas Biržiška. Patrioto, mokslininko, 

kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakais, Vilnius: Vilniaus univer-
siteto leidykla, 2009, p. 258. 

Lietuvių–ukrainiečių draugijos pirmininkas M. Biržiška 
pasakė įžangos žodį, apibūdindamas T. Ševčenkos nuo-
pelnus ukrainiečių tautos ir jos siekius ir darbus laisvės ir 
nepriklausomybės atgauti.3 

Lenkams Rytų Galicijoje, Lvive, įvykdžius „pacifi -
kacijas“ (1928, 1930), kurių metu buvo nekaltų žmonių 
aukų, Vilniaus vadavimo sąjungos ir Lietuvių–ukrainie-
čių draugijos vardu jos pirmininkas kalbėjo per radiją, 
skelbė užuojautas.4

Draugijos vicepirmininkas Juozas Purickis sakė, 
kad draugija susikūrė ne vien tam, kad supažindintų 
dvi tautas, bet įrodytų, kad jas jungia bendri interesai.5 
Praeityje lietuviai ir ukrainiečiai buvo nukentėję nuo tų 
pačių priešų imperializmo. Draugija turėjo chorą, akto-
rių trupę, rengdavo paskaitas iš politikos, visuomenės, 
mokslo, meno ir ekonomikos gyvenimo, koncertus, 
spektaklius, loterijas ir ekskursijas. Laikraščiuose ir 
per radiją propagavo abiejų tautų bendradarbiav imą. 
Nuo 1929 m. vasario 4 d. įvestas draugijos pusvalandis 

3 „Taraso Ševčenkos sukakties minėjimas Kaune“, in: Lietuvių–ukrai-
niečių draugijos žinios, 1934, Nr. 12, p. 12. 

4 Vygintas Bronius Pšibilskis, op. cit., p. 259. 
5 „Iš lietuvių–ukrainiečių draugijos gyvenimo“, in: Lietuvių–ukrai-

niečių draugijos žinios, 1932, Nr. 2, p. 10. 

Dr. Valdas SELENIS, 
Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkas archyvaras, Vilnius

Vasario 16-osios akto signatarai

Mykolas Biržiška ir Lietuvių–
ukrainiečių draugija

Lietuvių–ukrainiečių draugijos valdyba (iš kairės): sekretorius 
Vincas Daudzvardas, vicepirmininkas dr. Juozas Purickis, 
pirmininkas prof. Mykolas Biržiška, nariai prof. Liudas 
Vailionis ir Jonas Bartavičius
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radijo eteryje, kurio metu kartą per mėnesį transliuotos 
paskaitos įvairiomis kalbomis, ukrainiečių muzikos ir 
liaudies dainų koncertai, pranešimai apie ukrainiečių 
gyvenimą okupuotose žemėse ir emigracijoje. 

Draugijos tradicija tapo rengti minėjimus kovo 14 d. 
(1923 m. Vakarų Ukrainos žemės autonomijos teisėmis 
atiduotos valdyti Lenkijai), T. Ševčenkos sukaktuves 
kovo 9 d. ir Lapkričio 1-ąją (1918 m. ukrainiečių tau-
tinės tarybos (rados) pajėgos užėmė Lvivą). Šios trys 
datos būdavo minimos kasmet programą transliuojant 
per radiją. 1929 m. vasario 9 d. įvyko pirmasis draugijos 
koncertas – balius, kuris, be propagandinės reikšmės, 
davė ir šiek tiek pelno. Renginį globojo Bronislava 
Biržiškienė.6 Antrą koncertą – balių – lapkričio 16 d. 
globojo Jadvyga Tūbelienė. 

M. Biržiška 1931 m. sausio 20 d. Vilniui vaduoti 
sąjungos reikalais lankėsi Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose (JAV) ir kelionės metu susipažino su daugeliu 
ukrainiečių veikėjų. Po M. Biržiškos vizito JAV įvyko 
lūžis ne tik telkiant lietuvių išeiviją Vilniaus vadavimo 
sąjungos reikalu, organizuojant jos skyrius, keičiant 
išeivių požiūrį į poperversminę Lietuvą.7 M. Biržiškos 
kelionė buvo itin reikšminga mezgant lietuvių ir ukrai-
niečių pažintis išeivijoje, išsiaiškinant „daug svarbių 
reikalų“, susitariant bendradarbiauti.8 Ukrainiečių lai-
kraščiai po šio vizito pradėjo nuolat rašyti apie Lietuvą. 
Prahos lietuvių ir ukrainiečių studentų draugija prof. 
M. Biržišką išrinko garbės nariu.9 Lietuvių–ukrainiečių 
draugijos valdybos pirmininkas M. Biržiška sveikinime 
Naujųjų metų proga rašė: 

Abiejų tautų bendradarbiavimas turi vieną tikslą – 
atgauti laisvę. Mes tvirtai tikime, kad ateis laikas, kada 
Lietuvos sostinėje Vilniuje – Gedimino kalne, ir Lvovo 
bokštuose suplevėsuos Lietuvos trispalvė ir Ukrainos 
mėlynai geltona vėliavos.10

1931 m. lapkričio 1 d. Kaune lankėsi dr. Čučman 
ir padėjo vainiką prie už tėvynės laisvę žuvusių Lietu-
vos karių paminklo. Tą dieną Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus bokšte šalia Lietuvos trispalvės suplevėsavo 
ir Ukrainos dvispalvė vėliava. 1930 m. Lietuvoje lan-
kėsi broliai Forostenkos ir dainavo ukrainiečių liaudies 
dainas pritardami nacionaliniu instrumentu – bandūra. 

Draugija informuodavo apie ukrainiečių gyvenimą 
Lietuvos Respublikos spaudoje 1932–1940 m. Kaune 
draugija 1932–1935 m. leido neperiodinį leidinį – in-
formacinį biuletenį „Lietuvių–ukrainiečių draugijos 
žinios“. Išėjo 17 numerių. 

„Žiniose“ pasirodė Liudo Giros parengtas T. Šev-
čenkos eilėraščio „Išraustas kapas“ vertimas, aprašytas 
jo gyvenimas. Rašyta apie etmonus Bohdaną Chmel-
nyckį ir Ivaną Mazepą, Ukrainos metropolitą Andrejų 

6 Ibid., p. 12. 
7  Juozas Skirius, „Mykolo Biržiškos vizitas į Ameriką 1931 m. Vilniaus 

klausimu“, in: Vilniaus istorijos metraštis, 2007, Nr. 1, p. 135. 
8 „Iš lietuvių-ukrainiečių draugijos gyvenimo“, op. cit., p. 13. 
9 Vygintas Bronius Pšibilskis, op. cit., p. 259. 
10 Lietuvių–ukrainiečių draugijos žinios, 1932, Nr. 7, p. 1. 

Šeptyckį. 1934 m. lapkritį publikuotas nekrologas 
istorikui, sociologui, publicistui, visuomenės veikėjui ir 
politikui Mychailai Hruševskiui, kuris studijavo istoriją 
pas prof. Volodymyrą Antonovyčių Kyjivo universi-
tete. Parašė didelį veikalą apie Kyjivo kunigaikštystę, 
už kurį gavo aukso medalį. 1890 m. gavo pasiūlymą 
užimti Ukrainos istorijos katedros vedėjo pareigas Lvivo 
universitete. 

Vienas numeris buvo skirtas neseniai mirusiam 
draugijos vicepirmininkui Juozui Purickiui. Mykolas 
Biržiška parašė jam skirtą nekrologą, paminėdamas, 
kad velionis yra buvęs Lvive dar iki Pirmojo pasaulinio 
karo, bendraudavo su ukrainiečių veikėjais Šveicarijoje. 
M. Biržiška rašė, kad, sunkiai kovojant dėl Lietuvos pri-
pažinimo tarptautinėje arenoje, jos išlaikymo ir apgyni-
mo, Lietuvos politikų akys savaime nukrypo į Ukrainą 
kaip istorinę seserį ir natūralią sąjungininkę, taip pat 
siekusią nepriklausomybės ir reikalingos paramos11. 

Draugijos „Žinių“ 1934 m. dvyliktame numery-
je buvo paskelbtas Vasario 16-osios akto vertimas į 
ukrainiečių kalbą. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepą 
Lietuvių–ukrainiečių draugija vadinamosios Liaudies 
vyriausybės buvo uždaryta.

n

11 Mykolas Biržiška, „Dr. J. Purickis – ukrainiečių draugas“, in: Lie-
tuvių–ukrainiečių draugijos žinios, 1934, Nr. 16, p. 2.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto vertimas į ukrainiečių kalbą. 
Šaltinis – „lietuvių–ukrainiečių draugijos žinios“, nr. 12, 1934
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Keletas akimirkų 
iš Maišiagalos 
parapijos gyvenimo

Jonas KARLONAS, 
Vilnius

Pradžia nr. 2 (876)

Į diskusiją įsijungė buvęs parapijietis, 1863 metų 
sukilimo dalyvis Julijanas Graževičius (Julian Graźe-
wicz).

 Jis rašė, kad  „ [...] kiekviena kun. Petrulio laiško 
ištrauka suteikia kone neišsemiamos medžiagos ko-
mentarams, o konkrečiau – informacijos, statistikos 
skyrius, nors ir trumpas, bet iš tikrųjų nepaprastai 
turtingas ir įdomus.

Į p. Siektos užduotą klausimą : 1) kokia kalba 
Maišiagalos bažnyčioje vykdavo pridėtinės pamaldos 
prieš atvykstant kun. Petruliui, pastarasis atsako taip: 
D. K. Vytauto laikais pridėtinės pamaldos vyko tik 
lietuvių kalba. Tokį kategorišką atsakymą duoda rimto 
dokumento pagrindu. Paklauskime kun. Petrulio, 
kur jį rado. 

Iš kur jis galėjo turėti tokį dokumentą, mane labai 
domina, kadangi, būdamas mažas berniukas ir mokslų 
pradžią semdamasis iš kunigų vikarų, dar kun. Sta-
nilevičiaus laikais, apie 1848 m., tvarkydamas visus 
klebonijos kampus, jokio archyvo neradau [...]. Vėliau, 
kai su kun. Urbanovičium tvarkiau likusią po kun. 
Stanilevičiaus bibliotekėlę, toks dokumentas negalėjo 
neatkreipti mano dėmesio, kaip atkreipė mano dėmesį 
rastas kažkokiame užkampyje didelis, gražiai išraižytas 
antspaudas su viengalviu ereliu ir vyčiu viduryje, su 
užrašu aplink „Maišiagalos miesto 1791 m. antspau-
das“ [...].

 Jei kun. Petrulis taip drąsiai atsako, kad pridėtinės 
pamaldos Maišiagalos bažnyčioje vyko lietuvių kalba, 
tai aš galiu labiau tvirtinti, kad jos vyko lenkų kalba. 
Ir štai kodėl. Aplink Vilnių [...] D. K. Vytauto laikais 
kalbėta tik baltarusiškai, nepaneigiamu įrodymu yra 
tai, kad iki šiol iš pietryčių pusės, t. y. Polocko ir 
Ašmenos, liaudies tarpe vyrauja baltarusiška tarmė, 
o iš šiaurės pusės šiandien kalba lenkiškai, vienok aš 

atsimenu, kad žmonės kalbėjo baltarusiškai. D. K. 
Vytauto laikais baltarusių gyvenvietės galėjo tęstis 
ir toliau net iki Nemenčinės iš vienos pusės, po to 
kryžiuočių vadinamos Misigalis, tai yra dabartinės 
mūsų lietuviškos Maišiagalos, iš kitos pusės. Pakeliui 
iš Vilniaus į Maišiagalą etnografi niai pavadinimai lyg 
ir palaiko mano prielaidą, ir štai paeiliui: Bukiškės, 
Klevinė, žemutiniai ir viršutiniai Bendorys, Riešė, 
Kirzinė, Galinė, Pavidokai, Kabakas, Kreivių kaimas, 
Babrukiškės, Žarykovščyzna, Budninkai. Labiau užti-
krintai kun. Petrulis galėtų pasakyti, kad Maišiagalos 
bažnyčioje pridėtinės pamaldos vyko baltarusių kalba. 
Ir tuo principu, kad ta kalba buvo ne tik kultūringesnė 
už lietuvių, bet ir buvo iki vėlyvų laikų didžiosios ku-
nigaikštystės dvaro kalba, ir kaip diplomatinė kalba, 
bet kun. Petrulis teikia pirmenybę tam, kam nori.“18 

Toliau J. Graževičius argumentuoja: „ [...] Kun. 
Petrulis tvirtina, kad 60-aisiais metais pridėtinės pa-
maldos vyko lenkų ir lietuvių kalbomis. Pažiūrėkim 
ko verta jo tiesa [...]. Tai buvo vėliau, [...] kai per gar-
sius ritualus valdžia, dalyvaujant keliems judošiams, 
bandė per pridėtines pamaldas įvesti rusų kalbą.

Plačiai žinoma, kad vėliau valdžia, vadovauda-
masi principu divide et impera, persekiojo lenkus, 
tai lietuviams, kartu ir jų kalbai, buvo atlaidi. Tuo 
pagrindu kun, Urbanovičius pasielgė diplomatiškai; 
norėdamas apsisaugoti nuo rusiškų ritualų, pradėjo 
skaityti evangeliją ir po mišių giedoti lietuviškai, nors 
žmonės jam atsakydavo lenkiškai [...].

Po kun. Urbanovičiaus atėjo kun. Puchalskis, kun. 
Petrulio pirmtakas, kuris neva dėl to pašalino lietuvių 
kalbą, kad pats ta kalba nė žodžio nemokėjo. Štai kun. 
Petrulis, kuris žino, kad prieš 500 m. valdant D. K. 
Vytautui papildomos pamaldos vyko lietuvių kalba, 

18 Graźewicz Julian, „Gawędy i wspomnienia z parafji mejszagolskiej 
(1)“, in: Kurjer Litewski, 1907 06 10. Va
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tiksliai nežinotų, kas vyko prieš ke-
letą metų vos ne jo akyse, nežinotų 
apie tai, kodėl buvo išstumta lietuvių 
kalba, kurios jis taip nori, o liaudis 
nenori [... 2) Kun. Petrulis atsako 
Siektai: „J. E. Vilniaus vyskupui 
leidus, evangeliją skaitau lietuviškai 
ir lenkiškai, vieną kartą per mėnesį 
sakau pamokslą lietuviškai.“ 

 Įdomu, kieno pasekmėje, trum-
piau sakant, cui bono, atsirado šis po-
tvarkis? Ar dėl parapijos gyventojų 
pastangų, kurie, kaip žinia, nenorėjo 
lietuvių kalbos, ar kun. Petrulio 
pastangų dėka, kuris norėjo ir nori 
lietuvių kalbos [...].

 3) Toliau kun. A. Petrulis rašo: 
„Parapijoje lenkų yra vos keletas 
šeimų, kiti parapijiečiai lietuviai, 
iš jų tik 1/3 dalis namuose kalba 
lietuviškai, kiti šneka lenkiškai, iš 
tikrųjų lietuviškai – lenkišku žargonu.“ Visa ši pas-
traipa nuo A iki Z net nuo pirmo akies žvilgsnio yra 
subtilumo, kokiu kun. Petrulis pateikia statistinius 
duomenis, modelis [...]. Šiuo metu, sako kun. A. Pe-
trulis (atkreipiu skaitytojų dėmesį į tai, kad kiekvienas 
jo žodis turi kitą gilią prasmę), kalba lietuviškai tik 
vienas trečdalis gyventojų, bet reikia suprasti, kad 
kiti, anot giliai paslėptos kun. A. Petrulio minties, 
greitai kalbės, nes dabar kalba ne lenkiškai – lietu-
višku žargonu, bet lietuviškai – lenkišku, lengviau 
sulietuvinamu [...].

 Galima atkreipti dėmesį į kun. A. Petrulio pa-
sakymą: „Mano pirmtakas, kuris čia buvo klebonu 
1899–1903 m.,  bažnyčioje panaikino lietuvių kalbą, 
nes pats lietuviškai nemokėjo nė žodžio.“

Jau sakiau, kad ne pirmtakas bažnyčioje panaikino 
lietuvių kalbą, čia tik atkreipsiu dėmesį į to vieno 
trečdalio parapijiečių keistą abejingumą, kurie net 
keturių metų laikotarpiu aptarnaujami, eidami iš-
pažinties pas kunigą, nemokėjusį lietuviškai, buvo 
kantrūs ir nesiuntė pasiuntinių pas vyskupą, o vėliau, 
kai kun. A. Petrulis išsikovojo lietuvių kalbą, pasiun-
tiniai pasipylė?“19

Atsiminimų autorius nepamiršo paminėti ir pa-
vardžių: „Na, o grįžtant prie kun. Petrulio laiško, 
kuriame jis pasidalina žinia, kad yra tik keliolika 
lenkų šeimų, kuri mane išgąsdino, aš supratau jo 
galvosūkį ir išsigandau, juolab kad, mano laimei, jis 
tikriausiai netyčia paminėjo mano gerai pažįstamų 
žmonių Minkštimo, Juodzio, Andriukaičio ir etc. 
pavardes. Taigi po šituo etc. tikriausiai primintos 
ir tyčia dėl vietos stokos ar gausybės nepaminėtos 
kaimynų lenkiškos pavardės, kaip Jankovskių, Šy-

19 Graźewicz Julian, „Gawędy i wspomnienia z parafji mejszagolskiej 
(2)“, in: Kurjer Litewski, 1907 06 13.

dlovskių, Budkievičių, Vavierovičių, 
Hrynievskių, Koščycų, Kožonų, 
Kovzanų, Kšyvcų, Gradzievičių, 
Gražievičių, Denisievičių, Daniševs-
kių, Rakovskių, Symonovičių, Gul-
binovičių, Gulbinskių (Jankowskich, 
Szydłowskich, Budkiewiczów, Wawie-
rowiczów, Hryniewskich, Koszczyców, 
Korzonów, Kowzanów, Krzywców, 
Gradzewiczów, Graźewiczów, Deniso-
wiczów, Daniszewskich, Rakowskich, 
Symonowiczów, Dulbinowiczów, Gul-
bińskich) etc., etc. Tik paprasti žmo-
nės iš aplinkos, kuri per respekt išėjo 
į kiek platesnį pasaulį, tik neminint 
didesnių gyvenviečių kaip Maišia-
gala, Gudulinė, Juodė, Gladkiškės, 
Babrukiškės (Mejszagoły, Gudulina, 
Jody, Gładkiszek, Babrykowszczyzny) 
savininkų, kurie, nors ir buvau žilas, 
manęs neniekino ir todėl iki šiol 

saugau juos atmintyje. Šiaip ar taip kun. Petrulio 
statistiniuose duomenyse tikriausiai jie ir figūruoja 
kaip tos keliolika lenkiškų šeimų.

Kad ir kaip džiaugiausi susitikęs kun. Petrulio 
laiške pirmoje vietoje mano seno artimo kaimyno 
Minkštimo pavardę, man pasidarė liūdna. Tikriausiai 
taip yra dėl to, kad kun. Petrulis rašo apie Minkšti-
mo kilmę. Gerai prisimenu, kaip nori kun. Petrulis, 
šiandieninio Minkštimo senelį o gal ir prosenelį, 
nuo mano vaikystės Minkštimus, o vėliau 10 metų 
jau Minkevičius. Iš esmės tas jų prosenelis ar senelis 
dar šnekėjo lenkiškai [...]. Na, šito Minkštimo vaikai, 
o paskui mano bendraamžiai anūkai jau vadinosi 
Minkevičiais (Mińkiewicz) ir kalbėjo tik lenkiškai. 
Kaip kalbėjo proanūkiai, kurių aš nepažįstu – aš 
nežinau; ar jų proproanūkiai, kuriuos kun. Petrulis 
vadina Minkštimais, kalba lietuviškai, labai abejoju. 
Nuo ko gi jie galėjo išmokti, jei visi aplinkui kalba 
tik lenkiškai? “

„Atsiminimus ir pokalbius iš Maišiagalos parapi-
jos“ J. Graževičius baigė tokiais žodžiais: „Paprašyčiau 
kun. A. Petrulio, jei mano prašymas pasieks jo ausis, 
tegul atsako ne lakoniškai, kaip parašė savo laiške: 
vaikus 1-jai komunijai ruošiu jų kalba, bet aiškiai: 
vaikai, namuose kalbantys lietuviškai, ruošiami 
lietuvių kalba, o kalbantys lenkiškai – lenkų kalba.

Tuomet turėtumėm viltį, kad galėtumėme ben-
drauti ir kitais parapijos reikalais.“20

Kunigo A. Petrulio perkėlimai 

 Įgyvendindamas statybos darbus, kun. A. Petru-
lis įklimpo į skolas, kurios jį persekiojo dar kelerius 

20 Graźewicz Julian, „Gawędy i wspomnienia z parafji mejszagolskiej 
(3)“, in: Kurjer Litewski, 1907 06 14.

Juliano Graževičiaus ir jo žmonos 
antkapinis paminklas Maišiagalos 
parapijos kapinėse, 2015 m. jono 
karlono nuotr.
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metus jam išvykus iš Maišiagalos. Jas kunigas grąžino 
1912 m. pabaigoje.

 Maišiagalos klebonas susidūrė ir su valdžios ne-
malone. 1906 m. pradžioje jis buvo apkaltintas tuo, 
kad neva tarp Dūkštų parapijos tikinčiųjų skleidė 
antivyriausybinę propagandą, tarp propagandistų 
esą buvo ir Maišiagalos valsčiaus valstiečių, kurie 
buvo nubausti kalėti. Skundams ištirti buvo atvykęs 
Vilniaus gubernijos valdybos patarėjas Vladimiras 
Pugavka. Klebonas kaltas nesijautė ir pareigūnui 
paaiškino, kad Dūkštų stačiatikių tikėjimo žmonės 
dabar patys prisijungtų prie katalikų tikėjimo, nes jau 
buvo pasirodęs caro tolerancijos įsakas. Į kaltinimą 
dėl nusikalstamos agitacijos atsakė, kad kiekviena 
tinkama proga parapijiečius ragino vykdyti krikš-
čioniškas pareigas, ir jo parapijiečiai nedalyvavo 
revoliuciniuose neramumuose. 

Vėliau parapijiečiai kunigui pranešė, kad atleistas 
Vilniaus apskr. 2-osios apylinkės pristavas Suleima-
novičius skundė žandarų valdybai, esą klebonas žmo-
nes agitavo, o patarėjo V. Pugavkos atliktas tyrimas 
vienašališkas,  todėl prašė atlikti pakartotinį tyrimą.21

Ar dėl šių ir kitų skundų, ar dėl kitokių priežas-
čių vyskupas kun. A. Petrulį paskyrė į Baltarusiją, 
Nalibokus. Čia jis išbuvo tik metus.

 1908 m. rudenį jis iškeliamas į Marcinkonių 
parapiją (dab. Varėnos r.).

 1907 m. buvo iškelta garsioji „Alovės byla“, kai 
tarp lietuviškai ir lenkiškai besimeldžiančių žmonių 
kilo konfl iktai ir į miestelį atsiųsta komisija konfl ik-
tams tirti nustatė, kad du trečdaliai apylinkių gyven-
tojų kalba lietuviškai, du šventadienius pamokslai 
buvo sakomi ir giedama lietuviškai, o trečiąjį – len-
kiškai. Tokia tvarka lenkiškai kalbančių tikinčiųjų 
netenkino, todėl jie, nekreipdami dėmesio į kunigo 
įspėjimus, pradėjo lietuvių dienomis pamaldų metu 
triukšmauti, giedoti lenkiškai, netgi puldavo mušti 
lietuvių choristų. Kuni gas Rapolas Juknys apskun-
dė triukšmadarius teismui. 1908 m. Varėnoje buvo 
nagrinėjama byla dėl to, kad 1907 m. lapkričio 25 
d. lenkai bažnyčioje riksmu nutraukė lietuviškas pa-
maldas. Keturi triukšmadariai buvo nubausti po šešias 
paras arešto. Taip baigėsi anuomet visoje Vilniaus 
vyskupijoje garsi teisminė byla, vadinama „Alovės 
byla“ („Sprawa Oławska“). Byla buvo garsi tuo, kad 
kunigas kreipėsi į pasaulietinį teismą. Po šios bylos 
lenkų laikraščiai labai puolė Alovės kleboną kunigą 
Rapolą Juknį, todėl jis gana greitai buvo iš Alovės 
perkeltas į kitą parapiją.22

Lietuvos dvisavaitinis leidinys lenkų kalba „Lit-
wa“ 1909 m. išspausdino grupės kunigų, tarp jų ir 
A. Petrulio, pasirašytą laišką „Protestuojame“ (Pro-

21 Katilius Algimantas, „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas 
Alfonsas Petrulis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017, p. 
31, 32.

22 Kavaliauskienė Scholastika, „Alovės Švč. Trejybės bažnyčia ir pa-
rapija“, in: Terra, Punskas, 2020, p.100, 101.

testujemy). Jame rašoma: „Pastaruoju metu kai kurie 
lenkiški laikraščiai, ypač „Goniec Wileński“, pradėjo 
tikrą kryžiaus žygį prieš vieną mūsų kolegų – Alovės 
kleboną Rapolą Juknį. To kryžiaus žygio priežastis 
aiški – tai garsi Alovės byla. Keli blogos valios žmonės 
sukėlė bažnyčioje šurmulį, už ką ir buvo paduoti į 
teismą. Teismas pripažino jų kaltę. Ir teisingai. Bet 
veikėjams, tokiems kaip Vaclavas Studnickis iš „Go-
niec Wileński“ ir kitiems, toks įvykių posūkis labai 
nepatiko [...].

Aršiai protestuojame prieš visus šiuos „Goniec 
Wileński“ ir kitų išpuolius prieš Alovės kleboną Ra-
polą Juknį, mes, žemiau pasirašę Merkinės dekanato, 
Trakų apskrities, kunigai skelbiame savo solidarumą 
mūsų kolegos elgesiui. Geriausias būdas pažaboti 
triukšmadarius – provokatorius,  kuriems daugumos 
teisės nė motais, nė Dievo žodžio negerbia, tik siekia 
savo tikslų, – teismas [...]. Tuo keliu, jei kitų geresnių 
kelių nerasime, eisime visi, kai tik mums patikėtose 
bažnyčiose panašūs ponai norės organizuoti „krikš-
čioniškus“ ir „kultūrinius bandymus“. 

 Kun. T. Kakarieka – Merkinės dekanas
 Kun. V. Butvydas – Stakliškių klebonas
 Kun. P. Bernotas – Ratnyčios fi lija
 Kun. I. Karvelis – Birštono klebonas
 Kun. I. Zabžyckis – Jiezno klebonas
 Kun. K. Steberiokas – Nedzingės klebonas
 Kun. I. Kuzminskis – Daugų klebonas
 Kun. Staševskis – Alytaus klebonas
 Kun. K. Baltuška – Nemunaičio klebonas
 Kun. A. Deksnys – Pivašiūnų klebonas
 Kun. H. Janulionis – Dusmenų klebonas
 Kun. S. Bistrais – Nemaniukų klebonas
 Kun. A. Zaremba – Punios klebonas
 Kun. M. Šidagis – Adutiškio klebonas
 Kun. A. Petrulis – Marcinkonių fi lija
 Kun. S. Viežbovskis – Butrimonių klebonas
 Kun. I. Čaplikas – Perlojos fi lija
 Kun. V. Volovskis – Varėnos klebonas
 Kun. Adomas Žemaitis – Rūdiškių klebonas
 Kun. Aleksas Racevičius – Valkininkų klebonas“23

1911 m. kun. A. Petrulis skiriamas į Pivašiūnus 
(dab. Alytaus r.), kur išbūna ilgiausiai – iki 1927 
metų. Čia kunigas presbiterijoje organizuodavo va-
karėlius, kur jo dukterėčia mokino lietuviškų šokių, 
o kunigas apie tai informuodavo parapijiečius. Tai 
nepatiko parapijiečiams lenkams, kilo incidentas. 
Dėl incidentų vykdavo tyrimai. Buvo tiriamas toks 
atvejis, kai kunigas, atvykęs pas mirštančią moterį 
Klidžių rajone ir atlikęs patarnavimus, lietuviškai 
pasakė: „Tebūna pagarbintas Jėzus Kristus“, išgirdo 
atsakymą lenkiškai. Pasipiktinęs kunigas paklausė: 
„Kodėl gi neatsakote lietuviškai?“ Mirštanti moteris 
pradėjo silpnu balsu dejuoti ir prašytis išpažinties. Kai 
23 „Protestujemy“, in: Litwa, 1909 02 28.Va
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kunigas priėjo ir vėl išgirdo lenkų kalbą, pagrasino, 
kad nedelsiant išeis. Moteris atliko išpažintį, kaip 
mokėjo, laužyta kalba. Lenkai kategoriškai pareiškė, 
kad vengs bažnyčios, jei bus kun. Petrulis.24

Tyrimo metu išaiškėjo, kad pas šią moterį buvo 
atvažiavęs ne Pivašiūnų klebonas, bet kun. Juozapa-
vičius. Tik kunigui išvykus moteris pasiskundė, kad 
jai buvę sunku lietuviškai atlikti išpažintį.25

Kun. Petrulis 1918 m. balandžio 17 d. Lietuvos 
Tarybai rašė: „Lietuvos Tarybos siunčiamas aplankiau 
Širvintų apskrity Širvintą ir Maišiogalą. Širvintų 
mieste, leidus vokiečių okupacinei valdžiai, buvau 
sušaukęs balandžio 14 dieną žmonių susirinkimą, 
kuriame dalyvavo visi žmonės, atvykusieji tą dieną 
bažnyčion. Susirinkime aiškinau dviem kalbom: 
lietuviškai ir lenkiškai, politiškąjį Lietuvos padėjimą 
[...]. Skaitlingas susirinkimas išklausė atsidėjęs viso 
mano pranešimo ir paskui klausinėjo manęs dėlei 
įvairių rūpiamųjų jiems dalykų, pavyzdžiui: a) ar bus 
siena tarp Lietuvos ir Lenkijos; 2) ar bus leidžiama 
Lietuvos valstybėje mokytis lenkų kalba mokyklose 
etc. Visiems paklausams buvo mano duota atsaky-
mai. Susirinkimas pasibaigė ramiai, ir visi žmonės su 
didžiu džiaugsmu sušuko sveikinti savo prisikėlusią 
tėvynę žodžiais: „Lai gyvuoja mūsų liuosoji ir  ne-
priklausomoji tėvynė Lietuva!“ [...]. 

 Su visais galima susišnekėti tiktai lenkiškai, kurios 
kalbos lietuviai gerai nemoka. 

24 „Błądząca“ Pogoń – relacje polsko – litewskie“, in: Kurier Wileński, 
2010 09 13.

25 Katilius Algimantas, Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfon-
sas Petrulis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017, p. 43.

 Širvintos mieste tėra vos tiktai viena lietuviška 
mokykla, o lietuvių kalba - pačiam mieste nei vienos 
[...].

 Iš viso vietos lietuviai skundėsi, kad jųjų reika-
lai, kaip lietuvių, yra nustumti paskutinėn vieton ir 
kreipiasi per mane Lietuvos Tarybon, prašant josios 
užtarimo“ [kalba netaisyta, – J. K.].26 

Iš Pivašiūnų kunigas perkeliamas į Paparčius (dab. 
Kaišiadorių r.), po metų – paskutinę parapiją – Mus-
ninkus (Širvintų r.). Čia 1928 m. birželio 28 d. rytą, 
eidamas prie altoriaus Šv. Mišių laikyti, miršta.

Tą pačią dieną „Lietuvos aidas“ paskelbė: „Šįryt 
dėl širdies ligos mirė kun. A. Petrulis, Musninkų 
klebonas, buv. Valstybės Tarybos narys.

 Apie tai praneša giminėms ir pažįstamiems giliai 
nuliūdusieji motina, broliai ir seselės.

 Palaidotas birželio 30 d. Musninkų bažnyčios 
šventoriuje.“27

Pabaiga 

26 Kun. A. Petrulio raštas Lietuvos Tarybai. 1918.04.17, Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteka (LMAVB), f. 255–1016.

27 Alekna Viktoras, „Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas 
Petrulis“, in: Voruta, 1996, p. 17.
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Rugsėjį sukanka 95 metai, kai Prezidentas 
Antanas Smetona (1874–1944) lankėsi Tra-

kų apskrityje. Tai buvo tęstinė kelionė po Lie-
tuvą, kai A. Smetona po 1926 m. gruodžio 17 d.
vykusio perversmo užėmė valstybės vadovo 
postą. Po savo kelionių į Aukštaitiją ir Suvalkiją 
Prezidentas 1927 m. rugsėjo 4 d. pradėjo trijų 
dienų kelionę po Trakų apskritį maršrutu: 
Kaunas–Rumšiškės–Kruonis–Žiežmariai–Pra-
vieniškės–Liutonys–Kietaviškės–Semeliškės–
Aukštadvaris–Karkučiai–Pakalniškės–Vievis–
Sabališkės–Gilučiai–Žasliai–Stabinčiškės–Il-
gakiemis–Kaišiadorys–Kaunas. Kartu su Res-
publikos Prezidentu kelionėje dalyvavo vidaus 
reikalų ministras Ignas Musteikis (1890–1960), 
kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas (1860–
1937), policijos inspektorius Vaclovas Goštautas 
(1900–1962), pulkininkas Vladas Skorupskis 
(1895–1981).

Delegacijai atvykus į Rumšiškes, juos pasitiko 
savivaldos atstovai, katalikiškų draugijų ir pavasa-
rininkų nariai. Mergaitės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, įteikė svečiams gėlių. Prezidentas su 
delegacija lankėsi Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 
ir sinagogoje. 

Kruonyje garbingus svečius pasitiko ūkininkų 
ir savanorių atstovai. Miestelyje skambėjo varpai. 
Kruonio klebonas, kanauninkas Vincentas Aleksan-
dravičius (1864–1952) pasitiko Prezidentą su duona 
ir vynu. Po sveikinimo kalbų delegacija aplankė baž-
nyčią, cerkvę ir sinagogą. Visai delegacijai priešpiečiai 
buvo paruošti klebono namuose.

Dar neatvykus į Žiežmarius, svečius pasitiko 
didelis raitelių būrys, kuris palydėjo delegaciją iki 
Garbės vartų, šalia kurių visų laukė tūkstantinė minia. 
Respublikos Prezidentas klausėsi šv. Mišių Žiežmarių 

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Po jų A. Smetona 
apžiūrėjo savanorių, šaulių, sportininkų ir moksleivių 
rikiuotę. Garbingos delegacijos vaišės vyko kleboni-
joje. Po pietų Prezidentas aplankė sinagogą. Vietos 
žydai buvo įrengę savus Garbės vartus. Pirmoji diena 
buvo užbaigta pas naujakurį Antračiškėse.

Rugsėjo 5 d. 9 val. delegacija išvyko į Aukštadvarį. 
Pirmas sustojimas buvo Strėvininkuose. Ten Prezi-
dentas aplankė senelių prieglaudą, cerkvę ir kirchę. 
Prie Garbės vartų delegaciją pasitiko dūdų orkestras. 
Netoli Ašakėlių kaimo svečius pasitiko raitelių būrys. 
Prezidento mašina buvo papuošta gėlėmis. Raiteliai 
palydėjo garbingus svečius iki Kietaviškių. Čia prie 
Garbės vartų Prezidentą pasitiko viršaitis J. Cibuls-
kas, šaulių, ūkininkų, moksleivių atstovai su duona 
ir druska. Švč. Trejybės bažnyčioje vyko šv. Mišios. 
Po jų klebonijoje buvo vaišinamasi. Toliau delega-
cija vyko į Semeliškes. Prie miestelio juos pasitiko 
raiteliai, kurie palydėjo iki Garbės vartų, kur laukė 
lietuvių, rusų ir žydų atstovai. A. Smetona aplankė 
Tautos namus, bažnyčią, cerkvę ir sinagogą. Vaišės 
buvo klebonijoje.

Apie 16 valandą visa delegacija atvyko į Aukšta-
dvarį. Juos pasitiko viršaitis Adomas Gruzdzevičius, 
ūkininkų, mokyklos, valsčiaus tarybos ir žydų atsto-
vai. Po sveikinimo kalbų Prezidentas aplankė Žemės 
ūkio mergaičių mokyklą, bažnyčią ir sinagogą. Po 
pamaldų A. Smetona aplankė grafo, savanorio Vlado 
Mongirdo (1877–1960) upėtakių ūkį. Iškilmingas 
vakaras su kviestiniais svečiais vyko žemės ūkio 
mokyklos salėje. Tądien delegacija įveikė daugiau 
nei šimtą kilometrų. 

Kitą rytą po pusryčių svečiai per Semeliškes išvyko 
į Vievį. Dar kartą Prezidentas sustojo Semeliškėse ir 
dar ties dvejais Garbės vartais, pasisveikino su savo pi-
liečiais. Prieš Vievį delegaciją pasitiko Vievio šauliai –
dviratininkai. Prie Garbės vartų laukė šauliai, 

Virgilijus POVILIŪNAS, 
istorikas, Trakai

Prezidento Antano 
Smetonos vizitas Trakų 
apskrityje
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savanoriai, valsčiaus tarybos, lietuvių ir žydų sporto 
organizacijų atstovai. A. Smetonai buvo įteiktos 
didelės gėlių puokštės. Prezidentas aplankė laikiną 
bažnyčią, cerkvę ir sinagogą. Visus svečius pavaišino 
kunigas, klebonas Juozapas Mincevičius (1888–
1955). Po vaišių delegacija išvyko į Žaslius.

Nuo Vievio iki Žaslių Prezidentą pasitiko penki 
Garbės vartai. Prie Žaslių geležinkelio stoties svečiai 
aplankė akcinės bendrovės „Miškas“ lentpjūvę ir 
medžio dirbtuves. Žaslių Garbės vartai buvo papuošti 
lietuviška atributika – Vyčiu, Gediminaičių stulpais, 
Vilniaus Gedimino bokštu. Gerbiamą Prezidentą 
sveikino lietuvių ir žydų atstovai. Pavasarininkų 
choras sudainavo „Mes be Vilniaus nenurimsim“ – 
antrąjį Lietuvos himną (žodžiai poeto Petro Vaičiūno 
(1890–1959), muzika kompozitoriaus Antano Vana-
gaičio (1890–1949). A. Smetona su svečiais aplankė 
bažnyčią ir sinagogą. Visus svečius vaišino klebonas.

Pavakariais visa delegacija atvyko į Trakų apskri-
ties centrą – Kaišiadoris. Pakeliui dar teko sustoti prie 
dvejų Garbės vartų. Prieš atvykstant į miestą pasitiko 
raitelių būrys, kuris palydėjo svečius iki Garbės vartų. 
Ta proga Prezidentas aplankė būsimos Kaišiadorių 
vyskupystės katedrą ir sinagogą. Atsisveikinimo va-
karienė buvo suorganizuota Kaišiadorių geležinkelio 
stoties salėje, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 sve-
čių. Prezidentas A. Smetona 23 val. atsisveikino su 
šventės organizatoriais ir su palyda išvyko į laikinąją 
sostinę Kauną.

Visa ši kelionė detaliai aprašyta dienraščio „Lie-
tuva“ publikacijoje „Respublikos Prezidentas Dzūkų 
krašte (Trakų apskrityje)“. Pateikiame skaitytojui 
sutrumpintą variantą, ištraukų kalba netaisyta.

Rugsėjo 4–6 d. Respublikos Prezidentas A. Smeto-
na…, tęsdamas savo kelionę aplankė Trakų apskritį – 

vargingą Dzūkų kraštą, tuos kampeliui palei demarka-
cinę liniją, ir kur mūsų brangusis Vilnius taip netoli…

Puikus „bobų vasaros“ sekmadienio rytas. Tuoj po 8 
val. dviem automobiliais pasileidžiame dar apytuštėmis 
Kauno gatvėmis…

Persiritame geležinkelį. Vidury ilgoko Petrašiūnų 
kaimo mus pasitinka pirmieji žolynų vartai su parašu 
„VALIO TAUTOS VADE“. Čionai net nestabtelėje 
vykstame toliau.

Ištrūkus iš kalinančių miesto mūrų, vykstant akys 
bėgioja nuo vieno iki kito vaizdo. Čia taip erdvu! Laukai 
tušti. Sekmadienis. Sutinkame vieną kitą sodietį arba 
mergelę, nešiną didelę rudens gėlių puokšte…

Ties Vieškūnu kaimu pasitinka dar vieni vartai, ku-
rių stambios raidės „VALIO PONUI PREZIDENTUI“ 
jau nuo pusės kilometro metasi akysna. Sutinka raite-
liai ir gražus būrys kaimiečių. Sustojame. Prezidentas 
pasidomi gaspadoriškais reikalais, šių metų derliumi, 
išklauso ūkininkų skundų ir vykstame toliau. Susirin-
kusieji palydi „VALIO“.

... Tuoj už Kamendulių link Rumšiškių atsidaro 
puikus reginys: iš vienos pusės Nemunas, siauras laukų 
slėnis ir kylančios kalvos sudaro kelių šimtų metrų smė-
lio juosta, per kurią vingiuojasi smėlėtas ir grubus kelias.

... Pasirodo slėnyje išsidriekęs Rumšiškių mies-
telis. Žolynų vartai – „SVEIKAS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTE!“. Apie vartus didžiulė minia žmonių.  
P. Prezidentui išlipus iš automobilio, jį pasitinka baltos, 
lyg angeliukai, mažos mergytės, sveikina ir ištiesia gėlių 
puokštes. Prezidentas priima gėles ir bučiuoja mergytes 
į galvytes – tėviškas meilės pasveikinimas.

Toliau sveikina: savivaldybės vardu sekret. Tamu-
laitis, Katalikų draugijos – kun. Jankevičius [kunigas 
Jurgis Jankevičius, 1894–1940] ir pavasarininkas – 
Grincevičius. Sugiedama savivaldybių ir pavasarininkų 

himnai. Visose kalbose reiškiama 
didelio džiaugsmo ir pagarbos 
aukštąjį svečią sulaukus.

Respublikos Prezidentas iš 
automobilio atsako. Dėkoja už 
sveikinimus ir malonų priėmimą, 
linki geros kloties, nepamesti 
vilties tikėjimu geresnių laikų 
sulaukti ir kviečia likti dorais ir 
laikytis vienybės.

... Prie bažnyčios durų, baž-
nytiniuose rūbuose su mons-
trancija rankose, pasitinka kun. 
Jurevičius, aukštąjį svečią ir jo 
palydą veda prie didžiojo auku-
ro, už grotelių. Medinė bažnytėlė 
kimšte prikimšta žmonių. Susi-
rinkusieji, vargonams padedant, 
gieda „Tegu būna garbė Tavo“.

... Iš bažnyčios p. Prezidentas 
nuvyko sinagogon. Sinagogos 

Vieviečiai pasitinka Prezidentą Antaną Smetoną. 1927 m. rugsėjo 6 d. nuotr. iŠ virgilijaus 
Poviliūno rinkinio
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vartai papuošti tautiškomis lietuvių ir žydų vėliavo-
mis. Prie sinagogos išsirikiavę gaisrininkai, kuriuos 
pasveikino Resp. Prezidentas. Sinagogoje aukštuosius 
svečius pasodino garbingoje vietoje, dalyvaujant didelei 
izraelitų miniai… Rabinas Goldmanas pasakė kalbą, 
kurioje išreiškė Prezidentui daug padėkos už suteiktą 
šiems maldos namams tokią didelę garbę ir pareiškiama 
Valstybės Galvai ir Lietuvai ištikimybės jausmai.

Už malonų priėmimą dėkojo Resp. Prezidentas, po 
kurio kalbos buvo sugiedotas himnas ir Prezidentas 
apleido sinagogą.

... Prezidentas sėda į gyvomis gėlėmis papuoštą 
automobilį ir raitelių lydimas vyksta toliau.

Vėl laukai, mažos kalvos ir vienur kitur žaliuoja 
pušynai. Kruonio link p. Prezidento palydovų skaičius 
padaugėja: nuo Rumšiškių, be anksčiau minėtų asme-
nų, p. Prezidentą lydi Trakų apskrities viršininkas p. 
Steikūnas [Antanas Steikūnas, 1894–1970] ir Trakų 
apskrities karo komendantas majoras Andrašūnas 
[Vyties Kryžiaus kavalierius, pulkininkas Jonas An-
drašūnas 1896–1994].

Štai ir Kruonis.
Miestelio gale dideli, gražūs, su Gedimino stulpais 

vartai: „SVEIKAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY-
BĖS KŪRĖJAU“. Prie vartų dideliausia minia.

R. Prezidentas sutinkamas su duona ir druska. 
Sveikina ūkininkų vardu – Darsūniškio ūkininkas Žu-
kauskas, Kruonio valsčiaus visuomenės vardu karštai 
sveikina – Paltanavičius [dviejų Vyties Kryžių kava-
lierius Saliamonas Paltanavičius, 1894–1961] „Vyties 
Kryžiaus” ordino kavalierius, prašydamas p. Prezidentą 
vesti į rytus Vilniaus vaduoti. Sugiedotas himnas.

Į sveikinimus atsakydamas p. Prezidentas savo 
kalboje pažymi, kad Kruonis jam žinomas iš senų lai-
kų, kai dar dirbdamas „Viltyje“ gaudavo daug kores-
pondencijos. Dabar po dvidešimties metų esą malonu 
matyti atgimusius Kruonis. Kviečia laikytis vienybės ir 
nepamesti vilties, tuomet Vilnius mums sugrįš.

Po Prezidento kalbos sugiedamas himnas. Mergaitės 
Prezidentą apjuosia gėlių vainiku ir lydi bažnyčion, kur 
sutinkamas varpu skambesiu. Šventoriaus angoje Pre-
zidentą pasitinka bažnytiniais rūbais su monstrancija 
rankose Kruonio parapijos klebonas, kun. akademikas 
Aleksandravičius su duona ir vynu ir trumpai nupasa-
kojo šios bažnyčios praeitį.

... Iš bažnyčios Prezidentas nuvyko į rusų cerkvę, 
kuri stovi už miestelio visai lauke… Prie cerkvės sutinka 
šventikas Galkovskis bažnytiškai apsitaisęs su kryžiumi 
rankose... Šventikas Galkovskis už Prezidentą ir vyriau-
sybę sugiedojo maldą.

Iš cerkvės Prezidentas nuvyko į sinagogą. Prie 
šventnamio sutinka su duona ir druska ir sveikina pil. 
Garas. Sinagogoj rabinas Tribanas pažymi, kad dar 
gilioje senovėje, kada Lietuvą valdė Gediminas ir kada 
Vakarų Europoj Izraeliaus tautos išpažintojai buvo 
persekiojimi, Lietuvoj žydai rado malonų priėmimą, 

prieglaudą ir kelis šimtus metų drauge su lietuviais turėjo 
visus tautos vargus ir džiaugsmus. Labai yra malonu čia 
matyti tokį aukštą tiek daug Lietuvai nusipelniusį svetį, 
kaip Resp. Prezidentą Smetoną ir reiškė vilties, kad p. 
A. Smetonai prezidentaujant, visos Lietuvos teritorijos 
bus atgautos. Giedamas Lietuvos himnas.

... Kan. Aleksandravičius [Vincentas Aleksandra-
vičius, 1865–1952] Resp. Prezidentą ir jo palydovus 
pakvietė klebonijon. Besivaišinant kan. Aleksandravi-
čius nupasakojo Kruonio bažnyčios statymo istoriją ir 
kokiomis aplinkybėmis rusai iš katalikų buvo ją atėmę 
ir atidavę pravoslavams. Lietuvos vyriausybė, gra-
žindama kruoniečiams katalikams bažnyčią su visai 
turtais, iš pravoslavų ne atėmė, bet gražino teisėtiems 
šeimininkams.

Reikėjo skubėti į Žiežmarius, kur laukė pamaldos.
... Netoli Žiežmarių prieš akis atsiveria nepaprastai 

puikus reginys: platus kelių kvadratinių kilometrų slėnis, 
per kurį teka Strėvos upė.

... Besileidžiant pakalnėn, Resp. Prezidentą pasitinka 
didokas raitelių būrys. Prezidentas stabtelėja ties išsiri-
kiavusiais šalikelėje raiteliais ir sveikina juos. Raiteliai 
palydi Prezidentą iki miestelio. Įeinant į miestelį žolyno 
vartai: „SVEIKAS, TAUTOS VADE.“ Vartų tūkstan-
tinė minia: karia, šauliai, šauliai dviratininkai, mokiniai, 
sportininkai, valdininkai ir jūra kaimiečių. Minioje ma-
tyti senelis generolas J. Bulota [generolas Jonas Jurgis 
Bulota, 1855–1942] ir kiti kariai. Prezidentą sutinka su 
maršu. Sveikina atsarg. pulk. Buzelis, valsčiaus viršaitis 
Daigė, pašto įstaigos viršininkas Abromavičius, Žiež-
marių vidurinės mokyklos direktorius Daugirdas...Nuo 
garbės vartų iki bažnyčios – ilgiausia gatvė nustatyta 
šaulių, moksleivių, sportininkų, savanorių, gaisrininkų 
špalieriais. Miestelis pasipuošęs tautinėmis vėliavomis. 
Bažnyčios angoje Prezidentą ir jo palydą sutinka baž-
nytiniais rūbais kun. Gaidamavičius. Pamokslą pasakė 
Žiežmarių klebonas dekanas Sužiedelis [prelatas, trem-
tinys Bernardas Sužiedelis, 1888–1962]. Po pamaldų 
Prezidentas apėjo visas išsirikiavusias organizacijas 
ir su kiekviena kolona skyrium pasisveikino. Resp. 
Prezidentas iš gražiai gėlėmis puoštos tribūnos kalba 
į žmones. Po jo kalbos, pavasarininkų choras sugieda 
ilgiausių metų. Prezidentas priima organizacijų paradą.

Klebonijoj pas dekaną Sužiedelį vaišės. Pasistipri-
nus Prezidentas dar aplankė žydų sinagogą kur buvo 
sutiktas su duona ir druska. Sveikino rabinas Šapira.

Pavakare 3 kilometrus nuo Žiežmarių, Astrauciš-
kėse pas naujakurį ats. pulk. Čapliką [Vyties Kryžiaus 
kavalierius, generolas leitenantas Julius Čaplikas, 
1888–1941] įvyko iškilmingi tos dienos pietūs, kuriuose 
dalyvavo kelios dešimtys žmonių. Vaišės užsitęsė iki 
vėlyvos nakties. Pasakyta daug karštų kalbų.

Prezidentas, vidaus reikalų ministeris ir kariuomenės 
vadas nakvojo klebonijoje. Visi kiti – Pakertuose pas p. 
Martynaitį, kuris maloniai vaišino atvykusius.

... Privažiuojame lietuvių kaimą. Gražūs Liūtonių Va
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kaimo žolynų vartai apie juos susirinkę kelių kaimų 
gyventojai. Prezidentas čia sutinkamas typinga kaimo 
„trio“ – didžiulio kaimo kontraboso (kuris žymiai dides-
nis už patį muzikantą), smuiko ir armonikos „orkestro“ 
maršo. Prezidentas padėkojęs už priėmimą, pasiteiravo 
gaspadoriškais reikalais ir priėmė gyventojų skundus. 
Grėžikams geros nuotaikos pridavė adjutanto įteiktos 
jiems kelios popierinės [popieriniai litų banknotai].

… Ne kiek toliau – Ašakienių kaimas. Sutinka 
raiteliai... Sveikina ulonas J. Černiauskas. Mergaitės 
Prezidentui įteikė gėlių bukietus. Gėlių vainiku pa-
puošiamas automobilis. Kaimas išpuoštas žolynais ir 
tautiškomis vėliavomis... Raiteliai nuo Ašakienių palydi 
iki Kietaviškių. Kietaviškių bažnytkaimio gale vartai: 
„SVEIKAS PIRMASAI PREZIDENTE!“ Resp. 
Prezidentas sutinkamas su duona ir druska. Sveikina 
viršaitis – Jurgis Cibulskas, šaulių vardu – Kanavičius, 
ūkininkų sąjungos – Grybauskas, pradžios mokyklos 
mokytojas Medišauskas ir pavasarininkų vardu – Bi-
lutis. Toliau lankoma bažnyčia. Jos angoje Prezidentą 
bažnytiniais rūbais su monstrancija rankose sutinka 
klebonas Pakštys [kunigas, knygnešys Antanas Pakš-
tys, 1870– 1937]… Kleb. Kun. Pakštys, už Prezidentą` 
ir vyriausybę atlaiko pamaldas. Po pamaldų klebonas 
Pakštys Prezidentą su palydovais pakvietė vaišių.

Atsisveikinę skubame į Semeliškes. Prie Semeliškių 
sutiko raiteliai ir palydėjo iki Garbės vartų. Dideli, žo-
lynų, su Gedimino stulpais, vartai: „SVEIKAS TAU-
TOS VADE!“ Prie vartų, kaip per atlaidus dideliausia 
žmonių minia.

Prezidentą sveikino viršaitis – Bronius Stosiūnas, 
ūkininkų vardu – Versockas, mokyklų – mokytojas 
Jonikaitis, buvusių karių ir šaulių – taikos teisėjas Ka-
sakaitis, žydų visuomenės – Šapira ir rusų visuomenės – 
Michalčionka. Mergaitės įteikė gėlių. Prezidentas apėjęs 
išsirikiavusius viso 130 savanorių juos pasveikino ir iš 
automobilio dėkojo už sveikinimus ir priėmimą.

Toliau Prezidentas lankė bažnyčią, kurioj pasiti-
ko kunigas Balčiūnas [kunigas Juozapas Balčiūnas, 
1880–1944], rusų cerkvę, prie kurios 
buvo sutiktas su duona ir druska šventi-
ko Nedeckio, o sinagogoj rabino Šeškino 
[Moišė Šeškinas (Yeshayahu-Moshe 
Sheskin)]. Šventnamiuose, kaip ir kitose 
vietose Prezidentas buvo sutiktas su rei-
kiamomis apeigomis ir pamaldomis.

Aplankius maldnamius, klebonijoj 
įvyko vaišės. Po vaišių vykstantį Prezi-
dentą praleido išsirikiavę raiti savanoriai 
ir šauliai. Aukštadvario pusėj šaulių var-
tai: „TAUTOS VADUI VALIO!“

... Vykstame į Aukštadvarį. Kelias 
vingiuotas, tai kyla kalvon, tai vėl lei-
džiasi žemyn.

... Viena po kitos dulkių debesis sukel-
damos keturios mašinos įsirita miškan. 

Miške kelias raitosi kaip žaltys, kyla ir leidžiasi. Prava-
žiavus vieną miškelį, toliau netrukus kitas – gražesnis. 
Iš pastarojo glėbio ištrūkus, ant dailios kalvos prie 
ežerų pasirodo Aukštadvaris. Kelias, kelis kilometrus 
leidžiasi žemyn.

Iš tolo prie Garbės vartų matyti jūruojanti ir kantriai 
aukštojo svečio laukianti didžiulė minia. Vartai „SVEI-
KAS LIETUVOS KŪRĖJAU!“

Pirmiausiai sveikina valsčiaus viršaitis Adomas 
Grudzevičius, karštai dėkodamas, kad Tautos Vadui 
nepagailo savo jėgų aplankyti „kalnų ir akmenų kraštą“, 
tą tolimą Lietuvos kampelį, nuo kurio už kelių kilometrų 
prasideda okupuota Vilnijos sritis.

Toliau sveikino ūkininkų vardu – Simonavičius, 
vidurinės mokyklos direktorius P. Radžiūnas. Giliai 
susijaudinęs ir gražiai kalbėjo Aukštadvario valsčiaus 
tarybos narys p. Dr. Mongirdas [grafas, savanoris, 
tremtinys Vladas Jonas Mongirdas, 1877–1960]. 
Kalbėtojas primena, kad ir senovėj pro Aukštadvarį 
ėjo svarbus traktas iš Kauno į Vilnių, kuriuo daug 
kartų žygiavo narsūs Gedimino, Kęstučio, Vytauto 
ir kitų didžiųjų tautos vadų karžygiai. Ir nūnai čia 
kelias veda į Vilnių, į tautos pasiilgimo šventyklą. Jei 
visai Lietuvai Vilnius yra brangus, tuo labiau aukš-
tadvariečiams. Tautos Vade, vesk mus į Vilnių, kad 
prie Gedimino šventų palikimų galėtume sudėti sunkią 
tautos naštą, kuri mus tol slėgs, kol mes neatgausime 
protėvių kapų, - pažadėtosios žemės, - susigraudi-
nusio kalbėtojo žodžiai uždegė visą minią. Daug kas 
iš susirinkusiųjų šluosto besiveržinčias ašaras. Dar 
sveikino žydų bendruomenės vardu – rabinas Barazas 
[Aukštadvario rabinas 1901–1932 m. buvo Rovenas 
Barazas (Reuven Baraz)].

