Mieli skaitytojai!
B

aigiasi 2020-ieji, pasaulyje paženklinti sunkiai
suvokiamos pandemijos. Labai liūdna, kad
ir Lietuvai tenka žiauriai kentėti. Pandemija –
ne tik nuostoliai tautai, bet ir gyvenimo būdo
pasikeitimai, kuriuos sunku prognozuoti. Visgi
tikime, kad visa tai anksčiau ar vėliau baigsis. Štai
tokiomis aplinkybėmis redakcija pateikia Jums,
mieli skaitytojai, paskutinį šiais metais Lietuvos
istorijos žurnalo „Voruta“ numerį. Jame rasite jau
pažįstamų autorių publikacijų tęsinius ir naujų
autorių vardus, naujos dokumentikos.
Kovo 11-osios akto signatarė Irena Andrukaitienė
dar kartą atgaivina savo atmintį – kaip ir kokiomis
aplinkybėmis buvo priimtas Kovo 11-osios aktas. Tai
istorija liudininko akimis, dalyvio mintys ir žodžiai.
Dėkojame signatarei už tokią istorinę publicistiką, už
pastangas pagarsinti mūsų valstybės istoriją.
Lietuva šiemet mini istorinę datą, tiksliau – švenčia
pergalės prieš gen. L. Želigovskį ir jo kariuomenę (prie
Širvintų, Giedraičių ir Musninkų vykusio mūšio) šimtmetį. Šis mūšis labai reikšmingas tik atsikūrusiai Lietuvos valstybei ir lietuvių tautos istorijai, jos vystymuisi
ir suklestėjimui. Dalis Lietuvos valstybės teritorijos su
sostine Vilniumi buvo okupuota Lenkijos, tačiau okupacija sutelkė mūsų tautą ir neabejotinai lėmė, kad Vilnius
sugrįžo Lietuvai ir dabar mūsų sostinė yra ir mūsų tautos
susitelkimo simbolis. Spausdiname puikų Viktorijos
Kazlienės iš Molėtų straipsnį „Apie demarkacinę
liniją, ėjusią Molėtų rajono pakraščiu“. Tai ryškus
pasakojimas apie jauną mūsų valstybės, tautos istoriją
ir tragiškas pasekmes. Dėkojame tiems, kurie apie tai
rašo, nes Lietuvos Respublikos piliečiai turi žinoti, kaip
lietuviai kovojo dėl Lietuvos laisvės, kaip demarkacinė
linija perrėžė kiekvieno tautiečio kūną ir sielą.
Daugelis skaitytojų laukia dr. Irmos Randakevičienės publikacijos „Magiškasis XVIII a. Jieznas –
traukos centras atvykėliams ir ne tik“. Šiame numeryje –
antroji dalis. Skaityti yra nepaprastai įdomu, nes ir pati
archyvinė medžiaga yra nauja, anksčiau netyrinėta. Ji
atskleidžia Jiezno bajorijos ir gyventojų kaitą, vedybinius
ryšius, o ypač naujų pavardžių atsiradimą. Dėkojame
darbščiai dr. I. Randakevičienei ir laukiame naujų archyvinių atradimų ne tik iš Jiezno.
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Mažajai Lietuvai skiriame nuolatinę žurnalo rubriką, kurioje visada rasite įdomių straipsnių. Vieno iš
jų autorius dr. Martynas Purvinas toliau pasakoja
apie Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios istoriją XIX–XX a.
Bažnyčia sovietų valdžios nugriauta ir dabar atėjo metas
ją atstatyti.
Manome, kad bus įdomu skaityti iš Tilžės gautą
istorikės Andželikos Špiliovos tekstą apie karalienę
Luizę, to meto istorijos pėdsakus ir atmintį. Pati autorė
yra ne kartą dalyvavusi Martyno Jankaus muziejaus
ir Pagėgių savivaldybės organizuotuose renginiuose bei
žino, kiek karalienė Luizė garsi Lietuvoje.
Roza Šikšnienė ir jos straipsnis „Masinį trėmimą iš
Klaipėdos krašto 1948 m. gegužės 22 d. prisimenant“ –
reta tema, dokumentinė medžiaga, publikacijai parengti
pasitelkti archyviniai šaltiniai ir net ypatingą vertę turinti
nuotrauka iš Sibiro istorijos. Apie Klaipėdos krašto gyventojų trėmimus į Sibirą mažai žinome, tad tremtyje gimusiai
autorei, buvusiai ilgametei Šilutės Hugo Šojaus muziejaus
direktorei, dėkojame ir laukiame naujų publikacijų.
Atkurtos valstybės istorijai skirtas puikus istoriko
Algirdo Grigaravičiaus straipsnis „Jonas Jablonskis
lietuviškoje politikoje“. Tai, iš esmės, nauja publikacija ir
naujas tyrimas, kuris parodo, iš kur esame, kas formavo
mūsų tautinę politiką, tautiškumo raiškos ypatybes ir,
žinoma, mūsų kalbą. Be J. Jablonskio lietuviai neturėtų
savojo veido, tapatybės arba ji būtų iškreipta.
Kitoje A. Grigaravičiaus publikacijoje „Steigiamojo Seimo išbandymas – būti be valdžios“ – Lietuvos
Steigiamojo Seimo istorija, o tiksliau, jo veiklos analizė.
Publikacija išsami, pagrįsta archyviniais duomenimis.
Įspūdingą pasakojimą apie Eržvilko rezistentus
(„Priešinimasis okupantams Eržvilko apylinkėse“) skaitytojams dovanoja dr. Antanas Balašaitis, mokytojas,
kalbininkas ir redaktorius. Malonu skaityti, straipsnis
puikiai parašytas, iliustruotas.

Mielieji, linkime Jums šviesių, jaukių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų
metų drauge su „Voruta“!
Aušra VIRVIČIENĖ, redaktorė
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Kovo 11-osios akto signatarai

Istorinio virsmo kelyje
1990 m. kovo 11-oji ir jos priešistorė
Irena ANDRUKAITIENĖ,

Kovo 11-osios akto signatarė, Anykščiai

K

uo labiau laikas atitolina nuo mūsų Kovo
11-ąją, tuo dažniau tos dienos esmė ir įvykęs
istorinis virsmas visuomenės sąmonėje sutelpa
į vieną frazę: Kovo 11-ąją Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą.
Tokiu būdu nuošalėje lieka svarbūs to laikmečio
visuomeninio ir politinio gyvenimo ženklai, liudiję
nuoseklų ir vis drąsėjantį visuomenės rengimąsi Laisvės bylai, nulėmę Lietuvos žmonių istorinį pasirinkimą – pasiryžimą dalyvauti Sąjūdžio deklaruojamame
išsilaisvinimo kelyje.
Komunistų partijos vienvaldystės laikų politinio
sąstingio atmosferą sukrėtė 1988 m. birželis. Įsikuria
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Ką jis reikš Lietuvai,
birželio 3-iąją turbūt dar niekas negalėjo prognozuoti,
net ir pati tą dieną išrinkta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.
Nepraėjus pusmečiui nuo Sąjūdžio įsikūrimo, vyksta jo steigiamasis suvažiavimas. Kaip nacionalinės svarbos įvykis jis transliuotas per televiziją ir radiją. Šiame
suvažiavime, kad ir netiesiogiai, dalyvavo beveik visa
Lietuva. Tos dvi suvažiavimo dienos buvo nepaprasto
dvasinio pakilimo metas – į viešumą prasiveržė ilgai
lauktas laisvės gūsis, tiek metų okupacinės valdžios
slopintas.
Suvažiavime šalia programinių kalbų buvo įvardyta
svarbi žinia – laisvės bus siekiama konstituciniu keliu.
B. Genzelis, aptardamas esamą situaciją, sakė, kad
sąjūdininkai negali likti pasyvūs stebėtojai ir kritikai bei
atvirai kvietė: Ruoškimės rinkimams. Išvesti Lietuvą iš
kritinės situacijos gali tik nauji, energingi žmonės.1
K. Antanavičius, kalbėdamas apie politinių jėgų
kaitos būtinybę, sakė:
Atėjo metas per demokratinius rinkimus atsisakyti
paslaugų tų, kurie, kaip sakė Michailas Gorbačiovas, įtikėjo, kad ne jie tarnauja liaudžiai, o liaudis jiems tarnauja.2

V. Antanaitis ir A. Butkevičius, kalbėdami suvažiavime Kauno delegatų vardu, pristatė Kauno grupės
parengtą rezoliuciją, kurioje be kitų nuostatų, siūlomų
įrašyti į Sąjūdžio programą, buvo ir šis apsisprendimas:
Savo pagrindiniu tikslu Sąjūdis laiko realaus Lietuvos
suvereniteto atkūrimą konstitucinėmis priemonėmis.3
Suvažiavime Lietuvos katalikų bažnyčios poziciją
Lietuvos ateities klausimu pristatė kunigas V. Aliulis,
perskaitęs kardinolo V. Sladkevičiaus ir kitų bažnyčios
hierarchų 1988 m. spalio 21 d. pasirašytą Lietuvos
katalikų bažnyčios hierarchijos deklaraciją „Dėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendrosios programos“.
Svarbus jos antras straipsnis, teigiantis, kad Valstybinę
bei visuomeninę santvarką turi lemti patys Respublikos
piliečiai per savo tikrai laisvai išrinktus atstovus arba
referendumus. Atmetame bet kokį kišimąsi iš šalies ir
totalitarizmą4.
Pristatydamas šį straipsnį, V. Aliulis komentavo, kad
pati hierarchija nesprendžia valstybės visuomeninės santvarkos klausimų, bet žino, kad esamoji santvarka buvo
įvesta nedemokratišku būdu, ne laisva tautos valia. Todėl
hierarchija primena, kad reikia leisti Respublikos piliečiams laisvai pasisakyti už vienokią ar kitokią santvarką5.
Artėjančių LSSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimų
svarbą Lietuvos politinio ir visuomeninio gyvenimo pokyčiams liudijo ir Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime
priimta rezoliucija „Dėl rinkimų,“ kurioje pateikta Sąjūdžio, kaip tautos nacionalinio judėjimo, prerogatyva:
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pasiryžęs padėti piliečiams įgyvendinti jų rinkimines teises. [...] Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis kels savo arba rems tuos kandidatus,
kurie yra viešumo, demokratijos ir suvereniteto šalininkai.6
Šį apsisprendimą parėmė ir prieš steigiamąjį suvažiavimą visuomenėje vykusio Sąjūdžio bendrosios programos svarstymo rezultatai, kuriuos suvažiavimo posėdyje apibendrino B. Kuzmickas. Jis pabrėžė, kad, išanalizavus gautus atsiliepimus, akivaizdu, jog programos
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projektas vertinamas labai teigiamai, ir pastebėjo, kad
programos projektą teigiamai vertina ir dauguma rusiškai
laiškus parašiusių autorių7. Nors būta ir kitokių požiūrių:
Viename laiške visiems programos autoriams, taip pat ir
Sąjūdžiui, pasiūlytas Sibiras.8 Tačiau akivaizdus Sąjūdžio programos palaikymas buvo svarus argumentas
stojant į rinkiminę kovą.
Taigi, Sąjūdis dar 1988 m. rudenį plačiai pareiškė apie
dalyvavimą Aukščiausiosios Tarybos rinkimuose, kurie
turėjo įvykti po dvejų metų. Sąjūdis, tokiu būdu simboliškai pradėjęs rinkiminę kampaniją, tapo neabejotinu
lyderiu, nes viešojoje erdvėje dar buvo tylu – Lietuvos
komunistų partija, tuomet buvusi Sovietų Sąjungos
komunistų partijos padalinys, apie rinkimus tylėjo.
Sąjūdžio dalyvavimą 1989 m. kovo 26 d. rinkimuose į SSRS liaudies deputatų suvažiavimą ir akivaizdžią
pergalę (36 mandatai iš 42) galima laikyti generaliniu
pasirengimu būsimiems 1990 m. vasario 24 d. rinkimams į okupacinės valdžios organą – Lietuvos Sovietų
Socialistinės Respublikos Aukščiausiąją Tarybą.
1989 m. pradžioje prasidėjo Sąjūdžio diferencijavimasis, vyko partijų kūrimosi (ir atsikūrimo) procesas.
Naujosios partijos glaudėsi po Sąjūdžio „skėčiu“, nes
į rinkimus buvo nuspręsta eiti su Sąjūdžio vardu ir jo
rinkiminiu šūkiu: „Su Sąjūdžiu – už Lietuvą.“ Todėl
tradiciškai teigiama, kad 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į Aukščiausiąją Tarybą dalyvavo Sąjūdis, nuo
Maskvos atsiskyrusi Lietuvos komunistų partija ir
Maskvai priklausiusi Lietuvos komunistų partija, kuri
laikėsi TSKP „platformos“. Lietuvos laisvės lyga rinkimuose nedalyvavo, motyvuodama tuo, kad okupacijos
sąlygomis rinkimai negali būti teisėti.
Sąjūdis rinkimuose rėmė 146 kandidatus: iš jų 92
buvo nepartiniai Sąjūdžio kandidatai, 35 priklausė
Lietuvos komunistų partijai, 11 – socialdemokratams,
4 – demokratų partijai, 2 – įsisteigusiai naujai Lietuvos
žaliųjų partijai ir 2 – krikščionims demokratams9.
LSSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimus stebėjo
Sąjūdžio pakviesti užsienio demokratinių šalių atstovai – parlamentarai iš Kanados, Austrijos ir JAV. Jie
dalyvavo rinkiminiuose kandidatų susitikimuose su
visuomene, vertino priešrinkimines nuotaikas, rinkimų
dieną lankėsi rinkiminėse apylinkėse, stebėjo rinkimų
procesą, bendravo su rinkėjais.
Rinkimuose triuškinama balsų persvara laimėjo
Sąjūdis, kurio iškeltų arba remtų kandidatų programose
buvo įrašytas siekis atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
Rinkėjai jiems suteikė Tautos mandatą. JAV Kongreso
ir Kanados federalinio parlamento nariai pripažino, kad
šiuos rinkimus galima laikyti ir Nepriklausomybės referendumu10. Tai buvo svarbus įvertinimas ir argumentas
tolimesnėje Laisvės byloje, kuri tęsėsi LSSR Aukščiau7
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Ibid., p. 70–71.
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Įstatymo „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ faksimilė. Šaltinis – Lietuvos
Respublikos Seimas, f. 2, ap. 6, b. 2, l. 17

siosios Tarybos XII šaukimo pirmojoje sesijoje.
1990 m. kovo 11-oji. Nepaprastai intensyvi, istorinio virsmo kupina diena. Ji tęsėsi nuo pirmojo posėdžio, prasidėjusio 9 valandą, iki 18 valandos – kaip
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, nuo 18 valandos iki priimant įstatymą
„Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“ – kaip Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos, o nuo jo priėmimo – jau
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos darbo
diena, su Akto „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“ pasirašymu pasibaigusi po 24 valandos.
Itin svarbi šios dienos dalis – penkių dokumentų
paketo (deklaracijos „Dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios
Tarybos deputatų įgaliojimų“, įstatymo „Dėl valstybės
pavadinimo ir herbo“, Akto „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, įstatymo „Dėl 1938 m.
gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo
atstatymo“ bei įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“) priėmimas, lėmęs
palaipsnį Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos, okupacinės valdžios organo,
virsmą į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą – nepriklausomos valstybės įstatymų leidžiamąją
instituciją.
LSSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
V. Landsbergis, pristatydamas deklaraciją, akcentavo,
kad ši Aukščiausioji Taryba turi save apibrėžti kaip
galinti priimti tuos penkis aktus.
3

Mes turime aiškiai įvardinti buvusią kelių dešimtmečių
teisinę arba valstybinio beteisiškumo situaciją, iš kurios
dabar išeiname. Išeiname, kai pastarųjų metų pertvarkos
sąlygomis pradėjo reikštis liaudies suverenumas, liaudies
suvereniteto teisė įvairiomis apsisprendimo ir savarankiškų
struktūrų kūrimosi formomis. Dabar šis procesas pasiekė
kulminaciją.11
V. Landsbergis atkreipė dėmesį į penktąją deklaracijos pastraipą (Lietuvai primestų svetimos valstybės
struktūrų panaudojimas neturi būti interpretuojamas kaip
jas primetusios valstybės suvereniteto lietuvių tautai ir jos
teritorijai arba tos valstybės įvykdytos aneksijos pripažinimas), kuri, kaip toliau teigė V. Landsbergis, neleidžia
niekam dviprasmiškai aiškinti, jog mūsų Aukščiausioji
Taryba, išrinkta tuo metu, kai Lietuva dar tebėra valdoma
Tarybų Sąjungos, jog išreiškia suverenią liaudies teisę tarti
savo žodį apie valstybingumo esmę.12
Šeštojoje deklaracijos pastraipoje įvardijamas istorinio posūkio momentas, paskutinį kartą Aukščiausiosios Tarybos priimamame dokumente fiksuojantis
okupacinį Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos
vardą (1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į Lietuvos TSR
Aukščiausiąją Tarybą rinkimų teisę turintys Lietuvos
gyventojai savo valia suteikė išrinktiesiems LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatams tautos atstovų mandatą
ir prievolę atstatyti Lietuvos valstybę...) ir skelbiantis,
kad ... nuo 1990 m. kovo 11 d. 18 val. ji bus vadinama
Lietuvos Aukščiausiąja Taryba 13 [pažymėta autorės
I. A. – red. pastaba].
Dėl šios deklaracijos Z. Vaišvila pasiūlė vardinį
balsavimą. Suprasdami šio balsavimo svarbą deputatai
tam pritarė. Skelbiant vardinio balsavimo rezultatus
kiekvienas deputatas turėjo atsistoti ir balsu patvirtinti savo pasirinkimą: 126 deputatai buvo „už“, niekas
nebalsavo „prieš“, vienas biuletenis buvo negaliojantis
11
12

Kovo 11-osios akto si��atarai

13

Ibid.
Ibid.
Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo Akto signatarai 1990,
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ir 6 deputatai iš būsimos Lenkų frakcijos susilaikė –
S. Akanovičius, L. Jankelevičius, R. Maceikianecas,
S. Peško, V. Suboč ir E. Tomaševičius. Pagal šiuos
rezultatus buvo galima prognozuoti ir balsavimą dėl
Nepriklausomybės atkūrimo.
Šią deklaraciją pasirašė Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos sekretorius L. Sabutis.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba, priėmusi įstatymą
„Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“, kuris įsigaliojo
nuo jo priėmimo momento, nustatė, kad, priėmus
oficialų valstybės pavadinimą „Lietuvos Respublika“,
kečiasi institucijų bei pareigybių pavadinimai. Nuo šio
momento Lietuvos Aukščiausioji Taryba tampa Lietuvos Respublikos Aukščiausiąja Taryba, o jos pirmininko
pareigybė – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas.
Ir tik tuomet, kai buvo atlikti visi būtiniausi teisiniai
žingsniai, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba galutinai įvykdė Tautos valią: priėmė svarbiausią 1990 m.
kovo 11-osios dokumentą – Aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo“, kuriame Nepriklausomybės tęstinumas paremtas Lietuvos valstybės
konstituciniu pamatu – Lietuvos Tarybos 1918 m.
vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktu bei Steigiamojo
Seimo 1920 m. gegužės 15 d. rezoliucija.
Šį Lietuvos Laisvės bylą užbaigusį dokumentą pasirašė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
pareigūnai – Pirmininkas V. Landsbergis ir sekretorius
L. Sabutis – bei visi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, balsavę už šį istorinį Aktą.
Po Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo ir
Aukščiausiosios Tarybos nustatytų pirmalaikių rinkimų,
įvykusių 1992 m. spalio 25 d., įstatymų leidžiamąjį darbą
tęsė Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą pakeitęs
Lietuvos Respublikos Seimas, savo istoriją skaičiuojantis
nuo 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo, šiais
metais mininčio garbingą šimtmečio jubiliejų.
n

Akimirka po Lietuvos
nepriklausomos valstybės
atkūrimo 1990 m. kovo
11 d. Paskelbti balsavimo
rezultatai. ANDRIAuS
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Mažoji Lietuva

Iš Šv. Jono bažnyčios
Klaipėdoje istorijos (IV)
Dr. Martynas PURVINAS,
Kaunas

A

nkstesniuose trijuose rašiniuose trumpai
apibūdinau labai permainingą Klaipėdos
miestiečių šventovės istoriją XIII–XIX a., buvusius netikėtus likimo pokyčius ir nelauktas
nelaimes.
Po baisiojo 1854 m. gaisro uostamiestyje 1857 m.
buvo pašventinta naujoji Šv. Jono bažnyčia – jos
didesnis ir išvaizdesnis pastatas, 1864 m. papildytas

Virš Klaipėdos senamiesčio pastatų praeityje iškildavusi
vaizdingoji Šv. Jono bažnyčia, į upę įplaukdavę nemaži burlaiviai,
pakrantėse virte viręs kasdienis gyvenimas. Buvusioji Klaipėda
prieškariniame piešinyje (dail. Gustav Boese). IlIustr. Iš
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įspūdingu bokštu, ilgam tapusiu vienu iš Klaipėdos
simbolių. Tais ekonominio pakilimo ir ramaus gyvenimo dešimtmečiais miestiečių bendruomenė galėjo
atsidėti naujosios šventovės puošimui ir dailinimui.
Baigiantis XIX a. senosios protestantizmo nuostatos jau buvo gerokai išblėsusios. Jei prieš kelis šimtmečius reikalauta visokeriopo kuklumo, Dievo namų
asketiškumo ir panašių dalykų, tai vėliau dauguma
parapijiečių vis labiau užsinorėdavo įvairių grožybių.
Jei XVI a. uoliausi Reformacijos šalininkai „švarindavo“ senąsias bažnyčias, naikindami ten aptiktas
skulptūras, paveikslus ir kitokius esą bereikalingus
padailinimus, tai vėliau pajusta, kad sakralinė dailė
ir panašūs dalykai nėra beprasmiai, kad jie reikalingi
daugelio žmonių širdims ir jausmams.
Taip naujojoje Šv. Jono bažnyčioje nuo 1857 m.
nebesitenkinta plikomis sienomis – jas dailino įvairūs
ornamentai, pagal to laikotarpio madas parinkti atspalviai ir kt. Ant sienų buvo iškabinti per didįjį gaisrą
išgelbėti Klaipėdos dvasininkų portretai. Bažnyčią
puošė ir iš degančios šventovės išnešta senoji medinė
drožinėta sakykla.
Tuometines gaires naujosios bažnyčios puošniam
interjerui nustatė pats Prūsijos karalius Frydrichas
Vilhelmas IV (Friedrich Wilhelm IV). Savo vaikystės
miestą ir jo šventovę globojęs monarchas naujajam
altoriui 1857 m. padovanojo didelį paveikslą „Kristus
Alyvų kalnelyje“ (dailininkas A. Botervekas (Bouterweck). Pamirštant senąsias nuostatas (gal pripažintas
suklydimais), bažnyčios vidus puoštas sakralinėmis
skulptūromis. Antai, naująją sakyklą puošė apaštalų
figūros.
1871 m. įkūrus Vokietijos imperiją, susilaukta
dovanų iš paties kaizerio Vilhelmo I. Jis Klaipėdos
šventovei atsiuntė dvi dideles (žmogaus ūgio) medines
Kristaus ir Mozės skulptūras (dailininkas Albertis),
kurios pastatytos abipus altoriaus. Šis buvęs gan
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Šv. Jono bažnyčios griuvėsiai gal 1945 m. žiemos nuotraukoje.
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puošnus ir paauksuotas – tinkamas plėtoto uostamiesčio pagrindinei šventovei.
Turtėjusios Klaipėdos įtakingesnieji miestiečiai
taip pat stengėsi neatsilikti. Savajai bažnyčiai būdavo
dovanojami įvairūs dalykai (nuo išsiuvinėtų altoriaus
užtiesalų iki sidabrinių ar kitokių bažnytinių rykų).
Didžiojo pastato puošmena – aukštasis varpinės
bokštas – buvo pastatytas iš Klaipėdos pirklio Vynerio (Wiener) paliktų lėšų. Daugelio žmonių puošta
šventovė tapo svarbia klaipėdiškių gyvenimo dalimi.
Keliautojai ir smalsesnieji miestiečiai netrukus aptiko didįjį varpinės bokštą, iškilusį gal 75 m aukštyn.
Iš tų padangę siekusių aukštybių atsiverdavo įspūdingi
vaizdai į pajūrio miestą ir jo apylinkes. Bokšto aikštelėje kabėjo trejetas varpų, kurių gausmas sklisdavo į
tolybes. Ne vienam laivui ta aukštoji smailė su saulėje
žibėjusia vėtrunge parodydavo kelią į uostamiestį.
Plintant fotografijos amatui, į bokštą kopdavo vis nauji
fotografai. Vaizdai nuo to bokšto papildė ne vieną
tuometinį iliustruotą leidinį. Iš tų aukštybių buvo
galima dairytis į jūroje praplaukdavusius ar į uostą
sukdavusius laivus. Aukštasis bažnyčios bokštas puošė
dažną Klaipėdą vaizdavusį paveikslą, tuomet gausiai
leistus atvirukus.
Šiandien anuometiniai laikai atrodo gana idiliškai – gal ir tada daug kam atrodė, kad beveik šešetą
dešimtmečių besitęsusi ramybė bei gyvenimo pastovumas toks liks gal amžinai. Iš tiesų pasaulyje kaupėsi visokios trintys, galop pratrūkusios neregėtomis
skerdynėmis ir sumaištimi, nuo 1914 m. vasaros užsitęsusia daugelį metų ir šiandien vadinama Pirmuoju
pasauliniu karu bei tuomečiu pokariu.
Ligtoliniai dešimtmečiai Prūsijos karalystei buvę
labai sėkmingi. Sugebėta sukurti Vokietijos imperiją,
įsiveržti į pasaulinių galybių gretas, užsiimant kolonijas tolimuose kraštuose (nuo Afrikos iki Okeanijos).
Daug ką stebino sparti vokiškojo mokslo ir technikos
pažanga. Sukurto naujo karinio laivyno kreiseriai
pasiekdavo Ramųjį vandenyną, pakrančių šalims
nešdami žinią apie kylančią jėgą. Deja, nepamatuotos
ambicijos galop įstūmė nei pusės amžiaus nesulau6

kusią imperiją į pragaištingą konfliktą, vėliau pradėtą
vadinti Didžiuoju karu. Užsitęsus nepabaigiamiems
mūšiams, paaiškėjo, kad naujajai didvalstybei stinga
labai daug ko – nuo maisto produktų iki žaliavų
karinei pramonei. Teigta, kad toje karo nualintoje
valstybėje iš bado ar nuo kitų nepriteklių mirė per
pusė milijono gyventojų. Beveik beviltišką tos šalies
padėtį rodė 1917/1918 m. potvarkis nukabinti Klaipėdos bažnyčių varpus ir juos kaip žaliavą atiduoti
Vokietijos karinei pramonei.
To karo pradžia Šv. Jono bažnyčiai lyg nežadėjo nieko blogo. Šventovės, regis, nespėjo suniokoti 1915 m.
kovą į uostamiestį įsiveržusios rusų pajėgos, sudeginusios žinomąją Sendvario sodybą ir padariusios
daug kitokios žalos. 1918 m. lapkritį nustekentajai
Vokietijos imperijai galop kapituliavus, prasidėjo ilgi
laukimo mėnesiai, gaudant žinias iš karo nugalėtojų
stovyklos.
Nuo 1920 m. sausio 1-osios atsirado Klaipėdos
kraštas su uostamiesčiu kaip autonominis, nuo Vokietijos atskirtas administracinis darinys. Prasidėjo
vadinamasis prancūzmetis, gana simbolinėms Prancūzijos okupacinėms pajėgoms žymiau nesikišant į vietos
gyvenimą. Antai, miesto bažnyčiose būdavo minimi
kovų laukuose (neretai toje pačioje Prancūzijoje) žuvę
ar pradingę parapijiečiai, kurtas memorialas Didžiojo
karo aukoms.
Dar nuo XIX a. vidurio žymiau keitėsi ir pati
Klaipėda. Jei ankstesniais šimtmečiais tarp miestiečių vyravo vokiečiai, škotai, anglai, prancūzai ir kiti
išeiviai iš Vakarų šalių, tai didžiųjų pokyčių amžiuje
uostamiestyje kūrėsi vis daugiau pasiturinčių lietuvininkų. Tai nebebuvo vien samdyti pagalbininkai, fabrikų darbininkai, tarnaitės ir pan., bet ir amatininkai,
prekybininkai, namų savininkai, įstaigų tarnautojai
ir kt. Klaipėdoje apsigyvenę lietuvininkai tapdavo
miestiečių bažnyčios parapijiečiais, ne visada likdami
vien eiliniais nariais, nors Šv. Jono bažnyčia dažnai
vadinta tiesiog „vokiečių bažnyčia“.
Antai, 1921 m. sausio 23 d. rengiant rinkimus
šioje parapijoje, į jos tarybą siūlytas pašto tarnautojas
J. Idzelys, į parapijos atstovų būrį: namų prievaizdas
G. Liliškys, panelė A. Butkutė, pirklys K. Adomaitis,
įmonės vadovas F. Raudžius, našlė A. Endrulaitienė,
pašto tarnautojas M. Žardininkas, pirklys J. Grigolaitis, gaisrininkų vyresnysis M. Redveikis, šaltkalvis
R. Aušraitis, kūrikas R. Vitkaitis, balnius A. Butkus,
ponia M. Knobaitienė ir kt.
Atsigaunant po Didžiojo karo, Šv. Jono bažnyčia
buvo tapusi ir savotišku miesto kultūriniu centru.
Be įprastinių pamaldų bei kitų religinių renginių ten
organizuoti ir labiau pasaulietiniai renginiai. Pavyzdžiui, parapijos vakaruose rodytos žinomų dailininkų
paveikslų skaidrės, skaitytos paskaitos. Ten pasirodydavo parapijos choras, giedotos giesmės, deklamuoti
poezijos kūriniai ir kt. Kaip žinomas sambūris sukurta
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parapijos choro bendrija. Intensyvus buvo ir religinis
gyvenimas. Pavyzdžiui, per 1921 m. Kalėdas vyko
rytinės ir popietinės pamaldos, dar ir pamaldėlės
vaikams.
1923 m. pradžioje Lietuvos Respublikai prisijungus
Klaipėdos kraštą, prasidėjo naujas įtampų bei konfliktų laikotarpis. Atsigaunančiai Vokietijai siekiant
išlaikyti savąją įtaką, o vėliau panorus susigrąžinti
Klaipėdos kraštą ir kitas po 1918 m. prarastas teritorijas, į stiprėjusią politinę kovą buvo įveltos ir religinės
bendruomenės.
Trumpai priminus anuometinius barnius ir piktumus, pasiekiame ir jų, matyt, neišvengiamą baigtį –
1939 m. kovą nacionalsocialistinės Vokietijos pajėgos
aneksavo Klaipėdos kraštą ne vien pakeisdamos valstybinę priklausomybę, bet ir įvesdamos ten naujovišką
politinį režimą. Tik po kurio laiko dalis vietinių pradėjo suvokti, kad nacionalsocialistai nesiruošia gerbti
krikščionybės ir daugeliui įprastų Viešpaties įstatymų.
Tą naująjį konfliktą ilgam pridengė 1939 m. rugsėjį
nacistinės Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos
pradėtas Antrasis pasaulinis karas.
Tiems sąjungininkams netrukus aršiai susikibus
tarpusavyje, kliuvo ir Klaipėdai. 1941 m. birželio 24 d.
sovietinei aviacijai bombarduojant uostamiestį, ten
žuvo bent 12 civilių žmonių (tarp jų prekybininkas
G. O. Paulaitis ir kt.). Gedulingos pamaldos jų atminimui liepos 6 d. laikytos Šv. Jono bažnyčioje.
Gausėjusius žuvusiuosius tekdavo minėti ir vėliau.
Karo eigai apsigręžus, 1944 m. Rytų frontas vis
sparčiau artėjo prie uostamiesčio. Tą rudenį sovietinė
kariuomenė brovėsi į Mažąją Lietuvą, tačiau Klaipėda
iki pat 1945 m. sausio pabaigos taip ir nebuvo užimta.
Ją nacistinės Vokietijos pajėgos stengėsi ginti kaip
svarbų strateginį punktą Baltijos pakrantėje, jūros
kelyje į vis tebesipriešinusį Kuršą.
Rengiantis būsimai uostamiesčio apgulčiai, tą rudenį evakuoti miesto gyventojai, gynybai nereikalingi
civiliai ir kitkas. 1944 m. spalio 8 d. (sekmadienį)
ilgametis Šv. Jono bažnyčios kunigas Ribaitis ir
vyskupas Obereigneris laikė simbolines atsisveikinimo pamaldas, skambino varpais (kaip pasirodė,
jau paskutinį kartą). Kitą pavakarę vyskupas kėlėsi į
Kuršių neriją, sulaukęs sovietinės aviacijos didžiojo
antskrydžio. Jis pats matęs liepsnojantį uostamiestį
ir aukštu fakelu įsiplieskusį Šv. Jono bažnyčios didįjį
bokštą. Taip baigėsi dar vienas tos šventovės gyvavimo
etapas – dešimtmečiais bažnyčioje kauptos puošmenos
ir vertybės virto plėnimis, tik kokie smulkesni dalykai
gal buvo išvežti iš miesto.
Kitaip nei per 1854 m. gaisrą, ištuštėjusiame,
padegamųjų ir kitų bombų kruša apipiltame mieste
1944 m. spalio 9 d. vakarą veikiausiai neatsirado gelbėtojų, bandžiusių iš miesto bažnyčios išnešti kokias
interjero puošmenas ir kt. Apgultame mieste drausta
fotografuoti, tad nežinomi tuomet sudegusios šventoVoruta
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vės vaizdai. Suniokotame senamiestyje tada apsilankęs
iš Klaipėdos kilęs kareivis vėliau rašė, kad Šv. Jono
bažnyčia buvusi suniokota, jos vidus išgriautas (gal
sudegus stogui ir kt.).
Ir po to nelaimingojo gaisro virš miesto turėjo
kilti didžiosios šventovės aukštieji mūrai. Užsitęsus
Klaipėdos apsiausčiai, veikiausiai jie naudoti stebėjimo punktams įrengti – iš ten atsiverdavo tolimos
apylinkės. Tie mūrai veikiausiai kliuvo sovietų karo
vadams, tad apšaudant miestą taikytasi ir į Šv. Jono
bažnyčios siluetą.
1945 m. sausio 13 d. sovietams pradėjus didįjį
puolimą Rytprūsiuose, toli nuošalėje likusi Klaipėda
jau nebeatrodė svarbi. Buvo įsakyta ten buvusias
Vokietijos kariuomenės dalis išvesti Karaliaučiaus
ir Piliavos gynybai, išvežti karinį turtą, o svarbius
objektus susprogdinti.
Gal tada nenorėta palikti ir aukštųjų šventovės
mūrų, nuo kurių matėsi per Kuršių neriją atsitraukiantys vokiečių daliniai. Gali būti, kad tada sprogdintas
ir aukštasis bažnyčios bokštas – jau nukentėjęs ir
ankstesniais mėnesiais. 1945 m. sausio 28 d. ankstų
rytą paskutinis vokiečių kareivis paliko miestą, vasario
1 d. įsitvirtinta ties Pilkopa, piečiau Nidos.
Sovietų kariuomenė ištuštėjusią Klaipėdą tuomet
užėmė be mūšio. Kaip visada darbavosi sovietinė
propaganda – režisuotos nuotraukos, kaip išvaduotojai
„didvyriškai kaunasi“ su nesamu priešininku sugriauto
miesto gatvėse. Gal tais mėnesiais fotografuotasi ir prie
Šv. Jono bažnyčios liekanų – vėliau pasklidusiame
vaizde matyti suniokoti didžiuliai mūrai.
Okupuota Klaipėda, kurioje užsiliko gal keli senbuviai, tapo uždara karine zona. Ne vieną mėnesį ten
negalėjo patekti jokie civiliai. Negausūs liudininkai
vėliau rašė, kad uosto krantinėse buvo sukrauti ištisi
kalnai visokio grobio (klaipėdiškių baldai ir visa kita),
kuris gabentas į Rytus. Mieste buvo įrengta vokiečių
karo belaisvių stovykla. Jie kasdien varyti į darbus –
privalėjo ardyti gausius griuvėsius, rinkti plytas bei
kitką naujoms statyboms. Veikiausiai, patogiu statybi-

Nugriautosios Šv. Jono bažnyčios likučiai pokariu. Pažymėtina,
kad greta stovėjusi klebonija ir parapijos namai tuomet buvo
beveik sveiki, tad didžioji šventovė sovietmečiu buvo nugriauta
tyčiomis. Iliustr. iš „Memeler Dampfboot“, 1962, Nr. 13, s. 179
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nių medžiagų „sandėliu“ laikyti ir Šv. Jono bažnyčios
didieji mūrai, kurie buvo uoliai ardomi.
Vėliau į atkuriamą uostamiestį pradėjo keltis pokariniai atvykėliai iš Sovietų Sąjungos ir okupuotos Lietuvos.
Ne vienas tuometinis lietuvis nežinojo, kas anksčiau
stovėjo Klaipėdoje, kur stūkso kokie mūrai. Antai,
vėliau skelbtas vienos moters pasakojimas – jai atvykus
gal 1947 m. sprogdinta sena bažnyčia. Deja, taip ir liko
neaišku – kuri ten Klaipėdos šventovė buvusi, kurioje
vietoje sprogdinta ir t. t. Aišku, kad sovietai stengėsi
likviduoti jiems nereikalingas senojo miesto liekanas –
juolab okupaciniam režimui visai netikusias bažnyčias.
Šaipytasi, kad krašto sovietizacija anuomet prasidėjo
nuo propagandos – anuometinė negausi žiniasklaida
neskelbė jokių tikrų žinių apie to laiko padėtį ir naujojo
režimo veiklą. Kiek menkų žinučių pasirodydavo Vakaruose. Teigta, kad 1945 m. tebestovėjo lietuviškosios
laukininkų ir reformatų bažnyčių statiniai. 1947 m.
atplaukęs jūreivis jau nebematė praeityje virš Klaipėdos
besistiebusių bažnyčių bokštų. 1947 m. dar stovėjusi didžioji katalikų bažnyčia, apysveikė anglikonų bažnyčia
greta uosto. Gal tada matyta, kaip sprogdinta viena iš
senųjų bažnyčių. 1950 m. teigta, kad nugriautų bažnyčių liekanos verstos į bangolaužius Klaipėdos uoste.
Chruščiovinio atšilimo laikais bandė atsigauti
krašto senbuviai, 1955 m. lapkričio 10 d. oficialiai užregistravę vietos evangelikų liuteronų bendruomenę.
Jie bandė atgauti lietuviškąją Šv. Jokūbo bažnyčią (ši
griauta dar 1946/1947 m.), anglikonų bažnyčią ar Šv.
Jono parapijos namus (šiuos nutarta statyti 1922 m.
balandžio 3 d.). Deja, sovietinis režimas nenuolaidžiavo – tikintiesiems pamaldas tekdavo laikyti po atviru
dangumi, jokių pastatų jie neatgavo.
Anuometiniams okupacinio režimo ideologams
užkliūdavo tai Trakų pilies atstatymas, tai sunkiai
išnaikinami „religiniai prietarai“. Paraginus „iš aukščiau“, pasitelkus karinius šarvuočius ir kitką, 1959 m.
rugsėjį buvo nuversti nuo XVII a. stovėję Klaipėdos
lietuvininkų bažnyčios mūrai.
Visokeriopai persekioti krašto senbuviai po 1957 m.
Maskvos susitarimų (palankių buvusiems Vokietijos
piliečiams) masiškai pasuko į Vakarus. Pokariu besiklosčiusios lietuvininkų bendruomenės vėl sumenko.
Tuomet iš okupuoto krašto išvežtose nuotraukose matoma ir buvusios Klaipėdos miesto šventovės vieta –
nuardžius didžiąją dalį Šv. Jono bažnyčios mūrų, tas
plytas išvežus sovietinėms statyboms, šventoriuje dar
tebestūksojo apatinės pastato dalies fragmentai.
Vėliau sovietinės Klaipėdos vadovai susirūpino esą
tinkamu tos dykvietės panaudojimu. Tebetęsiant kovą
su „religiniais prietarais“ ir nepageidaujamos praeities
paveldu, nugriautosios šventovės vietoje buvo įrengtos
viešosios išvietės, taip „pagerbiant“ tą sakralinį plotą.
Tais dešimtmečiais uostamiestyje buvo nuveikta
išties daug – visų didžiųjų šventovių pastatai buvo
nugriauti (kitaip nei kituose sovietų okupuotos Lietu8

vos miestuose, kur uždarytų bažnyčių pastatai naudoti
kaip sandėliai ar kt.), naujoji Klaipėda kurta kaip tikrai
sovietinio „naujojo pasaulio“ miestas – neva laisvas
nuo „religinių prietarų“ ir kitokių atgyvenų. Tuo didžiuodavosi anuometiniai vietos ir Vilniaus veikėjai.
Jau minėtame 1968 m. rengtame Klaipėdos senamiesčio rekonstrukcijos projekte nugriautosios
Šv. Jono bažnyčios vietoje buvo numatytas naujas nemažas statinys. Užtat ilgaamžio Klaipėdos sakralinio centro
vietoje Danės (Dangės) kairiajame krante (kur praeityje
stovėjo lietuvininkų ir ankstesnė Šv. Jono bažnyčios,
senoji mokykla, plytėjo svarbiosios kapinės ir kt.) siūlyta
palikti visuomeninę erdvę – apželdintą plotą.
Klaipėdos Šv. Jono bažnyčią dažniau paminėdavo
į Vakarus ištrūkę krašto išeiviai. Sovietinės okupacijos
dešimtmečiais ta šventovė lyg ir neegzistavo – to meto
negausiose publikacijose apie ją nebūta užuominų,
nesigirta ir „didvyriškais žygiais“ griaunant senąsias
šventoves. Chruščiovinio atšilimo metais veikliems
katalikams pasistačius naująją savo šventovę, ši netrukus buvo atimta, o neklusnieji statytojai nubausti. Taip
esą sėkmingai tvarkytasi sovietiniame uostamiestyje,
kuriame uoliai darbavosi didžiausias būrys saugumiečių su savaisiais gausiais talkininkais, taip kurdami
komunizmą ir neva geriausią pasaulyje santvarką.
Ilgai kurtas propagandinis tobulo sovietinio miesto
įvaizdis staiga pradėjo eižėti Atgimimo metais. Laisvėjant spaudai, radosi drąsesnių rašinių apie sunaikintas
Klaipėdos bažnyčias. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, publikuoti siūlymai atstatyti Šv. Jono šventovę,
atkurti įspūdingiausią senojo miesto elementą.
Netrukus užgriuvę ekonominiai ir kiti sunkumai
ilgam sustabdė tas viltis, kaip ir uostamiestyje įsigalėjusi
korupcinė senamiesčio tvarkymo sistema. Vėliau radosi
visai nevykęs siūlymas – nugriautosios bažnyčios vietoje pastatyti mažesnį netinkamo pavidalo naujos šventovės pastatėlį, taip ilgiems laikams užimant svarbųjį
plotą, galutinai ištrinant senosios šventovės pėdsakus.
Galop grįžtama prie minties atkurti buvusio dydžio
ir išvaizdos statinį, kuris vėl taptų reikšmingu istorinės
Klaipėdos ženklu, primintų ilgaamžę uostamiesčio istoriją. Gausėja tenykštės praeities tyrimų, archeologai
atskleidžia vis daugiau senovės bruožų.
Šis straipsnių ciklas parengtas, panaudojus autoriaus
asmeniniame archyve saugomą medžiagą.
Literatūra
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Karalienė Luizė Tilžėje
Andželika ŠPILIOVA,

istorikė, muziejininkė*, paminklosaugininkė, Tilžė (Sovetskas), Rusijos
Federacija

B

iografinėje literatūroje jos vardas dažniausiai minimas pakiliais ir užuojautos
kupinais tonais, o ji pati vadinama „dangišku
regėjimu“ arba „dieviškuoju reiškiniu“. Nors
kalbama ne apie Mariją Antuanetę ir ne apie
Mariją Stiuart. Jos garsus, legendų ir romantikos apipintas vardas Tilžės (Sovetsko) miesto
metraščių puslapiuose užima svarbią vietą...

Prūsijos karalienė Luizė (Luise Auguste Wilhelmine
Amalie Strelitz von Mecklenburg) gimė 1776 m. kovo
10 d. Hanoveryje Meklenburgo-Štrelico hercogo
Karlo Liudviko Frydricho (Karl Ludwig Friedrich)
ir princesės Fryderikės Karolinos Luizos fon Hesen-Darmštat (Friederike Caroline Luise von HessenDarmstadt) šeimoje. Luizės motina mirė anksti,
todėl, gyvendama Herenhauzene, ji buvo auklėjama
guvernantės Volcogen (Wolzogen), o vėliau, persikėlus
į Darmštatą, jos auklėjimą tęsė senelė grafienė Marija
Luiza Albertina.
Būdama 17 metų, Luizė Frankfurto teatre susipažino su Prūsijos princu Frydrichu Vilhelmu (Friedrich
Wilhelm). Sužavėtas Luizės grožio ir kilnumo, 1793 m.

balandžio 24 d. princas jai pasipiršo, o po aštuonių
mėnesių, gruodžio 24-ąją, jie susituokė.
Jų santuokoje gimė dešimt vaikų, iš kurių tik septyni sulaukė brandaus amžiaus. Daugelis atžalų užėmė
aukštas padėtis Europos ir netgi carinės Rusijos politinėse arenose. Luizės vyriausias sūnus Frydrichas
Vilhelmas IV (Friedrich Wilhelm IV) Prūsiją valdė nuo
1840 m. iki 1861 m., 1857 m. susirgo silpnaprotyste.
Frydricho Vilhelmo IV vardu nuo 1858 m. valdė
regentas jo brolis Vilhelmas, 1861 m. tapęs Prūsijos
karaliumi Vilhelmu I, o 1871 m. – Vokietijos imperatoriumi. Karalienės Luizės dukra Fryderika Šarlotė
1817 m. ištekėjo už Nikolajaus I ir 1825 m. tapo
Rusijos cariene Aleksandra Fiodorovna. Taip Luizė
tapo Rusijos imperatoriaus Aleksandro II senele.
Nors išlikę Luizės portretai ir amžininkų atsiminimai vienas kitam prieštarauja, manoma, kad ji buvo
labai patraukli. 1805 m. gruodžio 22 d. grafas A. P.
Stroganovas rašė iš Berlyno Adomui Čartoriskiui:
Mielas mano, kokia ji žavi, ta karalienė. Ji man labai
patiko, ir aš nerandu priežasčių kritikai. Napoleonas
viename savo karinių biuletenių pavadino karalienę
moterimi gražia, bet kvaila. Tai buvo nelabai malonus

Karalienės Luizės tilto
portalas. Iliustr. iš kn.:

Шпилёва А. И., „Тильзит на

почтовой открытке“: каталог
почтовых открыток с видами

Тильзита 1-й трети XX в. из
фондов Музея истории города
Советска и Калининградского
областного историкохудожественного музея,
Калининград: Аксиос, 2013,
130 с.: ил.
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atsiliepimas, bet kartais naudinga žinoti, ką apie tave
galvoja priešai, juolab kai susitikimas su jais neišvengiamas. Ir jis įvyko 1807 m. birželio mėn. Tilžėje
po karo, prasidėjusio 1806 m. spalio 8 d., kuriame
Napoleonas pradėjo žygį prieš Rusijos, Prūsijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos koaliciją. Napoleonas
pavadino karalienę Luizę karo sukėlėja.
Galbūt todėl, kad Prūsijos karališkasis dvaras kartu
su karaliene reikalavo pradėti karą su Napoleonu iki
sąjungininkų žygio, kad nereiktų dalytis pergalės
laurais.
Tačiau karas pasibaigė vos prasidėjęs spalio 14 d.,
sunaikinęs beveik visas Prūsijos ginkluotąsias pajėgas, sukoncentruotas dviejose armijose pagrindinėse
kautynėse prie Jėnos ir Aueršteto. O spalio 27 d.
Napoleonas įžengė į Berlyną. Dabar rusų armijai
teko kovoti su prancūzais vos ne vienas prieš vieną
(rusams padėjo tik A. V. Lestoko (Anton Wilhelm von
L’Estocq) prūsų korpusas).
Atlaikiusi dvejas dideles kautynes prie Pultusko
(Pułtusk, Lenkija) ir Prūsų Ylavos (Preußisch Eylau,
dab. Bagrationovskas, Kaliningrado sr.), 1807 m. birželio 14 d. ties Frydlandu (Friedland, dab. Pravdinskas, Kaliningrado sr.) rusų armija buvo sutriuškinta ir
neteko ne mažiau 10 tūkst. karių. Remiantis įvairiais
šaltiniais, priešas prarado nuo 4,5 iki 8,5 tūkst. karių.
Valdove, – po Frydlando mūšio pareiškė Aleksandrui I jo brolis didysis kunigaikštis Konstantinas Pavlovičius, – jeigu nenorite sudaryti taikos su Prancūzija,
tai duokite kiekvienam savo kareiviui gerai užtaisytą
šautuvą ir įsakykite jiems iššauti į save. Tokiu atveju
jūs turėsite tokį patį rezultatą, kokį jums duotų naujos
ir paskutinės kautynės.
Gresiant Napoleono įsiveržimui į Rusiją, likusi
be kontinentinių sąjungininkų, rusų armija ir prūsų
armijos likučiai traukėsi per Tilžę tris dienas iki bir-

želio 19 d., po savęs sudegindami medinį tiltą per
Nemuną. Tą pačią dieną į miestą įžengė Napoleono
vadovaujama prancūzų kariuomenė. Napoleono
pergalė privertė Aleksandrą staigiai pakeisti užsienio
politikos sprendimus – vakare į prancūzų armijos
avanpostą atvyko rusų armijos karininkas su balta
parlamentaro vėliava ir raštišku paliaubų sudarymo
pasiūlymu.
Birželio 22 d. susitikę kunigaikštis A. LobanovasRostovskis ir Napoleonas patvirtino paliaubų planą.
Po dviejų dienų Tilžėje Napoleono generolas Žeraras
Diurokas (Gérard Christophe Michel Duroc) ir A. Lobanovas-Rostovskis apsikeitė ratifikaciniais raštais ir
sutarė dėl dviejų imperatorių susitikimo.
Jie susitiko birželio 25 d. Nemuno upės viduryje
ant plaustų įrengtame paviljone ir konfidencialiai
tarėsi 1 val. 50 min. Kitą dieną, birželio 26 d., įvyko
antras imperatorių susitikimas ant plaustų, tačiau
jame jau dalyvavo ir Prūsijos karalius Frydrichas
Vilhelmas III. Vakare Aleksandras I, Napoleono
pakviestas, atvyko į Tilžę. Nuo tada imperatorių
susitikimai ir pokalbiai vykdavo kasdien. Dažnai
vykdavo ir trijų armijų kariniai manevrai.
Kiekvieną dieną nuo 11 iki 13 val. Prancūzijos
diplomatas Šarlis Morisas Taleiranas (Charles-Maurice
de Talleyrand-Périgord) ir kunigaikštis Aleksandras Kurakinas, kartais dalyvaujant grafui Golcui (von Goltz)1,
vedė derybas dėl taikos. Prūsijos diplomatams nepavyko
pasiekti palankių taikos sąlygų, todėl buvo nuspręsta išnaudoti paskutinę galimybę – pakviesti karalienę Luizę
į Tilžę deryboms su Napoleonu. Tų, karalienei įtemptų,
dienų chronologija atsispindi istoriniuose šaltiniuose.
Birželio 30 d. ji gavo Frydricho Vilhelmo III laišką,
kuriame buvo Frydricho Kalkroito (Friedrich Adolf
1

Frydricho Vilhelmo pasiuntinys Varšuvoje.

Imperatorių Napoleono ir
Aleksandro I susitikimas
1807 m. birželio 25 d. IlIustr.

Ma�o�i Lietuva

Iš kN.:

„Эпоха наполеоновских

войн: каТалог высТавки“, авТ.
всТуп. сТ.

а. и. Шпилёва,
с. а. якимов, й. менерТ;
краевед. музей восТоч.
пруссии (лЮнебург),
калинингр. обл. исТорикохудож. музей, музей исТории
города совеТска, калининград:
аксиос, 2015, 80 с.: ил.
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Graf von Kalckreuth)2 pranešimas. Jame F. Kalkroitas,
patartas Joachimo Miurato (Joachim Murat)3, rekomendavo karalienei nuvykti į Tilžę, nes to pageidavo
Napoleonas ir tai galėjo turėti teigiamos įtakos jo
sprendimams Prūsijos atžvilgiu. Letovas Forbekas
pateikia šio laiško tekstą: Be to, iš patikimų šaltinių
aš žinau, kad Jos Didenybės Karalienės kuo greitesnis
atvykimas ir dalyvavimas turėtų neblogą poveikį; man
buvo pasakyta, vien jos vardas gali pagelbėti, ir tai buvo
išsakyta daugelio prancūzų. Jos Didenybės Karalienės
keliantis susižavėjimą malonus bendravimas turėtų didesnį poveikį, negu bet kokia diplomatijos meno forma.
Netgi spėjama, kad Napoleonas to labai norėtų.4
Liepos 4 d. karalienė atvyko į Piktupėnus (Piktupönen, dab. Lietuva). Ten ji susitiko su Karlu fon
Hardenbergu (Karl August von Hardenberg)5, kuris
ją parengė susitikimui su Napoleonu ir davė patarimų, turėjusių įtakos jos pokalbiui su Prancūzijos
imperatoriumi.
Liepos 5 d. atvyko Aleksandras I ir atsivežė Napoleono taikos sąlygas, nustatančias Elbės kairiojo
kranto ir Nemuno dešiniojo kranto žemių priklausomumą. Tuo metu, kai jis pietavo su karaliumi ir
karaliene, atvyko Armandas Kolenkuras (Armand
Augustin Louis de Caulaincour)6. Jis perdavė Napoleono sveikinimus bei apgailestavimą, kad jis pats negali
palikti neutralios Tilžės, ir pakvietė Aleksandrą I
pietų.
Liepos 6 d. popietę, po pokalbio su Levinu Benigsenu (Levin August Gottlieb Bennigsen)7, karalienė
Luizė su dvaro kamerheru fon Buchu (von Buch),
grafienėmis fon Fos (von Voß) ir Tauenzin, lydima
gvardijos korpuso padalinių, išvyko į susitikimą.
Tilžėje, Šlosmiuleno (Schlossmühlenstrasse) g. 11
vėliau Liudendorfo (Ludendorff) aikštė 4), bute ją
pasitiko imperatorius Aleksandras I ir Hardenbergo
įpėdinis grafas Golcas, jie manė, kad karalienė Luizė yra paskutinė viltis išgelbėti Prūsiją. Vos jiems
išėjus, buvo pranešta apie Prancūzijos imperatoriaus
atvykimą su didžiule svita. Sutiktas rūmų damos,
miesto burmistro žmonos, Napoleonas pakilo laiptais
ir atsidūrė prieš karalienę.
Pasak grafienės Tauenzin ir pono Keselio (Kesell),
kuriuo remiasi Bejer (Beyer), liudijimų, karalienė
pasirodė nuostabiai: spindinčios didelės akys, išdidžiai pakelta, diademos vainikuojama galva, grakšti
2
3

4

5
6
7

Prūsijos feldmaršalas.
Kunigaikštis, Prancūzijos maršalas (1804), Neapolio karalius
(1808–1815), Revoliucijos ir Napoleono karų dalyvis. Daug prisidėjo
prie Napoleono I pergalių Jėnos ir Aueršteto (1806), Ylavos (1807)
mūšiuose.
Oscar von Lettow-Vorbeck, „Der Friede zu Tilsit“, Vortrag geh in der
Millitarges zu Berlin am 23 Oktober 1895, in: Millitär-Wochenblatt,
1896 02 01, s. 10, 103–119.
Prūsijos kancleris, grafas.
Prancūzijos diplomatas, žymus generolas, Napoleono patarėjas.
1801 07–1806 10 Vilniaus generalgubernatorius. Per 1806–07 m.
Rusijos ir Prūsijos karą su Prancūzija korpuso vadas, vėliau kariuomenės vyriausiasis vadas.
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Napoleono
susitikimas su
karaliene Luize
1807 m. liepos
6 d. Iliustr.

iš kn.: „Die
Königin Luise
in 50 Bildern
für Jung und
Alt“, Paul
Kittel (Hrsg.),
Berlin, 1896.
Autoriaus
nuosavybė

figūra, kurią pabrėžė prigludusi, sidabru austa krepo
suknelė. Pasak Keselio dienoraščių, Napoleonas karalienei paliko tokį įspūdį: Napoleonas neaukšto ūgio,
bet jo galva puikios formos, veido bruožai kalba apie
mąstantį žmogų, visa savo išvaizda jis primena Romos
imperatorius.8
Nors karalienės ir imperatoriaus susitikimas vyko
konfidencialiai, akivaizdu, kad jis buvo dvariškių
aptarinėjamas, ir todėl tapo prieinamas šaltiniuose.
Karalienė apgailestavo, kad imperatoriui teko
įveikti tokius stačius laiptus, su lengva ironija pasiskundė juo ir jo kariauna, esančia Prūsijos šiaurėje.
Napoleonas atsakinėjo komplimentais. Tada ji tiesiog
paaiškino savo atvykimo priežastį. Kaip sutuoktinė
ir kaip motina ji norėtų atskleisti Prūsijos, su kuria
ją daug kas siejo, likimą. Kai pokalbis pasisuko apie
provincijas kairiajame Elbės krante, Napoleonas bandė nukreipti kalbą kita linkme. Jūsų puiki suknelė, –
pertraukė jis karalienę, – Kur ji pasiūta? Gal Breslau?9
Ar krepas audžiamas jūsų fabrikuose? – Nejaugi mes
tokiu momentu kalbėsime apie apdarus? – paprieštaravo karalienė. Jaudinantys žodžiai apie gėrį, kilnius
siekius, didžiadvasiškumą ir mielaširdingumą, kuriais
ji kreipėsi į Napoleoną, tikėdamasi sukelti jo gailestį
ir žmogiškumą, sulaukė tik mandagių frazių: Mes
pažiūrėsime, mes pagalvosime. Napoleonas visaip
bandė išvengti patetikos. Jaudinančio karalienės
monologo pauzės metu jis galantiškai pasiūlė jai atsisėsti, paduodamas kėdę, suprasdamas, kad sėdima
poza netinka aukštajai retorikai. Karalienė nepriėmė
šių mandagumų ir tęsė jaudinančią kalbą apie savo
Tėvynės kančias, apie Frydricho Didžiojo šlovę,
apie epochą, nuvedusią Prūsiją tokiu keliu, už kurį
tenka brangiai mokėti. Vienu momentu Napoleonas
buvo linkęs nusileisti. Tačiau pasirodžius karaliui
Frydrichui Vilhelmui jų pokalbis, kuris tęsėsi beveik
valandą, baigėsi. Pasakęs dar kelis komplimentus ir
pakvietęs pietų, Napoleonas atsisveikino.
Pietūs, kuriuose, be Prūsijos karališkosios poros ir Napoleono, dalyvavo Aleksandras I, Prūsijos
princas Henrikas, Bavarijos kronprincas Liudvikas,
8
9

Paul Bailleu, „Königin Luise in Tilsit“, in: Hohenzollern-Jahrbuch,
Jg. 3, 1899, s. 221–240, 2 Portrats, 1 Facs. (1 a, 187), s. 11.
Dabar Vroclavas, Lenkija.

11

Ma�o�i Lietuva

2014 m. Tilžės parke pastatytas paminklas karalienei Luizei
(skulpt. Pavelas Ignatjevas ir Denisas Prasolovas, archit.
Liudmila Akmen). 2020 m. aNDŽelIkos špIlIovos Nuotr.

kunigaikštis Konstantinas, J. Miuratas ir grafienė Fos,
vyko linksmai ir net žaismingai. Kalba sukosi apie
pasibaigusi karą, apie pavojų karalienei būti paimtai
į nelaisvę Napoleono husarų Veimare. Kai kurie šaltiniai tvirtina, kad Napoleonas paklausė, kaip prūsai su
savo menkomis pajėgomis drįso prieš jį pradėti karą.
Tada nuskambėjo žinomas karalienės atsakymas:
Frydricho Didžiojo šlovė mus suklaidino. Ši jos frazė
minima Š. M. Taleirano memuaruose.
Draugiško pokalbio metu „mažasis tigras“, kaip
jį vadindavo jo tėvynainiai korsikiečiai, nepraleido
progos parodyti nagų. Užsiminęs apie savo dainininkę, jis kreipėsi į karalienę girdamas dainą „Karingoji
karalienė“. Pasak princesės Radzivil (Radziwill),
karalienė dar kartą išsakė savo siekius, neliesdama
neišspręstų politinių klausimų. Ji buvo patenkinta tos
dienos rezultatais dėl dviejų dalykų: Napoleonas kaip
asmenybė paliko jai gerą įspūdį, o ir politikos atžvilgiu
ji buvo kupina geriausių vilčių.
Pasak legendos, Napoleonas tos pačios dienos
vakarą padovanojo karalienei rožę, o ji jam atsakė,
kad sutiks priimti gėlę tik mainais į Magdeburgą.
Bet juk rožę siūlau aš, o ne jūs, – atsakė Bonapartas.10
Apie tai, neva, pasakojo pats Napoleonas. Princesė
Tereza (Theresa), praėjus kuriam laikui po Tilžės

taikos sutarties sudarymo, savo 1807 m. spalio 25 d.
laiške mini, kad tą dieną audiencijos metu Napoleonas pasiūlė karalienei palikti savo šeimyninį sekvestrą
Belgijoje ir pridūrė: Ši gėlė – Jūsų malonumui. Apie
tai, koks svarbus karalienei buvo Magdeburgo likimas, minima ir ponios fon Berg pranešime: Jeigu būtų
galima pažvelgti į jos širdį, joje Magdeburgo vardas būtų
įrašytas raudonomis raidėmis.11
Karalienės viltys užgeso per vieną trumpą vasaros
naktį. Liepos 7 d., kai ji vėl iš Piktupėnų atvyko į
Tilžę, grafas Golcas persakė jai Napoleono žodžius,
sausai paaiškinęs, kad visa, kas buvo pasakyta, tik tuščios frazės, nes jie su imperatoriumi Aleksandru I jau
viską nusprendę. O karalius dėl esamos padėties turi
būti dėkingas šiam monarchui už jo riterišką užtarimą. Grafui Golcui buvo pateiktos sąlygos, kad jis neatidėliojant ir be derybų privalo sudaryti Prancūzijos
ir Prūsijos taikos sutartį. Karalienės tarpininkavimas
nei trupučio nesušvelnino Taleirano suformuluotų
sąlygų – jos tapo dar sunkesnės, nei buvo.
Pietums pas Napoleoną karalienę vežė maršalas
L. Bertjė (Louis Alexandre Berthier)12. Kaip ir praėjusią
dieną, ta pačia karieta ir taip pat ceremoningai karalienė vyko iškilmingų pietų. Kitokia buvo tik nuotaika
ir pokalbiai. Kalbėjo mažai ir neapibrėžtai. Tik pasibaigus pietums, karalienė kreipėsi į Napoleoną keliais
kartėlio kupinais žodžiais. Jo atsakymas nuskambėjo
taip: Kaip Jūs galėjote tikėtis iš manęs geros pabaigos?
Taip išsiskyrė Luizė su Napoleonu ir daugiau
niekada nebesusitiko...
Karalienė nesulaukė pergalės prieš Napoleoną. Ji
mirė 1810 m. liepos 19 d. ant vyro rankų, palaidota
Berlyne, Šarlotenburgo parko mauzoliejuje, kuris
karaliaus įsakymu buvo pastatytas iš marmuro pagal
Henriko Henco projektą. 1841 m. jo statyba tęsėsi
vadovaujant Frydrichui Hesei (Frydrich Hesse).
Mauzoliejus tapo paskutiniu prieglobsčiu ne tik karalienei Luizei, bet ir karaliui Frydrichui Vilhelmui III,
mirusiam po trisdešimties metų, jų sūnui kaizeriui
Vilhelmui I (mirusiam 1888 m.), jo žmonai Augustai
(mirusiai 1890 m.), princui Albrechtui (mirusiam
1872 m.) ir antrajai Frydricho Vilhelmo žmonai
grafienei Augustai Harach (Auguste Harrach).
Mauzoliejaus interjeras buvo papuoštas pagal
architekto Karlo Šinkelio (Karl Frydrich Schinkel) eskizus skulptoriaus Kristiano Raucho (Cristian Daniel
Rauch) sukurtomis marmurinėmis deivių skulptūromis. K. Rauchas sukūrė ir marmurinę karalienės Luizės skulptūrą, pastatytą 1815 m. gegužės 15 d. Berlyne
po Frydricho Vilhelmo grįžimo iš Vienos kongreso.
1900 m. rugsėjo 22 d. Jokūbynės parke (Jakobsruh), Tilžėje, buvo iškilmingai atidengtas marmurinis
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А. З. Манфред, Наполеон Бонапарт, 5-е изд., Сухуми: Алашара,
1989, с. 470.
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paminklas karalienei Luizei (autorius – prof.
G. Eberleinas).
Beveik trijų metrų aukščio karalienės statula buvo
pastatyta ant penkių metrų pagrindo: Luizė, papuošta
diadema, kaire ranka prilaiko savo apsiaustą, o dešinėje
laiko rugiagėlių puokštę. XX a. 5 dešimtmetyje paminklas buvo sugriautas. Daugelį metų jį priminė vien
senos nuotraukos. Autentišką paminklo kopiją sukūrė
Sankt Peterburgo bendrovė „Restauratorių dirbtuvės
„Naslediye“, įgyvendinant tarptautinį projektą „Turistinio maršruto sukūrimas nuo 1807 m. Tilžės taikos
sutarties iki 1812 m. Tauragės konvencijos“ pagal
EKPP tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą
Lietuva–Lenkija–Rusija 2007–2013 m., naudojantis
Europos Sąjungos parama. Prie paminklo atkūrimo dirbo skulptoriai Pavelas Ignatjevas ir Denisas Prasolovas.
2014 m. liepos 6 d. Tilžės (Sovetsko) parke, nuo seno
vadinamo Jokūbynės parku, įvyko iškilminga atkurto
karalienės Luizės paminklo atidengimo ceremonija. Po
kelių dešimtmečių miestas atgavo savo senąjį simbolį
žengdamas didelį žingsnį istorinio identiškumo link.
Į Jokūbynės parką vedė Luizės alėja (Luisenallee),
kuri dabar pervadinta Kosmonautų skersgatviu, o
Luizės vardu pavadinta kita parko alėja. Ji kerta parką
iš šiaurės į pietus, o prasideda nuo buvusio centrinio
įėjimo Arndto gatvėje (Arndtstrasse, dab. Matrosovo
g.). Nauja karalienės Luizės alėja buvo iškilmingai
atidaryta 2018 m. rugsėjo 8 d. Alėjos pradžioje ant
akmens iškalti žodžiai: Širdžių karalienei atminti, vardan Vokietijos-Rusijos tarpusavio supratimo, taikos ir
draugystės nuo buvusių Tilžės gyventojų.
Deja, namas, kur būdama Tilžėje gyveno karalienė
Luizė, neišliko. Dabar jo vietą žymi karalienės biustas
su memorialine lenta. Neišliko ir Luizės cukrainė,
buvusi netoli stoties Bahnhof (Bahnhofstrasse) g. 5.
Pastate, buvusioje Bažnyčios (Kirchenstrasse) g. 19,
kuriame buvo trečioji pagal dydį Rytų Prūsijoje aukštoji moterų mokykla, 1907 m. pavadinta karalienės

Luizės vardu, o jos baigimo diplomai buvo vertinami
ir už provincijos ribų, dabar veikia Technologijos
koledžas (Ligoninės (Bolničnaja) g. 10). Pirmasis
Tilžės kino teatras, atidarytas 1910 m. Hoheštrasės
g. 49 (Hohe strasse, dab. Pergalės (Pobedy) g. 6), taip
pat buvo pavadintas karalienės Luizės vardu. Dar
visai neseniai čia veikė Kaliningrado srities Kultūros
ir meno koledžas. Dabar pastatas, kuris yra kultūros
paveldo objektas, stovi tuščias ir nyksta.
Tik tiltas per Nemuną, jungiantis Kaliningrado
sritį su Lietuva, iki šiol žmonių vadinamas karalienės
Luizės vardu, nors iš senojo statinio išliko tik portalas,
vainikuojamas jos bareljefo, ir du techninei įrangai
skirti nameliai.
Iškilmingas karalienės Luizės tilto atidarymas
įvyko 1907 m. spalio 18 d. Jo statyba truko beveik
trejus metus nuo 1904 m. gruodžio 1 d., pagal statybų patarėjo Kersier projektą ir įgyvendintas įmonės
„Beuchelt & Co“ iš Griunbergo.
Pagal projektą tiltas buvo konstrukcija, kurios ilgis
tarp atramų siekė 416,3 m ir kurią sudarė penkios
atramos ir vienpusis keliamasis tiltas.
Rytų Prūsijos provincijai svarbus tilto vaidmuo
buvo išreikštas monumentalia architektūra. Ties antra
tilto atrama iškyla smiltainio portalas su dviem baroko
stiliaus bokšteliais. Portalo projektą vykdė vyriausybės
statybų patarėjas Fiurstenau, o jį puošiančio karalienės
Luizės bareljefo autorius buvo Stefanas Valteris (Stefan
Walter). Bronzinį bareljefą nuliejo įmonė „Martin und
Piltzing“ iš Berlyno – jis atrodė kaip 4 x 3 m kartušas,
kurio centre pavaizduota karalienė Luizė su karūna
ir dviem gėlių vainikais pasipuošusias kupidonais.
Užrašo „Königin Luise Brüсke“ („Karalienė Luizės
tiltas“) raides portalo frontone nuliejo ta pati įmonė.
Viršūnę puošė šešios dekoratyvinės vazos, o po keturiomis buvo tilto atidarymo data.
Be didelės arkos pravažiavimui buvo du 1,5 m dydžio praėjimai pėstiesiems. Virš jų buvo du smiltainio

Napoleonas ir Prūsijos karalienė
Luizė Tilžėje (dail. Nicolas
Louis François Gosse). Iliustr.
iš kn.:

Шпилёва А. И., „Тильзит

на почтовой открытке“: каталог
почтовых открыток с видами

Тильзита 1-й трети XX в. из
фондов Музея истории города
Советска и Калининградского
областного историкохудожественного музея,
Калининград: Аксиос,
2013, 130 с.: ил.
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bareljefai, simbolizuojantys judėjimą upe ir tiltu,
vandeniu ir sausuma, kurių autorius buvo tas pats
skulptorius, kaip ir pagrindinio bareljefo. Šiauriniame
krante tiltas baigėsi metaliniu portalu.
1944 m. spalio 22 d., dešiniajame krante išsilaipinus generolo P. Čančibadzės 2-ajai smogiamajai
armijai, tiltas buvo susprogdintas vermachto inžinerinių dalinių.
1945 m. sausį užėmus Tilžę, sovietų inžinerinio
būrio kariai surinko polių tiltą, kuriuo buvo perkeliami žmonės ir karinė technika Karaliaučiaus šturmui.
1947 m. liepą vietoj jo ant naujai išbetonuotų
ir sutvirtintų senųjų taurų buvo atstatytas medinis
tiltas. Iš senojo tilto teliko portalas, ant kurio matėsi
data „1907“, kuri lengvai buvo perdaryta į „1947“,
0 pakeitus į 4. Karalienės Luizos bareljefas buvo pakeistas SSRS herbu.
Po 18 metų, 1965 m., tilto jau nebebuvo. Tuomet
pradėtas statyti gelžbetonio konstrukcijų tiltas, kuris
naudojamas ir dabar.
1990 m. pirmą kartą iškeltas klausimas dėl tilto
portalo restauravimo. Ant tilto jau neliko keturių iš
šešių dekoratyvinių vazų, nameliai, skirti pakeliamojo
tilto elektriniam ir mechaniniam kėlimui, neteko
savo smailių stogelių. Privačios įmonės „Strannik“
iniciatyva pagal paruoštą projektinę dokumentaciją restauravimo įmonė „Klaipėdos restauratorius“
pagamino prarastus elementus: portalo užrašą, tilto
aptvėrimo detales ir vazų modelius. Tačiau detalės
portale nebuvo įmontuotos; tuo ir baigėsi pirmasis
bandymas restauruoti.
1995 m. kovo mėnesį nuo portalo buvo demontuotas SSRS herbas, kuris nukeliavo į Tilžės (Sovetsko) miesto istorijos muziejų.
2003 m. lapkričio mėnesį ant pietinio portalo
atkurtas karalienės Luizės bareljefas. Tų pačių metų
gruodį įmonės „Ekorem“ iš Sankt Peterburgo atliekami kompleksiniai tilto portalo ir techninių namelių
restauravimo darbai buvo baigti.
Karalienės Luizės tilto šimtmečiui paminėti 2007 m.
Tilžėje (Sovetske) vyko tarptautinė paroda-konkursas
„Tiltas“. Jame dalyvavo dailininkai iš penkių šalių:
Rusijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Prancūzijos,
kurie parodė aukštą kūrybiškumo lygį ne tik interpretuodami temą, bet ir naudodami įvairias technikas. Konkursą laimėjo dailininkės iš Vokietijos Inger
Zeman darbas, vaizduojantis karalienės Luizės tiltą,
sujungiant dvi vėliavas – Rusijos ir Lietuvos, išsiskyręs
savo lakoniškumu ir kompozicija. Karalienės Luizės
tema Tilžėje (Sovetske) gali būti pratęsta monumente,
prie kurio keletą metų dirba iš Tilžės kilęs vokiečių
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skulptorius Sebastianas Holcneris (Sebastian Holzner).
Monumentas vaizduoja tilto atramos formos postamentą, ant kurio matyti du tarpusavyje sujungti
moteriški profiliai, vienas kurių nukreiptas į vakarus,
o kitas – į rytus. Autoriaus manymu, dvasinis „Širdžių
karalienės“, kaip Prūsijoje buvo vadinama karalienė
Luizė, įvaizdis – tai savotiška šio žemės kampelio
genius loci, galinti suvienyti epochas ir žmones.
Iš rusų k. vertė Tatjana Maškevič
*

Straipsnio autorė 2010–2018 m. dirbo Tilžės (Sovetsko) istorijos
muziejaus direktore.
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Prancūzai karo belaisviai
Lauksargiuose
Darius KINIULIS,

Tauragės krašto muziejaus Istorijos-etnografijos skyriaus vedėjas

N

eseniai Vilniuje lankėsi Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas (Emmanuel
Macron). Tai tik antras kartas, kai atkurtoje
nepriklausomoje Lietuvoje lankosi Prancūzijos prezidentas. Pagalvokime, kas mus, šio
regiono gyventojus, sieja su prancūzų tauta?
Ant Tauragės pašto puikuojasi atminimo
lenta, įamžinanti pasaulinio garso prancūzų
rašytoją Onorė de Balzaką (Honoré de Balzac,
1799–1850), kuris čia rašė laišką mylimajai.
Miestas turėjo bičiulystės sutartį su Brijen le
Šato (Brienne-le-Château), veikė Prancūzijos
bičiulių draugija, bet panašu, kad šiuo metu
draugystė nutrūkusi. Nuo nepriklausomybės
pradžios ėmė megztis vyrų pažintys automobilių versle. Neatsitiktinai dabar mieste važinėja
tiek daug jų su prancūziškais numeriais, o kai
kuris „prancūzinis“ dar ir puikiai moka prancūziškai. Na, dar Napoleonas, išgirdęs apie Tauragės konvenciją, 1812 m. sakė: Tai blogiausia,
kas galėjo atsitikti. Ne tiek kariniu, kiek politiniu
požiūriu. Ar tai viskas?

d., Lauksargiai. Karo belaisviai Vokietijoje. Hovardas,
aš ir Banduinas, o „Kommando 3A“ buvo belaisvių
darbo būrio numeracija.
Čia dar verta prisiminti 1807 ir 1812 m. pražygiavusią Napoleono kariuomenę, kurioje, be užgrobtų
tautų karių, visgi buvo ir daug tikrų prancūzų. Tačiau
ši istorija ne apie tai.