Į visus karštus sveikinimus ir pasakytas kalbas, at-
sakė Prezidentas ir padėkojo už pareikštus kaipo Tautos 
galvai pagarbos jausmus. Savo turiningoje kalboje p. 
Prezidentas susirinkusiuosius kvietė laikytis vienybės, 
vengti vaidų ir nesantaikos. Po Prezidento kalbos sugie-
dotas tautos himnas.

Vieviečiai pasitinka Prezidentą Antaną Smetoną. 1927 m. rugsėjo 6 d. Nuotr. iš 
virgilijaus Poviliūno rinkinio
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Toliau, jau visai pavakare, Prezidentas su savo pa-
lyda lankė maldos namus.

Prie bažnyčios vėl vartai: „SVEIKAS TAUTOS 
VADE!“ Čia Prezidentą dar sveikino visuomenės ir 
pavasarininkų atstovai. Prie bažnyčios Prezidentas ir 
jo palydovai buvo apjuosti ilgu žalumynu vainiku ir 
įvesti į bažnyčią. Ten juos pasitiko pamaldų rūbais ir 
monstrancija rankose klebonas kun. V. Vaičiulis [pre-
latas Vincas Vaičiulis, 1891–1960]. Toliau Prezidentas 
lankėsi aukštesniosios mergaičių žemės ūkio mokyklos 
maldos namuose.

Prie sinagogos vartai su lietuviškais ir žydiškais 
užrašais. Čia rabinas Brazas sutiko Prezidentą ir įteikė 
10 Dievo įsakymų – tai aukščiausio laipsnio pagarba. 
Sinagogoje rabinas reiškė noro, kad Lietuva kuo greičiau 
atgautų Vilnių. Žydai seniai laukia, kada Lietuvai būsiąs 
gražintas Vilnius, nes jis žydams, yra lygiai brangus kaip 
lietuviams ir nuo senai yra vadinamas Jerusaleme Lita.

Vykstam į žemės ūkio mokyklą. Prie mokyklos iš 
popieriaus padaryti imituojant akmenis, originalūs 
vartai: „GYVUOK IR VALDYK TAUTOS VADE!“ 
Sutiko mokyklos vedėja, mokytojos ir dailiai sustojusios 
abejose tako pusėse, mokinės. Iš mokyklos, dr. Mongir-
do kviečiamas, Prezidentas lankė dr. Mongirdo ūkį ir 
garsiąją žuvų peryklą. Vakare žemės ūkio mokykloje 
iškilmingi pietūs. Mokykla buvo gražiai iliuminuota, 
grojo orkestras, ir didžiulė minia iki vidurnakčio išbuvo 
prie mokyklos.

Po vakarykščių triukšmingų vaišių ir šokių, mergai-
čių bendrabutyje pailsėjome puikiausiai.

Po skanių pusryčių, Respublikos Prezidentas su pa-
lydovais, 9 val. iš Aukštadvario išvyko toliau tęsti savo 
kelionę. Išleisti buvo susirinkusi didelė žmonių minia.

Iš Aukštadvario iki Semeliškių savo automobiliu 
palydėjo vietinių veikėjų būrys: vidurinės ir mergaičių 
žemės ūkio mokyklų direktoriai, mokytojai ir klebonas.

Semeliškėse atvykstančio Prezidento laukė vėl di-
džiulė piliečių minia. Aukštadvario žemės ūkio mokyk-
los kapelionas čia pasakė atsisveikinimo kalbą, į kurią 
atsakė Prezidentas. Sugiedojus himną ir Prezidentui 
atsisveikinus su palydėjusiais ir susirinkusiais, išvyko 
toliau Vievio link.

Kelis kilometrus nuo Semeliškių Kurkučių kaimo 
gyventojai Prezidentą sutinka su duon a ir druska. 
Vartai – „SVEIKAS LIETUVOS PIRMASAI PRE-
ZIDENTE!“ Apie vartus – žemės atstovai – pūslėtomis 
rankomis ūkininkai. Prezidentui mergaitės įteikė gražių 
gėlių buketus. Prezidentas su ūkininkais pasikalbėjo 
žemės ūkio klausimais ir priėmė skundus.

Ties Pakalniškių sodžiumi vėl vartai – ir žmonių 
minia. Prisiartinus Prezidentą sveikino vietos mokytojas 
Simonavičius. Čionykštis susitikimas skyrėsi nuo kitų 
tuo, kad sutikime dalyvavo didelių ir mažų čigonų būrys 
su kuriais Prezidento palydovai užmezgė gyvą kalbą… 
Čigonai nusiskundė neturį kur gyventi, – negauna 

žemės, o jei žemės gautų, tai neturį medžiagos gyvena-
miems trobesiams statyti ir prašė, kad vyriausybė duotų 
jiems miško medžiagos nemokamai.

– O kariuomenėje jūs tarnaujate? – paklausė gene-
rolas S. Žukauskas.

– Taip, ponuli, mes visi tarnaujame, – atsakė drąsiai 
čigonas, nors tame atsakyme buvo jaučiama, kad jis 
netiesą kalba. Retas kuris čigonų patenka kariuomenėn.

Čigonus pavaišino papierosai, kuriuos rūkė vyrai 
ir moterys.

Netoli Vievio Respublikos Prezidentą pasitinka 
šauliai dviratininkai ir palydi iki Garbės vartų. Garbės 
vartai iš žolynų, Gedimino stulpų pavidal o, su gėlių 
parašu: „SVEIKAS, GEDIMINO AINI!“ Sveikino 
savivaldybės vardu – viršaitis Stakauskas, mokyklos 
mokinių vardu mažos mergaitės įteikė gėlių; valsčiaus 
tarybos vardu sveikino – vaistininkas Milančius 
[knygnešys Jurgis Milančius, 1869–1956]. Mokytojo 
Baumilos vedamas choras sugiedojo himną. Respublikos 
Prezidentas su palyda buvo apjuosti žalumynų vainiku. 
Prie vartų stovėjo dailiai išsirikiavę šauliai, pavasarinin-
kai, mokiniai, gaisrininkai ir sportininkai. Prezidentas 
pasakė gražią kalbą ir dėkojo už priėmimą.

Link bažnyčios vėl vartai: „MES BE VILNIAUS 
NENURIMSIM!“ Dabartiniai Dievo namai – paprasta 
kapinių koplytėlė. Karo metu Vievis skaudžiai nuken-
tėjo: miestelio didžiuma buvo išdeginta. Drauge sudegė 
ir bažnyčia. Jos vietoje nūnai statoma nauja bažnyčia, 
kurios sienos jau išvestos iki langų.

Koplytėlė paprasta, medinė, pusiau gontais, pusiau 
šiaudais dengta...Koplytėlės angoje pasitiko klebonas 
kunigas Mincevičius [Vievio bažnyčios statytojas, ku-
nigas, klebonas Juozapas Mincevičius, 1888–1955] ir 
kaip visur, atlaikė tam tikrą maldą. Iš čia lankoma ant 
gražaus kalnelio, medžių gojaus apsupta, rusų cerkvė. 
Prezidentas sutinkamas su duona ir druska. Cerkvės 
duryse sutiko labai simpatingos išvaizdos ir malonių 
akių šventikas p. Nedeckis ir cerkvėj atgiedojo maldą.

Prie sinagogos vartai: „BŪK PALAIMINTAS SU 
TAVO ATKELIAVIMU!“ Prezidentą priėmė su duona 
ir druska. Sinagogoje sveikino rabinas Elijas. [Vievio 
rabinas nuo XX a. pr. iki 1939 m. Elijas Feinas 
(Eliyahu Fein)]. Aplankius maldnamius, klebonijoje 
įvyko vaišės.

1927 m. vykusi Prezidento A. Smetonos kelio-
nė po Lietuvą buvo pati turiningiausia jo valdymo 
laikotarpiu.

Literatūra

Dienraštis „Lietuva“, 1927 09 03, Nr. 198 (2581), p. 
1; 1927 09 05, Nr. 199 (2582), p. 2; 1927 09 06, Nr. 200 
(2583), p. 1; 1927 09 07, Nr. 201 (2584), p. 1; Nr. 205, 
p. 4; Nr. 207, p. 4; Nr. 209, p. 3; 1927, Nr. 211 (2594), 
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Lietuvos valstybės sienos

Juozas Kazlauskas – 1924–1940 m. 
pasienio policininkas, nuo 1920 m. 
gynęs ir saugojęs Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės sienas
Dukros Aldonos atsiminimai skirti  tėvelio 
Juozo Kazlausko 120-ųjų gimimo meti nių sukakčiai paminėti 

Dr. Aldona LUGAUSKIENĖ, 
Vilnius

Pradžia nr. 2 (876)

Trumpai apie pasienio policiją 1939–1940 m.

Lietuvai atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą, vidaus 
reikalų ministro 1940 m. vasario 19 d. įsakymu 
Nr. 12 pasienio policiją padalijo į šešis barus: Seinų, 
Alytaus, Trakų, Vilniaus, Švenčionėlių ir Zarasų. 
Vietoje Utenos, Ukmergės ir Zarasų pasienio policijos 
barų, saugojusių sieną su Lenkija, buvo įkurti Šven-
čionėlių ir Vilniaus pasienio barai. 1939 gruodžio 
11 d. pasienio policijos Utenos baras iš kariuome-
nės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su 
Švenčionėlių apskrities administracine riba, apsaugą. 
Vilniaus baras perėmė likusią pasienio dalį Baltarusi-
jos SSR (buvusios demarkacinės linijos su Lenkija) 
iki sienos su Vokietija.

 
Pasienio policijos Vilniaus baras

Vilniaus baras saugojo beveik 93 km pasienio ruo-
žą, tarp Šal čios ir Neries upių. Ruožas buvo suskirs-
tytas į 9 rajonus. Bare tarnavo 320 tarnautojų, iš jų: 
vyr. policininkų – 43, policininkų – 255. Kiek vienam 
rajonui saugoti buvo priskirtas apie 10 km ruožas. 
Rajonuose buvo po tris sargybines. VI rajonas saugojo 
10,245 km ruožą. Ruožą trijose sargybinėse saugojo 5 
vyr. policininkai ir 33 policininkai. Rajonas susisieki-
mui turėjo 2 arklius ir 6 dviračius. VI rajono buveinė 
buvo netoli Šumsko Mykolo ir Halinos Šumskių 
dvare. III sargybinės saugomas ruožas 3,5 km,

jį saugojo 1 vyr. policininkas ir 10 policininkų. Daug 
policininkų šeimų gyveno dvaro kumetyne.

Per Šumską iš sovietų okupuotos dalies dėl blogų 
gyvenimo sąlygų iš buvusios Lenkijos į Lietuvą ėjo 
nesulaikomas atbėgėlių srautas. Tik iš pasienio zonos 
iškėlus gyventojus 7 km nuo sienos atbėgėlių srautas 
sumažėjo. Vyko intensyvi kontrabanda.

www
Tėvelis sutiko pasilikti pasienio sargyboje ir ru-

denį tęsė tarnybą netoli Vilniaus Šumsko miestelyje. 
Tarnavo VI rajono III sargybinėje eiliniu policininku. 
Čia jau sieną reikėjo saugoti su Baltarusijos SSR. 
Pradžioje tėtis į Šumską išvažiavo vienas, surado, 
kur gyvens, ir tik vėlai rudenį persivežė mus. Ap-
sigyvenome Šumsko dvare, kumečių namuose, kur 
gyveno kelios policininkų šeimos. Pasienio policijos 
rajonas ir sargybinė buvo dvaro patalpose, o kitoje 
dvaro pusėje dar gyveno žila senyva šeimininkė, 
lenkė, dažnai ją matydavom prigludusią prie lango. 
Ją aptarnavo ekonomė, kuri prie diržo turėdavo krū-
velę raktų. Už dvaro rūmų buvo parkas. Jis jau buvo 
apleistas, bet policininkų vaikai parke neturėjo teisės 
būti, buvo išvaromi. Prie dvaro rūmų buvo atskiras 
namas, kur gyveno dvaro ūkvedys. Jie buvo lenkai ir 
su policininkų vaikais neleisdavo savo dukrų žaisti. 
Man buvo išimtis – su mergaitėmis žaisdavau ir jų 
namuose. Fasadinė dvaro aplinka buvo labai tvarkin-
ga. Didelėje klomboje gausybė gražių, žydinčių gėlių: 
rožių, vakarinių kvapiųjų tabakų, oranžinių aguonų, 
narcizų, astrų ir dar visoksių darželio gėlių.Li
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Prieš pusę metų aplankėme Šumsko miestelį ir 
dvaro teritoriją, kur buvo įsikūrusi pasienio policijos 
Vilniaus baro rajono būstinė. Miestelis tvarkomas, 
mokykla rekonstruota ir išplėsta. Teko susitikti su 
mokytojais, kurie mus maloniai priėmė. Šumsko 
dvaro teritorija labai apleista, nelikę gėlynų, gražaus 
parko. Liūdna buvo tai matyti. Kumetyno namo, 
kuriame gyveno mūsų šeima ir dar kelios policininkų 
šeimos, jau nėra, kadangi vaikai neatsargiai žaisdami 
sukėlė gaisrą. Tik gerai apieškojus aplinką, radome 
pamatų likučius ir po šiukšlėmis apsamanojusius 
laiptelius, kurie buvo prie mūsų buto lauko durų. 

Su broliu į mokyklą reikėdavo keliauti daugiau 
nei kilometrą mišku. Dažnai mokinukus kažkas pa-

vėžėdavo, o į namus dažniausiai grįždavome pėsti. 
Šumsko miestelyje kuras buvo durpės, tai rudenį ir 
žiemą specifi nis jų kvapas gatvėse būdavo stiprus, o 
sniegas nuo dūmų tamsus.

Mokykla buvo neseniai pastatytame mediniame 
name. Didelio medinio namo gale buvo viena klasė 
su dviem eilėmis suolų: prie lango buvo suolai len-
kų vaikams, o antroje eilėje lietuviams. Mokytoja 
pamokos metu dėstė ir lenkiškai, ir lietuviškai. Buvo 
laikomasi drausmės. Tarp pamokų klasės buvo vėdi-
namos. Jei pertraukos metu kas nors užeidavo į klasę, 
skirdavo bausmę. Mokytoja tokiam vaikui stipriai 
rėždavo medine liniuote per delną, o skausmas vai-
kui pasireikšdavo „balute po kojom“. Visi to bijojo, 
bet tai pasitaikydavo retai, nors policininkų vaikų 
neliesdavo, privengdavo.

Šumsko dvaro teritorija buvo didelė. Čia buvo 
ir galvijų tvartų. Kai kada pro mūsų namą juos 
kažkur vesdavo. Kartą, eidama keliu, pamačiau 
varomus gyvulius. Išsigandau ir kažkaip įsiropščiau 
ant tvoros. Kai banda priėjo netoli manęs, išsigan-
dau ir nupuoliau nuo tvoros. Susižeidžiau ranką. 
Kitą rytą tėtis vežė mane į Vilnių peršviesti. Lyg 
atsimenu, kad tai buvo Tilto g. Raudonasis Kry-
žius. Labai buvo smagu važiuoti traukiniu, o stoties 
aikštėje įsėdome į odinę karietą ir mus vežė arkliai. 
Atsimenu, kad arklių kanopos lyg muzika kaukšėjo 
grindiniu. O namai dideli, gatvės ilgos. Kaip gražu 
Vilniuje! Ranka buvo tik sužalota, pralinksmėjau. 
Tėvelis atvedė mane prie Neries. Tokia didelė upė, 
o dar toliau tiltas –milžiniškas, didžiulės arkos, 
tamsiai žalias! Tai buvo nenupasakojamas stebu-
klas, grožis! Net negalvojau, kad čia gyvensiu. Jau 
daugiau to puikaus tilto nebus. Kai po kelerių metų 
apsigyvenau Vilniuje, vietoje gražaus tilto buvo 
medinis, kuris virpėdavo važiuojant mašinoms arba 
žygiuojant kariams. Tas didysis žaliasis tiltas dar tik 
tolimoje atminty, kažkiek liko vaizduotėje. Tokio 
didingo tilto jau niekada nebus. 

Prasidėjo sunkūs, neramūs laikai. Per Šumską 
žygiavo sovietų armijos kariai. Žmonių, ypač tarnau-
tojų, nuotaikos buvo baisios. Visi svetimame krašte 
liko be darbo, be atlyginimo. Užsidarė bankai, o juose 
liko visos santaupos. Mus ištiko didelė bėda. Mama 

Šumsko dvaro rūmai dabar. Rūmų kairėje pusėje buvo Vilniaus 
baro VI rajono būstinė

Sovietiniais metais sudegusio kumetyno likučiai. Aldona 
Kazlauskaitė rodo, kur buvo langai ir įėjimas į butą

Senoji medinė Šumsko mokykla (pastatyta 1938 m.)
Aldona Kazlauskaitė prie senosios, jau su priestatais, mokyklos. 
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labai nusilpusi ir dėl sudėtingo priešgimdyvinio lai-
kotarpio buvo paguldyta į ligoninę. Kankinamai ilgai 
gydytojai nieko gero nežadėjo. Po kelių dienų mūsų 
šeimą papildė mergaitė, o mes su broliu sulaukėme 
sesutės. Mamos sveikata buvo sudėtinga. Iš Šums-
ko skubiai reikėjo išvažiuoti. O kur važiuoti? Savo 
namų neturėjo, tėvai vis ruošėsi pirkti ūkį, o dabar ir 
santaupos dingo. Nutarė važiuoti į Giedraičius, kur 
močiutė turėjo butą ir pati gyveno viename kamba-
ryje, o antrasis buvo išnuomotas.

Šumske jau buvo karo padėtis. Visur daug sovietų 
kareivių, dideliais pulkais žygiavo į Lietuvą.

Tuo laiku mama dvi savaites gulėjo ligoninėje, 
labai nusilpusi. Šumske likti ilgai irgi nebuvo gali-
mybių, reikėjo ruoštis išvažiuoti. Mes Šumske jau 
buvome svetimi svetimoj šaly.

Nuotaika pagerėjo, kai gimė maža mergaitė. 
Mergaitė buvo silpna, o kelionė į Giedraičius gan 
sudėtinga. Tėvai nutarė mergaitę pakrikštyti Šumske, 
nes nebuvo tikri, ar ji atlaikys kelionę. Mama pasitarė 
su kunigu ir nutarė ją pakrikštyti Šumsko bažnyčioje.

Iš Šumsko daug policininkų buvo išvykę į namus, 
jų liko nedaug. Tėvai pakvietė į kūmus artimiausią 
gerą draugą policininką, o krikšto mamos reikėjo 
ieškoti, bet kur? Aš tik maždaug prieš metus buvau 
priėmusi Pirmąją Komuniją. Kunigas su tėvais pasi-
tarė ir nutarė, kad aš galiu būti sesutės krikšto mama, 
kitos išeities nebuvo.

Mama suruošė mergaitę krikštui ir prie bažnyčios 
įdavė man suvystytą mergaitę – kartu su tėtės draugu 
policininku užėjom į bažnyčią. Sesutę nešiau atsar-
giai, bijojau, kad neišmesčiau, nes man buvo sunkoka 
ją laikyti. Mes su kūmu ir mama ėjome į zakristiją 
per visą bažnyčią. Bažnyčioje buvusios moterys su 
didžiausiu susidomėjimu stebėjo ir smagiai šypsojosi. 
Labai įdomi buvo mūsų kompanija – policininkas 
ir maža mergaitė nešė suvystytą vaikelį. Per krikštą 
mergaitei duotas vardas Milusa Genovaitė, jį išrinko 
mama.

Po krikštynų grįžome į namus, tėvai su kūmu 
pietavo, vaišinosi, o man kūmas dovanojo nemažą 
maišelį įvairių saldainių. Aš labai apsidžiaugiau ir su 
saldainiais nulėkiau pas draugus. Visi vaišinomės ir 
buvo gan smagu.

Dabar mergaitei buvau ir sesuo, ir krikšto mama.
Kelionei į Giedraičius tėvelis vienas tvarkė mantą, 

kurią reikėjo pasiimti, surišo kelis ryšulius drabužių, 
paėmė kelis baldelius, o visa kita paliko. Kažkaip pa-
sisamdė nedidelį sunkvežimį, o mes, vaikai ir tėvelis, 
važiavome ant tų ryšulių, mama su naujagime sesute 
kabinoje. Bobutė Izabelė priėmė mus gyventi į savo 
vieną kambarėlį, buvome šešiese. Kito kambario nuo-
mininkai atsisakė išeiti – „smetonininkams kambario 
neužleisime“. Nebuvo nei pinigų, nei maisto atsargų, 
nei darbo. Žiema čia pat. Labai sunkūs laikai buvo, 
reikėjo skolintis ir kažkaip pragyventi. Pavasarį tėvelis 

ėmėsi lauko darbų. Čia buvo 1 ha žemės, reikėjo sko-
lintis arklį (už jį reikėjo atidirbti). Jis mokėjo arti ir 
sėti (išmoko jaunystėje). Jau pavasarį turėjome daržų. 
Kai ką pasėjo, ką apsodino bulvėmis, runkeliais. Jau 
rudeniop nusipirko karvutę ir paršelių, bet pinigų 
labai trūko. Tėtė puikiai sugebėjo iš mažo gabalėlio 
žemės, vykdant sėjomainą, gauti gerą derlių ir aprū-
pinti daržovėmis bei javais šeimą. 

Į Lietuvą grįžus sovietų armijai, 1944 m. buvo la-
bai nemalonūs, pilni nerimo laikai. Kai prie Dubingių 
pasirodė lenkų Armija Krajova, Giedraičiams grėsė 
antpuoliai, gyventojų įtampa didėjo. Krajovininkai 
žudydavo lietuvių šeimas ir ištisus lietuviškus kaimus. 
Jei kaimuose žmonės pamatydavo tos armijos karius, 
pranešdavo mokyklai. Mokytojai paleisdavo vaikus 
namo ir liepdavo eiti miestelio pakraščiais, kad būtų 
saugiau. Kai ateidavo vakaras, miestelio moterys su 
vaikais, sutvarkę ūkio darbus, išvedę karves miško 
link, skubėdavo slėptis į bažnyčią. Viso miestelio 
moterys su vaikais, atsinešę kažką pasikloti, miego-
davo bažnyčioje. Kasdieną, į pavakarę, mes trise su 
mama, nešini paklotų ryšuliais, eidavome nakvoti 
pas gerąjį kunigą į bažnyčią. Ryte nepailsėję, pilni 
baimės ir nerimo, su tais pačiais ryšuliais, tą ilgą ki-
lometrą iki namų grįždavome. Nežinau, kas bažnyčią 
užrakindavo, o ryte kažkas atidarydavo duris. Reikia 
įsivaizduoti, kokios sąlygos buvo nakvynei, kai pilna 
bažnyčia žmonių, verkiančių vaikų ir t. t. Bet buvo 
saugu ten slėptis nuo Armijos Krajovos. Ryte vėl visi 
grįždavo namo. Aišku, moterys buvo pavargusios ir 
taip kasdien, net nežinau, kiek tai tęsėsi, sunku buvo 
ir moksleiviams. Tuo laiku naktimis vyrai saugojo 
miestelį. Tai buvo labai neramūs laikai, su didele 
baime juos pragyvenome.

Tas bėgimas slėptis nuo Armijos Krajovos tęsėsi 
gana ilgai. Tik vėliau mus priglaudė šalia bažnyčios 
gyvenęs gerasis Jonas Petkevičius. Nakvoti mums 
leido savo mažame kambarėlyje. Čia buvo ramiau: 
nebuvo triukšmo, aimanų, raminimų. Į namus grįž-
davome geriau pailsėję. Namuose jau rasdavome 
tėvelį, grįžusį iš miestelio apsaugos. Vakarais vyrai 
susirinkdavo Giedraičiuose ir pasiskirstę vietomis 
saugodavo miestelį. 

Vokiečių okupacijos laikais tėvelis įsidarbino Gied-
raičių girininkijoje žvalgu. Jam priklausė 12 eigulijų, 
kuriose tikrino ir darė atliktų miško darbų apskaitas. 

Tuo laiku miškuose buvo neramu, Lietuvoje 
prasidėjo partizaninis judėjimas. Vėliau – stribai... 
Miškuose tėvelio darbas buvo labai sudėtingas. Ei-
gulijos buvo išmėtytos, važiuoti su arkliuku buvo 
nesaugu. Tėvelis gerai sutarė su eiguliais ir manau, 
kad žinojo, kur ir kada bus partizanai. Iš Giedraičių 
jiems pranešdavo naujienas, buvo lyg ryšininku. Stri-
bai įtardavo tėvelį, kodėl jo partizanai neliečia, visada 
grįžta namo. Tėvelis sakydavo, kad tuose miškuose 
jų nematė. Stribai kartais įsisodindavo tėvelį į savo 
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vežimą, bet niekas tuokart nepasirodydavo ir susi-
šaudymų nebuvo, visi buvo įspėti. Stribus miškuose 
dažnai apšaudydavo, keli jų buvo žuvę ir „garbingai“ 
palaidoti prie Giedraičių paminklo „Žuvusiems kar-
žygiams už Lietuvos laisvę kovose ties Giedraičiais“. 
Tik Nepriklausomybės metais stribų kapai buvo 
išardyti ir perlaidoti kitur.

Tuo metu išvažiuodavo su arkliuku į miškus su 
baime, išsekęs grįždavo, sunku buvo, kad tik nesi-
tikti stribų. Tėvelis buvo nerviškai išvargęs. Įtemp-
tos dienos galėjo baigtis ir liūdniau. Greitai, užėjus 
sovietams, tėvelis išėjo iš girininkijos. Vėl reikėjo 
išvykti... Atsimenu, kažkoks žmogus iš miestelio 
ateidavo pas tėvelį ir jie dviese, išėję į daržus, kažką 
kalbėdavosi. Vėliau tėtį perspėjo, kad jo šeima yra 
sąrašuose ištrėmimui. Nežinau, kas tai pranešė, man, 
vaikui, atrodė, kad iš miestelio ateinantis žmogus kaž-
ką tėveliui kalbėdavo apie partizanus, o galbūt ir apie 
trėmimą. Dažnai, kai naktį nubusdavau, matydavau 
tėvelį stovintį prie lango, lyg kažko laukiantį. Pasieny 
stovėjo paruošti su maistu ir mantos keli maišai.

Vokiečių okupacijos metais tėvai priglaudė ir 
slapstė pažįstamą žydaukaitę Merą Bender. Dar vė-
liau ją priglaudė viena šeima kaime. Taip ji per karą, 
priglausta gerų žmonių, išgyveno. Lietuvos Respu-
blikos Prezidento dekretu 2017 m. rugsėjo 25 d.
aš ir abu tėvai (po mirties) apdovanoti Žuvančiųjų 
gelbėjimo kryžiais. 

Giedraičių miestelio gyventojos Meros Bender 
gelbėjimą organizavo jos draugas Giedraičių pašto 
viršininkas Vladas Butėnas. Prieš karą Mera Bender 
gyveno mediniame namelyje Giedraičių centre, ten 
pat turėjo ir galanterijos parduotuvę. Miestelio gy-
ventojai gerai pažinojo Merą, todėl slapstant ją rei-

kėjo laikytis ypatingos konspiracijos. Vladui Butėnui 
paprašius, Merą gelbėjo keli Giedraičių miestelio ir 
apylinkių gyventojai, tarp jų – Giedraičių bažnyčios 
vargonininkas Izidorius ir Vaclava Steponavičiai bei 
Vaclavos seserų Pranciškos Ilgevičienės ir Kotrynos 
Malakauskienės šeimos, gyvenusios Giedraičių rajone.

Vieną 1942-ųjų naktį Vladas Butėnas dviračiu 
atvežė Merą Bender pas Juozą ir Domicelę Kazlaus-
kus, kurie su trimis savo vaikais Aldona (g. 1931 m.),
Kęstučiu (g. 1933 m.) ir Milusa (g. 1940 m.) gyveno 
šalia Giedraičių, Varijatkos kaime (dabar kaimas pri-
jungtas prie Giedraičių miestelio, o buvęs Kazlauskų 
namas liko Vilniaus gatvėje). Juozas ir Domicelė 
Kazlauskai, prieš išsikeliant iš Giedraičių į Kernavę, 
gerai pažinojo Meros Bender šeimą, gražiai su jais 
sutarė, todėl ir sutiko slėpti bei gelbėti Merą, nors tai 
buvo labai pavojinga – namuose augo trys mažamečiai 
vaikai, galėjo žūti visa šeima.

Vieną rytą nubudusi pamačiau miegamajame 
Merą. Iš karto ją atpažinau. Tėtis tyliai paaiškino, kad 
naktį Vladas Butėnas Merą atvežė dviračiu ir pasakė, 
jog tai didelė paslaptis, paaiškino, kaip turėsiu elgtis. 
Mera įsikūrė mūsų miegamajame, ant didelės rusiškos 
krosnies. Visi valgydavome prie bendro stalo, tik 
Mera sėsdavo į kampą, kad pro langą jos nepastebė-
tų. Kol grįždavau iš mokyklos, Merą saugojo tėvai, 
o kai pareidavau, „sargo“ darbas tekdavo man, nes 
tėvai turėjo dirbti ūkio darbus. Po pietų eidavau ką 
nors veikti kieme ir ant durų pakabindavau spyną, 
kad neužeitų kaimynų vaikai ar kaimynės. Ateidavo 
mano draugės, labai norėjosi geriausiai draugei at-
skleisti paslaptį, bet buvau tvirta ir niekada niekam 
apie mūsų viešnią neprasitariau. Man tada buvo apie 
11 metų. Vakarais užsidengdavau langą ir ruošdavau 

Juozo Kazlausko 
apdovanojimo (po 
mirties) dokumentai
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pamokas, prie manęs visada būdavo Mera. Ji domėjo-
si, ką miestelyje girdėjau ar mačiau, kokie mano namų 
darbai, abi skaitėm knygas, deklamavau išmoktus ei-
lėraščius ir kita. Mes labai susidraugavome. Nežinau, 
kiek laiko ji pas mus gyveno, tik vieną rytą nubudusi 
pastebėjau, kad Meros ant krosnies nebėra, ir pajutau 
tuštumą. Tėtis paaiškino, kad Vladas Butėnas Merą 
naktį dviračiu išvežė į saugesnę vietą kaime.

Beveik neįmanoma nustatyti, kiek laiko pas vie-
nus ar pas kitus žmones išbuvo Mera Bender, tačiau 
daugeliui Giedraičių ir apylinkių kaimų gyventojams 
padedant, ji liko gyva. Po karo Mera Bender ištekėjo 
už savo gelbėtojo Vlado Butėno, o su kitais savo 
gelbėtojais palaikė ryšius iki pat mirties (Mera Ben-
der-Butėnienė mirė Vilniuje 1995 m.).

Ir dar. Aš su sesute Giedraičiuose jau turime po 
broliuką. Giedraičiuose 1945 m. gegužės 21 d. Juozo 
ir Domicelės Kazlauskų šeimoje gimė sūnus Kazimie-
ras. Tėvelis iš gerų žmonių sužinojo, kad visa šeima 
yra tremiamų sąrašuose. Taigi šešių asmenų šeimai 
didžiausias rūpestis, kur bėgti, pas ką prisiglausti? 

Esant tokiai sunkiai padėčiai ir nežiniai, tėvelis 
susiruošė bėgti iš namų ir 1946 m. pradžioje išvažiavo 
į Vilnių. Kurį laiką prisiglaudė pas jau Vilniuje gy-
venančius giedraitiškius. Ilgai ieškojo darbo ir šeimai 
buto. Mama jau nedirbo, buvo namų šeimininkė. Tik 
po kurio laiko visa šeima su keturiais mažamečiais 
vaikais persikėlė gyventi į Vilnių. Vilniuje, Kalvarijų 
gatvėje, tėveliui pasisekė gauti tik vieno kambario 
butą mediniame name be patogumų. Sąlygos buvo 
sunkios, bet buvo ramu dėl ištrėmimo. Tik vienas 
tėvelis pradėjo dirbti. Pradžioje įsidarbino naktiniu 
sargu sėlių plukdymo Nerimi organizacijoje. 

Prie Žaliojo tilto, kiek akys matė, Neryje plū-
duriavo gausybė sielių. Jie buvo plukdomi kasdien, 
nežinau, gal ir naktį. Tos baržos kartais sustodavo 
kaip didžiuliai laivai, tai būdavo nepaprastas regi-
nys, kartais atrodydavo, kad tai tik sielių karalystė, 
net vandens nesimatydavo. Tėtis, šilčiau apsirengęs, 
naktimis budėdavo prie Žaliojo tilto. Vėliau įsidarbi-
no pašto autotransporto kontoroje, kurioje ilgą laiką 
dirbo staliumi. Tėtis staliaus darbo įgūdžių neturėjo, 
reikėjo gerai padirbėti. Darbovietėje jis už gerą ir są-
žiningą darbą kelis kartus buvo įrašytas į garbės lentą, 
įvertintas garbės raštais ir piniginėmis premijomis. 
Papildomai dirbo naktiniu budėtoju įstaigose. Dvi 
paras atidirbęs, grįždavo pervargęs namo pailsėti. Ir 
darbo sąlygos buvo sunkios, ir stigo pinigų bei maisto. 
Kažkokį maisto davinį gaudavo tik kortelių sistemos 
būdu, o jei kiek daugiau – reikėjo pirkti turguje. 
Jei norėjai nusipirkti 1 kg cukraus pakelį, reikėjo 
eilėje stovėti iš vakaro, pernakt iki ryto. Aš ne vieną 
naktį stovėjau eilėje, bet baisiausia būdavo ryte, kai 
užgriūdavo vyrai ir jaunuoliai ir be eilės stengdavosi 
prasigrūsti prie parduotuvės durų. Mums, vaikams, 
būdavo tikras pragaras: mes verkdavome dėl jų agre-

sijos ir jėgos. Ryte po tokios nakties reikėdavo eiti į 
mokyklas, gerai, kad buvome antroje pamainoje ir 
ne kasdien tos eilės buvo. 

Persikrausčius į Vilnių, man reikėjo iš Giedraičių 
progimnazijos pereiti mokytis į Vilniaus Salomėjos 
Neries mergaičių gimnaziją, kuri buvo Ignoto gatvė-
je, senojo vienuolyno patalpose. Į mokyklą dienos 
metu buvo nesunku nueiti, o vakare, grįžtant namo, 
apie 21 val., menkai apšviestomis gatvėmis pareiti į 
Kalvarijų gatvę prieš cerkvę buvo nesaugu. Maždaug 
iki cerkvės buvo nesaugu. Mieste dar daug daug griu-
vėsių, subombarduotų namų ir siautėjo baisi banditų 
organizacija „Geležiniai katinai“. 

Iš Giedraičių į Salomėjos Neries mergaičių gim-
naziją atvykau tik rugsėjo vidury, apsistojau pas 
žmones, kur laikinai gyveno tėvelis. Pradėti mokytis 
buvo sunku, programa jau skyrėsi. Giedraičiuose 
visada buvau antra mokinė, o čia jau buvo sunku 
prisivyti esamą moksleivių lygį, reikėjo daug dirbti 
papildomai.

Baigusi Salomėjos Nėries mergaičių gimnaziją, 
įstojau į Vilniaus universiteto (VU) Gamtos mokslų 
fakultetą. Išlaikiau labai gerai pirmo semestro egzami-
nus, o toliau nutariau kur nors įsidarbinti. Gyvenimo 
sąlygos buvo prastos, trūko drabužių, batų, maisto. 
Brolis Kęstutis sunkiai susirgo kaulų tuberkulioze ir 
5 metus sugipsuotas gulėjo Antakalnio tuberkulio-
zinėje ligoninėje. Tėvam dar vienas didelis rūpestis, 
dar sąlygos pablogėjo.

Tėvų pažįstami gyveno ir dirbo Čiobiškio vaikų 
namuose, jie užsiminė, kad aš galėčiau atvažiuoti 
dirbti į Čiobiškį, Širvintų r. Kreipiausi į Gamtos 
fakulteto dekaną V. Chomskį, kad noriu laikinai nu-
traukti studijas. Dekanas labai mane perkalbinėjo, kad 
išėjus jau daugiau negrįši, tokių atvejų jau buvo, bet 
aš užtikrinau, kad tikrai grįšiu. Tikrai grįžau po metų.

Išvažiavau į Čiobiškio vaikų namus, įsidarbinau 
auklėtoja. Pradžioje dirbau su 5–6 metukų vaikais, 
o po pusmečio turėjau dirbti mergaičių grupėje. Su 
mergaitėmis man labai gerai sekėsi. Jos jau lankė 
mokyklą, o dar vėliau liko berniukų (moksleivių) 
grupė be auklėtojos ir man direktorius liepė per-
imti berniukų grupę. Žinojau, kad jie buvo sunkiai 
valdomi, nieko neklausydavo, gyveno savo laukinį 
gyvenimą, ateidavo tik pavalgyti ir miegoti. Dirbti 
reikėjo nuo 7 val. ryto iki 21 val., kasdien be išeiginių. 
Auklėtojoms šeštadieniais reikėdavo darželio vaikus 
išmaudyti, pakeisti drabužius. Moksleiviai patys 
prausdavosi, plaudavo ir tvarkydavo savo patalpas. 
Reikėdavo tikrinti namų darbus, užimti per laisvą 
laiką, padraugauti su jais, išklausyti ir duoti patarimų.

Su darželinukais dirbti sekėsi gerai. Kasmet prieš 
Moters dieną reikėdavo kiekvienai vaikų grupei pa-
ruošti šventinę programą. Po vieno koncerto buvo 
įvertintos vaikų programos ir mano grupė laimėjo 
pirmą vietą. Su mergaičių grupe sekėsi gerai, gražiai 
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sutarėm – be pykčio ir prievartos. Perimant berniukų 
grupę, gal porą naktų užmigt negalėjau, o jeigu kai 
kurie vaikai neklausys, darys viską priešingai? Labai 
džiaugiausi, kad po poros dienų pradėjau rasti bendrą 
kalbą – jau patį pirmą kartą vaikinukai sustojo po du 
ir visi ėjome į mišką. Ten daug kalbėjom ir išmokiau 
vieną dainą „Vėjas švilpia, propeleris gaudžia...“ – su 
tokia daina rikiuotėj grįžtam į savo kiemą. Darbuo-
tojai žiūrėjo kaip į šventę: berniukai pareina poromis 
ir su daina! Bet kokia man buvo šventė! Darbas Čio-
biškyje labai sekėsi, laikas bėgo gražiai ir šiltai. Aš ir 
dabar prisimenu be galo malonius laikus Čiobiškio 
vaikų namuose.

Rudenį Čiobiškio ūkyje nupirkau bulvių, kopūstų, 
morkų ir kitų daržovių, pasamdžiau 1,5 tonos ma-
šinos vairuotoją ir pilną mašiną daržovių išsiunčiau 
namiškiam. Manau, jiems buvo gera dovana.

Prabėgo metai Čiobiškyje, reikėjo grįžti į moks-
lus, į antrą semestrą. Buvo labai sunku palikti vaikų 
namus, jų vaikus, su kuriais gražiai susidraugavome. 
Išsiskirdami be ašarų neapsiėjome, o su kai kuriais 
dar ilgai susirašinėjome laiškais.

Studijų metais, vasaros atostogų metu, eidavau 
dirbti į vaikų darželius auklėtoja arba įsidarbindavau 
VU bibliotekoje. Visada pavydėjau draugams, kurie 
važiuodavo atostogauti pas tėvus ar senelius, ar net pas 
gimines į kaimus. Aš tokio kaimo niekada neturėjau. 
Per vasarą uždirbtus pinigėlius išleisdavau aprangos 
ir apavo pirkimui, o likusius – teatrams, koncertams 
ir kitoms išlaidoms. Stengiausi, kad tėvų pagalbos 
mažai kada reiktų.

Jau dirbdama MA Biochemijos institute, nutariau 
aplankyti Kernavę, apie kurią mažai ką teprisiminiau. 
Kernavėje buvo labai įdomu vaikščioti gatvelėmis, 
kurias jau buvau užmiršusi, aplankiau kalnus – kiek 
daug kartų čia buvo vaikščiota. Atsimenu, kad čia 
vykdavo koncertų, kur ir mama dainuodavo.

Aplankiau Poguliankos kaimą. O čia jau nieko 
neatsiminiau, gal tik pirmą namelį, kuriame trumpai 
gyvenome. Tėtis nutarė duoti avansu pinigų vienam 
namo šeimininkui, kad šis pristatytų antrą namo galą, 
kur mes gautume gyvenamąjį plotą. Čia jau gyve-
nome gan patogiai. Tačiau tuo neilgai džiaugėmės. 
Tėvelis gavo nurodymą, kad netrukus turi išsikelti 
dirbti į Šumską (Vilniaus r.).

Vaikščiodama po Poguliankos kaimą, nuėjau į 
vienkiemį, kur mes paskutinį kartą gyvenome. Buvo 
labai liūdna, kad mūsų namo vietoje tik pasėliai, 
o namo nei žymės. Liko tik nedidelis tvenkinėlis, 
prie kurio būdavo mūsų daržai. Netoli namų buvo 
kalnelis, kur mes su kaimynų vaikais žaisdavome, 
rinkdavome žemuoges, žieminius česnakus ir t. t., 
žaidėme slėpynių, tai buvo puiki mūsų zona. Dabar 
kalnelis apaugęs krūmais, žolėm, gal jau nieks ta 
gražia aplinka nesidžiaugia. Bevaikščiodama paste-
bėjau, kad už kokių 200–300 metrų, prie miško, nuo 

savo namų mane stebėjo žmonės. Nutariau ir juos 
aplankyti, ką nors sužinoti apie mūsų šeimininkus. 
Labai mielai apie viską pakalbėjome ir pasakė, kad 
jauniausia šeimininkų duktė Sofi ja, kurios nebuvau 
dar mačiusi, gyvena Kernavėje. Nutariau ir ją aplan-
kyti. Jau ji mano tėvų nepažinojo, bet jos broliai tada 
dar buvo gyvi ir dirbo Vilniaus r. Pati Sofi ja labai 
sunkiai sirgo, turėjo dukrą, sūnų ir anūką. Abu tėvai 
jau seniai buvo mirę. 

Eidama į stotį atkreipiau dėmesį į skelbimų lentą. 
Nustebau ir apsidžiaugiau – ant mažos skiautelės 
popieriaus buvo pranešta, kad rugpjūčio mėn. Kerna-
vės mokyklai sukanka 70 metų (1998 m.). Nutariau 
būtinai vėl atvykti į mokyklos jubiliejų.

Mokyklos jubiliejinis susirinkimas vyko kieme. 
Apie mokyklos įsteigimą ir jos istoriją kalbėjo buvu-
sio pirmojo muziejininko ir mokyklos vedėjo Juozo 
Šiaučiūno duktė Emilija Pajauta Šiaučiūnaitė-Garbo-
nienė. Susirinkimo pabaigoje E. Garbonienė perskaitė 
mokytojos Felicijos Klimukaitės laišką, kuri čia dirbo 
iki karo. Laiške buvo prašoma atsiliepti jos mokiniams 
ir, jei būtų galimybė, ją aplankyti Vilkijoj – atvykti į 
jubiliejų jai neleido sveikata. Man atrodė, kad nieks į 
laišką neatsiliepė, o aš paprašiau mokytojos adreso ir 
nutariau jai parašyti. Mokytoja labai džiaugėsi mano 
laišku. Labai nustebau, gavus jos laišką, kuris buvo jos 
gyvenimo aprašymas. Pasirodo, kad ji po karo ilgą laiką 
gyveno Vilniuje, A. Goštauto g. (buv. Karolio Požėlos), 
su vyru. Gal mes gatvėse ir susitikdavome, bet nepa-
žinome viena kitos. Vyrui mirus, išvažiavo gyventi į 
Vilkiją. Po daugelio metų grįžo iš Vilkijos į Vilnių pas 
dukterį, kuri gyveno Fabijoniškėse. Jau sveikata buvo 
labai prasta. Visa tai buvo parašyta jos laiške.

Aldona Kazlauskaitė su tėveliu Juozu prie buto lango (Saracėnų g. 
Vilnius), 1957 m. Li
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Nutariau aplankyti mokytoją Vilkijoje. Iš autobu-
so išlipusi pasukau į miestelį, net nežinojau, kokioje 
gatvėje esu, bet sustojau paklausti moters, kur gyvena 
mokytoja Matulevičienė. Nustebau, kad stovėjau prie 
mokytojos durų. Gera nuojauta! Su mokytoja šiltai 
ir maloniai bendravome, čia praleidau dvi dienas.

Kai pranešė, kad mokytoja silpna ir gyvena pas 
dukrą, dažnai ją lankydavau ir džiaugdavomės, kad 
galime ramiai pasikalbėti. Jau buvo matyti, kad dėl 
jos ligos mūsų susitikimai gali ir nutrūkti... Pasku-
tinis atsisveikinimas buvo šiltas, nuoširdus, stipriai 
apsikabinome... Mokytoja Felicija Klimukaitė-Ma-
tulevičienė mirė 2003 m. vasario 14 d., palaidota 
Rokantiškių kapinėse, prie vyro.

Po visų karų, netekčių ir blaškymosi apsilankymas 
Kernavėje man buvo didelė šventė. Visus savo įspū-
džius apie Kernavę papasakojau tėveliui. Jam buvo 
labai įdomu, po to nutilo ir giliai susimąstė.

www
Mama mirė 1976 m. Metai bėgo, vaikai užaugo, iš-

siskirstė, tėvelis išėjo į pensiją. Vėliau persikraustė pas 
mane ir čia pragyveno dar 20 metų. Kai persikėlėme 
į naują daugiaaukštį namą, po statybų dar tais laikais 
aplinka buvo tvarkoma tik po metų kitų. Tėvelis čia 
rado sau užsiėmimų. Dabar prasidėjo tėvelio darbai: 
medžių ir krūmų sodinimai. Turėjo karučių, iš kaž-
kur veždavo juodą žemę, kasdavo medžiams duobes, 
iš kažkur rasdavo jaunų medelių ir taip apsodino 
dalį mūsų kiemo. Medelius ir krūmus prižiūrėjo, 
laistė, tai buvo jam mielas miškininko užsiėmimas. 
Taip užaugo prie mūsų namo ąžuolas, klevas, uosis, 
beržas, lanksvos, svarainiai ir dvi eglės. Praėjo daug 
metų, tėvelis iškeliavo iš šio pasaulio, o jo pasodinti 
medžiai jau didžiuliai. Nuo buto gal už 10–15 metrų 
užaugo dvi beveik dvynės eglės, jų viršūnės siekia jau 
daugiau nei 5 aukštų namas. Jose gal trejus metus 
varnos augino varniukus. Tos eglės prieš langą man 
visada primena brangų tėvelį, jų grožis vasarą ir ypač 
apsnigtos žiemą dažnai mintimis nukelia į gražius 
praeities atsiminimus. 

Tėvelis sulaukė lietuvių tautos amžiaus siekio ir 
svajonės gyventi laisvoje ir nepriklausomoje Lietu-
voje. Skaudžiai pergyveno tragiškus Sausio 13-osios 
įvykius, sulaukė tų dienų, kai sovietų okupacinė 
kariuomenė paliko Lietuvą. Neteko Jam ilgai džiaug-
tis laisva Lietuva... Sulaukęs 89 metų Tėvelis mirė 
1991 m. rusėjo 9 d. Palaidotas Vilniuje, Karveliškių  
kapinėse. 

Už didelę Tėvelio meilę Lietuvai ir šeimai, už 
visokeriopą pagalbą visada Jam būsiu dėkinga.

2022 m. rugsėjo 26 d. Juozui Kazlauskui būtų 
sukakę 120 metų.

Pabaigai

Studijų metais teko susitikti ir susipažinti su 
darbščiu, kultūringu istorijos studentu Antanu Tyla. 
Mes drauge grojome Vilniaus studentų dainų ir šokių 
ansamblyje. Po universiteto baigimo kurį laiką ryšių 
neturėjome, tik dar po kelerių metų Antanas Tyla 
su žmona grįžo į Vilnių ir apsigyveno mano kaimy-
nystėje Saracėnų gatvėje. Nuo tada buvome artimi 
kaimynai, dažnai apsilankydavo pas mus ir susipažino 
su mano tėveliu Juozu Kazlausku. Tėtis prieš karą 
tarnavo pasienio policijoje, o karo metu dirbo giri-
ninkijoje žvalgu, turėjo tikrinti 12-os eigulių darbą. 
Tuo laiku vyko partizaninis judėjimas. Būsimam 
istorijos gigantui to laikotarpio įvykiai buvo įdomūs. 
Jie kalbėdavosi dažnai ir ilgokai. Dabar labai gailiuosi, 
kad nedalyvavau jų pokalbiuose, daug ko negirdėjau.

Antano Tylos šeima gavo naują butą ir iš mūsų 
kaimynystės išsikėlė – mes tik viešajame miesto trans-
porte retai susitikdavome, bet visada prisimindavo 
mano tėvelį ir ragindavo apie jį parašyti. Tėvelis jau 
buvo miręs. Paskutinį kartą su akad. A. Tyla susitikau 
troleibuse, sėdėjome greta ir daug kalbėjome. Tada 
mane vėl primygtinai ragino parašyti apie tėvelį, tik 
rankraštį prašė jam įteikti: ir spaudai paruošti, ir at-
spausdinti žadėjo pats akad. A. Tyla. Pagaliau jis man 
griežtu tonu pareiškė: „Prisiek, kad parašysi!“ Ne iš 
karto, bet po pertraukėlės atsakiau: „Prisiekiu, para-
šysiu!“ Rašyti vis neskubėjau, bet priesaikos žodžiai 
mane visada lydėjo.

Po poros mėnesių dalyvavau akad. prof. habil. dr. 
Antano Tylos laidotuvėse.

Duota priesaika visą laiką nedavė man ramybės, 
o laikas bėgo...

Pabaiga



30 2022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877) Voruta

Lietuvos okupacijų istorija

Tiriant 1941 m. vykusį Birželio sukilimą Lie-
tuvos provincijoje gana dažnai pagrindinis, o 

kartais ir vienintelis informacijos šaltinis yra šio 
sukilimo dalyvių archyvinės baudžiamosios bylos. 
Atskirų asmenų dalyvavimas ne tik sukilime, bet 
ir darant genocido nusikaltimus dažnai pagrin-
džiamas vien tik sovietinio saugumo sudarytose 
baudžiamosiose bylose esančiais duomenimis. 
Sovietinio „teisingumo“ organų terminologijoje 
ir formuluotėse žydų žudikas tapatinamas su 
sukilėliu. Birželio sukilimo dalyviai sovietų sau-
gumo dokumentuose dažnai įvardinami nacių 
talkininkais, gyventojų žudikais. Jeigu liudytojas 
teigė matęs, tačiau turėjo asmeninių sąskaitų ar 
politinį suinteresuotumą (pavyzdžiui, kaltinama-
sis 1941 m. jį buvo sulaikęs kaip sovietų aktyvistą 
ir perdavęs policijai), o grįžus sovietams šis jam 
„atsilygino“ paliudydamas, kad kaltinamasis šaudė 
žydus. Atsainiai vertinant sudėtingą ir prieštaringą 
informaciją, galima pasidaryti klaidingas išvadas. 
Atskiri fragmentiniai bylos duomenys gali rodyti, 
kad sukilėlis dalyvavo žydų žudynėse, bet išsamiai 
perskaičius visus byloje esančius dokumentus, 
palyginus tų pačių bei kitų liudininkų parodymus 
skirtingose bylose bei duotus skirtingu laiku, gali-
ma įžvelgti ne tik jų šališkumą kaltinamojo atveju, 
bet ir suinteresuotumą, kad kaltinamasis būtų 
nuteistas. Kiekvienas atvejis reikalauja kruopštaus 
atskiro ir individualaus tyrimo.

Rengiant šį straipsnį daugiausiai remtasi 
Ypatingajame archyve (f. K-1, ap. 58) saugomo-

mis baudžiamosiomis bylomis asmenų, kurie 
1941 m. dalyvavo Birželio sukilime Anykš-
čių valsčiuje, pasibaigus sukilimui priklausė 
Anykščių sukilėlių kuopai, buvo viešosios 
policijos nuovadų pareigūnais, ar valsčiaus 
pagalbinės policijos policininkais. Straipsnyje 
daugiausiai nagrinėjama liudininkų, išskyrus 
pačius kaltinamuosius, parodymai baudžiamo-
siose bylose bei jų asmenybės.

Lietuvos Respublikoje LSSR KGB (LSSR 
NKVD-NKGB-MVD-MGB) pripažinta okupavu-
sios valstybės nusikalstama ir represine organizacija. 
KGB vykdytas pasipriešinimo okupacijoms dalyvių 
persekiojimas laikomas neteisėtu ir nusikalstamu. 
Sovietinė teisinė sistema buvo unikali tuo, kad savo 
nusikaltimus grindė savo pačios nusikalstamais 
įstatymais. Suimtieji buvo kaltinami ne tiek veika – 
„veikimu“, kiek priklausymu okupantų uždraustoms 
seniau veikusioms lietuviškoms organizacijoms. 
Vienas iš tipinių kiekvienoje baudžiamojoje byloje 
randamų dokumentų buvo suimtojo anketa. Tai vie-
nas pirmųjų dokumentų, kurį užpildydavo tardytojas, 
pradėdamas baudžiamąją bylą. Vienas iš suimtojo 
anketos klausimų buvo: „Ką Jūs veikėte vokiečių 
okupacijos metais?“ Jeigu tardytojas iš liudininkų ar 
agentų buvo gavęs informacijos, kad asmuo vokiečių 
okupacijos metais dirbo vietos savivaldos instituci-
jose, policininku arba dalyvavo sukilime, to pakako 
apkaltinti suimtąjį kontrrevoliucine veikla ir jis buvo 
teisiamas pagal RSFSR BK 58-1 straipsnį „Tėvynės 

Liudininkų parodymai 
Birželio sukilimo dalyvių 
baudžiamosiose bylose
Anykščių valsčiaus pavyzdys

Gintaras VAIČIŪNAS, 
Anykščiai
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išdavimas“. Tik antraeilis klausimas buvo, kokiuose 
nusikalstamuose veiksmuose suimtasis dalyvavo ir 
kokias nusikalstamas veikas jis įvykdė.

Fiziniai kankinimai tardymo metu

Ko nepasakydavo suimtasis savo noru kameros 
agentams ar tardytojui, tai buvo išplėšiama kankini-
mais. Sovietų saugumo sistemoje kankinimai buvo 
sankcionuoti pačiu aukščiausiu lygiu. VKP (b) CK 
1937 m. oficialiai leido per tardymus naudoti „fizinį 
poveikį“. Kankinimai nenutrūkdavo net pasibaigus 
tardymams: per naktį tardytojo ir jo padėjėjų iškan-
kintiems kaliniams drausdavo kamerose atsigulti 
ir miegoti, laikydavo vienutėse ir karceriuose be 
maisto ir vandens. Kalinimo sąlygos buvo neregėtai 
žiaurios. Kai kada kaltinamieji bandydavo skųstis ir 
paprašydavo peržiūrėti nuosprendį. Bandė tai daryti 
ir 8 Anykščių sukilėlių būrio nariai: Antanas Burnei-
ka, Stasys Burneika, Povilas Černiauskas, Mykolas 
Juodelis, Vytautas Laskauskas, Tadas Liagas, Jonas 
Pavilonis ir Kazys Sabinskas. Dalis jų dalyvavo Bir-
želio sukilime. Visus suėmė 1947 m. gegužės mėnesį 
ir 9 mėnesius tardė. Pagrindinis tardytojas buvo 
Panevėžio geležinkelio MGB skyriaus vyr. opera-
tyvinis darbuotojas, MGB leitenantas Aleksandras 
Kuzovenko, pagarsėjęs žiaurumu. Visi buvo nuteisti 
25 m. lagerio ir 5 metams be teisių, nuteisė uždarame 
posėdyje Lietuvos SSR MVD pasienio apygardos ka-
rinis tribunolas. Nuteistieji parašė kasacinius skundus 
tribunolo pirmininkui, prašydami juos perteisti ir 
sumažinti bausmes. Skunduose išdėstė motyvus, dėl 
ko jie nesutinka su nuosprendžiu. T. Liagas skunde 
parašė, kad teisė visus pagal vieną šabloną, nekreipė 
dėmesio į teisingus parodymus, naudojo smurtą ir 
grasinimus, vertė pasirašyti ant tardymo protokolų, su 
kurių turiniu kaltinamasis nesutiko, neleido susitikti 
su prokuroru, tardytojas rėmėsi tik aiškiai melagingais 
liudytojų parodymais. M. Juodelis skunde parašė, 
kad tardytojas reikalavo pasirašyti ant protokolų, kur 
buvo surašyta netiesa, teisė be prokuroro, nebuvo 
pakviestas nei vienas kaltinamojo nurodytas liudinin-
kas. K. Sabinskas savo skunde nurodė, kad visiems 
teisiamiesiems buvo pakviesti tie patys liudininkai, 
iš anksto susitarę, ką turi sakyti, per tardymą mušė, 
grasino, reikalavo pasirašyti ant tuščių lapų, neleido 
pakviesti prokuroro. J. Pavilonis nurodė, kad visus 
teisė pagal vieną šabloną, atsisakė pakviesti jo nuro-
dytus liudininkus, buvo remiamasi tik melagingais 
parodymais, per tardymą naudojo smurtą, neleido 
pakviesti prokuroro. P. Černiauskas nurodė, kad per 
tardymą buvo naudojamas smurtas, visiems 8 teisia-
miesiems buvo kviečiami tie patys liudytojai, teismas 
vyko neteisingai, neleido susitikti su prokuroru.  
V. Laskauskas nurodė, kad visi liudininkai, kurie 
davė parodymus prieš jį, buvo su juo susipykę, todėl 

davė melagingus parodymus. Taip pat skunde parašė, 
kad per pirmąjį suėmimą smarkiai sumuštas prarado 
sąmonę ir 10 mėnesių sirgo, per antrą suėmimą vėl 
mušė ir reikalavo pasirašyti ant protokolų. Panašiai 
savo skunduose tardymą ir teismą įvertino Antanas 
bei Stasys Burneikos. Šie skundai nepadėjo ir nuteis-
tiesiems – nuosprendžiai nebuvo peržiūrėti1. Bet po 
Stalino mirties bendrabyliai vėl rašė naujus skundus 
dėl neteisingo nuosprendžio, adresuotus aukščiau-
sioms SSRS institucijoms: SSRS AT Prezidiumui, 
SSRS Generaliniam prokurorui, Pabaltijo karinės 
apygardos vyriausiajam prokurorui. Pakartotiname 
skunde P. Černiauskas nurodė, kad tardytojas mušė, 
sudaužė galvą, kalėjime maitino taip, kad vos galėjo 
paeiti, grasino sušaudyti – taip palaužė jo valią, to-
dėl jis pasirašė ant tardymo protokolų. Nurodė, kad 
Vyšniauskas ir jo žmona liudijo prieš jį todėl, kad 
jiems atsisakė toliau nuomoti savo namuose kambarį, 
nes Vyšniauskas iš jo 1940 m. pasiskolino 100 Lt ir 
norėjo atiduoti markėmis, bet P. Černiauskas atsi-
sakė ir paėmė už skolą iš Vyšniausko vežimą, todėl 
sutuoktiniai pyko ant P. Černiausko ir liudijo prieš 
jį. P. Černiauskas skunde neigė, kad jis suėminėjo 
žydus ir nurodė net 14 liudininkų anykštėnų, kurie 
gali patvirtinti, kad jam pateikti kaltinimai neteisingi. 
Tarp liudininkų jis paminėjo net sovietinius aktyvis-
tus, milicininkus ir skrebus: Ivaną Kozlovą, Anicetą 
Jovaišą, Povilą Jovaišą, Praną Šulgą, Praną Saraką ir 
Vasilijų Strielkovą. T. Liagas skunde įrodinėjo, kad jis 
nuo 1932 m. sirgo reumatu, o nuo 1940 m. jau buvo 
invalidas, dėl kojų skausmų negalėjo toli vaikščioti, 

1 Liago, T. 1948 m. kovo 26 d. skundas LSSR pasienio apygardos MVD 
karinio tribunolo pirmininkui, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 
2, l. 2.; Sabinsko, K. 1948 m. kovo 26 d. skundas LSSR pasienio 
apygardos MVD karinio tribunolo pirmininkui, LYA, f. K-1, ap. 
58, b. 22401/3, t. 2, l. 4.; Juodelio, M. 1948 m. kovo 26 d. skundas 
LSSR pasienio apygardos MVD karinio tribunolo pirmininkui, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 2, l. 3.; Černiausko, P. 1948 m. kovo 
26 d. skundas LSSR pasienio apygardos MVD karinio tribunolo 
pirmininkui, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 2, l. 6.; Pavilonio, 
J. 1948 m. kovo 26 d. skundas LSSR pasienio apygardos MVD 
karinio tribunolo pirmininkui, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 
2, l. 5.; Laskausko, V. 1948 m. kovo 26 d. skundas LSSR pasienio 
apygardos MVD karinio tribunolo pirmininkui, LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. 22401/3, t. 2, l. 7.

Anykščių šaulių ramovės pastatas J. Biliūno gatvėje (dab. 
nugriautas). Partizanams (sukilėliams) 1941 m. birželio 25 d.  
išvadavus miestą nuo bolševikų  šiame pastate susikūrė Anykščių 
valsčiaus sukilėlių kuopa. nuotr. iŠ gintaro vaičiūno asmeninio 
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todėl negalėjo 1941 m. konvojuoti žydų ir sovietinių 
aktyvistų. Pasiskundė, kad 1947 gegužės 27 d. suėmi-
mo metu iš jo atėmė II grupės invalidumo knygelę, 
negrąžino ir pasiūlė apklausti jo liudininkus. Pana-
šiai savo antrąjį skundą surašė K. Sabinskas2. Kaip 
matyti iš šių skundų, suimtiesiems daugiausiai žalos 
padarė fi ziniai kankinimai ir melagingi liudininkų 
parodymai. Fizinio poveikio priemonių per tardymus 
griebdavosi visi sovietinio teroro vykdytojai ir jų 
talkininkai, bet baudžiamosiose bylose beveik nėra 
dokumentų, kuriuose būtų nurodomas aukštesnių 
institucijų leidimas naudoti prieš kaltinamą asmenį 
fi zinio poveikio priemones. Netiesiogiai fi zinio po-
veikio priemonių naudojimo faktą gali parodyti ir 
grasinimai įrašyti tardymo protokoluose. Anykščių 
sukilėlių būrio narys Viktoras Bagdzevičius po trijų 
mėnesių tardymo savo tardytojui Utenos aps. NKGB 
skyriaus leitenantui Moliakovui pasakė: 

Su pateiktais kaltinimais aš sutinku dalinai, buvau 
šauliu, du mėnesius policininku, bet daugiau nieko, kuo 
esu kaltinama,s nedariau“. Tardytojas Moliakovas jam 
pareiškė „Per visą tardymą Jūs slepiate savo tikrąją 
nusikaltėlio-bandito natūrą „podlinoje lico“. Tardymas 
nustatė, kad Jūs suėmėt du raudonarmiečius ir juos 
asmeniškai sušaudėt, ar Jūs vėl neigsite šį faktą? 

Visi šie grasinimai buvo įrašyti tardymo protokole 
ir beveik nėra abejonių, kad po tokių žodžių turėjo 
sekti fi zinė prievarta, nes V. Bagdzevičius neigė 
kaltinimus. Tardytojas Moliakovas fi zines priemo-
nes taikė ir tardydamas Viktoro Bagdzevičiaus brolį 
Vladą. Abu broliai buvo suimti tuo pačiu metu ir abu 
tik dalinai sutiko su Moliakovo pateiktais kaltinimais. 
Vladui Bagdzevičiui po ilgo trijų mėnesio tardymo 
jis pareiškė: 

Turim žinių, kad Jūs su broliu šaudėte sovietinius 
aktyvistus ir žydus, kodėl tai neigiate? Baikite kovoti 
su tardymu, reikalauju pateikti išsamius parodymus dėl 
šių kaltinimų. Jus per akistatą demaskavo liudininkai. 

Bet Vladas ir toliau neigė, kad šaudė sovietinius 
aktyvistus ir žydus. Abiems broliams susidūrimas 
su sovietine teisingumo sistema baigėsi tragiškai. 
Viktoras buvo nuteistas mirties bausme ir sušaudy-
tas, Vladas buvo nuteistas 20 metų katorgos ir mirė 
1953 m. Vorkutos lageryje3. Gana dažnai tardymo 
protokoluose tardytojų padėjėjai ar vertėjai įrašyda-

2 Černiausko, P. 1954 m. rugsėjo 2 d. skundas SSRS Aukščiausiojo 
teismo karinei kolegijai, LYA, f.K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 2, l. 
84–86; Liago, T. 1956 m. kovo 12 d. skundas SSRS Generaliniam 
prokurorui, LYA, f.K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 2, l. 103; Sabinsko, 
K. 1955 m. sausio 1 d. skundas SSRS Generaliniam prokurorui, 
LYA, f.K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 2, l. 130. 

3 Bagdzevičiaus, Viktoro 1944 m. gruodžio 21 d. apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, t.1, l. 65; Bagdzevičiaus, Vlado 
1944 m. gruodžio 21 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, 
b. 45014/3, t.1, l. 78; LSSR NKVD kalėjimo Nr. 1 viršininko 1945 
m. balandžio 14 d. pranešimas apie Viktoro Bagdzevičiaus nuteisimą 
mirties bausme LYA, f. K-1. ap. 58, b. 13716/3, l. 224; SSRS MVD 
Vorkutos lagerio viršininko 1953 m. rugsėjo 16 d. pranešimas apie 
Vlado Bagdzevičiaus mirtį LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, l. 227. 

vo šiuos žodžius: „reikalauju pasakyti tiesą“, „kodėl 
Jūs slepiate tiesą?“ arba „Jūs meluojate“. Šių frazių 
naudojimas rodo tardytojų nusiteikimą imtis griež-
tesnių tardymo metodų, kad „išmuštų“ iš kaltinamojo 
asmens prisipažinimą. Suimti anykštėnai – Birželio 
sukilimo dalyviai, policininkai, Anykščių valsčiaus 
sukilėlių kuopos būrių nariai, kaip ir visi kiti į so-
vietinio saugumo tardytojų rankas patekę asmenys, 
patyrė fi zinę prievartą. Bet ir kankinami kaltinamieji 
stengėsi iš paskutiniųjų neigti jiems pateiktus dažnai 
neteisingus kaltinimus dėl žudynių tikėdamiesi, kad 
jiems apsiginus, nebus skiriama aukščiausia bausmė 
arba ilgi kalinimo metai. Paskutinysis kaltinamasis iš 
Anykščių sukilėlių kuopos narių (vokiečių okupacijos 
metais tai pat dirbęs policininku ir valsčiaus valdybos 
tarnautoju), Kaune gyvenantis kita pavarde ir 1955 m.
kovą suimtas buvo Adomas Petronis. Jį tardė 8 mė-
nesius, nors tuo metu ofi cialiai kankinimai per tar-
dymus SSRS jau buvo uždrausti, bet ilgas tardymas 
ir, matyt, naudoti kankinimai sukėlė A. Petroniui 
ekstremalų šoką, dėl to jis patyrė psichotraumą ir 
susirgo reaktyviąja depresija. Šią ligą jam 1955 m. 
spalio 28 d. diagnozavo vyriausiasis LSSR Sveika-
tos apsaugos ministerijos psichologas J. Gutmanas. 
A. Petronis buvo nukreiptas gydytis į ligoninę, bet tai 
jo neišgelbėjo. Po pakartotinės psichologinės eksper-
tizės jis pripažintas pasveikusiu ir 1956 sausio 21 d.
nuteistas mirties bausme, po beveik dviejų metų 
1957 lapkričio 27 d. sušaudytas Vilniuje4. Tardymo 
metu pateiktų kaltinimų neigimas nepadėjo ir ki-
tiems anykštėnams, nes jų tardytojams, sovietiniams 
teismams ir kariniams tribunolams buvo nesvarbu, 
ar kaltinamasis prisipažino, kad jis šaudė sovietinius 
aktyvistus ir žydus, ar ne, svarbiausia buvo nuteisti 
„tėvynės išdaviką“ – tokiais buvo laikomi visi vo-
kiečių „talkininkai“: Birželio sukilimo dalyviai, po-
licininkai, Anykščių sukilėlių kuopos nariai, įvairių 
lietuviškų įstaigų darbuotojai vokiečių okupacijos 
metais. Iš 62 nuteistų anykštėnų, kaltinamų vokiečių 
okupacijos metais represijų prieš sovietinius aktyvis-
tus ir žydus vykdymu, 14 buvo apkaltinti dalyvavimu 
šaudymuose, nors iš jų tai darę prisipažino tik 4, o 
likę 10, kurie buvo kaltinami šaudę, bet neprisipažino 
darę šį nusikaltimą, 3 nuteisti mirties bausmėmis, 
likusieji 7 nuteisti 20 ar 25 metams lagerio.

Vienas iš keturių Anykščių sukilėlių kuopos narių, 
B. Janickas, pripažinęs dalyvavimą sušaudant 150 
žydų grupę, buvo pabėgęs iš tarnybos sovietinėje 
armijoje ir apie metus slapstėsi, bet legalizuojant 
buvo užverbuotas ir 2 metus gyveno laisvas, čekistų 
globojamas. Nepavykus įvykdyti jam čekistų duotos 

4 1955 m. lapkričio 2 d. LSSR karinio tribunolo nutarimas dėl ap-
klausos termino pratęsimo, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 
208; LSSR KGB archyvų skyriaus viršininko 1958 m. kovo 11 d. 
pranešimas apie mirties bausmės A. Petroniui įvykdymą. LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.2, vokas Nr. 88a. Li
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užduoties, buvo suimtas ir nuteistas 25 m. lagerio5. 
Panašus buvo B. Kučiausko likimas: 1945 m. gruodį 
jis legalizavosi ir daugiau kaip 5 metus laisvas gyveno 
Anykščiuose. Valsčiaus vykdomojo komiteto pirmi-
ninku tuo metu dirbo komunistas Vladas Butėnas. 
Jį B. Kučiauskas 1941 m. liepos pradžioje buvo 
stipriai sumušęs Anykščių valsčiaus areštinės kieme. 
Nors V. Butėnas žinojo, kad jo skriaudikas laisvas 
vaikšto Anykščiuose, neaišku, kodėl nuskriaudęs 
aukštą sovietų valdžios pareigūną, tik po 5 metų  
B. Kučiauskas buvo suimtas ir nuteistas 25 m. lage-
rio6. Kiti du sukilėliai, kurie prisipažino šaudę, taip pat 
nuteisti griežtomis bausmėmis: Pranas Gindrėnas – 
15 m. lagerio, Vladas Gabė – 20 m. katorgos, bet 
vadovaujantis įrodymais jų baudžiamosiose bylose, 
nepanašu, kad jie iš viso būtų dalyvavę bent vienoje 
šaudymo akcijoje7. Mirties bausme buvo nuteisti 3 iš 
62 kaltinamųjų: policininkai Viktoras Bagdzevičius ir 
Adomas Petronis bei sukilėlis Jonas Petrauskas, nors 
nei vienas iš jų neprisipažino šaudę sovietinius akty-
vistus ir žydus8. Likusieji 7 asmenys iš 14, kurie buvo 
kaltinami civilių asmenų šaudymais, buvo nuteisti 
nuo 20 iki 25 metų lagerio, nors jie tai pat neprisipa-
žino šaudę. Bet ir 20–25 metų lagerio bausmė buvo 
tolygi mirties bausmei, nes tiek laiko ištverti dirbant 
sunkų fizinį darbą atšiauraus klimato sąlygomis buvo 
neįmanoma. Čekistams jau nuo sankcijos gavimo 
suimti žmogų dienos buvo aišku, kad jis bus nuteistas 
ir jo kaltė įrodyta, bet tardytojui taip pat buvo svarbu 
palaužti kaltinamojo valią, o tai reiškia, kad tardomas 
asmuo turėjo sutikti su visais tardytojo pateiktais 
kaltinimais, kurie buvo grindžiami tardytojo įtarimais 
ir liudininkų parodymais.

Liudininkai, sukilėlių veikla liudininkų 
parodymuose

Iš viso 62 baudžiamosiose Anykščių valsčiaus 
Birželio sukilimo dalyvių ir policininkų bylose buvo 
apklausti 109 liudininkai neskaičiuojant pačių kalti-
namųjų. Vidutiniškai po 1,75 liudininko tenka vie-
nam kaltinamajam. Šiuo atžvilgiu labai skiriasi pačios 

5 Janicko, B. 1947 m. birželio 25 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap.58, b. 43162/3, l. 11-12.; Ten. pat ; parodymai teisme, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 32, 167–170. 

6 Kučiausko, B. 1951 m. gruodžio 2 d. parodymai teisme, LYA, f.K-1, 
ap. 58, b. P-24665/3, l. 200–202; Butėno, V. 1949 m. rugsėjo 15 d. 
apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-24665/3, l. 42–44. 

7 LSSR NKVD vyriausiojo tribunolo 1945 m. vasario 25 d. nuos-
prendžio protokolas , LYA, f. K-1, ap.58, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 
P-19160-LI, l. 137; LSSR NKVD vyriausiojo tribunolo 1946 m. 
kovo 3 d. nuosprendžio protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 22542/3, 
l. 87. 

8 LSSR NKVD kalėjimo Nr. 1 viršininko 1945 m. balandžio 14 d. pra-
nešimas apie Viktoro Bagdzevičiaus nuteisimą mirties bausme LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 13716/3, t.1, l. 224; LSSR KGB archyvų skyriaus 
viršininko 1958 m. kovo 11 d. pranešimas apie mirties bausmės A. 
Petroniui įvykdymą. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.2, vokas 
Nr. 88a; LSSR NKVD vyriausiojo tribunolo 1945 m. vasario 21 d. 
nuosprendžio protokolas LYA, f. K-1. ap. 58, b. 13716/3, l. 175. 

pirmosios baudžiamosios 1944–1945 metų bylos nuo 
baudžiamųjų bylų paskutiniesiems šios kategorijos 
kaltinamiesiems 1951 ir 1955 metais. Pirmosios bylos 
buvo grupinės. Pačią pirmąją baudžiamąją bylą Bir-
želio sukilimo dalyviams iškėlė 2-osios RA gvardijos 
armijos karinės žvalgybos (SMERŠ) skyrius, per 
vieną mėnesį trys šio skyriaus karininkai apklausė 
4 kaltinamuosius ir 10 Anykščių gyventojų. LSSR 
NKVD karinis tribunolas, vadovaudamasis surinkta 
medžiaga, praėjus tik dviem mėnesiams nuo suėmi-
mo, 1944 m. gruodžio 23 d. Viktorą Bagdzevičių, 
Vladą Bagdzevičių, Joną Petrauską ir Antaną Sidarą 
nuteisė mirties bausme. Nuosprendžius jie apskundė 
SSRS AT Karinei kolegijai, konstatavusiai, kad tardy-
mas šioje byloje buvo vykdomas paviršutiniškai ir yra 
neišsamus. Bet grąžinus bylą peržiūrėti LSSR NKVD 
kariniam tribunolui, mirties bausmė į įkalinimo baus-
mę pakeista tik Vladui Bagzevičiui ir Antanui Sidarui, 
o Viktorui Bagdzevičiui ir Jonui Petrauskui paliktos 
mirties bausmės9. Nuo 1944 m. gruodžio Birželio 
sukilimo dalyviams Anykščių valsčiuje baudžiamasias 
bylas pradėjo kelti Utenos apskrities NKGB skyrius. 
Šio skyriaus tardytojai-čekistai nebesismulkino per 
liudininkų apklausas, kaip tą darė RA karinės žvalgy-
bos karininkai. Utenos aps. NKGB skyriaus 1944 m. 
gruodžio 18 d. pradėtoje baudžiamoje byloje buvo 
kaltinami septyni Birželio sukilimo dalyviai iš An-
drioniškio apylinkės. Tardytojams užteko apklausti 
tik 4 liudininkus bei visus kaltinamuosius ir po 2 
mėnesių LSSRS NKVD karinis tribunolas paskelbė 

9 RA 2-osios gvardijos armijos 2-ojo kontržvalgybos skyriaus 
(SMERŠ) kapitono Visarevo 1945 m. rugsėjo 30 d. sprendimai dėl 
suėmimų LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, t.1, l. 2, 8, 14, 22; LSSR 

NKVD kariuomenės vyriausiojo tribunolo 1945 m. vasario 21 d. 
nuosprendžio protokolas LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, t.1, l. 
169–175; SSRS Aukščiausiojo teismo karinės kolegijos 1945 m. kovo 
22 d. sprendimas LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, t.1, l. 187–188; 
LSSR NKVD kariuomenės vyriausiojo tribunolo 1945 m. balandžio 
14 d. nuosprendžio protokolas LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, t.1, 
l. 196–215. 

Policijos (sovietmečiu milicijos) pastato balkone buvę sukilėliai – 
policininkai, šauliai ir Lietuvos kariuomenės kariškiai, centre (su 
akiniais) Anykščių valsčiaus viršaitis Juozas Gogelis, 1942 m. 
vasario 16  d. Šiame pastate (J. Biliūno g. 17, Anykščiai) 
vokiečių okupacijos metais veikė Anykščių partizanų  štabas 
ir  valsčiaus policija, o dabar įsikūręs Anykščių rajono policijos 
komisariatas. nuotr. iŠ gintaro vaičiūno asmeninio archyvo
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nuosprendžius10. Panašiai buvo dirbama ir 1945 kovo 
26 d. pradėtoje byloje prieš šešis Birželio sukilimo 
dalyvius iš Anykščių miesto ir jo apylinkių. Buvo 
apklausti 5 liudininkai ir tardymas baigtas per vieną 
mėnesį iki 1945 balandžio 20 dienos. Panašiu tempu 
vyko tardymas ir 13-os Birželio sukilimo dalyvių 
baudžiamojoje byloje, pradėtoje 1945 sausio 23 d., 
nuosprendis buvo paskelbtas 1945 kovo 6 d. Per 40 
dienų NKVD tardytojai suspėjo ištardyti 13 asmenų 
ir apklausti 16 liudininkų11. Iš visų 1944 metų pradėtų 
bylų išsiskiria Juozo Medžiuolio, vokiečių okupacijos 
metais buvusio Ažupiečių kaimo seniūnu, byla. Jo 
bylą nagrinėjo iš Vilniaus atvykęs LSSR NKVD 5-ojo 
skyriaus viršininko pavaduotojas, leitenantas Šelege-
da, neieškojęs liudininkų J. Medžiuoliui pateiktiems 
kaltinimams pagrįsti. Praėjus nuo suėmimo tik 12 
dienų, pats J. Medžiuolis prisipažino šaudęs žydus 
Paneriuose prie Vilniaus, o dar po 4 dienų prisipa-
žino šaudęs žydus ir Bražinsko lauke prie Anykščių. 
LSSR NKVD kariuomenės vyriausiasis tribunolas, 
praėjus 43 dienoms po suėmimo, 1945 kovo 5 d. 
jam paskelbė mirties bausmę ir 1945 m. birželio 1 d. 
J. Medžiuolis buvo sušaudytas12. Daugiau nei vienas 
liudininkas, apklaustas kitose baudžiamosiose bylose, 
nepatvirtino, kad toks asmuo šaudė žydus ar bent 
dalyvavo Anykščių sukilėlių būrio veikloje, jo pa-
vardės apklausose nepaminėjo nei vienas liudininkas. 
Nemažai 1944–1945 metų anykštėnų baudžiamųjų 
bylų protokolų buvo surašoma ant vokiškų žemėlapių 
ar buvusios Anykščių valsčiaus viršaičio administraci-
jos dokumentų. Tai rodo, koks skurdus buvo valsčių 
NKVD skyrių aprūpinimas popieriumi karo pabaigoje 
ir pirmaisiais pokario metais. Popierių taupyti padėjo 
ir trumpi protokolų tekstai. Tardytojai, sužinoję, kad 
gauta sankcija žmogaus suėmimui, jau iš anksto žino-
jo, kad jis nebus išteisintas ir važiuos dirbti į lagerį. 
Karo metais SSRS lageriuose kalinių mirtingumas 
buvo ypač didelis, todėl pirmaisiais pokario metais 
buvo siekiama greičiau papildyti smarkiai sumažėjusį 
kalinių skaičių. Matyt dėl to 1944–1945 metais bylas 
sudarydavo, tardydavo ir skelbdavo nuosprendžius 
per kiek tik įmanoma trumpesnį terminą. Bet vėliau, 
nuo 1947 metų, pradėjo ryškėti tendencija terminą 
nuo suėmimo iki nuosprendžio paskelbimo ilginti, 
tardyti ilgiau, rašyti ilgesnius protokolus ir apklausti 
daugiau liudytojų, sumažėjo ir grupinių bylų. Daž-
niau pradėta teisti po vieną asmenį, tikriausiai dėl 
to, kad 1944–1946 m. dauguma Anykščių valsčiaus 

10 LSSR NKVD kariuomenės vyriausiojo tribunolo 1945 m. vasario 
25 d. nuosprendžio protokolas LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19160-LI, 
l. 131–137. 

11 LSSR NKVD kariuomenės vyriausiojo tribunolo 1945 m. liepos 3 d. 
nuosprendžio protokolas LYA, f. K-1, ap. 58, b. 2813/3, l. 101–108.

12 Medžiuolio, E. 1944 m. gruodžio 27 d. ir 1945 m. sausio 5 d. 
apklausos protokolai, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 38531/3, l. 7–8, 10; 
LSSR NKVD kariuomenės vyriausiojo tribunolo 1945 m. gegužės 
10 d. nuosprendžio protokolas LYA, f. K-1, ap. 58, b. 38531/3, l. 
23–25. 

Birželio sukilimo dalyvių jau buvo išaiškinti ir nu-
teisti. Paskutiniųjų teistų Anykščių sukilėlių būrio 
narių – Balio Kučiausko, nuteisto 1951 m. spalio 
1 d. ir Adomo Petronio, nuteisto 1956 m. sausio 
21 d. – tardymo bei liudininkų apklausų protoko-
lai baudžiamosiose bylose aprašyti ypač detaliai ir 
smulkiai. B. Kučiausko byloje, norint įrodyti, kad jis 
nušovė valsčiaus areštinės kieme žydą Zamelaną, net 
darytas teisminis eksperimentas13. Paskutinėse bylose 
apklausta ypač daug liudininkų: J. Kučiausko byloje –
14, A. Petronio byloje – 28 liudininkai. Iš viso 62 
baudžiamosiose 1941 m. vasaros įvykių dalyvių by-
lose liudijo 109 asmenys, vidutiniškai 1,75 liudininko 
arba nepilnai du žmonės vienam kaltinamajam.

 Beveik visi 1941 m. Birželio sukilimo dalyvių, 
anykštėnų tardytojai buvo iš Rusijos į Lietuvą atvykę 
rusų tautybės jaunesnieji sovietų saugumo karininkai: 
jaun. leitenantai, leitenantai ir kapitonai. Jie labiau-
siai pasitikėjo vietiniais rusų tautybės asmenimis, be 
to, su tautiečiais jiems bendrauti buvo paprasčiau ir 
greičiau, nereikėjo kviesti vertėjo. 1941 m. vasaros 
įvykių dalyvių baudžiamosiose bylose liudijo: vyras 
bei žmona Grigorijus ir Marfa Berezniovai, broliai 
Michailas ir Sisojus Jevsejevai, tėvas bei dukra Anna 
ir Fedotas Komarovai, motina bei sūnus Darija ir 
Manuilas Leonovai, broliai ir seserys Nikiforovai – 
Jerofėjus, Samuilas, Anastasija ir Fenia, broliai Ivanas, 
Vasilijus ir Vladimiras Rutkovskiai, vyras bei žmona 
Jakovas ir Tatjana Siniakovai, vyras bei žmona Asti-
gnėjus ir Praskovija Skorochodovai, tėvas bei sūnus 
Ivanas ir Leontijus Špalovai, vyras bei žmona Anna 
ir Aleksejus Zaikovskiai. Daugiausiai iš visų 109 liu-
dininkų informacijos apie Birželio sukilimo dalyvius 
ir policininkus anykštėnus tardytojams suteikė rusų 
tautybės liudininkai – Ignatijus Kuznecovas, nurodęs 
net 40 tokių asmenų, o Samuilas Nikiforovas išdavęs 
36 žmones.

Daugelis nukentėjusiųjų buvo sulaikyti 1941 m. 
birželio pabaigoje bei liepos pradžioje, apklausti ir 
po 2–3 savaites kalinti Anykščių valsčiaus areštinėje. 
Anykščių sukilėlių kuopos būrių nariai ir policinin-
kai tuo metu buvo sulaikę 72 asmenis, bet ne visi 
jie vėliau buvo liudininkai baudžiamosiose bylose. 
Iš nukentėjusių liudininkų 15 moterų ir 37 vyrai, 
bet į Anykščių valsčiaus areštinę trumpam uždary-
tos tik 5 moterys, kitų 10 liudininkių nukentėjo tik 
vyrai, broliai ar sūnūs. Bet ir jos buvo apklaustos 
baudžiamosiose bylose kaip nukentėjusios. Kai kurie 
liudininkai patyrė smurtą per tardymus, dalis buvo 
išvežti 1943 m. darbams į Vokietiją, kiti nuteisti ir 
kalėjo Utenos kalėjime. Iš viso Anykščių sukilėlių 
kuopos nariai birželio pabaigoje ir liepos pradžioje 

13  LSSR AT 1957 m. lapkričio 27 d. nuosprendžio protokolas LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 88; Tardymo eksperimento vykdyto 
1951 m. spalio 13 d. Anykščiuose LSSR MGB 2 „N“ valdybos vyr. 
leitenanto V. Mazalovo protokolas, LYA, f.K-1, ap. 58, b. P-24665/3, 
vokas Nr. 115–1, l. 156. Li
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per 2 savaites sulaikė 47 lietuvius ir 11 rusų tautybės 
koloborantų. Iš jų – 7 komunistus, 10 komjaunuolių 
ir 2 MOPR’o organizacijos narius, dauguma kitų 
sulaikytųjų buvo eiliniai sovietų valdžios rėmėjai, 
dalyvavę įvairiuose sovietų valdžios renginiuose arba 
organizavę sovietinius rinkimus, bet ne visi jie vėliau 
baudžiamosiose bylose buvo apklausti kaip liudinin-
kai. Iš nukentėjusių vokiečių okupacijos metais liu-
dininkų daugiausiai Birželio sukilimo dalyvių ir po-
licininkų išdavė: Ignatijus Kuznecovas – 40 (1943 m.  
buvo išvežtas darbams į Vokietiją)14, Samuelis Ni-
kiforovas – 36 (1941 m. birželio pabaigoje kaip 
sovietų valdžios rėmėjas buvo sulaikytas, apklaus-
tas ir kelias dienas laikomas Anykščių areštinėje,  
1943 m. išvežtas darbams į Vokietiją, taip pat 1941 
birželio pabaigoje sukilėlių suimtas brolis Jarofėjus 
Nikiforovas ir jo sesuo komjaunuolė Anastasija 
Nikiforova)15, Povilas Jovaiša – 24 (vežikas, sukilėlių 
buvo verčiamas kartu su broliumi Anicetu ir sūnumi 
Pranu vežti žydų lavonus iš sinagogos į Bražinsko lau-
ką; policininkas Alfonsas Žvinys, atėjęs į namus ieš-
kojo besislapstančio nuo mobilizacijos sūnaus, bet jo 
neradęs sumušė P. Jovaišos žmoną už tai, kad ji slepia 
sūnų. Buvęs sukilėlių būrio narys K. Beinorius 1945 m. 
jį išplūdo kartu su žmona Vladislava Jovaišiene, kai 
sūnus įsidarbino Anykščių vlsč., NKVD skyriuje 
skrebu)16, Juozas Dobrovolskis – 21 (sovietų valdžios 
aktyvistas 1940–1941 m., 1941 m. birželio pabaigoje 
buvo sulaikytas ir 3 savaites kalinamas Anykščių 
areštinėje, ne kartą kameroje sumuštas B. Janicko)17, 
Apolonija Vyšniauskienė – 17 (1940–1941 metų 
sovietų valdžios aktyvisto Juozo Vyšniausko žmona; 
vyras 1941 m. birželio pabaigoje buvo sulaikytas, ir 
1 mėn. kalinamas Anykščių areštinėje, o paskui 1 
mėn. Utenos kalėjime)18, Vladislava Barkauskienė –
15 (1940–1941 metų sovietų valdžios aktyvisto Jono 
Barkausko žmona, vyras 1941 m. birželio pabaigo-
je buvo sulaikytas ir 2 mėn. kalinamas Anykščių 
areštinėje, vėliau, nuteistas 1,5 metų, kalėjo Utenos 

14 Kuznecovo, I. 1947 m. gegužės 12 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1. ap. 58, b. 22401/3, t.1, l. 187–191.

15 Nikiforovo, S. 1947 m. birželio 16 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 22401/3. t.1, l. 175; Nikiforovo, S. 1955 m. kovo 
15 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. P-7374-LI, l. 29; 
Nikiforovo, J. 1948 m. gegužės 10 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1. ap. 58, b. 34357/3, t.1, l. 209–210; Nikiforovos, A. 1956 m. 
spalio 31 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 29773/3, 
l. 169–170. 

16 Jovaišos, Pov. 1955 m. balandžio 16 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 34357/3, t. 1, l. 100; Jovaišos, Pran. ir Paulavičiaus, 
A. 1945 m. kovo 9 d. akistatos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 
30258/3, l.13–14; Jovaišos, A. 1955 m. rugpjūčio 16 d. apklausos 
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3. t. 1, l. 316–318; Jo-
vaišienės, V. 1947 m. balandžio 17 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 22401/3, t. 1, l. 155–158; Ten pat Jovaišos, Pov. 
1947 m. balandžio 17 d. apklausos protokolas l. 159–160. 

17 Dobrovolskio, J. 1946 m. gruodžio 28 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 43162/3, l. 107.

18 Vyšniauskienės, A. 1947 m. birželio 15 d. apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, t.1, l. 197–199.

kalėjime)19, Matas Saraka – 13 (sovietų valdžios akty-
vistas 1940–1941 metais, 1941 m. birželio pabaigoje 
buvo sulaikytas ir 3 savaites kalinamas Anykščių 
areštinėje, vokiečių okupacijos metais iš viso buvo su-
imtas 3 kartus, bet buvo kalinamas trumpai)20, Jonas 
Blažys – 12 (milicininkas 1940–1941 metais, 1941 m. 
birželio pabaigoje buvo sulaikytas ir 1 mėn. kalina-
mas Anykščių areštinėje, vėliau 2 savaites – Utenos 
kalėjime)21, Marfa Berezniova – 10 (komjaunuolių 
Epifano ir Liferijaus, kurie karo pradžioje pasitrau-
kė į Rusiją, motina; policininkai 1942 m. namuose 
ieškojo sūnaus Epifano ir grasino susidorojimu)22, 
Liudvikas Pesliakas – 10 (sovietų valdžios aktyvistas, 
mėgęs kalbėti mitinguose 1940–1941 metais. Suimtas 
1941 m. rugpjūtį ir Anykščių areštinėje sumuštas iki 
sąmonės netekimo, po sumušimo gydytojo išleistas 
gydytis į namus 8 paras. Anykščių areštinėje kalėjo 
15 parų, paskui 1 mėn. Utenos kalėjime. 1943 m. 
buvo išvežtams darbams į Vokietiją)23, Juozas Sa-
baliauskas – 9 (sovietų valdžios aktyvistas, buvo 
suimtas 1941 m. liepos 7 d., po apklausos paleistas)24, 
Julija Vildžiūnaitė – 9 (komjaunuolė, 1941 m. birželį 
sulaikyta ir netrukus po apklausos paleista, namuose 
daryta krata ieškant brolio – garsaus čekisto Vlado 
Vildžiūno nuo 1940 m. rugsėjo iki 1941 m. birželio 
vadovavusio Ukmergės apskrities NKVD skyriui)25.

Svarbią liudininkų dalį sudarė sovietiniai aktyvis-
tai, milicininkai ir skrebai. Jie sudarė žymią dalį liudi-
ninkų – iš viso šios grupės liudininkų buvo 34 iš 109 
(31 proc.). Vien tik Anykščių valsčiaus NKVD apskri-
ties MVD skyriuje nuo 1947 m. dirbo 19 sovietinio 
saugumo tardytojų apklaustų milicininkų bei skrebų. 
Taip pat buvo apklausti šie sovietiniam-partiniam 
aktyvui priklausę liudininkai – komunistė, Anykščių 
vaikų darželio vedėja Vladislava Barkauskienė. Pir-
mosios sovietinės okupacijos metais 1940–1941 m. 
ji buvo tik sovietų valdžios rėmėja ir jokių svarbių 
pareigų neužėmė, bet vyras Jonas Barkauskas nuo 
1940 m. buvo sovietų valdžios aktyvistas, tuometinės 
valdžios paskirtas Anykščių progimnazijos direkto-

19 Barkauskienės, V. 1947 m. birželio 16 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, t.1, l. 203–205.

20 Sarakos, M. 1956 m. spalio 31 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 29773/3, l. 161–165.

21  Blažio, J. 1945 m. birželio 8 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. 
ap. 58, b. P-7374-LI, l. 27– 28.

22 Berezniovos, M. 1947 m. birželio 21 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, t. 1, l. 207–208; Berezniovo, G. 1947 m. 
spalio 22 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, 
t. 2, l. 152. 

23 Pesliako, L. 1947 m. liepos 13 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 43162/3, l. 119–120; Pesliako, L. 1949 m. vasario 28 d. 
apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 15903/3, l. 52–53; 
Razicko, A. 1946 m. balandžio 12 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1. ap. 58, b. 29021/3, l. 33. 

24 Sabaliausko, J. 1944 m. gruodžio 23 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. P-19160-LI, l.113.

25 Vildžiūnaitės, J. 1944 m. rugpjūčio 15 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. P-17428-LI, l. 55; Pasaulio anykštėnų bendrija. 
Anykštėnų biografijų žinynas. Prieiga per internetą – <https://www.
anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1670>. Li
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riumi, o 1946 m. nukautas Lietuvos partizanų kari-
nės-čekistinės operacijos metu26, liudininkas Pranas 
Baranauskas 1940–1941 m. buvo komjaunuolis, nuo 
1946 m. – Anykščių liaudies teismo tarėjas27, liudi-
ninkas Vladas Butėnas – 1941 m. kandidatas į VKP 
(b) narius, o antrosios sovietinės okupacijos metais 
jis priklausė komunistų partijai ir užėmė svarbias 
administracines pareigas. Paeiliui dirbo Anykščių 
vlsč., paskui Kurklių vlsč. VK pirmininku, 1950 
m. Kavarsko rajono VK pirmininko pavaduotoju28, 
liudininkas Juozas Dobrovolskis 1940–1941 m. 
buvo sovietinis aktyvistas, bet jokių svarbių pareigų 
neužėmė, prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai jis 
buvo paskirtas Anykščių vlsč., MVD skyr. karinės 
įskaitos ir pasų stalo viršininku, vėliau dirbo Utenos 
apskrities VK fi nansų skyr. instruktoriumi29, liudi-
ninkė Julija (Uzdonaitė) Jandiukova-Pumputienė 
1940–1941 m. buvo komjaunuolė, o nuo 1948 m. 
dirbo Anykščių aps. VK instruktore ir buvo kandidatė 
į VKP (b) narius30, liudininkas komunistas Jonas La-
beika, 1940–1941 m. dirbo Anykščių vlsč. VK, nuo 
1947 m. Anykščių aps. komunistų partijos komiteto 
antrasis sekretorius, liudininkas Juozas Sabaliauskas, 
1940–1941 sovietinis aktyvistas Andrioniškio apyl., 
VK pirmininkas, nuo 1945 m. Anykščių valsčiaus se-
niūnas31, liudininkas Matas Saraka, nepriklausomybės 
metais MOPR’o organizacijos narys, 1940–1941 m. 
sovietinis aktyvistas, antrosios sovietinės okupacijos 
pradžioje veltinių dirbtuvių direktorius32, liudininkas 
Leontijus Špalovas, 1940–1941 m. buvo komjau-
nuolis, antrosios sovietinės okupacijos pradžioje – 
Anykščių turgaus direkcijos mokesčių surinkėjas33, 
liudininkas Konstantinas Vasilevskis 1940–1941 m. 
sovietų valdžios rėmėjas, nuo 1946 m. kandidatas į 
VKP (b) narius, dirbo Anykščių pramonės kombi-
nate vyr. meistru34. Antrosios sovietinės okupacijos 
pradžioje net sargo, valytojo ar eilinio tiekėjo darbo 
vieta mieste dėl didelės bedarbystės buvo brangi-
nama ypač tokiose svarbiose sovietinėse įstaigose 
bei įmonėse kaip valsčiaus vykdomasis bei partijos 

26 Barkauskienės, V. 1947 m. birželio 16 d. ir birželio 20 d. apklausos 
protokolai, LYA, f. K-1. ap.58, b. 22401/3, t.1, l. 200, 203–205. 

27 Baranausko, P. 1947 m. lapkričio 20 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 43162/3, l. 138–139.

28 Butėno, V. 1949 m. rugsėjo 15 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. P-24665/3, l. 42.

29 Dobrovolskio, J. 1947 m. gegužės 28 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, t. 1, l. 194.

30 Uzdonaitės-Jandiukovos-Pumputienės, J. 1949 m. sausio 11 d. 
apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 13216/3, l. 27.

31 Labeikos, V. 1944 m. gruodžio 22 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. P-19160-LI, l. 112; Sabaliausko, J. 1944 m. gruodžio 
22 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19160-LI, l. 
113.

32 Sarakos, M. 1956 m. spalio 31 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. 
ap. 58, b. 29773/3, l. 161; Sarakos, M. 1949 m. rugpjūčio 24 d. 
apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 15903/3, l.71. 

33 Špalovo, L. 1949 m. rugpjūčio 23 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1. ap. 58, b. 15903/3, l 62. 

34 Vasiliausko, K. 1956 m. lapkričio 1 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1. ap. 58, b. 29773/3, l 185.

komitetai, grūdų paruošų kontora, gyvulių supirkimo 
punktas, kur darbo vietos buvo laikomos prestižinė-
mis. Tokiose pareigose dažniausiai dirbo asmenys 
bei jų artimieji, kurie 1940–1941 m. rėmė sovietų 
valdžią, o antrosios sovietinės okupacijos metu davė 
parodymus kaip liudininkai; pvz., Anykščių grūdų 
supirkimo kontoroje dirbo net penki liudininkai: 
sargais – Grigorijus Berezniovas, Fiodoras Nikifo-
rovas, Fedotas Komarovas ir Ignatijus Kuznecovas, 
brigadininku – Danielius Kabikas35. Liudininkas 
Kazys Šimkūnas buvo įsitaisęs Anykščių aps. VK tie-
kėju, liudininkė Marijona Šimkūnienė Anykščių aps. 
VK valytoja36, liudininkas Kazys Strazdas Anykščių 
aps., gyvulių supirkimo punkto vedėju37, liudininkė 
Ona Kaštaljanova – Utenos aps. partijos komiteto 
instruktoriaus, komunisto Michailo Kaštaljanovo 
žmona buvo įdarbinta Anykščių vaikų darželio vi-
rėja38. Iš sovietinių aktyvistų, skrebų ir milicininkų, 
kurie davė parodymus, daugiausia Birželio sukilimo 
dalyvių ir pagalbinės policijos policininkų – iš viso 
36-ius paminėjo Anykščių valsčiaus, o nuo 1947 m. 
Anykščių apskrities NKVD, vėliau MVD skyriaus 
būrio skrebas Samuelis Nikiforovas. 21 sovietų val-
džios priešą paminėjo komunistas, Anykščių vlsč. VK 
pirmininkas Juozas Dobrovolskis.

Dar vieną grupė liudininkų baudžiamosiose bylose 
– Anykščių miesto gyventojai, kasę duobes Bražinsko 
lauke sušaudytiems žydams palaidoti ir vežikai, vieną 
naktį vežę sušaudytus sinagogoje žydus į Bražinsko 
lauką. Taip vadinamųjų duobkasių antrosios sovietinės 
okupacijos metais davusių parodymus baudžiamo-
siose bylose buvo 14 asmenų. Iš jų 2, Juozas Kalinka 
ir Kazys Karvelis, duodami parodymus paneigė kasę 
duobes Bražinsko lauke, nors kai kurie kiti duobkasiai 
tardytojams tvirtino matę juos dirbant šį darbą39. Bu-
vusiems duobkasiams Samueliui Nikiforovui (antrosios 
sovietinės okupacijos metu dirbo skrebu) ir Danieliui 
Kabikui (antrosios sovietinės okupacijos metu dirbo 
Anykščių grūdų paruošų kontoroje brigadininku) 
kasti duobes Bražinsko lauke teko eiti kelis kartus. Iš 
pradžių sukilėliai anykštėnus kasti duobių varė prie-
varta, bet paskui atsirado kasėjų savanorių, kurie už 

35 Berezniovos, M. 1944 m. rugsėjo 22 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, t.1, l. 95; Nikiforovo, F. 1948 m. gegužės 
10 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.1, l. 
209; Komarovo, F. 1951 m. kovo 5 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 24665/3, l. 64; Kuznecovo, I. 1951 m. kovo 5 d. 
apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.1, l. 187; 
Kabiko, D. 1947 m. liepos 13 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 43162/3, l. 122. 

36 Šimkūno, K. 1954 m. gegužės 31 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.1, l. 201; Šimkūnienės, M. 1949 m. kovo 
5 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13216/3, l. 46. 

37 Strazdo, K. 1947 m. gegužės 29 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 43162/3, l. 112.

38 Kaštaljanovos, O. 1947 m. birželio 21 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, t.1, l. 212.

39  Kalinkos, J. 1955 m. spalio 18 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 29-31; Karvelio, K. 1955 m. gegužės 26 
d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 30258/3, l. 47. Li
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duobių kasimą gaudavo sušaudytų asmenų drabužių, 
batų ir kitų daiktų. Matyt ši veikla buvo priimtina ir 
S. Nikiforovui su D. Kabiku, nes visi duobkasiai per 
apklausą tvirtino, kad jie kasti duobių ėjo tik po vieną 
kartą, paskui šio darbo vengė, bet niekas antrą kartą 
eiti kasti duobių jų nevertė40. Duobes kasti po vieną 
kartą teko: Vladui Burbuliui, Juozui Butkevičiui, Juliui 
Gailiūnui, Jonui Gudanavičiui, Antanui Pranckūnui, 
Pranui Sarakai, Kaziui Šimkūnui, Juozui Valiukoniui, 
Vincui Vilučiui ir Stasiui Vitkūnui41. Sušaudytus sina-
gogoje žydų vyrų lavonus tik vieną naktį į Bražinsko 
lauką pagal liudininkų parodymus vežė šie asmenys: 
civiliai gyventojai broliai Anicetas ir Povilas Jovaišos, 
Povilo Jovaišos sūnus Pranas Jovaiša, Jonas Miškinis, 
Antanas Satkevičius, sukilėliai Silvijus Gražys ir Jonas 
Petrauskas. Du vežikai – Povilas Jovaiša ir Antanas 
Satkevičius, duodami parodymus paneigė vežę žydų 
lavonus42. Iš duobkasių daugiausiai informacijos sovietų 
saugumo tardytojams suteikė S. Nikiforovas (nurodė 
36 kaltus asmenis) ir D. Kabikas (nurodė 7 asmenis), 
Pranas Saraka ir Juozas Valiukonis nurodė po 5 asmenis 
sukilėlius, kurie juos varė kasti duobių ir buvo Bražins-
ko lauke užkasinėjant lavonus. Iš vežikų daugiausiai 
sovietų valdžios priešų nurodė Povilas Jovaiša – 24 ir 
Jonas Miškinis – 5 asmenis.

Sovietų saugumo tardytojai taip pat apklausė 21 
anykštėną (19 proc. visų liudininkų) bei Anykščių 
valsčiaus gyventoją, kurie nebuvo nukentėję vokiečių 

40 Nikiforovo, S. 1947 m. gegužės 28 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1. ap.58, b. 22401/3, t.1, l. 175–178; Kabiko, D. 1955 m. spalio 
28 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 
37–39; Burbulio, V. 1955 m. spalio 14 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 34357/3, t. 2, l. 23–28. 

41 Burbulio, V. 1955 m. spalio 14 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 23–28; Butkevičiaus, J. 1955 m. rugpjūčio 
13 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.1, l. 
294–298; Gailiūno, J. 1951 m. kovo 7 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. P-24665/3, l. 54–56; Gudanavičiaus, J. 1955 m. 
rugpjūčio 16 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, 
t.1, l. 312; Pranckūno, A. 1955 m. spalio 13 d. apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 11–15; Sarakos, P. 1955 m. 
spalio 13 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, 
t.2, l. 3–6; Šinkūno, K. 1955 m. gegužės 31 d. apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34357/3, t.1, l. 201–208.; Valiukonio, J. 
1955 m. spalio 13 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 
34357/3, t. 2, l. 17–22; Vilučio, V. 1951 m. spalio 13 d. apklausos 
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-24665/3, l. 160–162; Vitkūno, 
S. 1955 m. lapkričio 22 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 
58, b. 34357/3, t.2, l. 90–92. 

42 Jovaišos, A. 1955 m. rugpjūčio 16 d. apklausos protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 34357/3. t. 1, l. 316–321; Kabiko, D. 1955 m. spalio 
28 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 34357/3, t.2, l. 
37–39; Jovaišos, P. ir Paulavičiaus, A. 1945 m. kovo 9 d. akistatos 
protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 30258/3, l. 13–14; LSSR NKVD 
Vyriausiojo karinio tribunolo 1945 m. balandžio 14 d. posėdžio 
protokolas, LYA, f. K-1. ap. 58, b. 45014/3, l. 196–201; Jovaišos, 
P. 1955 m. balandžio 16 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 
58, b. 34357/3, t. 1, l. 100. 

okupacijos metais nuo kaltinamųjų bei tų sovietų 
valdžios priešų, kuriems pavyko išvengti baudžiamo-
sios atsakomybės. Dauguma asmenų, išvengę sovietų 
saugumo suėmimo, pasitraukė į Vokietiją, vienas 
kitas liko nesuimtas ir Lietuvoje. Iš šios liudininkų 
kategorijos daugiausiai – 32 – kaip sovietų valdžios 
priešus tardytojams išvardijo Stasys Vitkevičius. Nors 
jis vokiečių okupacijos metais nenukentėjo, sovietų 
valdžia S. Vitkevičių, matyt, laikė patikimu asmeniu, 
nes 1941 m., prieš pat prasidedant sovietų okupacijai, 
nacionalizavus parduotuves, jis dirbo sovietų sukurto-
je prekybinėje organizacijoje – valsčiaus vartotojų ko-
operatyve pardavėju, tas pačias pareigas turėjo ir vo-
kiečių okupacijos metu iki denacionalizacijos 1942 m. 
Grįžus sovietiniams okupantams 1944 m., jis vėl 
dirbo kooperatyve pardavėju43. Už jį sovietų priešų 
daugiau tardytojams išvardino tik rusų tautybės liudi-
ninkai Ignatijus Kuznecovas ir Samuilas Nikiforovas. 
Liudininkė, namų šeimininkė Liuda Adomavičienė 
nurodė 15-a 1941 m. veikusių sovietų valdžios priešų. 
Vladas Navickas, milicininko Felikso Navicko tėvas, 
nurodė 10 asmenų kovojusių prieš sovietų valdžią 
1941 m. Jonas Strazdas Anykščių vlsč. Storių kaimo 
seniūnas išvardino 9 sovietų valdžios priešus. 

Sovietų saugumo tardytojai beveik nesidomėjo 
kaltinamųjų artimaisiais ir jų neapklausdavo kaip 
liudininkų. Iš 71 kaltinamojo tardytojus sudomino 
tik Broniaus Janicko ir Prano Navicko artimieji. Buvo 
kaip liudininkės apklaustos Broniaus Janicko motina 
Anėlė Janickienė ir jo žmona Ona Janickienė44. Tai 
pat kaip liudininkė apklausta Prano Navicko žmona 
Pranė Navickienė. Bet moterys nieko tardytojams 
apie savo vyrų bei jų bendražygių veiklą vokiečių 
okupacijos metais nepasakė. Nors Pranės Navickienės 
vyras, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, išėjo pas kitą 
moterį ir su žmona nebegyveno, tardytojui ji pasakė, 
kad nežinojo, ką veikė jos vyras vokiečių okupacijos 
metais. Prano ir Pranės Navickų sūnus, 1940–1941 m. 
komjaunuolis, Andrius Navickas apklausos metu jau 
buvo žuvęs 1945 m. fronte RA gretose, o jo motina 
gyveno iš pašalpos, gautos už žuvusį fronte sūnų45.

Tęsinys kitame numeryje

43 Vitkevičiaus, S. 1947 m. gegužės 12 d. apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1. ap. 58, b. 22401/3, t.1, l. 182–185.

44 Pavilonytės-Janickienės, O. 1947 m. lapkričio 20 d. apklausos pro-
tokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43162/3, l. 128–131; Janickienės, 
A. 1947 m. lapkričio 20 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 
58, b. 43162/3, l. 135–137. 

45 Navicko, P. 1949 m. birželio 28 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1. 
ap. 58, b. 15903/3, l. 26–27, Navickienės, P. 1949 m. rugpjūčio 23 
d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 15903/3, l. 59–61. 



38 2022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877) Voruta

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija
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Herbo gimimas XII a. antrojoje pusėje sieja-
mas su Viduramžių fenomenu – riteryste 

ir riterių turnyrais. Pamažu augo turnyrų skai-
čius, tobulėjo ginklakalystės menas ir sudėtin-
gėjo karių veidus saugoję šalmai. Darėsi sunku 
atpažinti nuo galvos iki kojų apsišarvavusius 
karius, tam prireikė skiriamųjų ženklų, kuriais 
tapo herbai1. Pamažu herbai plito tarp asmenų 
ir institucijų. Herbo pagrindą sudaro jo skydas 
ir fi gūra – giminės, šeimos simbolis, paveldimas, 
skiriamasis ženklas. Taip pat herbuose galėjo 
būti vaizduojama šalmas, įvairios karūnos, ke-
purės, skrybėlės, puošybiniai elementai ir pan. 
Kita vertus, pagrindinis dėmesys krypdavo į 
herbinę fi gūrą ir jos reikšmę. 

Kitaip nei Vakarų Europoje, Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje (toliau – LDK) pir-
mieji kilmingųjų herbai atsirado tik XIV a. 
pab.–XV a., o heraldikos tradicijos nusistovėjo 
vėliau. LDK kilmingųjų heraldika buvo veikia-
ma senosios lietuvių ženklų (vietinės kilmės), 
lenkiškųjų ir iš kitų Europos kraštų atneštų 
herbų. Straipsnyje nutarta aptarti XV–XVIII 
a. Žemaitijos bajorų vietinės kilmės heraldikai 
priskirtinus antspaudinius simbolius ir herbus, 
atskleisti jų sudarymo tendencijas ir svarbą 
heraldikos tradicijai. Tikėtina, kad antspau-
diniuose simboliuose ir herbuose vaizduotos 
fi gūros buvo reikalingos ne tik bajoro kilmei 
pabrėžti ar dokumento teisėtumui patvirtinti 

1 Slater Stephan, The complete book of heraldry. An international history 
of heraldry and its contemporary uses, London: Hermes House, 2002, 
p. 6.

skirto antspaudo užpildymui, bet buvo ir tam 
tikri identiteto ženklai. Straipsnyje pristatomi 
reprezentatyviausi su pasirinkta tema susiję 
šaltiniai.

Senosios lietuviškosios arba vieti nės kilmės 
heraldikos paieškos

Senuosius lietuviškuosius herbus XIX a. viduryje 
aptarė Simonas Daukantas. Jis akcentavo, kad vietinės 
kilmės herbai buvo sudaryti be taisyklių, juose vaiz-
duoti daugiausiai garbinami bei religiniai simboliai. 
Tokie herbai neturėjo savo pavadinimų. S. Daukantas 
Kasperą Niesieckį kaltino nemažai daliai jo herbyne 
esančių herbų suteikus pavadinimus2. Kita vertus, 
S. Daukantas pernelyg nedetalizavo, kaip atrodė 
senieji lietuviškieji herbai bei kokia buvo jų reikšmė. 