Prancūzija krito
Kad gerai suprastume, kodėl prancūzai atsirado
Lauksargiuose, reikia platesnio konteksto. Mūšis dėl
Prancūzijos vyko 1940 m. gegužės 10–birželio 22
d. ir baigėsi Prancūzijos kapituliacija. Ir nors laiko
tarpas trumpas, o skaitant sausą faktą gali pasirodyti,
kad Vokietija Prancūziją sudorojo nesunkiai, tačiau
realybėje sekė ne vienas sunkus mūšis ir sprendimai.
Hitleris, puldamas šią šalį, labai labai rizikavo, nors
ir žinojo, kad Prancūzijos karinė technika ne tokia

Dar 2016 m. Vokietijos interneto aukcionų tinklapyje ebay.de pasirodė dvi nespalvotos, rudo (sepijos) atspalvio nuotraukos, darytos Lauksargiuose.
Vienoje pavaizduoti trys jauni vyrai, kitoje visas
būrys – 38 vyrai. Aukcione sudalyvavo ir jį laimėjo
klaipėdietė, tikra Mažosios Lietuvos patriotė Marina
Kulčinskaja. Nuotraukos, kaip ir daug kitų dovanų,
pateko į Tauragės krašto muziejų. Tai itin retos Antrojo pasaulinio karo fotografijos, kuriose įamžinti
Vokietijos okupuotų Prancūzijos, o gal kai kurie ir
Belgijos kariuomenių karo belaisviai Lauksargiuose,
kadangi jie nacių buvo laikomi viena tauta ir kalinami kartu. Įrašai kitose nuotraukų pusėse – prancūzų kalba. Jie skelbia: Le 28 Jun 1942 Laugszargen
(P.O.) Allemagne. Prisonnier de guerre en Alllemagne.
Hauard, moi et Banduin. Prie kitos prierašas „Kom- Lauksargiuose kalinti prancūzų karo belaisviai, 1942 m. Nuotr. iš Tauragės krašto
mando 3A“. Išvertus tai reiškia: 1942 m. birželio 28 muziejaus fondų
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moderni, kaip Vokietijos. Liuksemburgas okupuotas
per dieną, Olandija palaužta subombardavus uostą
Roterdamą bei pagrasinus, kad ir kitų gražiųjų miestų laukia tas pats. Belgijos kariuomenė priešinosi
smarkiau, tačiau atsilaikyti prieš milžinišką, netikėtai užpuolusią Vokietijos kariuomenę mažai šaliai
vargu ar buvo įmanoma. Po 18 dienų Belgija krito.
Okupuoti šias tris valstybes reikėjo tam, kad būtų
galima apeiti tvirtą gynybinę sistemą – Mažino (Maginot) liniją, kuri buvo silpnesnė ten, kur tiesiogiai
nesiribojo su Vokietija. Mūšiuose prancūzams daug
padėjo britų kariai, tačiau reikalams einant blogyn,
siekiant išgelbėti britų karius, dauguma divizijų
buvo surinkta pajūrio mieste Diunkerke, kur nuo
gegužės 26 iki birželio 6 d. britų ir prancūzų kariai
buvo evakuojami. (2017 m. sukurtas dramatiškas
karo filmas „Diunkerkas“ laikomas vienu geriausių
šio žanro kūrinių.) Nors Didžiosios Britanijos karių
Prancūzijoje dar šiek tiek liko, Prancūzijos visuomenė tai suprato kaip svarbios paramos netekimą,
karių moralė krito dar labiau. Būta mūšių, kai gerai
įsitvirtinę Prancūzijos kariai dėl nuolatinių vokiečių
artilerijos bombardavimų, nebeiškentę, išsigandę
pabėgdavo.
Šalies užpuolimo planus Hitleris su aukščiausiais
karo vadais pradėjo ruošti dar 1939 m. spalį, tačiau
planai vis būdavo atmetami, tikslinami. Net ir galiausiai įgyvendintas planas buvo rizikingas. Visgi,
jau birželio 14 d. Hitlerio pajėgos be pasipriešinimo
užėmė tuščią Paryžių. Nutarta jame nesiginti, kad
miestas nebūtų sugriautas. Birželio 15 d. evakuoti
paskutiniai Didžiosios Britanijos kariai. Po pergalės
Hitlerio autoritetas labai reikšmingai iškilo tiek Vokietijos visuomenėje, tiek aukščiausioje vadovybėje.
Buvo užimti trys penktadaliai teritorijos, Vokietija
susigrąžino Elzaso ir Lotaringijos teritorijas, kurias
buvo praradusi per Pirmąjį pasaulinį karą. Į pietuose
likusį neokupuotą Viši miestą persikėlė Prancūzijos
sostinė. Likusio karo metu Viši vyriausybė oficialiai laikėsi neutralios pozicijos, tačiau realiai turėjo
bendrauti su Vokietija. Į nelaisvę patekę prancūzai,
belgai, olandai vyrai turėjo dirbti fabrikuose karo
reikmėms, o didelė dalis jų buvo išsiųsta į įvairias
Vokietijos stovyklas dirbti ūkiuose, industrijoje,
šachtose ir geležinkeliuose, kurie liko be į karą pašauktų vyrų vokiečių darbo jėgos.

Ma�o�i Lietuva

Prancūzai karo belaisviai
Tik 123 000 Prancūzijos karių drauge su britais evakavosi iš Diunkerko. Likę 1,8 mln. vyrų
buvo paimti į nelaisvę ir tapo karo belaisviais. Tai
sudarė apie 10 proc. tuometinės Prancūzijos vyrų
populiacijos. Kaip minėta, vyrai buvo siunčiami
dirbti į įvairias Vokietijos vietas, bet tik baltieji.
Kariuomenėje buvo daug juodaodžių, kurie kovėsi
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tiek Prancūzijoje, tiek jos kolonijose Afrikoje.
Kaip ir žydai, remiantis Hitlerio rasine teorija,
juodaodžiai laikyti menkesnėmis būtybėmis už
baltuosius. Bijant, kad jie nesusimaišytų su Vokietijos visuomene, juodaodžiai buvo atskiriami
nuo baltųjų. Juodaodžiai buvo paliekami dirbti
Prancūzijoje ir nuolat saugomi vokiečių karių. Jų
gyvenimo sąlygos, maitinimas, atlyginimas buvo
gerokai menkesnis, dažniau išplisdavo ligos. Blogomis sąlygomis laikyti ir Prancūzijos imigrantai
lenkai bei ispanai. Baltieji prancūzai dažniausiai
kelti į pačios Vokietijos darbo stovyk las, kur paskirstyti į ūkius, gamyklas, šachtas, geležinkelius.
Teigiama, kad lengviau būdavo tiems vyrams, kurie patekdavo pas ūkininkus. Vokietijoje atsidūrę
Prancūzijos kariai dažniausiai būdavo nesaugomi.
Laikytasi nuomonės, kad tokių belaisvių saugojimas švaisto vokiečių karių resursus, kur jų reikia
fronte, ir manyta, kad kalbos nemokantys užsieniečiai nedrįs bėgti iš jiems nepažįstamos aplinkos.
Su vietos gyventojais belaisviai užmegzdavo draugystes. Santykiai užsimegzdavo ir su vokietėmis
moterimis. Tai buvo draudžiama, bet, žinoma, ne
visada paisoma. Už pernelyg glaudų bendravimą
įvairių bausmių galėjo sulaukti abi pusės, o belaisviai baudžiami juos uždarant į griežtesnio režimo
stovyklas ar net mirties bausme.
Bendras darbas ir gyvenimas, dirbant atokiuose
ūkiuose pas ūkininkus, natūraliai suartindavo.
Kai kurie buvo tapę vos ne šeimos nariais, padėdami vienoms ūkyje likusioms moterims atlikti sunkius žemės ūkio darbus. Dalis belaisvių
prancūzų 1944 m. vėlų rudenį, artėjant sovietinei
armijai, užuot džiaugsmingai sutikę savo išvaduotojus, kartu su vokiečių šeimomis traukėsi į
Vokietijos gilumą, neretai kartu ir žūdami nuo
sovietinės aviacijos kulkų ir bombų bei artilerijos
apšaudymų1. Tačiau ne visi pritapdavo. Buvo ir
bandymų pabėgti į okupuotą Lietuvą – Sovietų
Sąjungą, kur tikėtasi iš Prancūzijos sąjungininkų sovietų sulaukti paramos. Tiems, kuriems
pavykdavo pabėgti, būdavo sovietų pasieniečių
sulaikyti. Skaudi ironija. Nuo 1940 m. liepos 1 d.
iki 1941 m. birželio 1 d. 218 prancūzų pabėgo
į Lietuvą. Sovietinės pasienio kariuomenės jie
sulaikyti ir kalinti Tauragės, Kretingos, Vištyčio
ir Kauno kalėjimuose. Tauragėje NKVD būstinė
tuo metu veikė pilyje. Naktimis tardomi, kaltinant
juos šnipinėjimu, vėliau išvežti į SSRS gilumą.
186 iš jų po SSRS ir Prancūzijos politikų pasiekto
susitarimo laivu „Empress of Canada“ per Archangelsko uostą 1941 m. rugsėjo 8 d. pasiekė Didžiąją
Britaniją, kur įsiliejo į prancūzų generolo Šarlio de
1
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Lauksargiuose kalinti prancūzų karo belaisviai, „Kommando 3A“ darbo būrys, 1942 m. Nuotr. iš Tauragės krašto muziejaus fondų

Golio (Charles de Gaulle, 1890–1970) vadovaujamos Laisvosios Prancūzijos kariuomenės gretas2.
Kaip minėta, Belgijos, Olandijos kariai taip pat
buvo išsiųsti darbams į Vokietiją. Prancūzų karių
daugumą sudarė valstiečiai, užsiimantys žemės ūkiu.
Pagal Ženevos konvenciją, suimtų priešo pajėgų negalima versti dirbti, bet, žinia, to nebuvo paisoma.
Būdavo maitinama ir oficialiai mokamas atlyginimas,
tačiau realybėje belaisvis gaudavo 70 pfenigių – pusę
sumos, o likusi atlyginimo dalis grįždavo Reichui
karo reikalams. Nedidelė dalis karių, kurie buvo
pasiųsti dirbti netoli nuo Vokietijos ir Prancūzijos
sienos, pabėgo į Viši vyriausybės valdomą neokupuotą Prancūzijos dalį.

Lauksargiai
Dabartinė Lauksargių seniūnija, kaip ir visas
Klaipėdos kraštas, ilgus šimtmečius buvo valdoma
Vokietijos. Ir nors 1923–1939 m. jie priklausė Lietuvai, kaimas visgi buvo smarkiai vokiškas. 1939 m.
Hitleris Klaipėdos kraštą aneksavo, taigi ir Lauksargiai vėl tapo Vokietijos dalimi. Jau Antrojo pasaulinio
karo pradžioje Anužių kaime (Pagėgių sav.) naciai
laikė apie 120 prancūzų, 70 lenkų karo belaisvių ir
80 civilių Lenkijos piliečių. 1941 m. tokios stovyklos veikė Panemunėje, netoli Tilžės tilto ir Pagėgių
2

R. Beniušis, Kada pagerbsime žuvusius prancūzų ir belgų karo belaisvius?, 2019-05-17, prieiga per internetą: <https://www.pajurionaujienos.com/?sid=18487&act=exp>.
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Kita nuotraukos pusė su įrašu. Nuotr. iš Tauragės krašto
muziejaus fondų

geležinkelio stoties3. 1941–1942 m. prancūzai, o gal
ir belgai, įdarbinti šiame žemės ūkio krašte. Darbo
būriai vadinti „Kommando“ vardu – smulkiausia
struktūros dalis. Pačios stovyklos, iš kurių formuoti
darbo būriai, buvo kelių rūšių. Skirtos eiliniams
kariams ir puskarininkiams bei karo mokyklų kursantams, buvo vadinamos „Stalag“ vardu, kitos, skirtos karininkams – „Oflag“ vardu. Sovietų kariams
„Oflager-53“ įrengtas smėlyne prie Pagėgių. Stovyklos būdavo žymimos romėniškais skaitmenimis,
kurie reiškė karinės teritorijos numerį, o raidė prie
skaičiaus padėdavo atskirti stovyklas, kurios buvo
įsikūrusios toje pačioje karinėje teritorijoje.
Labiausiai į šiaurės rytus nutolusi Vokietijos
stambi karo belaisvių stovykla „Stalag IA“ įkur3

K. Dargužienė, „Kančių kelias – Oflager-53“, in: Rambynas, 2020,
Nr. 1 (17), p. 59.
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ta 1939 m. rugsėjo 6 d. Rytų Prūsijoje, 30 km
į pietus nuo Prūsų Ylavos (vok. Preußisch Eylau,
dab. Bagrationovskas Kaliningrado sr.), netoli
Stablaukio (vok. Stablack, dab. Dolgorukovas
Kaliningrado sr.) geležinkelio stoties. Jai artimiausia kita stovykla „Stalag IB“ įkurta prie
Hohenšteino miesto (vok. Hohenstein, dab. Olštynekas Lenkijoje) 4. Klaipėdos krašte įsteigti 3
darbo būriai: E-12 Klaipėdoje, jos apylinkėse ir
Kuršių nerijoje, E-13 Šilutėje ir jos apylinkėse,
E-34 būriui, kurio centras buvo Tilžėje, priklausė
likusi Klaipėdos krašto dalis palei Nemuną iki
Smalininkų (taigi ir šiandieninė Pagėgių sav.,
Jurbarko r. vakarai ir Tauragės r. Lauksargių
seniūnija). Šis E-34 išskirstytas dar į mažesnes
grupeles, tarp kurių buvo ir Lauksargiuose atsiradęs vyrų 3A būrys.
Prancūzijos karinius archyvus kiek tyrinėjęs Romualdas Beniušis mini, kad išlikę tarp karo belaisvių
išrinktų, labiausiai išsilavinusių, daugiausiai puskarininkių ir karo mokyklų kursantų, jų atstovų, vadintų
„pasitikėjimo žmonėmis“, raportai tarptautiniam
Raudonajam Kryžiui ir darbo būrius prižiūrintiems
vietos valdžios komendantams apie jų gyvenimo,
darbo ir poilsio sąlygas įvairiose Klaipėdos krašto
pramonės įmonėse, taip pat žemės ūkyje pas vietos
ūkininkus, amatininkus, žvejus ir viešbučių savininkus.
Tačiau, R. Beniušio nuomone, priešingai nei
minėta anksčiau, žemės ūkyje dirbusiųjų padėtis
buvo sunkesnė. Nors belaisviai turėjo naktį miegoti
gyvenamosiose patalpose, kaip ir jų šeimininkai turėti atskiras lovas, neretai jie tai darydavo ūkiniuose
pastatuose, tvartuose, net ir ant šiaudų. Skirtingai
nuo dirbusiųjų pramonėje, žemės ūkyje reikėjo dirbti
ir sekmadieniais. Prancūzai skundėsi ir prastu aprūpinimu darbo drabužiais bei maitinimu. Buvo atvejų,
kai susirgę belaisviai dėl jų šeimininkų nenoro pavėluotai kreipdavosi į gydytojus, kai liga komplikuodavosi. Dėl to būta ir mirties atvejų. Pasiligojusius
Vokietija grąžindavo Prancūzijai. Kuršių nerijoje pas
žvejus dirbę prancūzai ir belgai skundėsi, kad, grįžę
namo po sunkios naktinės žūklės, dieną turėdavo
4
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dirbti įvairius ūkio darbus, kai jų šeimininkai tuo
metu ilsėdavosi5.
Žvelgiant į dvi turimas nuotraukas, kariai bent
fotografavimo metu neatrodo suvargę, sulysę ar
sumušti. Panašu, kad su jais buvo elgiamasi gerai ir
greičiausiai jie nebuvo saugomi. Nuotraukose prancūzai įsiamžinę šalia medinio barako. Vadinasi, toks
stovėjo Lauksargiuose. Į jį kariai, bent ankstyvuoju
laikotarpiu, matyt, turėdavo grįžti nakvynei. Ryte
pasiskirstydavo pas ūkininkus ir dirbdavo. Tačiau
keli prancūzų kariai į lietuviškai vokišką Lauksargių žemę atgulė. Vienas iš jų – Julien Chalabreysse
(1909–1941) palaidotas vienose iš trijų Lauksargių
kapinių. Artimieji palaikus išsivežė 1974 m. ir
vasario 6 d. Pietų Prancūzijos Ardešo (Ardeche)
departamento kurortinio miestelio Vals-les-Bains
kapinėse perlaidojo. Šiandien Mažosios Lietuvos
kapinės taip nuniokotos, kad Tauragės ir Pagėgių
apylinkėse nebėra likusių prancūzų kapų. Gal yra
žinančių tų kapų vietas?
Kol kas nepavyko rasti, kas atsitiko minėtam
nelaimėliui. Jis susirgo ar buvo nacių nušautas už
nusižengimą, lieka paslaptis.
Vos toliau nei Lauksargiuose buvo palaidotas
kitas prancūzų karys. Usėnuose, Šilutės r., atgulė
Jules Hombourger (1911–1940), tragiškai žuvęs eismo
įvykio metu. Palaikai 1977 m. sausio 18 d. buvo iškilmingai perlaidoti viename iš daugelio Prancūzijos
nacionalinių karių nekropolių „Le Petaut“, kuris yra
šalies šiaurėje, šalia Mentauville miestelio, netoli savo
gimtinės. Šis žmogus irgi galėjo priklausyti „Kommando 3A“ vyrų būriui. Dar trys kapai išlikę netoli
Klaipėdos – Drevernoje ir Gelžiniuose.
Lauksargių gyventojos Monikos Damulienės,
gimusios 1926 m., prisiminimus 2007 m. užrašė
Lauksargių bibliotekos darbuotoja Marytė Rutkauskienė. Moteris prisimena, kai samdine dirbo
Oplankio dvare. Prasidėjus karui, į dvarą kumečiais
dirbti atvežė prancūzų, belgų ir lenkų karius. Valgyti
jiems duodavo keturias bulves ir sriubos. Belaisviai
buvo apie 30–40 m. amžiaus. Prancūzai gaudydavo
varles ir, išmetę vidurius, prarydavo. Belgai valgydavo varnas ir kates. Varnas kepdavo, kates – virdavo.
Iš kačių kailio pasidarė kepures. Dvaro savininkas
Jurgis Heimbsas irgi dalyvavo kare, kartais grįždavo
su juoda uniforma.
2016 m. balandį Lauksargių apylinkėse lankėsi
prancūzai – Mažosios Lietuvos gyventojų palikuonys. Piero Jackstadt (Jakštas) su dukra Julije, vyru
Matthieu ir trimis vaikais ieškojo šaknų, nes Julijos
prosenelė Marta Ašmonaitė, o senelis Jonas Jakštas
gyveno Greižėnuose. O pasirodo, Greižėnuose dirbo
5
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keli prancūzai karo belaisviai, su kuriais Jonas Jakštas susidraugavo. Kai prancūzai buvo išleisti namo,
18-metis vyko jų aplankyti, o Prancūzijoje sutiko
gyvenimo meilę lenkę. Taip ir liko Prancūzijoje.
Vietinė gyventoja Stanislava pasakojo, kad vienas
prancūzas mirė ir buvo užkastas sodybos kieme.
Gal tai tas pats Julien Chalabreysse? Svečius tada
lydėjo Lauksargių seniūno pavaduotojas Remigijus
Dubauskas ir žurnalistė.

Sovietų karių likimas
Į nelaisvę patekę sovietų kariai taip pat būdavo
siunčiami padėti žemės ūkyje. Irgi tik Vokietijos teritorijoje, labiau rytinėje, įskaitant ir Klaipėdos kraštą.
Nors jiems tuo metu pasisekė labiau nei draugams,
tačiau tik laikinai, nes dauguma tokių pagalbininkų
visgi vėliau būdavo nužudomi. Didžioji dauguma
sovietų karių kentė daug prastesnes sąlygas, lyginant
su tokiais pačiais kaliniais iš Vakarų. Dažnai jie būdavo suvaromi į atvirą lauką ir taip laikomi mėnesių
mėnesiais, kol prasidėdavo infekcinės ligos, išsekimas, palauždavo šaltis ir drėgmė. Sovietų Sąjunga
nebuvo pasirašiusi Ženevos konvencijos, todėl jos
karių buitis visiškai skyrėsi.
Apie juos rašau palyginimui, kad geriau suprastume, kuo skundėsi prancūzai ir ką turėjo sovietų
kariai. Prisiminkime, kad visi buvo žmonės, norėję
gyventi, turėję svajonių, kažką mylėję, bet patekę į
kelių tironų mėsmalę. Keli liudijimai iš „Oflager-53“

prie Pagėgių, apie kurį rašė Kristina Dargužienė žurnale „Rambynas“: Gyvenome be jokios pastogės, ant
pliko smėlio, kai pašalo, rankomis pradėjome rausti urvus – žemines... [...] Vandens neduodavo, čiulpdavome
drėgną smėlį arba gerdavome lietaus vandenį, per keletą
dienų iš alkio suvalgėme stovykloje žolę ir krūmokšnių
šakas... [...] Mes, pagėgiškiai, ne viską žinojome, kas
dėjosi miške už spygliuotos vielos. Žmonės kalbėjo matę,
kaip belaisviai, gindamiesi nuo bado, valgė medžio žievę. Sklido gandai, kad stovykloje gyvena daugiau kaip
10 000 vyrų... [...] N. Kolobkovas savo atsiminimuose
mini ir jauną belaisvį kalinį, kuriam vokiečių hitlerininkų gydytojai stažuotojai praktikuodamiesi nupjaudavo
dalį sveikos rankos: iš pradžių plaštaką, vėliau alkūnę,
dar vėliau visą ranką, kai pagaliau dingo ir pats kalinys. [...] Vienas vokietis, virtuvės vyresnysis, su savo
bendrais sargybiniais susilažino. Jis pakvietė kalinį ir
valgydino jį tiršta „balanda“. Išbadėjęs kalinys išvalgė
dvi cinkuotas skardines ir po pusvalandžio mirė... [...]
Kartą, tai buvo 1941 rugpjūčio mėnesį,– pasakojo Malkovas, – ilga karo belaisvių vora stovėjo prie vandens.
Tik staiga kulkosvaidžio papliūpa. Sargybinis be jokios
priežasties sušaudė prie vandens stovinčių kalinių eilutę. Lavonai visą savaitę išgulėjo prie šulinio.6 Didelis
lageris veikė ir Macikuose, greta Šilutės. Ten taip pat
kalėjo prancūzų kariai.
Būtų gražu įamžinti Lauksargiuose kadaise priverstus dirbti, mirusius Prancūzijos karius. Tai mūsų
sąjungininkai. Tačiau, kad tai padarytume, reikia
daugiau žinių apie čia atgabentus kalinius. Kol kas
internetas nėra labai dosnus šiuo klausimu, net ir
ieškant prancūzų kalba. Daug tiesos, matyt, dar slypi
Prancūzijos, Vokietijos ir Rusijos karo archyvuose.
Straipsnio parengimą rėmė Lietuvos
kultūros taryba.

Rytų Prūsijos karo belaisvių stovyklos.
Nuotr. iš prisonniers-de-guerre.fr
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Masinį trėmimą iš
Klaipėdos krašto 1948 m.
gegužės 22 d. prisimenant
Roza ŠIKŠNIENĖ,
Šilutė

P
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rie Šilutės geležinkelio stoties sienos 2011 m.
pritvirtinta ir atidengta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) parengta atminimo lenta primena,
kad masiniai trėmimai iš Klaipėdos krašto prasidėjo 1948 m. gegužės 22 d.
Tą dieną Klaipėdos krašto gyventojai pirmą kartą susidūrė su masiniais trėmimais, nors čia pat,
Lietuvoje, sovietinės valdžios organizuoti pirmieji
masiniai trėmimai vyko jau 1941 m. Gyventojų ryšiai su Didžiąja Lietuva nuo 1939 m. kovo mėnesio,
nacistinei Vokietijai paskelbus Lietuvai ultimatumą
ir atsiėmus Klaipėdos kraštą, buvo minimalūs ir apie
įvykius Lietuvoje nebuvo informacijos. Pasibaigus
karui ir Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos SSR dalimi,
gyventojai buvo tremiami ir 1945, 1946, 1947 m.,
tačiau Klaipėdos kraštas buvo ištuštėjęs po 1944 m.
evakuacijos, tad į šiuos trėmimus Klaipėdos krašto gyventojai pakliūdavo pavieniui – grįžtantys iš
evakuacijos ir atsidūrę filtracijos lageriuose arba
suimti įtarus dalyvaujant pasipriešinime ar palaikant
rezistentus.
Klaipėdos krašte iki 1939 m. buvo apie 150 000
gyventojų. Kraštui patekus į hitlerinės Vokietijos
sudėtį, baimindamiesi represijų, kraštą paliko žydų
tautybės gyventojai, taip pat Lietuvos piliečiai, atvykę
į kraštą po 1923 m., bei lietuvininkai, po 1939 m.
kovo pasirinkę Lietuvos pilietybę. 1941 m. po žydų
ir lietuvių pasitraukimo krašte liko 134 000 gyventojų
iš jų 47 000 Klaipėdos mieste.1 Tačiau karo įvykiams
pasisukus Vokietijai nenaudinga linkme, 1944 m.
vasarą ir iki vėlyvo rudens, artėjant frontui, gyventojai buvo priversti evakuotis. Kraštas ištuštėjo, ypač
miestai – manoma, jog Klaipėdos mieste Raudonoji
1
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armija rado tik 23 žmones, Šilutėje – tik 2 žmones.
Daugiau gyventojų liko kaimo vietovėse, žmonės
nespėjo ar nenorėjo pasitraukti. Kaip pasakoja viena
Klaipėdos krašto gyventoja p. Edith Laukat: Kai praėjo
frontas, išlindo visi iš slaptaviečių, pelkių ir durpynų.
Tada rusai surinko vyrus ir išvarė į Latviją. Iš Kiškių
kaimo grįžo tik vienas Jokūbaitis ir papasakojo, jog jie
Latvijoje buvo suvaryti į tvartą ir ant jų pylė vandenį,
jie turėjo stovėti vandenyje, į juos mėtė runkulius, atseit
valgykite. Greitai prasidėjo šiltinė ir dauguma išmirė
(užrašyta 1998 m.).
Gyventojus, kurie užtruko ir spėjo tik persikelti
per Nemuną, greitai pavijo frontas, tad, neturėdami
kitos išeities, turėjo grįžti į savo tėviškes. Jų kelionė
atgal dažnai būdavo labai sunki: apiplėšti, suvargę,
vežimai su arkliais arba sudaužyti sovietų aviacijos,
arba atimti, pėsčiomis. Dažnai grįžimas užtrukdavo,
nes būdavo prievarta įdarbinami Rytprūsiuose, sovietinės kariuomenės įsteigtuose ūkiuose (sovchozuose)
arba prievartinių darbų lageriuose.
Kita dalis grįžusiųjų buvo tie, kurie jau Vokietijoje
pateko į sovietinę zoną ir, patikėję propaganda, jog jų
tėviškėse laukia namai, laukai, kuriuos reikia dirbti.
Šie žmonės nebuvo tiesiogiai susidūrę su Raudonąja
armija, nes laiku pasitraukė ir pasiekė Vokietijos gilumą. Didelis postūmis Klaipėdos krašto gyventojų grįžimui į tėviškę buvo 1947 m. priimtas pilietybės įstatymas,
pagal kurį visi, kurie save laiko lietuviais ir iki 1939 m.
kovo 22 d. turėjo Lietuvos pilietybę, atgaline data 1945 m.
sausio 28 d. galėjo prašyti SSRS pilietybės.2
Grįžimas vyko iki pat 1948 m. Sugrįžus laukė
didelis nusivylimas, pažadų net nebuvo bandoma
tesėti. Jeigu anksčiau grįžusieji dar rado namus neapgyvendintus, tai grįžusieji po 1947 m. jau rado savo
namuose naujakurių. Žmonės buvo apgyvendinami
2

Andreas Kossert, Damals in Ostpreussen. Der Untergang einer Deutschen Provinz, München 2008, p. 213.
2020 m. gruodis Nr. 4 (870)

Voruta

nacionalizuotuose namuose ir iš karto turėjo pradėti
dirbti kolūkiuose.
Valdžia į ištuštėjusį kraštą kvietė žmones iš visos
Sąjungos ir Lietuvos, tad 1946 m. krašte jau gyveno
apie 55 000 žmonių, iš jų 7 800 vietinių, o 1950-aisiais
vietinių gyventojų skaičius išaugo iki 15 000 ar 20 000.3
Kad ir kaip nusivylę, žmonės tikėjosi, jog pasibaigus
karui galės pradėti gyventi ramiai ir kurti savo ateitį.
Ūkininkas Kristupas Weihrauch iš Pašiliškių kaimo
(Ramučių apylinkė), po tremties išvykęs į Vokietiją
pas sūnų, Emericho miesto laikraščio korespondentui sakė: Džiaugėmės taika – jau buvo treji metai po
karo, dirbome savo ūkyje. Tačiau, matyt, kurioje nors
sovietinėje įstaigoje jau buvo padarytas sprendimas.
1948 m. gegužės mėnesį vieną naktį visą mūsų sodybą
apsupo rusų kareiviai, visi pastatai buvo apsupti, niekas
negalėjo išbėgti. Su nedideliu ryšuliu buvome išvežti į
Šilutės stotį: vyras, žmona, sūnus (16 m.), dukra ir 84
metų močiutė. Mes visi prašėme palikti močiutę tėviškėje,
nes ji labai sirgo. Tačiau nebuvome išklausyti, ji mums
ir mirė pakelyje.
Ponia Edith Laukat iš Ventės vardijo žmones, su
kuriais buvo tremiama: 1948 m. gegužės 20 d. surinko
žmones iš Kintų ir apylinkės kaimų ir suvežė į Šilutę,
laukėme, kol visus suveš. Vagonai jau stovėjo. Mane
paėmė iš Ventės kaimo, kur mes gyvenome, dienos metu,
tiesiai iš lauko, kur aš ravėjau, taip kaip stoviu. Kai
įlaipino į mašiną, tenai jau buvo mama Marija Laukat
(55 m.), broliukas Heinz Laukat (11 m.). Tėvas jau
buvo miręs 1942 m. Iš Ventės kaimo dar buvo Meškys
Vilius, žmona Ursula ir du vaikai. Iš Kintų kaimo buvo
Kvaukienė Marija ir sūnus Vilius bei abu seni tėvai
Šmitai. Iš Rugulių kaimo Kūrų labai didelė šeima, iš
Suvernų kaimo – naujakuriai Radienė su sūnumis Romu
ir Donatu, jie buvo atsikėlę 1946 m., ir Juknių šeima su
dviem senais tėvais ir dviem vaikais. Iš Kiškių kaimo
Gižų (Giszas) šeima – tėvas Francas ir sūnus Vilius
žuvo Latvijoje (kaip aukščiau minėta), žmona Gertrud
su vaikais Erika (5 m.), Arno (3 m.), Mėta ir August
(8 m.) (užrašyta 1998 m.).
Ponia Kurovienė Katrė iš Traksėdžių, namų šeimininkė, pasakojo: Buvo ankstus 1948 m. gegužės 20 d.
rytas, apie 4 val. ryto mus pažadino, mane ir sesers mergaitę Anną (10 m.). Namas buvo apsuptas, į kambarį
įėjo keletas vyrų, jie buvo lietuviai ir liepė apsirengti, davė
pusę valandos, kad susikraučiau daiktus. Panikos apimta, kroviausi į maišą albumus ir dar visokius niekus,
verkiau. Vyrai šaipėsi, tada priėjo pagyvenęs kareivis
rusas, gestais paklausė, ar turiu kailinius, pasakiau,
kad turiu. Kadangi rusiškai nesupratau, jis viską rodė
gestais. Jis iškratė mano maišą, liepė parodyti, kur kailiniai, kirvis ir maistas, viską sukrovė į maišą. Man tada
buvo 22 metai ir tie jo sukrauti daiktai labai pravertė.
Mergaitės nevežė, nors ji labai prašėsi, aš jai liepiau bėgti
pas senelį į Gnybalų kaimą, parodžiau, į kurią pusę,
3

Ibid.
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1948 m. birželio 16 d. Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelkos
gyvenvietėje prie Jenisiejaus ir Angaros upių santakos, išlaipinti
tremtiniai iš Lietuvos laukia, kol sovietinių ūkių pirmininkai juos
išsidalys. Žmones atitremdavo iki šios vietos ir dalį jų laivais
(dažniausiai baržomis) transportuodavo Jenisiejumi toliau į
šiaurę, kiti būdavo paliekami čia ir laukdavo, kol kolūkiečiai
atvažiuos jų paimti. Nuotr. pateikė Ana Golozubova, gimusi
tremtyje ir po nepriklausomybės paskelbimo su tėvais bei šeima
grįžusi į Lietuvą. Nuotr. iš asmeninio vingių šeimos archyvo

tai buvo apie 10 km kelio ir tokioje ankstybėje. Šilutės
stotyje dar prabuvome kelias dienas, nevalgiau nieko,
nes kareiviai mus saugojo, ir norint į miškelį, jie eidavo
kartu (užrašyta 1989 m.).
6 000 km kelionė gyvuliniuose vagonuose truko
33 dienas. Tremtiniai buvo išlaipinti netoli Baikalo
ežero, Bogučianų aukštumoje (Krasnojarsko kraštas).
Kiek Klaipėdos krašto autochtonų 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremta į Sibirą, nėra duomenų, nes,
kaip jau minėjau, jie buvo tremiami kaip Lietuvos
SSR piliečiai ir įeina į bendrą Lietuvos tremtinių
skaičių. Nelabai yra ir ko paklausti, nes dauguma
Klaipėdos krašto gyventojų, patyrę šį trėmimą į
Sibirą, nebegrįžo į Lietuvą. Įdomu yra tai, jog Lietuvoje Klaipėdos krašto gyventojai automatiškai tapo
Lietuvos SSR piliečiais, o tremties vietose jie buvo
registruojami kaip Vokietijos piliečiai. Grafoje pilietybė įrašoma „nemec“ (vokietis). Po Vokietijos kanclerio Konrado Adenauerio vizito į Maskvą 1955 m.
ir sutarties dėl karo belaisvių paleidimo pasirašymo
bei žodinio susitarimo dėl Vokietijos piliečių šeimų
sujungimo 1958–1960 m. šis pilietybės įrašas ir suteikė galimybę vykti į Vokietiją. Tuo ir pasinaudojo
dauguma Klaipėdos krašto tremtinių. Klaipėdos krašto gyventojų bendrija Vokietijoje (Arbeitsgemeinschaft
der Memellandskreise) kreipimesi į K. Adenauerį rašė:
Iš 40 000 į sovietų rankas patekusių Klaipėdos krašto
gyventojų 22 000 buvo ištremti į Sibirą.4
n

4

Andreas Kossert, Damals in Ostpreussen. Der Untergang einer Deutschen Provinz, München 2008, p. 214.