Lietuvos istoriografi joje vietinės kilmės arba senų-
jų lietuviškųjų herbų susiformavimas, grafi kos ypatu-
mai nagrinėti akad. habil. dr. Edvardo Gudavičiaus ir 
doc. dr. Edmundo Rimšos darbuose. E. Gudavičius 
senųjų žymenų grafi ką siejo ne su kilmingųjų luo-
mu, o su valstiečiais. Autoriaus išskirti mūsų kraštui 
būdingi senieji žymenys – įvairūs brūkšneliai, jų 
kombinacijos, kryžiai, žvaigždės ir pan. Mokslininkas 
akcentavo žymenų virtimo herbais procesą, kuriame 
išskyrė tris etapus, apimančius žymens virtimą žen-
klu, o pastarojo – herbu. Šiais etapais sudėtingėjo ne 
tik grafi ka, bet ir paskirtis – nuo nepaveldimo kin-
tančio žymens į sudėtingesnės grafi kos paveldimumą 

2 Daukantas Simonas, Laiškai Teodorui Narbutui. Epistolinis dialogas, 
parengė R. Griškaitė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 
p. 203, 207–208, 242–243. 

Senieji ženklai Žemaiti jos 
bajorų antspaudiniuose 
simboliuose ir herbuose 
XV–XVIII a.

Dr. Gabrielė JASIŪNIENĖ, 
Šiauliai*

Li
et

uv
os

 D
i�

�i
os

io
s 

Ku
ni

�a
i�

�t
ys

tė
s 

is
to

�i
�a



452022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877)Voruta

žymintį ženklą. Galiausiai į griežtos ir nusistovėjusios 
grafikos paveldimą herbą3. Galima kelti prielaidą apie 
valstiečių žymenų bei bajorų vietinės kilmės herbų 
bendrą atsiradimo tikslą „žymėti“ arba „atskirti“ bei 
grafikos bent jau pradiniame susiformavimo etape pa-
našumą. Taip pat galima kelti hipotezę apie pradėjusią 
formuotis senosios lietuviškosios arba vietinės kilmės 
heraldikos tradiciją. Doc. dr. E. Rimša išskyrė, kad 
pirmieji vietinės kilmės bajorų herbai atsirado XIV a. 
pabaigoje. Šie iš įvairių linijinių kombinacijų sudaryti 
antspaudiniai simboliai buvo pradėti rėminti į skydus, 
spalvinti bei perduoti iš kartos į kartą. Tokie senieji 
simboliai antspauduose vyravo iki XVI a. antrosios 
pusės. Po to dauguma vietinės kilmės herbų buvo 
polonizuoti arba pakeisti lenkiškais herbais4. 

Vis dėlto iki šiol ieškant tokios heraldikos pavyz-
džių, susiduriama su nemenkais iššūkiais. Pagrindinis 
klausimas, kaip atskirti, ar herbas priklauso arba gali 
priklausyti senajai lietuviškajai heraldikai, ar ne? Nors 
iki šiol istoriografijoje šis klausimas buvo aptartas, 
tačiau nuosekli analizė nebuvo atlikta. Tik 2018 m. 
apgintoje šio straipsnio autorės disertacijoje5 buvo 
išskirta keletas bruožų, leidžiančių daryti prielaidas 
apie herbo priklausymą senajai lietuviškajai arba 
vietinės kilmės heraldikai. Priklausomai nuo situa-
cijos šie bruožai gali būti visi kartu arba tik pavieniui 
būdingi konkrečiam atvejui. Pirmas požymis sietinas 
su paplitimu. Analizuojant bajorų heraldiką, matyti, 
kad herbas su tam tikra figūra arba figūrų kombinacija 
yra paplitęs tik LDK. Antras bruožas sietinas su herbo 
savininkais ir jų kilme – ypač XVI a. čiagimiai bajorai 
galėjo naudoti vietinės kilmės herbus. Trečias požy-
mis sietinas su herbo figūra arba figūrų kombinacija. 
Vietinės kilmės heraldikai būdingos linijinės, strėli-
nės, geometrinės figūros ir jų kombinacijos, kurioms 
būdinga nesudėtinga grafika. Ketvirtas – analizuojant 
herbynų medžiagą nepavyksta juose rasti vietinės 
kilmės herbų identiškų atitikmenų. Penktas – ypač 
lenkų herbynuose šie vietiniai herbai yra įvardijami 
kaip asmeniniai, lietuviškieji arba lenkiškųjų herbų 
atmainos. Šeštu atveju – lyginant skirtingų laikotar-
pių herbynuose pateiktą informaciją, pavyksta rasti 
žinių, kad vietinės kilmės herbui buvo suteikiamas 
pavadinimas. 

Vietinės kilmės arba senieji ženklai Žemaitijos 
bajorų antspauduose

Žemaitijos bajorai dažnai nepriklausomai nuo 
savo kilmės, beje, kuri neretai kelia abejonių, ants-
pauduose vaizdavo senuosius linijinius simbolius. 

3 Gudavičius Edvaras, Žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–XX a., Vilnius: 
Mokslas, 1980, p. 72, 82.

4 Rimša Edmundas, Heraldika. Iš praeities į dabartį, Vilnius: Versus 
aureus, 2004, p. 121–122. 

5 Jasiūnienė Gabrielė, Žemaitijos bajorų heraldika XV–XVIII a. pradžia, 
daktaro disertacija, Vilnius, p. 79–121. 

Apytiksliai XV–XVI a. tokie ženklai antspauduose 
vaizduoti apskritimuose, o ne skyduose. Tokius žen-
klus laikome antspaudiniais simboliais. Kai ženklai 
yra skyduose, tokius simbolius jau laikome herbais, 
o antspaudus vadiname herbiniais antspaudais. Iki 
XVII a. tokių herbų Žemaitijos bajorų gretose pasi-
taikydavo ne taip ir retai. Nors iki XVIII a. pabaigos 
tokių vietinės kilmės herbų išliko tik vienetai.

Gali būti, kad senieji ženklai Žemaitijos bajorų 
antspauduose buvo vaizduojami dar XV a. Kita 
vertus, šiuo metu turbūt vienintelis žinomas XV a. 
pirmos pusės antspaudinis simbolis priklausė Jurgiui 
Galminui. 1434 m. tvirtindamas Gardino aktą kaip 
Žemaitijos seniūnas J. Galminas apskritimo formos 
antspaude6 apskritime vaizdavo rombą, sudarytą iš 
keturių galais užlenktų linijų. Rombo viduryje – 
taškas. Aplink figūrą – neryškios raidės (žr. 1 pav.). 
XVI a. pradžioje smulkiosios ir vidutinės bajorijos 
atstovų herbuose vaizduotos įvairios linijų kompo-
zicijos. Neretai sunku suprasti simbolio reikšmę. Pa-
vyzdžiui, 1530 m. Mikalojaus Bartkaičio antspaude7 
apskritime pavaizduota į raidę „I“ panaši figūra (žr. 
2 pav.) 1538 m. Andriaus Martynaičio apskritimo 
formos antspaude8 vaizduojama įdomi geometrinė 
figūra. Spėjama, kad aplink ovale įkomponuotą figūrą 
vaizduoti savininko vardas ir pavardė (žr. 3 pav.) 
XVI a. antroje pusėje linijinės figūros Žemaitijos 
6 1434 m. Žemaitijos seniūno Jurgio Galmino antspaudas su asmeniniu 

simboliu, Biblioteka Czartoryskich, Perg. Nr. 392. Už nuorodą į šaltinį 
nuoširdžiai dėkoju doc. dr. Edmundui Rimšai. 

7 1530 m. Mikalojaus Bartkaičio antspaudas su asmeniniu simboliu, 
LMAVB RS, f. 37, b. 792, l. 1r.

8 538 m. Andriaus Martynaičio antspaudas su asmeniniu simboliu, 
LMAVB RS, f. 37, b. 793, l. 1r.

2 pav. 1530 m. Mikalojaus 
Bartkaičio antspaudas su 
asmeniniu simboliu

1 pav. Žemaitijos seniūno 
Jurgio Galmino antspaudas 
su asmeniniu simboliu

3 pav. 1538 m. Andriaus 
Martynaičio antspaudas su 
asmeniniu simboliu

4 pav. 1604 m. Martyno 
Baltramiejaičio herbinis 
antspaudas
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bajorų antspauduose pradėjo sudėtingėti, ženklai 
pradedami vaizduoti skyduose. Pavyzdžiui, XVI a.
Bernoto Jonaičio, Petro Stanaičio9 bei XVII a. 
Martyno Baltramiejaičio10 (žr. 4 pav.) antspauduose 
vaizduojamos itin panašios fi gūros – lenktais galais 
statmenos linijos, kurias dviejose vietose kerta kitos 
fi gūros.

Žemaitijos bajorų heraldikoje pastebima tenden-
cija vaizduoti strėles ir jų kombinacijas su kitomis 
fi gūromis. Pavyzdžiui, 1559 m. Grigalijaus Paulaičio 
herbiniame antspaude11 vaizduojama gulsčia strėlė 
su ant jos per vidurį uždėta šešiakampe žvaigžde ir 
įžambiu kryžiumi gale. Jonas Martynas Ivaškevičius 
1558–1559 m. dokumentus tvirtino ovalo formos her-
biniu antspaudu12, kuriame – du statmena linija sujungti 
strėlių antgaliai, ties viduriu iš heraldinės kairės pusės 
yra kryžiaus kryžmos pusė, o iš heraldinės dešinės 
pusės – šešiakampė žvaigždė. Žemaitijos seniūnijos 
paseniūnio, Valkavisko vėliavininko Stanislovo Pukš-
tos Klausgailavičiaus XVI a. pabaigos antspauduose13 
vaizduojama strėlė, ant jos uždėti du kryžiai, strėlės 
apačia – trišakė. Mykolo Bukanto XVI–XVII a. 
antspauduose14 vaizduoti du strėlių smaigaliai arba 
trikampiai, sujungti statmena linija. Žemaitijos žemės 
teismo raštininkas, Šiauduvos tijūnas Gabrielius Si-
pavičius XVII a. pirmoje pusėje dokumentus tvirtino 
herbiniu antspaudu15, kuriame ties viduriu kryžma 
perkirsta strėlė (žr. 5 pav.)

Žemaitijos bajorų herbuose vaizduotos kryžių 
ir dangaus kūnų kombinacijos. Pavyzdžiui, XVI a. 
pab. dokumentus Stanislovas Kiaunarskis tvirtino 
ovalo formos antspaudu16, kuriame kryžius ir šešia-
kampė žvaigždė (žr. 6 pav.). XVII a. Jonas Taliatas 

9 1541 m. Bernoto Jonaičio (I) ir Petro Stanaičio (II) herbiniai ants-
paudai, LMAVB RS, f. 37, b. 794, l. 1r.

10 1604 m. Martyno Baltramiejaičio herbinis antspaudas, Vilniaus uni-
versiteto biblioteka (toliau – VUB), RS, f. 8, b. 1124, l. 13r (2 herbinis 
antspaudas).

11 1559 m. Grigalijaus Paulaičio herbinis antspaudas, LMAVB RS, 
f. 21, b. 1564, l. 25r (1 herbinis antspaudas). 

12 1558 m. Jono Martyno Ivaškevičiaus herbinis antspaudas, LMAVB 
RS, f. 21, b. 1564, l. 15r (3 herbinis antspaudas). 1559 m. Jono 
Martyno Ivaškevičiaus herbinis antspaudas, LMAVB RS, f. 21, b. 
1564, l. 16v (1 herbinis antspaudas).

13 1591 m. Stanislovo Pukštos Klausgailavičiaus herbinis antspaudas, 
LMAVB RS, f. 12, b. 407, l.1r.. 1593 m. Stanislovo Pukštos Klaus-
gailavičiaus herbinis antspaudas, LMAVB RS, f. 21, b. 1542, l. 4r. 
1594 m. Stanislovo Pukštos Klausgailavičiaus herbinis antspaudas, 
LMAVB RS, f. 198, b. 517, l. 55r.

14 1577 m. Mykolo Bukanto herbinis antspaudas, LMAVB RS, f. 37, b. 
609, l. 10r (4 herbinis antspaudas). 1595 m. Мykolo Bukanto herbinis 
antspaudas, LVIA, f. 1238, ap. 1, b. A-11, l. 5v (5 herbinis antspau-
das). 1601 m. Mykolo Bukanto herbinis antspaudas, LMAVB RS, 
f. 37, b. 2718, l. 4v. 1602 m. Mykolo Bukanto herbinis antspaudas, 
LMAVB RS, f. 37, b. 8218, l. 8v.

15 1642 m. Gabrieliaus Sipavičiaus herbinis antspaudas, VUB RS, f. 
5, b. A83-12233, l. 1r. 1653 m. Gabrieliaus Sipavičiaus herbinis 
antspaudas, VUB RS, f. 4, b. A205-15906, l. 2v. 1656 m. Gabrieliaus 
Sipavičiaus herbinis antspaudas, LMAVB RS, f. 37, b. 715, l. 4r .

16 1591 m. Stanislovo Kiaunarskio herbinis antspaudas, Lietuvos vals-
tybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1238, ap. 1, b. A-10, l. 
3v (3 herbinis antspaudas 1597 m. Stanislovo Kiaunarskio herbinis 
antspaudas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau –
LNMMB), RKRS, f. 93, b. 720, l. 5v (2 herbinis antspaudas).

raštus tvirtino antspaudais17, kuriuose vaizduojamas 
dvigubas kryžius su pusmėnuliu. Žemaitijoje gyve-
nusių bajorų antspauduose vaizduotas ir žiedas arba 
apskritimas. Pavyzdžiui, XVI a. Albertas (Vaitiekus) 
Baltramiejaitis Daujotaitis dokumentus tvirtino aš-
tuoniabriauniu antspaudu18, kuriame yra žiedas su 
kryžiumi viršuje, o žiedo viduje dar vienas žiedas 
(žr. 7 pav.). 1610 m. valdų užrašymo dokumentą 
Kristupas Martynaitis (?) patvirtino antspaudu19, 
kuriame – žiedo ir kryžiaus (kryžmos) kombinacija. 

XVI a. Žemaitijos bajorų antspauduose vaizduoti 
ir paukščiai. Pavyzdžiui, XVI a. pradžios rašte My-
kolo Bartkaičio ovalo formas herbiniame antspaude20 

17 1617 m. Jono Jeronimo Taliato herbinis antspaudas, VUB RS, f.4, b. 
A-64, Nr. 4900. 1654 m. Jono Jeronimo Taliato herbinis antspaudas, 
LMAVB RS, f. 37, b. 8315, l. 128v. 1655 m. Jono Jeronimo Taliato 
herbinis antspaudas, LMAVB RS f. 37, b. 10130, l. 4v. 1657 m. Jono 
Jeronimo Taliato herbinis antspaudas, LNMMB RKRS f. 94-10-l. 2r. 

18 1577 m. Alberto (Vaitiekaus) Baltramiejaičio Daujotaičio herbinis 
antspaudas, LMAVB RS, f. 37, b. 609, l. 10r (1 herbinis antspaudas). 
1585 m. Alberto (Vaitiekaus) Baltramiejaičio Daujotaičio herbinis 
antspaudas, LVIA, f. 1276, ap. 1, b. 883, l. 12r (4 herbinis antspaudas).

19 1610 m. Kristupo Martynaičio (?) herbinis antspaudas, ŠAM, I–R 
13244. 

20 XVI a. I pusės Mykolo Bartkaičio herbinis antspaudas, LMAVB, f. 
37, b. 791, l.1r (2 herbinis antspaudas).

7 pav. 1577 m. Alberto 
(Vaitiekaus) Baltramiejaičio 
Daujotaičio herbinis antspaudas

5 pav. 1642 m. 
Gabrieliaus Sipavičiaus 
herbinis antspaudas

6 pav. 1591 m. Stanislovo 
Kiaunarskio herbinis 
antspaudas

8 pav. 1573 m. Jurijaus Simonaičio Vaitkevičiaus ir Motiejaus 
Janusevičiaus herbiniai antspaudai
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vaizduojamas neaiškios rūšies paukštis. Įdomu, kad 
atspaudas paverstas šonu, nes Bartkaitis dokumentą 
tvirtino už kitą asmenį. 1573 m. sutartį Jurijus Simo-
naitis Vaitkevičius ir Motiejus Janusevičius tvirtino 
aštuoniabriauniais antspaudais21 (žr. 8 pav.). Juose 
pavaizduoti mažai besiskiriantys paukščiai. Iš grakščių 
kaklų galima spręsti, jog gulbės.Tai greičiausiai to 
paties meistro primityviai išraižyti signetai ar spaudai. 

Analizuojant šią temą, būtina atkreipti dėmesį į 
Žemaitijos bajorų Bilevičių heraldiką. Bilevičiai – 
viena įtakingiausių žemaičių kilmės bajorų giminių 
XV–XVIII a. Giminės atstovai naudojo tokį patį vie-
tinės kilmės herbą, kuriame vaizduojamas vertikaliai 
ištemptas (apytiksliai iki XVI a. pab.), vėliau gulsčias 
stačiakampis su į viršų ir šonus įsmeigtais kryžiais, 
nuo XVI–XVIII a. iki šiol Bilevičių heraldikos atvejis 
vienintelis toks visoje Žemaitijos bajorų heraldikos 
tradicijoje, kuomet vienas ir tas pats vietinės kilmės 
herbas buvo naudotas tokį ilgą laikotarpį. Kita vertus, 
Simonas Okolskis XVII a. Bilevičių herbui suteikė 
pavadinimą Mogiła seu Tumulus („Kapas“)22. Tai bene 
pirmasis ir vienas akivaizdžiausių šio herbo poloni-
zavimo būdų. Vieni pirmųjų XVI a. antspaudą su 
giminės herbu naudojo Bilevičių–Juškaičių atšakos 
atstovai Andrius Petraitis Bilevičius23 (žr. 9 pav.), 
Jurgis Martinaitis Bilevičius24 bei Stankevičių Bile-
vičių atšakos atstovas Kristupas Jonaitis Stankevičius 
Bilevičius25. XVI a. pirmoje pusėje Bilevičių herbai 
gana kuklūs – vaizduojamas skydas ir herbinė figūra. 
Nuo XVI a. antros pusės herbiniai antspaudai tapo 
puošnesni – juose beveik visada virš vienalaukio arba 
jungtinio herbo skydo vaizduojamas šalmas su papuo-
šalu, iš šonų herbus supa akanto lapų skraistės. Nuo 
XVII a. knygų grafikoje ir antspauduose pavaizduoti 
Bilevičių herbai yra gana puošnūs, virš jų skydų yra 
šalmai su papuošalais, iš šonų herbus supa akanto 
lapų skraistės, atsiranda įrašų. Pavyzdžiui, Teodoro 
Stepono Bilevičiaus antspaude26 vaizduojamas Bile-
vičių herbas. Virš herbo skydo yra grotelinis šalmas ir 
karūnėlė, šalmo papuošale – trys stručio plunksnos. 
Iš šonų – akanto lapų skraistė (žr. 10 pav.). Minėto 
asmens herbas pavaizduotas Aleksandro Tarasevičiaus 
1675 m. vario graviūroje27. Bilevičiaus herbas gana 
kuklus, išgraviruotas po puošniame kartuše įkom-

21 1573 m. Jurijaus Simonaičio Vaitkevičiaus ir Motiejaus Janusevičiaus 
herbiniai antspaudai, VUB RS, f. 77, b. 116, l. 1r.

22 Okolski, Szymon. Orbis Polonus, t. 2, Cracovia, 1641, s. 232–233.
23 1540 m. Andriaus Petraičio Bilevičiaus herbinis antspaudas, LMAVB 

RS, f. 266, b. 987.
24 1543 m. Jurgio Martinaičio Bilevičiaus herbinis antspaudas, LMAVB 

RS, f. 266, b. 410.
25 1575 m. Kristupo Jonaičio Stankevičiaus Bilevičiaus jungtinis her-

binis antspaudas, LMAVB RS, f. 37, b. 2836, l. 1r; 1576 m. Kristupo 
Jonaičio Stankevičiaus Bilevičiaus herbinis antspaudas, LMAVB RS, 
f. 37, b. 5875, l. 1r.

26  1691 m. Teodoro Bilevičiaus herbinis antspaudas, LMAVB RS, f. 
37, b. 9597, l. 4r.

27  1675 m. Aleksandro Tarasevičiaus vario graviūra su Teodoro Bile-
vičiaus herbu, VUB RSS, III 14771.

ponuotu knygos pavadinimu. XVIII a. Aleksandro 
Jurgio Bilevičiaus herbiniuose antspauduose28 aplink 
herbą galima pamatyti ne tik legendą, nusakančią her-
bo savininką, jo pareigybes, tačiau virš herbo skydo 
pavaizduotą penkių lapų bajorišką karūnėlę, vėliavas, 
patrankų sviedinius, buožes, savininko gautus ordinus 
ir pan. (žr. 12 pav.). XVIII a. Valerijono Bilevičiaus 
spaude29, puošniame kartuše, išraižyta giminės herbo 
figūra. Virš herbo skydo – penkių lapų karūnėlė, virš 
jos – trys stručio plunksnos, kariniai atributai, auga-
liniai motyvai, legenda (žr. 13 pav.) Išlikę heraldikos 
šaltiniai rodo, kad Bilevičių giminės atstovai per tris 
amžius išlaikė savo vietinės kilmės herbą bei stengėsi 
pabrėžti jo išskirtinumą, individualumą, taip priar-
tindami jį prie europinės herbo sampratos. 

Apibendrinant derėtų akcentuoti, kad Žemaiti-
jos bajorų heraldikos tradicijoje – senųjų linijinių 
(strėlinių) herbų grupė užima pakankamai solidžią 
vietą. Tarp šių bajorų senieji asmeniniai, skiriamieji 
ženklai buvo pradėję rastis iki lenkiškųjų herbų 
28 1747 m. Aleksandro Jurgio Bilevičiaus herbinis antspaudas, ŠAM, 

I–R 12555. 1747 m. Aleksandro Jurgio Bilevičiaus herbinis antspau-
das, LMAVB RS, f. 37, b. 5981, l. 4r.

29 XVIII a. Valerijono Bilevičiaus spaudas, Lietuvos nacionalinis dailės 
muziejus, TM 171.

9 pav. 1540 m. Andriaus 
Petraičio Bilevičiaus herbinis 
antspaudas

10 pav. 1691 m. Teodoro 
Bilevičiaus herbinis antspaudas

11 pav. 1675 m. Aleksandro 
Tarasevičiaus vario graviūra su 
Teodoro Bilevičiaus herbu

12 pav. 1747 m. 
Aleksandro Jurgio 
Bilevičiaus herbinis 
antspaudas

13 pav. XVIII a. 
Valerijono Bilevičiaus 
spaudas 
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atsiradimo, plitimo ar įsitvirtinimo. Taigi lenkiškoji 
heraldika nevaidino misijinio vaidmens skiriamųjų 
ženklų tarp Žemaitijos bajorų atsiradime. Kita vertus, 
derėtų pažymėti, kad senieji simboliai antspauduose 
dažnesni iki XVI a. antros pusės. Po to dauguma 
vietinės kilmės herbų buvo polonizuoti arba pakeisti 
lenkiškaisiais herbais. Dėl šios priežasties tenka at-
likti itin detalius rastų herbinių antspaudų tyrimus, 
siekiant nustatyti, ar tai senosios lietuvių heraldikos 
ženklas, ar lenkiškasis herbas.

Literatūra

Daukantas Simonas, Laiškai Teodorui Narbutui. Epis-
tolinis dialogas, parengė R. Griškaitė, Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1996. 

Gudavičius Edvaras, Žymenys ir ženklai Lietuvoje XII–
XX a., Vilnius: Mokslas, 1980.

Okolski Szymon, Orbis Polonus, t. 2, Cracovia, 1641.
Rimša Edmundas, Heraldika. Iš praeities į dabartį, 

Vilnius: Versus aureus, 2004.
Slater Stephan, The complete book of heraldry. An 

international history of heraldry and its contemporary uses, 
London: Hermes House, 2002.

_________________________________

*  Gabrielė Jasiūnienė – humanitarinių mokslų (istorija, 05H) daktarė, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Šiaulių istorijos ekspozicijų skyriaus l. e. 
p. vedėja, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos bei Lietuvos 
dailės istorikų draugijos narė. Tyrinėjimų sritys: LDK kilmingųjų 
heraldika ir sfragistika XV–XVIII a.; asmenų ženklai LDK; fi ligra-
nistika. Red. pastaba.
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Mažosios Lietuvos etnografi niai kaimai 
(Trakai: Voruta, 2011),

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

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

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

Nuo 1980 m. iki šiol M. Purvinas tiria 
Mažosios Lietuvos, kaip nedalomo etninio 
regiono, apimančio ne ti k Klaipėdos kraštą, bet 
ir kitas Karaliaučiaus krašto balti škąsias žemes, 
šiuo metu esančias už Lietuvos ribų, kultūros 
paveldo likimą. Neatsiti kti nai šis kraštas, XVI a.
tapęs svarbiu lietuviškosios rašti jos bei kul-
tūros židiniu ir išlikęs juo iki XX a. pradžios, 
nusipelnė išskirti nio mokslininko dėmesio“.

Irena ANDRUKAITIENĖ, 
Kovo 11-osios akto signatarė

Knygas galima įsigyti  internetu – h� ps://
www.patogupirkti .lt/, h� ps://www.knygos.lt/.

Dr. Martynas PURVINAS
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XV–XVI a. rusų kronikos, to meto ge-
nealogijos knygos atspindėjo įvairias 

Lietuvos ir Maskvos tarpusavio santykių kryp-
tis – užsienio politikos klausimus (teritoriniai 
ir religiniai), taip pat Maskvos valdančiosios 
dinastijos giminystės ryšius su Lietuvos didžiai-
siais kunigaikščiais. Iki XVI a. antro ketvirčio 
Maskvos dvarui jau priklausė nemažai tarny-
binių kunigaikščių, kilusių iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio šeimos. Jie užėmė Rusioje aukštą, 
labai artimą padėtį tikriems Maskvos didžiojo 
kunigaikščio broliams – stambių sritinių kuni-
gaikštysčių valdytojams. 

Ir vis dėlto pagrindinis vaidmuo valstybės 
aparate neišgelbėjo didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino palikuonių nuo aršios dvaro didikų 
kovos dėl įtakos Maskvos valdovui ir vietos 
šalia jo sosto. Ryškus sudėtingo lietuvių kilmės 
valdančiosios aristokratijos atstovų Maskvoje 
likimo pavyzdys yra kunigaikščiai Patrikaičiai. 

Pasakojimą apie juos reikia pradėti nuo XIV a. 
pab. įvykių, kai Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino sūnus Narimantas 1380–1390 m. buvo 
tarnybinis Naugardo kunigaikštis. Jo sūnus Patrikas 
Narimantaitis 1408 m. su lietuvių kunigaikščio Švi-
trigailos palyda taip pat atvyko į Rusią ir ten tapo Pa-
trikaičių šeimos įkūrėju.1 Beje, Senojoje Ladogoje –
pirmojoje Rusios sostinėje – archeologinių kasinėji-
mų metu buvo rastas antspaudas, kažkada priklausęs 
lietuvių kunigaikščiui Patrikui Narimantaičiui.2 

1 Московский летописный свод // ПСРЛ. Т.25. М.- Л. 1949. С. 
237.

2 Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати древней Руси X–XV 
–в. Т. III. М. 1998. С. 73.

Naujieji tarnybiniai kunigaikščiai greitai užėmė 
vadovų pozicijas Maskvos didžiojo kunigaikščio 
aplinkoje, atstūmę netituluotą vietos bajoriją. Šios 
lietuvių giminės padėtis žymiai sustiprėjo, kai vidu-
rinysis Patriko Narimantaičio sūnus Jurijus (Jurgis) 
1418 m. vedė Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasili-
jaus I dukterį: „O kunigaikščiui Jurijui Patrakejevičiui 
kunigaikštis didysis vietą priprašė iš bojarinų, už jo 
išdavęs seserį savo didžiąją kunigaikštytę Aną.“3 Taip 
kunigaikštis Jurijus pateko į rusų valdančiosios šeimos 
aplinką. Maskvos valdžiai tai buvo svarbu ir politi-
niu požiūriu – lietuvių kunigaikščių sūnus galima 
buvo pasitelkti kovai dėl senų rusų žemių, įėjusių į 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sudėtį. 
Kiti du Patriko Narimantaičio sūnūs nebuvo tokie 
artimi Maskvos dvarui ir todėl jų statusas nebuvo 
toks aukštas. Vyresnysis Jurijaus brolis Vasilijus ir jo 
palikuoniai tarnavo sritiniams kunigaikščiams, jau-
nesnysis Aleksandras Patrikaitis mirė jaunas. Iš jų kilo 
žinomų kunigaikščių Chovanskių ir Koreckių šeimos.

Kunigaikštis Jurijus Patrikaitis, Gedimino pro-
vaikaitis, minimas šaltiniuose iki 1445 metų.4 Per 
nuožmų 1430–1440 m. karą Rusioje kunigaikštis 
Jurijus liko ištikimas didžiajam kunigaikščiui Vasilijui 
II. Kovos dėl valdžios sėkmė buvo permaininga. Per 
vieną 1434 m. Maskvos kunigaikščio Vasilijaus II ir 
Zvenigorodo kunigaikščių kariuomenių mūšį Jurijus 
Patrikaitis net pateko į nelaisvę.5 Bet, būdamas vaiva-
da, ir toliau turėjo savo pusbrolio Vasilijaus II pasitikė-
jimą. Šis paliko kunigaikštį Jurijų ginti Maskvą 1439 
m. nuo totorių chano Ulu Muchamedo antpuolio. 

3 Зимин А. А. Источники по истории местничества в XV–первой 
трети XVI в. АЕ за 1968 г. М. 1970. С 113.

4 Указ. соч. С. 112.
5 Устюжский летописный свод. М.- Л. 1950 г. С. 75.

Lietuvių kunigaikščio 
Narimanto palikuoniai – 
XV–XVI a. pradžios rusų didikai

Dr. Tatjana Dmitrijevna PANOVA  
(д-р Татьяна Дмитриевна ПАНОВА), 
Maskva, Rusijos Federacija
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Kremlius atlaikė apgultį ir po dešimties dienų Ulu 
Muchamedas pasitraukė iš Maskvos apylinkių.6 

Nuo istorinės scenos anksti pasišalinęs lietuvių 
kunigaikštis Patrikas Narimantaitis neabejotinai tu-
rėjo dvarą Kremliuje. Ši valda jau pagal paveldėjimo 
teisę atiteko jo sūnums Vasilijui ir Jurijui. Dvaras 
buvo įsikūręs Jono Krikštytojo cerkvės vietovėje (prie 
Boro). Šią Jurijaus Patrikaičio valdą kronikininkai 
pirmą kartą mini 1446 m. įvykių aprašymuose. Tai 
buvo sunkūs užsitęsusio pilietinio karo metai. Konf-
liktas įsižiebė tarp Maskvos valdančiosios šeimos dėl 
sosto paveldėjimo. 

1446 m. Vasilijus II grįžo į Maskvą, iš jos laikinai 
išstūmęs savo priešo, Galicijos kunigaikščio Dmitri-
jaus Šemiakos šalininkus. Miestas labai nukentėjo 
per 1445 m. gaisrą, todėl didysis kunigaikštis buvo 
priverstas apsistoti „dvare motinos savo už miesto 
Vagankove“. Dabar čia stovi nuostabūs XVIII a. 
pab. rūmai – vienas Rusijos valstybinės bibliotekos 
(buvusi V. Lenino biblioteka) statinių. Vėliau di-
dysis kunigaikštis persikėlė į Kremlių – „į miestą, į 
dvarą kunigaikščio Jurijaus Patrekejevičiaus“7, savo 
giminaičio.

Nuo XV a. antros pusės iki XVI a. prad. rusų 
istorijoje žymų pėdsaką paliko jaunesnysis Jurijaus 
Patrikaičio sūnus Ivanas (Jonas) ir jo vaikai – karo 
vadai, bažnyčios veikėjai ir rusų miestų Maskvos 
valdovo vietininkai. Su jais susijusios ir didelės žemės 
valdos įtvirtinto Maskvos centro teritorijoje ir šalia 
Kremliaus esančių vietovių, taip pat Kitai Gorode.8

Apie Patrikaičių valdas šalia Borovickio vartų 

6 Ермолинская летопись. СПб. 1910 г. С. 150.
7 Московский летописный свод // ПСРЛ. Т. 25. М.- Л. 1949. С. 277.
8 Рабинович М. Г. Материалы по истории Великого посада 

Москвы. Археологические памятники Москвы и Подмосковья. 
Труды ГИМ. Вып. V. M. 1954. С. 90.

byloja ir kitas 1460 m. metraščio pranešimas. Čia ra-
šoma apie statinį tvirtovėje „prie Borovickio vartų“ –
Jono Krikštytojo cerkvės. Metraštininkas pridėjo 
patikslinimą apie gretimą šios valdos pastatą: „... 
dabar kunigaikščio Ivano Jurjevičo dvaras.“9 Dalį 
šio dvaro paveldėjo jaunesnysis Jurijaus Patrikaičio 
sūnus Ivanas (vyresnysis Vasilijus mirė jaunas). Ivanas 
buvo vedęs didžiojo kunigaikščio iždininko, turtingo 
pirklio, Kremliaus gyventojo Vladimiro Chovrino 
dukterį Ovdotją (Jevdokiją). 

Jau tapo tradicija, kad įdomių duomenų apie 
Kremliaus gyventojus randame XV a. antros pusės 
miestą ištikusių nelaimių aprašymuose. Įrašas apie 
1470 m. Maskvos gaisrą įrodo, kad abu kunigaikščio 
Jurijaus Patrikaičio sūnūs Kremliuje turėjo dvarus. 
Per šį gaisrą kaip tik nenukentėjo „kunigaikščio Ivano 
Jurjevičo dvaras ir jo brolio du dvarai“10. Čia pami-
nėti kunigaikščio Ivano sūnėnai, jo vyresniojo brolio 
Vasilijaus sūnūs. Taip pat sužinome apie kunigaikščio 
Jurijaus Patrikaičio valdų padalijimą tarp jo sūnų ir 
jų palikuonių. Žinoma ir apie kitus XV a. Maskvos 
didikų dvarų mažinimus.

Ši turtinga, garsi giminė valdė Maskvoje ne tik 
dvarus Kremliuje, bet ir Kitai Gorode bei priešais 
tvirtovę dabartinėje Znamenkos gatvėje ir Zamos-
kvorečėje. Iki mūsų dienų išliko Ivano Patrikaičio 
iki 1499 m. vasario 5 d. sudarytas testamentas. Čia 
išvardijamos visos jo Maskvoje turėtos žemės valdos: 
paveldėtos iš tėvo, jo nupirktos ir padovanotos didžio-
jo kunigaikščio Ivano III.11 Kunigaikštis Ivanas Jur-
jevičius, artimas Maskvos kunigaikščių Vasilijaus II 
Tamsiojo ir jo sūnaus Ivano bojarinas, taip pat garsėjo 
kaip sėkmingas karvedys ir diplomatas. 1480–1490 
m. jis, „valdovo vaivada“, ne kartą vedė derybas su 
lietuvių pasiuntiniais.12 

Tolesnis kunigaikščio Ivano Jurjevičiaus valdų 
likimas paaiškėja iš dviejų XV a. pab. rašytinių šal-
tinių. Pirmasis – 1492 m. metraštis: „Tą pavasarį 
balandžio 5 ketvirtadienį išėjo kunigaikštis didysis iš 
savo seno į kunigaikščio Ivanovo dvarą Jurjevičo, į 
naują ir su didžiąja kunigaikštiene Sofi ja, ir 3 vaikais, 
ir su marčia, su didžiąja kunigaikštiene Olena, ir su 
kunigaikščiu Dmitrijumi su anūku...“13

Tais metais prasidėjo didžiojo kunigaikščio dvaro 
pertvarka ir Ivanas III laikinai su šeima apsistojo 
savo trečios eilės pusbrolio menėse. Tol, kol didžiojo 
kunigaikščio šeimai statė laikinus medinius rūmus 
už Arkangelo soboro (pastatytas vietoj medinės cer-
kvės Maskvos kunigaikščio Michailo Jaroslavyčiaus 
Narsiojo laikais). 

Kur Kremliuje buvo įsikūręs naujas Patrikaičių 

9 Воскресенская летопись // ПСРЛ. Т. VIII. 1859. С. 158.
10 Симеоновская летопись // РЛ. Т. 1. Рязань. 1997 г. С. 306.
11 ДДГ. 1950. N 86. С. 347.
12 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. Ч. 2. 

М. 1951 г. С. 307–308.
13 Московский летописный свод. 2000. С. 454.

Kunigaikščio Patriko antspaudas. šaltiNiS – janinas v. l. ir 
gaidukovas h. g., t. 3, P. 73

Li
et

uv
os

 D
i�

�i
os

io
s 

Ku
ni

�a
i�

�t
ys

tė
s 

is
to

�i
�a



512022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877)Voruta

dvaras, sužinome iš kunigaikščio Ivano Jurjevičiaus 
jau minėto testamento. Paaiškėja, kad paskutiniame 
XV a. ketvirtyje Patrikaičiai valdė ne tik šeimos dvarą 
prie Borovickio vartų, bet dar nusipirko ir kai kurias 
šalia esančias žemės valdas . Be to, užvaldė dvarus 
prie Timofejevskio praėjimo vartų rytinėje tvirtovės 
dalyje – arčiau Maskvos Raudonosios aikštės.14

Laikui bėgant, kunigaikščiai Patrikaičiai prarado 
dvarą šalia didžiojo kunigaikščio rūmų Borovickio 
bokšto tvirtovės teritorijoje, bet žymiai išplėtė savo 
valdas jos rytinėje dalyje. Testamente skiriama daug 
vietos šių naujų žemės sklypų išvardijimui. Visus 
kunigaikštis Ivanas paliko „žmonai mano Ovdotjai ir 
vaikams mano Vasiljui ir Ivanui“15. Vis dėlto apie Pa-
trikaičių valdų dydį ir tų dvarų statinius rašytiniuose 
šaltiniuose duomenų nėra. 

Jurijaus Patrikaičio palikuonių, kurių daugelis tu-
rėjo tvirtas pozicijas didžiųjų kunigaikščių dvaruose, 
tarnybinė veikla minima rašytiniuose šaltiniuose ir 
istorinėje literatūroje.16 Tarp jų pasižymėjo Ivanas 
Jurjevičius, jo sūnūs Vasilijus Kosojus, Ivanas Mu-
nynda ir sūnėnas Daniilas Vasiljevičius Ščenia. 

Didžiųjų lietuvių kunigaikščių aukšta kilmė, puiki 
karjera ir artima giminystė su rusų didžiojo kuni-
gaikščio šeima kunigaikščio Ivano ir jo sūnų visgi 
neišgelbėjo nuo valdovo nemalonės 1499 metais. 
Priešišką nusiteikimą, kai kurių tyrėjų nuomone, 
lėmė šios giminės ryšiai su XV a. pab. Eretikų ju-
dėjimais. 

Galbūt didysis kunigaikštis Ivanas III nusprendė 
Patrikaičius – lietuvių išeivius – pašalinti iš istorinės 
scenos, nes šie buvo taikių santykių su LDK šalinin-
kai.17 Visi trys buvo prievarta įšventinti į vienuolius 
ir išskirstyti po vienuolynus. Kunigaikščio Patriko 
Narimantaičio palikuonius nuo mirties išgelbėjo juos 
asmeniškai užstojęs rusų cerkvės vadovas, metropo-
litas Simonas. Ivanas Jurjevičius atsidūrė Sergijevo 
Lavros Trejybės vienuolyne prie Maskvos, o Vasilijus 
Kosojus (vienuolis Vassianas) – tolimajame Kirilo-
Belozersko. 

Būtent tiems laikams priskiriamas Sergijevo 
Lavros Trejybės vienuolyno „kažkokio vienuolio 
paguodžiamasis raštas“ jo dvasiniam sūnui. Šis 
tekstas siejamas su sunkia padėtimi, į kurią pateko 
kunigaikštis Ivanas Jurjevičius ir jo artimi giminaičiai. 
Rašto autorius graudžiai aprašo varganą, į nemalonę 
patekusiųjų padėtį: „Kur gyveni? Dievo [...] valia 
jums teko valdovo nemalonė, gyvenate dabar ne savo 
namuose.“18 Po visų šių įvykių rašytiniuose šalti-
niuose nėra jokių užuominų apie Patrikaičių valdas 

14 ДДГ. 1950. N 86. С. 347.
15 ДДГ. 1950. N 86. С. 347.
16 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во 

второй половине XV–первой трети XVI в. М.1988. С. 31–35.
17 История СССР. Т. II. М. 1966. С. 133.
18 Русский феодальный архив XIV-первой трети XVI в. М. 2008. 

No 81. С. 267–270.

Kremliaus teritorijoje. Šie dvarai buvo konfiskuoti ir 
atiteko didžiajam kunigaikščiui. Į valdovo nemalonę 
patekę kunigaikščio Ivano Jurjevičiaus palikuoniai 
jau nepriklausė tarnybiniams didikams. 

XV a. pab.–XVI a. vid. rusų stačiatikių bažnyčioje 
įsižiebė arši dviejų politinių ir filosofinių krypčių 
kova. Ji žinoma kaip Nilo Sorskio („neturėtojai“) ir 
Josifo Volockio („juozafitai“) šalininkų priešprieša. 
Šie bažnytiniai veikėjai buvo stambių vienuolynų 
vyresnieji. 

„Neturėtojai“ pasisakė prieš, kad vienuolynai 
valdytų žemę ir kitus turtus, o „juozafitai“ gynė vie-
nuolynų teisę juos valdyti. Šių krypčių nesutarimai 
lietė ir kitas stačiatikių bažnyčios gyvenimo puses 
ir jos vaidmenį valstybėje. Į šios kovos peripetijas 
buvo įtrauktas ir mūsų pasakojimo herojus Vassia-
nas (Vasilijus Kosojus Patrikaitis). Patekęs į valdovo 
nemalonę ir dėl sudėtingo gyvenimo posūkio prisi-
jungė prie Nilo Sorskio šalininkų. Vienuolyno celė ir 
griežtas Kirilo-Belozersko vienuolyno gyvenimas, į 
kurį buvo nusiųstas Vasilijus Kosojus, tapo jo naujos 
pasaulėžiūros pagrindu. 

Vienuolis Vassianas (kunigaikštis Vasilijus Ivano-
vičius), Nilo Sorskio mokinys, 1508 m. iš tremties 
sugrąžintas į sostinę, įsikūrė Simonovo vienuolyne. 
Po N. Sorskio mirties kunigaikštis-vienuolis tapo 
„neturėtojų“ judėjimo vadovu. 

Grįžęs į Maskvą, netikėtai užėmė itin svarbią vietą 
tarp artimų didžiajam kunigaikščiui Vasilijui III asme-
nų. Pastarasis net vadino Vassianą savo mokytoju ir 
savo „didžiosios valstybės ramsčiu“19. Apie Vassianą 
rašė, jog „jis buvo didis laiko žmogus, prie didžiojo 
kunigaikščio artimas“20. 1523 m. didysis kunigaikš-
tis Vasilijus III sudarė savo testamentą ir liudininku 
pasikvietė būtent vienuolį Vassianą. 

Tokią padėtį rusų dvare „kunigaikštis vienuolis 
Vassianas“ išsaugojo ir 1520-aisiais. Tuo metu jis 
sukūrė žymių literatūrinių ir publicistinių kūrinių, 
kuriuose pasisakė už tai, kad pasaulietinė valdžia nesi-
kištų į bažnyčios reikalus. Iki mūsų dienų išliko penki 
Vassiano Patrikaičio rankraščiai. „Kažkokio vienuolio 
raštas“ buvo nukreiptas prieš cerkvių atstovų 1503 m. 
susirinkimą, kuris įtvirtino vienuolynų teises valdyti 
žemę. Autorius kvietė vienuolius „kaimų neturėti, 
jų nevaldyti, bet gyventi ramybėje ir tylėjime, mai-
tinantis savo rankomis“. Kituose kūriniuose autorius 
reikalavo humaniškesnio požiūrio į eretikus, užjautė 
sunkų vienuolynų valstiečių gyvenimą, pasisakė už 
cerkvių žemių sekuliarizaciją (perduoti valstybės, 
pasauliečių dispozicijai). 

1520 m. prad., kai metropolitu tapo„juozafitas“ 
Daniilas, iš Patrikaičių giminės kilusio kunigaikščio 

19 Зимин А. А. Выпись о втором браке Василия III. ТОДРЛ. Т. 
XXX. Л. 1976. С. 141.

20 Часть четвертая древней летописи русской // ЧОИДР. 1847. 
Кн. 4. С. 11.
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„neturėtojo“ likimas tapo sudėtingesnis. 
Be to, vėliau, 1527 m., Vassianas neprita-
rė antrai Maskvos kunigaikščio Vasilijaus 
III santuokai. Dėl šios rašytiniuose šalti-
niuose išliko polemika. Kunigaikščio vie-
nuolio atsakymas didžiajam kunigaikščiui 
skamba taip: „... ir nustūmęs nuo savęs 
pirmą santuoką, o pripuolęs prie antros, 
paskelbiamas svetimoteriautoju.“21 

Galiausiai kunigaikštis-vienuolis buvo 
uždarytas į Kremliaus Čiudovo vienuo-
lyną. 1531 m. bažnytinio teismo spren-
dimu Vassianas atsidūrė savo priešininkų 
rankose – Volokolamsko vienuolyne. 
Ten jį badu numarino „pikti juozafi tai“, 
kaip rašė kunigaikštis Andrejus Kurbskis, 
būdamas Lietuvoje. 

Taip lietuvių kunigaikščio Patriko 
palikuoniai, užėmę aukštą padėtį Mas-
kvos didžiųjų kunigaikščių dvare ir su 
jais susaistyti giminystės ryšiais, prarado 
buvusią galybę ir pasitraukė nuo istori-
nės scenos. Dideli Patrikaičių Kremliaus 
dvarai tapo didžiojo kunigaikščio šeimos 
nuosavybe. Šios valdos XVI a. jau ne-
minimos tarp Maskvos didikų, turinčių 
nekilnojamojo turto Maskvos tvirtovės 
teritorijoje. Bet didžiojo lietuvių kuni-
gaikščio Gedimino palikuoniai paliko 
ryškų pėdsaką XV a. ir XVI a. prad. rusų 
istorijoje. Dėl to jiems ir dabar to meto 
įvykių tyrėjai skiria savo moksliniuose 
darbuose nemaža vietos.

Iš rusų kalbos vertė Ona Kacėnaitė 

Versta iš: д-р Татьяна Дмитриевна 
Панова „Потомки литовского князя 
Наримонта в соствае высшей знати 
России XV–начала XVI века“ (2022). 

Santrumpos

AE – Археографический ежегодник. 
ГИМ – Государственный исторический 
музей. ДДГ – Духовные и догорные 
грамоты. ПСРЛ – Полное собрание 
русских летописей. ТОДРЛ – Труды 
Отдела древнерусской литературы. 
ЧОИДР – Чтения Общество по 
истории древней Руси.

21 Казакова Н. А. Неизданное произведение 
Вассиана Патрикиеева // ТОДРЛ. Т.XII. М.- Л. 
1956. С. 388–409.

Genealoginė lentelė

Gediminas – 
Lietuvos didysis kunigaikštis

Narimantas

Patrikas

Vasilijus 
Chovanskis

Aleksandras Koreckis 
(?–1402)

 Jurijus 
(?–apie 1445) 

Vasilijus
Ivanas (ž. dukra Vladimiro 

Chovrino (vienuolis nuo 1499 m.)

Michailas 
(bevaikis)

Ivanas (vienuolis 
nuo 1499 m.)

Vasilijus Kosojus – Vassianas 
(?–1495) (g. apie 1470 m., vienuo-

lis nuo 1499 m., mirė 1531 m.)

Dukra (vyras – kunigaikštis 
Riapolovskis S. I., nužudytas 

1499 m.)

Lietuvos didysis kunigaikštis 
Gediminas

Kunigaikštis Narimantas

Kunigaikštis Patrikas

Vasilijus Chovanskis
(1402)   

Aleksandras Koreckis 
(?–1402)

Jurijus (?–po 1445)          
  ž. Ana, Vasilijaus I duktė

Vasilijus
Ivanas (Jonas) (vienuolis nuo 

1499 m.)

Ivanas Bulga-
kas (?–1498)

Daniilas Ščenia 
(?–apie 1515)

Michailas Kolyška 
(?–1495)

Vasilijus Kosojus 
vienuolis 
Vassianas 

(apie 1470–1531)

Ivanas Munynda 
(vienuolis nuo 

1499 m.)

Kunigaikščio Patriko  giminė
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XIX amžiaus Vilniaus gyventojai

Piaseckiai ir Zdanavičiai

Kada į Vilnių atsikėlė gyventi bajorai Piasec-
kiai, sudėtinga pasakyti, jų įrašų XVIII a.

pab. ir XIX a. prad. miesto bažnyčių metrikų 
knygose yra visiškai nedaug, vos vienas kitas. Iš 
šaltinių žinoma, jog Vilniuje 1798 m. lapkričio 
1 d. gimė Kazimieras Piaseckis, būsimasis fi lo-
matas ir advokatas. Jo tėvai Ignotas Piaseckis ir 
Juzefa Ivickaitė (arba gali būti Ivinskaitė) nu-
rodyti jo santuokos metrikiniame įraše. 1806 m.
Ignotas ir Juzefa Piaseckiai susilaukė dukros 
Paulinos, 1809 m. gegužės 16 d. Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje pakrikštyta jų dukra Sofi ja Emilija, 
kaip nurodyta, 13-os dienų amžiaus. Jauniausioji 
Piaseckių dukra buvo pavadinta Marijos vardu.

Nežinia, kuriais metais Ignotas ir Juzefa Piaseckiai 
su vaikais apsigyveno dabartinės Literatų gatvės 5 
numeriu pažymėtame name, tačiau fi lomatų veiklos 
metais jų Literatų gatvėje stovėjęs namas šaltiniuose 
jau minimas. Kazimieras Piaseckis į Filomatų draugiją 
įstojo 1819 metais. Jau gyvendamas Kaune ir mo-
kytojaudamas poetas Adomas 
Mickevičius rašė savo bičiuliui 
Tomui Zanui: „Buvo pas mane 
Kazimieras Ilgasis [Kazimieras 
Piaseckis – aut. pastaba]! Šau-
nus žmogus, tvirtas fi lomatas, 
turi atvirą širdį, – o kaip man 
buvo saldu su juo šnekėtis! Tas 
vakaras buvo pirmasis veiksmas 
arba veikiau prologas į mano 
atvykimo pas jus sceną“ (Arnol-
das Piročkinas, Devyneri Adomo 
Mickevičiaus metai, Vilnius: 
Vaga, 1995, p. 160). 

Filomatai rinkdavosi ir po-
sėdžiaudavo gretimame nuo 
Piaseckių Literatų gatvės name. 
Pas Piaseckius atvykęs iš Kauno 

apsistodavo A. Mickevičius. Būtent Piaseckių namo 
antrame aukšte 1823 m. spalio 23-osios vėlyvą naktį 
A. Mickevičius buvo suimtas ir įkalintas Bazilijonų 
vienuolyne. Kartu su juo buvo suimtas ir Kazimieras 
Piaseckis. Šaltiniuose rašoma, jog tardymų metu jis 
buvo laikomas Pranciškonų vienuolyne. 

Dar fi lomatų veiklos metais K. Piaseckis yra rašęs, 
jog: „Despotiška valdžia pasižymi tuo, kad ne tik 
atskirų piliečių neprileidžia prie politinio valdymo, 
bet draudžia net galvoti apie visuomenę; bet koks val-
džios, vyresnybės, administracijos ir krašto poreikių 
svarstymas yra kenksmingas valdančiam despotui.“ 
Pasibaigus fi lomatų (fi laretų) bylos procesui Kazi-
mierui Piaseckiui buvo leista pasilikti Vilniuje su 
žandarmerijos priežiūra, tačiau jam buvo uždrausta 
dirbti valstybės įstaigose. K. Piaseckis gyvendamas 
Vilniuje vertėsi advokato praktika, jis buvo baigęs 
Vilniaus gimnaziją ir Vilniaus universitete teisę. 
Kaip advokatas jis nurodomas ir Vilniaus bažnytinių 
knygų įrašuose.

Tokioje aplinkoje augo trys Piaseckių dukros. Vy-
riausioji Paulina 1828 m. rugpjūčio 
23 d. ištekėjo už bajoro Kazimiero 
Osmolskio, kuris buvo Minsko 
gimnazijos mokytojas, profesorius. 
Tikėtina, pora po santuokos išvyko 
gyventi į Minską. Pats K. Piaseckis 
susituokė su bajoraite Sofi ja Januš-
kevičiūte 1830 m. birželio 17 d. 
Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Jų 
santuokos metrikiniame įraše nuro-
dyta, jog jaunasis yra sūnus bajorų 
Ignoto (Ignacijaus) Piaseckio ir Ju-
zefos iš Ivickių (Ivinskių), jaunoji –
dukra bajorų Mykolo ir Teklės Sa-
kalauskaitės Januškevičių. Santuokos 
įraše taip pat nurodyta, jog jaunasis 
yra advokatas. 1832 m. porai gimė 
sūnus Adolfas Kazimieras, kurio 

Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, 
Vilnius

Advokatas, fi lomatas Kazimieras Piaseckis 
(dail. Valentas Vankavičius, 1836 m.). 
Šaltinis – <httPs://lt.WikiPedia.org/>
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krikštamote tapo Kazimiero sesuo Sofi ja Emilija 
Piaseckaitė. 1834 m. Kazimieras ir Sofi ja Piaseckiai 
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje pakrikštijo dukrą Pauli-
ną Eleonorą Sofi ją. Po metų Markučiuose jiems gimė 
sūnus Stanislovas Ignotas, 1837 m. – dukra Jadvyga 
Juzefa, 1839 m. – dukra Kazimiera Monika. Kaip 
matyti iš Šv. Jonų bažnyčios krikšto įrašų, Piaseckių 
vaikų krikšto tėvais buvo prokurorų Malinauskų 
(Malinovskių) šeima, taip pat krikštynose yra daly-
vavusi profesoriaus Osmolskio žmona Paulina, t. y. 
Kazimiero Piaseckio sesuo. Piaseckių dukra Teklė 
mirė dar jiems gyvenant Vilniuje, dar du Piaseckių 
sūnūs Vladislovas Aleksandras ir Vaclovas gimė jau 
Širvintų dvare. 

Kaip nurodoma šaltiniuose, Kazimieras Piaseckis 
apleistą Širvintų dvarą įsigijo 1839 m. ir jį restauravo. 
Širvintose jis pastatė naują mūrinę bažnyčią, ligoninę, 
įsteigė mokyklą, savo valstiečiams pastatė gerus na-
mus (Vytautas Skuodis, Vilniaus universiteto fi lomatai 
ir fi laretai ir jų likimai, Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla, 2003). 

Širvintose gimusių Piaseckių vaikų krikšto tėvais 
buvo Kristoforas Houvaltas (kaip žinia, Houvaltai 
buvo įsikūrę Maišiagaloje), Pomarnackiai. 

Kazimiero Piaseckio vidurinioji sesuo Sofija 
Emilija Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 1838 m. liepos 
16 d. ištekėjo už bajoro, profesoriaus Aleksandro 
Zdanavičiaus. Santuokoje dalyvavo Emilijos brolis 
Kazimieras ir jos svainis Kazimieras Osmolskis. Jau-
nasis, kuriam tuo metu buvo 31-eri metai, įvardytas 
kaip fi losofi jos mokslų kandidatas. 

A. Zdanavičius gimė 1805 m. Ihumeno valsčiuje 
netoli Minsko. 1827 m. įstojo į Vilniaus universitetą 
studijuoti fi lologijos Literatūros ir laisvųjų menų 
fakultete, universitetą baigė 1831 metais. Jis liko 
gyventi Vilniuje, dėstė mergaičių pensionuose, dirbo 
Vilniaus bajorų institute mokytoju. Yra minimas ir 
Jokūbo Geištoro prisiminimuose. Nuo 1834 m. pen-
kiolika metų buvo lotynų kalbos ir romėnų literatūros 
dėstytojas, vėliau (iki 1863 m.) – istorijos mokytojas, 
dėstė istoriją ir Vilniaus kunigų seminarijoje. Laisva-
laikiu A. Zdanavičius dalyvavo Vilniaus archeologijos 
komisijos darbe, priklausė žurnalo „Kurier Wileński“ 
redakcijai, bendradarbiavo su žinomu poetu Antoniu 
Edvardu Odinecu, taip pat A. Mickevičiaus bičiuliu, 
buvusiu fi laretu. Jis yra parašęs ir išleidęs keletą isto-
rijos vadovėlių, apybraižų.

Aleksandrui ir Sofi jai Emilijai Zdanavičiams jau 
1839 m. gimė pirmasis sūnelis Ignacijus, kuris, deja, 
mirė būdamas kūdikiu ir buvo palaidotas Bernardinų 
kapinėse. 1841 m. sausio 1 d. jiedu susilaukė antrojo 
sūnaus, kurį taip pat pavadino Ignacijumi Kazimieru 
Antanu. Berniuko krikštatėviais tapo atvykęs iš Šir-
vintų dvaro dėdė Kazimieras Piaseckis ir dailininko, 
profesoriaus Kanuto Rusecko žmona Antanina. Krikš-
tynose taip pat dalyvavo kariškis Augustinas Piaseckis 
ir Julija Zdanavičiūtė. 1843 m. sausio 1 d. Bokšto 
gatvėje stovėjusiame Valicko name, kur tuo metu 
gyveno Zdanavičiai, jiems gimė dvyniai Henrikas 
ir Teresė. Dukros Teresės krikštatėviu taip pat tapo 
dėdė Kazimieras Piaseckis su Aniela Oziemblovska, o 
sūnų Henriką pakrikštijo medicinos mokslų daktaras 
Julijonas Mončinskis (lenk. Mączynski) su ponia Ju-
lija Ovsianova. 1850 m. rugsėjo 20 d. Bokšto gatvėje, 
Valicko name, Zdanavičiams gimė jauniausioji dukra 
Mikalina (Michalina). 

Aleksandras 
Zdanavičius 
su savo vaikais 
dvyniais 
Henriku ir Terese 
(nuotraukoje 
esančius asmenis 
identifi kavo 
prof. Tamara 
Bairašauskaitė). 
šaltiNis – 
<httPs://
lt.WikiPedia.org/>

Ignacijaus Zdanavičiaus portretas. Šaltinis – jokūBas geiŠtoras, 
PamiĘtniki z lat 1857-1865, t. 2, vilnius, 1921
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Kažkuriuo metu Zdanavičiai nusipirko ar pasi-
statė namą Polocko gatvėje ir persikėlė gyventi į jį. 
Atrodo, neturėjo nieko trūkti. Sofijos Emilijos brolis 
Kazimieras jau puoselėjo Širvintų dvarą, rengė jame 
kamerinės muzikos vakarus. 

Pirmoji neganda, aplankiusi Zdanavičius, buvo jų 
15-mečio sūnaus, gimnazisto Henriko mirtis 1858 m. 
birželio 21 d. nuo džiovos. Vaikinas buvo palaidotas 
Bernardinų kapinėse. Netrukus, po metų, t. y. 1859 m. 
rugsėjo 4 d., į amžinybę iškeliavo ir jo sesuo dvynė 
Teresė nuo galvos vandenligės (vandenės), taip nu-
rodyta jos mirties įraše. Ji buvo palaidota šalia brolio. 
Taigi Zdanavičiai neteko abiejų dvynių.

Jų vyresnėlis sūnus Ignacijus Zdanavičius aukso 
medaliu baigė Vilniaus gimnaziją. Po jos įstojo stu-
dijuoti matematikos Sankt Peterburgo universitete. 
Studijų metais I. Zdanavičius įsitraukė į aktyvią 
anticarinę veiklą – kartu su teisę Sankt Peterburge 
studijavusiu Konstantinu Kalinausku buvo vienas ak-
tyviausių studentų organizacijos „Ogol“ narių. Baigęs 
Sankt Peterburgo universitetą, I. Zdanavičius toliau 
tęsė studijas Berlyno universitete. Tėvas Aleksandras 
didžiavosi sūnumi, po dvynių mirties Ignacijus ir jo 
pasiekimai jam buvo kaip paguoda. 

Grįžęs į Lietuvą, I. Zdanavičius aktyviai dalyva-
vo 1863 m. sukilime, buvo artimas K. Kalinausko 
bendražygis. Vilniaus sukilėlių organizacijoje jis ėjo 
miesto iždininko pareigas. Nesėkmingai baigiantis 

sukilimui, kartu su tėvu Aleksandru buvo suimtas, 
įkalintas ir tardomas. 

Knygoje „1863–1864 m. sukilėlių kelias į mir-
tį“ (sud. prof. Tamara Bairašauskaitė) rašoma, jog  
P. Sobolevskio politinių tardymų komisija, kuri tuo 
metu posėdžiavo buvusio Dominikonų vienuolyno 
patalpose, Ignacijų apklausė tą pačią dieną, kurią 
suėmė. Jo tėvą, Vilniaus bajorų instituto vyriausiąjį 
mokytoją, visuotinės istorijos dėstytoją A. Zdana-
vičių apklausė spalio 1 d.: „Senyvas, nelaimingas 
tėvas, atrodo, buvo uždarytas kartu su sūnumi vie-
noje kameroje, tikintis, kad įkalbės Ignacijų duoti 
išsamius parodymus. Jis stengėsi įtikinti tardytojus, 
kad pavyzdingas, tik mokslu besidomintis jaunuolis 
iš geros šeimos niekaip nebūtų galėjęs sukilti prieš 
valdžią.“

Laikinasis karo lauko auditoriatas nuteisė Ignacijų 
Zdanavičių mirties bausme sušaudant, tačiau 1863 
m. gruodžio 30 d. Michailas Muravjovas pakeitė 
karo lauko teismo nuosprendį. Jis liepė pakarti I. 
Zdanavičių kaip didžiausią sąmokslininką. Jį pakorė 
1863 m. gruodžio 21 d. Vilniuje, Lukiškių turgaus 
aikštėje, pusę vienuoliktos ryto. Reikia tik numanyti, 
ką tuomet išgyveno jo tėvai, netekę ketvirto vaiko. 

Minėtoje prof. T. Bairašauskaitės knygoje apra-
šytas laiškas, kurį siuntė Zdanavičiai K. Piaseckiui į 
Širvintų dvarą netrukus po jų sūnaus egzekucijos.  
I. Zdanavičiui, kai jį pakorė, buvo 22 metai.

1865 m. balandžio 2 d. Širvintų dvare numirė 
senoji Juzefa Ivickaitė (Ivinskaitė) Piaseckienė, tuo 
metu jau našlė. Jos mirties įraše nurodyti dar visi 
gyvi vaikai, t. y. sūnus Kazimieras ir dukros Paulina, 
Sofija Emilija bei Marija. Kadangi sūnus Kazimieras 
buvo gimęs 1798 m., senoji Juzefa galėjo būti gimusi 
apie 1778 metus. Ji buvo palaidota šeimos kapavietėje 
Širvintose. 

Emilijai ir Aleksandrui Zdanavičiams liko vie-
nintelė dukra Mikalina. Ji 1868 m. gegužės 17 d. 
Bernardinų bažnyčioje ištekėjo už bajoro Edmundo 
Sventožeckio. Prabėgus vos dviem dienoms po ves-
tuvių, t. y. 1868 m. gegužės 19 d., savo namuose 
dėl insulto mirė jos tėvas profesorius Aleksandras 
Zdanavičius. Jis buvo palaidotas Bernardinų kapinėse 
šalia vaikų. 

Jauniesiems Sventožeckiams 1869 m. gimė dukre-
lė Sofija, kuri tepagyvenusi vienerius metus numirė 
nuo galvos vandenės kaip ir jos teta Teresė Zdanavi-
čiūtė. Mikalina Sventožecka mirė 1872 m. kovo 12 d., 
būdama 21 metų amžiaus, palaidota bendrame Zda-
navičių kape Bernardinų kapinėse.

Teisininkas, filomatas, Širvintų dvaro savininkas 
Kazimieras Piaseckis mirė savo dvare 1882 m. liepos 
26 d. jau būdamas našliu, t. y. 1876 m. kovo 22 d. 
palaidojęs 64 metų amžiaus žmoną Sofiją Januškevi-
čiūtę. Jo mirties įraše nurodyta, jog po savęs paliko 
sūnų Vaclovą ir dvi dukras Pauliną ir Kazimierą. Tai 

Zdanavičių antkapis Vilniaus Bernardinų kapinėse. Dr. irmos 
randakevičienės nuotr.
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reiškia, jog kiti jo vaikai buvo mirę kūdikystėje ar 
vaikystėje.

1887 m. balandžio 12 d. įvyko nelaimingas atsiti-
kimas, kurį teko išgyventi be artimųjų likusiai našlei 
Sofi jai Emilijai Zdanavičienei. Vilniuje apdegė Os-
molskio Kazimiero ir jos sesers Paulinos Piaseckaitės 
sūnus bajoras Jonas Osmolskis, ėjęs dvaro patarėjo 
pareigas. Jis buvo palaidotas Bernardinų kapinėse. 

Sofi ja Emilija Piaseckaitė-Zdanavičienė nugyveno 
83 metus, ji palaidojo abu tėvus, visus penkis savo 
vaikus, vaikaitę Sofi ją Sventožecką, savo vyrą, brolį 
Kazimierą, nemažai jo vaikų, brolio žmoną, sesers 
Paulinos sūnų, ištvėrė 22 metų sūnaus Ignacijaus eg-
zekuciją jį pakariant Lukiškių aikštėje. Ji mirė 1893 m.
vasario 11 d. Mindeso name, Polocko gatvėje, dėl 
infarkto, palaidota šalia artimųjų Bernardinų kapinėse.

Aleksandro ir Sofi jos Emilijos Zdanavičių sūnaus 
ir Kazimiero Piaseckio krikštasūnio Ignacijaus Zdana-
vičiaus palaikai 1863 m. slapta buvo užkasti Vilniaus 
Gedimino kalno tvirtovėje. 2017 m. jie aptikti vyk-
dant Gedimino kalno tvirtinimo darbus, o 2019 m.
lapkričio 22 d. iškilmingai palaidoti Vilniaus Rasų 
kapinių koplyčios kolumbariume.
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Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios istorija

Epochinės reikšmės pokytis Lietuvoje įvyko 
XVI a. vid., į Lietuvą atėjus protestantizmui –

visuomeniniam, kultūriniam, religiniam judė-
jimui, prasidėjusiam Vokietijoje ir Šveicarijoje 
XVI a. pradžioje. 

Reformacija, globojama įtakingos, aukštas 
pozicijas valstybės valdyme turėjusios kuni-
gaikščių Radvilų giminės bei kitų iškilių Lie-
tuvos didikų šeimų, buvo stipriai palaikoma ir 
bajorijos sluoksniuose, todėl sparčiai plėtėsi ir 
galėjo tapti vyraujančia religija. Lietuvos Refor-
matų Bažnyčią palaikė ne vien tikėjimo išpaži-
nimas, ją stiprino ir dosnios fundacijos, keletą 
šimtmečių buvęs įprastas reiškinys evangelikų 
reformatų bendruomenėje.

Tai liudija Aukštaitijos bajoro Martyno Švobos 
1606 m. liepos 22 d. testamentas, kuriuo testatorius 
visą savo palikimą – Švobiškio miestelį, Švobiškio 
dvarą su visais jam priklausančiais aplinkiniais kai-
mais su visu jų turtu – paskiria Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios naudai: „... nieko nei vaikams, nei artimie-
siems, nei giminėms nepalikdamas, duodu, dovanoju 
ir visiems laikams užrašau Dievo Garbei, Švobiškio 
bažnyčios reikalams ir jos žmonėms.“ 

Žemaitijos bajoras, evangelikas reformatas Jonas 
Gruževskis, Šiaulių vietininkas, Kelmės ir aplinkinių 
dvarų savininkas, testamente nurodė Kelmėje pasta-
tyti bažnyčią. Testatoriaus valią įvykdė jo žmona So-
fi ja Gruževskienė ir sūnus Jurgis. Gruževskių giminė 
nuo XVI a. pab. ištisus 350 metų globojo Kelmės 
evangelikų reformatų parapiją, rūpinosi jos ganytojais, 
parapijos mokykla, mokytojais, parapijiečių religiniu 
ugdymu ir švietimu.

Tos pačios giminės atstovas, evangelikas reforma-
tas, istorikas Boleslavas Gruževskis teigė, kad „vienu 

metu Reformacija Lietuvoje, ypač Žemaitijoje, su 
tokia jėga skleidė savo šviesą, kad katalikybei grėsė 
visiška prapultis.“

Lucko vyskupas Valerijonas Protasevičius, po 
Vilniaus vyskupo Petro Algimanto Alšėniškio mirties 
1555 m. paskirtas į jo vietą, su dideliu susirūpinimu 
pastebi, kad katalikų šitame krašte tėra mažuma, kad 
labai trūksta kunigų.

Priežastis, lėmusias tokios padėties susidarymą, 
įvardija katalikų kunigas, bažnyčios istorikas Rapolas 
Krasauskas: „Naujasis Liuterio ir Kalvano skelbiamas 
mokslas Lietuvon atėjo daugiausia per aristokratiją. 
Beveik visa Lietuvos diduomenė greitai tapo pro-
testantiška ir nusigręžė nuo katalikų bažnyčios. [...] 
Atrodė, kad yra visai beviltiška kova negausių ir 
silpnų dvasiškių bei pasauliečių katalikų su galingais, 
energingais, išsimokslinusiais didikais protestantais.“

Pirmiausia kontrreformacija pradėta nuo europinį 
humanistinį išsilavinimą įgijusių ir Lietuvos labui pa-
siaukojusių žmonių eliminavimo iš viešosios erdvės. 
Vilniaus vyskupo P. A. Alšėniškio pastangomis iš 
Lietuvos priverčiamas pasitraukti Abraomas Kul-
vietis, mokslus ėjęs Krokuvos, Liuveno, Leipcigo, 
Vitenbergo universitetuose, Sienos universitete ap-
sigynęs pasaulietinės ir bažnytinės teisės doktoratą –
vienas iš intelektualiausių, labiausiai išsilavinusių to 
meto žmonių. 

A. Kulviečio 1541 m. įsteigta ir pagal vakarietišką 
ugdymo modelį veikusi Vilniaus kolegija, kurioje 
studijoms užsienyje buvo rengiami bajorų vaikai, 
po metų uždaroma, o jis, kaip valstybei pavojingas 
maištininkas, patraukiamas į bažnytinį teismą. Bėg-
dami nuo gresiančių represijų drauge su A. Kulviečiu 
į Karaliaučių pasitraukia šioje mokykloje dėstę Sta-
nislovas Rapolionis bei Jurgis Zablockis, išsilavinimą 
įgiję Krokuvos ir Vitenbergo universitetuose.

Irena ANDRUKAITIENĖ, 
Kovo 11-osios akto signatarė, Anykščiai

Visiems laikams – 
Dievo garbei ir Lietuvai
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Lietuvos Katalikų Bažnyčia, siekdama sustiprinti 
savo jėgas kovoje su reformacija, pasekė Lenkijos 
pavyzdžiu ir pasitelkė į pagalbą jėzuitų ordiną, kurį 
Vilniaus vyskupas V. Protasevičius 1569 m. atsi-
kvietė į Vilnių. Prasidėjo kontrreformacija, atnešusi 
skaudžių pasekmių Lietuvos dvasinės kultūros raidai.

Prasidėjo jėzuitų sukurstytų religinių fanatikų 
antpuoliai prieš reformatų maldos namus visoje Lie-
tuvoje. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia nuo 
1591 iki 1682 m. net keturis kartus buvo niokota, 
griauta ir deginta, išniekintos Vilniaus reformatų ka-
pinės, užpuldinėti ir mirtinai sužaloti reformatų dva-
sininkai – 1754 m. Papilio katalikų kunigo Andriaus 
Omiecinskio užmuštas evangelikų reformatų Užnerio 
distrikto vicesuperintendentas Andrius Močiulskis.

Net ir persekiojami, stumiami iš turėtų pozicijų 
visuomenės ir valstybės gyvenime evangelikai refor-
matai besitęsiančios religinės netolerancijos atmos-
feroje stengėsi išlaikyti ir puoselėti savo Bažnyčią. 
Tam reikėjo išsilavinusių, plataus kultūrinio akiračio 
dvasininkų, galinčių ne tik telkti evangelikų reforma-
tų bendruomenes, rūpintis jaunimo ugdymu, bet ir 
rengti bei leisti lietuviškas religinio turinio knygas, 
kad kiekvienas galėtų gimtąja kalba skaityti Bibliją.

Suprasdami išsilavinimo ir lietuviško rašto svarbą, 
evangelikai reformatai rūpinosi protestantiškų mo-
kyklų tinklu Lietuvoje, pradines mokyklas kurdami 
prie parapijų. Minėtas M. Švoba testamente (1606) jo 
vykdytojui kunigaikščiui Jonui Puzinai iš Kozielsko 
imperatyviai nurodo, kad Švobiškyje vietoje senosios 
„nedelsiant turi būti pastatyta bažnyčia visagalio 
Dievo garbei“, o šalia jos įsteigta mokykla, į kurią 
turėtų būti priimami ne tik evangelikų vaikai, ir joje 
visi turi būti mokomi nemokamai. Toliau testamente 
sakoma, kad parapijos pamokslininkas (kunigas), 
dievobaimingas ir mokantis lietuvių kalbą (pa-
ryškinta autorės – red. pastaba), turi į mokytojo 
vietą priimti bakalaurą, kuris būtų „žmogus geras, 
dievobaimingas ir gerai išmanantis reikalingus moks-
lus“. Be to, bakalauras turi būti „geru, teisingu pa-
vyzdžiu“ suaugusiesiems, jaunimui ir vaikams – tuo 
pabrėžiant bendruomenės dvasinio ir etinio ugdymo 
svarbą. Beje, ši nuostata randama ir kitų Reformatų 
Bažnyčios globėjų fundaciniuose dokumentuose, o 
ypač akcentuota kunigaikštytės Liudvikos Karolinos 
Radvilaitės garsiajame laiške generaliniam Evangelikų 
Reformatų Sinodui, rašytame 1689 m. 

Aukštesniosios mokyklos-gimnazijos buvo stei-
giamos miestuose. Garsiausia Lietuvoje buvo kuni-
gaikščio, Lietuvos lauko etmono Kristupo Radvilos 
1625 m. įkurta Kėdainių keturklasė mokykla, kuri jo 
sūnaus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo 
etmono, Vilniaus vaivados Jonušo Radvilos 1647 m. 
buvo reformuota į gimnaziją – Gymnasium Illustre – 
ir beveik 240 metų ugdė Lietuvai inteligentijos elitą, 
tiesa, su pertrūkiais dėl caro valdžios represijų prieš 

gimnazistus ir mokytojus, kol galiausiai buvo užda-
ryta prasidėjus 1863–1864 m. sukilimui. 

Svarbus evangelikų reformatų ugdymo centras 
buvo kunigaikščio, Vilniaus vaivados Kristupo 
Radvilos 1617 m. įkurta Slucko (dab. Baltarusija) 
gimnazija, kuri garsėjo ne tik aukštu mokymo lygiu, 
bet ir turtinga biblioteka, kurios pagrindu, mano-
ma, tapo kunigaikščio Boguslovo Radvilos XVII a. 
padovanotas Slucko kunigaikščių Olelkaičių dvaro 
bibliotekos rinkinys. Ilgainiui jis būdavo nuolat 
papildomas didikų ar gimnazijos dėstytojų donaci-
jomis ir išaugo į solidžią biblioteką, kurios fonduose 
dominavo teologiniai veikalai lotynų, senąja graikų 
ir hebrajų kalbomis. Šalia jų buvo mokslo leidinių 
beveik visomis Europos tautų kalbomis. 

Kadangi pradžioje nebuvo Lietuvoje parengtų 
mokytojų, K. Radvila kvietė dėstytojus iš užsienio. 
Biržų gimnazijos, įkurtos Mikalojaus Radvilos Ru-
dojo, rektorius 1615–1623 m. buvo garsus Europos 
pedagogas, fi losofas Adomas Rasijus. Nuo 1624 m. 
jis vadovavo Kėdainių gimnazijai, kurioje mokyto-
javo matematikos profesorius, europinio lygio karo 
inžinierius, fi losofas, gydytojas Adomas Freitagas, 
teologiją dėstė teologijos ir fi losofi jos mokslų dak-
taras Jonas Šidlovijus bei škotų teologijos daktarai 
Jokūbas Petersonas ir Aleksandras Nicholas ir kiti 
garsūs pedagogai. 

Slucko gimnazijos akademinį lygį užtikrino kva-
lifi kuoti, Vakarų Europos universitetus baigę rekto-
riai ir pedagogai. Bet XIX a. caro valdžios pradėta 
švietimo pertvarka kėlė grėsmę gimnazijų išlikimui. 
Šiuo sudėtingu laiku Slucko gimnazijos vairą savo 
rankose laikė iš Kėdainių kilusios ir savo tolimesnį 
likimą su Slucku susiejusios dvi kunigų Vanovskių 
šeimos kartos.

Mykolas Vanovskis, baigęs Karaliaučiaus universi-
tetą ir studijas Leideno universitete, Sinodo paskirtas į 
Slucko parapiją kunigu, mokytojauti pradėjo 1786 m. 
Po trejų metų tapo gimnazijos konrektoriumi, o 1796 
m. iš Povilo Rečinskio perėmė rektoriaus pareigas ir 
29 metus vadovavo gimnazijai. M. Vanovskio sūnus 
Leopoldas, pradėjęs mokytojauti 1819 m., 1825 m. iš 
tėvo perėmė rektoriaus pareigas ir ėjo jas iki mirties 
1849 metais. Gimnazijoje mokytojavo ir kiti du M. 
Vanovskio sūnūs – kunigas Felicijanas, 25 m. dirbęs 

Mikalojaus VI Radvilos, 
praminto Juoduoju 
(1515–1565), portretas 
(nežinomas dail., litografi ja, 
1842). šaltiNis – lietuvos 
nacionalinis dailės muziejus 
(lNDm), Pirm. aPsk. nr. ed 
11826/8, inv. nr. g 10724

Li
et

uv
os

 E
va

n�
el

i�
� 

Re
�o

��
at

� 
Ba

�n
y�

io
s 

is
to

�i
�a



592022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877)Voruta

graikų ir lotynų kalbų mokytoju ir bibliotekininku, 
bei Konstantinas, lotynų kalbos mokytojas, miręs 
jaunas, vos 30 metų. 

Evangelikų reformatų gimnazijų ugdymo turiniu, 
jo kaita, orientuota į pokyčius Europos švietimo 
erdvėje, rūpinosi Sinodas. Po III Abiejų Tautų Res-
publikos padalijimo prasidėjus mokyklų rusifikacijai, 
Sinodas stengėsi išlaikyti aukštą ugdymo lygį, bet 
ilgainiui neteko turėtos įtakos savo gimnazijų indi-
vidualumo išsaugojimui. Išlaikyti akademines tradi-
cijas darėsi vis sunkiau ir pamažu gimnazijos buvo 
unifikuotos pagal carinės Rusijos švietimo modelį. 

Beveik visi XVII–XX a. pr. evangelikų reforma-
tų dvasininkai vidurinį išsilavinimą, leidusį pradėti 
studijas aukštojoje mokykloje, įgijo Kėdainių arba 
Slucko gimnazijose. Tik keletas būsimų dvasinin-
kų Sinodo siuntimu gimnazijas yra baigę Vilniuje 
(Povilas Dilys, Felicijanas Kurnatauskas, Augustas 
Meškauskas), Berlyne (Vladislovas Kurnatauskas), 
Mintaujoje (Povilas Jakubėnas, Konstantinas Kur-
natauskas), Peterburge (Fridrichas Barnelis senj.), 
Dorpate (Karolis ir Konstantinas Močiulskiai).

Evangelikų reformatų švietimo įstaigų padėtis Lie-
tuvoje komplikavosi caro valdžiai 1824 m. uždarius 
Kėdainių gimnaziją. Sinodas siekė, kad gimnazistai 
galėtų tęsti mokslą Ukmergės apskrities mokykloje, 
bet tai nepasiteisino. Mokymosi galimybių paieškos 
Vilniuje irgi buvo nesėkmingos. Tuomet daliai moki-
nių teko pereiti į Slucko gimnaziją, daliai – į Kražių 
alumnatą. Sinodo viltims, kad pavyks atsikovoti Kė-
dainių gimnaziją, neteko išsipildyti, nes caro valdžia, 
1858 m. leidusi grįžti prie nutraukto darbo, 1864 m. 
sukilimo metu ją galutinai uždarė. 

Nuo XVII a. II pusės iki XX a. pr. evangelikų 
reformatų gimnazijų alumnai su Sinodo ir mecenatų 
skirtomis bei užsienio valstybių įsteigtomis stipendi-
jomis Europos universitetuose studijavo evangelinės 
teologijos disciplinas, filosofijos mokslus, kalbas. 
Dalis Sinodo alumnų rinkosi studijas viename uni-
versitete: Samuelis Bitneris, Aleksandras Labovskis 
(Frankfurtas prie Oderio), Jonas Božimovskis jaun. 
(Oksfordas), Aleksandras Balčiauskas, Juozapas 

Ceraskis, Vladislovas Kurnatauskas (Marburgas), 
Mykolas ir Vladislovas Ceraskiai, Martynas Cumf-
tas, Juozas Glovackis, Povilas Jakubėnas, Mykolas 
Jastžembskis, Andrius Kaderas, Felicijanas ir Oskaras 
Kurnatauskai, Steponas Lipinskis, Konstantinas Jun-
gas, Vladislavas, Jonas ir Juozapas Mandzelovskiai, 
Aleksandras, Augustas ir Vilhelmas Meškauskai, 
Konstantinas Močiulskis, Adolfas Neimanas, Ado-
mas Šernas, Jonas Šepetys (Dorpatas), Konstantinas 
Čižas, Juozapas Marševskis, Karolis ir Aleksandras 
Močiulskiai, Aleksandras Paškevičius, Konstantinas 
Tumas (Karaliaučius), Povilas Dilys (Varšuva). Kiti 
Sinodo alumnai mokslo siekė ne viename universi-
tete: Rapolas Daunoras, Tobijas Grotkovskis (Kara-
liaučius, Leidenas), Boguslavas Jonas Kurnatauskas 
(Karaliaučius, Frankfurtas prie Oderio), Konstantinas 
Kurnatauskas (Dorpatas, Karaliaučius, Leipcigas, 
Erlangenas), Jonas Kurnatauskas (Dorpatas, Varšu-
va), Adomas Močiulskis (Karaliaučius, Marburgas), 
Jonas Gabrielius Molesonas (Karaliaučius, Berlynas, 
Marburgas), Samuelis Nerlichas (Marburgas, Lei-
denas). Dalis alumnų, studijavę filosofiją Vilniaus 
universitete (Titas Kurnatauskas, Karolis Nerlichas, 
Jonas Snarskis), teologijos mokslus ėjo Dorpato 
universitete, o Mykolas Rečinskis teologijos studijas 
baigė Marburge. Tokiu būdu Sinodas sudarė sąlygas 
ne vienai reformatų dvasininkų generacijai įgyti 
universitetinį išsilavinimą ir tapti stipriu Lietuvos 
konfesinės inteligentijos branduoliu. 

Dalis studentų, studijuojančių teologiją ir filo-
sofiją, papildomai rinkdavosi dalykus, reikalingus 
būsimam mokytojo darbui: matematiką, istoriją, 
geografiją, fiziką bei kalbas: lotynų, graikų, hebrajų, 
vokiečių, prancūzų, lenkų. Evangelikų reformatų 
gimnazijų pedagogams buvo keliami aukšti kvalifi-
kaciniai reikalavimai.

Po III Abiejų Tautų Respublikos padalijimo caro 
valdžia, siekdama riboti aukštojo išsilavinimo įgijimo 
galimybes Vakarų Europoje, nuo 1798 m. Sinodo 
kuruojamiems alumnams trukdė išvykti į užsienį 
ir, nepaisydama to, kad kėsinasi į privačius studijų 
fondus, siekė nutraukti evangelikų reformatų Sinodo 
turėtas stipendijas Europos universitetuose. Kurį laiką 
dar buvo galima naudotis evangelikų reformatų me-
cenatės Liudvikos Karolinos Radvilaitės įsteigtomis 
stipendijomis Karaliaučiaus universitete, tačiau netru-
kus ir jos nutrauktos. 1810 m. panaikinta, o 1817 m. 
trumpam grąžinta galimybė studijuoti Marburgo 
universitete naudojantis Danijos karalienės Karolinos 
Amalijos ir Heseno grafo Karolio fundacijomis. 

Negalėdamas susigrąžinti mecenatų skirtų sti-
pendijų Sinodas kreipėsi į caro valdžią prašydamas 
kompensuoti studijų praradimus ir suteikti finansuo-
jamas vietas teologijos studijoms Rusijos aukštosiose 
mokyklose. 1823 m. Sinodui pasiūlyta šešios stipen-
dijos Dorpato universitete, vėliau dvi iš jų, skirtos 

Mikalojaus Radvilos 
Rudojo (1512–1584) 
portretas, (aut. Johann 
Christoph Sysang, vario 
raižinys, 1721). Šaltinis - 
nacionalinis muziejus lietuvos 
didžiosios kunigaikŠtystės 
valdovų rūmai (ldkvr), 
Pirm. aPsk. nr. gek 643, inv. nr. 
vr 599
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teisės mokslams, perkeltos į Peterburgo universitetą. 
1824 m. Dorpato universitete įsimatrikuliavo pirmieji 
teologijos mokslų studentai, būsimieji Lietuvos evan-
gelikų reformatų dvasininkai – Titas Kurnatauskas ir 
Steponas Lipinskis. Galimybę studijuoti su Sinodo 
stipendija Karaliaučiaus universitete carinė Rusija 
sugrąžino tik 1862 m. Kituose Vakarų Europos uni-
versitetuose stipendijos evangelikams reformatams 
liko negrąžintos iki XX a. pradžios.

Galimybė įgyti teologinį išsilavinimą Lietuvoje 
atsirado tik 1925 m. Lietuvos Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažny-
čios sinodų prašymu Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete įsteigus Evangelikų teologijos fakultetą, kuris 
veikė iki 1936 m. Studentai – jau nepriklausomos 
Lietuvos evangeliškasis jaunimas: Stasys Neimanas, 
Aleksandras Balčiauskas, Povilas Jašinskas, Vytautas 
Kurnatauskas, Fridrichas Barnelis jaun., Adomas 
Grybė, Mykolas Frankas, Jonas Mizaras ir kt.

Evangelikai – ir reformatai, ir liuteronai – laikėsi 
principinės nuostatos: Dievo žodį skelbti gimtąja 
kalba. Lietuviškos knygos kelią 1547 m. pradėjo 
Martyno Mažvydo „Katekizmas“, kurio vienas iš 
bendraautorių buvo ir Deltuvos reformatų parapijos 
pamokslininkas, kunigas Stanislovas Marcijanas.

Reformatų dvasininkai, XVI a. pradžioje pradėję 
rengti ir spausdinti liturginę literatūrą lietuvių kalba, 
stengėsi, kad ji pasiektų kiekvieną parapijietį, rūpinosi 
raštingumo ugdymu. Beje, reformatų kunigų Jono 
Božimovskio, Samuelio Minvydo, Stepono Jaugelio 
Telegos ir Samuelio Tamošausko parengta ir 1653 m. 
išleista didelės apimties „Knyga nobažnystės krikš-
čioniškos“ buvo vienintelė XVII a. lietuvių kalba 
išėjusi knyga. 

Polonizacijos ir rusifi kacijos laikais Reformatų 
bažnyčios Sinodas nepailsdamas rūpinosi lietuviškos 
religinės knygos raida, skatino kunigų pasirinkimą 
rengti dvasinę literatūrą. 

Evangelikai reformatai buvo nuoseklūs lietuvių 
kalbos puoselėtojai ir gynėjai, ypač spaudos draudimo 
metais. Kaip teigia dr. A. Baublys, „lietuviškos reli-
ginės spaudos leidybos darbai buvo vykdomi ne tik 
sukilimo metu, bet ir po jo. [...] Vienas pačių reikš-
mingiausių Sinodo laimėjimų po 1863 m. sukilimo 
[...] buvo išsikovota teisė ir toliau leisti bažnytinę 
literatūrą lotyniškais rašmenimis.“

Vakarų universitetuose išsilavinimą ir platų kul-
tūrinį akiratį įgiję reformatų dvasininkai, poliglotai 
ir puikūs lietuvių kalbos žinovai, kelis šimtmečius 
rengė tuo metu prieinamiausią religinę literatūrą lie-
tuvių kalba, ne tik ugdydami dvasinius jų poreikius, 
bet ir klodami pamatą lietuvių grožinės literatūros 
radimuisi.
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Dr. A. Adomėno monografija „Lietu-
vių diaspora: nuo Karaliaučiaus iki 

Čikagos“1 yra išversta į lietuvių kalbą ir šiuo 
metu laukia eilės spaudai – ieškoma fi nansavi-
mo, rėmėjų knygai išleisti.

Ši knyga nagrinėja Jungtinėse Amerikos 
Valstijose (JAV) įsikūrusių emigrantų iš Lie-
tuvos gyvenimą bei visuomeninę veiklą, taip 
užpildydama žymią Lietuvos istorijos spragą, 
tad jos išleidimas būtų itin svarbus Lietuvos 
istoriografi jai.

Pirma banga į JAV

Pirmą emigrantų bangą sudarė prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą (1867–1914) išvykę lietuviai. Tai buvo 
ekonominiai emigrantai – 25 proc. Lietuvos gyvento-

1 Antanas J. Van Reenan (Antanas Adomėnas), Lithuanian diaspora: 
Königsberg to Chicago, Lanham–Maryland: University Press of 
America, 1990, 1992; toliau – Diaspora. Į lietuvių kalbą išversta 
monografi ja saugoma Pasaulio lietuvių kultūros ir švietimo centre 
Kaune.

jų, mažamoksliai arba beraščiai. Jų tikslas – užsidirbti 
pinigų ir grįžti į Lietuvą. Dauguma jų apsigyveno 
Pensilvanijoje, angliakasių miesteliuose. Dirbo sunkų 
angliakasių darbą. Kitus likimas išblaškė po įvairias 
JAV valstijas, Niujorką, Konektikutą, Masačusetsą ir 
kt. Lietuviai dirbo įvairiuose fabrikuose juodžiausius 
nekvalifi kuotus darbus.2

1870 m. JAV geležinkelių tinklai plėtėsi į Vakarus. 
Daugelis lietuvių dirbo geležinkelio tiesimo darbus. 
Geležinkeliai buvo netiesti iki Čikagos, kurioje įsikūrė 
lietuvių šeimos3, tad miestas imtas vadinti didžiausia 
lietuvių kolonija.

Kai Lietuva 1918 m. iškovojo Nepriklausomybę, 
JAV lietuviai aktyviai prisidėjo atkuriant valstybę. 
Nors pirmos bangos emigrantai nesukūrė diasporos, 
bet jų nuopelnai Lietuvai yra reikšmingi. Išvykusių 

2 Diaspora, p. 44–52.
3 Ibid., p. 39, 41–58.

Lietuvių išeivija Jung� nėse Amerikos Vals� jose

Tapatybės išsaugojimas 
už Lietuvos ribų

Dr. Antanas ADOMĖNAS, 
Kaunas*

Lietuvių angliakasių 
grupė Amerikoje. Tą 
sunkų darbą dirbo 
apie 50 000 lietuvių. 
Nuotr. iš viNceNto 
liulevičiaus kn. 
iŠeivijos vaidmuo 
nePriklausomos 
lietuvos atkūrimo 
darBe, chicago: 
m. morkūno 
sPaustuvė, 1984, P. 237 
(toliau – 
v. liulevičius)

Pirmai emigrantų bangai priklausęs iš Ukmergės kilęs 
verslininkas Stenlis Balzekas (Stanley Balzekas) stovi centre, 
priešais savo parduotuvę Bridžporto rajone Čikagoje 1916 m. Ir 
šiandien Čikagoje ir jos priemiesčiuose gyvena daugiau nei 
250 000 lietuvių, gimusių prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. 
nuotr. iŠ Balzeko lietuvių kultūros muziejaus čikagoje
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į JAV lietuvių rūpestis tėvyne buvo nuolatinis – jie 
aukojo ir siuntė į Lietuvą savo uždirbtus pinigus. 
Per 22 metus (1918–1940) emigrantai surinko ir 
persiuntė 100 mln. dolerių, norėdami padėti atsikurti 
nepriklausomai Lietuvai. Jie pasirūpino ir persiuntė 
jaunai Lietuvos kariuomenei 100 traukinio vagonų 
uniformų ir kariškos aprangos, padėjo organizuoti ir 
susigrąžinti skurstančius lietuvius iš Rusijos.4

JAV piliečiai lietuviai lėmė Lietuvos pripaži-
nimą. Jų pastangomis surinkti ir iškilmingai įteikti 
JAV valdžiai Vašingtone milijonas piliečių parašų, 
kurie lėmė Lietuvos pripažinimą JAV.5

JAV lietuvių delegacija prie Baltųjų rūmų 1921 m. gegužės 30 
d. su milijonu parašų pasirašytu prašymu JAV Prezidentui ir 
Vyriausybei pripažinti Lietuvą de jure. 1922 m. liepos 28 d. JAV 
pripažino Lietuvą. nuotr. iŠ „susivienijimas lietuvių amerikoje“, 
alBumo, 1936, P. 272–273 

Kaune tebeskamba 
pirmos lietuvių emi-
gracijos bangos pado-
vanotas Laisvės var-
pas. Pinigus paaukojo ir 
varpą pagaminti užsakė 
Čikagos lietuviai Sent 
Luiso (St. Louis) meta-
lurgijos gamykloje ir po 
iškilmingos ceremoni-
jos Čikagoje persiuntė į 
Kauną.6

Kai Lietuvą okupavo 
Stalino Sovietų Sąjunga 
ir suklastojo 1940 m. 
liepos 14–15 d. vadi-
namus liaudies depu-
tatų rinkimus, pirmos 
bangos Čikagoje sukurta Amerikos lietuvių taryba 
(angl. Lithuanian American Council) susitiko su JAV 
prezidentu Franklinu D. Ruzveltu. Susitikimas nu-
lėmė juridinės nepriklausomybės (de jure) statusą 

4 Ibid., p. 61–62.
5 Vincentas Liulevičius, Išeivijos vaidmuo: Nepriklausomos Lietuvos 

atkūrimo darbe, Chicago: M. Morkūnas Press, 1981, p. 48–49.
6 Šarūnė Kutinskaitė-Būdavičė, „Laisvės varpo dūžiai muziejaus 

bokšte“, in: Kauno diena, 2021 m. spalio 2 d., p. 2. Prieiga per inter-
netą – <https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/
laisves-varpo-duziai-muziejaus-bokste-1045516>. Diaspora, op. cit., 
p. 60.

Lietuvai.7 JAV nepripažino 1949 m. liepos 14–15 d. 
liaudies deputatų rinkimų.

Čikaga. Kongreso posėdžių salė. 1945 m. lapkričio 20 d.–
gruodžio 1 d. 900 pirmos emigracijos bangos lietuvių 
organizacijų atstovų susirinko spręsti, kaip padėti lietuviams 
tremtiniams, esantiems Vakarų Vokietijoje. 1945–1946 m. jiems 
grėsė pavojus būti sugrąžintiems į Sovietų Sąjungą pagal Josefo 
Stalino reikalavimą, skirtą „Savo piliečiams“. nuotr. iŠ Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus čikagoje. diasPora, oP. cit., P. 72–78. 
Balzeko museum oF lithuanian culture, chicago

Plačiau pirmos bangos lietuvių veikla, reikšmė, 
įvykiai aprašomi knygoje „Lietuvių diaspora – nuo 
Karaliaučiaus iki Čikagos“.

Antra banga

Antrą emigracijos iš Lietuvos bangą sudarė 
65 0008 jaunų, išsilavinusių žmonių. Jie buvo pirma 
atsikūrusios Lietuvos mokyklų ir universitetų karta: 
rašytojai, gydytojai, inžinieriai, chemikai, architektai, 
humanitarai, pramonės, bankų, valstybės tarnautojai. 
7 Diaspora, p. 73–75, 78. Vaida Milkova, „Siekia priminti apie su-

klastotus rinkimus“, in: Kauno diena, 2020 m. liepos 14 d., p. 2–3. 
Prieiga per internetą – <https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/
miesto-pulsas/atminties-zenklu-siekia-priminti-apie-suklastotus-
rinkimus-976587>.

8 Diaspora, op. cit., p. 86.

Iškilminga Laisvės varpo 
persiuntimo į Kauną ceremonija. 
Čikaga, 1919 m. liepos 24 d. 
nuotr. iŠ v. liulevičius, P. 50

Pirmos emigracijos bangos lietuviai Čikagoje sukūrė Amerikos 
lietuvių tarybą (angl. Lithuanian American Council). 1940 m. 
spalio 15 d. Amerikos lietuvių taryba Baltuosiuose rūmuose 
susitiko su JAV Prezidentu Franklinu D. Ruzveltu (sėdi centre). 
Susitikimas nulėmė juridinę Baltijos kraštų –Lietuvos, Latvijos, 
Estijos – nepriklausomybę. Centre stovi Eufrozina Mikužis 
(Euphrosine Mikuzis). nuotr. iŠ amerikos lietuvių taryBos 
čikagoje. dėkojame už nuotraukĄ kunigui juozui Prunskiui (josePh 
Prunskis)
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Pasitraukė su šeimomis 1944 m. rudenį, turėdami 
viltį sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą po Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Bet ne į Sovietų Sąjungą. 
Tie 65 000 emigrantų buvo nusiteikę prieš SSRS, 
manė, kad Lietuva yra laikinai okupuota Raudono-
sios armijos.

Kai 1945 m. pavasarį baigėsi Antrasis pasaulinis 
karas, antros bangos emigrantai gyveno Vakarų 
Vokietijoje ir Austrijoje. Vokietija 1945 m. buvo 
padalyta į keturias sąjungininkų kariuomenių kon-
troliuojamas zonas: Rytų Vokietija – Raudonosios 
armijos, Vakarų Vokietija – britų, JAV ir prancūzų 
kariuomenių. Daugiausia lietuvių šeimų buvo JAV 
kariuomenės zonoje. Lietuvių „centras“ buvo Hanau, 
netoli Frankfurto prie Maino – čia buvo apie 1 500 
lietuvių.

Antros bangos lietuviai turėjo organizaciją – Vy-
riausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK). Jo 
tikslas buvo atkurti nepriklausomą Lietuvą. 1945 m. 
tarp VLIK ir Vakarų sąjungos karinės valdžios JAV, 
britų ir prancūzų zonose kilo įtampa, paviešinus dalį 
protokolo, pasirašyto Stalino ir jo Vakarų sąjunginin-
kų Jaltos susitikimo metu.9

9 Ibid., p. 86.

1944 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos ūkininko Antano Maskeliūno 
šeima pasitraukia iš gimtinės Raudonajai armijai okupuojant 
Lietuvą. nuotr. iŠ Balzeko lietuvių kultūros muziejaus čikagoje. 

Lietuvos karo 
tremtinių 
į Vakarus 
stovyklos 
Vokietijoje – 
žemėlapis

Antanas Adomėnas turėjo 
progą aplankyti buvusias 
lietuvių DP (perkeltųjų 
asmenų (angl. displaced 
persons) stovyklas 
Vokietijoje, kai tarnavo 
JAV kariuomenėje 1962–
1965 m. Besilankydamas 
Hanau jis sutiko keletą 
šeimų, kurios liko gyventi 
Vokietijoje. Nuotraukoje 
vieta, kur antra banga 
parengė Pasaulio lietuvių 
chartą (1946 m. Hanau). 
iŠtrauka ir nuotr. iŠ 
draugas: the lithuanian 
WorlD – WiDe Daily, 
chicago, 4 aPril 1996, P. 4

Hanau DP stovyklos koplyčios altorius, 1946 m. Čia atsikūrė 
Hanau Ateitininkų federacija tremtyje. Nuotrauka daryta 
pulkininko leitenanto Alfonso Jurskio 1946 m. Jis 1926 m. 
sukūrė Kauno radijo stotį. nuotr. iŠ snieguolės jurskytės-
akstinienės asmeninio alBumo

Vakarų 
Vokietijos DP 
stovyklose 
apsigyvenusių 
lietuvių 
maldų ir 
giesmių 
knygelė

à

à

à



64 2022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877) Voruta

Amerikos lietuviai, tarnaujantys JAV kariuome-
nėje Vokietijoje, panešė, kad gresia mirtinas pavojus 
65 000 lietuvių, kuriuos ketinta sugrąžinti į SSRS. 
Jie skubai iškvietė lietuvių kilmės advokatus iš JAV, 
asmeniškai susijusius su JAV kariuomenės civiline 
administracija Vokietijoje.

Šiuo protokolu susitarta, kad po karo ukrainiečiai, 
rusai, baltarusiai, lietuviai ir kiti iš Rytų Europos 
pasitraukę Vakarų karinėse zonose apsistoję žmonės 
privalės grįžti į savo tėvynę, t. y. į SSRS, nes jie yra 
jos piliečiai. Tuo tikslu atvyko  NKVD ir Raudono-
sios armijos pareigūnai, pasiruošę sunkvežimiais ir 
traukiniais grąžinti „savo piliečius“ namo. Prasidėjo 
masinis neginkluotas priešinimasis. NKVD su Vakarų 
sąjungininkais pradėjo per prievartą rinkti pirmiausia 
rusus, ukrainiečius, baltarusius.10

10 Ibid., p. 91.

Pirma banga šelpia antrą bangą

Pirmos bangos emigrantas kunigas dr. Juozas Končius (centre), 
Bendrojo Amerikos lietuvių šalpos fondo (BALF) pirmininkas, 
su antros bangos žmonėmis DP stovykloje Oldenburge 1948 m. 
BALF perduodavo tūkstančius JAV dolerių, kad būtų sukurta 
ir išlaikyta antros bangos lietuvių tremtinių bendruomenė (LTB; 
1946 m. Hanau). Per BALF ir LTB švietimas liko lietuvių 
rankose visose DP stovyklose. nuotr. iŠ Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus čikagoje

Pirmos bangos teisininkas iš Čikagos Antanas 
Kalvaitis, asmeniškai pažinojęs gen. Dwight D. Ei-
senhower, gen. George Patton ir kitus, įsikūrė Miun-
chene, VLIK būstinėje. Puikiai kalbėdamas angliškai 
Kalvaitis jiems priminė, kad Prezidentas Franklinas 
Delanas Ruzveltas (Franklin Delano Roosevelt) per 
susitikimą su JAV lietuvių delegacija Baltuosiuose 
rūmuose 1940 m. spalio 15 d. pripažino, jog Lietuva 
1940 m. okupuota laikinai.11

Ši įtampa tęsėsi nuo 1945 iki 1948 m. Lietuviai 
sėkmingai išvydavo NKVD pareigūnus iš savo stovy-
klų Vokietijoje, tačiau JAV kariuomenė, remdamasi 
Jaltos sutartimi, padėjo NKVD per prievartą grąžinti 

11 Ibid., p. 72–74, 78. P. Laučkaitė-Domanskienė, „Juozas B. Laučka: 
Unrelenting Advocate for Lithuania“, in: Lithuanian Heritage Ma-
gazine, Chicago, May / June 2020, vol. 8 (S3), p. 10–13.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovas užsienyje mjr. Juozas 
Lukša (pirmas dešinėje) su VLIK vadovybe. Vakarų Vokietijoje, 
1948 m. Iš kairės – Jonas Pajaujis, Leonas Prapuolenis, Mykolas 
Krupavičius, Juozas Lukša. Šaltiniai – lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras. kraŠto aPsaugos 
ministerija. diasPora, P. 85

1946–1947 m. JAV prezidento Franklino D. Ruzvelto našlė 
Eleonora Ana Ruzvelt (Eleanor Anna Roosevelt (1884–1962) 
lankėsi Vokietijoje DP stovykloje. Jungtinių Tautų ambasadorė 
išreiškė solidarumą su lietuvių pabėgėliais, gelbėdama juos nuo 
sugrąžinimo į pavergtą Lietuvą: p. E. A. Ruzvelt centre (su 
kailine apykakle). DP stovykloje Vysbadene, Vokietijoje. Jai 
iš kairės – Antanas Kalvaitis, advokatas iš Čikagos. Nuotr. iš 
maironio lietuvių literatūros muziejaus kaune

Augsburgo Haunsteteno DP pabaltiečių stovyklos jaunimo iškyla 
Amerikos karių transportu į Jaunimo krikščioniškos draugijos 
vasaros stovyklą, 1948 m. nuotr. iŠ s. jurskytės-akstinienės 
asmeNiNio archyvo
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milijonus žmonių Stalinui. Gen. Eisenhower, JAV 
Prezidento F. D. Ruzvelto našlė Eleonora Ana Ru-
zvelt (Eleanor Anna Roosevelt) ir kiti lankėsi vietose, 
kuriose gyveno lietuvių šeimos. 

1948 m. Amerikos lietuviai išreikalavo JAV Kon-
grese ,,D. P. Act 1948“, kuriame pripažįstama, kad 
lietuviai nėra SSRS piliečiai, o ,,displaced persons“ 
(lietuviai save vadino Dievo paukščiais ir tremtiniais į 
Vakarus). ,,D. P. Act of 1948“ suteikė jiems išimtinę 
teisę apsigyventi JAV, parūpino 34 260 dokumentų. 
Iš jų 30 300 asmenų atvyko į JAV, sudarydami antrą 
bangą. 10 000 pasirinko Čikagą. Ten antra banga įkūrė 
savaitgalio lietuvių vaikų ir studentų mokyklas – 
ir tą patį atliko kiti 20 000 ,,D. P.“ kituose JAV 
miestuose.12 

Antra banga parengė Pasaulio lietuvių chartą 
(1946 m. Hanau). 

Prie kiekvieno knygos ,,Lietuvių diaspora: nuo 
Karaliaučiaus iki Čikagos“ egzemplioriaus pride-
damas valandos filmas (DVD), kuriame dokumen-
tuojama, kur, kada ir kaip sukurta Pasaulio lietuvių 
bendruomenė (PLB). PLB veikia ir šiandien (po 

12 D. P. Act of 1948. Public Law 774-80th Condress Chapter 657-2D 
Session S. 2242. Congress of the United States, Washinton D. C.

DP tremtiniai Vokietijoje. DP lietuvių skautų stovyklos iškilmės 
Bavarijos Alpėse 1948 m. (prisimenant skautų stovyklą 
Panemunėje 1938 m.). nuotr. iŠ s. jurskytės-akstinienės 
asmeNiNio archyvo

Diaspora persikėlė į JAV. Tremtinių į Vakarus vaikai 1973 m. 
Bomonte (Beaumont), Ohajo valst., JAV, mini Lietuvos skautų 
sąjungos 55 metų jubiliejų (1918–1973). nuotr. iŠ v. Bacevičiaus 
archyvo

Būsima Pasaulio 
lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Regina 
Firantaitė (vėliau 
Narušienė) su motina 
Eugenija Firant DP 
stovykloje Augsburge 
ir Hochfelde 1945 m. 
Nuotr. iš 
r. naruŠienės 
asmeNiNio archyvo

NATO premjerai Vašingtone Lietuvos priėmimo į NATO metu 
Kongreso rūmuose 2004 m. Kalba Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Regina Narušienė. nuotr. iŠ r. naruŠienės asmeninio 
archyvo

Dokumentas dėl Lietuvos priėmimo į NATO. Šaltinis – jav teisininkės 
r. naruŠienės asmeninis archyvas

Diasporos lietuvių tautinių šokių šventė JAV, Čikagoje, 1980 m. 
rugsėjo mėn. Nuotr. iš P. Juodvalkio archyvo
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1990 m.), skatindama ,,Globalios Lietuvos“ idėją. 
Antros bangos išeiviai ir jų sukurta Pasaulio lietuvių 
bendruomenė nulėmė, kad atgimusi Lietuva 2002 m.
lapkričio 22–23 d. taptų NATO nare.
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įkūrė LAP (angl. Lithuanian Archives Project) – ne pelno 
siekiančią organizaciją, kurios tikslas išsaugoti archyvinę 
medžiagą, susietą su lietuvių diasporos patirtimi ne tik Čikagoje, 
bet ir visose JAV. Mokytoja V. Brazaitytė šiuo metu aktyviai 
dalyvauja Vydūno fondo Čikagoje veikloje. Vydūno fondas 
fi nansuoja lietuvišką veiklą JAV ir pasaulyje. nuotr. iŠ jono 
tamulaičio archyvo
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Nuo 2018 metų Rambyno regioninio parko 
direkcijos įgyvendinamas projektas „Pi-

etų Baltijos dvarai“ pasiekė fi nišą. Nuoseklus 
projekto veiklų fi ksavimas laike leidžia plačiau 
suvokti ne tik vietinę, bet ir tarptautinę  jo  
reikšmę. Apie beveik keturis metus Pietų Bal-
tijos regione ir Rambyno regioniniame parke 
vykusio „Interreg“ programos projekto siekius 
bei jo baigiamąsias veiklas Lietuvoje – šioje pu-
blikacijoje.

Ko buvo siekiama projektu?

Baltijos jūros pakrantė pasižymi unikaliu Europos 
kultūriniu kraštovaizdžiu. Tai dideli dirbamos žemės 
plotai, dvarai ir pilys. Dvarai svarbūs Pietų Baltijos 
regiono istoriniame kontekste. Tai daugialypių kul-

tūrinių ir politinių paminklų regionas. Tuo pat metu 
dvarai yra vietos, patrauklios neįprastų turizmo ir 
kultūros pasiūlymų kūrimui.

 Projektu „Pietų Baltijos dvarai“ buvo siekiama 
geriau panaudoti šį Pietų Baltijos regiono kaimo 
vietovių turizmo potencialą, sustiprinant dvarų 
naudojimą Pietų Baltijos regiono kaimų vietovėse –
sukurti rinkodaros metodą, grindžiamą bendra re-
giono istorija, dvarų kraštovaizdžiu ir neįprastais 
kultūros ir turizmo paslaugų pasiūlymais. Didinant 
turistų ir tarpvalstybinių keliautojų skaičių Pietų 
Baltijos regiono kaimo vietovių dvaruose pagrindinio 
turizmo laikotarpio metu ir po jo, siekta prisidėti prie 
turizmo intensyvumo ir turizmo sezono pratęsimo 
šiame regione. 

Siekiant užsibrėžto tikslo, viso projekto metu 
įgyvendintos bendros, visus partnerius apjungiančios 

Mažosios Lietuvos dvarai

Juozas VERCINKEVIČIUS, 
Bitėnai–Trakai

Projektas
„Pietų Balti jos dvarai“ (IV) 

Projekto „Pietų Baltijos dvarai geografi ja“. Iliustr. iŠ Projekto archyvo
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projekto veiklos: visa regioną apjungianti paroda, 
vasaros festivaliai Pietų Baltijos regiono dvaruose, 
sukurtas ir paleistas į gyvenimą Pietų Baltijos dvarus 
identifi kuojantis prekės ženklas (logotipas), visose 
šalyse vyko koordinaciniai partnerių susitikimai, 
sukurta projekto idėjos ir veiklų sklaidą palaikanti 
svetainė, išleistas bendras leidinys ir kt.

Partneriai prie bendrų projekto tikslų prisidėjo 
savarankiškomis veiklomis. Rambyno regioninio 
parko direkcija, atstovaudama šiame projekte Baltijos 
pajūrio Lietuvoje kaimiškąjį regioną ir kartu turizmui 
labai patrauklią vietovę, projekto metu įrengė pės-
čiųjų taką Bitėnuose prie Bitės upelio prie istorinės 
Lėnės Grigolait sodybos, perleido lietuvių kalba Ullos 
Lachauer knygą „Rojaus kelias“; sutvarkė ir pritaikė 
lankymui Šereiklaukio dvaro sodybos centrinę dalį, 
ilgąją medžių alėją ir Koplyčios vietą; vykdė šios dva-
ro sodybos kompleksinius (istorinius, arboristinius ir 
archeologinius) tyrimus ir juos paskelbė svetainėje; 
sukūrė novatoriško Šereiklaukio dvaro panaudojimo 
koncepciją, suorganizavo tris vasaros renginius dvaro 
aplinkoje; išleido turistinę brošiūrą dviratininkams; 
sukūrė du Šereiklaukio dvarą ir Rambyno regioninį 
parką reprezentuojančius fi lmus; projektas regulia-
riai viešintas periodiniuose leidiniuoses, svetainėse, 
socialiniuose tinkluose.