21

Giedraičių–Širvintų–Musninkų mūšio 100-osios me�nės

Apie demarkacinę liniją,
ėjusią Molėtų rajono
pakraščiu
Viktorija KAZLIENĖ,

Molėtų krašto muziejaus direktorė

Lietuvos vals�ių istori�a

Istorinė sąvoka „Vilniaus kraštas“ sietina
ir su Molėtų rajonu
1920 m. spalio 9-ąją Liucjano Želigovskio (Lucjan
Żeligowski) vadovaujama lenkų kariuomenė užėmė
Vilnių ir Vilniaus kraštą. Šis karinis veiksmas atliktas
Lenkijos valstybės viršininko Juzefo Pilsudskio (Józef
Piłsudski), gimusio netoli Pabradės, nurodymu. Lietuvos kariuomenė organizavo pasipriešinimą.
Administracijos linija, atskyrusi Vilnių nuo Lietuvos, buvo vadinama demarkacine, t. y. pažymėta
atitinkamais ženklais lokali juosta. Molėtų rajono teritorijoje ši linija nusistovėjo tik po Giedraičių mūšio.
Didele dalimi ji sutapo su dabartine Vilniaus–Molėtų
rajonų riba, nukrypo Malūnėlio kaime, ėjo Nikajos
upeliuku, Arino ežero viduriu, kirto Pabradės–Joniškio kelio kilpą, vingiavo vietinės reikšmės keliuku
pro Surgėnų ir Pavandenės kaimus, Pravalo ežero
kraštu, kirto Švenčionių rajono ribą, vėl grįžo prie
Maldžiūnų, Šakališkių, Andrulėnų kaimų, kirsdama
Saločiaus ir Kantos ežeriukus.
Dar iki Giedraičių mūšio lenkai, verždamiesi į Lietuvos gilumą, stengėsi kurti lenkiškas gminas (valsčius),
ieškojo pritarimo ir agitavo jungtis „prie Varšuvos“.
Demarkacinė linija buvo ypatingas ruožas. Tai
ne vien kontrolės punktai, muitinės, pasieniečiai,
kontrabandininkai. Tai mūsų valstybės ir žmonių
likimai. Iki šiol kažkuria prasme giliai viduje esame
paribio žmonės. Mes turėjome išgyventi šiuos vidaus
ir išorės konfliktus. Ir iki šiol toji įtaka jaučiama. Nors
Lenkijos siena dabar jau labai toli.

„Lietuvos čia nebus“
Demarkacinė linija buvo tikslinama: pirmoji nustatyta 1919 m. birželio 18 d., o liepos 27 d. Lietuvos
22

vyriausybės prašymu nustatyta antroji. Ir tik 1920 m.
spalio 7 d. Suvalkų sutartimi tarp Lietuvos ir Lenkijos nustatyta trečioji demarkacijos linija, pagal kurią
Vilnius atiteko Lietuvai.
Natūralu, kad visi politiniai pokyčiai turi atgarsį
žmonių sąmonėje. Tuometinė išsilaisvinusi Lietuva
kūrėsi tautiniu pagrindu, todėl klausimas, kas tu
esi – lietuvis ar lenkas – tapo ypač aktualus. Ypač
tose vietovėse, kur kalbama buvo lenkiškai. Visos
naujienos sklido iš lūpų į lūpas, atsirado agitatorių,
lenkams palankių žmonių.
Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius 1997 m.
„Vilny“ rašo:
O štai ką Molėtų nuovados viršininkui 1920 metais
rugpjūčio 3 dieną pranešė keli Kaušinių, Rudesos, Golių

Giedraičių–Širvintų–Musninkų mūšio 100-ųjų metinių proga
šalia Giedraičių (Molėtų r.), mūšio vietoje, Lietuvos kariuomenės
iniciatyva iškilo naujas Nepriklausomybės kovų paminklas –
stilizuotas pabūklas (skulpt. Džiugas Jurkūnas), kurio lentose
aprašytos šioje vietoje vykusios kovos ir jų reikšmė jaunai
Lietuvos valstybei bei jos ateičiai. 2020 m. lapkritis. algIMaNto

pečIukaIčIo Nuotr.
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kaimų gyventojai. Kaušinių kaimo ūkininkas Juozas
Kaušinis yra lenkų žvalgas ir agitatorius. J. Kaušinis
dažnai sako kaimynams: „Lietuvos čia nebuvo ir nebus.“
Jis stengėsi „prie lenkų“ visus lietuvius pašalinti iš tarnybos ir į jų vietą priimti lenkus. Tuos lietuvius, kurie
nenorėjo „prisirašyti prie lenkų“, J. Kaušinis išduodavo
lenkų žandarams. Net Inturkės klebonas, J. Kaušinio
manymu, buvo blogas žmogus, nes jis nenorėjo rašytis
lenku, todėl neturįs jokio balso. Juozas Kaušinis platino
lenkų proklamacijas ir laikraščius. J. Kaušinio namuose,
Inturkėje, rašoma nuovados viršininko dokumentuose, –
vyksta kažkokie lenkų susirinkimai. Jų nutarimus energingai skelbia ir J. Kaušinio žmona Emilija Kaušinienė.
Kaušiniai veda tokią agitaciją: „Lietuvių čionai nebus,
nes būtinai ateis lenkai.“

„Mes be Vilniaus nenurimsim! Ne!“
Demarkacijos liniją ir žmonių ryžtą kovoti dėl
Vilniaus krašto mena ir priešais Joniškio bažnyčią
1928 m. pastatytas keturkampis obeliskas, ant kurio
užrašyta: „Mes be Vilniaus nenurimsim! Ne!“
Šį šūkį labai gerai atmena ir vyresnės kartos
giedraitiškiai. Mokytojai vesdavo mokinukus prie
demarkacinės linijos, kur visi sustoję skanduodavo
būtent šiuos žodžius. „Eidavo su vėliavom, dainuodami lietuviškas dainas“, – dar ir šiandien prisiminimais
dalijasi Mato ir Malvinos Valeikų vaikaitė Elona
Ruzgienė. Giedraičių mokytoja, mokyklos kūrėja,
žymi Lietuvos patriotė M. Šokelytė-Valeikienė organizuodavo šiuos žygius.

Lietuvos įžymybės, gyvenusios Giedraičiuose
Giedraičių vaistininkas Matas Valeika su žmona Malvina buvo ypatingos asmenybės, žadinusios
lietuvybę šiuose kraštuose, švietusios žmones, kūrusios Molėtų krašto istoriją. M. Valeika apsigyveno
Giedraičiuose, kad galėtų realizuoti savo lietuvybės
puoselėjimo misiją. Tokį ypatingą pasirinkimą lėmė
ypatingi žmonės: garsiausias Lietuvos knygnešys
Jurgis Bielinis, politikos ir visuomenės veikėjas
Juozas Tūbelis, rašytinės lietuvių kalbos tėvas Jonas
Jablonskis, būsimasis prezidentas Antanas Smetona.
Ponia S. Smetonienė netgi padėjo M. Valeikai įsikurti
Giedraičiuose. Gyvenimas „nuvedė į tą dirvonu užžėlusį, skurde skęstantį, sulenkintą tėvynės kampelį“, –
rašo M. Valeika 1934 m. išleistoje savo prisiminimų
knygelėje „Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte“.
Žvelgiant iš laiko perspektyvos į tuometinės
Vilniaus gubernijos pakraštį, kada tautinių idėjų vedami žmonės kūrė šviesesnį rytojų, reikia pasigėrėti
M. Valeikos tolerancija: jis išmoko lenkų kalbą,
sutarė su kunigu J. Stragu, kuris vienodai palaikė ir
lenkus, ir lietuvius. Didžiausio palaikymo susilaukė iš
Martyniškių (Marciniškių) dvarininkų Graužinių. Jų
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1918 m. Malvina Šokelytė-Valeikienė
(1898–1981). Nuotr. iš Valeikų giminės

Matas Valeika (1878–1937).

Nuotr. iš Valeikų giminės archyvo

archyvo

dvare Giedraičių vaikams organizuodavo lietuviškus
renginius, vaidinimus, o daržinėje netgi „Amerika
pirty“ buvo suvaidinta.
M. Valeika su savo pusbroliu Lietuvos dailės
pradininku Antanu Jaroševičiumi, vaikščiodami po
Giedraičius, garsiai lietuviškai kalbėdavo.
Kadangi čia lietuvių kalba buvo niekinama, tai retai
kas viešai ją vartodavo. Net vengdavo tie, kurie dar
lietuviais jautėsi. Taigi mudu su dailininku p. A. Jaroševičiumi, kuris dirbo mokytojo darbą Rusijoj, o atostogas
praleisdavo Giedraičiuose, apsirėdžiusiu aukšto valdininko uniforma, kuris jos labai nemėgo, bet žmonėms be
galo imponavo, eidavom per miestelį, kai daug žmonių
esti, ir balsiai, kad kiti girdėtų, kalbėdavom lietuviškai.
Tai buvo jiems nematyta ir negirdėta naujiena, todėl
sukeldavo daug ginčų ir kalbų. Vieni vadindavo mus
litvomanais, išsišokeliais [!], kiti kalbėdavo, kad nėra ko
gėdytis lietuviškos kalbos, nes jos ir ponai nesigėdina...1
1921 m. Jaroševičių šeima atvyko į Lietuvą, apsigyveno Karklynėje prie Giedraičių.
Valeikų anūkė Elona Ruzgienė pasakojo išskirtinę
istoriją apie pusbrolių M. Valeikos ir A. Jaroševičiaus
draugystę su būsimu prezidentu Antanu Smetona.
Esą jaunystėje jie visi trys buvę panašaus kūno
sudėjimo ir... draugiškai pasidalydavo vienu fraku.
Netgi buvęs toks nuotykis, kad A. Smetona viename
vakarėlyje įplėšęs frako šoną, o A. Jaroševičius kaip
tik kitą dieną turėjo pasipuošti tuo pačiu fraku per
savo parodos atidarymą. Reikėjo kažką sugalvoti. Ir
sugalvojo: tada dailininkas A. Jaroševičius visą parodos laiką stovėjo sunėręs abi rankas už nugaros, kad
pridengtų frako skylę.

1

Iš kn.: M. Valeika, Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte, 2-oji
fotografuotinė laida, Vilnius, 1989, p. 54–55.
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1928 m. pastatytas Antano Jaroševičiaus suprojektuotas obeliskas „Karžygiams,
žuvusiems už Lietuvos laivę kovoje ties Giedraičiais 1920 m.“. v. vItkausko Nuotr. Iš
valeIkų gIMINės arcHyvo
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Giedraičių paminklas „Karžygiams, žuvusiems
už Lietuvos laisvę 1920 m.“
Gražus, didingas žymiausio mūsų krašto dailininko A. Jaroševičiaus suprojektuotas paminklas
„Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje ties Giedraičiais 1920 m.“, žadinęs žmonių
ryžtą kovoti dėl Vilniaus, 1928 m. pastatytas
Giedraičių miestelyje. Tai vienintelis Lietuvoje
Nepriklausomybės kovoms skirtas paminklas,
stovėjęs per visą sovietų okupacijos laikotarpį.
Paminklo autorius ne be reikalo sugalvojo tokį
jokia tuometine technika „nepajudinamą“ monumentą.
Praūžus visokioms gyvenimo audroms, aprimus
politinėms aistroms ir sugrįžus gyvenimui į normalesnes
vėžes, pradėjau rūpintis pastatydinti paminklą, kuris
bylotų tolesnėms kartoms apie čia įvykusius garsius jų
senolių žygius, kurie ne tik Giedraičius išvadavo iš lenkų
vergijos, bet nulėmė ir visos Lietuvos likimą. Inteligentų
būrelis pritarė šiai idėjai ir uoliai ėmėsi organizacinio
darbo.
[...] Dail. Jaroševičius padarė paminklo projektą, kiti
ėmėmės kitų, su šiuo darbu susijusių pareigų. Sudarėme
iš penkių žmonių vadinamąjį komitetą paminklui statyti. Važiuoju pas apskrities viršininką leidimo aukoms
rinkti. Čia negavęs, važiuoju į Kauną pas vidaus reikalų
ministerį. Ten pasako, kad tokį leidimą gausime tik
įsteigę tam tikrą draugiją, bet jau ne komitetą, kaip kad
lig šiol būdavo kitur. [...]
Pastačius paminklą, jam užbaigti ir padailinti pritrūkome lėšų. Tada su A. Jaroševičium rašome Respublikos
Prezidentui Antanui Smetonai prašymą, nusiskųsdami
savo padėtimi ir prašome pagalbos. Mūsų prašymą
išklauso. [...] Pinigus išdavė krašto apsaugos ministe24

Antanas Jaroševičius, 1906 m. Nuotr. Iš

gIeDraIčIų Mokyklos MuzIeJaus

ris p. J. Variakojis. Gavę 5 tūkstančius litų pašalpos,
paminklą užbaigėm.2
Atvedę savo turistus prie šio paminklo, molėtiškiai
gidai gali su pasididžiavimu pasakyti: „Tai štai kokius
paminklus reikia statyti savo didvyriams...“

Giedraičių mūšis
Giedraičių mūšis vyko 1920 m. lapkričio 17–21 d.
Šiame garsiame mūšyje kovėsi Lietuvos kariuomenė
su Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio rinktine,
kuri atstovavo tuo metu labai trumpai egzistavusiai
pseudovalstybei – Vidurinei Lietuvai. Šiai separatistinei valstybei vadovavo L. Želigovskis ir stengėsi
įrodyti, kad Vilniaus krašto žmonės nenori priklausyti
Lietuvai ir ieško sąjungos su Lenkija.
Fronto linija tęsėsi 30 km Širvintų–Giedraičių–Dubingių ruože. Prie Giedraičių įvyko trejos
svarbios kautynės. Spalio 31 d. prie Pusnės ir Bekupės. Ties Bekupės dvaru vyko žūtbūtinė kova.
Giedraičių mokyklos direktorė Malvina Valeikienė
su būreliu vyrų gelbėjo sužeistuosius. Po poros
dienų frontas pasiekė Želvą ir Balninkus. Lapkričio
17 d. stiprūs mūšiai vyko ties Kraujaleidžių (tarm.
Kraujalaidžių) kaimu, Videniškiais, Geliogaliais,
Balninkais. Stipriausias smūgis teko Giedraičius
gynusiam 2-ajam pėstininkų pulkui. Tai buvo pragariška šautuvų ugnis.
Lapkričio 21 d. po pietų Giedraičiai buvo išvaduoti. Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijai
reikalaujant, kovos veiksmai nutraukti ir pasirašytas paliaubų protokolas, kuriuo tarp Lietuvos ir
2

Iš kn.: M. Valeika, Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte, 2-oji
fotografuotinė laida, Vilnius, 1989, p. 131–132.
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L. Želigovskio kariuomenių nustatyta 6 km pločio
neutralioji zona. Vėliau ją pakeitė demarkacinė
linija, ėjusi 4 km nuo Giedraičių ties Kraujaleidžių kaimu.
Giedraičių laukuose už Lietuvą kovėsi molėtiškis
kunigas Jonas Žvinys, Antanas Vižinis. Paskutinę
kautynių dieną žuvo dvidešimt vienas žmogus, tarp
jų alantiškis leitenantas Pranas Telksnys. Septynių
didvyrių, kovojusių 9-ajame pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulke, kūnus priglaudė senųjų Giedraičių kapinių žemė. Ne visų jų pavardės žinomos.
1990 m. lapkričio 22–23 d. nežinomo kareivio
palaikai iš Giedraičių kapinių perkelti į Kauną ir
palaidoti Karo muziejaus sodelyje taip įprasminant
paminklą Nežinomam kareiviui.

Malvina Valeikienė pirmoji Lietuvos istorijoje
iškėlė Raudonojo Kryžiaus vėliavą
Per lapkričio 17 d. kautynes lenkų užnugary liko
lietuvių kariuomenės iždas ir svarbūs dokumentai.
Mokytoja Malvina Valeikienė sugalvojo gudrybę. Kad
nesukeltų įtarimo, ji persirengė elgeta, ryžosi pereiti
frontą, atgauti iždą, dokumentus ir bandė grįžti per
demarkacinę liniją į Giedraičių pusę. Tačiau įtarimą
sukėlė ne drabužiai, eisena, o labai gražios ubagėlės rankos. Tada jai pabėgti padėjo smuklės savininkas žydas.
Valeikų anūkė Elona Ruzgienė pasakoja, kad jos
močiutė visą gyvenimą smagiai didžiavosi gražiomis
savo rankomis. Ji juokaudavo: pažiūrėkit, kokios
gražios rankos – jos manęs vos nepražudė. Ir Elona,
iš tiesų, mena labai gražius baltus močiutės pirštus,
nuostabų balsą ir begalinį pomėgį jau senatvėje lankytis Kauno muzikiniame teatre, kur dažnai eidavusios
abi kartu. Močiutė mokėjusi visas arijas, pritariamai
niūniavusi atlikėjams, o pabaigoje pirmoji emocingai
plojusi ir atsistojusi šaukdavusi: „BRAVO!“
Ši garbinga moteris Giedraičių kariams teikė naudingų žinių, slėpė ir slaugė sužeistuosius, organizavo
jų išnešimą iš mūšio lauko rizikuodama savo gyvybe.
Galvodama, kaip apsaugoti save bei sužeistuosius, ji
pasisiūdino baltą vėliavą, ant kurios užsiuvo raudoną
kryžių. M. Valeikienė pirmoji Lietuvos istorijoje iškėlė Raudonojo Kryžiaus vėliavą mūšio lauke, 3 km
nuo Giedraičių. Tai įvyko 1920 m. spalio 31 d. Tada
ji kartu su tarnais pasiėmė vežimą, įkėlė į jį ir karius,
ir priešus, o kuriuos reikėjo – slapstė, net nepasakiusi
savo vyrui. Aptvarsčiusi sužeistuosius, surasdavusi
būdų juos pergabenti per frontą, pasiekti Ukmergės
ligoninę.
Raudonojo Kryžiaus vėliavos, kaip žmonių gyvybių saugotojos ir kančių palengvinimo simbolio,
panaudojimas buvo labai reikšmingas ženklas. Tai
istorinis įvykis, bylojantis apie šios didžios asmenybės
humaniškumą, neutralumą ir toleranciją. Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija įkurta 1919 m. sausio
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12 d. Iš tiesų, amžinosios vertybės nekinta: Valeikų ir
Jaroševičių šeimos Giedraičiuose gelbėjo ir lietuvius,
ir lenkus, ir žydus Antrojo pasaulinio karo metais.

M. Valeikienė – legendinė moteris
Pirmą kartą lietuvių kariuomenei atsitraukus iš
Giedraičių, lenkai M. Valeikienę suėmė, tardė, mušė,
kankino ir reikalavo išduoti partizanų būrį, kurį buvo
suorganizavęs jos vyras M. Valeika. Būrį sudarė 52
vyrai. Kadangi M. Valeikienė neišdavė, ją karo lauko
teismas nuteisė sušaudyti. Tuo metu M. Valeika buvo
įkalintas rūsy ir pagelbėti negalėjo. Tada, atsiklaupęs
ant kelių, jai gyvybę išmaldavo kunigas.
1927 m. lapkričio 17 d. M. Valeikienė, viena iš
nedaugelio moterų, apdovanota II rūšies 3-iojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Tai išskirtinis atvejis, kai
kariniu ordinu buvo apdovanota tolimos nuo karybos
profesijos atstovė – mokytoja.

Knygelė „Dvidešimt penkeri metai
Vilniaus krašte“
Malvinos vyras giedraitiškis Matas Valeika 1934 m.
išleido patriotinę prisiminimų knygelę „Dvidešimt
penkeri metai Vilniaus krašte“. Šios knygelės moto:
„Stud. A. Smetonos šūkis: Į Vilnių, draugai, Į Vilnių!“
Apie gyvenimą prie demarkacinės linijos jis rašė:
... išsiimdami pasus (lenkininkai) daugiausia rašėsi
lietuviais, dažniau galima buvo išgirsti lietuviškai kalbant,
tačiau dar ilgai nenustojo lenkų laukę, ilgai dar svajojo apie
Lenkijos rojų, apie žadėtą jiems geležį, cukrų ir druską.
Nors ne vienas jų, šmugelninkaudami cukrų ir druską į
„palaimintą“ lenkų pusę, susikrovė nemažas pinigų sumas,
vis dėlto dar ir po šiai dienai yra tokių tamsuolių, kurie
labai norėtų būti lenkų valdiniais. Kasmet atsiranda kelios
šeimos, kurios kraustosi už demarkacijos linijos.
O 1989 m. pakartoto fotografuotinio leidimo
nugarėlėje žodžiai apie M. Valeiką iš Lietuvių enciklopedijos3:
... 1919 sudarė vyrų partizanų būrį, jam parūpino
ginklų...
... Įsiveržusių lenkų suimtas ir kalintas Lukiškių
kalėjime, iš kur buvo išvaduotas, todėl vėliau lenkai jį
nuteisė mirties bausme ir paskyrė 3 000 auksinų, kas
jį išduos...

Demarkacinė linija nulėmė Arnionių koplyčios
atsiradimą
Įdomus faktas, kad Kaišiadorių vyskupijos ribos
istoriškai susiklostė pagal demarkacijos liniją. Molėtų
rajono Joniškio bažnyčia liko tuometinėje Lietuvos
valstybės teritorijoje, o arnioniškiams, kurie liko
3

Lietuvių enciklopedija, t. 32, JAV, Bostonas, 1965 m.
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atkirsti nuo savo parapijos, 1935 m. buvo pastatyta nauja taip vadinamo Zakopanės stiliaus medinė
koplyčia. Koplyčios statybą rėmė Arnionių dvaro
savininkai, Pasienio gynybos korpuso vadovybė bei
„visų apylinkių, o kartu ir visos Lenkijos gyventojai“.
Dvarininkai Tiškevičiai skyrė sklypą iš dvaro žemių
ir reikalingų medžiagų statybai.
1931 m. Varšuvoje Arnionių dvaro savininkas Mykolas Zigmuntas Tiškevičius vedė aktorę ir dainininkę
Aną Mariją Petrušinską (Anna Maria Pietruszyńska,
kūrybinis slapyvardis Hanka Ordonówna, 1902–1950)
ir vasaras leisdavo savo Arnionių dvare netoli demarkacinės linijos. Pas juos lankydavosi Vilniaus ir
Varšuvos inteligentija, apylinkėse ponams rengdavo
medžioklę. Iki mūsų dienų yra išlikusių juokingų
istorijų, kaip ponas prie Nikajos upeliuko samdydavo
žmones, kurie mesdavo į orą medžiojamus paukščius.
Ir medžioklė tada būdavo sėkminga.
Arnionyse buvo dislokuota 120 lenkų kareivių
kuopa.
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Neutralioji zona, pafrontė, pasienis ar
parubežys?
1920–1923 m. buvo nustatyta neutralioji zona
tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos okupuoto
Vilniaus krašto. Pagal tarptautinį susitarimą tuoj po
Giedraičių–Širvintų mūšio reikėjo apsaugoti teritoriją
nuo karinių veiksmų bei rengimosi užpulti. Tačiau
žmonių prisiminimuose toji zona buvo vadinama
netgi pafronte. Lietuvos valstybės archyve esančiuose
dokumentuose išlikę liudijimai:
1920 metų gruodžio 18 dieną maždaug 100 lenkų
būrys užplūdo neutralioje zonoje buvusį Kraujaleidžių
kaimą. 1921 metų balandžio 13 dienos vėlų vakarą
lenkų žvalgai užpuolė lietuvių sargybą Giedraičių rajone.
Po mėnesio, gegužės 17 dieną, į Dubingius įsiveržė 50
lenkų kareivių ir partizanų būrys, čia apiplėšė keletą
parduotuvių, restoranų, po to pasitraukė neutralios
zonos gilumon.
1921 metais spalio 8 dieną Giedraičiuose pastebėta 15
lenkų žvalgų, persirengusių civiliais rūbais. 1922 metais
rugpjūčio 27 dieną į Giedraičius įsiveržė 50 lenkų kareivių ir partizanų būrys, čia apiplėšė keletą parduotuvių,
restoranų, po to pasitraukė neutraliosios zonos gilumon...
Nustačius neutraliąją zoną, Lenkijos ir Lietuvos
kariuomenės turėjo užimti joms atitekusias pozicijas
abipus demarkacinės linijos. Lenkija prie neutraliosios zonos telkė tūkstantines divizijas kareivių. Iš
Lietuvos pusės turėjo vykti alternatyvūs veiksmai.
1922 m. Molėtuose irgi buvo dislokuota kuopa. Visi
paribio kaimai buvo priskirti šiai zonai.
Lenkijos pusėje sienos apsaugai buvo pasirengta
rūpestingiau. Buvo sutelktos didelės policijos pajėgos
ir vadinamosios muitinės batalionai. Atsargoje liko
kariuomenė.
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Visi keliai, išskyrus kelią Inturkė–Joniškis–Arnionys (Orniany), palei demarkacijos liniją buvo prasti,
siauri, vietovės miškingos, apaugusios krūmais, pelkėtos, ežeringos, daugelyje vietų išvis be kelių ir be takų.
Tokia situacija labai apsunkino pasieniečių darbą.
Reikėjo tiesti ir kelius, ir telefonų ryšius, įrenginėti
sargybinių būdeles, spręsti pasieniečių apgyvendinimo bei apmokymo klausimus.

Kontrabanda
Buvo konstatuota, kad pagrindinė kontrabandos
gija ėjo iš okupuotos Pabradės būtent tuo pačiu geriausiu keliu per Joniškį į Molėtus ir net į Ukmergę,
o ne kokiais ten šunkeliais.
Daugelyje vietų žmonės gyveno palyginti saugiai,
globojami „savo“ partizanų. Daug žmonių netgi
materialiai klestėjo, nes iš kontrabandos ir prekybos
buvo galima gauti didelį pelną. Buvo žinoma, kad
neutraliame ruože kainos mažesnės nei Lietuvos
valstybėje. Čia galima nusipirkti pigių drabužių ir
alkoholio, „importuotų“ be muitų iš Lenkijos.

Pasieniečiai ir parubežiniai
Dalis Molėtų pasienio ruožo priklausė Utenos
pasienio policijos barui, dalis Ukmergės. Kiekvienas
baras buvo suskirstytas į atskirus rajonus. Pirmasis
Utenos pasienio policijos baro rajonas prasidėjo prie
pat siauriausios Asvejos (Dubingių) ežero vietos Alkos
(lenk. Olka) kaime ir tęsėsi iki Nikajo ežero. Alkos
kaime buvo pirmojo šio baro rajono štabas. Antrasis
rajonas užėmė pasienį nuo Nikajo iki Pravalo ežero.
Rajono buveinė buvo Joniškio miestelyje. Trečiasis –
nuo Pravalo iki Švenčionių rajone esančio Mažojo
Siaurio. Rajono buveinė buvo Molėtų rajono Juodenėnų dvare Šakališkių kaime.
Inturkėje buvo įkurtas Pasienio policijos rezervas,
kurį sudarė dvidešimt eilinių policininkų.
1924 m. instrukcija bylojo, kad į Pasienio policiją
buvo priimami geros sveikatos 21–50 metų amžiaus
vyrai, ne žemesni kaip vidutinio ūgio. 1932 m. buvo patikslinta, kad „būtų priimami asmenys, kurių kūno dalys proporcingai išsivysčiusios: ne žemesni nei 172 cm
ūgio, sveriantys ne mažiau 72 kg, krūtinės apimtis ne
mažiau kaip 80 cm“. Vykdavo ir bendros išvaizdos
patikrinimai, pvz., buvo konstatuota, kad Joniškio
miestelio III-iosios sargybos išvaizda žvali.
Buvo organizuojami mokymai: „stovėjimas be
šautuvo, stovėjimas su šautuvu, sukiniai, judesiai,
pasisveikinimai...“
Kovai su kontrabanda buvo samdomi slapti agentai
iš vietos žmonių, gerai pažįstantys ir kaimynus, ir vietovę. Oficialiuose dokumentuose nebuvo nurodoma,
kad pasienyje buvo gausi kontrabanda, tačiau žmonių
prisiminimai liudija ką kita. Paribio gyventojai kalbėjo
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kad ištisus telefoninio kabelio kilometrus kažkas pavogdavo. Tada buvo konstatuota, kad „geras telefono
ryšys tarnybos progresavime turi didelę reikšmę“.
Kaip transporto priemonė buvo arkliai ir dviračiai. Vieno arklio išlaikymui buvo skiriami 85 Lt per
mėnesį, o dviračio priežiūrai ir remontui policininkas
gaudavo 15 Lt kas mėnesį.

Vis tik linija nesupriešino tikrų kaimynų

1928 m. Joniškyje (Molėtų r.) pastatytas paminklas Lietuvos
Nepriklausomybės 10-mečiui. Nepavykus paminklo sudaužyti
1952 m., jis užkastas, o 1988 m. atkastas ir po dvejų metų
restauruotas. 2018 m. Alvydo Balandos nuotr.

lenkiškai, todėl ryšys su tuometine Lenkija buvo
parankus. Į Pasienio policijos gretas pateko pažįstami,
kaimynai, o dar ir turintys „komercinių“ polinkių.
Nusižengę policininkai buvo keičiami kitais, patikimesniais. Iš anos pusės buvo gabenamos prabangesnės
miestietiškos prekės, iš mūsų gi labiau kaimietiškos.
Ir tada buvo galvojama, kaip reikėtų tobulinti
veiklą, pvz., konstatuota, kad „pėdsakų žvalgymas
davė gerų pasekų“.
Apie pasieniečių atlygį buvo rašyta: „Šiuo metu
vedęs bevaikis tarnautojas be mundiruotpinigių
mėnesiui gauna netto 14 litų 05 centus.“ Buvo nustatytos ir aprangos išlaidų normos: „... mundurui ir
vienoms kelnėms įsigyti 120 litų, milinei – 50 litų,
dviem porom batų – 70 litų, kepurei 5 litai ir dviem
porom pirštinių – 6 litai.“

Apie šiaudines gaires ir telefono ryšį
Yra žinoma, jog pasienis buvo pažymėtas „stičkomis“ ar šluotomis – rankos riešo storumo kartimis su
viršun iškeltomis plonų šakelių šluotomis. Broniaus
Kviklio „Mūsų Lietuvos“ II tome yra nuotrauka:
„Buv. administracijos linija su šiaudine gaire ties
Aleksandriškiais Giedraičių apylinkėse.“
Demarkacinis pasienio ruožas lėmė telefonų atsiradimą. Atsirado abipusis kabelinis telefoninis ryšys
tarp atskirų pasienio taškų. Tiesa, tas telefono ryšys
nebuvo patikimas, dažnai nutrūkdavo, o buvo atvejų,
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Žymus gamtininkas Andrejus Gaidamavičius, kuris veda ekskursijas Labanoro girioje, apie santykius
prie demarkacinės linijos yra pasakojęs:
Bendras įspūdis toks, kad tais laikais girios žmonės
stengėsi gyventi tokį patį gyvenimą, tarsi tos sienos ir nebūtų buvę: eidavo pirkti druskos, rišdavo karves anapus
sienos, o bernai netgi eidavo į šokius. Trukdžių buvo,
reikėjo ilgai prašyti pasieniečių, bet geležinės uždangos
tikrai nebuvo.
Kaip rašoma 1999 m. gruodžio 29 d. vaikų rankomis rašytame laikraštuke „Januliškio naujienos“, visas
Žemaitiškių kaimas prie Apskričio ežero buvo Lietuvos pusėje, nuo Lenkijos jį skyrė spygliuota viela.
Prūdiškėlės kaimo (Švenčionių rajonas) gyventojas Algis Šapoka, kuriam šiuo metu 85 metai,
pasakoja:
Kad galėtum patekti lenkų pusėn, reikėdavo leidimų
iš pasieniečių, bet paprastai visi juos gaudavo. Nei pats,
nei iš pasakojimų neprisimena, kad pasieniečiai būtų ką
nors nuskriaudę ar nubaudę. Gaudydavo tik kontrabandininkus, kurie naktimis Peršokšnos upe Lietuvos
pusėn plukdydavo tokias deficitines prekes, kaip druska,
cukrus ir naminė degtinė. Druskos žmonės ir šiaip parsinešdavo, legaliai. Prūdiškėlės kaimo moterys pėsčiomis
keliaudavo į Švenčionėlius (15 km), kad atsineštų po
pusę pūdo druskos (pūdas – 16 kg). Jaunesni piemenys
dažnai nuvarydavo karves pasiganyti lenkų pusėn, nes
tuose miškuose nesusigaudydavo, kur tas „rubežius“,
o juk ir gyvuliai būdavo nepririšti, jų nesulaikysi taip
paprastai. Jokių tvorų ar užtvarų bent jau toje vietoje
nebuvo. Pasieniečiai, žinoma, buvo, ir jie nuolat patruliuodavo, bet tarpusavyje visi gerai sutardavo.
Prūdiškėlėje buvo viena sodyba, kurios viename
gale gyveno lietuvių pasieniečiai, o kitame – lenkų.
Didelių sunkumų kirsti demarkacinę liniją nebuvo ne
tik Labanoro girios gyventojams, bet ir gyvenantiems
dabartinio Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje.
Ilgametis parko ekologas Bronius Šablevičius pasakoja, kad Vaišniūnų kaimas buvo padalintas per pusę.
Bet ir čia piemenys su karvėmis nuolatos kirsdavo
demarkacinę liniją, o bernai vis nueidavo „užsienin“ į
šokius. Pasieniečių leidimų, žinoma, reikėjo, bet nežinia, ar tie leidimai būdavo raštiški, ar žodiniai. Galbūt
pasienio gyventojai turėjo tam tikrų privilegijų arba
buvo tiesiog gerai pažįstami su pasieniečiais, todėl tą
„sieną“ nesunkiai kirsdavo.
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Apie konﬂiktus

Visuomeninė iniciatyva Vilniui vaduoti

Jų buvo, bet „Utenos baras šiuo atžvilgiu buvo
laimingesnis už kitus“, be kraujo ir be aukų, nors
paprastų konfliktų irgi yra buvę.
Ukmergės bare, kuris užėmė Giedraičių pasienį,
įtampų buvę daugiau. Sakydavo: „Kelias į Vilnių eina
per Giedraičius.“
Pačiame senųjų Giedraičių kapinių centre stovi
lauko riedulių obeliskas su balto marmuro lenta:
„Čia ilsisi Veronika Katelytė, 17 m. amžiaus,
žiauriai lenkų nužudyta 1923 m.“ Yra žinoma,
kad tų metų balandžio 3 d. Aleksindriškių dvare,
netoli dabartinio betoninio kelio Vilnius–Molėtai,
lenkai ją kankino nupjaustydami krūtis. V. Katelytė mirė nuo žaizdų. Jos laidotuvėse dalyvavo
minios aplinkinių kaimų žmonių, o apie žudynes
buvo pranešta tais metais veikusiai Tautų Sąjungos
kontrolės komisijai.
Netoli V. Katelytės paminklo stovi metalo kryžius,
ant kurio žodžiai: „Šaulys Juozas Sabulis, žiauriai
lenkų nužudytas 1923 m.“ Žudynės įvykdytos netoli dabartinės Molėtų ir Vilniaus rajono ribos palei
betoninį kelią Vilnius–Molėtai esančiame Pivoriūnų
kaime. Pasakojama, kad lenkai išsiviliojo į savo pusę
J. Sabulį ir nužudė.
1922 m. sausio 8 d. Giedraičių valsčiuje lenkų
žandarai sušaudė Juozą Lechavičių.
1924 m. gegužės 18 d. Giedraičiuose lenkai įsakė
klebonui pamaldas bažnyčioje laikyti tik lenkų kalba
ir uždraudė lietuviškai giedoti (nepaklusnius grasino
sušaudyti).