Dabar apie keletą paskutiniųjų projekto veiklų 
Rambyno regioniniame parke.

Svečiai iš Vokieti jos 
Rambyno regioniniame parke

2021 metų rugsėjo 15 dieną Rambyno regioni-
niame parke apsilankė pagrindinio projekto partne-
rio Vokietijoje atstovė žurnalistė Annika Kiehn ir 
Manfredas Achtenhagen, rūmų ir dvarų asociacijos 
Meklenburge-Pomeranijoje narys. Kadangi Anni-
ka rengė straipsnį, populiarinantį projekto vieto-
vę Lietuvoje – Rambyno regioninį parką – ir čia 

Projekto vadovė Diana Milašauskienė su svečiais ant Rambyno 
kalno. ilonos meirės nuotr.

Žvilgsnis iš „Rojaus kelio“ į Mažosios Lietuvos paveikslų 
sodą kitapus Bitės upelio, ant suolelio iš kairės į dešinę: Diana 
Milašauskienė, Annika Kiehn ir Manfredas  Achtenhagen. 
ilonos meirės nuotr.

Svečiai prie informacinio stendo apžiūri šalia Bitės upelio įrengtą 
taką. dianos milaŠauskienės nuotr.

Prie senosios liepos Šereiklaukio dvare. Iš kairės į dešinę: Ilona 
Meirė, Annika Kiehn ir Manfredas Achtenhagen. 
dianos milaŠauskienės nuotr.M
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gyvenančius žmones bei įdomias jų istorijas, jie 
atvažiavo gyvai pamatyti Rambyno apylinkių grožio 
ir dvarų situacijos bei susitikti su žmonėmis, juos 
pakalbinti. Svarbiausias Annikos tikslas buvo susitikti 
su Bitėnuose gyvenančia Lėnės Grigolaitytės-Kondra-
tavičienės dukra Irena Karkleliene. Deja, dėl garbaus 
amžiaus ponios Irenos sveikatos būklės jų pokalbis 
taip ir neįvyko. Trumpą interviu davė ponios Irenos 
sūnus Mindaugas Karklelis. Ne paslaptis, kad Lėnės 
Grigolaitytės prisiminimų ir pasakojimų pagrindu 
vokiečių žurnalistės Ullos Lachauer parašyta knyga 
„Paradiesstraße“ (liet. „Rojaus kelias“) tapo bestse-
leriu ir buvo išversta net į penkiolika Europos kalbų, 
taip pat ir lietuvių. Pirmą kartą šią knygą išleido 
„Baltų lankų“ leidykla 2001 metais. Projekto „Pietų 
Baltijos dvarai“ lėšomis knyga lietuviškai perleista 
antrą kartą. Rengdama straipsnį, žurnalistė Annika 
Vokietijoje buvo susitikusi ir su šios knygos autore 
Ulla Lachauer.  

Vėliau svečiai vyko apžiūrėti palei Bitės upelį 
įrengto tako, dedikuoto knygos „Rojaus kelias“ he-
rojei Lėnei Grigolaitytei-Kondratavičienei. Perėję 
Bitės krantus jungiantį naująjį lieptą, svečiai susi-
pažino su stenduose pateikta istorine informacija, 
išbandė naujai įrengtą apžvalgos vietą į Bitės upelio 
slėnį ir „Mažosios Lietuvos paveikslų sodą“, pasi-
džiaugė visu takeliu. Po to svečiai, lydimi Rambyno 
regioninio parko direktorės Dianos Milašauskienės, 
išvyko apžiūrėti šio projekto lėšomis atsinaujinusio 
Šereiklaukio dvaro: aplankė išvalytą be šeimininkų 
likusių statinių dvaro sodybos centrinę dalį, atrastus 
ir nuo medžių apvalytus bei išryškintus dvaro rūmų 
pamatus ir prie jų augančią senąją dvaro liepą, kuriai 
buvo atlikti arboristikos darbai, įrengtą lauko infor-

macinę sistemą, sutvarkytą ir simboliniu kryžiumi 
paženklintą Koplyčios vietą bei dvarininkų kapines. 
Kelionėje svečius taip pat lydėjo ir į vokiečių kalbą 
vertėjavo Pagėgių krašto Turizmo bei verslo infor-
macijos centro vadovė Ilona Meirė. 

Projekto partnerių ir dvarų savininkų 
(operatorių) susitikimas Danijoje

2021 metų  rugsėjo 20–23 dienomis pas projekto 
partnerius Danijoje – Lolland-Falster muziejų – 
vyko ekspertų konferencija  ir partnerių susitikimas 
bendrais projekto klausimais. Į šiuos renginius vyko 
projekto partnerių Lietuvoje atstovai – Klaipėdos 
universiteto dėstytoja Rasa Rupulevičienė ir Ramby-
no regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė. 
Į Daniją kaip ekspertė, susijusi su dvarų paveldo 
novatorišku įveiklinimu turizmo tikslams, vyko Ilo-
na Meirė – Pagėgių turizmo ir verslo informacijos 

Fuglsang dvaro kraštovaizdis Danijoje. dianos milaŠauskienės 
Nuotr.

Viešnios iš Lietuvos I. Meirė, R. Rupulevičienė ir D. Milašauskienė restauruotoje istorinėje virtuvėje Lolland-Falster muziejuje su 
muziejaus ir virtuvės šeimininke – muziejininke Luise
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centro, administruojančio Vilkyškių dvaro arklidžių 
pastate įsikūrusį istorijos inkubatorių, vadovė. Ren-
ginys vyko Fuglsang miestelio teritorijoje esančioje 
dvaro sodyboje. Rugsėjo 20 dieną vyko visų projekto 
partnerių darbinis pasitarimas. Jame pranešimą apie 
projekto veiklas Lietuvoje pristatė Rambyno regio-
ninio parko direktorė D. Milašauskienė. Rugsėjo 21 
dieną vyko dvarų ekspertų konferencija. Joje praneši-
mą „Dvarų pritaikymo koncepcijos Lietuvoje“ skaitė 
Klaipėdos universiteto dėstytoja Rasa Rupulevičienė. 
Trečiąją dieną renginio dalyviai vyko į pažintinę 
ekskursiją, kurios metu lankė Danijos dvarus ir pilis, 
taip pat Lolland-Falster muziejų Pederstrup vietovėje. 
Laisvu laiku prieš ir po renginių buvo galimybė lan-
kyti ir gėrėtis įspūdingu, ypač kruopščiai prižiūrimu 
Fuglsang dvaro parku, kuriame sukaupta didžiulė 
sumedėjusių augalų kolekcija iš viso pasaulio. 

Balti jos dvarų paroda – septyni vaizdai 
į bendrą dvarų kraštovaizdį

Nuo 2022 metų vasaros pietų Baltijos regione – 
septyniose vietovėse, kur įgyvendinamas „Interreg“ 
projektas „Pietų Baltijos Dvarai“ –  pradėjo veikti 
nuolatinė lauko paroda apie dvarų paveldą šiame 
regione. Pietų Baltija visada buvo sritis, kurioje 
judėjo žmonės, prekės, idėjos ir kariuomenės. Tai 
bendros istorijos regionas, kurį sieja šeimos ryšiai, 
ekonominė veikla ir sienų pokyčiai. Paroda „BALTIC 
MANORS“ (BALTIJOS DVARAI) nušviečia daugiau 
nei 1 000 dvarų gyvenimą praeityje ir dabartyje Šve-
dijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. 

Per projekto laikotarpį buvo kuriama parodos 
koncepcija, iš visų partnerių renkama informacija, 
atliekami derinimai ir tekstų vertimai į anglų bei 
kitų partnerių šalių kalbas, vizualinės informacijos 
parinkimas ir derinimas, maketavimo ir maketų de-
rinimo darbai. Kiekvienas projekto partneris turėjo 
parinkti reprezentatyvią vietą, kur galėtų stovėti lauko 
paroda. Buvo nuspręsta, kad tai bus greta vienas kito 
stovintys du 2 m x 2 m dydžio kubo formos įren-
giniai (iš viso 8 informacinės plokštumos). Kadangi 
Rambyno regioninis parkas yra saugoma teritorija ir 
čia labai svarbu nepažeisti kraštovaizdžio vientisumo, 
buvo priimtas sprendimas čia statyti mažesnius lauko 
parodos įrenginius, t. y. 1,5 m x 1,5 m.

Šią tarptautinę parodą sudaro septynios dalys, 
išdėstytos penkiose Baltijos jūros regiono šalyse. 
Kiekvienoje šių vietų dvarų aplinkoje įrengti parodos 
kubai, kuriuose pateiktas įvadas į dvarų temą šiame 
regione ir pateikiamas konkretus regiono bendro 
dvaro paveldo aspektas. Lietuvoje kubai pastatyti 
Rambyno regioniniame parke, Vilkyškių miestelyje. 
Parodos įrenginiams vieta parinkta judrioje, gerai 
apžvelgiamoje vietoje prie atnaujinto Vilkyškių dvaro 
arklidžių pastato, kur įsikūręs istorijos inkubatorius. 

Konferencijoje. Iš kairės į dešinę: žurnalistė Annika Kiehn, Diana 
Milašauskienė, Manfredas Achtenhagen. rasos ruPulevičienės 
Nuotr.

D. Milašauskienė ir R. Rupulevičienė įspūdingame Fuglsang 
dvaro parke. ilonos meirės nuotr.

Konferencijoje pranešimą apie dvarų pritaikymą Lietuvoje 
pristato Klaipėdos universiteto dėstytoja R. Rupulevičienė. 
dianos milaŠauskienės nuotr.M
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Parodos įrenginius Rambyno regioninio parko di-
rekcijos užsakymu pagamino ir pastatė Klaipėdoje 
įsikūrusi reklamos kompanija UAB „Kadrius“. Lauko 
paroda pietų Baltijos šalyse veiks penkerius metus. 
Prie Vilkyškių dvaro paroda atidaryta birželio 24 
dieną baigiamojo festivalio Lietuvoje „Atviri vasar-
vidžiui Mažosios Lietuvos dvarai – 2022“ metu. 

Projekto partneriai iš visų penkių pietų Baltijos 
šalių nuoširdžiai kviečia aplankyti šias vietoves –  
prisijungti ir patirti daug gerų emocijų patrauklioje 
kelionėje po dvarų peizažą pietų Baltijos regione. 

Žurnalas „Istorijos iš atgimusio užmiesčio“

Kaip dar viena finalinė visus projekto partnerius 
apjungianti ir projektą vainikuojanti veikla buvo visų 
partnerių pastangomis sukurtas ir išleistas žurnalas 
„Istorijos iš atgimusio užmiesčio“ (anglų k. Stories 
from the  Reawakened Hinterland). Jame pateikta įdomi 
kiekvienos projekte dalyvaujančios valstybės vietovės 
ir/ar jos žmonių istorija, padedanti apsispręsti ryžtis 
keliauti į šalis aplink pietų Baltiją ir ten aplankyti 
puikų dvarų kraštovaizdį labiau nuo karštųjų turizmo 
taškų nutolusiose kaimuose, pasinaudoti novatoriš-
kais, įdomiais pasiūlymais dvaruose ir jų aplinkoje. 
Leidinyje pateikti svarbiausi regionų, apie kuriuos 
rašoma, turizmo paslaugų teikėjų pasiūlymai bei jų 
kontaktai. Leidinys pristatytas baigiamosios projek-
to konferencijos metu. Tiražas paskirstytas visiems 
projekto partneriams. Lietuvą pasieks 1 000 leidinio 
egzempliorių, kurie bus išdalinti Vakarų Lietuvos 
dvarų valdytojams ir turizmo informacijos centrams.

Baigiamoji projekto konferencija 
Lenkijoje Vejherove

Birželio 13–15 dienomis vyko baigiamoji projekto 
„Pietų Baltijos dvarai” konferencija. Trijų dienų rengi-
nį organizavo vienas iš projekto partnerių Lenkijoje – 
Vejherovo dvare įsikūręs Kašubijos-Pomeranijos 

Parodos geografija. Šiose vietovėse atidaryta vieninga, visus partnerius apjungianti lauko paroda „Pietų Baltijos dvarai“. iliustr. iš 
Projekto archyvo

Lauko paroda prie Vejherovo dvaro. dianos milaŠauskienės 
Nuotr.

Žurnalas pristatytas baigiamojoje projekto konferencijoje 
Vejherove, Lenkijoje. dianos milaŠauskienės nuotr.
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Projekto ekspertai – iš kairės į dešinę: Marius Daraškevičius 
(Panemunės pilis, Lietuva) ir Thomas Wilke (Austrija). 
dianos milaŠauskienės nuotr.

Jackovo ir Sasino dvarų savininkai. dianos milaŠauskienės nuotr.

Prie Sasino dvaro. dianos milaŠauskienės nuotr.

Diana Milašauskienė pristato projekto rezultatus Lietuvoje. 
radoslaW kaminski nuotr.

Projekto vadovas Jens Masuch dalinasi įspūdžiais su 
bendraminčiais (centre). dianos milaŠauskienės nuotr.

Diskusija. dianos milaŠauskienės nuotr.M
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literatūros ir muzikos muziejus. Baigiamajame pro-
jekto renginyje dalyvavo ne tik projekto partneriai iš 
visų pietų Baltijos regiono šalių, bet ir didelė grupė 
dvarų valdytojų ir savininkų, globojančių didesnius 
ar mažesnius dvarus bei teikiančius juose pačias įvai-
riausias inovatyvias paslaugas lankytojams, atstovai iš 
savivaldos, vietinių ir tarptautinių turizmo asociacijų, 
Lenkijos turizmo departamento, dvarų paveldo ty-
rinėtojai-ekspertai. Iš Lietuvos baigiamojoje konfe-
rencijoje dalyvavo partnerio Lietuvoje – Rambyno 
regioninio parko direkcijos projekto dalies vadovė 
Diana Milašauskienė. Konferencijos dalyvių dėme-
siui buvo pristatyti projekto metu ir lėšomis visose 
5 valstybėse gausiai išleisti įvairūs leidiniai: turisti-
niai bukletai, brošiūros, dvarų paveldą pristatančios 
knygos, atvirukai, žemėlapiai. Sveikinimo žodį tarė 
viso projekto vadovas Jens Masuch ir Kašubijos-Po-
meranijos literatūros ir muzikos muziejaus vadovas 
Tomasz Fopke. Pranešimus pristatė pagrindinio 
partnerio Pomeranijos turizmo asociacijos atstovė 
Olga Karrasch (Vokietija), Šiaurės Kašubijos turizmo 
asociacijos atstovas Radosław Kaminski (Lenkija), 
Maklenburgo-Pomeranijos dvarų ir dvarų sodybų 
asociacijos atstovas Robert Uhde (Vokietija), Muziejų 
asociacijos atstovė nuo Svanenholm pilies Gunnel 
von Blixen Fienecke (Švedija), Lolland-Falster 
muziejaus atstovė Anna-Elisabeth Jensen (Danija), 
Kašubijos-Pomeranijos literatūros ir muzikos muzie-
jaus atstovė Benita-Grzenkowicz-Ropela (Lenkija), 
Rambyno regioninio parko direkcijos atstovė Diana 
Milašauskienė (Lietuva), Asociacijos „Pomeranijos 
dvarai“ atstovas Janusz Pieniąžek (Lenkija), įmonės 
„Geyer Creative“ atstovas Oliver Geyer (Vokietija). 
Po pranešimų vyko diskusija, kurioje dalyvavo visų 
projekto partnerių atstovai, taip pat asocijuoto part-
nerio Latvijos dvarų ir dvarų sodybų asociacijos 
atstovas Janis Lazdans (Latvija), Panemunės pilies ir 
Vilniaus menų akademijos atstovas Marius Daraške-
vičius (Lietuva), Svanenholmo pilies visuomeninės 
organizacijos atstovas Bertil Nilsson (Švedija), Pietų 

Baltijos regiono dvarų tyrimo centro atstovas Thomas 
Wilke (Vokietija), EUSBJR turismo politikos srities 
koordinatorė Magda Leszczyna-Rzucidło.

Darnus dvarų paveldo pritaikymas turizmui, 
palaikymas ir parama dvarų savininkams /  
naudotojams / operatoriams, dvarų sodybų 
vystymas, kad jos taptų kultūros centrais kai-
miškose vietovėse  – tai aiški žinia ir strateginė 
kryptis kaimiškų vietovių savivaldos instituci-
joms visame Baltijos regione. Tokia apibendrinta 
mintimi užbaigta diskusija.

Baigiamojo projekto „Pietų Baltijos Dvarai“ ren-
ginio dalyviams organizuotas vienos dienos turas po 
svarbiausius ir įdomiausius šiaurinės Kašubijos regio-
no dvarus: Vejherovą, Jackovą, Ciekocinką, Sasiną, 
Krokovą, Žucevą, Rekovą, Godentovą.

Festivalis „Atviri vasarvidžiui Mažosios 
Lietuvos dvarai – 2022“

Birželio 23–24 dienomis, priderinus prie tradi-
ciškai daugiau beveik 140 metų Rambyne organi-
zuojamų Joninių, vyko baigiamasis projekto vasaros 
festivalis Lietuvoje –  „Atviri vasarvidžiui Mažosios 
Lietuvos dvarai –2022“. Dėl festivalio organizavimo 
paslaugos sutartis pasirašyta su Pagėgių kultūros 
centru, tradiciškai organizuojančiu Joninių šventę 
ant Rambyno kalno. Organizuojant prie šios vidur-
vasario šventės priderintą festivalį, siekta jį papildyti 
su Mažosios Lietuvos dvarais susijusiais renginiais 
ir originaliomis šio regiono tradicijomis. Tam tikrą 
atspalvį festivaliui suteikė ir dar vienas šviežias įvykis 
Rambyno regioniniame parke – tai gamtos paminklo 
„Raganų eglė“ dalies kamienų lūžis 2022 metų sausio 
30 d. Siekiant kilniam tikslui panaudoti šio unikalaus 
medžio nulūžusių stiebų medieną, sumanyta vieno 
iš festivalio renginių metu išskobti iš jos muzikos 
instrumentus – liaudiškas kankles.  

 Festivalio renginiai prasidėjo prie Rambyno 
regioninio parko lankytojų centro. Nuo priešpiečio 

Jackovo dvaras. dianos milaŠauskienės nuotr.
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2022-06-23 11:00. Prie Rambyno regioninio parko Lankytojų centro pradeda šurmuliuoti amatų kiemelis. Centre iš kairės į dešinę 
stovi renginio vedėja Ilona Meirė ir projekto vadovė Diana Milašauskienė. Už jų linksmu kūriniu festivalio šventę pradeda Jurbarko 
kultūros centro kapela „Santaka“. sigito kancevyčiaus nuotr.

2022-06-24 prie Vilkyškių dvare įsikūrusio istorijos inkubatoriaus atidaryta lauko paroda „Pietų Baltijos dvarai“

Nuotrauka atminčiai. Dvarų festivalio dalyviai su Klaipėdos brass kvinteto atlikėjaisM
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čia šurmuliavo amatų kiemelio dalyviai ir svečiai. Jų 
nesusirinko labai gausiai, nes buvo darbo diena, bet 
kas atėjo, tikrai nesigailėjo. Skambiais koncertinių 
kanklių akordais renginį atidarė kanklininkė Aistė 
Bružaitė ir Jurbarko kultūros centro kaimo kapelos 
„Santaka“ (vadovas Petras Pojavis). Savo miklias 
rankas ir jų darbus demonstravo krepšių meistras 
iš Juknaičių Alfonsas Kazlauskas, juostelių audimo 
meistrės iš Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose, 
juostų pynimo meistrė iš Klaipėdos Vida Mataitienė, 
įvairiausiais rankdarbiais džiugino šilgališkė Vida 
Gečienė, dailės dirbiniais ir paveikslais – pagėgiškė 
Vida Šveikauskienė. Muzikos instrumentų meistras 
iš Babtų Skalmantas Barkauskas demonstravo aukštą 
savo amato pilotažą ir pagamino dvejas liaudiškas 
kankles bei būgną, o Danutė ir Arūnas Baužai de-
monstravo kulinarinį paveldą, kepdami „vofelius“ ir 
virdami „kafiją“. Birželio 23-osios vakarą Joninių ant 
Rambyno kalno metu vienas kankles Rambyno regi-
oninio parko direkcijos vardu Pagėgių kultūros cen-
trui padovanojo pats jų autorius – kanklių meistras 
Skalmantas Barkauskas. Birželio 24-ąją Šereiklaukio 
dvare vykusio festivalinio renginio metu kitas kan-
kles projekto „Pietų Baltijos dvarai“ vadovė Diana 
Milašauskienė perdavė Vilkyškių dvare įsikūrusio 
Istorijos inkubatoriaus vadovei Ilonai Meirei, kad 
skambėdamos unikaliu būdu pratęstų šios išskirtinės 
Pagėgių krašto gamtos vertybės gyvenimą.

Birželio 24 dieną festivalis tęsėsi Vilkyškiuose, 
kur miestelio centre prie Vilkyškių dvaro sodyboje 
veikiančio istorijos inkubatoriaus buvo atidaryta 
lauko paroda „Pietų Baltijos dvarai“. Toliau festi-
valio svečiai pakeliui link Šereiklaukio dvaro buvo 
kviečiami aplankyti gamtos paminklą „Raganų eglę“. 
Prie medžio juos pasitiko teatralizuoti laumių trijulės 
„monai“ ir galimybė nusifotogragrafuoti įkišus galvą į 
nudirtą Raganų eglės žievę. Šereiklaukio dvare tądien 
šurmuliavo net du renginiai. Popietę iš įvairių vietų 
susirinkę interesantai ir žoliavimo tradicijos mėgėjai 
galėjo mėgautis ilgiausios metų dienos teikiamais 
malonumais ir privalumais gamtos apsuptyje įsikūru-
sioje Šereiklaukio dvaro aplinkoje. Kiekvienas galėjo 
pasiklausyti įdomių pasakojimų ir pastebėjimų apie 
žoliavimo tradiciją Mažojoje Lietuvoje ir, be abejo, 
sau susirinkti pačių vaistingiausių žolynų kraitelę. Juk 
būtent per Šv. Joną didžiausia žolių gydomoji galia! 
Juos lydėjo, apie žoliavimo meną pasakojo vaistažolių 
žinovė iš Kriokiškių Reda Tamašauskienė. Prisižo-
liavusius prisėsti po dvaro medžių šešėliu popietės 
„kafijai“ pakvietė Mociškių palivarko šeimininkai 
Rasa ir Sigitas Stoniai. Jie ne tik apie kulinarinį pa-
veldą pasakojo, bet ir visus dvaro svečius vaišino pagal 
senąją receptūrą iškeptu tradiciniu pyragu štrudeliu, 
„kafija“ ir kitais pavakarių gardumynais. 

Į po 2021 metais vykdytų tvarkymo darbų atjau-
nėjusį Šereiklaukio dvarą tą pavakarę rinkosi visi, kas 

Šereiklaukyje festivalio dalyviai rinko vaistažolių kraiteles. Jiems 
talkino žolininkė iš Kriokiškių. Nuotraukoje iš kairės į dešinę – 
vaistažolių žinovė Reda Tamašauskienė ir renginio vedėja Ilona 
Meirė

Juostelių audimo amatą demonstravo M. Jankaus muziejaus 
darbuotojos

Aistė Bružaitė dalyvių ausis pamalonino švelniomis koncertinių 
kanklių melodijomis
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šiam dvarui neabejingi: čia gimę ir augę, čia dabar 
gyvenantys, mėgstantys dvarų įdomybes, politikai, 
verslininkai, turistai, ir visi kiti, kam buvo smalsu 
ties Nemuno ir Jūros santaka jau kelis šimtus metų 
gyvuojančiame, klestėjimą, permainas bei nelaimes 
patyrusiame, bet gyvame Šereiklaukio dvare išgirsti 
Klaipėdos brass kvinteto koncertą. Išvydome, kuo 
gyvas ir įdomus buvo ir ateityje gali būti šis didingą 
istoriją ir čia gimusias asmenybes menantis dvaras. 
Ši festivalio dalis, skambiai pavadinta „Tarp praeities 
ir dabarties“, organizuota naudojantis 2021 metais 
sukurta „Šereiklaukio dvaro novatoriško panaudo-
jimo koncepcija“. Koncepcijos autorius – Eugeni-
jus Skipitis. Būtų gražu ir prasminga, kad Pagėgių 
kultūros centras, pastiprintas ir palaikomas Pagėgių 
savivaldybės administracijos, pratęstų projekto metu 
pradėtą koncertų dvare tradiciją ir ją išplėtotų. Juo 
labiau, kad progų tikrai bus. Jau ateinančiais 2023 
metais čia gali būti paminėtos Šereiklaukio dvare 
gimusio Rytų Prūsijos prezidento, Emanuelio Kanto 
mokinio Heinricho Teodoro fon Šiono 250-osios 
gimimo metinės.  

Išvados

Nuo 2018–2022 m. Rambyno regioninio parko 
direkcijos įgyvendintas „Interreg“ projektas „Pietų 
Baltijos dvarai“ leido nauju žvilgsniu pažvelgti į dvarų 
paveldo pritaikymo pažinimui galimybes kaimiškose 
vietovėse.

Dvarų įtakoje susiformavęs kultūrinis kraštovaiz-
dis ir greta esančios gamtinės aplinkos elementai pro-
jekto metu sutvarkyti, atkurti, pabrėžiant tam tikrų 
elementų ir istorinių asmenybių reikšmę.

Įrengta minimali infrastruktūra, išleistas patogus 
turistinis leidinys atvėrė galimybes savarankiškai pa-
žinti Rambyno regioninį parką, o ypač Šereiklaukio 
dvaro sodybą. 

 Perleista pagal bitėniškės Lėnės Grigolait-Kon-
dratavičienės pasakojimą parengta ir Europoje best-
seleriu tapusi Ullos Lachauer knyga „Rojaus kelias“ 
bei prie Bitės upelio įrengtas takelis tarp Jankų ir 
Grigolaičių sodybų dar kartą atkreipė dėmesį į isto-
rinio krašto paveldo ir jo atminimo saugojimo per 
asmenis būtinybę. 

Dendrologiškai, istoriškai ir archeogiškai ištyri-
nėtas Šereiklaukio dvaras, kas suteikė naujų žinių 
apie dvaro želdinius ir jų būklę, leido nustatyti 
naujus istorinius faktus, patikslinti per I Pasaulinį 
karą sugriautų dvaro rūmų, sovietmečiu nuardytos 
dvarininkų koplyčios vietas ir jas išeksponuoti.

Įrengiant simbolinį kryžių dvarininkų ko-
plyčios vietoje Koplyčkalnyje, atkurtas istorinis 
kraštovaizdis, fi ksuotas nuo ilgosios alėjos į Ko-
plyčios kalną. 

Arboristų sutvarkyta prie dvaro rūmų pamatų 
tebeauganti senoji liepa leido atkreipti dėmesį į krašto 
medžių senolių apsaugos būtinybę. 

Atlikta studija, parengta Šereiklaukio dvaro nova-
toriško pritaikymo koncepcija bei 2019, 2021 ir 2022 
metais Šereiklaukio dvare organizuoti festivaliniai 
renginiai padarė pradžią ir sudarė prielaidas toliau 
tęsti didingos Šereiklaukio dvaro istorijos, tradicijų, 
su dvaru susijusių žymių asmenų populiarinimui bei 
dvaro sodybos pritaikymui viešai pažinti.

Sukurti, anglų kalba įgarsinti reprezentaciniai 
fi lmukai apie Rambyno regioninį parką ir Šereiklau-
kio dvarą, informacijos sklaida per tarptautinę Pietų 
Baltijos dvarų projekto svetainę, projekto pasiekimų 
pristatymas tarptautiniuose projekto renginiuose 
leido nešti gerąją žinią apie Rambyną ir jo paveldą 
toli už Lietuvos sienų.

Dalyvavimas tarptautiniame projekte sudarė ga-
limybę gauti papildomas lėšas Rambyno regioninio 
parko kraštovaizdžio tvarkymui, tyrinėjimui, jo 
vertybių viešinimui tarptautiniu lygmeniu ir gali-
mybę augti bei tobulėti Rambyno regioninio parko 
direkcijos kolektyvui. 

Reguliarus projekto veiklų viešinimas spaudoje 
leido užfi ksuoti projekto įvykius laike ir palikti saugią 
žinią ateičiai.

Šios informacijos turinys yra tik autoriaus atsako-
mybė ir jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu 
Europos Sąjungos, Vadovaujančiosios institucijos arba 
Pietų Baltijos pasienio bendradarbiavimo programos 
2014–2020 m. Jungtinio sekretoriato požiūrį.

Nuotr. iš projekto „Pietų Baltijos dvarai“ archyvo

Kanklių meistras Skalmantas Barkauskas rodė, kaip gaminamos 
kanklės. Direkcijos kiemelyje tądien gimė dvejos liaudiškos 
kanklės. Jos pagamintos iš gamtos paminklo Raganų eglė 
kamieno, kurį nulaužė 2022 m. sausio 30 d. siautusi vėtra. Idėjos 
autorius – Rambyno RPD vyr. specialistas, kraštotvarkininkas 
Vaidotas Klimantavičius
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2021 m. Vilniaus universiteto 
leidykla išleido profe-

soriaus habil. dr. Domo Kauno mo-
nografi ją „Martynas Jankus. Tautos 
vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“. 
Monografi ja parengta pagal Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakulteto 
vykdytą mokslo projektą tema „Doku-
mentinių medijų kaita ir raiškos“. Ty-
rimą ir monografi jos leidimą fi nansavo 
Lietuvos mokslo taryba. Monografi jos 
leidybą rėmė Vilniaus universiteto 
leidybos fondas, Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakultetas, Pagėgių 
savivaldybė, žemės ūkio kooperatyvas 
„Lumpėnų Rambynas“. Monografi ją 
recenzavo prof. dr. Roma Bončkutė 
(Klaipėdos universitetas), prof. dr. 
Aušra Navickienė (Vilniaus universitetas), 
doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėdos universitetas). 
Nuoširdi padėka recenzentams ir rėmėjams, 
nutiesusiems monografi jai kelią pas skaitytojus. 
Prof. Domas Kaunas pabrėžia, kad šį darbą jis 
atliko ne vienas. „Jis mokėsi ir rėmėsi profe-
sorių Vlado Žuko, Levo Vladimirovo, Vytauto 
Merkio, Antano Tylos, jaunosios kartos Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakulteto kolegų 
patirtimi.

Ilgai lauktame solidžios apimties 879 
puslapių leidinyje atsispindi ne tik pa-
grindiniai Martyno Jankaus gyvenimo ir 
veiklos bruožai, bet ir Mažosios Lietuvos 
dvasinio gyvenimo, švietimo, kultūros, 
politinio savarankiškėjimo, kovos su im-
perinei Rusijai priklausiusios  Didžiosios 
Lietuvos spaudos lotyniškais rašmenimis 
draudimu aspektai. Kaip privačiame 
pokalbyje yra sakęs prof. habil. dr. D. 
Kaunas, darbas prie šios monografi jos 
truko trejus metus. Tačiau vartant ir 
skaitant leidinį susidaro įspūdis, jog tai 
ne vieno dešimtmečio darbas. Nuose-
kliam duomenų rinkimui ir analizei, 
prieigos prie patikimų šaltinių, gausios 
iliustracinės medžiagos paieškai vargu, 
ar būtų pakakę profesoriaus įvardyto 

laiko. Monografi jos autorius po kruopelę rinkdamas 
medžiagą per trejus metus skaitytojams pateikė gana 
nuoseklią Martyno Jankaus gyvenimo ir veiklos 
išklotinę, kuri piešia iškilios nepriklausomos Lietu-
vos asmenybės portretą. Kad susidarytų išsamesnis 
vaizdas, autorius skaitytojo dėmesį fokusuoja ir į M. 
Jankaus asmenybę formavusią buitinę, kultūrinę, 
politinę aplinką.

Prof. habil. dr. D. Kaunas dar studijų laikais 
Vilniaus universitete pradėjo domėtis ir tyrinėti Ma-
žosios Lietuvos spaudą, jos indėlį į Lietuvos kultūros 
istoriją. M. Jankus jam jau tuomet buvo svarbi fi gūra. 
Neperdėsiu pasakydama, kad Vilniaus universiteto 
profesorius habil. dr. D. Kaunas yra bene vienintelė 
akademinio mokslo asmenybė, iki pašaknų išstudi-
javusi Mažosios Lietuvos paveldą, kultūros istoriją, 
iškilias asmenybes ir jų indėlį į visos Lietuvos kultūrą. 
Mažoji Lietuva ypač svarbi ir tai dar nėra tinkamai 
suvokta ir įvertinta. Tokią mintį yra išsakęs pats prof. 
D. Kaunas. Jis daug anksčiau, negu mūsų tėvynė at-
gavo nepriklausomybę, išvaikščiojo Mažąją Lietuvą, 
bendravo su likusiais krašto gyventojais, užrašinėjo 
jų prisiminimus, kaupė Mažojoje Lietuvoje išleistus 

Knygos

Į monografi ją sugulusi Mažosios 
Lietuvos istorijos ir lietuviškos 
rašti jos ištakų panorama

Vilniaus universiteto 
leidykla 2021 m. išleido 
prof. habil. dr. Domo 
Kauno parengtą monografi ją 
„Martynas Jankus. Tautos 
vienytojas ir lietuvių 
spaudos kūrėjas“. EuGENiJauS 
SKIPIČIO NUOTR.

2021 m. rugpjūčio 7 d. prof. habil. dr. Domas Kaunas 
monografi ją pristatė Martyno Jankaus muziejuje. EuGENiJauS 
SKIPIČIO NUOTR.
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leidinius, nuotraukas, atvirukus, dažnai be tinka-
mos pagarbos tūnojusius palėpėse, ūkinių pastatų 
užkampiuose. Naujieji pokariniai gyventojai nelabai 
suprato krašto išskirtinumo. Be to, sovietinė valdžia 
savo šiurkščia propaganda visą krašto gyvenseną, 
paveldą traktavo esant išskirtinai vokišką, tad, savai-
me suprantama, ir naikintiną. Domėdamasis Mažo-
sios Lietuvos spaustuvėmis, gelbėjusiomis Lietuvą 
spaudos draudimo metais, D. Kaunas atrado ne tik 
Tilžę, Ragainę, Šilutę, Klaipėdą, Karaliaučių, bet ir 
prie Nemuno prigludusį kuklų Bitėnų kaimelį, kurio 
iškilios istorijos pėdsakai jau buvo beveik išnykę iš 
mūsų atminties. Kaimo centre buvusioje M. Jankaus 
sodybos vietoje dilgelėse ir varnalėšose riogsojo 
spaustuvės griuvėsiai ir apleistas sodas. Prof. D. 
Kaunas su bendražygiais vilniete grafi ke Eva Labutyte 
ir klaipėdiečiu žurnalistu Bernardu Aleknavičiumi 
ryžosi avantiūrai Bitėnų pradinėje mokykloje įkurti 
M. Jankaus memorialinę ekspoziciją. Tai buvo 1981 
metais. Vėliau jis susisiekė su Kanadoje gyvenusia 
M. Jankaus dukra Elze, vaikaičiais Endriumi ir Eva 
Milda, kitais artimaisiais bei Jankaus veiklą galinčiais 
paliudyti bendraminčiais, kraštiečiais. Muziejinėje 
ekspozicijoje gausėjo žinių ir eksponatų, kol 1999 m. 
atstačius spaustuvės pastatą visa medžiaga buvo per-
kelta į šias erdvias patalpas. Prof. D. Kaunas vis labiau 
gilinosi ir į Jankaus spaustuvės veiklą. Šį muziejų jis 
yra įvertinęs taip: „Tai vienintelė Lietuvos Respubli-
kai atitekusi Mažosios Lietuvos vieta – neatsiejama 
knygnešių epochos istorijos dalis.“ Vertinkime tai 
kaip prielaidą šiai monografi jai atsirasti.

Apie Martyną Jankų – spaustuvininką, aušrininką, 
Tilžės akto signatarą, Klaipėdos krašto prijungimo 
1923 m. prie Lietuvos vadovą, Lietuvos Tarybos 
narį, Mažosios Lietuvos patriarchą, Rambyno kalno 
tradicijų puoselėtoją – prof. D. Kaunas yra parašęs 
nemažai mokslinių straipsnių. Kaip rašoma mono-
grafi jos įvade: 

Dėmesys koncentruojamas į M. Jankaus asmenybės 
formavimąsi ir kaitą dėl etninių, kultūrinių, socialinių 
ir politinių poveikių, išsiviešinimą, raišką geografi nėje, 
profesinėje ir politinėje erdvėje. Jos transformacijos pėd-
sakai buvo ženklūs nuo Bitėnų savamokslio iki valsty-
bėje matomos fi gūros, tautos suvokime bei vertinimuose 
tituluojamo Mažosios Lietuvos Patriarchu ir Rambyno 
sargu. Daug kas vyko be paties Jankaus siekių ir pastan-
gų. Įvaizdžio stiprėjimą ir tapsmą realybe lėmė Lietuvos 
vadovų tarptautinės politikos laviravimas ir žūtbūtinė 
kova taikiomis priemonėmis apginti Klaipėdos įjungimo 
į Lietuvos valstybę laimėjimą. Lietuvos gyventojams 
reikėjo psichologinio stabilumo. Kelta ir iškilusi Jankaus 
fi gūra teikė pasitikėjimą Respublikos nepriklausomybe 
ir žadino viltis ateities perspektyva. Jis nebuvo vienintelė 
tokia fi gūra. Retrospektyviai kurtos ir kitos asmenybės 
(palyginkime – Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka). 
Jie buvo tautos herojai, į kuriuos turėjo lygiuotis amži-

ninkai ir jais remtis, jei valstybė žlugtų. Tyrimo objekto 
svarbi dalis yra pulsuojanti lietuvių spaudos leidyba 
ir jos paveldas. Be jos Jankaus asmenybės matymas ir 
reikšmės suvokimas būtų neįmanomas.

Monografi ja padalyta į keturias dalis. Monogra-
fi jos pradžioje susipažinsite su M. Jankaus kilme ir 
gyvenimu. Trečia dalis sudomins. bukinistus, leidė-
jus, spaustuvininkus ir komunikacijos specialistus, 
bei visus besidominčius lietuviškos spaudos istorija. 
Jeigu domina tik Klaipėdos krašto istorija, galite 
pradėti nuo ketvirtos dalies. Rasite daugybę įvykių, 
etnografi nių buities detalių aprašymų, taiklių paste-
bėjimų, tad kiekvienas puslapis vis prasmingiau įsuks 
į daugiaplanį monografi jos turinį. Knyga parašyta 
labai įtaigiai, lengvai skaitoma, nors pateikiama daug 
archyvinės medžiagos, senosios spaudos straipsnių, 
dokumentų. Autoriaus pagarba skaitytojui visada 
žavi.

Monografi ja aprėpia labai platų M. Jankaus veiklos 
ir gyvenimo lauką, išryškina jo asmenybės ypatumą 
Mažosios Lietuvos fone. Tai kraštas, kuris buvo daug 
pažangesnis ekonomiškai ir kultūriškai, laisvesnis 
liuteroniškojo tikėjimo erdvėje. Lyginant su carine 
Rusija, Vokietijos įstatymai buvo liberalesni, juose 
daugiau tolerancijos, tad spaudos draudimo metais 

Viena iš Martyno Jankaus muziejaus įkūrėjų ir puoselėtojų 
bitėniškė Birutė Žemgulienė. eugenijaus skiPičio nuotr.

Martyno Jankaus vaikaitė Eva Milda Jankutė-Gerola daug 
vilčių dėjo į prof. habil. dr. Domo Kauno pradėtą darbą, tačiau 
dėl staigios mirties rezultato nesulaukė. EUGENIJAUS SKIPIČIO NUOTR.
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Mažojoje Lietuvoje buvo spausdinama didžioji dalis 
Lietuvą pasiekusių spaudinių. Prof. D. Kaunas pa-
brėžia, kad „Jankų lietuvių spaudos darbui užkoda-
vo Auszra ir tokie tautinio sąjūdžio autoritetai kaip 
Andrius Vištelis, Jonas Basanavičius, Jurgis Mikšas, 
Jonas Šliūpas“. Taip paprastas ūkininkas išplaukė į 
didžiuosius visuomeninius vandenis. Pažintys su kny-
gnešiais, pažangiais politiniais veikėjais patį išprusino.

Monografijos išvadose prof. D. Kaunas rašo: 
Svarbiausią Jankaus kūrybinio paveldo dalį sudarė 

publicistinė proza. Ji buvo gausi, perauganti į aktualiąją 
žurnalistinę kūrybą, sureikšminanti kasdienybės temas 
ir siūlanti neatidėliojant spręsti tautinės bendruomenės 
egzistencijai pavojų keliančias problemas. Jankaus pu-
blikacijose gausu išliekamąją vertę turinčių gyvenamojo 
meto liudijimų. Jose užfiksuota nykstančios Mažosios 
Lietuvos dvasinė atmosfera, pavieniai ir kolektyviniai 
įvykiai bei asmenys, perskirtos tautos dalių suartėjimo 
slinktys ir kliūtys. Jankus esmingai brėžė Mažosios 
Lietuvos lietuvių išlikimo perspektyvos gaires, įvar-
dydamas pačias svarbiausias veiklos sritis ir kryptis 
(tautos gyvybingumo palaikymas, humaniškumas, 
dvasingumas, kultūra), veiklos instrumentus (politika, 
spauda, suartėjimas ir susiliejimas su pagrindiniu tautos 
kamienu). Tai buvo ankstyva, pažangu ir perspektyvu. 
Jankus buvo įgijęs patirtį tiesiogiai ir nuotoliniu būdu su 
oponentais rutulioti puolamąją diskusiją, dienos aktu-
alijomis argumentuoti teiginius, naudoti žurnalistines 
priemones ir polemikos gebėjimus. Trūkumu galėtume 
laikyti santūrumo stoką įsigilinus į diskusijose kilusias 
problemines situacijas, kurios kartais likdavo ir be ti-
kėtinų sprendimų.

Jankaus leidybos, spaudos gamybos ir sklaidos 
procesas aprėpė laikotarpį nuo 1879 iki 1925 m., kuris 
produkcijos kiekybės ir kokybės požiūriu žymėjo ir skir-
tingus raidos etapus. Tuo metu pasirodę leidiniai, spaus-
dinti savo ar užsakovų lėšomis, buvo skirti Mažajai ir 
Didžiajai Lietuvai, lietuvių išeivijai, kai kurių kaimyni-
nių šalių vartotojų grupėms. Leidėjo ir spaustuvininko 
veiklai buvo būdingas demokratiškumas, orientacija į 
pasaulines organizacijas, tautinius, visuomeninius ir 
revoliucinius judėjimus. Jo įmonė ir namai Bitėnuose 
tapo vienu svarbiausių carinės valdžios draudžiamo-
sios lietuviškos spaudos gamybos ir transportavimo į 
Didžiąją Lietuvą centrų Vokietijos valstybėje.

Jankui spaudos gamyba ir leidyba funkcionalumo 
požiūriu buvo dvejopa: iš vienos pusės – verslas, užtik-
rinęs šeimos, asmeninę ir įmonės egzistenciją, iš kitos 
pusės – sudarė politinės ir socialinės veiklos galimybes 
siekti poveikio tautinės bendruomenės visuomeninėms 
pažiūroms ir įtvirtinti savo, kaip vieno iš lyderių, pozi-
ciją. Jo įmonės spaudos produkciją sudarė 414 fiksuotų 

bibliografinių vienetų (knygų, brošiūrų, smulkiųjų spau-
dinių) ir 27 periodiniai leidiniai. Juos vertinant kiekybiš-
kai, Jankų galima laikyti vienu iš svarbiausių laikotarpio 
iki nepriklausomos valstybės atkūrimo leidėjų. 

Mažajai Lietuvai skirta Jankaus spaudos produkcija 
turinio ir aktualumo požiūriu negali būti tiesiogiai ly-
ginama su Didžiosios Lietuvos ir JAV lietuvių spaudos 
leidybos pasiekimais, nes Mažosios Lietuvos krašto 
agrarinis pobūdis, nedidelis lietuvių gyventojų skaičius, 
jų materialiniai ir finansiniai ištekliai bei sąlygos iš esmės 
skyrėsi. Tarp Didžiosios Lietuvos leidinių autorių buvo 
nemažai reikšmingų XIX–XX a. rašytojų, etnologų, 
istorikų ir politikų, netrukus įsiliejusių į nepriklausomos 
Lietuvos intelektualų ir inteligentijos branduolį. 

Ar ne iš šio branduolio gimė Lietuvos Valstybė?
Monografijoje pateikiami tyrimo šaltiniai sustipri-

na šio mokslinio darbo vertę. Naudotasi archyviniais 
(Lietuvos ir Vokietijos) dokumentais, studijuotos 
publikacijos, ikonografiniai, žodiniai ir bibliografiniai 
liudijimai. Išnagrinėta daugybė medžiagos, nepamirš-
ta nė viena Martyno Jankaus veiklos ir gyvenimo 
detalė. Užduotis buvo labai sudėtinga, bet prof.  
D. Kaunui ją išspręsti pavyko. Neperdėsiu pasakyda-
ma, kad D. Kauno parengta monografija „Martynas 
Jankus. Tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrė-
jas“ verta Nacionalinės premijos, nes niekas kitas 
nesukūrė tokio monumentalaus paminklo Mažajai 
Lietuvai, jos lietuviškai raštijai, aušrininkų kartai, 
Rambyno kalnui ir Bitėnams. Iš lėto verčiami mo-
nografijos puslapiai leis giliau pažinti ne tik Martyno 
Jankaus gyvenimą ir absoliutų atsidavimą Lietuvai, 
bet ir suvokti tragišką Mažosios Lietuvos likimą bei 
jos indėlį į mūsų valstybės suklestėjimą. 

Giedrė SKIPITIENĖ, kultūrologė, Pagėgiai

Paminklas spaustuvininkui, leidėjui, Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėjui Martynui Jankui Bitėnų kapinėse (Pagėgių 
sav.). eugenijaus skiPičio nuotr.
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Šiemet išleista Antano Žilėno 
knygos „Parubežys ir parube-

žiniai“ trečia dalis leidžia pamatyti 
Lietuvos valstybės raidą keičiantis 
istorijos laikotarpiams, susipažinti 
su Lietuvos karininko, nepriklau-
somybės kovo dalyvio, 1924–1940 m.
Ukmergės apskrities pasienio po-
licijos viršininko Antano Juodžio 
asmenybe ir jo šeimos gyvenimu. 

Knygoje aprašyti dažnam lietuviui 
nežinomi istoriniai faktai. Vienas to-
kių, kad Lietuvoje po 1861 m. žemės 
reformos valstiečiai formaliai gavo teisę 
išsipirkti savo žemę ir tapti laisvais ūkininkais. Vis 
dėlto žemdirbiai nuomininkai, gyvenę dvaruose, šia 
teise galėjo pasinaudoti tik po 20 metų, o tada jos 
kaina buvo daug didesnė nei kitiems valstiečiams. 
Daug tokių valstiečių žemės ieškojo svetur – už kelių 
šimtų kilometrų.1 

Knygoje aprašyta, kaip Antano Juodžio tėvai 1887 m.
išvyko iš Lietuvos ir įsikūrė su kitais lietuviais Mogi-
liavo–Mstislavlio trakte, už 25 kilometrų nuo Mogi-
liavo, greta gudų kaimo Sachario. Čia apsigyveno ne 
tik A. Juodžio tėvai, bet ir kiti lietuviai, suformavę 
lietuvišką Sofeisko kaimą, pačių vadintą Sapiekiais. 
Toli nuo Lietuvos esančiame kaime lietuviai kūrė ne 
tik savo ūkius, bet ir puoselėjo lietuviškumą, tradi-
cijas. Gyventojai, kaip ir Juodžių šeima, vaikus leido 
į lietuvišką kaimo mokyklą, namuose skaitė lietu-
viškas knygas, atsivežtas iš Lietuvos arba įsigytas iš 
knygnešių. Sofeiske, ant Taboro kalno, lietuviai buvo 
pasistatę koplyčią ir švęsdavo Viešpaties Atsimainymo 
šventę. Į atlaidus atvykdavo lietuvių iš Mogiliavo, 
Oršos, Bykovo, Šklovo ir kitų rajonų. Sofeisko koply-
čioje atlaidų ir eilines sekmadienio šv. Mišias dažnai 
aukodavo geras Juodžių pažįstamas kunigas Antanas 
Kiesylis iš Mogiliavo.2 Kaimuose vykdavo visos lie-
tuviškos šventės, skambėdavo lietuviškos dainos, iki 
vėlumos būdavo šokama. 

Iš knygoje pateikto A. Juodžio gyvenimo ap-
rašymo matyti, kad lietuviškoje aplinkoje užaugę, 

1 Antanas Žilėnas, Parubežys ir parubežiniai, d. 3, Vilnius, 2022, p. 9.
2 Ibid., p. 27.

lietuviškai kalbantys, bet Lietuvą paži-
noję tik iš tėvų, giminių pasakojimų ir 
prisiminimų, jaunuoliai dažnai visomis 
išgalėmis siekė nuvykti į Lietuvą ir 
prisidėti prie nepriklausomos Lietuvos 
kūrimo. Dažnai kelias į Lietuvą būdavo 
ilgas ir sudėtingas.

A. Juodžio kelias į Lietuvą prasideda 
1914 m., prasidėjus Pirmajam pasau-
liniam karui, kai buvo mobilizuotas į 
Rusijos kariuomenę. Jis nuo 1917 m. 
sausio 20 d. jau tarnavo Narvos pulke. 
Pulko kulkosvaidininkų poručikas 
A. Juodis iki metų pabaigos Šiaurės 
fronte dalyvavo mūšiuose prie Daug-

pilio.3 Karo lauke nurimus mūšiui girdint artimą 
lietuvių kalbai latvių kalbą, lietuviškus kaimų šalia 
apkasų pavadinimus, jaunam karininkui lietuviui, 
kovojančiam svetimoje žemėje dėl svetimų interesų, 
bet taip arti tėvų gimtinės, kilo nenumaldomas noras 
vykti į nematytą Lietuvą. Taigi jis, pasinaudojęs caro 
kariuomenės suirute, iš Daugpilio fronto 1917 m.
perėjo į lietuvių batalioną, kuris tuo metu kūrėsi 
Smolenske. Taip caro karininkas A. Juodis pasiryžo 
tarnauti tik Lietuvai ir ginti ją nuo priešų. 

A. Juodžio planai su Smolensko lietuvių batalionu 
vykti į Lietuvą žlugo, kai 1918 m. buvo paskelbta 
carinės Rusijos kariuomenės demobilizacija. Jis kaip 
ir dalis bataliono karių savais keliais vyko į Lietuvą. 

Kuriantis Liet uvos kariuomenei, labai reikėjo 
karininkų, kurie, turėdami praktikos, galėjo organi-
zuoti, komplektuoti, mokyti pirmuosius savanorių 
būrius, šauktinius. 1919 m. pradžioje buvo įsteigta 
mobilizacijos dalis, kuri parengė karininkų ir puska-
rininkių mobilizacijos skelbimą ir organizavo kitas 
procedūras.4 

A. Juodis, dirbdamas Lietuvos kariuomenėje, grei-
tai kilo karjeros laiptais. Darbą pradėjo rikiuotės dalyje, 
kurioje buvo perimti iš mobilizacijos dalies papildomi 
mobilizuotų karininkų tarnybos lapai arba patvirti-
nus dviem liudininkams sudaromi nauji karių, kurie 
neturėjo karininkų tarnybos lapų, sąrašai. 1919 m.
birželį iš rikiuotės skyriaus jis buvo perkeltas į ats-

3 Ibid., p. 29.
4 Ibid., p. 44.

Išleista Antano Žilėno knygos 
„Parubežys ir parubežiniai“ III dalis
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kirą batalioną ir paskirtas kulkosvaidžių komandos 
jaunesniuoju karininku.5

1919 m. A. Juodžiui suteiktas vyresniojo leitenan-
to laipsnis (su vyresniškumu) ir jis laikinai paskirtas 
pulko grenadierių komandos viršininku. Greitai, 
gruodžio 11 d., tapo 1-osios kulkosvaidžių kuopos 
vadu. Pirmosiomis 1920 m. dienomis laikinai ėjo 
2-osios kulkosvaidžių kuopos vado pareigas. Jam buvo 
pavesta formuoti 3-iąją kulkosvaidžių kuopą. Nuo 
1920 m. gegužės buvo 3-iosios kulkosvaidžių kuopos 
vadu. Ši kuopa nuo 1920 m. rugsėjo iki 1921 m. 
gegužės dalyvavo kautynėse su lenkais.

1921 m. liepą A. Juodis, gavęs įsakymą, perdavė 
pulko 3-iąją kulkosvaidžių kuopą ir išvyko į minos-
vaidžių kursus Kaune. Greitai, spalio 16 d., buvo 
perkeltas į generalinio štabo Žvalgybos skyrių ir 
paskirtas kontržvalgų dalies organizacijų bylų vedėju.

A. Juodžiui 1922 m. sausį suteiktas kapitono laips-
nis, lapkritį priimtas į II žvalgų punktą su visu jo turtu, 
bylomis, tarnautojais ir paskirtas viršininku. 1923 m. 
rugpjūtį išvyko į paskyrimo vietą Ukmergėje.6

Susipažįstant su A. Juodžio biografija, atskleidžia-
ma dar viena labai svarbi Lietuvos istorijos tema – 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai, kai Vilnius ir Vilniaus 
kraštas buvo prijungti prie Lenkijos. Knygoje atsklei-
džiama karininkų, pasieniečių ir Lietuvos gyventojų 
kasdienybė aprašomu laikotarpiu.

Atvykus į Ukmergę, A. Juodžiui teko didelis 
krūvis. Ukmergėje ir gretimuose miestuose buvo pla-
tinami lenkiški laikraščiai ir slapta plito komunistinė 
spauda, veikė slaptieji agentai.7 

1923 m. jis pareiškė norą tarnauti pasienio polici-
joje ir netrukus pradėjo darbą saugodamas Lietuvos 
parubežį (taip knygoje vadinamos teritorinės ribos). 
Knygoje apibūdinta Lietuvos ir Lenkijos konflikto 
priežastys ir pasekmės, sunkumai nustatant tarptauti-
nius santykius ir saugant valstybės teritoriją. Aprašyta 
Lietuvoje funkcionavusi pasienio policijos veiklos 
sistema, pateiktos pasienio policijoje dirbusių asmenų 
pavardės, darbo ataskaitos, iliustruojančios pasienie-
čių darbo kasdienybę, kai Lietuvos pasienio policija 
parubežį su Lenkija pradėjo saugoti 1924 m. sausį. 
Viso parubežio su Lenkija apsauga buvo suskirstyta 
į Alytaus, Seinų–Marijampolės, Trakų, Ukmergės, 
Utenos ir Zarasų barus. Pasienio policijos baras buvo 
organizacinis ir administracinis vienetas atitinkamos 
apskrities ribose. Barą sudarė ne daugiau kaip dešimt 
rajonų. Rajonas saugojo 15 km neviršijančią ribą. Sar-
gybą sudarydavo 5–10 sargybinių. Riba tarp valstybių 
matėsi, nes miškuose žiojėjo iškirstos daugiau nei 50 

5 Ibid.
6 Ibid., p. 45.
7 Ibid., p. 48.

m juostos. Visame parubežyje laukai, miškai buvo 
nusmaigstyti niekur pasaulyje netaikytais parubežio 
žymėjimo ženklais – šluotomis, kurios ant ilgų karčių 
buvo pririštos ir tankiai susmaigstytos demarkacinėje 
linijoje bei linijos posūkių kampuose. Lenkai liniją, 
kertančią ežerus, vasarą žymėdavo pririšę šluotą prie 
parankinių inkarų (gelžgalių, plytų), o žiemą šluotas 
kišdavo į eketę. Lietuva ruošėsi įvairiausiems neti-
kėtumams, nes nuolat buvo šaudoma iš lenkų pusės, 
grobiami Lietuvos policininkai, perstatinėjamos 
gairės, neteisėtai kertama saugoma linija, vykdomos 
žiaurios bausmės lietuviams, kirtusiems ribą ir pa-
kliuvusiems į Lenkijos pasieniečių rankas.

Knygoje taip pat pristatytas Lietuvos ir Lenkijos 
istorinis laikas, kai prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui ir Sovietų Sąjungos Raudonajai armijai 1939 m. 
rugsėjo 17 d. pradėjus pulti Lenkiją, į Lietuvą atbėgo 
dešimtys tūkstančių jos piliečių. Lenkijos armijos da-
liniai, pradėję kirsti Lietuvos sieną, buvo nuginkluoti 
ir internuoti. Knygos autorius rašo, kad Lietuva visus 
priglaudė, matydama lenkų tautos tragediją ir nepai-
sydama nuoskaudos, kurią lietuviai patyrė iš lenkų 
pusės ir jautė beveik dvidešimt metų.8

Sekant A. Juodžio gyvenimo keliu, išryškėja ir 
tolesni Lietuvos istorijos įvykiai, veikę jo gyvenimą 
ir pasirinkimus. Tai Lietuvos sovietinė okupacija ir 
netrukus, 1940 rugsėjo 19 d., pasirodęs sovietinio 
vidaus reikalų ministro įsakymas dėl lietuvių pasienio 
milicijos likvidavimo. Vengdamas tarnauti naujiems 
okupantams, jis 1941 m. spalio pradžioje įsidarbino 
Švenčionių apskrities valdybos kasininku. Keitėsi 
okupacinės valdžios: Vokietijos okupacija, artėjanti 
Sovietų Sąjungos reokupacija, kai dalijamos okupantų 
uniformos, ieškoma valdžiai lojalių asmenų ir siekis 
išvengti bendradarbiavimo su okupantu tampa spren-
dimu palikti Lietuvą. A. Juodis pasitraukė į Vakarus. 
Palikęs šeimą, Vokietijoje gavęs dipuko (perkeltojo 
asmens) statusą, kaip ir kiekvienas besitraukiantis 
lietuvis jis tikėjosi, kad viskas tik laikina ir greit 
sugrįš pas šeimą.9 Ilgai blaškęsis Vokietijos pabėgė-
lių stovyklose, laikiną prieglobstį rado Didžiojoje 
Britanijoje, Bradforde10, o 1958 m. gegužės 10 d. 
atplaukė į JAV ir ten sulaukė ne tik gražių 83 metų, 
bet ir susitikimo su 1975 m. aplankiusia dukra Nijole 
Juodyte-Amšiejiene.11

Daiva KERDOKAITĖ-KAZLAUSKĖ, Trakai

8 Ibid., p. 213.
9 Ibid., p. 293.
10 Ibid., p. 297.
11 Ibid., p. 305.
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Darbo kelionių kryptys ir ti kslai

Įvairios komandiruotės sovietmečio inžinieriams 
buvo įprastas dalykas. Mūsų įmonėje, „Drobėje“, 
norinčių į jas važiuoti paprastai trūkdavo, nes dalis 
bendradarbių buvo kiek inertiški, kartais nesuprasda-
vo, kiek naudos iš tų komandiruočių galima išpešti. O 
man visur būdavo įdomu. Nuvažiuoji, su kolegomis 
pasikalbi, naujų idėjų pasisemi. Tad man į koman-
diruotes tekdavo vykti dažnai, maždaug kartą per 
mėnesį. Kas į jas važiuos, spręsdavo įmonės vadovy-

bė – susivienijimo direktorius 
ir vyriausiasis inžinierius, 
fi lialo direktorius. Buvau jų 
vertinamas, tad gaudavau 
įvairių užduočių, vis dėlto 
dažniausiai tekdavo vykti mūsų gaminių kokybės 
klausimais ar „stumti“ reikalų pas valdininkus. Taip 
pat važiuodavau į parodas, keistis patirtimi ar kelti 
kvalifi kacijos.

Valdžios įstaigos, aišku, buvo susitelkusius Mas-
kvoje. Tačiau „Drobė“ buvo susaistyta su daugeliu 
Sovietų Sąjungos įmonių: vienos tiekia žaliavas, kitos 
įrengimus ar detales jiems, trečios perka produkciją 
ir taip toliau. Taigi tekdavo keliauti į daugelį, kartais 
gana tolimų, miestų: Leningradą (dabartinį Sankt 
Peterburgą), Kijevą, Odesą, Luhanską, Melitopolį, 
Chersoną, Sevastopolį, Krasnodarą, Sverdlovską (Je-
katerinburgą), Tiumenę, Celinogradą (Nur Sultaną), 
Dušanbė, net į Chabarovską. Į kai kuriuos miestus esu 
vykęs ne vieną sykį, pavyzdžiui, į Tiumenę teko skris-
ti keturis kartus. Į užsienį komandiruočių nebūdavo. 
Net į socialistines šalis negalėdavau išvykti. Jeigu 
važiuodavo, tai koks direktorius, bet ir tai labai retai.

Dažniausiai komandiruotės būdavo individualios. 
Nedidelės grupelės susidarydavo, kai važiuodavo-
me į parodas: vienas žmogus iš audyklos, kitas iš 
verpyklos, kartais ir viršininkas koks. Grupinės ko-
mandiruotės vykdavo rečiau, paprastai tuomet, kai 
tikslas – apsikeitimas patirtimi.

Komandiruotes turėdavai organizuotis pats. 
Niekas nepadėdavo, viskas – bilietai, viešbučiai, 
„prezentai“ – tavo reikalas. Grįžęs gaudavai rašyti 
komandiruotės ataskaitą, prie jos pridėti visus patei-
sinamus dokumentus – bilietus, kvitus. Buhalteris 
patikrindavo, ar viskas sutampa. Man, kaip ir kitiems 
vykstantiems, mokėdavo dienpinigius – apie 26 
rublius už dieną. Valgiui užtekdavo, bet pavaišini-
mui – tai jau ne. O juk jeigu pakvietei kokį viršininką 
vakarienės, sumokėjai iš savų, tai ataskaiton neįrašysi.

Komandiruotes, aišku, reikėdavo pradėti nuo 
darbų, nuo ofi cialių reikalų. Atbūni su tuo, su anuo. 
Ir jeigu vakare nereikia ko nors vesti į restoraną, tai 
tuomet esi laisvas, gali pavaikščioti po parduotuves, 
muziejus ar šiaip pasidairyti. Kartais ir laisvadienį 

Sovietmečio komandiruotės 
ir jų ypatumai
Knygos „Inžinierius sovietmečiu: Kęstučio Almonaičio 
prisiminimai“ ištrauka

Kęstutis Almonaitis (centre) ir jo dėdė Kazimieras Katkevičius 
(dešinėje) išvykoje į Maskvą. Tolumoje matosi įėjimas į Lietuvos 
paviljoną Visasąjunginėje žemės ūkio parodoje. 1954 m. Nuotr. iš 
almonaičių Šeimos archyvo
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„susikombinuodavau“. Pavyzdžiui, Leningrade 
pasinaudojau proga – visą dieną po Ermitažą pra-
vaikščiojau.

Pagrindinė komandiruočių kryptis – Maskva

Lietuvoje veikė Lengvosios pramonės ministerija. 
Atrodytų, kažko pritrūkę, turėjome kreiptis į ją. Ta-
čiau vietos valdininkų galios buvo labai ribotos. Ką 
jie galėjo? Paimti respublikos fondų ribose kažko, 
tarkim atsarginių guolių, iš vienos įmonės ir perduoti 
kitai. Na, dar kokį tarpininkavimo raštą surašydavo 
arba pasakydavo, į ką tokiu reikalu kreiptis Maskvoje. 
Eilinis sąjunginės įstaigos valdininkas dažnai galėdavo 
daugiau, negu Lietuvos ministras. Tad važiuodavome 
į Maskvą pro Vilnių jame nė nesustodami. O kam 
stoti? Vilniuje jokios pagalbos greičiausiai negausi. 

Į Maskvą per dieną važiuodavo keli traukiniai iš 
Kauno ir Vilniaus, dar kokie šeši ar aštuoni lėktuvų 
reisai būdavo. Daugumą keleivių juose sudarydavo 
ne kokie turistai, o vadinamieji „talkačiai“, lietuviš-
kai – „stūmikai“, kurie vykdavo „stumti“ reikalų pas 
Maskvos valdininkus. Dažniausiai jie jau traukinyje 
pradėdavo „dirbti“ – megzti pažintis su kitais „stū-
mikais“, rinkti informaciją.

Maskvoje veikė ministerijos, kiekviena iš jų dar 
turėjo tiekimo ir realizavimo skyrius – faktiškai ats-
kiras organizacijas. Svarbiausia būdavo žinoti, į kurį 
valdininką kreiptis. Nes jeigu tu pataikysi pas tą, 
kuris tikrai gali, tai tavo reikalas išspręstas. Tereikia 
jį „apdailinti“, ir viskas. Kitas gali pažadėti, bet fak-
tiškai negali sutvarkyti. Aišku, ir jis prašo „prezento“, 
pažada, bet vėliau pažado neįvykdo. Tad svarbiausia 
užduotis: sužinoti, į kokį Borisą ar į kokią Marusią 
reikia kreiptis, kuris tas gėrybes skirsto. Bet vienas 
iš kito, iš „Šilko“, iš „Kauno audinių“, iš „Litekso“ 
kolegų susižinodavai, kur jie ėjo, kur ir tave galėtų 
priimti. 

Tie Maskvos biurokratai vadinamuosius „stūmi-
kus“, ypač atvykusius iš Pabaltijo, priimdavo visai 
mielai, nes turėdavo iš jų tam tikros naudos. O jos 
gaudavo labai paprastai. Mat tuomet planuojant 
galiodavo įprasta taisyklė: visur turi būti 5 procentų 
rezervas. Taigi tie valdininkai dažnai disponuodavo 
5 procentais visos Sąjungos rezervo: žaliavų, įren-
gimų, detalių ir kitko. Ką tai reiškia Lietuvai, ypač 
konkrečiai įmonei, kurios poreikiai – tų 5 procentų 
mažutė dalis, antras skaičius už kablelio? Taigi tie 
Borisai ir Marusios galėdavo niekam nenusižengdami 
tave aprūpinti. 

Aišku, einant pas tuos maskviškius, visada reikė-
davo „prezento“. Turėjome reklamai ir reprezentacijai 
skirtų audinių, bet jie ne visada tikdavo. Maskvoje 
vyrams dažniausiai duodavau butelį gero alkoholio. 
Labiausiai jie vertindavo trauktinę „Dainava“. Apie 
ją sakydavo: „O, geras vynas!“ Moterims veždavau 

šokolado ar kokią saldainių dėžę – kuo didesnę ir 
įspūdingai atrodančią. Ne Maskvoje, kituose mies-
tuose, labai tikdavo ir mėsos produktai, pavyzdžiui, 
gera dešra, taip pat ir mūsų fabriko audiniai. Ne pa-
skutinėje vietoje būdavo vakarienė restorane. Joms 
mano bendradarbis V. geriausiai tikdavo. Visi juo-
kais sakydavo, kad jis gali gerti ir nepasigerti, tokiu 
būdu visus reikalus sutvarkyti. Nes, būdavo, kitas 
pakviečia kokį viršininką, pasigeria kartu su juo ir 
pamiršta dėl ko vaišino. Tos vakarienės kainuodavo, 
reikėdavo turėti „juodų pinigų“. Juos „kombinuo-
davome“ visokiais būdais. Aišku, čia būdavo lengva 
„paslysti“, mažiau patyrę ir „paslysdavo“. Bet jeigu 
nieko „nesusikombinuosi“, tai turėsi už tą vaišinimą 
mokėti iš savo atlyginimo.

Nuolatinis komandiruočių palydovas – alkoholis

Kaip sakiau, būdavo įprasta į komandiruotes 
„dovanėlėms“ vežti alkoholio, bet šis pradėdavo lietis 
dar traukinyje. Nes sovietmečiu, deja, buvo įprasta 
reikalus tvarkyti „prie butelio“. Negeriančiam žmogui 
nuolat kildavo problemų. Buvau susirgęs gelta, po 
to metus visiškai negalėjau vartoti alkoholio. Visą tą 
laiką buvau iš dalies „nedarbingas“, vis susidurdavau 
su baisiais nepatogumais!

Taigi būdavo – įsėdi Kaune į traukinį, vos šis pa-
juda, tuoj keleiviai pradeda „ūžti“, gerti, ką pasiėmė 
iš namų. Ir driekiasi alkoholio tvaiko šleifas išilgai 
Kauno–Vilniaus geležinkelio, kaip garvežio dūmai. 
Vilniuje dažnam jau reikia „atsargas“ papildyti, bet 
galima ir neskubėti, nes visuose traukiniuose viena-
me vagone veikdavo restoranas. Traukinyje būdavo 
didžiausias triukšmas, negalėdavai užmigti. Nes jeigu 
kupe duris uždarai, tai kuris nors kaimynas vėl jas 
atidaro, tad nepamiegosi. Tik gerokai po vidurnakčio 
traukinys aprimdavo.

Iš Maskvos į komandiruotes Lietuvon atvažiavę 
viršininkai taip pat gerdavo. Kai kurie tik dėl to 
ir atvažiuodavo! Jiems čia būdavo kone atostogos 
„Pribaltikoje!“ Tų viršininkų atvykdavo įvairių – ir 
didesnių, ir mažesnių. Pagal tą rangą ir vaišes reng-
davome. Gerai, kad dauguma jų buvo neišrankūs 
žmonės – kur vedi, ten geria. Atsimenu, atvažiavo 
kartą į „Drobę“ sąjunginės valdybos viršininkas, 
ministro pavaduotojo lygio asmuo. Lietuvos len-
gvosios pramonės ministras, palyginus su juo – tik 
pėstininkas. Tai mano – cecho viršininko, kabinete 
įsitaisėm, išgėrėm butelį konjako, ir jam viskas tiko. 
Vėliau, kai turėjau reikalą Maskvoje, jis mane pri-
siminė, padėjo. Suprantama, ne ką kitą, gero viskio 
butelį turėjau jam nunešti.

Aišku, gėrė ne tik valdininkai, alkoholizmas tuo-
met buvo labai išplitęs. Vienoje iš pirmųjų koman-
diruočių Maskvon patekau į keblią situaciją. Kažko 
laukiau ir netyčia prie vienos gėrimų parduotuvės 
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atsistojau ant šulinio dangčio. Žiūriu – ateina žmo-
gus, atsistoja šalia manęs ir sako: „Aš antras. Lauksim 
trečio.“ Iškart nesupratau, ko jisai nori. Galvoju – kad 
jau patinka, stovėk. Bet neužilgo prie mūsų priėjo 
dar vienas žmogus. Jis jau nebestojo šalia, iškart 
tarė: „Einam, vyrukai!“ Tuomet jau supratau koks 
čia reikalas... Netrukus išsiaiškinau, kad Maskvoje 
plačiai paplitęs paprotys susiburti po tris „pusei li-
tro“ – tokia tuomet buvo standartinė degtinės norma. 
Taigi, jei neturi kompanijos, bet nori išgerti, eini 
prie parduotuvės, stoji ant kanalizacijos ar kitokio 
šulinio dangčio. Tai matydamas, prisistato antrasis 
kompanionas. Kai atsiranda trečias, jau galima eiti 
pirkti puslitrį ir kur nors už kampo jį pasidalinti. Jeigu 
neturi stiklinės – ne bėda. Prie parduotuvės gyvenanti 
visiems žinoma „bobutė“ už rublį ją išnuomos, dar 
ir svogūną pridės. 

Vėliau daugelį kartų Maskvoje mačiau ant šulinio 
dangčio trypčiojančius ir antrojo ar trečiojo sugėrovo 
laukiančius žmones.

Įsiminti nas įvykis „Promimporte“

Apie 1987–1988 m. valdžia paskyrė „Drobei“ 
12 milijonų dolerių apdailos įrengimams įsigyti. 
Mat mes buvome pasistatę naują cechą, norėjome 
modernizuoti gamybą. Dar didesnę sumą gavo „Li-
teksas“, jie taip pat norėjo sukomplektuoti įrengimus 
naujam cechui.

Užsienietiškų įrengimų užpirkimai vykdavo Są-
jungos mastu. Tuo pirmiausia užsiėmė Maskvoje 
buvusi didžiulė organizacija „Promimport“. Mane 
įtraukė į bendrą dviejų įmonių delegaciją. Nuva-
žiavome į Maskvą, apsistojome Lietuvos atstovybės 
viešbutyje. Tuomet visos respublikos pavydėjo, kad 
Lietuva Maskvoje turi ne tik senąsias patalpas, va-
dinamąjį Baltrušaičio namą, bet netoliese pasistatė 
dar vieną naują pastatą. Jo pusrūsyje buvo valgykla. 
Puikiausi lietuviški patiekalai, padavėjos – lietuvės, 
visi lietuviškai šneka! Jautiesi kaip Lietuvoje.

Įsikūrėme, o mūsų delegacijos vadovas nusprendė, 

kad yra proga pamaloninti sąjunginės Lengvosios 
pramonės ministerijos valdininkus. Tuoj paskambino 
Jelisejevui – įrengimų valdybos viršininkui. Sako: 
„Taip ir taip, gal papietautume?“ Ir girdžiu net per 
telefoną: „Bėgu!“ Ministerija buvo įsikūrusi netoliese, 
tai jis atbėgo net be palto ir... pradėjo tiesiog viešbučio 
numeryje „baliavoti.“ Aš kažkaip „nusiploviau“, o 
tiedu gėrė kone visą naktį!

Ryte visa delegacija nuėjome į „Promimportą“. 
Jis buvo įsikūręs dideliame pastate, jame tilpo ir už-
sienio fi rmų atstovybės. Taigi atėjome, o ten – visur 
ginkluota sargyba, ji ir mus patikrino. Susėdom, 
pradėjo pristatinėti mums reikalingais įrengimais pre-
kiavusias fi rmas. Viena, antra, trečia... Reikėjo įvairių 
įrengimų, tai prisistatė gal 10 fi rmų. O mums reikia 
pasirinkti, iš kurios pirksime. Būtų buvę tą lengviau 
padaryti, bet delegacijos vadovas po vakarykščių 
vaišių ir taip nekaip atrodė, o pavaišintas karštu šo-
koladu padėjo galvą ant stalo... Kiti du delegacijos 
nariai irgi aktyvumo nerodė, vis mane ragino: „Tai 
tu šnekėk, tu!“ Teko imtis iniciatyvos man. O čia 
kaip tik atėjo italų delegacija, rodos, iškart keturios 
fi rmos. Pradėjo pristatinėti savo produkciją, siūlyti 
ir kas tinka, ir ko mums visai nereikia. Sakau jiems: 
„Mums šie įrengimai nereikalingi, prašau išbraukite.“ 
O tie: „Tai kaip tai? Gal ateityje reikės.“ Ir tiek su tais 
italais susiginčijome, kad derybos nutrūko, mes nieko 
nenusprendėme, milijonai liko neįsisavinti. Aišku, 
kaltas liko ne tas, kuris per derybas miegojo, bet aš!

Galiausiai, kiek netikėtai, cechui buvo nupirkti 
japoniški įrengimai. Vis dėlto daug ko trūko, tad, ieš-
kodamas reikalingų dalykų, basčiausi po visą Sąjungą. 
Luhanske nupirkau džiovyklą, Chersone – kirpimo 
mašiną ir taip toliau.

Gaminių ir įrengimų parodose

Kone kasmet turėdavau komandiruočių į gaminių 
parodas. Jos dažniausiai vykdavo Maskvoje, Sokolni-
kų parke. Čia stovėdavo specialūs paviljonai, tokios 
didžiulės salės, turėdavome daug vietos. Įrengdavome 
įmonės stendą, pastatydavome prie jo staliuką, užku-
lisiuose – didesnį stalą. Parodos, atrodytų, buvo skir-
tos pasiūlyti ir parduoti produkciją, tačiau dar prieš jas 
iš sąjunginės ministerijos gaudavome paskyras kam ir 
kiek audinių reikia pristatyti. Tad pardavinėti faktiškai 
nebegalėdavome, tačiau turėdavome su perkančiomis 
įmonėmis suderinti labai tiksliai: kiek vieno ar kito 
pavyzdžio ir kada, kurį mėnesį, patiekti. Be kita ko, 
stengdavomės prisitaikyti prie sezono. Jeigu šviesus 
audinys – tai pavasariui, žiemos sezonui jis netinka. 

Parodos trukdavo maždaug dvi savaites. Nes kol 
su vienu pirkėju viską suderini, praeina pu sdienis. O 
tų pirkėjų – dešimtys ar net šimtai. Gaminių paro-
domis pirmiausia užsiimdavo „Drobės“ realizacijos 
skyrius, bet daug kas ir iš kitų padalinių norėdavo į 

Inžinierius Kęstutis Almonaitis duoda interviu Lietuvos radijui. 
Apie 1961 m. nuotr. iŠ almonaičių Šeimos archyvo
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jas važiuoti, pasidairyti. Aš kaip specialistas vykda-
vau. Nes žiūrėk koks pirkėjas ima ir užsigeidžia, ko 
mes negalime padaryti. Tai paaiškini, kad taip ir taip, 
pasiūlai kokią alternatyvą.

Kasmet vykdavo ir įrengimų parodos. Rodos, kas 
ketveri metai jos būdavo tarptautinės, suderintos su 
kitomis Europos parodomis, vadindavosi „Inlegmaš“. 
Kaip ir gaminių, įrengimų parodos vykdavo Maskvo-
je, Sokolnikuose, arba Leningrade. Į jas vykdavome 
kaip žiūrovai pasidairyti, nes niekas nieko ten nepar-
duodavo, tik demonstruodavo. Esmė – sužinoti, ko 
galima pasaulyje rasti. 

Vienoje iš tarptautinių parodų, kuri vyko Lenin-
grade kitais metais po tų nerezultatyvių derybų Mas-
kvoje, susipažinau su italų įmonės „Texita“ vadovu 
Francu Treppo. Užėjau į stendą, padaviau vizitinę. 
Treppo paėmė, žiūri žiūri ir sako: „Tai tu čia tas, 
kuris Maskvoje skandalą sukėlei, viską sugriovei!“ Aš 
sakau: „Aš nesugrioviau, aš tik gyniau savo įmonės 
interesus! Jeigu man kažką siūlo, tai aš nebūtinai tu-
riu pirkti.“ Na, vienu žodžiu, pradėjome su Treppo 
„rokuotis“. Galiausia jis sako: „Aš noriu į Lietuvą at-
važiuoti.“ Netrukus tam atsirado sąlygos, nes Lietuva 
paskelbė Nepriklausomybę. Tad jis mano kvietimu 
atvažiavo, prasidėjo bendradarbiavimas, po kelerių 
metų aš tapau „Texitos“ atstovu Baltijos šalyse.

Uždavinys – įrodyti kokybę

Dažniausiai į komandiruotes tekdavo važiuoti ko-
kybės klausimais pas audinių pirkėjus. Ten reikėdavo 
apginti savo poziciją, parodyti vadovaujantis standar-
tu, kad viskas tvarkoje. Gal čia šiek tiek neatitinka, 
bet apskritai – viskas tvarkoj! Tokiose derybose 
reikėdavo ir diplomatijos. Štai nugrūdo mane kartą 
į Sevastopolį, kur veikė nedidelė siuvimo įmonė. 
Nuvykau, klausiu: „Kokios problemos su tais audi-
niais? Kodėl čia mus taip puolate?“ Jie, aišku, dėsto 
pretenzijas visokias. O aš sakau: „Ar jūs norite su 
mumis toliau prekiauti? Aš atstovauju ir realizacijos 
skyrių. Jeigu jūs pretenzijų neatsiimsite, tai mes šiuos 
audinius parduosim kitiems. Kiekis nedidelis, tad 
mums problemų nebus.“ Ir ką jiems daryti? Nenori 
prarasti gero tiekėjo, tad belieka nusileisti.

Kelionė į Krymą įsiminė dar ir todėl, kad tik nu-
skridęs į Simferopolį, sužinojau, jog Sevastopolis – 
uždaras miestas, karinis uostas. Taigi nuskridau, noriu 
nusipirkti traukinio bilietą į Sevastopolį – neparduoda! 
Rodau telegramą-iškvietimą, nepripažįsta – čia ne 
dokumentas! Tai ką gi, skambinu į „Drobę“, sakau: 
„Toks reikalas, jūs susitarkite su saugumu.“ Tie užkūrė 
Kauno saugumiečius, šie respublikinį saugumą. Kaip 
vėliau paaiškėjo, reikalas vos nenuėjo iki Maskvos. 
Ir tai tik todėl, kad vienas inžinierius darbo reikalais 
galėtų nuvažiuoti į siuvimo įmonę. Štai kaip Sovietų 
Sąjungoje buvo saugomos „karinės paslaptys“.

Komandiruotės – 
kvalifikacijos kėlimo 
būdas

Sovietmečiu būdavo pro-
paguojamos ir visais lygiais 
vykdavo komandiruotės, 
skirtos apsikeisti patirtimi 
(rus. obmen opytom). Pavyz-
džiui, nuvažiuoju aš į Kijevą, 
einu į tekstilės fabriką pa-
žiūrėti kaip ten jiems sekasi, 
kaip jie dirba. Prisistatau, 
kad aš iš ten ir ten atvažiavau 
apsikeitimo patirtimi reikalu, 
mane domina tai ir tai. O 
tau: „O, jūs iš Lietuvos! Kaip 
jums ten sekasi?“ Prasideda 
dialogas, ir vyriausiasis inži-
nierius tave palydi, parodo. 
Būdavo organizuojamos ne tik individualios, bet ir 
įmonių delegacijos. Susidaro grupelė, ir važiuojam į 
Maskvą ar kur nors už Maskvos. Pirmiausia į įmones, 
kurios turėdavo tarptautinėse parodose nusipirktų 
įrengimų, nes būdavo įdomu pamatyti naujoves. 
Tokias komandiruotes organizuodavo ir įmonė, ir 
ministerija. 

Maskvoje veikė vadinamasis Techninio progreso 
universitetas. Jis organizuodavo neakivaizdinius pa-
sitobulinimo kursus, kurie trukdavo dvejus metus. 
Į juos buvau komandiruotas du kartus. 1969 m. ir 
1981 m. gavau pažymėjimus, kad esu jau „pasito-
bulinęs“.

Maskvoje buvo įsikūręs ir Centrinis vilnos 
mokslinių tyrimų institutas (rus. Centralny nau-
čnoissledovatelskij institut šersti). Jis turėjo „stumti“ 
į priekį mokslą, bet dažnai tik vaidindavo, kad tą 
daro. Institutas organizuodavo konferencijas, į kurias 
kviesdavo atstovus iš visos Sąjungos. Jos iš pradžių 
vykdavo Maskvoje, bet vėliau – Krasnodare, Kubanės 
srities „sostinėje“. Apie 1980–1985 m. tris kartus į 
tas konferencijas važiavau. Tai geras valstybinių lėšų 
švaistymo pavyzdys! Juk viskas kainuodavo brangiau 
nei Maskvoje, bet kažkas turėdavo už tai sumokėti. 

Taigi nuskrendi sekmadienį lėktuvu į Krasnoda-
rą, sėdi į autobusą, tas nuveža tave į viešbutį. Mus, 
pabaltijiečius (rus. pribaltijcy) – lietuvius, latvius ir 
estus – apgyvendindavo tik viešbučiuose, o kitus daž-
niausiai po bendrabučius išskirstydavo. Pirmadienį 
prasidėdavo paskaitos, disertacijų gynimai. Vis gerina 
ir gerina vilnos kokybę, vis išveda ir išveda naujas 
avių veisles, o iš tiesų tos kokios buvo, tokios ir liko. 
Bet, būdavo, apgindavo iš šių temų disertacijų, ir 
kandidatinių, ir daktarinių. Antradienį pranešimai 
tęsiasi, bet po pietų jau praneša: „Na, mes čia puikiai 
pasidarbavome. Rytoj bus išeiginė. Kas nori, gali vykti 

„Limos“ (nuo 1971 m. – 
„Drobės“ padalinio) 
taurinimo cecho viršininkas 
Kęstutis Almonaitis darbo 
kabinete. Apie 1970 m. 
nuotr. iŠ almonaičių Šeimos 
archyvo
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prie Juodosios jūros, autobusas nemokamai nuveš į 
Anapos paplūdimį.  Jeigu norite apžiūrėti Kubanės 
apylinkes, prašom – bus ekskursinis autobusas.“ Na, 
tai pasirenki, sėdi į autobusą, tas veža tave į pliažą 
iki kurio – apie 170 km. Ten guli, maudaisi, taip 
konferencija „vyksta“ toliau, pinigai „įsisavinami“.

Įsiminti na komandiruotė į Celinogradą ir Vasios 
metodas

„Drobės“ Taurinimo ceche, kuriam vadovavau, 
buvo sumontuoti nauji modernūs įrengimai. Jų ap-
žiūrėti daug kas atvažiuodavo. Kone kasdien vesda-
vau ekskursijas, ypač studentams. Kartą atvyko net 
pats Sovietų Sąjungos lengvosios pramonės ministro 
pavaduotojas. Jį lydėjo susivienijimo „Drobė“ direk-
torius Pranas Vitkauskas, LTSR lengvosios pramonės 
ministras Jonas Ramanauskas. Aprodžiau viską kaip 
mokėjau, padariau įspūdį. Tas maskviškis ir klausia: 
„Kas čia viskam vadovauja?“ Jam atsako: „Taigi 
tas, kuris ekskursiją jums vedė.“ Tuomet ministro 
pavaduotojas sako: „Pone Vitkauskai! Išsiųskite jį 
mėnesiui į Celinogradą. Ten jie su apdaila nesusi-
tvarko, jis padės.“ Ramanauskas man tyliai: „Na 
prisišnekėjai!“ Aš galvojau – humoras, kalbomis ir 
baigsis. Bet ką tu! Po savaitės ateina į fabriką vardinis 
raštas iš Maskvos: draugą Almonaitį mėnesiui išsiųsti 
į Celinogradą! Teko vykti. 

Celinograde, dabar vadinamame Nur Sultanu, 
veikė didelis tekstilės kombinatas. 25 milijonus 
metrų audinių per metus pagamindavo. Tik keturi 
tokie milžinai Sovietų Sąjungoje buvo. Palyginimui, 
„Drobė“ vos apie 7 milijonus pagamindavo. Taigi 
nuvykau, prisistačiau direktoriui. Tas sako: „Aš ti-
kras metalistas. Tekstilė man – kinų kalba.“ Na ir 
pradėjo mane klausinėti... Taip per keturias savaites 
visą tekstilės kursą išklausė. Įdomu, kad niekada 
manęs nevaišino alkoholiu, tik arbata. Retas atvejis 
tiems laikams! Pamato mane ir sako: „Užeik, arbatos 
išgersim.“ Pasiima bloknotą ir viską užsirašinėja. 
Ką aš šneku, viską užsirašo. Kiti darbuotojai nelabai 
mano patarimais domėjosi.

Nusibodo man tas Celinogradas. Net valgyti ne-
labai yra ko. Sakau direktoriui: „Reikia man bilietą 
nupirkti, noriu važiuoti namo.“ O tas: „Suspėsim.“ 
Antrą kartą vėl: „Suspėsim.“ Tuomet aš jau jį kietai 
suėmiau, sakau: „Važiuojam, negaliu čia būti ilgiau.“ 
Nuvažiavom prie „Aerofl oto“ kasų, o ten – net į tą 
patalpą negali įeiti. Gauti lėktuvo bilietą į Maskvą, 
ar panašiai, tiesiog neįmanoma: visas vietas užima 
turintieji „raudonus bilietus“, tai yra čia komandi-
ruoti vadinamųjų „plėšinių“ įsisavintojai. Direktorius 
sako: „Važiuojam į patį oro uostą, ten gausim bilietą.“ 
Nuvažiavome, o ten tas pats! Tada sakau direktoriui: 
„Nupirk man bilietą į Sverdlovską.“ Ten turėjau gerą 
pažintį, galvojau, kad ten mane įtaisys kaip norsTaigi 

nuskridau į Sverdlovską, į dabartinį Jekaterinburgą. 
Ofi cialiai nusipirkti bilietų ir čia nebuvo jokių gali-
mybių, bet šiame mieste turėjau pažįstamą – vietinės 
įmonės direktorę Zoją Fiodorovną. Nuvykęs prisista-
čiau, paprašiau pagalbos. Direktorė tuoj ėmėsi veiklos, 
pasikvietė sekretorę ir sako: „Surask man Vasią.“ 
Ateina Vasia su elektrodais rankose, su šalmu ant gal-
vos. Sako: „Klausau, Zoja Fiodorovna.“ O direktorė: 
„Šitą poną reikia išsiųsti į Maskvą.“ Vasia: „Klausau, 
Zoja Fiodorovna, bus padaryta.“ Galvoju – koks čia 
velnias, kas iš to bus?

Ryte pats susistabdžiau sunkvežimį, nuvažiavau į 
oro uostą. Galvojau, gal į kokį ankstyvą reisą įsėsiu. 
Bet kur tau! Žmonės vienas prie kito stovi, minia net 
siūbuoja! Po kurio laiko atvažiavo ir Vasia, susirado 
mane. 

Lėktuvuose keli bilietai visuomet būdavo re-
zervuoti: gal reikės kokiam viršininkui skristi. Tai 
galvojau, kad jis eis į kasą, bandys mane į tas vietas 
įtaisyti. Bet jis nuėjo prie registracijos, kur šalia 
registratorės dirbo krovikas. Pasišnekėjo su juo, pa-
sikvietė. Priėjęs krovikas tyliai sako man: „Ar turi 
bilietą?“ Atsakau: „Tai, kad nėra bilietų!“ Tada šis 
jau garsiai man nesusipratėliui paaiškino: „Bet kokį, 
bet kokį pirk, svarbu turėti!“ Tai aš ir nusipirkau 
bilietą į reisą, būsiantį po mėnesio. Vasia paaiškino, 
kad 10–15 procentų jo kainos reikia sumokėti tam 
krovikui. Parodžiau jam tą bilietą, sumokėjau, o šis 
sako: „Stok į registracijos eilę.“ Atsistojau, o čia ir tas 
krovikas krepšius ant vežimėlio renka. Kai priartėjau, 
jis pradėjo kelti triukšmą: „Kas dar į Maskvą?“ Sakau: 
„Aš, aš!“ O tas: „Nežiopsok! Reikia paskubėti! Grei-
čiau, greičiau!“ Taip atseit „iškoliojo“ mane, paėmė 
bilietą, numetė registratorei. Nežinau ar su ja buvo 
sutarta, bet ji mano bilieto datos „nematė“, tad gavau 
įsėdimo taloną ir sėkmingai išskridau. 

Kelios valandos, ir aš – Maskvoje. Galėjau grįžti 
į Kauną traukiniu. Geležinkelio bilietų tais laikais 
nestigo. Bet norėjosi kuo greičiau namo. Tad iš Do-
modedovo oro uosto, kur rytų reisus aptarnaudavo, 
pervažiavau į Šeremetjevo, iš kur skrisdavo lėktuvai 
į Vilnių. Bet čia tas pats – nėra jokių bilietų! Tuomet 
nusprendžiau pabandyti pritaikyti Vasios metodą. 
Žiūriu – sėdi salėje ant vežimėlio krovikas, rūko. 
Sugalvojau versiją ir sakau jam: „Šiandien septintą 
valandą Maskvos „Spartakas“ žaidžia Vilniuje su 
„Žalgiriu“. Kaip man patekti?“ O tas klausia: „Bilietą 
turi? Nėra? Eik pirkti!“ Pasirodo – sistema veikia! 
Nuėjau, nusipirkau bet kokį bilietą, sumokėjau de-
šimtadalį jo kainos tam krovikui. Su jo pagalba jau 
po kelių valandų buvau sėkmingai įsodintas į lėktuvą.

Vėliau, keliaudamas po Sovietų Sąjungą, Vasios 
metodą taikiau daugelį kartų. Jis visuomet suveikda-
vo. Dažnai nė neidavau į kasą. Iškart pas tą kroviką, 
sutari, tik po to perki bilietą. Ir – kiaurai! Nes čia 
veikė sistema. Juk jeigu aš nusipirkau bilietą po Kn

y�
os



872022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877)Voruta

mėnesio, išskridau dabar, tai vėliau jau nebeskrisiu. 
Bus vieta, ją vėl bus galima parduoti. Pasidalinau šia 
patirtimi su bendradarbiais, tai ir jie sėkmingai Vasios 
metodu naudojosi.

Nuotykis Melitopolyje

Pritrūkę kokio įrenginio, dažnai važiuodavome 
ne į Maskvą, kur galėjai tik gauti paskyrą jam, o 
tiesiai pas gamintoją. Kartą, apie 1965–1970 m., 
įmonei skubiai prireikė vakuuminių siurblių, kuriuos 
naudodavome audinių džiovinimui. Žinojome, kad 
juos gamina Ukrainoje, Melitopolyje, vadinamojoje 
„pašto dėžutėje“ – įslaptintoje karinėje gamyklo-
je. Nuvažiavau į tą miestą, bet kur eiti toliau? Juk 
tikro adreso nežinau. Vaikštau po miestą, žiūriu, 
iškaba – „KGB skyrius“. Na, galvoju, šitie tai žinos. 
Užėjau, tuoj ginkluotas sargybinis pasitiko. Sakau: 
„Turiu raštą, privalau asmeniškai perduoti įmonės 
direktoriui. Jos pašto adresas toks ir toks, kaip man 
ją rasti?“ Tuo pačiu rodau Kaune pasiruoštą raštą 
su antspaudais. Šie sovietmečiu kone magišką galią 
turėdavo, visokiems pareigūnams ir valdininkams 
darydavo įspūdį. Suveikė ir šiuo atveju. Sargybinis 
sako: „Troleibusas numeris 2, juo važiuoti iki galo. 
Stotelė štai ten.“ Man tik to ir reikėjo.

Nuvažiavau, tikrai radau tą įmonę, bet čia vėl 
problemos – sargas neįleidžia. Padavė vidaus telefonų 
knygą ir sako: „Skambink tam, pas kurį atėjai.“ Bet 
kam skambinti, kai nieko nepažįsti? Aš atseit surin-
kau numerį ir vaizduoju, kad kalbuosi: „Aš čia toks 
ir toks, jau atvažiavau. Aha, aha, taip, taip!“ Padėjęs 
ragelį, sakau sargui: „Liepė įleisti.“ Tas ir įleido. Įėjau 
į fabriko teritoriją, susiradau administracijos pasta-
tą, bet kur eiti toliau? Pradėjau studijuoti kabinetų 
sąrašą. Akis užkibo už kažkur girdėtos direktoriaus 
pavaduotojo pavardės – Grosman. Na, ir nuėjau pas 
jį. Padaviau sekretorei šokolado, sakau: „Aš pas poną 
Grosmaną, jisai sakė, kad galiu užeiti.“ Taip įsilaužiau 
į to viršininko kabinetą, o šis – lyg salė, mažiausiai 
100 kvadratinių metų ploto. Atsisėdau kukliai prie 

durų, paaiškinau kas ir kaip. Direktoriaus pavaduo-
tojas pradėjo aiškinti, kad reikalinga paskyra. Teko 
pripažinti, kad jos neturiu, bet baigdamas pasakiau: 
„Palieku jums raštą. Jeigu atsiras galimybė, turėkite 
omenyje mūsų prašymą.“ Kol šnekėjomės, išsitrau-
kiau ir padėjau šalia savęs, po tuo raštu, dovanėlę – 
audinį kostiumui. Jau pakilau eiti, o viršininkas sako: 
„Jūsų paketas!“ Aš tuomet: „Čia ne mano, čia jūsų 
paketas“, ir išdrožiau.

Atsisveikinau su sargu, nuėjau į šalia įmonės bu-
vusią galutinę troleibusų stotelę. Įsėdau, žiūriu pro 
langą – ateina vyras ir nešasi po pažastim pasikišęs tą 
patį paketą! Na galvoju, viskas man. Jau visos mano 
blusos apmirė, bet... įlipo tas žmogus į troleibusą ir 
pamačiau, kad paketas tik panašus, bet ne tas, kurį 
palikau! 

Atsiuntė į Kauną po dviejų savaičių du vakuumi-
nius siurblius. Tiko paketas, o kaipgi! 

Sėkminga kelionė į Dušanbė

Tai buvo gal apie 1975–1980 m. Fabrikui kilo 
problemų su dispersiniais dažais, skirtais sintetiniam 
pluoštui. Tai specialūs dažai, jie tirpsta tik acte. Dar 
pridėdavom kažkokių priedų, bet jie vis tiek sun-
kiai ištirpdavo, likdavo mikro kruopelių, tokių kaip 
aguonos grūdas. Ir košdavom, ir vis tiek jų likdavo. 
O tuomet – dėmė ant audinio! Po visos apdailos, 
garinimo ir panašiai, ji dar išsiskleidžia. Skandalas, 
baisus dalykas, tiek broko! Visus kaltinam, aiškinam, 
kad neiškošia, tačiau kas iš to. 

Kartą, komandiruotės į Maskvą metu, papasa-
kojau apie šią problemą vienam Centrinio vilnos 
mokslinių tyrimo instituto darbuotojui. Neprisimenu 
jo pavardės, tik tiek, kad buvo žydų tautybės (beje, 
tame institute daug jo tautiečių dirbo). Pavaišinau jį 
lietuviškomis cigaretėmis, įsišnekėjome. Tas žmogus 
ir sako man: „Dušanbė turi tokį prietaisą turbulentinį, 
kuris taip išplauna, taip sutrina tuos dažus, kad jokių 
kruopelių nelieka.“ Sakau: „Gerai! Parašysiu jiems 
raštą.“ O tas specialistas: „Ne, geriau nuvažiuok.“ 
Tačiau aš galvoju – kur ten, į Dušanbė, į Tadžikiją 
trenktis? Parašiau raštą, bet – jokio atsakymo. Pa-
rašiau antrą – jokio atsakymo! Supratau, kad iškart 
reikėjo klausyti patarimo. 

Problema buvo aktuali visai įmonei, tai ir vado-
vai pradėjo raginti: „Važiuok tu į tą Dušanbė!“ Na 
ką gi, aš į lėktuvą, ir skrendu į Tadžikiją. Buvau iš 
reklamai skirtų resursų pasiėmęs tris metrus gražaus 
audinio. Tai pasiėmiau jį, nuėjau pagal adresą, kokį 
turėjau. Paduodu sekretorei saldainių ir sakau: „No-
riu su direktoriumi pašnekėti.“ Ši tuoj: „Užeikite!“ 
Užeinu – kabinetas erdvus, stalas didžiulis! Taip 
jau Maskvoje ir kitur tais laikais buvo priimta – 
kuo didesnis viršininkas, tuo didesnis kabinetas ir 
tuo didesnis stalas. Sėdi už jo direktorius gražiai  

Kęstutis Almonaitis „Drobės“ produkcijos sandėlyje. Apie 
1985 m. nuotr. iŠ almonaičių Šeimos archyvo
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apsirengęs: marškinėliai balti, viskas braška. Pri-
sistačiau, paaiškinau kokia problema. Padaviau tą 
audinį, sakau: „Čia jums bandomajam nešiojimui.“ 
Tas: „Taip, taip! Mes tokį dalyką darome, čia mūsų 
išradimas. Bet problema – mes neturime tinkamų 
variklių.“ Sakau: „Gerai, duokite be variklio, mes 
jį susirasim.“ 

Parskridau į Kauną, o už savaitės ateina tas agre-
gatas! Netruko paaiškėti, kad tą patį adresą turėjo 
kelios įstaigos. Aš pakliuvau ne į tą gamyklėlę, kuri 
tuos įrengimus darė, o pas didžiulės sąjunginės įmo-
nės viršininką. Jie gamino visai Sąjungai apsaugos 
sistemas muziejams. O tie agregatai dažams tebuvo 
jų šalutinė gamyba, toks papildomas biznelis. Tai 
pasirodo, aš „nupirkau“ visos tos jungtinės įmonės 
viršininką! O jis, matyt, turėjo balsą!

Prietaisas pasiteisino. Jo veikimo principas buvo 
gana paprastas: dažų tirpalas, jį spaudžiant, paduoda-
mas į turbinėlę, o ši sukasi. Turbinos cilindras per-
foruotas, skylutės mažytės. Išcentrinė jėga spaudžia, 
dažai trenkiasi, viskas suyra, nelieka jokių kruopų! 

Lietuvoje greitai sužinojo apie mano „išradimą“. 
Per visus fabrikus pasklido žinia, kad toks iš „Dro-
bės“ išsprendė problemą, kuri vargino daugelį. Tada 
fabriko vadovybė mane į Dušanbė išgrūdo antrą 

kartą, kad dar vieną įrenginį parvežčiau. Nuskridau, 
bet paaiškėjo, kad jų gamyba kažkodėl nutraukta. 
Tuomet aš išsikaulinau brėžinius, galvojau, gal Lie-
tuvoje patys pagaminsime. Bet niekas neapsiėmė, 
nes neturėjo tinkamų nerūdijančio plieno gaminių, 
be to, reikėjo cilindre padaryti tokias mikro skylutes, 
niekam neišėjo.

Dušanbėje turėjau „nuotykį“ viešbutyje. Kai 
pirmą kartą nuskridau, nežinojau nė nuo ko pradėti, 
juk miestas visai nepažįstamas. Nuėjau į viešbutį, o 
ten – minia prie registratūros. Atsistojau į eilę, atėjau 
iki administratorės. Turėjau gerą lietuvišką dešrą, 
nutariau jai paduoti. O ši sėdi už langelio. Tas toks 
mažas ir dar su skydeliu už skylės. Dešros riestė netel-
pa, bekišant užstrigo... Pamatė kiti, stovėjusieji eilėje, 
pradėjo rėkti: „Va, dešrą kiša!“ Bet administratorė, 
matyt, labai jos norėjo. Tad nekreipė dėmesio į šau-
kiančius, traukė tą riestę, o aš stūmiau. Viskas baigėsi 
gerai, dešrą padaviau, kambarį viešbutyje gavau.

Prisiminimus užrašė ir parengė 
dr. Vytenis ALMONAITIS

Šaltinis – „Inžinierius sovietmečiu: Kęstučio Almonaičio 
prisiminimai“ (sud. Vytenis Almonaitis, Kaunas: Keliautojo 

žinynas, 2022)

Taip pavadinta Ullos Lachauer knyga, pa-
kartotinai išleista Bitėnuose (Pagėgių sav., 

leidykla „Tabula nova“, 2021 m., vertimas iš 
vokiečių kalbos). Ne taip dažnai pasitaiko, kad 
vienu metu išleidžiamos dvi memuarų knygos, 
beje, su paantrašte: „Rytprūsių ūkininkės Lėnės 
Grigolaitytės prisiminimai“1. 

Pagėgiškiai, bitėniškai ir visi, kurie domisi Mažo-
sios Lietuvos istorija, yra girdėję apie bitėniškę Eleną 
Grigolaitytę ir žino jos puikų pasakojimą, kurį užrašė 
vokiečių žurnalistė Ulla Lachauer. Ši knyga – tikra 
Mažosios Lietuvos, o ypač Pagėgių krašto, istorija, 
tad ją būtina perskaityti. 

Knyga „Rojaus kelias“ prieš 25-erius metus buvo 
pirmąkart išleista Vokietijoje, o dabartiniai vertimai 
rodo, kad ji aktuali ir šiandien. 2021 m. vieną knygos 
laidą savo lėšomis rėmė Lėnės Grigolaitytės vaikaitis 
Mindaugas Karklelis, gyvenantis ir ūkininkaujan-
tis Bitėnuose, savo močiutės ūkyje, o kitą finansa-
vo jau buvusi Rambyno regioninio parko direkcija 

1 Lėnės Grigolaitytės vyras Konstantinas Kondratavičius buvo muiti-
ninkas. 

(direktorė Diana Mila-
šauskienė)2. Abi knygas lei-
do ta pati leidykla „Tabula 
nova“, tiražai nenurodyti. 

Dabar turime retą 
progą padėkoti tiems, 
kurie rūpinosi šios kny-
gos išleidimu, ir tikėtis, 
kad graži tradicija ne-
bus užmiršta, nes yra ir 
daugiau knygų, kurios 
prašyte prašosi antro lei-
dimo. Mažosios Lietuvos 
istoriją gaivina ir puikiai 
atspindi Bitėnuose įsi-
kūręs Martyno Jankaus muziejus. Pati M. Jankaus 
vaikaitė šviesios atminties Eva Milda Jankutė-Ge-
rola visais būdais, netgi fi nansiniais, prisidėjo prie 
Mažosios Lietuvos istorijos populiarinimo. Beje, už 
savo turtą (buvusį Šilutės r.) gautus pinigus paaukojo 
Šilutės kraštotyros draugijai. 

„Vorutos“ informacija

2 2022 m. įstaiga reorganizuota.

Bitėnų „Rojaus kelias“

Knygos viršelis

Kn
y�

os



892022 m. rugsėjis   Nr. 3 (877)Voruta

Rugpjūčio 18–20 d. Trakuose įvyko Tarp-
tautinis karaimų suvažiavimas „Ėdi bart 

bolur“, subūręs daugiau nei 200 karaimų iš 
įvairių Europos šalių. Paskutinį kartą toks 
suvažiavimas vyko 1989 m. Šių metų suvažia-

vimo organizatoriai – Aidaras Lavrinovičius, 
Jevgenija Ešvovičiūtė ir Kotryna Rajeckaitė – 
siekė pakartoti prieš 33 metus vykusį renginį, 
stiprinti savo tautos identitetą, sukurti erdvę 
naujoms pažintims ir sutvirtinti senąsias. 

Suvažiavimo pavadinimas „Ėdi bart bolur“, iš-
vertus iš karaimų kalbos reiškia „Buvo, yra, bus“. 
Todėl viso renginio metu buvo kalbama apie karaimų 
praeitį, dabartį ir ateitį. Pirma diena prasidėjo daly-
vių registracija ir ofi cialiu atidarymu Trakų kultūros 
rūmuose. Trumpus sveikinimo žodžius tarė Lietuvos 
karaimų kultūros bendrijos pirmininkė dr. Karina 
Firkavičiūtė, l. e. p. Lietuvos karaimų religinės ben-
druomenės pirmininkas Jurij Špakovski. Suvažiavi-
mo rengėjai dėkojo partneriams ir rėmėjams, kurie 
taip pat sveikino suvažiavimą – kalbėjo kultūros 
viceministras Albinas Vilčinskas, Trakų r. savivaldy-
bės meras Andrius Šatevičius, Trakų kultūros rūmų 
direktorius Edvard Keizik, Trakų istorinio naciona-
linio parko direktorius Gintaras Abaravičius, Seimo 
nario Kęstučio Vilkausko vardu jo patarėja Giedrė
Žuromskienė, Lenkijos karaimų organizacijų Zwią-
zek Karaimów Polskich, Fundacja Karaimskie Dzie-
dzictwo, privačių rėmėjų atstovai.

Lietuvos karaimai: buvo, yra, bus

Į rugpjūčio 18–20 d. Trakuose vykusį tarptautinį karaimų suvažiavimą „Ėdi bart bolur“ atvyko per 200 karaimų iš įvairių Europos šalių. 
vaivos onos mikulskytės nuotr.

2022-ieji  – Lietuvos karaimų metai

Vedėjai Taisija Firkovič ir Aidaras Lavrinovičius. vaivos oNos 
mikulskytės nuotr.

Jevgenija EŠVOVIČIŪTĖ, Aidaras LAVRINOVIČIUS
Trakai
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Karaimų ansamblis „Birlik“. vaivos onos mikulskytės nuotr.

Renginį papuošė karaimų ansamblio „Birlik“ kū-
rybinis projektas „Bir bar ėdi“ (liet. „Buvo kartą“). 
Tai istorija apie tai, kaip karaimai gyveno ir gyvena, 
ką mylėjo ir myli, ką išsaugojo ir brangina. 

Antroji ir trečioji diena vyko Užutrakio dvare. 
Dalyvių laukė paskaitos apie karaimų vestuves, kalbą, 
šventes, patiekalus ir įvairios interaktyvios veiklos. 
Suvažiavimo metu įvyko parodos „Lietuvos karaimai 
prancūzų fotografo akimis“ atidarymas Kopūstinės 
(Karaimų) saloje bei Trakų Salos pilyje – muzikinė 
drama „Sakmė apie dovanotą širdį“, prikausčiusi 
žiūrovų dėmesį. O suvažiavimo uždarymo metu 
dalyvių laukė trijų dienų apibendrinimas, ankstesnių 
karaimiškų renginių prisiminimai, padėkos ir smagi 
vakaronė.

Viso suvažiavimo metu dalyviai turėjo galimybę 
ragauti įvairius karaimų patiekalus, kuriais pasirūpino 
restoranas „Kybynlar“ ir kavinė „Kiubėtė“.

Šis suvažiavimas – tai 19 mėnesių darbas, kuris 
nebūtų įmanomas be partnerių ir gausios savanorių 
pagalbos. Tai bendras Lietuvos karaimų kultūros 
bend rijos, Lietuvos karaimų religinės bendruomenės 
ir aktyvaus karaimų jaunimo darbas. Prie renginio 
prisidėjo Lietuvos ir Lenkijos organizacijos: Tautinių 
mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Trakų r.
savivaldybė, Trakų kultūros rūmai, Trakų istorinis 
nacionalinis parkas, Związek Karaimów Polskich, 
Fundacja Karaimskie Dziedzictwo, Lenkijos vidaus 
reikalų ministerija, UAB „Dasita“, UAB „Dasas“ bei 
V. Jonaitytės įmonė „Šokolado pasaulis“.

Organizatoriai džiaugiasi, kad suvažiavimo metu 
netrūko juoko, klegesio, kad veiklose aktyviai da-
lyvavo karaimų bend ruomenės nariai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Prancūzijos, Anglijos, Ukrainos ir kitų 
šalių.

n

Užrašas ant marškinėlių „Ėdi bart bolur“ (liet. 
„Buvo, yra, bus“). vaivos onos mikulskytės nuotr.
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Lietuvos istorijaTėviškės aušra 
 Nr. 10 (67) 

Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms

Lietuviai etninėse žemėse

2022 m. rugsėjis 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė daly-

vavo mokslo metų pradžios šventėje Vilniaus 
lietuvių namuose. Šioje mokykloje mokosi vai-
kai iš keturiasdešimt keturių pasaulio valstybių, 
taip pat Ukrainos.

„Turbūt sunkiai rastume kitą mokyklą Lietuvoje, 
kurioje tiek įvairovės. Ir viskas telpa po vienu stogu. 
Baigiantieji šią mokyklą įgyja didžiulę bendrystės pa-
tirtį, būrį draugų, atkeliavusių į Lietuvą – daugumos 
iš čia besimokančiųjų tėvų ir senelių Tėvynę. Tegu 

nauji mokslo metai būna visiems sėkmingi. Drąsiai 
eikite pirmyn, mokykitės, bendraukite. Ir atminkite, 
kad jūsų mokykla ypatinga – joje skamba lietuvių 
kalba keturiasdešimt keturių pasaulio šalių vaikų 
lūpomis“, – kalbėjo ministrė J. Šiugždinienė, sveikin-
dama mokyklos bendruomenę Rugsėjo 1-osios proga.

Ministrė dėkojo mokyklai už kitoms Lietuvos 
švietimo įstaigoms teikiamą pagalbą priimant ir mo-
kant iš Ukrainos atvykusius vaikus, kuriant jiems 
geriausias sąlygas.

Vilniaus lietuvių namai buvo viena iš pirmųjų 
mokyklų Lietuvoje, 2014 m. priglaudusių karo pabė-
gėlius iš Rytų Ukrainos. Gimnazija turi daugiau kaip 
trijų dešimtmečių darbo su iš užsienio atvykusiais 
vaikais patirtį. Ji įsteigta 1990 m. kaip nacionalinė 
užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikų gim-
nazija – užsienio lietuvių bendruomenių švietimo 
ir kultūros centras. Dabar joje mokosi penki šimtai 
šešiolika mokinių, dauguma jų – lietuvių kilmės iš 
užsienio atvykę vaikai. Mokykloje mokosi ir daugiau 
kaip keturiasdešimt Ukrainos karo pabėgėlių.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos informacija

Šaltinis – <https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/j-siugzdiniene-
pasveikino-daugiatautes-mokyklos-bendruomene-cia-lietuviu-

kalbos-mokosi-vaikai-is-44-pasaulio-saliu>

Ministrė J. Šiugždinienė pasveikino 
daugiatautės mokyklos bendruomenę

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita 
Šiugždinienė Rugsėjo 1-osios proga sveikino Vilniaus lietuvių 
namų bendruomenę. lietuvos resPuBlikos Švietimo, mokslo ir 
sPorto ministerijos nuotr. Šaltinis – <httPs://smsm.lrv.lt/>
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Gervėčių kraštas įdomus ir be galo turtin-
gas. Čia esantys lietuviai niekur nebuvo 

išvykę, nuo amžių gyvena tose pačiose žemėse 
ir bendrauja su įvairių tautybių žmonėmis. 