1935 m. žurnalo „Mūsų Vilnius“ 11-ajame numeryje spausdinama:
Dubingiai. 1935 metų skautų stovykla. Sulenkintas
šis kraštas, mažai kas lietuviškai moka, tačiau įspūdingi skautų laužai ant žavingo Dubingių ežero kranto
suviliojo vietos gyventojus. Pradžioje po keliolika, vėliau
po keliasdešimt, o pagaliau net iki pusantro tūkstančio
lankytojų sulaukė skautai prie savo laužo. Anot klebono, čia į atlaidus tiek žmonių nesuvažiuodavo. Po
18–20 kilometrų važiuoja žmonės pamatyti to jiems
nepaprasto dalyko – skautų laužo. Čia skamba lietuvių dainos, kombinuoti šūkiai, kurie kaip gaili malda
šaukiasi Vilniaus. Energišku pasiryžimu ir kovos šūkiu
nuskamba per siaurą, bet pasakiškai gražų ežerą, kurio
antroje pusėje jau okupuota Lietuva! Dar atitinkamas
žodis, ir susijaudinęs senelis ar vargo palenkta močiutė
jau ašaras bešluostanti. Kalbėti lietuviškai dar nemoka,
bet už tai jausti lietuviškai pradeda.
Pačiuose Giedraičiuose, Dienavagių kaime ir kt.
buvo įkurti Vilniui vaduoti sąjungos – VVS – skyriai.
Spalio 9-oji paskelbta Vilniaus gedulo diena. Tą dieną
12 val. visur buvo skambinama bažnyčių varpais, vienai minutei viskas sustodavo. Giedraičiuose tą dieną
bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už kritusius
ties Giedraičiais karius, jų pagerbimui buvo giedama
giesmė „Libera“. Žmonės su vėliavomis, fakelais,
grojant dūdų orkestrui, būrėsi prie paminklo karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę, mitinguodavo,
lankydavo karių, žuvusių ties Giedraičiais, kapus. Jų
atminimą pagerbdavo maldomis ir šautuvų salvėmis.
Pagerbdavo lenkų nužudytų žmonių – šaulio Juozo
Sabulio ir Veronikos Katelytės – kapus. Po to kolona
žmonių patraukdavo Vilniaus pusėn demarkacinės
sienos link. Maždaug 200–300 m nuo jos uždegdavo
didžiulį laužą, ėjo artyn linijos, stojo veidu į Vilniaus
pusę ir skanduodavo: „Mes be Vilniaus nenurimsim!
Mes be Vilniaus nenurimsim! Mes be Vilniaus nenurimsim! Ne!“
VVS iniciatyva prie kelio buvo pastatytas užrašas:
„Šiuo keliu žygiuojama į Vilnių“, o netoli linijos –
„Viešpatie, pasigailėk pavergtųjų brolių!“.
Patriotinius jausmus žadino ir Lietuvos šaulių sąjungos organizuota rinkliava – „Vaduokime Vilnių“.
Molėtų krašto muziejuje saugoma alantiškio A. Kiaušo dovanota 1925 m. nuotrauka „Alantos valsčiaus
rinkikai“, Vilniaus pasas, išduotas jo tėvui Juozui bei
dvi proklamacijos. Vilniaus Geležinio fondo aukų
knygelę – Vilniaus pasą – galėjo gauti „visi Lietuvos
piliečiai, dideli ar maži, turtingi ar beturčiai. Paso paskirtis buvo „auginti moralias, fizines ir ekonomines
tautos jėgas savo žemėms atgauti“.
Šalia Giedraičių esančių Martyniškių dvarininkų
dukra Domicėlė Graužinytė-Palevičienė, gyvendama Vilniuje, 1920 m. lietuvių karo metu su lenkais

Apmaudus nesusipratimas
Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius 1994 m.
„Vilny“ rašo:
Vargo prie neutraliosios zonos veikusios mokyklos, kentėjo ir mokiniai. Kentėjo tikrąja šio žodžio
prasme. Štai kas atsitiko 1922 metų sausio 12 dieną. Tą dieną iš Mickonių kaimo (dabar Širvintų rajonas) į Giedraičių progimnaziją ėjo trys mokiniai:
Antanas Dragūnas, Juozas Rudžionis ir Vaclovas
Kanapka. Ėjo pro lietuvių sargybą, kurioje tuo metu
budėjo kareivis Antana s Jakavičius. Kažkodėl jis
dusyk šovė į einančius mokinius. Susmuko ir tuoj
pat mirė Antanas Dragūnas, sunkiai sužeistas po
dviejų valandų mirė Juozas Rudžionis. Sargybinis
buvo besitaikąs šauti ir į Vaclovą Kanapką, bet tas
spėjo pribėgti prie pasieniečio ir, ištraukęs iš savo
striukės kišenės, rodė jam savo leidimą eiti pro šią
sargybą.
Žuvusių mokinių tėvai, progimnazijos mokytojai
raštu kreipėsi į Švietimo ministeriją, kad pasienio sargybinis A. Jakavičius būtų nubaustas.
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vadovavo vilniečių lietuvių moterų sudarytam Lietuvių karių belaisvių globos komitetui. Ji buvo ir viena
Šv. Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti
lenkų okupuotoje Lietuvos dalyje steigėjų.
Be abejo, yra daugybė faktų, bylojančių apie
nuolatinį lietuvių siekį susigrąžinti Vilnių, bet yra ir
dar vienas skambus visa apibrėžiantis šūkis: „Vilnius
mūsų – Lietuva rusų.“ Vilnių Lietuvai grąžino Sovietų Sąjunga, netrukus ketindama okupuoti visą šalį.

Kentėjo, vargo parubežio mokyklos
Giedraičių progimnazijos direktorė M. Valeikienė
skundėsi Švietimo ministerijai:
Nuolatinis šaudymas labai kliudo mokykloje dirbti,
nervinami mokytojai ir mokiniai. Taip gruodžio 14 dieną šaudant kulka pro langą pateko į I klasę, atsimušė į
krosnį, netoli kurios stovėjo mokytoja Bytautaitė. Tas
labai išgąsdino ir mokinius.
Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius 1994 m.
„Vilny“ rašo:
Neutraliojoje zonoje ir pafrontėje gyvenimo sąlygos
susiklostė nebepakenčiamos, nes susisiekti su neokupuota Lietuvos teritorija buvo sunku, todėl maisto produktų
į Giedraičius ūkininkai nevežė, o jei kiek ir atveždavo, jie

buvo neįperkami. Dalį mokytojų „valgydino Giedraičių
klebonas Giedrys, kitą gi dalį aš (M. Valeikienė). Bet
tokia padėtis ilgai tęstis negali, nes nei klebonas, nei
aš išmaitinti tiek žmonių negalime“. Mokyklos pedagogų kolektyvas kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašė
ją padaryti atitinkamų žygių gyvenimo pagerinimui,
aprūpinti kuru ir maisto produktais, „nes kitaip mes
būsime priversti apleisti Giedraičius ir prašyti Švietimo
ministerijos skirti mus kitosna vietosna“. Bet ir tokiomis
aplinkybėmis darbas yra varomas dar su didesniu užsispyrimu ir pakeltu ūpu, nenorint pasiduoti lenkams...

Į Vilnių pro Giedraičius
Gražus sutapimas, kad vietovardis Giedraičiai
yra susijęs su garsių Lietuvos didikų kunigaikščių
Giedraičių gimine, davusia Lietuvai ir pasauliui žymių asmenybių. Viena tokių yra Jurgis Vladislovas
Giedraitis (Jerzy Władysław Giedroyc), šios giminės
palikuonis, vadinamas „praėjusio amžiaus inteligentų
ir emigrantų dirigentu“.
J. V. Giedraitis emigracijoje nuo 1947 m. leido
mėnraštį „Kultura“ („Kultūra“). Jis, atrodo, įgyvendino Nikolajaus Rericho taikos per kultūrą idėją.
Sako, kai Lenkijoje vyko „Solidarumo“ judėjimas,

1925–1938 m. veikusi Vilniui vaduoti sąjunga leido atsišaukimus ir Vilniaus pasą, į kurį kasmet klijuodavo tam tikros vertės
ženklelius. Vilniaus Geležinio fondo aukų knygelės Vilniaus pasas paskirtis buvo „auginti moralines, fizines ir ekonomines tautos jėgas
savo žemėms atgauti“. Vilniaus pasą galėjo gauti „visi Lietuvos piliečiai, dideli ar maži, turtingi ar beturčiai“. ekspoNataI Iš Molėtų
krašto MuzIeJaus
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Vilniui vaduoti sąjungos Šaulių būrio nariai, rengę rinkliavas Vilniaus vadavimui. 1925 m. Nuotr. Iš Molėtų krašto MuzIeJaus foNDų

maištautojai ėjo pas J. Giedraitį klausti, kaip teisingai
reikia spręsti politinius reikalus, kaip kurti darnius
religinius, tautinius santykius.
„Kultura“ rūpinosi buvusios LDK tautų dabartinėmis problemomis, draugiškais Lietuvos ir Lenkijos,
lietuvių ir lenkų santykiais. Aktyviai rėmė Lietuvos
kovą dėl nepriklausomybės. J. Giedraitis ir Č. Milošas
įkūrė Lenkų nepriklausomos literatūros ir mokslo pagalbos fondą, teikiantį stipendijas Lietuvos istorikams,
menininkams toliau dirbti šioje srityje.
J. Giedraitis vadinamas Lenkijos sąžine ir garbe,
vienu didžiausių Europos politinių protų. Jis sakė:
Būtina nugalėti sentimentus, tarpusavio nesutarimus, dėl istorinių įvykių susiklosčiusią neapykantą tarp
lenkų ir ukrainiečių, lenkų ir lietuvių. Lenkai privalo
atsisakyti Lvovo bei Vilniaus, nors ir kaip tai nemalonu
tiems, kurie ten gimė. Vardan ateities nevalia reikšti
pretenzijų Lietuvai, Ukrainai. Jau vien todėl, kad ten iki
šiol prisimenamos Lenkijos federalinės idėjos... Lietuvos
nepriklausomybė dar labai gležna, tad Lenkijos pareiga
ištiesti jai draugišką ranką. Jei Lietuvoje dar pastebimas
koks nors nacionalizmas, jį reikia pateisinti, nes šios
valstybės egzistavimui gresia kur kas daugiau pavojų
negu Lenkijai. Į Baltijos valstybes ir Ukrainą Lenkija
turi žiūrėti kaip į lygiateisius partnerius ir turi įrodyti
tai savo darbais, ne vien žodžiais.
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Mes turime tęsti jo idėjas, kad „antro Želigovskio
nebūtų“.
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Lietuvių tau�nio atgimimo istorija

Jonas Jablonskis
lietuviškoje politikoje
Algirdas GRIGARAVIČIUS,
Vilnius

I

storikas Eligijus Raila pagrindiniais šiuolaikinės lietuvybės ideologijos kūrėjais ir
moderniojo lietuviškumo stulpais laiko Joną
Basanavičių, Vincą Kudirką ir Joną Jablonskį1.
Šis aspektas bendrinės kalbos puoselėtojo gyvenimo ir veiklos tyrinėjimuose yra aptariamas

Jonas Jablonskis apie 1900–1905 m., fotografas nežinomas.
Priekinėje nuotraukos pusėje yra autografas, kairėje užrašyta
pavardė. ORIGINALAS SAUGOMAS MAIRONIO LIETUVIŲ
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E. Raila, Lietuvystės Mozė. Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija,
Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2019, p. 9.
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prabėgomis. Pasirinkome dar siauresnę temą,
kuri reikalautų daugiau laiko negu turėjome,
kad būtų išsamiau patyrinėta, tad turime tenkintis keletu J. Jablonskio dalyvavimo politikoje
epizodų.
J. Jablonskis taip aprašė savo tapimą aktyviu
litvomanu: apie daktarą J. Basanavičių ir jo darbus
buvo girdėjęs, bet galutinai apsisprendė dėl J. Šliūpo
įtakos Maskvos universitete ir pažinties su gautais
„Aušros“ numeriais. Ir padėkojo už tai V. Kudirkos
ir kelių „atbudėlių“ vardu2. Tačiau „Aušros“ redakcija
1884 m. ketvirtojo numerio atsakuose pranešė, jog
J. Basanavičiaus adreso atsiųsti negalinti (p. 151).
Pats būsimasis kalbininkas žinutėse rašė, kad lietuvius norįs surusinti F. Muraška lai prasmenga (1884,
Nr. 4, p. 149), o korespondencijoje apie Suvalkus
pažymi, kad dėl spaudos draudimo lietuviai aplenkėja, bet kalti ir patys melsdamiesi už carą lenkiškai
(1885, Nr. 2–3, p. 62).
J. Jablonskio santykiui su politika aspektu įdomūs prezidento A. Smetonos prisiminimų žodžiai,
paskelbti 1930 m.:
Dažnas pasako, kad Jablonskis buvęs tik kalbininkas, kad jam nerūpėjusi nei politika, nei visuomenės
gyvenimas. Netiesa. Jam rūpėdavo visa, kas liesdavo
lietuvių likimą, labiausia, žinoma, jų kalba ir jų raštas.
Kur jam tekdavo gyventi, ten jis rašydavosi visosin lietuvių draugijosin ir imdavosi jų dedamas jam pareigas;
kur tik skelbdavo kas viešam reikalui aukas, jis dėdavosi
savo skatiku, niekur neatsilikdamas nuo kitų. Vilniuje
būdamas, suirutės metais uoliai sekdavo rusų ir lenkų
laikraščius, dėl to atėjęs susirinkiman ar pasitariman
žinodavo politikos naujienas ne menkiau už tuos, kurie
dėdavosi politikais. Žinoma, jo pažiūra buvo visur kritinga, nes juk buvo didelės logikos žmogus, daug matęs
ir galvojęs. Nors tautininkas, bet jokion partijon, rodos,
2

J. Jablonskis, „Mūsų rytas“, in: Sekmoji diena, 1921 m. lapkričio 27
d., Nr. 30, p. 2.
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nebuvo įsirašęs. Kiekvienoje partijoje rasdavo šiek tiek
gero, bet nė vienoje nematydavo nuosakaus rimtumo.
Vertindavo daugiau žmones, o ne partijų programas.
Dėl to buvo viršum partijų, dėl to nieko partingo jam
neprilipdavo, dėl to galėdavo bendrauti su visų srovių
moksleiviais, by tik jie rūpestingai norėdavo mokytis
lietuvių kalbos.
Jablonskis buvo realus idealistas, entuziastas, bet
neturėjo išdirbtos sistemos gyventi. Visur matydavo
netvarkos spragų, tik jų nepamatė savo gyvenime: dirbdavo per daug, ligi susirgdamas, rėpdavo neaprėpiamus
darbus, nevertindavo savo sveikatos. Jis buvo ypatingas
charakteris: kitą tokį vargiai kur sutiksi.3 Povilo Matulionio prisiminimuose, skelbtuose 1921 m., rašyta,
kad sueigose paklausęs kitų, pasakodavo savas mintis
apie žemės nusavinimą, kapitalų suradimą ir kita, o
susirinkusieji klausydavosi ne to, ką pasakydavo, o
kaip pasireikšdavo4... Būta atsargaus. Kostas Stiklius
rašė, kad 1905 m. pradžioje „Vilniaus žinių“ redakcijoje bendradarbiams barantis ir ginčijantis, J. Jablonskio paklausė, kurią pusę palaikysiąs, šis nieko nesakė,
teprašė: Manęs į savo ginčus nemaišykit, tik manęs
nekiškit...5 Martynas Yčas prisiminė, kad lankantis
Linkuvoje pas daktarą A. Sketerį prie stalo susirinkę
svečiai aštriai ir smarkiai ginčijosi. J. Jablonskis ir
šeimininkas laikėsi neutraliai, nebuvo galima nuspėti,
kuriai pusei simpatizuoja. Tik popiet bevaikščiojant
griežtu ir šaltu tonu, atvėsinusiu M. Yčą, paaiškino:
Jūs esat visi jauni ir karšti žmonės. Gerai pasiginčykit,
pasikarščiuokit, bet kai subręsit, pasirodys daug kas
kitaip esą, nekaip dabar kad manote...6 1912 m. lapkričio 17 d. laiške iš Gardino sūnui Konstantinui,
studijavusiam Maskvoje, sielojosi dėl „Ateities“ ir
„Aušrinės“ šalininkų nesutarimų:
Kad tuodu jaunimo būreliu tiek nesipeštų, man būtų
pačiam malonu. Ar šiaip ar taip, dėl „religijos“ dalykų,
mano nuomone, pešties nepriderėtų: kiekvieno žmogaus
religija turėtų būti šventas, opus dalykas, kurio liesti dėl
mažmožio nereikėtų...; turime ir be jų daugybę klausimų
labai gyvų.7
1889 m. sausį jis atvyko mokytojauti į Mintaujos
(dab. Jelgava, Latvija) gimnaziją, o kitąmet Petras Avižonis čia įsteigė slaptą lietuvių mokinių Kūdikio draugiją,
globojamą naujo mokytojo, stebinusio gimnazistus, kad
namie ar gatvėje su žmona kalbasi lietuviškai. Draugijos nariai nagrinėjo Lietuvos istoriją, stengėsi pramokti
taisyklingai lietuviškai kalbėti ir rašyti, ugdyti Tėvynės
meilę ir tautinę sąmonę, pasižadėdavo po mokslų grįžti
į Lietuvą, platino draudžiamus lietuviškus raštus. A.

Smetona prisiminė didelę J. Jablonskio įtaką mokiniams,
kurių iš lietuviškų kampelių čia susidarė didesnė pusė
nei kitataučių, bet buvo ir besistebinčių, kam tas lietuviškumas ir kas iš jo bus8. Tautų įvairovė mieste formavo
pakančią tautinėms apraiškoms atmosferą, o naujiena
apie čia paskirtą mokytoją, kurio noras būti lietuviu ir
viešai tai reikšti nekėlė aplinkinių nuostabos, gimnaziją
darė patrauklią tautiečiams. 1890 m. rugpjūčio 1 d. joje
mokėsi 406 gimnazistai, iš kurių 134 lietuviai (28 %),
tiek pat vokiečių, 73 lenkai, 10 latvių. Po metų, sumažėjus vokiečių skaičiui, iš 379 besimokančių 149,
arba trečdalis, buvo lietuviai9. Pats J. Jablonskis laiške
„Varpui“ rašė, kad mieste gyvena apie 1 500 lietuvių,
daug viešbučių iškabų turi iškraipytus lietuviškus įrašus,
o geriausios virėjos – mūsų tautietės, daug jų ir tarp
tarnaičių. Priimant į gimnaziją žiūrima ne turto kaip
Lietuvoje, o būsimo mokinio gabumų, ir galimybės
nutausti čia menkesnės10. Turime reikalą su pirmąja
lietuviškos politikos apraiška – inteligento drąsą viešai
kalbėti lietuviškai, kai žinia apie tokį elgesį plisdavo tarp
tautiečių ir skatindavo tautinės savigarbos, kylančios iš
kalbinės, radimąsi.
Kalbininkas su šeima 1904 m. pabaigoje apsigyveno Vilniuje, Kalvarijų g. 20. Istorinėje sostinėje
praleido beveik dvejus metus iki išvyko dirbti į Panevėžio mokytojų seminariją 1906 m. rugsėjo pradžioje.
Kaip nustatė istorikas Rimantas Miknys, J. Jablonskis apie 1904 m. įstojo į Lietuvos demokratų
partiją (LDP). 1905 m. vasarą kartu su Juozu Gabriu,
A. Smetona ir P. Višinskiu LDP kuopelės vardu parengė atsišaukimą „Šalin valdžios mokyklas!“, kuriame
raginama reikalauti mokymo lietuvių kalba, vietoje mokytojų rusų paskirti lietuvius, nesiųsti vaikų į rusiškas
mokyklas, paprašyti dabartinių mokytojų išsikraustyti
iš mokyklų ir butų, jei nenorėtų geruoju, tai numatytą
dieną juos išvyti ir daiktus išmesti, bet jų nenaikinti11.
Nuo 1906 m. pradžios „Lietuvos ūkininko“ redaktoriumi būnant A. Smetonai, jam padėti LDP Vilniaus kuopa
paskyrė J. Jablonskį. Atsiminimuose A. Smetona rašė,
kad jis suredagavo pirmuosius numerius12. Kaip partijos
atstovas jis dalyvavo pasitarimuose dėl Organizacinio
komiteto sudarymo Didžiajam Vilniaus seimui sušaukti
ir jo posėdžiuose13. Tuo laikotarpiu, kaip autobiogra8

9
10

3
4
5
6
7
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L. Lapinskienė, Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2010, p. 146.
R. Miknys, „Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais“, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 10, Vilnius: A. Varno personalinė
įmonė, 1995, p. 58, 80, 92, 179.
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fijoje teigė Mykolas Romeris, kartu su P. Višinskiu ir
A. Smetona su juo ir kitais krajovcais (kraštiečiais)
derėjosi dėl demokratų bendradarbiavimo būsimame
leidinyje „Gazeta Wileńska“ (Vilniaus laikraštis), tvarkant „Lietuvių skyrių“14.
J. Jablonskis 1904 m. lapkričio 16 d. laiške Jurgiui
Šauliui pranešė, kad jis, P. Višinskis ir Jonas Kriaučiūnas sudaro „Vilniaus žinių“ dienraščio redakcijos
komitetą, skelbs tik komiteto nuomone spausdintinus
dalykus, nes yra atsakingas visuomenei. Kalbininkas
dėstė, kad reikėtų rašyti drąsiai, tiesiai, tačiau ne viską
leis carinė cenzūra ir teks taikytis su tokia realybe.
Lapkričio 1 d. J. Šlapeliui parašė, kad rūpinsis tautinės
inteligentijos sutelkimu, vengs kivirčų, tarnaus visuomenei, dirbsią rimtai, rašys aiškiai ir suprantamai15.
Jo prioritetu buvo legali kultūrinė veikla, tačiau ir
pats kitus ragino naudotis esančiomis galimybėmis.
Taip remdamasis Rusijos imperijos švietimo ministro
1905 m. vasario 28 d. patvirtintomis „Taisyklėmis
apie žmonių knygynus prie žemesniųjų mokymo įstaigų“ įrodinėjo, jog pradžios mokyklų bibliotekėlėse
bus galima laikyti visus leidinius, neįtrauktus į Vidaus
reikalų ministerijos draudžiamų leidinių viešuosiuose
knygynuose sąrašą. Vietinė pradžios mokyklų direkcija negali pakeisti ministro išleistų taisyklių16.
Kazys Grinius yra rašęs, kad demokratų lyderis
P. Višinskis „Vilniaus žinių“ redakciją apleido dėl
asmeninių ir programinių nesutikimų17. Straipsnyje
dešimtųjų mirties metinių proga jis pažymėjo P. Višinskį buvus šviesaus proto, gero noro tarnauti darbo
žmonėms, tvirtos valios ir darbštumo, tikrą Vinco
Kudirkos darbų tęsėją. Pasitraukęs iš dienraščio, ėmėsi
„Šviesos“ leidyklos darbų. Kol triūsė, ėjosi gerai, palikus leidyklą, ši ėmė merdėti. Pats P. Višinskis 1905
m. sausio 11 d. laiške iš Šilo Pavėžupio Gabrielę Petkevičaitę informavo, jog pasitraukė to mėnesio 2 d.,
o paprašytas P. Vileišio likti bendradarbiu atsakė: […]
jeigu tas laikraštis eis taip, kaip prie manęs mėgino eiti,
tai aš ne tik neprijausiu, bet kiek įmanydamas kovosiu.18
Ir J. Jablonskis 1905 m. vasarį paliko redakciją ne vien
dėl nesutarimų kalbos atžvilgiu, o smerkdamas, jo
nuomone, antilenkiškas atskirų publikacijų tendencijas19. Vėliau demokratai kritikavo, kad dienraštis
neturi aiškios pozicijos, o jo talkininkai konservatyvūs, neverti vadintis liberalais20.
Viena iš tautinių demokratų ištakų buvo 1902–
1905 m. Lietuvių demokratų partijoje susiformavusi
šalia radikaliųjų (jaunųjų) nuosaikiųjų (senųjų) grupė.
14
15
16
17
18
19
20

„Mykolas Romeris“, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 13,
Vilnius: „Saulabrolis“, 1996, p. 202.
Jono Jablonskio laiškai, Vilnius, 1985, p. 352, 363.
R. J., „Knygynai prie pradedamųjų mokyklų“, in: Viltis, 1907 m.
vasario 10 d., Nr. 33, p. 1–2.
K. Grinius, „Povilas Višinskis (1906–1916)“, in: Žvaigždė (Filadelfija), 1916 m. birželio 2 d., Nr. 22, p. 5.
P. Višinskis, Raštai, Vilnius, 1964, p. 541–542.
J. Jablonskis, Raštai, t. I, Kaunas, 1935, p. 103.
„Iš literatūros ir gyvenimo“, in: Varpas, 1905, Nr. 7–8, p. 78.

Voruta

2020 m. gruodis Nr. 4 (870)

Joje telkėsi J. Bagdonas, A. Smetona, J. Jablonskis,
Pranas Mašiotas, Povilas Gaidelionis, K. Žalys,
S. Goesas, V. Putvinskis, J. Sabas ir kiti. Ji galutinai
kristalizavosi per 1905 m. vasarą ir rudenį21. Metų
pradžioje nesutariančios pusės įkūrė ir atskiras bend
roves knygoms leisti. A. Smetona tai aiškino, jog
viena grupė daugiau domėjosi politikos propaganda
miniose, antrajai rūpėjo gilesnis kultūros darbas22.
Radikalai, bendradarbiaudami su socialdemokratais,
įsteigė „Šviesos“ bendrovę su P. Višinskiu priešakyje,
nuosaikieji, kooperuodamiesi su tautiniais liberalais,
„Aušros“ bendrovę, vadovaujamą A. Smetonos ir
J. Jablonskio. Aleksandras Merkelis kalbininko biografijoje ją pavadino pigioms taisyklinga lietuvių kalba leisti
knygelėms bendrove23. Jų kovos objektu tapo pasirodęs
„Lietuvos ūkininkas“. 1906 m. vasarą, nesutikęs keisti
nuosaikios leidinio krypties, iš redaktorių pasitraukė
A. Smetona, jį pakeitė J. Bagdonas, padedamas išrinkto trijų asmenų komiteto. Galutinį nuosaikiųjų
pralaimėjimą nulėmė rinkimų į III dūmą kampanija,
kada LDP komiteto pirmininkas ir leidinio redaktorius straipsnyje pasiūlė dėl kandidatų į dūmą tartis su
dvarininkais. Viršų paėmė radikalai, įsiviešpataudami
nuo 1907 m. spalio redakcijoje ir komitete24.
1905 m. kovo 4 d. J. Jablonskis, A. Smetona ir
J. Vileišis sudarė sutartį pasitikėjimo bendrovei knygoms leisti „Aušra“. Vėliau turėjo prisidėti dar penki
asmenys. Pradinis įnašas – 300 rublių, antraisiais
metais – 200. Už redagavimą atsakingas J. Jablonskis.
Pirmoji knygelė, kaip A. Smetona parašė gegužės 24 d.
laiške S. Goesui, iš lenkų kalbos J. Šaulio versta
V. Krakovskio apybraiža apie Naująją Zelandiją25. Jai
Peterburgo cenzūros leidimas buvo gautas kovo 1 d.
Tas lietuviams tolimas kraštas domino dėl savo savivaldos ir socialinių klausimų sprendimo. Redaktorius
J. Jablonskis balandžio 28 d. vertėjui pranešė, kad
spausdins J. Zavadskio spaustuvėje, nes P. Vileišis
atsisakė, o 17 d. apie bendrovės kryptį išsitarė, jog
leidybinės programos kol kas neturi, rūpi tautos švietimas ir atgijimas, todėl tekstai turi būti populiarūs26.
1914 m. gruodžio mėnesį įsikūrus Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti, pasisakė prieš
jos pavertimą partijų atstovybe, ragino išsamiau informuoti skaitytojus apie savo veiklą. Manė, kad jos
valdyboje galėtų būti ir kunigų, kaip veiklusis Juozas
Tumas. J. Jablonskis rašė: Man pačiam tenka kartais
21

22
23
24
25

26

R. Miknys, „Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais“, in: Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 10, Vilnius: A. Varno personalinė
įmonė, 1995, p. 47.
Atsiminimai apie Joną Jablonskį. Šaltiniai, sud. G. Čepaitienė,
L. Lapinskienė, Vilnius: „Gimtasis žodis“, 2010, p. 146.
A. Merkelis, „Jonas Jablonskis. Biografija“, in: Kalba, t. I, 2 sąs.,
Kaunas, 1930, p. 22.
Ibid., p. 59–60, 100.
J. Jablonskio patvirtinta sutarties kopija, MABRSS, s. v. 850, l. 22;
A. Smetonos 1905 m. kovo 4 d. laiškas, MABRS, f. 37, s. v. 11511,
l. 1.
Jono Jablonskio laiškai, Vilnius, 1985, p. 354–355.
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dėtis savo skatiku įvairiausiose pašalpos draugijose, bet
nei karto nesu girdėjęs, kad į jų valdybas rinktų „partijų
atstovus“. Ir priduria: Jei tauta ir pavargėlius šelpdama nori dirbti partijų darbą, ją istorija turės iš gyvųjų
tarpo išbraukti.27 Tačiau netenkino ir vienašališkas
iškreiptas Prano Dovydaičio redaguojamos „Vilties“
informavimas apie kairiųjų pasisakymus draugijoje.
Kaip mokytojas pats turi būti kantrus ir nešališkas, jei
mokinio atsakymas netinkamas, tyčiotis dėl to negalįs. Mokydamas kitų vaikus, yra daug kieno nekenčiamas, niekinamas, keikiamas. Ir laikraštyje pašaipos
ir patyčios priešininkų atžvilgiu bereikalingos, todėl
siūlė jam susivaržyti savo teises28. Pastebėtina, kad
J. Jablonskis, skirtingai nuo pavarytų iš „Vilties“
A. Smetonos šalininkų, skelbėsi joje ir toliau.
1917 m. rugpjūčio 7 d. Rygos lietuvių partijų
skyrių ir draugijų susirinkimo rezoliucija, pasiūlyta
XII armijos lietuvių karininkų vykdomojo komiteto,
reikalavo sudaryti „viršpartinę“ Vyriausiąją lietuvių
tarybą Rusijoje29. 27 d. Santaros CK Tautos tarybos
klausimo svarstymą atidėjo, nors jau buvo gauta
telegrama, kad K. Grinius, J. Jablonskis ir P. Mašiotas sutinka sudaryti jos branduolį. Rugsėjo 2–3 d.
santariečiai nutarė, kad ją išrinkti turėtų vietinės tarybos30. To mėnesio 23 d. į Stokholmo konferenciją
nuo Seimo vykdomosios komisijos išvyko M. Yčas ir
J. Tumas, Tarybos organizatoriai steigiamąjį susirinkimą buvo numatę sušaukti už savaitės, tačiau atidėjo
po konferencijos, kurioje turėjo paaiškėti Lietuvos
Tarybos veikla ir tikslai31. J. Šliūpas dar liepos 30 d.
rašė, kad lietuviams atstovaujanti institucija turėtų
būti sudaryta iki Steigiamojo Rusijos susirinkimo
darbo pradžios32. Rugsėjo 14 d. J. Jablonskis parengė
kreipimąsi į septynias lietuviškas partijas tuometinėje
Rusijoje, pabrėždamas, jog artinasi metas, kai spręsis,
ar lietuvių kraštas turės gyventi laisvėje arba nelaisvėje. Partijų atstovai taryboje turėtų dirbti, būdami
visiškai laisvi, atsakingi tik savo sąžinei ir ateities
visuomenei. Jeigu reikės, bus kritikuojami, kad toliau
neklystų, o juos siuntusios partijos neturėtų varžyti
veiklos33. Toks siūlymas neriboti būsimos tarybos
narių veiklos partiniais rėmais rodo demokratinius
autorių įsitikinimus.
Kariškių inicijuotos Vyriausiosios lietuvių tarybos
Rusijoje sumanymas pakviesti į ją tris tautinio atgimimo veikėjus, tuo metu buvusius nuošaly nuo politinės
27
28
29
30
31
32
33

34

R. J., „Dėl naujosios draugijos“, in: Viltis, 1914 m. gruodžio 23 d.,
Nr. 289, p. 1–2.
R. J., „Skaitytojo įspūdžiai ir dar šis tas“, in: Viltis, 1915 m. sausio
4 d., Nr. 3, p. 1–2.
„Rezoliucija“, in: Laisvas žodis, 1917 m. rugpjūčio 13 d., Nr. 7,
p. 2–3.
Posėdžio protokolas, LLTI BR, f. 61, s. v. 151, l. 1–2.
Lietuvių politikos judėjimas, in: Santara, 1917 m. spalio 7 d.,
Nr. 39, p. 2.
J. Šliūpas, „Tuojau reikia vyriausio lietuvių organo“, in: Lietuvių
balsas, 1917 m., liepos 30 d., Nr. 65, p. 2.
J. Jablonskis, „Mašiotas Pr. Dėl Tautos tarybos Rusijoje“, in: Vadas,
1917 m. spalio 21 d., Nr. 29, p. 177–178.

veiklos, netiko krikščionims demokratams, kurie
manė, kad pakaktų išrinktos Seimo vykdomosios komisijos34. Ambicijas kaitino ir Lietuvių katalikų tautos
sąjungos išstūmimas iš politinio lietuvių gyvenimo.
Tačiau socialdemokratų atsisakymas joje dalyvauti ir
liaudininkų socialistų skilimas panaikino abejones.
Kelias savaites užtrukus Rusijos lietuvių atstovams
Stokholme (konferencija vyko spalio 18–20 d.),
organizatoriai vis atidėliojo kvietimą. Čia visą vasarą viešėjo A. Voldemaras, kur švedų laikraščiuose
paskelbė Rusijos lietuvių seimo daugumos priimtą
rezoliuciją, rašė straipsnius Lietuvos klausimu35.
Pagaliau lapkričio 16–19 d. Voroneže įvyko partijų
atstovų pasitarimas dėl tarybos steigimo. Suvažiavo
krikščionys demokratai, pažangininkai, santariečiai, liaudininkai socialistai demokratai ir tautiniai
katalikai. Į tarybą išrinkta 15 asmenų: pirmininku
K. Grinius, vicepirmininkais M. Yčas ir M. Sleževičius, sekretoriais S. Šilingas ir L. Noreika, iždininku
kunigas J. Vailokaitis, nariais kunigai E. Paukštys,
J. Jasienskis ir P. Penkauskas, V. Petrulis, J. Bagdonas,
R. Skipitis, J. Jablonskis, P. Mašiotas36. Dalis tarybos
su S. Šilingu priešakyje veikė Petrograde (dab. Sankt
Peterburgas). Pirmieji žingsniai – delegatų siuntimas
į Ukrainą, kad Rada paremtų lietuvių atstovų klausimą artėjančiose Sovietų Rusijos ir Vokietijos taikos
derybose. Ypač svarbūs buvo tremtinių grįžimo į
Lietuvą dalykai. Pats J. Jablonskis 1918 m. vasario
25 d., antrą valandą nakties, patyrė šoką, kai du jo
mokiniai, prisidėję prie bolševikų, su ginkluotais kareiviais krėtė butą, ieškodami tarybos dokumentų. Su
jais, kaip ir cariniais žandarais, šnekėjosi rusiškai37...
Per keletą epizodų bandyta parodyti kiek kitokį
visuomenėje šio teksto kaltininką: kaip veikėją, o ne
kalbos mokovą ir tyrinėtoją. Pasiknaisiojus panašių
rastųsi daugiau.
1918 m. sausio mėnesį M. Yčas Voroneže įkūrė
Lietuvių tautos meno fondą, kuris tapytojui Adomui
Varnui užsakė J. Jablonskio ir P. Mašioto portretus,
pabaigtus vasario mėnesį38.
Baigdami straipsnį, pridurtume pastraipą apie
J. Jablonskio vertinimus tarpukaryje.
Juozapas Albinas Herbačiauskas iš Krokuvoje praleistų metų prisiminė, kad mieste viešpatavo manija
daryti didvyrius ir būtinai juos laidot, laidojimas buvusi
viena didžiausių iškilmių ir dvasios linksmybių...
Atvykęs į Kauną, radęs lygiai tokią pačią. Rašytojas
karšė valdžią ironija: dar tas Basanavičius gyvas, dar
34
35
36
37
38

Bl. Natkevičius, „Mūsų bendrieji reikalai ir Vyriausiasis Lietuvių
komitetas“, in: Laisvas žodis, 1917 m. lapkričio 1 d., Nr. 9, p. 2.
„Lietuvos nepriklausomybės klausimas“, in: Vadas, 1917 m. rugsėjo
7 d., Nr. 25, p. 1.
„Protokolas“, in: Santara, 1917 m. lapkričio 26 d., Nr. 45, p. 2;
Lietuvių balsas, 1917 m. gruodžio 7 d., Nr. 67, p. 1.
J. Jablonskis, „Lietuvių žandarų krata“, in: Santara, 1918 m. kovo
4 d., Nr. 8, p. 2–3.
„Lietuvių tautos meno fondas“, in: Lietuvių balsas, 1918 m. sausio
12 d., Nr. 3, p. 3.
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ne amžiname atilsyje, nėra progos velioniu pasigėrėti,
orias kalbas prie karsto byloti, kokia nauda iš gyvo,
tik valstybės biudžetą apsunkina, kad bent krikščionis
demokratas būtų, patarnautų partinei agitacijai, bėra
valstybės sunkenybė, valdančiai partijai nepaklūsta ir
su žydais bičiuliaujasi. Išvardijo krikščionių demokratų valdžiai nepatogius J. Jablonskį, A. Smetoną,
A. Voldemarą, V. Krėvę. Apie Herbačiauską nėra
nė kalbos! Jis ir miręs bus idiotas. Tegul sau gyvena...
Valdžia, kol didvyris gyvas, jį smaugia ir kankina,
mirus šoka patriotinį „džimį“ ant kapo39.
1930 m. žurnalas „Jaunoji Lietuva“ platino anketą, kurioje vienas klausimas skirtas sektinoms
asmenybėms: „Į kokį mirusį ar dar gyvenantį asmenį
norėtum būti panašus; kodėl?“ Daugiausia atsakymų sulaukta iš vyresniųjų klasių gimnazistų, ypač
septintokų. Redakcija sudarė populiariausių asmenybių sąrašą: 1. Vytautas Didysis, 2. A. Voldemaras
ir Napoleonas, 3. J. Basanavičius, 4. V. Kudirka,
5. J. Tumas ir K. Petrauskas, 6. B. Musolinis ir
A. Edisonas, 7. A. Smetona, Maironis ir J. Jablonskis,
8. Kęstutis ir šv. Kazimieras, 9. Vydūnas ir V. Krėvė,
10. A. Mickevičius40.
39
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J. A. Herbačiauskas, „Apie viską ir nieką“, in: Mūsų garsas, 1925 m.
kovo 1 d., Nr. 2, p. 3.
„Mūsų jaunuomenės idealingumas. Jaunosios Lietuvos Red. ankietos
rezultatai“, in: Jaunoji Lietuva, 1930, Nr. 4, p. 235.