Rimdžiūnų lietuviškojoje mokykloje buvo mo-
koma lietuvių, rusų, anglų, baltarusių kalbų. Visos 
jos čia žydėjo kaip gėlės, bet nuo šių metų rugsėjo 
mėnesio lietuvių kalba – brangiausias mūsų turtas –
iš šio gėlių darželio jau išrauta, nutilo lietuviškas 
žodis, lietuviškos knygos jau nebereikalingos, ačiū 
mokyklos vadovybei, nors jos ištremtos į sandėlius ar 
rūsius, bet nesunaikintos ir bus saugomos. Ir kaip sako 
lietuvių kalbos išlikimu labai besirūpinanti Gervėčių 
krašto bendruomenės pirmininkė Daiva Paškevičiūtė-
Gurinovič, „Po sutemos turi ateiti šviesa ir tada tos 
knygos bus reikalingos“.

Į Gervėčių krašto vaikams Lietuvos dovanotą 
mokyklą laikinai įsikrausčiusi baltarusiška mokykla 
dabar jaučiasi visateise šeimininke. Lyg ir nebuvo 
jokių lietuviškų stendų, jokios lietuviškos atributi-
kos, net D. Mendelejevo cheminėje lentelėje buvęs 
lietuviškas užrašas panaikintas ir t. t.

Liūdna ir klaiku. Visi sutrikę ir apstulbę. Kolegės 
iš Pelesos teigimu, nėra gera padėtis ir ten. Rugsėjo 

1-ąją prie uždarytos mokyklos vietinės valdžios už-
drausta rinktis mokiniams, kad nebūtų nereikalingų 
incidentų. Be to, Pelesos mokyklai dėl neaiškių 
priežasčių grasinama ir teismu.

Lydos kraštas supykęs, kad išguita lietuvių kalba. 
Kiek išgalėdamas Tarptautinio Gervėčių klubo 

pirmininkas Alfonsas Augulis stengiasi padėti Ger-
vėčių krašto vaikams. Jis buvusio lietuviško darželio 
auklėtiniams kaip dovaną nupirko kuprines, kuriose 
daugybė mokyklinių reikmenų – sąsiuvinių, dažų, 
spalvoto popieriaus, trintukų, pieštukų ir kitokių 
gėrybių. Beliko jas atvežti į Baltarusiją, o kirsti jos 
sieną yra sudėtinga. „Jei tik parą išstovėjai muitinėje, 
tai pasisekė“, – kalbėjo kolegės, išbuvusios muitinėje 
35 ir daugiau valandų. 

Bet aš pasiryžau ir nebodama sunkumų kuprines 
atvežiau į mokyklą. Kad tos kuprinės padėtų nepa-
miršti lietuvių kalbos. O lietuvių kalba mums visiems 
brangi, net ir užsieniečiams. 

Norėčiau pacituoti Teodoro S. Terstono rašinio 
apie lietuvių kalbą ištrauką, kuri primena odę: „Ji 
pralenkia visas kitas Europos kalbas savo antikiš-
kumu, garsų grynumu ir savo nuostabia gramatine 
struktūra.“ Nors straipsnis rašytas dar 1941 m., jis 
lietuvių aptiktas ir interneto svetainėse pradėtas 
skelbti tik visai neseniai. Ir nenuostabu, kad sukėlė 
naują pasididžiavimo savo kalba bangą.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba, kokia sena ji bebūtų, pasižymi 
nuostabia struktūra, tobulesne už sanskritą ir graikų 
kalbą, žodingesnė negu lotynų kalba ir nepalyginamai 
įmantresnė, negu bet kuri iš paminėtų trijų. Ir vis dėlto 
lietuvių kalba turi su visomis trimis kalbomis didesnį 
giminingumą, negu kad gamta būtų galėjusi sukurti, ne 
tik veiksmažodžių šaknyse, bet taip pat ir gramatinės 
struktūros formose bei žodžių morfologinėj konstruk-
cijoj. Toks aiškus giminingumas, kad bet koks fi lologas 

Šviesos ir vilti es centras – 
Rimdžiūnų mokykla – liko be 
lietuvių kalbos
Angelė VALIENĖ, 
Rimdžiūnai, Baltarusijos Respublika

Buvę Rimdžiūnų lietuviškosios mokyklos mokiniai. lietuvos 
resPuBlikos Švietimo, mokslo ir sPorto ministerijos nuotr. Šaltinis –
<httPs://smsm.lrv.lt/>
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gali matyti labai aiškiai, kad sanskritas, graikų ir lotynų 
kalbos turėjo išsivystyti iš bendro šaltinio – lietuvių 
kalbos.

Teodoras S. Terstonas (Theodor S. Thurston)

Man labai brangios buvusių Rimdžiūnų lietuviš-
kosios mokyklos mokinių mintys apie lietuvių kalbą. 
Norėčiau, kad įsiklausytumėte į jas. 

Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys, 
lietuvių kalba Lietuvai garbė. Kalba – tai yra didžiausia 
dovana žmogui, už kurią reikia dėkoti Dievui, tėvams ir 
tėvynei. Kartais mes net neįsivaizduojame, kokie esame 
laimingi, kad galime pajusti kalbos skambumą. 

Saulė Lukša

Labai džiaugiuosi ir dėkinga likimui, kad turiu 
galimybę mokytis Rimdžiūnų lietuviškojoje mokykloje, 
kurioje jaučiamės laisvi, nepriklausomi, galime drąsiai 
švęsti valstybines Lietuvos šventes: Sausio 13-ąją, Va-
sario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir kitas tradicines šventes. 
Smagu, nors ir esame toli, bet galime bent giedodami 
Tautišką giesmę, būti mintimis ir širdimi su Lietuva. 
Esame laimingi dainuodami tarmiškas liaudies dai-

nas, šokdami tradicinius šokius, skaitydami Maironį,  
S. Nėrį, J. Marcinkevičių:

„Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą
Išaugusį iš pelenų,
Kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu...“.

Adriana Lukšaitė

Kiekvienas, tikriausiai, sutiksime, kad svarbiausia 
tautos išlikimo šventovė yra kalba. Be kalbos nebus 
praeities ir ateities, išnyks kalba – nebus šaknų, neliks 
ir mūsų. Tad branginkime tai, ką paliko mums protėviai, 
išsaugojo mūsų senoliai – gimtąją kalbą. 

Artūras Dymčenko

Rašinį norėčiau užbaigti Gervėčių krašto šviesuo-
lės Malvinos Miškinienės žodžiais:

Žodis mūsų gimtasis 
Kaip motulės pienas,
Vaikui pats brangiausias, 
Branginkim kiekvienas.

n
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Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai parėmus, šiemet sureng-

tos 5 stovyklos užsienio lituanistinių mokyklų 
mokiniams. Jose stovyklavo apie 200 lituanis-
tinių mokyklų mokinių. Ministerija lituanisti-
nių mokyklų stovyklų projektams šiais metais 
skyrė 114 tūkst. Eur.

Per Žolines į stovyklą Varėnos rajone pirmą 
kartą susirinko lituanistinių mokyklų mokytojai ir 
vadovai. Stovykla rugpjūčio 15–21 d. vyko Rodukos 
kaime (Varėnos r.). Šią stovyklą, remiamą Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos, organizuoja Lituanis-
tinių mokyklų asociacija, vienijanti daugiau nei 60 
lituanistinių mokyklų iš 16 šalių.

Lituanistinių mokyklų mokiniai liepą ir rugpjūtį 
surengtose stovyklose ne tik ilsėjosi, bet ir tęsė pa-
žintį su Lietuvos istorija, keliavo, kūrė muzikinius, 
etnografi nius ir kitokius projektus, bendraudami su 
bendraamžiais iš Lietuvos mokyklų turėjo progos 
patobulinti lietuvių kalbą. 

Liepos pabaigoje Londono lituanistinio darže-
lio / mokyklos „Obelėlė“ ir Lietuvoje veikiančios 
Scenos ir estetikos mokyklos surengtoje stovykloje 
Rumšiškėse vaikai, profesionalių Lietuvos menininkų 
padedami, pastatė miuziklą, skirtą Sūduvos krašto 
susigrąžinimo 600 metų sukakčiai. Stovyklautojai iš 
Norvegijos, Švedijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos 
ir kt. lituanistinių mokyklų kurdami miuziklą taip 
pat susipažino su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
asmenybėmis, juos įprasminančiais darbais, gilinosi 
į Sūduvos krašto tradicinę kultūrą ir papročius.

Rygos lietuvių vidurinės mokyklos Prienų rajono 
Daukšiagirės dvare surengtoje stovykloje stovyklavo 
ne tik šios mokyklos mokiniai, bet ir jų bendraamžiai 
iš Pelesos, Seinų, Punsko, Vasario 16-osios gimnazi-
jos, Briuselio II Europos mokyklos. Stovyklautojai 
pristatė savo mokyklas, pasidalijo patirtimi, tobu-
lino lietuvių kalbą, susipažino su Lietuvos istorija, 
papročiais, stovyklautojams buvo surengtos sporto 
varžybos, edukacinės ekskursijos, diskusijos ir kt.

Didžiosios Britanijos lituanistinė etnokultūros ir 
dramos mokykla „Bitė“ šiais metais rugpjūtį suren-
gė stovyklą, kurioje kartu su Lietuvos mokiniais iš 
Ukmergės, Šiaulių stovyklavo vaikai iš Airijos, Ško-
tijos, Katalonijos bei Liuksemburgo lituanistinių mo-
kyklų. Vaikai susipažino su Lietuvos valstybingumo 
ištakomis, Lietuvos valdovais, lankė pilis ir senąsias 
Lietuvos sostines, mokėsi fi lmuoti ir fotografuoti. Su 

vaikais dirbo profesionalus režisierius, operatorius, 
fotografai. Vaikai daugiau sužinojo apie Viduramžių 
gyvenimo papročius Lietuvoje, sukūrė fi lmuką apie 
aplankytas Lietuvos sostines ir pilis. Dabar planuo-
jama sudaryti fotografi jų albumą „Senosios Lietuvos 
sostinės“. 

O į Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės 
organizuojamą stovyklą „Pasaulio Lietuva“ buvo 
susirinkę vaikai net iš 16 pasaulio šalių – nuo Pietų 
Amerikos iki Australijos. Stovykloje vaikai, kurie 
nekalba lietuviškai, pramoksta kalbos, kiti geriau 
įtvirtina kalbą per bendras veiklas, kūrybines už-
duotis, bendravimą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat 
iš dalies remia ir ilgas tradicijas turinčią „Neringos“ 
stovyklą JAV, Vermonto valstijoje. Šių metų stovy-
klos temos: pažintis su „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“, Romas Kalanta ir kiti kovotojai už laisvę, 
Lietuvos žydų, totorių bei karaimų istorija ir kultūra, 
Lietuvos krepšinio 100-mečio minėjimas ir kt.

Kaip sako patys stovyklų dalyviai, vienas iš tokių 
stovyklų privalumų, kad iš skirtingų šalių susibūrę 
mokiniai gauna progą įgyti neįkainojamos patirties 
tarpusavyje bendrauti lietuviškai.

Beveik visose šalyse, kuriose gyvena lietuviai, 
veikia ir lituanistinės mokyklos. Švietimo ir mokslo 
institucijų registre dabar užregistruotos 245 mokyk-
los, kuriose mokosi apie 11,7 tūkst. užsienio lietuvių 
vaikų, dirba apie 1 200 mokytojų.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos informacija

Šaltinis – <https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/vasaros-stovy-
klose-lietuvoje-atostogavo-ir-lituanistiniu-mokyklu-mokiniai>

Pasaulio lituanis� nės mokyklos

Vasaros stovyklose Lietuvoje atostogavo 
ir lituanisti nių mokyklų mokiniai

Šią vasarą Lietuvoje atostogavo ir lituanistinių mokyklų mokiniai. 
dalios Bagdonaitės nuotr. Šaltinis – <httPs://smsm.lrv.lt/lt>
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Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvir-
tinus naujus švietimo įstaigų tinklo per-

tvarkymo kriterijus, siekiama naikinti mažas 
klases, kurios yra neefektyvios, žvelgiant iš 
viešųjų fi nansų naudojimo, mokytojų kadrų 
kokybės ir vaikų socializacijos pusių. 

Šia reforma visų pirma siekiama stambinti klases. 
Klasėje nebegalės būti mažiau nei 8 mokiniai, bus 
draudžiama formuoti jungtines 5–8 klases. Jungtinės 
klasės bus leidžiamos tik pradinėse mokyklose. Gim-
nazinėse III–IV klasėse mažiausias mokinių skaičius 
dar labiau didinamas iki 12 moksleivių. Taip pat 
įvedamas kriterijus gimnazijoms, kad nuo 2024 m. 
jose esančiose III klasėse turi būti ne mažiau kaip 21 
moksleivis (nuo 2022 m. tai buvo tik rekomendacija, 
o nuo 2026 m. bus siekiama, kad gimnazijų III klasėse 
būtų ne mažiau kaip 31 moksleivis). Nesilaikant šių 
reikalavimų, tokios klasės nebūtų fi nansuojamos iš 
valstybės biudžeto. 

Apie tai, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-
Krikščioniškų šeimų sąjungos valdomose Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse visaip yra proteguo-
jamos „lenkiškos“ mokyklos, o lietuviškų mokyklų 

plėtra visais įmanomais būdais stabdoma, rašyta ir 
kalbėta jau ne kartą. Visos šitos nenormalios situacijos 
esmė, kad Vilniaus rajone kuriasi daug naujakurių, 
kuriems labai reikia švietimo įstaigų valstybine kalba. 
O štai kiekvienais metais vis daugiau Lietuvos lenkų 
šeimų, siekdamos visavertės savo vaikų integracijos 
į Lietuvos visuomenę, ryžtasi leisti savo vaikus į 
ugdymo įstaigas valstybine kalba. Tai lėmė, kad Vil-
niaus rajone jau 2008 m. įvyko lūžis ir „lietuviškose“ 
klasėse mokėsi daugiau mokinių nei „lenkiškose“ 
(skaičiuojant bendrai – Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos (toliau – VRSA) ir Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) valdomose 
mokyklose).

Nuo Rugsėjo 1-osios įsigalioję reikalavimai 
draudžia jungti 5–8 ir 9–10 klases, o vienoje klasėje 
negali būti mažiau nei 8 moksleiviai, III–IV gimna-
zinėse klasėse – mažiau nei 12 mokinių. 2022 m. 
rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 21 mokinį III 
klasėje. O 2024 m. tai jau taptų privaloma. Jei klasėse 
mokinių mažiau, jos negaus lėšų iš valstybės biudžeto

Pagal dabartinius reikalavimus, Vilniaus rajo-
ne 7 pagrindinės mokyklos (Dūkštų (jau priimtas 
sprendimas ją prijungti prie Avižienių gimnazijos), 

Rytų Lietuvos mokyklos

Kaip švieti mo įstaigų ti nklo 
pertvarka palies Pietryčių 
Lietuvos mokyklas?

Dr. Gediminas KAZĖNAS, 
lietuvių švieti mo draugijos „Rytas“ valdybos narys

Algimantas MASAITIS, 
lietuvių švieti mo draugijos „Rytas“ primininkas
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Eitminiškių, Mostiškių, Siužionių, Šumsko, Buivy-
diškių ir Skaidiškių) turėtų būti uždarytos arba tapti 
padaliniais kitų, didesnių įstaigų, kaip neatitinkan-
čios minimalaus reikalavimo turėti 60 vaikų. Iš 24 
VRSA valdomų gimnazijų, minimalaus reikalaujamo 
gimnazistų skaičiaus klasėje neturi (ir nepanašu, kad 
galėtų turėti ateityje) 7 gimnazijos. Iš tų 7 viena yra 
„lietuvių“ Paberžės „Verdenės“ gimnazija, kitos – 
„lenkiškos“. Dar kitos 7 balansuoja ant minimalios 
ribos (iš jų tik 1 – „lietuvių“ Marijampolio Meilės 
Lukšienės gimnazija, kitos – „lenkiškos“). Tuo metu 
iš ŠMSM „valdomų“ gimnazijų Vilniaus rajone visos 
su „pertekliumi“ atitinka reikalavimus, išskyrus Ei-
tminiškių gimnaziją, kur to pertekliaus nėra. 

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių atstovai 
jau viešai ir neslėpdami pasakė, kad, siekdami išlaikyti 
mažas klases ir mokyklėles, skirs papildomą fi nansa-
vimą iš savivaldybių biudžetų , o štai ŠMSM laikysena 
šiuo klausimu kelia rimtų abejonių. Pavyzdžiui, La-
voriškių Stepono Batoro gimnazija (valdoma VRSA) 
ir Lavoriškių gimnazija (valdoma ŠMSM) balansuoja 
„ant ribos“. Jei VRSA skirs papildomą fi nansavimą, kad 
išlaikytų savo mokyklą, ar taip pat pasielgs ir ŠMSM? 
Panaši situacija ir dėl Turgelių „Aistuvos“ bei P. K. 
Bžostovskio gimnazijų, kur vienos savininkas yra 
ŠMSM, o kitos Šalčininkų rajono savivaldybė. 

Esant dabartinėms demografi nėms tendencijoms, 
ŠMSM nustatytus reikalavimus daugelyje Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų gimnazijų išlaikyti bus labai sunku. 
Tai yra Pietryčių Lietuvos specifi ka, nes dažnu atveju 
gyvenvietėse egzistuoja dvi gimnazijos – valstybine 
kalba ir tautinės mažumos (lenkų) kalba. Todėl na-
tūralu, kad tokie reikalavimai gimnazinėms klasėms 
tokiose gyvenvietėse (Turgeliai, Lavoriškės, Eišiškės, 
Paberžė ir t. t.) tampa nebeįgyvendinami. O matant 
bendras demografi nes tendencijas akivaizdu, kad situ-

acija tik prastės. Siekiant įgyvendinti ŠMSM reformą 
dėl mokyklų tinklo optimizavimo, išlaikant atitinka-
mą mokinių skaičių gimnazinėse klasėse, tektų tokiose 
vietovėse dažnu atveju uždaryti abi gimnazijas kaip 
neatitinkančias nustatytų kriterijų. Šioje vietoje ir iš-
kyla vertybinis klausimas – ar uždaryti abi gimnazijas, 
ar sujungti gimnazines klases ir palikti vieną kažkurią 
gimnaziją (pabrėžiame – sujungti gimnazines klases, 
pagrindinių neliečiant). Mokyklų išsaugojimas yra 
svarbus ir aktualus klausimas vietovės bendruomenei, 
nes ji atlieka ne vien ugdomąją, bet ir kitas, mažiau 
apčiuopiamas, socialines funkcijas. Todėl vietovėje 
išnykus mokyklai, tokios gyvenvietės perspektyvos 
tampa niūrios. Žinant, kad didesnė dalis Lietuvos len-
kų savo ateitį sieja su Lietuva, logiškai peršasi mintis, 
kad reiktų palikti gimnazijas su valstybine kalba, kad 
moksleiviai pagerintų valstybinės kalbos įgūdžius ir 
tinkamai pasiruoštų studijoms Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, įsisavintų reikiamą terminologiją ir pan. 
Taip būtų užtikrintas visavertis lenkakalbių Lietuvos 
piliečių integravimasis į Lietuvos visuomenę, o dides-
nėse kaimiškose vietovėse išliktų gimnazijos. 

n

Rugsėjo 1-osios šventės Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje akimirka. nuotr. iŠ lavoriŠkių gimnazijos archyvo. Šaltinis – <httPs://WWW.
FaceBook.com/lavoriskiuvidurinemokykla>

Rugsėjo 1-osios šventės Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje 
akimirka. nuotr. iŠ lavoriŠkių gimnazijos archyvo. Šaltinis – 
<httPs://WWW.FaceBook.com/lavoriskiuvidurinemokykla>
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Stiprinant ugdymo kokybę Vilniaus r. Riešės 
gimnazija, priklausanti Lietuvos Respubli-

kos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, iš-
skaidoma į dvi atskiras ir savarankiškas moky-
klas lietuvių mokomąja kalba – Riešės gimnaziją 
ir Bukiškio progimnaziją. Iki šiol Bukiškio pro-
gimnazija buvo tik Riešės gimnazijos skyrius ir 
neturėjo savarankiško juridinio asmens statuso. 
Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
siūlymui pritarė Vyriausybė.

„Ne visuose šalies regionuose mažėja gyventojų. 
Kai kuriose vietovėse vyksta atvirkštinis procesas – 
vaikų daugėja. Riešės gimnazija su savo ikimokykli-
nio ugdymo skyriumi Avižieniuose ir progimnazijos 
skyriumi Bukiškyje yra didžiausia mokykla Vilniaus 
rajone. Čia ugdomi 1 746 vaikai. Avižienių seniūnijos 
gyventojų sparčiai gausėja, čia nuolat kuriasi jaunos 
šeimos, švietimo įstaigų lietuvių kalba labai trūksta, 
nebeįstengiama priimti visų čia mokytis pageidaujan-
čių vaikų. Įsteigus atskirą Bukiškio progimnaziją su 
Avižienių ir Karvio ikimokyklinio ugdymo skyriais, 
bus sudarytos geresnės sąlygos vaikams ugdytis vals-
tybine kalba, stiprės Bukiškio progimnazija, ugdymo 
kokybė, mokytojams bus sudarytos geresnės darbo 
sąlygos“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė 
Jurgita Šiugždinienė.

Riešės gimnazijoje lietuvių kalba ugdomi vaikai 
nuo ikimokyklinio amžiaus iki baigiamųjų klasių, o 
Bukiškio progimnazijoje – nuo ikimokyklinukų iki 
8 klasės. Numatoma, kad Bukiškio progimnazijoje 
palaipsniui augs vaikų skaičius. Dabar yra du kom-
plektai kiekvienos iš 1–3 klasių. Kitais mokslo metais 
toliau numatoma sudaryti kiekvienos pradinės klasės 
du komplektus.

Per dvejus metus taip pat bus pradėta formuoti po 
dvi paralelias 5–8 klases. 2022–2023 m. m. planuo-
jama, kad Bukiškio progimnazijoje ir jos Avižienių ir 
Karvio ikimokyklinio ugdymo skyriuose bus ugdoma 
apie 400 vaikų. Bukiškio progimnazijai nuo naujų 
mokslo metų reikės papildomų mokytojų, švietimo 
pagalbos specialistų, taip pat darbuotojų ūkinėms ir 
administracinėms funkcijoms užtikrinti, pvz., vairuo-
tojo, buhalterio, bibliotekininko, IT specialisto ir kt.

Riešės gimnazijos reorganizavimas numatytas 
švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės 
šiemet kovą įsakymu patvirtintame Tinklo pertvarkos 
2022–2026 metų bendrajame plane. Švietimo įsta-
tyme numatyta, kad vietovėse, kuriose savivaldybė 
neužtikrina mokinių teisės mokytis valstybine kalba, 
gali būti steigiamos valstybinės mokyklos, kuriose 
ugdymo programos vykdomos valstybine kalba.

Dabar Lietuvoje yra 25 bendrojo ugdymo mo-
kyklos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos informacija

Šaltinis – <https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/vilniaus-rajone-
smarkiai-auganti-rieses-gimnazija-skaidoma-i-dvi-mokyklas>

Vilniaus rajone smarkiai auganti Riešės 
gimnazija skaidoma į dvi mokyklas

Vilniaus r. Riešės gimnazijos pastatas. nuotr. iŠ rieŠės 
gimnazijos archyvo
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Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirminin-
kės Danguolės Sabienės bei jos pavaduoto-

jos Aldonos Kodytės suorganizuota kelionė po 
Mažąją Lietuvą gražiai atliepė vienai iš keturio-
likos 2022-ųjų iniciatyvų – 2022-uosius paskelbti 
Ievos Simonaitytės metais. Inicijuotas projektas 
„Mažosios Lietuvos literatūrinis paveldas“ su-
laukė įvertinimo ir buvo fi nansuotas Tautinių 
mažumų departamento prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės, tad Rytų Lietuvos mokytojų 
sąjungos nariams buvo sudaryta puiki galimybė 
pakeliauti ir prisiminti ne tik Ievą Simonaitytę, 
jos sudėtingą, įdomų, be galo prasmingą gyveni-
mą ir kūrybą, aplankyti kitas Mažosios Lietuvos 
vietas, bet ir pabendrauti, aptarti iškylančius 
rūpesčius, problemas, pasidalyti patirtimi, 
naujais sumanymais ir idėjomis.

Vilkyškiai – pirmas aplankytas Mažosios Lietuvos 
miestelis – pasitiko vasariškai pasipuošęs žydinčiomis 
gėlėmis, duris atvėrė restauruota Vilkyškių evange-
likų liuteronų bažnyčia, kurioje vyksta pamaldos, 
bendruomenės renginiai, vargonų muzikos festivaliai, 
meno kūrinių parodos.

Antra sustojimo vieta – Bitėnai. Tai Martyno 
Jankaus, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo, 

publicisto, spaustuvininko, vieno iš „Aušros“ leidėjų, 
gimtinė. Bitėnuose aplankėme M. Jankaus muzie-
jų, įkurtą XIX a. pab. atstatytoje Mažosios Lietu-
vos spaustuvėje, kurioje dirbo, o vėliau ir gyveno 
spaustuvininkas, aušrininkas, Tilžės akto signataras, 
Mažosios Lietuvos patriarchas M. Jankus. Jo var-
du pavadintame muziejuje susipažinome ne tik su 
M. Jankaus gyvenimu ir veikla, bet ir Mažosios Lie-
tuvos knygos istorija, spaustuvininkais, kultūros ir 
politikos veikėjais. Be galo įdomu buvo apžiūrėti ir 
autentiškus spaustuvininkų darbo įrankius, raidžių 

Kelionė po Mažąją Lietuvą
Jolanta NOVOPAŠINIENĖ, 
Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos narė, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Bitėnų kapinaitėse Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos nariai aplankė Vydūno kapą. ritos Brazauskienės nuotr.

Bitėnai – Martyno Jankaus, Mažosios Lietuvos visuomenės 
veikėjo, publicisto, spaustuvininko, vieno iš „Aušros“ leidėjų, 
gimtinė. ritos Brazauskienės nuotr.
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Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos nariai prie Ievos Simonaitytės memorialinio muziejaus Priekulėje. ritos Brazauskienės nuotr.

kasą ir literas, iš kurių galima surinkti tekstą, veikian-
čią rotorinę iškiliosios spaudos mašiną.

Bitėnų kapinaitėse aplankėme 1991 m. spalį į 
Lietuvą sugrąžinto ir amžiams čia atgulusio filosofo, 
rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno kuklų 
kapą.

Priekulė – Ievos Simonaitytės vasaros rezidencija, 
iš kurios terasos ji ilgesingai žvelgdavo į Vanagus – 
savo gimtinę. I. Simonaitytės vasarnamyje, tapu-
siame memorialiniu muziejumi, susipažinome su 
rašytojos, dar vadinamos Klaipėdos krašto metrašti-
ninke, gyvenimu ir kūryba, apžiūrėjome nuotraukas, 
dokumentus, visų jos knygų pirmuosius leidimus 
bei kitus asmeninius daiktus. Akį džiugino muzie-
juje išsaugota autentiška vasarnamio aplinka: baldai, 
paveikslai, suvenyrai, dovanos, asmeninė rašytojos 
namų biblioteka.

Šilutė, vos prieš kelis mėnesius tapusi Mažosios 
Lietuvos sostine, pakerėjo savo istorija, Rytprūsių 
architektūros atspindžiais, neįtikėtino grožio rožių ke-
rais ir ją mylinčiais žmonėmis. Vaikščiodami po Šilu-
tę, nuostabios gidės dėka apžiūrėjome ir išgirdome be 

galo įdomių pasakojimų apie Hugo Šojų, dvarininką, 
dėl kurio suklestėjo Šilutė, gaisrinę, pradinę mokyklą, 
siaurąjį geležinkelį, vadinamą Siauruku, stotį, senąją 
turgaus aikštę, H. Šojaus dvaro kompleksą, evangeli-
kų liuteronų bažnyčią su Biblijos siužetais tapytomis 
freskomis viduje. Šilutė – nuostabus miestas, palikęs 
neišdildomą įspūdį.

Kelionę vainikavo ekskursija po Klaipėdą, kurioje 
išgirdome ne tik įdomią ir sudėtingą Klaipėdos miesto 
istoriją, menančią net XIII a., bet ir pasivaikščiojome 
po nuostabų senamiestį – seniausią istorinę Klaipėdos 
miesto dalį, įsikūrusią prie Danės žiočių. Stebėjo-
mės ir grožėjomės Klaipėdos senamiesčiui būdingu 
taisyklingu gatvių tinklu, kur visos gatvės susikerta 
stačiuoju kampu, senąja fachverkinės konstrukcijos 
architektūra, būdinga Vokietijos miestams, bei išli-
kusiais XVII–XVIII a. Klaipėdos tvirtovės gynybinių 
įtvirtinimų fragmentais.

Kelionė po Mažąją Lietuvą leido pajausti pasi-
didžiavimą savo gimtosios šalies nepakartojamu, 
unikaliu grožiu. Nuoširdžiausiai dėkojame Tautinių 
mažumų departamento prie LR Vyriausybės direk-
torei dr. Vidai Montvydaitei, Rytų Lietuvos moky-
tojų sąjungos pirmininkei Danguolei Sabienei bei 
jos pavaduotojai Aldonai Kodytei už neužmirštamą 
kelionę, puikią nuotaiką, jausmą, kad esi matomas, 
vertinamas ir reikalingas bei, žinoma, galimybę giliau 
pažinti Mažosios Lietuvos paveldą. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės būdami Rytų Lietu-
vos mokytojų sąjungos nariais, tiksliau – bendramin-
čiais, nes čia visada aptariama tai, kas mokytojui svar-
bu ir aktualu, dėl ko nuogąstaujama, kas neramina, 
o nuviję nerimą į šalį keliaujame, bendraujame, vėl 
ir vėl atrandame nuostabiąją Lietuvą ir džiaugiamės 
tarpusavio bendryste.

n

Hugo Šojaus dvaro kompleksas Šilutėje. ritos Brazauskienės 
Nuotr.
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Tokiais žodžiais prasidėjo Trakų r. Lentva-
rio pradinėje mokykloje vykęs renginys 

Ukrainos drąsai, ištvermei, gyvybingumui 
palaikyti. 

Į aktų salę, papuoštą Ukrainos valstybine vėliava, 
rinkosi pradinukai, o juos sveikino specialiai parink-
tos muzikos garsai, primeną karo siaubą. Teatro studi-
jos „Fėja“ (vad. Angelė Šakalienė) vaikai deklamavo 
eiles apie karą. Mokinių lūpos kartojo Volfgango 
Borcherto „Chrestomatines istorijas“, lozongus iš 
vokiečių rašytojo, teatro kritiko, režisieriaus Bertoldo 
Brechto dramos „Motušė Kuraž ir jos vaikai“.

Antroje renginio dalyje pasirodė mokyklos Jaunų-
jų žurnalistų būrelis (vad. Alfonsas Kairys). Akros-
tichu užšifruotame žodyje KARAS teigta, kad raidė 
K – kraujas, A – atakos, R – raketos, A – aviacija, S –
sprogmenys. Būtent šis žodis pasitiko ukrainiečius 
vasario 24-ąją. 

Žodis ir jį lydintys veiksmai: kaukiančios sirenos, 
patrankų gausmas, kulkos, bombos, griūvantys pas-
tatai, deganti žemė, žmonių, niekuo nekaltų žmonių 
klyksmas ir mirtys, šimtai nužudytų, skeveldromis 
sudraskytų vaikų, vaikų, likusių be tėvų, – tęsiasi 
jau taip ilgai. 

Jaunieji žurnalistai skaitė savo rašinius apie tai, 
kaip atrodo karas su Ukraina jų akimis. Vieną kitą 
norisi pacituoti. 

Karas yra labai baisu. Jame miršta žmonės... Nuo 
Rusijos bombų, tankų, raketų...Griaunami namai, bu-
tai... Mamos ir vaikai bando slėptis požemiuose. 

Ukrainiečiai kovoja, kad jų šeimos būtų laisvos, kaip 
paukščiai danguje.

Padėkime Ukrainai, nes ji – mūsų šeimos narė.
Viktorija Alkauskaitė (3b kl.)

Manau, kad karas Ukrainoje yra siaubas. 
Juk dabar XXI amžius: mes turėtume galvoti apie 

ateitį, o ne apie karus. Tas putinas (parašiau mažąja 
raide iš nepagarbos šiam žmogui, jeigu jį dar galima 
vadinti žmogumi) išprotėjo: pulti nekaltus žmones, 
skandinti juos kraujyje – nenormalu.

Taigi, mes turime padėti Ukrainai, kas kuo galėdami.
Danielius Aleksas Vencius (3c kl.)

Aš noriu, kad karas kuo greičiau pasibaigtų (manau, 
kad ir visi mes to norime!).

Danielius Pilžis (3c kl.) 

Kare su Ukraina putinas susivienijo su lukašenka, 
ir dėlto žūva niekuo nekalti žmonės.

Lietuva ir kitos Europos, ir ne tik Europos, šalys 
siunčia viską, ką gali: tankus, lėktuvus, kitokio tipo 
ginklus bei teikia humanitarinę pagalbą. 

Mes palaikome ukrainiečius, suteikdami čia pabė-
gusiems būstus, maitiname ir, jei reikia, rengiame juos.

Norėčiau, kad karas kuo greičiau baigtųsi, kad būtų 
griežčiausiai nubaustas putinas ir jo pakalikai.

Tikiu, kad Ukraina laimės.
Gintarė, Akvilė (3b kl.)

Renginys, po prasmingos mokyklos direktorės 
Onos Ramanauskienės kalbos, priminusios Zelenskio 
patarėjo Arestovičiaus žodžius: „Paklauskite bet kurio 
ukrainiečio – jie pasakys, kad lietuviai yra mums 
broliška tauta“, baigtas šūkiais: SLAVA UKRAINI! 
HEROJAM SLAVA! 

Renginį organizavo mokyklos teatro studija 
„Fėja“, Jaunųjų žurnalistų būrelis, padedami mo-
kyklos direktorės O. Ramanauskienės. Dėkotina ir 
Lietuvos Respublikos Seimui, padovanojusiam žen-
kliukus su Ukrainos herbu (jie buvo įteikti renginio 
dalyviams), taip pat Ukrainos vėliavą parūpinusiam 
edukologijos magistrui Romui Adomui Vorevičiui. 

n

Esame kartu
Alfonsas KAIRYS, 
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys
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Renginio akimirka. alFonso kairio nuotr.
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Mano gimtasis kraštas buvo Lietuvos Len-
kijos parubežyje. Gimiau Paspėrių kaime, 

puse kilometro nutolusiame nuo demarkacinės 
linijos. Visada domėjausi kilme, tad dviejų dalių 
genealoginis medis, prasidedantis nuo 1695 m., 
aprėpiantis dešimt kartų ir 165 asmenis, yra 
paskelbtas knygoje „Nuo senovės ir viduramžių 
iki Žalio Velnio“1.

XVI a. Lietuvos metraščių legendinėje dalyje 
pasakojama apie kunigaikštį Palemoną, kuris 
atkeliavo iš Senovės Romos imperijos į Lietuvą 
su keliais šimtais kilmingų žmonių ir trimis 
savo sūnumis Kunu, Bartu ir Spėra. Spėra ap-
sigyvenęs prie ežero. Jam atminti pavaldiniai 
pastatę stabą, kurį žmonės garbino ir aukojo 
jam aukas. Pasakojama, kad stabui sutrūnijus, 
pradėtas garbinti tuo pačiu vardu vadintas 
ežeras. Prie to ežero įsikūrusi gyvenvietė buvo 
pavadinta Paspėriais.

1 Stasys Miliukas, Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio Velnio, Klaipėda: 
Druka, 2017, 143 p.

1960 m. baigiau Musninkų vidurinę mokyk-
lą, kurios istoriją ir norėčiau priminti. Mano 
bendraklasiai – sudėtingais pokario metais be-
simokę šviesuoliai, lietuvybės puoselėtojai, tad 
jaučiu pareigą apie juos rašyti.

Musninkų mokyklos istorija

1777 m. Musninkuose įkurta parapinė mokykla 
po 250 metų išaugo į gimnaziją. Prie senojo valsčiaus 
pastato buvo įrengti mūriniai dviaukščiai rūmai Mus-
ninkų vidurinei mokyklai. Dabar ji pavadinta Alfonso 
Petrulio, Nepriklausomybės Akto signataro, vardu. 
Šis šviesus dvasiškis ir Lietuvos patriotas Musnin-
kuose kunigavo vos keletą mėnesių – iki ankstyvos 
mirties 1928 m., tačiau Lietuvos istorijoje paliko gilų 
pėdsaką, dirbdamas ir kovodamas dėl lietuvybės Rytų 
Lietuvoje, ypač Joniškyje, Nalibokose, Marcinkonyse, 
Maišiagaloje, Pivašiūnuose. 

Musninkų gimnazijoje mokėsi rašytojas Ignas Šei-
nius, generolas majoras Jonas Kronkaitis. Musninkų 

Lietuvos mokyklų istorija

1960 m. laidos Musninkų 
vidurinės mokyklos abiturientai
Stasys MILIUKAS, 
Klaipėda

Širvintų r. Musninkų vidurinės 
mokyklos 1960 m. laidos 
abiturientai. Pirmoje eilėje (iš 
kairės) – Danutė Ragauskaitė, 
Danutė Ašakaitė, Aldona 
Vaitkevičiūtė, klasės auklėtoja 
Birutė Gaigalienė, Leokadija 
Balsevičiūtė, Elena Griškevičiūtė, 
Vanda Jatkauskaitė, Vanda 
Lučiūnaitė. Antroje eilėje (iš kairės) 
– Vytautas Smailys, Natalija 
Liutkevičiūtė, Stasė Janauskaitė, 
Elena Matukaitė, Paulina 
Janauskaitė, Vladė Švedavičiūtė, 
Meilutė Lapinskaitė, Juozas 
Vercinkevičius. Trečioje eilėje (iš 
kairės) – Virginijus Maksimovas, 
Vytautas Vilkelis, Alfonsas 
Kudelis, Vidmantas Ciesiūnas, 
Stasys Miliukas, Vladas Čepas, 
Antanas Naraškevičius, Marijonas 
Stravinskas, Mindaugas Jonytis
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vidurinės mokyklos (vėliau – Alfonso Petrulio gimna-
zijos) ilgamečiais direktoriais buvo Stepas Ciesiūnas, 
Jonas Galvosas, Vladas Trakimavičius. Visą darbinį 
amžių mokytojavo Birutė Gaigalienė, Marija Naraške-
vičiūtė-Galvosienė, Filomena Vaicekauskienė, Marytė 
Buteikytė-Vaicekauskienė, Palmira Sirvydytė ir kt.

1960-ųjų laida

1960 m. Musninkų vidurinę mokyklą baigė dvi-
dešimt penki abiturientai. Dauguma jų tęsė mokslus 
aukštosiose mokyklose, technikumuose ir juos baigė.

Natalija Liutkevičiūtė-Jatulienė, baigusi studijas 
Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultete, 
ėjo įvairias pareigas Lietuvos mikrobiologijos ir higi-
enos mokslo tiriamajame institute, paskutiniu metu 
dirbo instituto direktoriaus pavaduotoja. 

Vidmantas Ciesiūnas, baigęs Kauno žemės ūkio 
akademiją, vadovavo Širvintų r. „Virvyčių“ kolūkiui, 
ėjo įvairias pareigas ūkiuose ir respublikinėse insti-
tucijose, buvo Molėtų rajono tuometinio vykdomojo 
komiteto pirmininkas. Gyvena Molėtuose, išaugino 
sūnų, kuris dirba teisėju. 

Virginijus Maksimovas, baigęs Maskvos Mendele-
jevo cheminės technologijos institutą, dirbo Vilniaus 
plastmasinių dirbinių gamykloje, o po to ėjo Vilniaus r.
Nemėžio apylinkės tarybos pirmininko pareigas. 

Vlada Autukevičiūtė, baigusi Vilniaus valstybinį 
universitetą, buvo vokiečių kalbos dėstytoja Vilniaus 
inžineriniame statybos institute.

Vanda Lučiūnaitė-Karalienė, baigusi Vilniaus pe-
dagoginį institutą, buvo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Šalčininkų, Širvintų ir kitų rajonų vidurinė-
se mokyklose. Paskutiniu metu mokytojavo Gelvonų 
(Širvintų r.) vidurinėje mokykloje. 

Vladas Čepas, baigęs Kauno žemės ūkio akademiją 
ir įgijęs agronomo kvalifi kaciją, vadovavo Utenos r. 
Kuktiškių kolūkiui.

Antanas Naraškevičius po mokyklos baigimo 
dirbo įvairiausi us darbus: traktorininku, apylinkės 
sekretoriumi, dirbo kolūkio buhalterijoje, mokėsi Vil-
niaus kultūros-švietimo technikume. Tarnavo sovietų 
kariuomenėje, 1972–1977 m. studijavo žurnalistiką 
Vilniaus valstybiniame universitete (beje, kartu su 
bendraklasiu Juozu Vercinkevičiumi). Dirbo Širvintų 
kultūros namuose, Lietuvos televizijoje, Valstybi-
niame jaunimo teatre, septyniolika metų – Tauragės 
liaudies teatre, buvo režisierius, aktorius, statė ir 
kūrė įvairius spektaklius. Trakų karališkajame teatre 
pastatė ir režisavo tris spektaklius, vienas jų (pagal A. 
Landsbergio dramą „Vėjas gluosniuose“) suvaidintas 
Trakų Salos pilyje.

Leokadija Balsevičiūtė-Palkevičienė, baigusi 
Vilniaus valstybinį universitetą, lietuvių kalbą ir lite-
ratūrą, dėstė Širvintų bei Bagaslaviškio (Širvintų r.) 
vidurinėse mokyklose.

Alfonsas Kudelis, baigęs Vilniaus metalo apdir-
bimo technikumą, Vilniaus staklių gamykloje ėjo 
techniko-mechaniko pareigas.

Leonas Vaicekauskas, baigęs Kauno kūno kultūros 
institutą, įgijęs fi zinio auklėjimo dėstytojo specialybę, 
dirbo kūno kultūros, karinio rengimo mokytoju Šir-
vintų r. mokyklose. Dabar daug laiko skiria Lietuvos 
šaulių sąjungos veiklai Širvintų rajone, vykdo įvairius 
projektus ir iniciatyvas, kad rajone būtų įamžinti Lie-
tuvos karių mūšiai. Gyvena Širvintose. 

Elena Griškevičiūtė, baigusi Vilniaus buhalterinės 
apskaitos technikumą, beveik visą amžių dirbo vy-
riausiąja buhaltere Trakų r. Lentvario kilimų fabrike.

Meilutė Lapinskaitė-Mockevičienė baigė Vilniaus 
universitete ekonomikos studijas ir daug dešimtmečių 
dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute Vilniuje.

Elena Matukaitė, baigusi Vilniaus pedagoginį 
institutą, buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
Ukmergėje.

Marijonas Stravinskas mokėsi Vilniaus techni-
kume, dirbo vienoje iš Vilniaus įmonių techniku-
elektriku.

Vytautas Smailys, mokėsi Vilniaus technikume, 
po to dirbo vienoje iš Vilniaus įmonių.

Aldona Vaitkevičiūtė mokėsi Kauno medicinos 
institute, gyveno Pasvalyje ir išaugino dukrą Jurgitą, 
kuri tapo lituaniste.

Vytautas Vilkelis gyveno Grigiškėse. Susirgęs 
sunkia liga, anksti mirė.

Viktoras Brazauskas mokėsi Vilniaus kultūros 
ir švietimo technikume, studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo Lietuvos naci-
onalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, laikraščių 
„Literatūra ir menas“, „Gimtasis kraštas“ redakcijose. 

Dar mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius, vėliau –
prozos kūrinius. 1970 m. išleido apsakymų rinkinį 
„Vasaros muzikantai“. 1976 m. išleista jo knyga 
„Antrąkart gimę“, o 1984 m. – „Nežinomų artistų 
gyvenimas“. Parašė kūrinių vaikams – 1991 m. pasi-
rodė knygelė „Kamanių pieva“. 1988 m. skaitytojus 
pasiekė apsakymų rinkinys „Pono Adomo odisėja“, 
o 2000 m. – apsakymų rinktinė „Po Dievo padu“. 

1985 m. V. Brazauskui paskirta Žemaitės literatū-
rinė premija už knygą „Nežinomų artistų gyvenimas“. 
Jo kūryboje vyrauja kaimo tematika, jis yra pasakęs: 
„Dėkoju likimui, kad gimiau ir užaugau kaime.“

Juozas Vercinkevičius dirbo statybose Kaune ir 
Trakuose komjaunimo darbą, o 1969–1973 m. – 
Lietuvos radijuje. 1977 m. baigė žurnalistiką Vilniaus 
valstybiniame universitete. 1973–1990 m. buvo 
įvairių laikraščių korespondentu ir redaktoriumi ir 
Vilniaus universiteto žurnalistikos katedros laikraščio 
redaktoriumi. Yra Lietuvos istorijos žurnalo „Vo-
ruta“ (iki 2019 m. – nacionalinio Lietuvos istorijos 
laikraščio „Voruta“) steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis 
redaktorius bei Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ 
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leidėjas ir vyriausiasis redaktorius. Jis yra daugelio 
publikacijų, straipsnių apie istoriją, kultūrą, interviu, 
nuotraukų autorius, Stasio Lozoraičio žurnalistinės 
(2020), Vasario 16-osios akto signataro Donato 
Malinausko (2012) ir Stanislovo Rapolionio (2011) 
premijų laureatas. Jo leidykla 1996 m. išleido Viktoro 
Aleknos knygą „Nepriklausomybės Akto signataras 
Alfonsas Petrulis“. 

J. Vercinkevičius išleido savo knygas „Kur dunk-
so Trakų pilys“ (2010), „Laisvi su laisvais, lygūs su 
lygiais“ (2015), „Mūsų Trakų žemė“ (kn. I, 2017; 
kn. II, 2020). Sudarė knygas „Monsinjoras Vytautas 
Pranciškus Rūkas“ (kn. I, 2005; kn. II, 2022), „Kar-
dinolas Vincentas Sladkevičius“ (2014).

Šių eilučių autorius Stasys Miliukas, baigęs 
Vilniaus valstybinį universitetą ir įgijęs cheminės 
technologijos inžinieriaus (dab. chemijos inžinerijos 
magistras) kvalifikaciją, AB „Achema“ ir Klaipėdos 
AB „Klasco“ ėjo vadovaujamas pareigas. Išėjęs į už-
tarnautą poilsį, įniko į kūrybą. 2015 m. išleido savo 
pirmąją knygą „Giminės ir ne tik“. 2017 m. dienos 
šviesą išvydo „Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio 
Velnio“. Abi knygas išspausdino Klaipėdos leidykla 
„Druka“. Šiuo metu leidybai parengta knyga „Lie-
tuvos kariuomenės mūšiai“.

Klasės draugės Vlada Švedavičiūtė, Danutė Ra-
gauskaitė, seserys Stasė ir Paulina Janauskaitės, Elena 
Ašakaitė, Vanda Jatkauskaitė dirbo įvairiuose ūkiuose, 
miestuose ir kt. 

1960 m. abiturientų laidos paskutiniųjų klasių 
mokytojais buvo Stepas Ciesiūnas (direktorius), 
dėstęs vokiečių kalbą, Birutė Gaigalienė (klasės au-
klėtoja), geografijos ir fizinio auklėjimo mokytoja, 
Leonas Pociūnas, istorijos mokytojas, Palmira Sir-
vydytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Vlada 

Kazlauskaitė, istorijos mokytoja, R. Andriušėnaitė, 
matematikos, fizikos mokytoja, Stasė Kiemeišaitė, 
chemijos mokytoja, Marijona Buteikytė (Vaice-
kauskienė), psichologijos, astronomijos mokytoja, 
Zacharevskaja (direktoriaus pavaduotoja), rusų kal-
bos mokytoja, Vytautas Gaigalas, fizinio auklėjimo 
mokytojas.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 2021 m. 
rugpjūčio 26 d. išleido 70-ąją abiturientų laidą. 
Tądien gimnazijos direktorė Palmira Kvietkaus-
kienė įteikė brandos atestatus 21 abiturientui. 
Iškilmėse dalyvavusi Širvintų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četraus-
kienė pasidžiaugė, kad būtent Alfonso Petrulio 
gimnazijos brandos egzaminų rezultatų vidurkis 
yra aukščiausias rajone, o ne vieno dalyko – ir 
aukštesnis nei šalies.

Musninkai – mūsų kultūros sostinė

Musninkai (Širvintų r.) 2020 m. tapo Lietuvos 
mažąja kultūros sostine, tačiau ir po metų netrūko 
renginių. 2021 m. rugpjūčio 8 d. miestelyje vyko 
iškilmingi renginiai. 

Senojoje medinėje varpinėje, Musninkų bendruo-
menės kultūrinėje erdvėje, tądien buvo paminėtos 
kraštiečio rašytojo a. a. Viktoro Brazausko 80-oios 
gimimo metinės. Pagerbiant rašytoją, Musninkų 
seniūnijos Vileikiškių kaime buvo įrengta memori-
alinė lenta.

Iškilmingai minėtos Musninkų miestelio įkūrimo 
460-osios metinės: „1561 m. LDK didysis kunigaikš-
tis Žygimantas Augustas suteikė privilegiją Jeronimui 
Siniavskiui, kurio žmona buvo Elžbieta Radvilaitė, 
kurti čia miestelį.“

Musninkų Švč. Trejybės bažnyčioje buvo auko-
jamos šv. Mišios bažnyčios įkūrimo 160-ųjų metinių 
proga. Tąsyk šv. Mišias laikė svečias – Jiezno Arkan-
gelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonas, 
Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras Rolandas 
Bičkauskas. Iškilmėse dalyvavo ir aštuoniolika metų 
Musninkų parapijoje tarnavęs klebonas kunigas Vir-
gilijus Balnys, Širvintų dekanas Leonas Klimas bei 
dabartinis Musninkų klebonas kunigas Marius Talutis.

Literatūra

Lietuvos valsčiai. Musninkai. Kernavė. Čiobiškis, Vilnius: 
Versmė, 2005.

Musninkų valsčiaus savanoriai kariuomenės kūrėjai, 
Musninkai (Širvintų r.): Musninkų kultūros puoselėtojų 
bendruomenės „Spindulys“ leidinys, 2017.

Rimkevičienė Jurgita, Baliulis Algirdas, „Musninkai“, 
in: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Prieiga per internetą – 
<https://www.vle.lt/straipsnis/musninkai/>.

n
Žurnalo priedo redaktorė Irma Stadalnykaitė

Kun. Alfonso Petrulio kapas Musninkų bažnyčio šventoriuje.
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Dėkojame, kad skaitote ir prenumeruojate Lietuvos 
istorijos žurnalą „Voruta“ ir internetinį laikraštį www.
voruta.lt. Jeigu nusprendėte atsiųsti mums straipsnį, 
žinutę, pranešimą spaudai, prašytume laikytis šių 
reikalavimų:

• Visi autoriai privalo laikytis Lietuvos visuomenės 
informavimo etikos kodekso, patvirtinto viešosios infor-
macijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės 
informavimo etikos asociacijos narių atstovų 2016 m. 
vasario 29 d. susirinkime. Žr. Lietuvos visuomenės infor-
mavimo etikos kodeksas, Vilnius: Visuomenės informavi-
mo etikos asociacija, 2016, 24 p. Prieiga per internetą –
<https://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-ko-
deksai/item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas>.

• Rankraštis turėtų būti surinktas kompiuteriu 
(šriftai – Times New Roman arba Palemonas, dydis –
12 punktų, tarpai tarp eilučių – 1,5 linijos) ir suredaguotas, 
laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, kalbos kultūros 
taisyklių.

• Publikacijos apimtis turėtų būti ne didesnė nei 15 000 
simbolių. Jei publikacija yra didesnės apimties, prašytume 
kreiptis į redakciją ir aptarti publikavimo galimybes. 

• Prie straipsnių būtina pridėti literatūros sąrašą, pateikti 
archyvinių šaltinių nuorodas. Išnašos pateikiamos puslapio 
apačioje. Remtis bibliografi nių duomenų pateikimo standartu. 

• Nelietuviški asmenvardžiai ir vietovardžiai adaptuojami 
(nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų – transkri-
buojami) ir gramatinami. Adaptuotus nelietuviškus asmenvar-
džius tekste minint pirmą kartą, jie skliaustuose pateikiami ir 
autentiška forma pasviruoju šrift u. 

• Rankraštį prašome siųsti elektroniniu paštu vorutosfondas@
voruta.lt. Laiške būtina tiksliai nurodyti savo vardą, pavardę, 
pareigas, kontaktinio telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

• Prie rankraščio pridėti iliustracijų (pvz., dokumentų 
faksimilių), fotografi jų. Būtina nurodyti fotografi jų autorių 
vardus ir pavardes, pateikti met riką (asmenys, vieta, data ir t. 
t.), pažymėti, kuriai fotografi jai skirtas aprašas. 

• JPG arba TIF formatu išsaugotas iliustracijas ir fotografi -
jas prašome siųsti prisegtas prie laiško (atskirai nuo pagrindinio 
teksto) elektroniniu paštu vorutosfondas@voruta.lt. 

• Kitiems leidiniams pateiktų publikacijų Lietuvos istorijos 
žurnale „Voruta“ nespausdiname.

Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ redakcija
El. paštas vorutosfondas@voruta.lt, 

vorutosfondas@gmail.com.

Tel. 8 528 51266, mob. tel. 8 605 11117 (Aušra), 
8 603 11117 (Irma).
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Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen.,
LT-99265 Pagėgių sav. 
Muziejaus darbo laikas:
antradienis–penktadienis 8.30–17.00 val.,
šeštadienis 8.30–16.00 val.
El. paštas m.jankausmuz@gmail.com
Tel. +370 441 42736, +370 441 58108 
Mob. tel. +370 656 15021

Martyno 
Jankaus 
muziejus

Rambyno regioninio 
parko Lankytojų centras

Nemuno g. 4, Bitėnai, LT-99265, Pagėgių sav.
Tel. +370 441 40640, 
el. paštas info@rambynoparkas.lt

Rambyno regioninio parko Lankytojų centras 
Gegužės–rugsėjo mėn. dirba II–VI 
8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., 
kitais mėn. – įprastą darbo savaitę.
Tel. +370 441 42778, 
el. paštas kulturologas@rambynoparkas.lt

VšĮ „Pagėgių 
krašto turizmo 

informacijos 
centras“

Šereikos g. 5-3, Vilkyškiai, LT-99254, Pagėgių sav.
Mob. tel. +370 656 18551

El. paštas ticpagegiai@gmail.com

Pirmame viršelio puslapyje: Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis tarp griuvėsių Charkivo regione. 
ŠALTINIS – <HTTPS://WWW.PRESIDENT.GOV.UA/>.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda (kairėje) ir Ukrainos Prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimo 
metu, 2022 m. liepa. ŠALTINIS – <HTTPS://WWW.PRESIDENT.GOV.UA/>.
Lietuvos ir Ukrainos herbai.
Ketvirtame viršelio puslapyje: Trakų 700 metų sukakčiai skirtas logotipas (aut. Vilniaus dailės akademijos grafi -
nio dizaino studentai). Logotipą sukurti įkvėpė Trakų Salos pilies forma, primenanti kablelį, kuris rodo, kad miesto 
istorija turi pradžią, bet ne pabaigą. Trakų miesto įkūrimo data nuspręsta laikyti 1322 m. rugsėjo 8 dieną, tad 
2022-ieji yra jubiliejiniai metai ir žymi net 700 metų sukaktį.
„Vorutos“ ekslibrisas. AUT. ARCH. ALGIRDAS ALEKNA (1992).

„Senoji kibininė“ – 
Karaimų g. 65, LT-21104 Trakai, mob. tel. +370 659 72132,
el. p. senoji@kibinas.lt

„Karališka senoji kibininė“ –
Sausių k., LT-21401 Trakų r. (Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), 
mob. tel. +370 659 08 454,  el. p. info@kibinas.lt

Tad linkime akimis pamatyti, 

gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

 Kompleksiniai pietūs kiekvieną darbo dieną.
 Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų gidams.
 Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

istorijos“.
 Parodomoji (degustacinė) „Šimtalapio“ gaminimo 

pamokėlė.
 Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms ir pobūviams. 
 Kibinų pristatymas.
 Autoparduotuvių ir mini kavinių 
    „Senoji kibininė“ tinklas Vilniuje.

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

www.kibinas.lt
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