Dr. Martynas Purvinas

Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai

(Trakai: Voruta, 2011),

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

Svarstydamas J. Tumo populiarumo priežastis,
Vaclovas Biržiška manė, kad rašytojas dirbo darbą,
galėjusį rasti atgarsį daugumos lietuvių sielose, visą
gyvenimą praleido tarp žmonių, retai išvykdavo iš
Lietuvos, bet daugiausia nusvėrė visiškas profesinės kunigo ir visuomeninės veiklos sutapimas. Nei
J. Basanavičius, nei Maironis, P. Vileišis ar J. Jablonskis negalėjo tapti tokie populiarūs, nes žymią
gyvenimo dalį praleido ne Lietuvoje ir profesinės
veiklos nesiejo su visuomenine. Vaižganto darbai
buvo konkretūs ir suprantami visuomenei, kuri karštai reaguodavo į kiekvieną jo mestą mintį ar šūkį41.
Nelaikydami bibliografo teiginių visiška tiesa, jos
grūdą aptinkame.
J. Basanavičius buvo ne tik daktaras, bet ir verslininkas. Taip ir kalbininkas dalyvavo politiniame
gyvenime. Tobulumo siekimas, anot J. V. Gėtės
(J. W. Goethe), trukdo gerai dirbti, bet mūsų didžiuosius pažinti nuodugniau nėra kenksmingas, o
gyvenančias kartas praturtinantis siekinys.
n

41

V. Biržiška, „Kuo mums brangus Vaižgantas“, in: Trimitas, 1935 m.
gegužės 2 d., Nr. 18, p. 318–319.

„Martynas Purvinas, docentas,
humanitarinių mokslų daktaras (architektūra ir menotyra), yra vienas iš
ryškiausių Lietuvos kultūros paveldo
tyrėjų, daugiau nei keturiasdešimt
metų paskyręs Lietuvos senųjų kaimų,
liaudies architektūros, kraštovaizdžio
ir urbanistikos tyrimams.
Nuo 1980 m. iki šiol M. Purvinas tiria Mažosios Lietuvos, kaip nedalomo
etninio regiono, apimančio ne tik Klaipėdos kraštą, bet ir kitas Karaliaučiaus
krašto baltiškąsias žemes, šiuo metu
esančias už Lietuvos ribų, kultūros
paveldo likimą. Neatsitiktinai šis kraštas, XVI a. tapęs svarbiu lietuviškosios
raštijos bei kultūros židiniu ir išlikęs juo
iki XX a. pradžios, nusipelnė išskirtinio
mokslininko dėmesio“.
Irena Andrukaitienė,
Kovo 11-osios akto signatarė
Knygas galima įsigyti internetu –
https://www.patogupirkti.lt/, https://
www.knygos.lt/.

Mažosios Lietuvos panemuniais
ir pamariais.
II knyga (Trakai: Voruta, 2017).
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115-osios Didžiojo Vilniaus seimo me�nės

Didysis Vilniaus seimas
ir jo reikšmė po 115 metų
Dr. Valdas SELENIS,

Lietuvos nacionalinio muziejaus vyresnysis muziejininkas, Vilnius

Š

Lietuvos oku�a�i�ų istori�a

ių metų gruodžio 4–5 d. sukako 115 metų
Didžiajam Vilniaus seimui – pirmajam istorijoje įvykiui – renginiui, sutelkusiam gražioje
baltoje salėje lietuvių tautos atstovus, suvažiavusius iš visos Lietuvos (tuo metu – Rusijos
imperijos teritorijos dalies). Didžiojo Vilniaus
seimo lemiama įtaka lietuvių tautos konsolidacijai ir kelio modernaus valstybingumo link
pradžia yra pažymėta tiek istorikų, tiek politikų
daugybę kartų, todėl šių metinių proga pažymėsime svarbiausius akcentus, liudijančius 1905
metų susivažiavimo – Seimo istorinę reikšmę.

1905 m. sausį, po nesėkmingai susiklosčiusio karo
su Japonija, Rusijos imperijoje prasidėjo socialiniai ir
politiniai neramumai, atvedę prie pokyčių. Aktyvios
socialdemokratų ir demokratų partijos rengė politinius dokumentus ir kėlė reikalavimus valdžiai. Ši
situacija paskatino vieną iš lietuvių tautinio atgimimo
lyderių Joną Basanavičių atvykti į Lietuvą iš Bulgarijos. J. Basanavičius 1905 m. rugpjūčio 1 d. atvyko
į Vilnių ir apsistojo jame visam likusiam gyvenimui.
Caras Nikolajus II 1905 m. spalio 17 (30) d. paskelbė manifestą, kuriuo suteikė Rusijos gyventojams
demokratines laisves. Didelės imperinės valstybės
politiniame gyvenime pasitaiko dėsningumų net ir
gerokai vėlesniais laikais, jau seniai pasikeitus santvarkoms. Istorikas akademikas habil. dr. Antanas
Tyla šį manifestą lygino su Michailo Gorbačiovo
paskelbta pertvarka SSRS, kuri sudarė galimybes
sovietinės imperijos griūčiai, taip ir caro manifestas
pasitarnavo imperijos režimo kritikai ir jos krizei1.
Mitingų metu, vasarą, dar iki Didžiojo Vilniaus seimo, buvo aiškinama politinė padėtis, kviečiama versti
1
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A. Tyla, „Lietuvių tautos solidarumo raiška 1905 metais“, in: Parlamento studijos. Mokslo darbai, Nr. 5, 2005, p. 38–39.

valdžią, neiti į kariuomenę, nemokėti mokesčių,
neklausyti valdžios nurodymų. Po Seimo mitingai
tapo jo nutarimų įgyvendinimo forumais, apėmusiais visą Lietuvą2. Tereikia autoritarinei valdžiai po
daugelio metų priespaudos pradėti demokratizuotis,
ir ji griūva.
1905 m. Seimo sumanytojais laikomas J. Basanavičius ir „Vilniaus žinių“ redaktorius Jonas Kriaučiūnas. Kadangi pirmajame Rusijos žemietijų (zemstvų)
suvažiavime Maskvoje rugsėjo 12–15 d. lietuvių
nebuvo, rugsėjo 25 (spalio 8) d. jie kartu su Petru
Vileišiu įkūrė Vilniaus lietuvių „organizacijos biurą“3.
Pirmininkaujant J. Basanavičiui, biuras patvirtino
delegatus į antrąjį Rusijos žemietijų suvažiavimą ir
lietuvių reikalavimus.
Lapkričio 18 d. J. Basanavičius, Mečislovas Davainis-Silvestraitis ir kunigas Juozapas Ambraziejus-Ambrazevičius pasirašė memorandumą Rusijos
ministrui pirmininkui grafui Sergejui Vitei (Sergej
Vitte). Manoma, kad jo autorius – J. Basanavičius.
Memorandume be asmens ir žodžio, spaudos, sąjungų
ir susirinkimų laisvės reikalauta Lietuvos kultūrinės
autonomijos su viena demokratine švietimo sistema,
universitetu Vilniuje, gimtosios kalbos vartojimu.
Po penkių dienų dalis memorandumo buvo išspausdinta „Vyriausybės žiniose“ (Правительственный
вестник)4. „Vyriausybės žinios“ memorandumą išspausdino jau kitą dieną po užregistravimo Ministrų
Tarybos kanceliarijoje, tačiau iš dešimties reikalavimų
punktų paliko tik penkis (1, 2, 3, 4, 9) paragrafus,
be įvadinės dalies apie Lietuvos valstybingumo
2
3

4

Ibid., p. 40.
A. Grigaravičius, Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. II dalis: Žodis ir veiksmas, Vilnius: Naujoji Romuva,
2019, p. 101.
Ibid., p. 102.
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Didžiojo Vilniaus seimo dalyviai (Alsėdžių atstovai), centre – Vasario 16-osios Akto signataras Stanislovas Narutavičius. Vilnius, 1905 m. Fot.
Broliai Čižai. Nuotr. iš Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų

tradicijas5. Carinei valdžiai buvo parankus devintas
paragrafas, kuriame keliama Suvalkų gubernijos problema, teigiama, kad ji lietuviška, o dešimtas paragrafas, kuriame reikalaujama iš caro nevengti Lietuvos
didžiojo kunigaikščio titulo, – neišspausdintas.
J. Basanavičiaus ranka surašyto Didžiojo Vilniaus
seimo darbotvarkės projekto juodraštyje buvo numatyta pirmiausia pristatyti Spalio 17-osios caro manifestą, svarstyti klausimai apie Lietuvos autonomiją,
„Lietuvystės stovį ypač Vilniaus vyskupystėje / apie
suvienijimą lietuvių Suvalkų gubernijos su Lietuva“,
apie „lietuvių su latviais susiartinimą“. Įrašyti keturi
pranešimai: Prano Klimaičio apie mokyklas, Jono
Kauno apie mokesčius, Gabrieliaus Landsbergio apie
lietuvystės vargus, Vlado Pauliukonio apie „lietuvių
valsčionis po rusų valdžia“, taip pat apie „įsteigimą
mokslo draugijos“ ir „organizaciją tautiškai – demokratiškos partijos“6.
J. Basanavičius pasiūlė Organizaciniam komitetui pagaminti ženklelius – kokardas su balto metalo
vyčiais ir pardavinėti per suvažiavimą7. Jo išvakarėse
parašė straipsnį, kuriame aiškino, kad Lietuvos Di-

džiosios Kunigaikštystės vėliava neturėtų skirtis nuo
dabartinės lietuvių tautos vėliavos. Buvo pagaminta
daugiau negu 1 800 suvažiavimo dalyvių bilietų.
Registracijos medžiaga neišliko8. Neišliko ir Didžiojo Vilniaus seimo posėdžių protokolai, nes, dalyvių
liudijimu, jo „pirmsėdžiai“, t. y. prezidiumo nariai,
tokio protokolo nerašė9.
Taigi, 1905 m. gruodžio 4–5 d. vyko Didysis Vilniaus seimas. Jo keturiuose posėdžiuose, vykusiuose
pirmadienį ir antradienį, dalyvavo 11 iš 20 būsimųjų
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarų10. Be vieno iš organizatorių J. Basanavičiaus, atvyko ir posėdžiams vadovavo demokratas
Jonas Vileišis ir socialdemokratas Steponas Kairys,
dalyvavo dar vienas socialdemokratas Mykolas Biržiška, bajorai Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius, kunigai Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis,
Kazimieras Steponas Šaulys, Vilniaus žemės banko
juriskonsultas Antanas Smetona, spaustuvininkas
Saliamonas Banaitis. Iš Liudo Giros užrašų žinome,
kad J. Basanavičius, atidarydamas pirmąjį posėdį,
8
9

5
6
7

E. Motieka, Didysis Vilniaus seimas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, p. 87.
Ibid., 104.
Ibid., p. 114.
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Ibid., p. 115.
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V. Bukaitė, „Būsimieji Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai
Didžiajame Vilniaus Seime“, in: Parlamento studijos. Mokslo darbai,
Nr. 25, 2018, p. 11.
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pateikė Organizacinio komiteto ataskaitą, pasveikino susirinkusiuosius, kalbėjo apie 500 metų trukusį
lietuvių kalbos žlugdymą Vilniuje, pageidavęs, kad
Seime nebūtų partijų, pabrėžė ekonominio ir tautinio
klausimo svarbą, ir baigdamas pasiūlė į prezidiumą
rinkti Petrą Vileišį, Antaną Smetoną, Juozą Tumą ir
advokatą Stasį Railą. Kairieji su tuo nesutiko, todėl
Andrius Bulota pasiūlė kompromisą – sudaryti prezidiumą iš partijų atstovų11.
Į Vilniaus miesto salę susirinko apie 2 000 žmonių
iš visos Lietuvos, tuometinėmis sąlygomis – neįtikėtinai greitai, nes Organizacinio komiteto „Atsišaukimas
į lietuvių tautą“ „Vilniaus žiniose“ buvo paskelbtas
tik prieš tris savaites – lapkričio 11 d.12 Dalyvavo
lietuvių inteligentijos, bajorų, stambiųjų ir vidutinių
valstiečių, mažažemių ir bežemių, samdinių, miesto
darbininkų ir tarnaičių atstovai. Atvažiavo atstovai iš
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Mažosios Lietuvos. Povilas
Višinskis iškart po suvažiavimo pabaigos praminė jį
Didžiuoju. L. Gira po metų jį pavadino „seimu“. Po
dvylikos metų, prisimindamas šį istorinį įvykį, jis
rašė, kad 1905 m. gruodžio 4 d. ryte 10.00 pradedant
pirmąjį posėdį, Miesto salė (dabartiniai Filharmonijos
rūmai) buvo sausakimša, taip pat galerijos ir gretimi
kambariai – kėdžių neužteko nei pusei dalyvių, daug
kas sėdėjo ant palangių, o daugumai teko stovėti13.
Socialdemokratai susitelkė kairėje pusėje. Povilas
Višinskis tame pačiame straipsnyje, kuriame Seimą
pavadino Didžiuoju, minėjo priekaištus, kad „Vilniaus žiniose“ paskelbtas atsišaukimas susirinkti į
lietuvių susivažiavimą buvo parašytas ne itin aiškiai,
suklaidino nemažai žmonių – kai kurie suprato, kad
Vilniuje jau yra nauja valdžia, kuri išklausys žmonių
skundus ir pageidavimus, žinoma, šios jų viltys neišsipildė – daugybės skundų ir prašymų niekas nei
neperskaitė14.
Didžiajame Vilniaus seime netrūko ginčų ir
interesų susidūrimų – antai vienas iš svarbesnių
moderniojo lietuvių nacionalizmo politinių dokumentų – „Lietuvių memorandumo Rusijos Ministrų
Tarybos pirmininkui grafui S. Vittei“ – signatarų
bajorų kilmės dalyvis Mečislovas Davainis-Silvestraitis, svarstant žemės nuosavybės klausimą, stengėsi
„sušvelninti“ lietuvių politinių grupuočių poziciją. Jis
bajorams, atvykusiems iš Raseinių, Telšių, Kauno ir

Ukmergės apskričių, aiškino, kad radikali lietuvių
politinių partijų nuostata skirta tik bežemiams, bet
nelies bajorijos valdų15. Į Seimą atvykę dvarininkai
vengė atvirai reikšti savo nuomonę žemės nuosavybės
pasidalijimo klausimu, vienintelė išimtis – būsimasis
Nepriklausomybės Akto signataras Stanislovas Narutavičius, kalbėjęs žemaičių tarme ir viešai sakęs, kad
privati žemės nuosavybė turėjo būti panaikinta, o
žemė atiduota visai tautai, „kuri atras būdą, kaip su
ja elgties“16. Savo pasisakymu dėl žemės nuosavybės
jis nustebino Seimo dalyvius – būdamas dvarininku
reiškė socialdemokratines nuostatas.
Nepriklausomybės Akto signataras Kazimieras
Steponas Šaulys 1943 m. rašytuose atsiminimuose
minėjo, kad į Vilniaus Didįjį seimą, kuris vyko
Vilniaus miesto erdvioje ir naujoje salėje, buvo
įleidžiami tik atstovai su pažymėjimo kortelėmis17.
Seimas posėdžiavo labai triukšmingai, bet ir naudingai. Seimas nustatė, kad Lietuva savo etnografinėse
ribose sudaro autonominę federacinę valstybę Rusijos
ribose. Vilnius yra Lietuvos sostinė ir Seimo vieta.
Seimas bus renkamas visuotinu, slaptu, tiesioginiu
balsavimu. Rinkimuose turi teisę balsuoti ir moterys,
o tai tuo metu buvo didelė naujovė18. Tačiau Povilo
Višinskio liudijimu, Seime dalyvavo nedaug moterų,
ir tos pačios – gyvenančios Vilniuje19.
Kunigas iš Suvalkijos Jonas Totoraitis, neseniai
grįžęs iš Šveicarijos, kur Fribūro universitete apsigynė disertaciją apie Lietuvos karalių Mindaugą, beje,
jis pirmasis lietuvių istorikas, įgijęs daktaro mokslo
laipsnį, dalyvavo, kaip tuo metu vadinta, Didžiajame
lietuvių susivažiavime. Jis pastebėjo, kad žmonių
suvažiavo iš visų Lietuvos kampų, skaičius galėjo
viršyti tūkstantį20. Suvažiavimą pasveikinęs daktaras
J. Basanavičius atkreipė dėmesį į ypatingą svarbą to
fakto, kad jis vyksta Vilniuje, kuris yra visos Lietuvos
sostapilė ir buvo sistemingai lenkinamas.
Pirmojo lietuvių tautos atstovų susivažiavimo
nutarimai priimti Vilniuje keturiuose viešuose posėdžiuose gruodžio 4 ir 5 (lapkričio 21 ir 22) d. 1905 m.
J. Totoraitis prisiminė, kad kai socialdemokratai
pradėjo reikalauti ginkluotos kovos, didelėje salėje
buvo nepasitenkinimo šurmulys – žmonės bijojo
15
16

11
12

13
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38

A. Grigaravičius, op. cit., p. 105.
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E. Motieka, op. cit., p. 165.
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Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis
muziejus, 2016, p. 188–189).
1905 m. rugsėjo 22–23 dienomis įvyko Socialdemokratų ir Demokratų partijų narių moterų suorganizuotas pirmasis visos Lietuvos
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kraujo praliejimo, kunigai siūlė kitą kovos formą –
streikus, boikotus, rusiškų mokyklų uždarymą ir t. t.
Į tai sulaukė atsakymo, kad nereikia čia kunigų:
„kunigai, – į bažnyčią!“21. Seime, J. Totoraičio duomenimis, dalyvavo 50 kunigų. Kunigą Pranciškų Būčį
išrinko į prezidiumą tik dėl to, kad dalis susirinkusiųjų
ketino palikti salę. Socialdemokratai stengdavosi neleisti kalbėti kunigams, bet reikalavo, kad būtų leista
pasisakyti lenkams lenkiškai. Dauguma suvažiavimo
dalyvių jiems leisti kalbėti nenorėjo ir šaukė: Lenkai
į Varšavą! Nereikia lenkiškos kalbos, nesuprantame.22
Suvažiavimo metu kūrėsi krikščionių demokratų
partija, tų pačių metų gruodžio 10 d. įvyko steigiamasis Tautiškosios lietuvių demokratų partijos suvažiavimas. Suvažiavimo išvakarėse J. Basanavičius
pradėjo kurti Tautiškąją lietuvių demokratų partiją,
tačiau paties suvažiavimo metu nepalaikė, Mykolo
Romerio žodžiais, nacionalistinių triukšmadarių,
šaukusių, kad lenkus reikia perkelti už Nemuno.
Rusų ir lenkų priešiškumas sudarė palankias galimybes, išliekant Rusijos imperijos valdžioje, kelti
ir bent iš dalies patenkinti tautinius bei kultūrinius
lietuvių siekius. Toms galimybėms išnaudoti reikėjo
bendro visų lietuvių politinių srovių sutarimo, prie
kurio nemažai prisidėjo J. Basanavičiaus autoritetas23.
Žymaus teisininko ir būsimojo Vytauto Didžiojo
universiteto rektoriaus Mykolo Romerio 1908 m.
išleista pirmoji monografija, skirta lietuvių tautinio
atgimimo genezei, yra kelių lygių – ir politinė kultūros istorija, ir tautinės savimonės raidos istorija, ir
sociologinis tyrimas24. M. Romeris Didįjį Vilniaus
seimą, atsižvelgdamas į jo svarbą, prilygino „Aušros“ laikraščio išleidimui, nes jame tautos atgimimas
peraugo į politinės kovos fazę25. Anot M. Romerio,
kraštutiniai nacionalistai neturėjo savo koncepcijos
ir buvo tik pabira sauja veikėjų, kuriuos siejo vien
ultrašovinistinės nuotaikos26. Daug solidžiau suvažiavime elgėsi krikščionys demokratai (kunigai), kurie
stojo už taikias reformas ir priešinosi revoliuciniams
metodams. Tikrai įtakingi suvažiavime buvo liaudininkai radikalai (demokratai) ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovai27. Pažymėtina,
kad būsimojo Nepriklausomybės Akto signataro
Stepono Kairio aktyvi veikla Sankt Peterburge ir
Lietuvoje buvo įvertinta, ir jis kaip socialdemokratų
atstovas buvo pakviestas pirmininkauti pirmajam
ir pačiam audringiausiam Didžiojo Vilniaus seimo
21
22
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Ibid., l. 11.
Ibid., l. 12.
A. Kasperavičius, „Jonas Basanavičius ir Didysis Vilniaus seimas“,
in: Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927, Vilnius: Lietuvos nacionalinis
muziejus, 2009, p. 103.
E. Motieka, op. cit., p. 16.
M. Römeris, Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą, Vilnius:
Versus Aureus, 2005, p. 222.
Ibid., p. 227.
Ibid., p. 227.
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posėdžiui28. Antrojo posėdžio metu S. Kairys pasiūlė
rezoliucijos projektą, kuriame kvietė rengtis kovai
(net ir ginkluotai) su caro valdžia dėl autonomijos
išvien su visomis Rusijos imperijos tautomis. Demokratai (Andrius Bulota) apdairiai pasiūlė sąlyginai
nuosaikų socialdemokratą S. Kairį pirmininkauti
posėdžiui, nes buvo galima tikėtis, kad kraštutinės politinės nuostatos bus suderintos29. Būtent Didžiajame
Vilniaus Seime išryškėjo A. Smetonos ir S. Kairio,
dešiniųjų ir kairiųjų politikų, idėjinė priešprieša30.
Anot L. Giros, S. Kairys buvo vienas iš geriausių
Didžiojo seimo kalbėtojų31.
Didžiojo Vilniaus seimo nutarimuose pripažinta,
kad tuometinė caro vyriausybė buvusi pikčiausiu
priešu, geresnį gyvenimą galima įgyti tik laimėjus
kovą su senąja tvarka, todėl susirinkime dalyvavusieji lietuviai nutarė šviestis ir stoti kovon drauge
su sukilusia visos Rusijos tautų liaudimi, reikalauti
Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktu
visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir tikėjimo. Autonomiškoji
Lietuva turi susidaryti iš etnografinės Lietuvos, kaip
branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėl ekonominių,
kultūrinių, tautinių ar kitų priežasčių traukia prie
to branduolio ir kurių gyventojai priklausyti prie jo
panorės. Suvalkų lietuviai vienbalsiai pripažino, kad
reikia drauge kovoti už autonomiškąją Lietuvą, todėl
suvažiavimas nutarė priskirti Suvalkų gubernijos
lietuvius prie autonomiškosios Lietuvos. Santykiai
su kaimyninėmis Rusijos šalimis turi būti kuriami
ant federacijos pamatų. Priemonės kovojant dėl
autonomijos: nemokėti jokių mokesčių, uždarinėti monopolius, neleisti vaikų į rusiškas pradines
mokyklas, neiti į valsčiaus teismus ir kitas valdžios
įstaigas, neiti į kariuomenę, reikalui esant streikuoti
visiems darbo žmonėms32.
Dar vykstant suvažiavimui Rusijos slaptųjų
tarnybų pareigūnai pradėjo rinkti medžiagą apie
renginį33. Vilniaus generalgubernatorius generolas
Aleksandras fon Frezė (Aleksandr fon Freze) netrukdė
įvykti Vilniaus Didžiajam seimui, tačiau jam pasibaigus „prabudo“ – 1905–1906 m. revoliuciniams
įvykiams slopinti pasitelkė kariuomenę. Didelė dalis
suvažiavimo dalyvių carinės valdžios buvo nuteisti
trejiems metams kalėjimo, jiems paskirtos piniginės
baudos, nemažai dalyvių ir suvažiavimo nutarimų
platintojų ištremta į Sibirą, rečiau į europines Rusijos
gubernijas. Bylos prieš suvažiavimo dalyvius buvo
nagrinėjamos net iki 1914 m.34
V. Selenis, „Steponas Kairys ir 1918 metų Vasario 16-oji“, in: Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2019, Nr. 2 (28), p. 3.
29
E. Motieka, op. cit., p. 125.
30
V. Bukaitė, op. cit., p. 34.
31
L. Gira, „Didysis Vilniaus Seimas“, in: Lietuvos aidas, 1917, Nr. 18,
p. 2.
32
Vilniaus žinios, 1905 11 24 (12 07).
33
V. Bukaitė, op. cit., p. 31.
34 E. Motieka, op. cit., p. 294.
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Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmė buvo akcentuojama jau jo dalyvių. Atidarydamas 1917 m. rugsėjo
18–22 d. vykusią Lietuvių konferenciją, J. Basanavičius išreiškė norą vadinti ją antruoju Didžiuoju
Vilniaus seimu35. J. Basanavičius pažymėjo, kad nuo
šito „seimo“ Lietuvos istorija pakrypo į geresnę pusę
ir lietuvių tautą atvedė jos nepriklausomybėn36.
Didžiojo Vilniaus seimo dalyvis Petras Ruseckas
rašė, kad šis Seimas – vienas gražiausių tautos įvykių
bei laimėjimų, kuris parodė, jog lietuviai yra subrendę
savarankiškam politiniam gyvenimui, sunkią valandą
gebantys susivienyti ir su dideliu pasiryžimu vykdyti
tai, kas nutarta37.
Anot Didžiojo Vilniaus seimo istorijos tyrinėtojo
Egidijaus Motiekos, tai yra ryški Atgimimo istorijos
riba, 1905–1906 m. tautinės revoliucijos apogėjus
ir lietuvių tautos politinių siekių konstitutavimosi
pradžia38. Seime deklaruotos Lietuvos autonomijos
etnografinėse ribose susiformavo nauja etnosocialinė
bendrija, pasiryžusi pati lemti savo likimą. Tiek J. Basanavičius, tiek Lietuvių suvažiavimo Organizacinis
komitetas manė, kad organizuojamas renginys turėjo
tapti visų lietuvių, gyvenančių Rusijos imperijoje
ir už jos ribų, suvažiavimu. Lietuvių, o ne Lietuvos reiškė, kad, kuriant valstybingumą (iš pradžių
autonomijos forma), pasisakoma už lietuvių etnoso
prioritetą39. Tačiau tai nereiškė, kad bus ignoruojamos
kitos Lietuvoje gyvenančios tautos. To neleido daryti
socialdemokratai ir demokratai. Socialdemokratams
suvažiavimas tebuvo tik atsitiktinis bendro revoliucinio sąjūdžio epizodas40.
Vokiečių istorikas dr. Joachimas Tauberis (Joachim
Tauber), svarstydamas Didžiojo Vilniaus seimo reikšmę, išryškino tokias tezes: etnografinė Lietuva tapo
veiksniu tarptautinės teisės požiūriu, nes 1905 m.
pirmą kartą buvo kalbama apie politinį krašto žemėlapį, pirmą kartą kilo autonominės Lietuvos ir
35
36
37
38
39
40

40

Ibid., p. 32.
J. S-lius [J. Basanavičius], Iš Didžiojo Vilniaus seimo istorijos, Vilnius:
Ruch spaustuvė, 1925, p. 3.
P. Ruseckas, 1905–1925 Didysis Vilniaus Seimas. Jo 20 metų sukaktuvių paminėjimui, Kaunas: „Varpo“ b-vės spaustuvė, 1925, p. 3.
E. Motieka, op. cit., p. 9.
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 67.

Baltarusijos sąjungos idėja, tai bendros lietuvių ir
lenkų tradicijos pabaiga ir etnografinės lietuvių
politinės tradicijos pradžia, kurią galėjo tiesiogiai
tęsti 1917–1918 m. Lietuvos Taryba. Seimas jau
atspindėjo ginčus tarp „kairiųjų liberalų“ ir „konservatyvių“ grupuočių, padarytas didelis poveikis
kultūrai ir politikai – iki 1914 m. lietuviams būdingas
aktyvus lietuviškų švietimo, kultūros ir ekonominių
organizacijų steigimas, politinėje santvarkoje aiškiai
įžvelgiama demokratinė orientacija41.
Čekų istorikas ir politikos teoretikas dr. Miroslavas Hrochas (Miroslav Hroch) teigia, kad apie masinį lietuvių tautinį judėjimą galima kalbėti tik nuo
1905 m., nes tais metais pirmą kartą legaliai lietuvių
žemėje įvyko patriotų suvažiavimas, parengė savo
programą ir deklaravo lietuvių tautos egzistavimą,
kuriuo daugelis lenkų politikų abejojo42. Taigi, Didįjį
Vilniaus seimą galima laikyti politinės lietuvių tautos
iniciacijos aktu.
Didysis Vilniaus seimas nebuvo išskirtinis įvykis
tuometinę Rusijos imperiją apėmusių revoliucinių
judėjimų kontekste, tačiau lietuvių politinei konsolidacijai – neeilinės reikšmės, jis vainikavo modernios
lietuvių tautos susiformavimą43. Panašius į Lietuvių
suvažiavimą tautos susirinkimus pavyko sušaukti
latviams, estams, lenkams, gruzinams, moldavams,
ukrainiečiams, įvyko visos Rusijos musulmonų suvažiavimas, tačiau savo organizuotumu lietuviams
prilygo nebent armėnai, nors jų suvažiavimas buvo
mažesnio masto. Suvažiavimo iškovojimai buvo
nemaži: pradžios mokyklose leista dirbti lietuviams
mokytojams, lietuvių kalbą leista dėstyti kaip atskirą
dalyką, laisvesnė tapo spauda, leista kurtis švietimo
draugijoms.
n

41
42

43

J. Tauberis, „Apmąstymai apie Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmę“,
in: Parlamento studijos. Mokslo darbai, Nr. 5, 2005, p. 9–10.
M. Hroch, Male narody Europy. Perspektywa Historyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Wydawnictwo, 2003, s. 36.
E. Motieka, op. cit., p. 256–257.
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vasario 16-osios akto signatarai

Tragiški Donato Malinausko
ir Vinco Kemežio likimai
Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS,
Rokiškis

D

onato Malinausko ištrėmimo iš Alvito į
Altajų 1941 m. birželio 14 d. aplinkybes
yra aprašęs Vincas Kemežys 1941 m. liepos 18 d.
straipsnyje „Donato Malinausko tragedija“1.
Kas siejo tragiško likimo šio straipsnio autorių
ir 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarą?
Sovietams įsiveržus į Lietuvą, V. Kemežys nepanoro dirbti okupacinei valdžiai. Jis 1940 m. sugrįžo į
gimtąjį Alvitą ir ten gyveno iki pakartotinos sovietų
okupacijos 1944 m.2 1918 m. Nepriklausomybės Akto
signataras D. Malinauskas ir V. Kemežys, puoselėję
Lietuvos valstybingumą ir kultūrą, nėra deramai pagerbti, tarytum jie būtų svetimos valstybės ir kultūros
atstovai. Iki šiol mums nepavyko atsikratyti okupantų
kultūros „vertybių“ ir deramai atgaivinti savosios.
Nenorom susimąstai, kad žmonės, paragavę „mineralinio su namu“ (žmogaus sukurtas produktas),
nebežino, kas yra vanduo. Nors imperija aptrupėjo,
bet mes likome su ja susieti ne tik psichologiškai. Iki

1

2

V. Kemežys, „Donato Malinausko tragedija“, in: Į laisvę, 1941 m.
liepos 18 d., Nr. 22, p. 2.
Vincas Kemežys (1899 m. lapkričio 7 d. Alvito k., Vilkaviškio aps. –
1947 m. Sibiras) – publicistas, vertėjas. Lietuvos universitete
1929 m. baigė teisę. Nuo 1922 m. dirbo Eltoje, 1930–1933 m. jos
atstovas Rygoje. Nuo 1933 m. laikraščio „Lietuvos aidas“ redaktorius
ir vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1934–1936 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Nuo 1938 m. dirbo LR vidaus reikalų
ministerijos Visuomeninio darbo valdyboje. 1944 m. pasitraukė į
Vokietiją. 1945 m. Hasendorfe redagavo laikraštį „Lietuvis“. Išleido
bibliografinį darbą „Laikraščių rūšys ir tiražai ir lietuvių periodika“
(1933, kartu su A. Ružancovu), publicistinę kn. „Ištremtieji“ (1942,
kartu su J. Petrėnu), su J. Paleckiu parengė leidinius „Pirmasis
Lietuvos žurnalistų sąjungos metraštis“ (1934), „Antrasis Lietuvos
žurnalistų sąjungos metraštis“ (1937), „Pirmoji lietuvių tautinė
olimpiada“ (1938). Išvertė latvių prozininkų A. Erso ir P. Rozičio
novelių, I. Turgenevo apysakų, A. Grino istorinį romaną „Nameikio
žiedas“ (1939).
K. Kemežys, Po pasaulį besiblaškant: atsiminimai, Sydney: Rotor
Publ., [1959?].
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šiol stengiamės apeiti sunaikintų ir apnaikintų dvarų
problemą, netgi vengiame keliuose statyti rodykles
į juos. O tam esama įvairiausių priežasčių. Mes negalime gyventi be „lietuviško beržo“ ir „uosio“, pamiršdami liūdną pasakos pabaigą. Tai kokios kultūros
dalis šiandien esame ir kam atstovauja mūsų „elitas“?
Žodis kultūra kilo iš lotyniško veiksmažodžio colere, kuris reiškia ne tik įdirbimą (tiek žemės, tiek ir
sielos), lavinimą, ugdymą, priežiūrą, puošimą, bet ir
gerbimą. Keliaujantys iš Vilkaviškio į Kybartus neras
rodyklių į buvusį Jono Vailokaičio dvarą Paežeriuose,
į D. Malinausko dvarą Alvite ir į garsaus dailininko
tapytojo bei skulptoriaus Arono Aprilio Šiaudiniškių
dvarą. Atvykstančius valstybinės reikšmės keliu3 į
Alvitą pasitinka nuoroda į S. Nėries gimtinę, bet nėra
V. Kemežio ir D. Malinausko atminimui skirtų ženklų į jų gyvenamąsias vietas. Pravažiuojantys Alvitą ir
išvydę rodyklę į poeto Kazio Bradūno tėviškę turėtų
susimąstyti apie vertybes laisvoje valstybėje, kurioje
liko pamirštos iškilios asmenybės, sovietmečio aukos.
Tenka apgailestauti, kad į signataro Vlado Mirono
tėviškę iki šiol nėra rodyklės net iš krašto kelio4.
2005 m. Lietuvos Vyriausybės nutarimas skelbia,
kad Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo tvarkos aprašas nustato Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo
būdus ir priemones, šias priemones įgyvendinančias
institucijas ir signatarų atminimo įamžinimą koordinuojančią instituciją, taip pat šių institucijų ir Signatarų atminimo įamžinimo komisijos funkcijas. Deja,
kai kurios savivaldybės pamiršo, kad yra atsakingos
už tai ateinančioms kartoms. Kaip nurodoma šiame
Vyriausybės teisės akte, Savivaldybė, kurios teritorijoje
yra signataro tėviškė arba kurioje signataras gyveno,
3
4

Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas Nr. A7.
Biržai–Pandėlys–Rokiškis Nr. 123.
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Baltų silikatinių plytų namas (pastatytas po karo) yra šalia
Alvito Šv. Onos bažnyčios, greta klebonijos. Čia iki 1944 m.
buvo Kemežių šeimos namas, kuris sudegė karo veiksmų metu.
Būtent šiame sklype buvo užkastas Vinco Kemežio archyvas.
Alvitas (Vilkaviškio r.). vIktoro JeNcIaus-butauto Nuotr.

mokėsi, dirbo, organizuoja memorialinės lentos pagaminimą ir įrengimą, rūpinasi signataro vardo suteikimu
(mokyklai, miesto gatvei, skverui ir panašiai).5 Tačiau
ne visos savivaldybės linkusios pritarti ir vykdyti
Vyriausybės nutarimus. Minint Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį, ne visi signatarai sulaukė tiek
savivaldybių, tiek Vyriausybės dėmesio, nors planų
buvo. Teigti, kad nieko nebuvo įgyvendinta, būtų
neteisinga, tačiau kai kurios savivaldybės nieko nepadarė ir taip po liberalizmo vėliava išsaugojo sovietinės
valdžios palikimą, tarytum nieko nebuvo: nei tremčių, nei turto konfiskavimo, nei prievartos ir mirčių.
Kodėl mums iki šiol brangūs sovietofilai ir jų
kultūra? Kas yra sava kultūra ir kultūra bendrai?
Vienu lakoniškiausių reikėtų pripažinti Lordo Raglano apibrėžimą: Kultūra – tai apytiksliai viskas, ką
mes darome, ir nedaro beždžionės. Vadinasi, bet kuri
veikla yra kultūra. Pagal tai ir sovietų kultūra išlieka
svarbi mūsų valdininkams ir kultūrininkams. Mes
iki šiol esame svetimos kultūros įkaitais ir vergais, o
laikinos vertybės išlieka mums svarbios, norėdami jas
išsaugoti aukojame tikrąsias vertybes, tai yra savąją
kultūrą. Ar ne todėl iki šios dienos nežengėme nė
vieno žingsnio ieškodami Alvite užkasto V. Kemežio
archyvo, nes jis galėtų kompromituoti ne tik alvitiečius sovietofilus, bet ir įneštų aiškumo aiškinant LDK
Vytauto palaikų paslaptį?
V. Kemežys labai gerai žinojo ne tik apie signataro
D. Malinausko nuveiktus darbus, bet ir apie paskuti5
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 31 d. nutarimas
Nr. 340 „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataro ženklo pavyzdžio patvirtinimo“. Prieiga per internetą:
<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.933AE75F71CE>.

nes jo gyvenimo dienas. Nėra abejonių, kad signataras
papasakojo ir apie Vytauto Didžiojo palaikus Vilniaus
katedroje.
V. Kemežio, D. Malinausko ir J. Paleckio keliai
susikirto tarpukariu, bet pagalbos iš pastarojo sovietmečiu taip ir nesulaukė. Nors J. Paleckis buvo
ėmęs interviu iš signataro, tačiau to nelabai norėjo
prisiminti 1940 m. Apie D. Malinausko darbus rašė
ir V. Kemežio įsteigtas laikraštis „Sekmadienis“.
V. Kemežiui su broliais traukiantis nuo sovietų 1944 m.,
arklius ir vežimą davė tuo metu Alvito dvare gyvenusi
signataro dukra Marija ir jos vyras Viktoras Stomma6.
Sovietai negalėjo dovanoti V. Kemežiui ne tik už jo
patriotines publikacijas tarpukariu, bet ir vokiečių okupacijos metais straipsnius apie trėmimus bei tremtinių
sąrašų sudarymą. Sovietai jį sugavo Pomeranijoje ir, anot
Jeronimo Cicėno, pakorė lageryje, kur iškabojo 7 dienas7.
Tik senieji alvitiečiai prisimena prie bažnyčios stovėjusius
Kemežių namus, o kapinėse ne iš karto pavyko surasti jų
giminės kapavietę, pažymėtą trimis kryžiais, nes niekas
iš vietinių jų neprisiminė. Tik V. Kemežiui turime būti
dėkingi už pasakojimus apie alvitiečius pirmosios sovietų
okupacijos metais (1940–1941)8, apie „darželių“9 statybas nusavintos žemės valdose ir signataro D. Malinausko
gyvenimą sovietmečiu bei tremtį į Altajų:
Po 1940 m. raudonųjų įsiveržimo į Lietuvą visa mūsų
inteligentija, su nedidelėmis išimtimis, gyveno sunkias
moralinio nykimo dienas.
Tačiau ypatingai sunkus likimas ištiko mūsų tautos
veteranus, kurie su skausmu širdyje stebėjo jų atkurtos
Lietuvos trypimą ir naikinimą po žiauriąja bolševikiško
teroro letena. Vienas tokių buvo Donatas Malinauskas, Lietuvos Valstybės Tarybos narys ir buv. atstovas
Čekoslovakijoje ir Estijoje. Jo nelaimes ir vargus teko
matyti visą bolševikų viešpatavimo Lietuvoje laiką.
Donatą Malinauską bolševikai užklupo jo dvare
Alvite, Vilkaviškio apskr. Jau pirmomis savaitėmis
bolševikai nukreipė prieš jį savo teroro strėles. Vieną
dieną užklupo dvare kelis kaimynus, atvykusius ūkiniais reikalais. Buvo įtarta, kad dvare įvyko nelegalus
susirinkimas. Donato Malinausko žentas tuojau buvo
sulaikytas ir nugabentas į Vilkaviškį, bet kaltės nepavyko įrodyti. Žentas ir žmona su vaiku po to tuojau pabėgo
į Vokietiją ir gražiame Alvito dvare pasiliko nelaiminga
keturių senelių šeima: Donatas Malinauskas su žmona
ir dviem seserim, iš jų viena paliegėlė.
Nėra ko kalbėti apie gobšumą žmonių, kurie dvare
supo Donatą Malinauską ir jį, negalintį iš kambario
išeiti, apgaudinėjo ir skriaudė kiekviename žingsnyje.
6
7
8

9

V. Kemežys, „Donato Malinausko tragedija“, in: Į laisvę, 1941 m.
liepos 18 d., Nr. 22, p. 2.
J. Cicėnas, „Akimirksniu kronika. Nukankinto ir pakarto žurnalisto
akivaizdoj“, in: Mintis, 1948 m. gegužė 19 d., Nr. 52 (435), p. 4.
V. Kemežys, „Pasienis raudonųjų replėse. Taikos melo propaganda“,
in: Į laisvę, 1941 m. liepos 15 d., Nr. 19, p. 2; V. Kemežys, „Pasienis
raudonųjų replėse. Kas mus valdė“, in: Į laisvę, 1941 m. liepos 16 d.,
Nr. 20, p. 2.
Bunkeris (gynybinis dotas).
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Tai buvo komisarų laikmečio valdžia dvaruose. Tačiau
Donatas Malinauskas, kad ir 72 metų amžiaus, parodė
nepaprastą atsparumą ir kietą valią. Jis į tas skriaudas
atsakydavo tik šypsena ir rankos numojimu, susijaudinusius saviškius ramindamas, kad visa tai niekis,
palyginti su Lietuvą ištikusiu likimu.
Donato Malinausko būdingas bruožas visą gyvenimą buvo nenuolaidumas dėl teisybės ir atvira kova. Šito
pavojingo bolševikų laikais metodo Donatas Malinauskas neatsisakė. Tai nervino vietos raudonųjų galiūnus,
susikomplektavusius iš kerdžių ir kitų svieto lygintojų.
Santykiai tarp Donato Malinausko ir raudonųjų vis labiau
įsitempdavo, kol galų gale privedė prie tragiškų pasekmių.
Vykdomojo komiteto pirmininkas jau iš karto
Donatui Malinauskui įžūliai pagrasė, kad jis išmesiąs jį iš dvaro, kaip skiedrą, ir pats per prievartą

Paminklinė lentelė, kurioje įrašyti Alvito kapinėse palaidoti
Vinco Kemežio artimieji. Alvito kapinės (Vilkaviškio r.), 2020 m.
Viktoro Jenciaus-Butauto nuotr.

apsigyveno viename dvaro rūmų gale. Tuo tarpu patį
dvarą užvaldė traktorių stotis, kurios vadovai, vietos
valdžios kurstomi ir padedami, atėmė iš Donato Malinausko raktus nuo viso turto. Toks buvo bolševikų
teisingumas. Formaliai savininkas buvo Donatas
Malinauskas ir kaip po toks turėjo atlikinėti visas
prievoles valstybei. Tačiau faktiškai šeimininkavo
vištvagiai, nuo kurių malonės pareidavo net Donato
Malinausko šeimos pramitimas.
Netrukus kova dėl dvaro prasidėjo tarp pačių raudonųjų. Traktorių stotį iš dvaro įsigeidė iškelti kariuomenės dalinys, kuris čia pradėjo statyti „darželius“.
Donatas Malinauskas tuomet jau pamatė, kad kova
beprasmiška. Raudonoji armija dvaro ūkio sunaikinimo darbą baigė. Gyvuliai, pašarai ir padargai buvo
iš patalpų pašalinti ir perduoti tarybiniams ūkiams
arba pasisavinti ir išparduoti. Dvaras buvo perdirbtas
į kareivines ir dirbtuves.
Tačiau Donatas Malinauskas vis dar laikėsi rūmų
kampelyje, kol vieną dieną jį užklupo vietos ir apskrities
valdžios orda, surašė visus daiktus, kuriuos čia pat
pasiskirstė tarp savęs vietos pareigūnai. Pats Donatas
Malinauskas su trimis senelėmis po to pogromo buvo
išgabentas pas vieną apylinkės ūkininką, kur neilgam
prisiglaudė. Tą baisiąją naktį, kai visoje Lietuvoje
čekistų buvo užpulti nekalti gyventojai pirmajam tremtinių transportui į Sovietus sudaryti, buvo įsibrauta ir į
Donato Malinausko butą. Nieko čekistai prie jo šeimos
neprileido ir į sunkvežimį visus keturis nešte išnešė, be
drabužių atsargos, be patalynės, net be duonos riekės.
Žinant Donato Malinausko ir jo šeimos sveikatos būklę,
beveik netenka abejoti, kad jų gyvybė prikimštuose
vagonuose jau pirmosiomis dienomis turėjo atsidurti
dideliame pavojuje.

Vinco Kemežio giminės kapavietė, kurioje palaidoti jo tėvai ir kiti artimieji, Alvito kapinėse (Vilkaviškio r.), 2020 m. Vinco Kemežio
palaidojimo vieta nežinoma. Viktoro Jenciaus-Butauto nuotr.
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Su tokiu žiaurumu iš Donato Malinausko buvo
atimta tėvynė, kurią jis taip karštai mylėjo ir kurios
prisikėlimu sunkiausiais bolševikų teroro laikais nesuabejojo. Jis sakydavo: „Gal aš jau patekančios aušros
mūsų tėvynei ir nematysiu, bet jūs dar išvysite.“ Donatas
Malinauskas, bolševikiškų vargų spaudžiamas, vis dar
degė viltimi prieš mirtį nuvykti į Vilnių ir įvykdyti savo
seną svajonę: sutvarkyti Vytauto Didžiojo palaikus. Tai
nebebuvo lemta jam padaryti.
Dviveidį vaidmenį Donato Malinausko tragedijoje suvaidino Paleckis. Kai dar niekam nė į galvą negalėjo ateiti,
kad Paleckis gali tapti Lietuvos išdaviku, nežiūrint visų
jo išsišokėlio būdo savybių, per vieną spaudos pasikalbėjimą Donatas Malinauskas Paleckiui Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą apibūdino vaizdžiu sakiniu: „Ir
žodis tapo kūnu.“ Paleckiui nuriedėjo ašara, jis įkvėptai
pasikalbėjimą atpasakojo savo laikraštyje. Paleckio ašara
sujaudino Donatą Malinauską, ir jis buvo įsitikinęs, kad

Paleckis esąs patriotas ir apsaugosiąs Lietuvą nuo niekšybių, kuriomis bolševikai siautė Lietuvoje. Po kiekvieno
puolimo Donatas Malinauskas, it skęstantis plaukelio,
griebdavosi tariamos Paleckio pagalbos, atakuodamas
lietuviškąjį kremlių raštais ir telegramomis. Tačiau tai
buvo šauksmas tyruose. Už Paleckį, didžiausiam Donato
Malinausko nusivylimui, atsakydavo ta pati „valdžia
vietose“, kuri jį plėšė ir terorizavo. Tačiau dar prieš patį
Donato Malinausko ištrėmimą pas Paleckį asmeniškai
bandė apsilankyti ponia Malinauskienė, vyro vardu ieškodama teisybės. Paleckis nesiteikė jos priimti, per savo
adjutantus atsikalbėdamas liga. Tuo tarpu vargas vis
atšiauriau brovėsi į nelaimingą senelių šeimą, kol baisiu
ištrėmimo sprendimu jos kančios buvo apvainikuotos.10
n
10

V. Kemežys, „Donato Malinausko tragedija“, in: Į laisvę, 1941 m.
liepos 18 d., Nr. 22, p. 2.

I Vasario 16-osios akto si��atarai

Paskelbti paminklo Prezidentui
A. Smetonai konkurso nugalėtojai

Paminklo Prezidentui Antanui Smetonai sukūrimo ir jo
prieigų prie pastato Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo meninės-architektūrinės idėjos konkurso komisija pirmos vietos
laimėtoju išrinko Gedimino-Antano Sakalio projektavimo firmos projektą „622522“. Projekto autoriai – Gediminas Antanas
Sakalis, Kazys Venclovas, Indrė Rakauskaitė.
Antra vieta paskirta Lietuvos ir Suomijos UAB „Architektūros
linija“ (aut. Gintaras Čaikauskas ir Gediminas Piekuras) projektui
„Kabinetas“, trečia – Kęstučio Balčiūno ir Kristinos Rimienės projektui „Vizija“. Ketvirta vieta konkurse atiteko autorių Luko Šiupšinsko,
Mato Šiupšinsko ir Ievos Cicėnaitės projektui „Daugiabriaunis“,
penktoji – VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ (aut. Šarūnas
Arbačiauskas ir Andrius Kenstavičius) projektui „2etas“.
Pirmos vietos laimėtojams bus įteikta 5 000 Eur premija, antros –
3 000, trečios – 2 000 Eur premijos. Ketvirtos ir penktos vietos laimėtojams atiteks 1 000 Eur premijos.
Komisija vertino septynis konkurso reikalavimus atitikusius projektus, su kuriais galima susipažinti ir Lietuvos architektų sąjungos
tinklalapyje (<http://www.architektusajunga.lt/konkursai/a-smetonospaminklo-konkurse-7-projektai/>).
Konkursas surengtas Vyriausybei pritarus Ministro Pirmininko
sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl Vilniaus miesto viešosios
erdvės Vasario 16-osios akto signataro, Lietuvos Tarybos pirmininko,
Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos paminklui pastatyti ir
šio paminklo meninės-architektūrinės idėjos konkurso organizavimo.
Paminklo Antanui Smetonai sukūrimo ir jo prieigų prie pastato
Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo meninės-architektūrinės idėjos
konkursą organizavo Lietuvos architektų sąjunga.
Lietuvos architektų sąjungos informacija

Šaltinis – <http://www.architektusajunga.lt/konkursai/a-smetonos-paminklo-konkurse-7-projektai/>
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Steigiamojo Seimo
išbandymas – būti be valdžios
Algirdas GRIGARAVIČIUS,
Vilnius

S

traipsnyje aptariamas tautininkų pralaimėjimas Steigiamojo Seimo rinkimuose, jo
darbų kritika partinėje spaudoje.

Artėjo Steigiamojo Seimo rinkimai, ir pažangininkai sukruto. 1919 m. lapkričio 8 d. L. Noreika,
J. Tūbelis, J. Charžauskas, Dominykas J. Blynas ir
J. Špokevičius (Špakevičius) Kauno m. ir aps. viršininko įstaigoje įregistravo Tautos pažangos partijos (TPP)
įstatus1. Partijos nariu galėjo tapti kiekvienas Lietuvos
pilietis, sulaukęs 18 metų, sutinkantis su partijos programa ir pildantis visus partijos nutarimus. Apskrityje
turėjo būti ne mažiau nei 10 kuopų, kad sudarytų
vadinamąjį rajoną. Kuopai įsteigti pakako 5 asmenų.
Visuotinis partijos narių susirinkimas teisėtas, jeigu
susirenka bent penktadalis partiečių, o antrą kartą sukviestam užteko bet kokio atvykusiųjų skaičiaus. Karo
veiksmų sąlygomis tai buvo neišvengiamas punktas.
Nemasinei partijai šaukti renkamų kuopose atstovų
suvažiavimą ir tai fiksuoti įstatuose akivaizdžiai neparanku. Centro komitetas (CK) numatytas iš 17 narių.
Paminėtina organizacinė naujovė – CK taryba, skirta
svarbiausiems partinio gyvenimo įvykiams ir atskirais
atvejais politinei taktikai aptarti. Ją turėjo sudaryti CK,
Revizijos komisijos, pažangininkų frakcijos Lietuvos
Valstybės Tarybos (LVT) nariai ir po vieną atstovą
nuo apskrities. Matyt, tarybos atsiradimą paskatino
krikščionių demokratų patirtis, įstatant į partines vėžes
savąją frakciją LVT. Po kelių dienų pasirodė partinis
laikraštis „Tauta“. Kaip skelbta trečiajame numeryje,
būsiąs nepartinis ir kultūros laikraštis. Redaktorius
Vytautas Petrulis, Vasario 16-osios Akto signataro
A. Petrulio brolis, o redakcijoje dirbo D. Blynas,
L. Noreika, daktaras Vilius Gaigalaitis. Tarp dvylikos pasižadėjusių bendradarbiauti buvo ir keletas santariečių –
J. Aleksa, S. Šilingas, D. Šidlauskas, S. Čiurlionienė.
Lapkričio 11 d. Kaune įvyko TPP susirinkimas, iš1

LCVA, f. 402, ap. 4, b. 11, l. 1, 3–4.
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klausyta, matyt, 1918 m. sausį partinės konferencijos
metu Voroneže išrinkto CK ataskaita, pakeista jo sudėtis, svarstyti taktikos klausimai ryšium su artėjančiais
rinkimais, priimti nauji nariai. Susirinkime dalyvavo
apie 40 partijos narių iš laikinosios sostinės ir keletas
atvykusiųjų iš provincijos. Partijos vicepirmininkas
L. Noreika kalbėjo apie TPP veiklą iki 1919 m. lapkričio. Dalyviai akcentavo, kad pažangininkams svetimi revoliuciniai metodai, jie pasikliauja evoliucine
eiga. Į naująjį CK išrinkti L. Noreika (pirmininkas),
J. Šernas, V. Mironas, notaras J. Linartas, M. Yčas ir
K. Bridžius, atsakingas už organizacinius reikalus2.
Gruodžio 12 d. įvyko steigiamasis Prekybos ir pramonės banko akcininkų susirinkimas3. Susirinkimo
aprašyme pabrėžta – kadangi Lietuvos pramonėje ir
prekyboje vyrauja kitataučiai, Žemės bankas, kaip
manyta, neįkurtas. Banko valdyboje du pažangininkai
M. Yčas ir A. Prūsas, tuo reikalu, Lietuvos Tarybai
pavedus, rūpinęsi dar 1918 m. vasarą, taip pat redaktorius V. Petrulis, o taryboje ir tarp kandidatų į jos
narius santariečiai, pažangininkai ir konservatyviojo
krikščionių demokratų sparno atstovai – K. Olšauskas,
S. Banaitis. Artėjant rinkimų kampanijai, bandyta
stiprinti TPP finansinį užnugarį, 1920 m. sausio 15 d.
„Tautoje“ įdėtas skelbimas „Pažangininkai, atsiliepkite!“, raginantis gyvenančiuosius provincijoje atsiųsti
savo adresus, o sausio 31 d. paskelbti TPP įstatai,
kovo 5 d. pranešta apie redakcijoje veikiantį partijos
biurą, vadovaujamą CK sekretoriaus, paskelbta rinkimų instrukcija, kovo 25 d. pakviesti į susirinkimą
partijos nariai kauniečiai. Steigiamojo Seimo rinkimų
komitetus pažangininkai sudarė Kaune, Raseiniuose,
Kėdainiuose, Tauragėje, Telšiuose, Skuode, Kretingoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Biržuose,
2

3

„Kauno kronika. Tautos Pažangos susirinkimas“, in: Lietuva, 1919 m.
lapkričio 10 d., Nr. 249, p. 2; B. K., „Tautos Pažangos susirinkimas“,
ibid., 1919 m. gruodžio 2 d., Nr. 260, p. 3.
„Lietuvos Prekybos ir pramonės banko akcininkų steigiamasis susirinkimas“, in: Tauta, 1919 m. gruodžio 6 d., Nr. 8, p. 2–3.
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Utenoje, Ukmergėje, Rokiškyje, Zarasuose (tuomet
Ežerėnuose). Taigi, visose rinkimų apygardose. Panevėžio komitetui vadovavo Prekybos ir pramonės
banko skyriaus direktorius J. Šodė, Utenoje – vietos
teismo tardytojas Kybartas, Skuode – būsimasis
Steigiamojo Seimo nuo Ūkininkų sąjungos atstovas
A. Šilgalis. Tai pirmieji TPP organizacinio rėmimo
provincijoje ženklai ir įrodymas, kad peržengta
spaudos organo rėmėjų riba, iš politinės visuomeninės grupuotės lygmens kylant partinės organizacijos
link. Iki kovo 7 d. komitetai turėjo į laikinąją sostinę
pristatyti kandidatų sąrašus su 50 rinkėjų parašais ir jų
sutikimais balotiruotis, o Vyriausiajai rinkimų komisijai iki kovo 14 d.4 Nuo dvyliktojo numerio partijos
leidinį, kovo 31 d. gavęs vyskupo leidimą, oficialiai
redagavo J. Tumas5, savo plunksna stipriai pagyvinęs
vedamuosius. Jis išleido ir du ankstesniuosius numerius. Tokios buvo organizacinės pastangos partijai
kurti ir kartu pasirengti rinkimams.
Labai nemalonus įvykis, sukiršinęs su kairiosiomis
partijomis, davęs dingstį krikščionims demokratams
skelbti pažangininkų politikos bankrotą, buvo vasario
22–23 d. vykęs Kauno įgulos kareivių sukilimas, kada
dešinieji jas įtarė prisidėjus prie organizavimo ar mėginimu, agituojant kariuomenėje, išvesti ją į demonstraciją ir, atsistatydinus E. Galvanausko kabinetui, grįžti
į valdžią. „Santaros“, liaudininkų ir socialdemokratų
atstovų bendrai nuspręsta pasiųsti delegatus pas prezidentą, pareiškiant nuomonę, jog reikia vyriausybės,
turinčios plačiųjų masių pasitikėjimą ir remiamą visų
demokratinių grupių. Delegavo S. Kairį, F. Bortkevičienę ir Joną Staugaitį6. Tačiau tokios vyriausybės
sumanymui tepritarė santariečiai, o M. Sleževičius
atsisakė jai vadovauti. Krikščionys demokratai teigė
(„Laisvė“, Nr. 58), kad pasitenkino įteikę ministrui
pirmininkui vyriausybės veiklą kritikuojantį raštą.
Šis epizodas parodo, jog buvę koalicijos partneriai
naudojosi kiekviena proga, bandydami visuomenės
akyse diskredituoti pažangininkų veiklą valdžioje.
Rinkimų kampanija pažangininkų buvo „pradėta“, steigiant Lietuvių mokslo draugijos Kauno
skyrių, sutraukusį didžiąją dalį laikinosios sostinės
intelektualinio lietuvių elito. 1920 m. sausio 4 d.
steigiamajame susirinkime A. Voldemaro paskaita
„Lietuvos valstybės kūrimas“ sukėlė liaudininkų
reakciją. Prelegentas kalbėjo, kad valstybės forma
negali būti vienoda ir tinkama visoms šalims. Respublika nėra tinkamiausias valdymasis visoms tautoms,
reikia atsižvelgti į gyventojų papročius, nusistatymą,
nuotaikas ir t. t. Kuri valdymo forma Lietuvai tiktų,
tiesiai neišsitarė. Prilygino lietuvius anglosaksams,

kurių dvasia dera su monarchija. Lietuviai panašūs,
išskyrus gyvenančius JAV, pasisakančius už respubliką7. Diskusijų pačiame susirinkime nekilo. Korespondencijos autorius „Darbe“ konstatavo – turėjo galvoje
mintį, kad Lietuvai būtų gerai tapti monarchija. Kitas
autorius teigė, – Lietuvos nėra ko lyginti su Anglija,
kur monarcho valdžią aprėžė 700 metų kova, pats
karaliaus išlaikymas atsieitų per brangiai8. Vienas
„Darbo“ vedamųjų (1920 m. vasario 4 d.) klausė,
kur garantija, kad krikščionys demokratai ir TPP vėl
nerinks V. fon Uracho (W. von Urach). Tačiau tuoj
pat teigiama, kad su pirmaisiais socialinių įstatymų
leidyboje galima greičiau sutarti nei su pažangininkais ir jiems artimomis grupėmis9. Tai viena pirmųjų
užuominų naujai koalicijai sudaryti. K. Mikalauskas
„Laisvėje“ jau po rinkimų „Santarą“, TPP ir Lietuvos
žemdirbių sąjungą apibūdino kaip nutolusias nuo
demokratijos, bijančiomis darbo žmonių, nepataikiusias į koją su laiku, krikščionis demokratus kaip
centristinę partiją su liaudininkais jungia demokratiškumas politikoje10. A. Voldemaro paskaita davė
liaudininkams ir socialdemokratams dingstį įrašyti
į pažangininkų nuodėmių eilę monarchizmą. Nors
toje pačioje „Laisvėje“ atsispindėdavo ir tarp krikščionių demokratų buvusių tvirtos valdžios šalininkų
pozicija. 1921 m. balandį autorius, prisidengęs „G“
kriptonimu, rašė, kad Lietuvoje yra monarchijos šalininkų, laisvės anarchijai reikia priešpriešinti tvirtą
valdžią, užtikrinančią teisėtą tvarką11.
Vėlesnių rinkimų metu kairieji stengdavosi gelti, retsykiais prikišdami V. fon Urachą. Liaudininkų įtarimai monarchizmu, buvę ne be pagrindo, ribodavosi priekaištais,
kad A. Smetona ir kai kas iš jam pritariančiųjų puse lūpų
užsimena, jog karalius Lietuvai nebūtų blogai. Dažniausiai tai šmėstelėdavo rinkimų kampanijų metu12. Kitas
rinkimus „lydintis“ kaltinimas – V. fon Uracho rinkimas
Mindaugu II – patekdavo į nuolatinius pasiaiškinimus, kieno nuopelnai didesni, kuriant valstybę. Jis praslysdavo ir
užsienio politikos kontekste. „Urachizmas“ kenkia Lietuvos politikos vertinimams užsienyje – Antantės valstybėse
tebesilaikoma nuomonės, kad ji ne savarankiška, o tebėra
vokiečių įtakoje, rašyta 1925 m. rudenį13.
Tęsinys kitame numeryje
7

8
9
10

4
5
6
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„Instrukcijos“, ibid., 1920 m. kovo 5 d., Nr. 5, p. 4.
„Tautos Pažangos dienynas“, ibid., 1920 m. balandžio 21 d., Nr. 13,
p. 4.
„Kas klaidina?“, in: Darbas, 1920 m. kovo 14 d., Nr. 19, p. 1;
J. Sebastų, „Lenda yla iš maišo“, in: Tauta, 1920 m. kovo 18 d.,
Nr. 7, p. 2

11
12
13

M. Kanapinis, „Mokslo draugijos suvažiavimas“, in: Darbas, 1920 m.
sausio 11 d., Nr. 2, p. 2; LMD Kauno skyriaus 1920 01 03–06 steigiamojo susirinkimo protokolas, LNMBRS, f. 130, s. v. 894, l. 8–10.
J. Žemdirbys, „Ar reikalingas Lietuvai karalius?“, in: Darbas, 1920 m.
vasario 1 d., Nr. 5, p. 2.
„Steigiamasis Seimas ir demokratija“, ibid., 1920 m. vasario 4 d.,
Nr. 8, p. 1.
K. Mikalauskas, „Kas ir dėl ko laimėjo Seimą?“, in: Laisvė, 1920 m.
balandžio 28 d., Nr. 91, p. 1
G., „Prie tvirtos valdžios“, ibid., 1921 m. balandžio 8 d., Nr. 75, p. 1.
„Krikščioniški prisipažinimai. Ir žemdirbiai karaliaus užsimanė“, in:
Lietuvos ūkininkas, 1922 spalio 1–7 d., Nr. 40, p. 8.
Z. Z., „Apverktina politika“, in: Lietuvos žinios, 1925 m. rugsėjo 19
d., Nr. 209, p. 1–2.
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Laisvės kovotojas
Juozas Deksnys (1910–1946)
Dr. Arūnas BUBNYS,

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir
rezistencijos tyrimo departamento direktorius, Vilnius

J

uozas Deksnys gimė 1910 m. kovo 26 d. Daugpilyje (Latvijoje). Jo tėvas – taip pat Juozas
Deksnys buvo geležinkelio darbininkas, o motina – namų šeimininkė. 1918 m. J. Deksnio šeima
persikėlė gyventi į Lietuvą, Rokiškio apskr.
Obelių vlsč. Tumasonių kaimą.
1925 m. Juozas Deksnys išvyko mokytis į Kauną, jis
mokėsi gimnazijoje ir dirbo knygyne pardavėju. 1928 m.
J. Deksnys baigė gimnaziją ir įstojo į Kauno aukštąją
technikos mokyklą, kurioje mokėsi iki 1931 m.,
bet dėl lėšų trūkumo mokslo nebaigė. Vėliau dirbo
vandentiekio ir kanalizacijos treste iki 1940 m. Tais
pačiais metais pradėjo dirbti Kauno miesto Kuro
skyriaus viršininku. Vokiečių okupacijos metais dirbo
Vytauto Didžiojo universitete ūkvedžiu, vėliau –
Tiekimo ir paskirstymo įstaigos Kauno miesto Kuro
skyriaus referentu iki 1944 m. balandžio. Sugrįžus
sovietams, iki pat suėmimo 1946 m. gruodžio 19 d.
jis dirbo Kauno miesto vykdomojo komiteto Kuro
skyriaus viršininku1.
1937 m. Juozas Deksnys vedė Kauno valstybinio
teatro baleto artistę Eleną Vyčaitę. 1939 m. jiems
gimė dukra Giedrė, o 1945 m. sūnus Arvydas2.
Į antinacinio pogrindžio veiklą J. Deksnys įsitraukė 1943 m. Vyresniojo brolio Jono Deksnio ir
Jurgio Valiulio paskatintas J. Deksnys tapo Lietuvos
laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) nariu. LLKS kartu
su Lietuvių frontu ir Lietuvos laisvės armija buvo
įtakingiausia ir gausiausia lietuvių tautinio antinacinio pogrindžio organizacija (nemaišyti su sovietiniais
pogrindininkais ir raudonaisiais partizanais – aut.
pastaba). Svarbiausi LLKS tikslai buvo Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimas, lietuvių tautai žalingų

1
2

J. Deksnio 1946 m. gruodžio 20 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-1,
ap. 58, 34140/3, l. 9–9 a. p.
Ibid., l. 8 a. p.
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nacių okupacinės valdžios priemonių boikotas ir
sabotažas. Šių tikslų LLKS siekė aktyvios propagandos ir agitacijos būdu per slaptą spaudą ir pogrindinį
radiją. Vokiečių okupacijos pabaigoje LLKS turėjo
kelis tūkstančius aktyvių narių, kurie veikė visose
Lietuvos apskrityse. Svarbiausias LLKS laikraštis
buvo „Laisvės kovotojas“. J. Deksnys aktyviai platino
LLKS laikraščius ir atsišaukimus. Platinti skirtą slaptą
spaudą J. Deksnys gaudavo iš kito LLKS nario Juozo

Juozas Lukša (slap. Vytis, Juodis, Skirmantas, Skrajūnas ir kt.;
literatūrinis slap. Juozas Daumantas)
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Jurkšto. Be to, J. Deksnys palaikė ryšius
Vakarus. Būdamas Kaune, Jonas Deksnys
ir su vienu Lietuvių fronto organizacisusitikinėjo su K. Bruniumi ir Jurgiu
jos vadų Povilu Malinausku, su kuriuo
Valiuliu. Pokalbių metu jie nusprendė,
keisdavosi slapta spauda – jam perduokad Brunius liksiąs gyventi Kaune, o
davo „Laisvės kovotoją“, o iš jo gaudavo
J. Deksnys kartu su J. Valiuliu slapta
Lietuvių fronto pagrindinį laikraštį – „Į
bandys grįžti į Vokietiją. Juozas Deksnys
Laisvę“3. Pogrindžio veikloje J. Dekspažinojo Kauno universitete dirbusį Bronys glaudžiai bendradarbiavo su vienu
nių Barzdžiuką, pastarasis per savo buvusį
iš LLKS vadovų Jurgiu Valiuliu, kurio
bendradarbį Juozą Lukšą padėjo Jonui
žinioje buvo LLKS radijas ir ryšiai su
Deksniui susisiekti su Dzūkijos partizanų
Švedija. 1944 m. balandžio pab.– gegužės
vadu plk. Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu7.
1946 m. pradžioje pas J. Deksnį atvyko
prad. gestapui pavyko išaiškinti ir suimti
Elena
ir
Juozas
Deksniai
plk. J. Vitkus-Kazimieraitis ir pranešė,
daug svarbių LLKS vadovybės ir Vy1942 m. Nuotr. Iš šarūNo
kad Jonas Deksnys ir J. Valiulis sėkmingai
riausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto v
aleNtINavIčIaus šeIMos
perėjo SSRS ir Lenkijos sieną, bet dau(VLIK) narių. Tarp suimtųjų ir išvežtųjų į arcHyvo
giau jokių žinių apie juos negavo. KaziVokietijos kalėjimus pateko ir J. Deksnio
4
brolis Jonas Deksnys bei J. Valiulis . Gestapas norėjo mieraitis sutarė su Juozu Deksniu, kad pasikeitimas
suimti ir Juozą Deksnį, bet jis tuomet buvo išvykęs informacija ir ryšiai bus palaikomi per Kazimieraičio
iš Kauno tarnybos reikalais ir suėmimo išvengė. Po sūnų, kuris mokėsi Kauno technikume. 1946 m.
šių gestapo areštų rezistencinė LLKS ir J. Deksnio gegužės pabaigoje į Lietuvą per Lenkiją vėl atvyko
veikla laikinai nutrūko.
J. Deksnio brolis Jonas Deksnys. Jam padėjo atvykti
Sovietams reokupavus Lietuvą, kai kurie LLKS Kazimieraičio vadovaujami partizanai ir ryšininkai.
padaliniai ir jų nariai atnaujino savo veiklą. Akstinu Broliai susitiko netoli Išlaužo ūkininko Varkalos sovėl įsitraukti į rezistencinę veiklą J. Deksniui buvo jo dyboje. Susitikime taip pat dalyvavo su J. Deksniu
brolio Jono Deksnio slaptas atvykimas į Lietuvą iš Vo- į Lietuvą atvykęs Vytautas Stanevičius8 ir Tauro
kietijos per Lenkiją 1945 m. rudenį užmegzti ryšių su apygardos partizanas Juozas Lukša. Susitikimo metu
antisovietiniu pogrindžiu ir lietuvių partizanais. Kai Jonas Deksnys pareiškė, kad jis atvykęs su tikslu sukurie buvę antinacinės rezistencijos dalyviai turėjo vienyti antisovietinio pogrindžio organizacijas ir parambicijų tapti politinio pasipriešinimo lyderiais, ats- tizanus. Jonas paprašė brolio Juozo pagaminti radijo
tovaujančiais kovojančio krašto interesams Vakaruose.
Vienas jų – Jonas Deksnys (Hektoras, Prapuolenis), 7 Juozas Vitkus-Kazimieraitis (1901–1946) – pulkininkas, karo
inžinierius, Pietų Lietuvos srities partizanų vadas. 1941 m. prasidėjus
emigracijoje pradėjęs kurti konkuruojančią VLIK pakarui, iš kariuomenės pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais dirbo
sipriešinimo judėjimo politinę struktūrą5. Jis pirmas
inžinieriumi, buvo Lietuvių fronto Vilniaus štabo narys, kūrė pogrindinę antinacinę bei antikomunistinę karinę „Kęstučio“ organizaciją,
(kaip LLKS narys) su Klemensu Bruniumi (Lietuvos
dėstė pogrindinėje karo mokykloje inžinerijos disciplinas.
nacionalistų partijos narys) slapta atvyko į Lietuvą,
Antrosios bolševikinės okupacijos metais plk. ltn. J. Vitkus visas jėgas skyrė partizanų veiklos organizavimui. Būdamas vos ne
kad susipažintų su situacija ir užmegztų ryšius su ginvienintelis tokio aukšto rango karininkas rezistenciniame sąjūdyje,
kluotąja rezistencija6. Atvykęs į Kauną, Jonas Deksjis gerai suprato politinę ir karinę organizacijos reikšmę. 1945 m.
nys apsistojo brolio Juozo bute (Višinskio g. 35-1)
gegužės 7 d. J. Vitkus įsteigė Dzūkų grupės partizanų štabą, parengė
jo pirmus direktyvinius dokumentus, vėliau suformavo Merkio
ir čia gyveno apie tris savaites, o po to vėl išvyko į
3
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J. Deksnio 1946 m. gruodžio 20 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-1,
ap. 58, 34140/3, l. 9 a. p.–10.
Ibid., l. 11.
Jonas Deksnys (1914–1982) – Lietuvos pasipriešinimo nacių ir
sovietų okupaciniams režimams veikėjas, vėliau (nuo 1949 m.)
LSSR MGB agentas. 1940–1941 m. sovietų kalintas, išlaisvintas per
Birželio sukilimą. LAF generalinis sekretorius, dalyvavo antinacinėje
veikloje. 1944 m. gegužę Kaune gestapo suimtas, iš Vokietijos kalėjimo 1945 m. balandį išlaisvintas JAV kariuomenės. Slapta atvyko į
Lietuvą ir susitikęs J. Markulį (MGB agentą) nutarė steigti atskirai
nuo VLIK Vyriausiąjį Lietuvos atstatymo komitetą (VLAK), VGPŠ
ir BDPS užsienio delegatūrą (visos kontroliuojamos MGB). 1946 m.
pab. atvykęs į Švediją paskelbė apie naujų organizacijų įkūrimą. Jam
dar nieko nežinant per šias struktūras MGB užsienį dezinformavo
apie padėtį Lietuvoje ir skaldė išeiviją. 1949 m., Didžiosios Britanijos
žvalgybos padedamas, išlaipintas Lietuvos pajūryje, MGB suimtas,
užverbuotas ir panaudotas saugumiečių radijo „žaidimams“. Padarė nepataisomos žalos antisovietiniam pasipriešinimui ir lietuvių
išeivijai.
Laisvės kovų archyvas, 1993, Nr. 8, p. 74–75. Žr. politiškai kontroversišką, bet gerai dokumentuotą monografiją: L. Mockūnas, Pavargęs
herojus. Jonas Deksnys trijų žvalgybų tarnyboje, Vilnius, 1997.

8

rinktinę (po jo žūties pavadinta Kazimieraičio vardu). 1945 m.
lapkričio 18 d. įkūrė A apygardą, o 1946 m. pavasarį, susitikęs su
Tauro apygardos pareigūnais, suformavo Pietų Lietuvos partizanų
sritį ir buvo išrinktas jos vadu.
Tapęs pirmosios partizanų srities vadu, rūpinosi tolesniu partizanų
veiklos koordinavimu. 1946 m. balandžio 22 d. pasirašė Lietuvos
partizanų deklaraciją, skelbiančią pagrindinius Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus, leido srities laikraštį „Laisvės varpas“.
1946 m. liepos 2 d. susirėmime su sovietine kariuomene Žaliamiškyje, netoli Liškiavos (Lazdijų apskr.), buvo sunkiai sužeistas ir
po kelių valandų mirė. Bolševikai plk. J. Vitkaus žmoną su šešiais
mažamečiais vaikais 1948 m. ištrėmė.
1949 m. vasario 16 d. LLKS prezidiumo sprendimu Kazimieraičiui (po mirties) už ypatingus nuopelnus suteiktas Laisvės kovotojo
karžygio vardas, jis apdovanotas I laipsnio Laisvės kovos kryžiumi
(su kardais).
Vytautas Stanevičius (1913–1986) – Lietuvos kariuomenės leitenantas (1938), antinacinės ir antisovietinės rezistencijos veikėjas.
1943 m. kovo 16 d. gestapo suimtas ir įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1945 m. rugpjūtį buvo suimtas sovietų ir vežamas į
Rusiją, bet Lenkijoje pabėgo ir slapstėsi. 1946 m. birželį slapta atvyko
į Lietuvą pas Tauro apygardos partizanus. 1946 m. spalį, padedamas
lietuvių partizanų, atvyko į Lenkiją, o iš ten slapta išvyko į Švediją.
Vėliau emigravo į JAV ir ten gyveno iki mirties.
2020 m. gruodis Nr. 4 (870)
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siųstuvą ryšiui su užsieniu ir susisiekti su Vilniuje
veikiančiu pasipriešinimo centru. Broliai tuomet
nežinojo, kad Vilniuje aktyviai veikia MGB agentas
Juozas Markulis (slapyvardis Ąžuolas), prisistatantis
Vilniuje veikiančio pasipriešinimo centro vadovu9.
Juozas 1946 m. birželį nuvyko į Vilnių ir ten J. Markulio bute Žvėryne, Maloniojoje g. 6a-2, susitiko
su broliu Jonu. Pastarasis papasakojo Juozui apie
Vilniuje vykusius pogrindžio organizacijų atstovų
pasitarimus ir Bendro demokratinio pasipriešinimo
organizacijos (BDPS) įsteigimą. Jonas Deksnys taip
pat pasakė Juozui, kad jis netrukus išvyks iš Lietuvos
į Vakarus ir paprašė paruošti radijo siųstuvą ryšiui su
užsieniu. Netrukus Juozas Deksnys ėmėsi organizuoti
radijo siųstuvo pagaminimą. Jis pasikvietė į pagalbą
Kauno universiteto Elektrotechnikos fakulteto studentą Bagdoną Kontrimą ir Kauno radijo mazgo vedėją Petrą Vanagaitį. Pastarieji sutiko J. Deksniui padėti. Sukonstruotą radijo siųstuvą J. Deksnys 1946 m.
liepą nuvežė į Vilnių Markuliui. Po kurio laiko
Markulis, atvažiavęs į Kauną pas J. Deksnį, pasakė,
kad radijo siųstuvas neveikia, ir pakvietė jį važiuoti į
Vilnių jo sutaisyti. J. Deksnys kartu su B. Kontrimu
1946 m. rugpjūtį vėl nuvažiavo į Vilnių pas Markulį
ir sutaisė radijo siųstuvą. J. Deksnys su Markuliu buvo
susitikęs dar vieną kartą Vilniuje 1946 m. rugsėjo
pabaigoje. Markulis pasakė Deksniui, kad ruošiamasi
reorganizuoti pogrindžio struktūras ir sumažinti
aktyvumą, nes esą organizacijoje yra MGB agentų
(pats J. Markulis tuomet jau buvo MGB agentu – aut.
pastaba). Be to, Markulis liepė Deksniui nutraukti
ryšius su partizanais per ūkininką Varkalą, nes yra
„daug neaiškių klausimų“10.
MGB J. Deksnį suėmė, greičiausiai, 1946 m.
gruodžio 19 d. Iš pradžių jis buvo tardytas Kaune,
bet netrukus buvo pervežtas į Vilniaus MGB pastatą
(dab. Gedimino pr. 40) ir įkalintas 36-oje kameroje.
Reikia manyti, kad jis buvo tardomas ir kankinamas
itin žiauriai, nes 1946 m. gruodžio 25 d. iššoko iš
tardytojo kabineto pro langą ir užsimušė11. Tą pačią
9
10

11

J. Deksnio 1946 m. gruodžio 20 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-1,
ap. 58, 34140/3, l. 12–13 a. p.
J. Deksnio 1946 m. gruodžio 20 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-1,
ap. 58, 34140/3, l. 14–15 a. p.; A. Anušauskas, Išdavystė. Markulio
dienoraščiai, V., 2017, p. 58.
LSSR MGB Tardymo skyriaus 4-ojo poskyrio virš. pavaduotojo vyr.
ltn. Tumancevo pasirašyta 1946 m. gruodžio 25 d. pažyma, LYA,
f. K-1, ap. 58, b. 34140/3, l. 26.
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dieną žuvusiojo kūnas buvo užkastas nežinomoje
vietoje12. J. Deksnio mirtis buvo tragiška ir unikali.
Yra žinomas tik dar vienas toks atvejis, kai tardomas
suimtasis iššoko iš MGB būstinės Vilniuje (Gedimino pr. 40) ir žuvo. 1953 m. tardymo metu iš MGB
pastato Vilniuje trečio aukšto iššokęs žuvo Algimanto
apygardos kunigaikščio Margio rinktinės partizanas
Petras Vizbaras-Vapsva. Manau, kad Juozas Deksnys
taip pat vertas pagerbimo atminimo lenta arba plokšte
prie buvusio KGB pastato Vilniuje (Gedimino pr. 40).
Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo tinkamai
pagerbtas daugelio už jos laisvę žuvusių kovotojų
atminimas. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra savo 2020 m. kovo 19 d. rašte dėl Juozo Deksnio
pažymėjo, kad „pagal Lietuvos Respublikos 1990 m.
gegužės 2 d. „Asmenų, represuotų už pasipriešinimą
okupaciniams režimams, teisių atkūrimo“ įstatymo
1-ąjį straipsnį, jis yra nekaltas Lietuvos Respublikai ir
atkuriamos visos jo pilietinės teisės“13. Vadovaujantis
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro generalinės direktorės Dalios Kuodytės 2002 m.
birželio 21 d. įsakymu Nr. 79, Juozui Deksniui po
mirties buvo suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas14.
n

Juozas Deksnys, apie 1942–1943 m. Nuotr. iš Šarūno

Valentinavičiaus šeimos archyvo

12
13
14

LSSR MGB 1946 m. gruodžio 25 d. aktas dėl J. Deksnio kūno
palaidojimo, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34140/3, l. 31.
LR generalinės prokuratūros 2002 m. kovo 19 d. pažymėjimas dėl
J. Deksnio įkalinimo, LGGRTC archyvas, b. V-411, l. nenumeruotas.
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininko
2020 m. rugpjūčio 29 d. raštas G. Valentinavičienei (J. Deksnio
dukrai), LGGRTC archyvas, b. V-411, l. nenumeruotas.
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Priešinimasis okupantams
Eržvilko apylinkėse
Dr. Antanas BALAŠAITIS,
Vilnius

P

Lietuvos oku�a�i�ų istori�a

riešinimasis okupantams aktuali tema ne
vien politikams ir istorikams. Šie teigia, kad
ginkluotame pokario pasipriešinime aktyviai
dalyvavo ar jį rėmė apie 100 tūkst. žmonių, arba
apie 4 proc. visų lietuvių. Tokia kova Lietuvoje
buvo keliolika kartų smarkesnė negu Latvijoje
ir keliasdešimt – negu Estijoje. Taip rašoma Arvydo Anušausko straipsnyje apie pasipriešinimo
raidą ir metodus 2004 m. išleistoje knygoje „Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje:
sąsajos ir ypatumai 1939–1956“1.
Kitų šalių politikams ir istorikams susipažinti su
lietuvių kova prieš okupantus skirta Dalios Kuodytės
ir Roko Tracevskio anglų kalba parašyta knyga „The
Unknown War. Armed anti-Soviet Resistance in
Lithuania in 1944–1953“2. Joje teigiama, kad beveik
dešimtmetį trukęs antisovietinis pasipriešinimas yra
viena iš didžiausių ir ilgiausių partizaninių kovų
XX a. Europoje.
Kad reikšmingas lietuvių tautos praeities tarpsnis
nebūtų užmirštas, taip pat šio straipsnio autorius
nori į dar atmenamą pokario dešimtmečio gyvenimo
paveikslą įterpti ir eržvilkiškių patriotinės veiklos
epizodus. Su dėkingumu prisimenu pokario metais
buvusius Eržvilko (Jurbarko r.) gimnazijos mokytojus, kurie sunkiomis sąlygomis atliko kilnią pareigą.
Todėl noriu priminti žurnalo skaitytojams svarbius
jų veiklos faktus.

Priešinimosi pradžia
1943 m. Eržvilko valsčiuje susiorganizuoja Lietuvos laisvės armijos (LLA) kuopa. Platinami atsišaukimai perspėjo jaunuolius netarnauti okupantams. Šios
1

2
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Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai,
1939–1956, ats. redaktorius Arvydas Anušauskas, Vilnius: LGGRTC,
2004.
The Unknown war. Armed anti-Soviet Resistance in Lithuania in
1944–1953, sud. Dalia Kuodytė, Rokas Tracevskis, [anglų k.], Vilnius: LGGRTC, 2004, 2005, 2006, 2013.

kuopos kariai – buvę prieškarinės Eržvilko progimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Prieš grįžtančius
okupantus kovoti pasiryžta keletas moksleivių, įstoję
į generolo Povilo Plechavičiaus vadovaujamą Vietinę
rinktinę. 1944 m. spalį pradėjusioje mokslo metus
Eržvilko gimnazijoje dirbantys LLA kariai būsimam
ginkluotam pasipriešinimui suorganizuoja Lydžio
rinktinę ir štabą gimnazijoje. Okupacinė valdžia,
nepajėgdama slopinti tautinio auklėjimo dvasios,
griebiasi represijų. 1945 m. vasarį suimamas pirmasis
jos direktorius eržvilkiškis Antanas Giedraitis, mokytojas Vytautas Steponaitis. Už bausmę gimnazija,
išleidusi pirmąją abiturientų laidą (dalis jos vyrų
išėjo į partizanus), uždaroma – lieka keturių klasių
progimnazija. Bet pasipriešinimo židinys persitvarkęs
veikė toliau. Lydžio rinktinei ėmė vadovauti vietinis
mokytojas leitenantas Petras Ruibys. Štabo viršininku
paskiriamas prieš metus iš Zarasų atsikėlęs mokytojas
Henrikas Danilevičius. Ilgainiui legalus vadovavimas
partizanams pasidarė neįmanomas ir vengdama suėmimų pirmoji Eržvilko mokytojų ir tarnautojų grupė
išėjo į miškus.

Antroji banga
Keletas mokytojų bei mokinių ir toliau liko
priešinimosi organizatoriais, partizanų talkininkais.
Jų gretas papildė 1946 m. rudenį svetima pavarde
atvykęs mokytojas Vincas Ulevičius (tikroji – Stasys
Jarmala) su žmona Bronislava. Buvęs LLA kovotojas
Kuršėnuose V. Ulevičius 1947 m. paskirtas vėl atkurtos gimnazijos direktoriumi, jos palėpėje įsitaisė slaptą
redakciją. Rinko rašinius, pats rašė ir mašinėle spausdino laikraštėlius „Laisvės varpas“ ir jaunimui „Atžalynas“. Slaptą spaudą rengti ir platinti bei palaikyti
ryšius su Kęstučio apygardos partizanų štabu padėjo
gimnazijos mokytojas Antanas Jankauskas, Kleopas
Greičius ir keletas vyresnių klasių gimnazistų. Vis
aktyvėjant sekimui šis pogrindinės spaudos židinys
buvo likviduotas. 1949 m. liepos 2 d. vakare atėję į
2020 m. gruodis Nr. 4 (870)
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susitikimą mokykloje V. Ulevičius ir A. Jankauskas
suimami. Mokytojas, vedamas į stribų būstinę, iš jų
ištrūksta ir sprunka į Šaltuonos šlaitus. Po kiek laiko
slapstymosi susektas, nuteistas ir ilgus metus kalėjo
lageryje. Po kelių dienų tardymo Jurbarke, išsikasęs
pro areštinės pamatą, direktorius pabėga pas Kęstučio
būrio partizanus. Tačiau neilgai kovojo – išduotas
žuvo Eimantų kaime, netoli Pašaltuonio.

galėjo lankyti bažnyčią. Tačiau mokytojai turėdavo
pasirinkti bažnyčias, kur jų niekas negalėtų atpažinti.
Užmezgęs ryšius su apylinkės partizanais, Audrūno
slapyvardžiu pradėjo rašyti ir į apygardos leidžiamą
laikraštį „Laisvės varpas“.
1949 m. birželio 30 d. direktorius įteikė brandos
atestatus ketvirtos laidos abiturientams. Vienas iš 36
buvo ir šio straipsnio autorius. Vos spėjus pasidžiaugti
atestatu, nuliūdino žinia, kad mūsų direktorių liepos
Priešinimosi organizatoriai –
2 d. enkavėdistai suėmė ir išvežė į Jurbarką. Po dviejų
Eržvilko gimnazijos mokytojai
savaičių nerimą praskaidrino „Kreipimasis į Eržvilko
gimnazijos moksleivius“, direktoriaus parašytas liepos
Pirmiausia apie direktorių
10 dieną:
Stasį Jarmalą (1908–1949).
Mieli moksleiviai! Jaučiu pareigą prabilti į jus
Kilęs jis iš Alytaus apskrities
savo sąžinės kalba, kuria būdamas gimnazijos
Bakšių kaimo gausios 9 vaikų
mokytoju bei direktoriumi viešai negalėjau kalbėti.
šeimos. 1929 m. baigęs Alytaus
[...] Bolševikiškas auklėjimas stengiasi išplėšti
gimnaziją ir 3 mėnesių moiš žmogaus visa, kas žmoniška, kilnu, gražu, o
kytojų kursus Kaune, pradėjo
įdiegti jam tai, kas žema, žiauru, žvėriška. [...] Aš
mokytojauti, paskiriamas Rokišjaučiau savo šventą pareigą visa daryti, kad Jūs,
kio apskrities Miliūnų pradinės
Mieli moksleiviai, nebūtumėt suklaidinti, nebūtumėt
mokyklos vedėju. S. Jarmalą,
įtraukti į komjaunimo eiles, kad Jūs išaugtumėt
dirbantį Lygumų pradinės motauriais žmonėmis, susipratusiais lietuviais.3
Iš kreipimąsi perdavusio bendraklasio Vlado
kyklos vedėju, sovietiniai okuBrazaičio sužinojome, kad savaitę prieglobstį jo
pantai 1941 m. norėjo įtraukti Direktorius Stasys Jarmala
į trėmimų komisiją. Mokytojas (V. Ulevičius) 1949 m. Nuotr.tėvų sodyboje Telviakų kaime radęs direktorius
griežtai pasipriešino. Supratęs iš Antano Balašaičio asmeninio papasakojo, kaip jis per dvi naktis praardė areštinės
pamatą ir liepos 6 d. paspruko. 18 km pakelėmis
gresiančias pasekmes, turėjo archyvo
ir atėjo pas patikimą abiturientą. Čia direktorių
slapstytis, bet neilgai. Prasidėjus
suspėjo aplankyti bendražygis mokytojas K. Greičius
karui, okupantai pabėgo.
Nepritarė mokytojas ir kitų okupantų vokiečių už- ir vyriausioji duktė Birutė (1933–2019). Tai buvo
mačioms. Kai gestapininkai ruošėsi sušaudyti Lygumų paskutinis pasimatymas su tėvu, nes su trimis jaukomjaunuolius, mokytojas juos apgynė, aiškindamas, nesnėmis seserimis pasitraukė iš Eržvilko pas gimines
kad jie dar vaikai ir nesupranta jokios politikos. Po į Alytaus kraštą (liepos 4 d. atvežusi maisto motina
tokio poelgio su šeima pasitraukė į Kuršėnus. Prieš buvo suimta Jurbarke).
Po savaitės poilsio daržinėje ant šieno direktorius
grįžtančius okupantus sutelkė didoką kovotojų būrį.
Deja, neilgai kovojo. 1945 m. liepą Pažyžmės miš- išėjo pas partizanus rengti jų spaudos. Galbūt išduotas
kuose būrys buvo sutriuškintas. Jarmalai pasisekė spalio 3 d. Eimantų kaime, netoli Pašaltuonio Juozo
Švedo sodyboje buvo enkavėdistų ir stribų apsuptas.
pasitraukti.
Supratęs nelygios ginkluotos kovos pavojus, Jar- Aplink laukai. Kadangi pabėgti ir pasislėpti nebuvo
mala nutarė tęsti mokytojo darbą. Pasikeitęs išvaizdą vilties, pasiliko daržinėje. Enkavėdistai, nesulaukę
(užsiaugino barzdą) ir pasirūpinęs dokumentus Vinco atsakymo į siūlymą pasiduoti, pradėjo šaudyti daržinę.
Ulevičiaus vardu, persikėlė į Šilutės rajoną. Čia dirbo Kulkų suvarpytą direktorių Eržvilko stribai išvežė ir
Gaidelių pradinės mokyklos vedėju. Po metų atvyko į kažkur pakelėje užkasė. Taip žudikai atėmė galimybę
Eržvilką (Tauragės apskr.), kur gimnazijoje dėstė fizi- žmonai Bronislavai ir dukterims Birutei, Gražinai,
ką ir astronomiją. 1947 m. paskiriamas direktoriumi. Danutei ir Nijolei uždegti ant jo kapo Vėlinių žvakę.
Tačiau direktoriaus prisiminimas buvo gyvas jo
Su mokytojais Antanu Jankausku, Kleopu Greičiumi
ir Bronislava Ulevičiene suburia pogrindinę grupę, mokinių atmintyje, o viešai pagerbtas po Neprikuri sutarė dirbti už žmogaus bei tautos laisvę ir ne- klausomybės atkūrimo. Bendražygių K. Greičiaus,
priklausomybę. Pradeda spausdinti nelegalius laikraš- P. Balašaičio ir P. Girdzijausko rūpesčiu 1990 m. spalį
tėlius „Varpas“ ir „Atžalynas“, kuriuose buvo rašoma netoli žūties sodybos pastatytas paminklinis kryžius,
religinio ir patriotinio auklėjimo temomis, nes šios o 1993 m. spalio 3 d. prie Eržvilko gimnazijos atitemos komunistinėje ir ateistinėje okupantų valdžios dengta atminimo lenta. Lietuvos politinių kalinių ir
kontroliuojamoje spaudoje buvo draudžiamos. Gimnazijai vadovaujant V. Ulevičiui, mokykloje nebuvo 3 Kreipimasis išspausdintas Danutės Jarmalaitės-Pauliukonienės knyvedama jokia ateistinė propaganda: moksleiviai laisvai
goje Tokia istorija (Kaunas: Naujasis lankas, 2004).
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tremtinių sąjunga 1995 m. S. Jarmalą apdovanojo teistas 10 metų griežto režimo lagerio ir 5 metams
Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi. 1999 m. pripažintas tremties. Kalėjo Vorkutos lageryje anglių kasykloj,
kario savanorio statusas. Tikrąją direktoriaus biografi- paleistas 1956 m. Mokytojauti dėl teistumo taip pat
ją eržvilkiškiai sužinojo iš Jurbarko laikraštyje „Mūsų buvo netinkamas. Įsidarbino meistru Tauragės aumintys“, 1993 m. rugsėjo 24 d. numeryje, paskelbto tomobilių kelių valdyboje, o nuo 1975 iki 1996 m.
dukters Danutės Jarmalaitės-Pauliukonienės paskelb- dirbo Eržvilko pieno punkto vedėju. Mirė Kaune,
to straipsnio.
palaidotas Romainių kapinėse.
Prisimintina ir kitų mokytoBronislava Jarmalienė (1913–1990) gimė Rokišjų veikla. Antanas Jankauskas kio apskrities Martiniškių kaime. Mokėsi Žiobiškio
(1920–2011), Batakių valsčiaus pradinėje mokykloje. Eksternu baigė Kauno „Saulės“
Viežlaukio kaimo ūkininko sūnus, gimnazijos 4 klases. Prie Rokiškio
mokėsi Eržvilko progimnazijoje vienuolyno veikusioje žemės ūkio
ir saleziečių gimnazijoje Vytė- mokykloje įgijo namų ruošos
nuose. Sovietų valdžiai ją užda- instruktorės diplomą. 1931 m.
rius, perėjo į Kauno suaugusiųjų ištekėjo už mokytojo Stasio Jargimnaziją. Ją baigęs nuo 1944 m. malos ir kartu su juo dirbdama
dirbo mokytoju Pašaltuonio ir užaugino 4 dukteris. Nuo 1947 m.
Antanas Jankauskas
Gaurės pradinėse mokyklose. dirbo Eržvilko gimnazijoje namų
Džezkazgano lageryje
1947 m. pradėjo dirbti Eržvilko ruošos ir darbų mokytoja. Parū1950 m. Nuotr. Iš
aNtaNo balašaIčIo
gimnazijoje vokiečių ir lotynų pindavo vaistų partizanams, ryšiMokytoja Bronislava
asMeNINIo arcHyvo
kalbų mokytoju. Čia įsijungė į ninkų nuvesta ne vieno ir žaizdas Jarmalienė 1958 m. Nuotr.
pogrindinę veiklą: rengė rašinius yra perrišusi. Nuteista 10 metų Iš aNtaNo balašaIčIo
direktoriaus spausdinamiems laikraštėliams. Rolando kalėjo Intos, Abezo, Karagandos asMeNINIo arcHyvo
partizanų būryje prisiekė ginti Tėvynę ir gavo slapy- lageriuose. 1955 m. rudenį paleista
vardį Granitas. 1949 m. liepos 2 d. atėjęs į susitikimą grįžo į Kauną, dirbo fasuotoja vaistinėse, vėliau –
su direktoriumi, buvo suimtas, bet sugebėjo ištrūkti į Maironio muziejuje salės prižiūrėtoja. 17 metų
Šaltuonos šlaitus. Kurį laiką slapstėsi. Mėgino įsigyti išgyvenusi su širdies stimuliatoriumi reabilitavimo
dokumentus svetima pavarde, bet laukto susitikimo pažymėjimą perskaitė mirties patale. Rašė eilėraščius,
metu su padirbėju Jurbarke buvo suimtas (padirbėjas kurie vėliau buvo paskelbti dukters Danutės knygoje
buvo enkavėdistų užverbuotas). 1950 m. balandį „Tokia istorija“ 2003 m. 1999 m. pripažintas Laisvės
nuteisiamas 10 metų ypatingo režimo lagerio: pažen- kovų dalyvės statusas.
klintas numeriu CЮ622 buvo kalinamas Karagandos
Iš patriotinės gimnazistų veiklos minėtinas ir liesrities Džezkazgano vario, švino ir cinko kasyklose tuviškos trispalvės vėliavos iškėlimas Vasario 16-osios
iki 1956 m. Po metų pradėjo vokiečių kalbos studijas išvakarėse. Apolonija ir Onutė Liekytės dažė drobę
Vilniaus universiteto neakivaizdiniame skyriuje, bet ir siuvo vėliavas, o jas 1948 ir 1949 m. iškeldavo
ir jas baigus dėl teistumo buvo sunku įsidarbinti. piliakalnyje, prie kapinių ir miestelyje Vladas Liekis,
Dirbo kelių pradinių mokyklų mokytoju. Pedagoginį Napoleonas Lukošius, Petras Girdzijauskas ir Felikdarbą baigė Jonavoje 1984 m. Ten ir mirė. 1998 m. sas Narbutas. Deja, šis suimtas prisipažino ir išdavė
jam pripažintas kario savanorio statusas. Atvykda- kitus. P. Girdzijausko teismo byloje vėliava buvo
vo į Eržvilko gimnazijos spalio mėnesį mokykloje kaip daiktinis įrodymas, dabar saugoma Lietuvos
rengiamas patrioto dienas susitikti su bendražygiais. gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo (LGGRT)
Kleopas Greičius (1922–2000) Gaurės vals- centro muziejuje.
čiaus Jocaičių kaimo ūkininko
Prikeliami iš užmaršties
sūnus. 1944 m. su pagyrimu
baigė Tauragės gimnaziją ir dirbo
Tyrinėdamas gimtojo krašto ginkluotą priešiVarlaukio progimnazijoje, o nuo
nimąsi okupantams, buvęs Eržvilko gimnazistas,
1946 m. Eržvilko progimnazijos
partizanų ryšininkas ir politinis kalinys, dirbęs
direktoriaus pavaduotoju ir su
LGGRT centre Petras Girdzijauskas iškėlė mintį
V. Ulevičiumi įsijungė į pogrindipagerbti visus žuvusius kovotojus iš Eržvilko
nę veiklą: yra vedęs jį susitikti su
gimnazijos.
partizanų vadu Jonu Žemaičiu2001 m. kovo 23 d. pagerbimo iškilmės prasidėVytautu. 1948 m. prisiekė ir gavo
jo pamaldomis bažnyčioje. Šv. Mišias aukojęs erNarimanto slapyvardį. 1949 m.
liepos pabaigoje buvo pakviestas Kleopas Greičius Vorkutos žvilkiškis kunigas, tuo metu Skirsnemunės kleboį Jurbarko Švietimo skyrių, bet lageryje 1954 m. Nuotr. Iš nas Izidorius Butkus iškėlė dvasinių vertybių svaraNtaNo balašaIčIo asMeNINIo
bą tik materialių gėrybių siekiančiai visuomenei,
pakelėje suimtas. 1950 m. nu- arcHyvo
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pareigą Tėvynei ir jos laisvei, kurią primena šiandien
pagerbiami mokytojai ir jų pavyzdžiu sekę mokiniai.
Po pamaldų parapijiečiai ir karių rikiuotė susirinko
miestelio aikštėje prie 1990 m. pastatyto paminklo
žuvusiems kovotojams Eržvilko apylinkėse. Šioje
aikštėje pokario metais jų buvo suguldytos kelios
dešimtys. Paminklo iniciatoriai: seniūnas Antanas
Grumuldas, vidurinės mokyklos mokytojai (direktorius Antanas Berulis, kraštotyros organizatorius
Algimantas Striaukas, Onutė Puišienė). Kryžiaus
autorius – kalvių kalvis iš Žagarės Vytautas Jarutis
(1936–2017). Ant paminklo iškaltas kreipinys:
Sustok, eržvilkiški,
Po kryžium prie švento akmens.
Pasiėmėm kančią,
Šviesiausiąją viltį palikome tiems,
Kas po mūsų gyvens.
Eilių autorė Eržvilko vidurinės mokyklos 1960 m.
abiturientė, žuvusio kovotojo Antano Puišio (1907–
1946) duktė Valda.
Po istorijos mokytojos Astos Greičiūtės atminimo
žodžių prie paminklo padedamos gėlės, per miestelį
nuvilnija Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ daina „Oi neverk,
motinėle“. Eisena patraukia prie kito paminklo, pastatyto kapinių gale, kur vadinamuose siratkapiuose
palaidoti 1947 m. balandžio 4 d. Paparčių kaime
nelygioje kovoje žuvę 11 partizanų. Tarp jų ilsisi ir
du Eržvilko gimnazistai Alfonsas Čekutis-Džiugas ir

Juozas Nausėda-Vaišnoras. Šią tragediją prisiminė buvęs Kęstučio rinktinės kovotojas Vladas Meškauskas.
Tai buvo kruvinasis Didysis Penktadienis. Miestelio
aikštėje gulėjo 11 jaunuolių kūnai ir per Velykas, kad
įbaugintų į bažnyčią atėjusius.
Sugrįžusią eiseną prie mokyklos pasitiko ir daugiau mokinių. Atminimo lentą žuvusiems kovotojams
P. Girdzijauskas pakvietė atidengti buvusį partizaną
jurbarkiškį Joną Lekutį-Ąžuolą – 1945 m. liepos
mėnesį žuvusių Juozo ir Vinco brolį, ilgus metus
kalėjusį lageriuose. Tylos minute gerbiant skaitomos
13 pavardžių. Nuaidi pagarbos salvės žuvusiesiems.

Kas tie kovotojai?
P. Girdzijausko šiai progai parengtame lankstinuke pateiktos trumputės biografijos. Ir gyventi
jiems tebuvo lemta neilgai. Vyriausias žuvo 30 metų,
jauniausia 16 metų. Dauguma pasipriešinimo veiklą
pradėjo dirbdami viešai ar mokydamiesi. Beveik
dešimtmetį trukęs priešinimasis okupantams ir jų
talkininkams neleido jaustis visagaliais krašto šeimininkais.
Vyriausias iš jų Petras Ruibys (1916–1946) –
karo mokyklos auklėtinis, leitenantas, inžinierius.
Mokytojavo nuo 1940 m. ir įsitraukė į nelegalią
veiklą prieš vokiečių ir sovietinius okupantus. Buvęs LLA karys nuo 1944 m. grįžo į gimtinę, dvejus
metus dirbo Eržvilko gimnazijoje, buvo
LLA kuopos ir Lydžio rinktinės vadas.
1946 m. pradžioje suimtas, liepos mėnesį kartu su 23 kaliniais išlaisvintas iš
Tauragės kalėjimo, vadinamos Šubertinės. Po mėnesio žuvo Purviškių kaime.
Buvęs mokytojas ir politinis kalinys
Vytautas Steponaitis knygoje „Laisvės
kovų aukos pietų Žemaitijoje“4 nurodo pabėgimą organizavusius partizanų
ryšininkus – Tauragės girininką Juozą Eržvilko gimnazijos
mokytojas leitenantas
Marozą (1923–1949), vėliau išėjusį pas Petras Ruibys 1945 m.
partizanus, medicinos seserį Margaritą Nuotr. iš Antano
ir Viktoriją Labanauskaitę. Jie papirkę Balašaičio asmeninio
MGB budintį darbuotoją. Partiza- archyvo
nas Antanas Kisielius atsiminimuose
„Blėsta laužų žarijos“5 rašo, kad kalinius išlaisvinti
išprašiusi neįvardyta mergina, kurią buvo įsimylėjęs
prižiūrėtojas. Neva ji prižadėjusi tekėti su sąlyga, kad
jis paleis kalinius ir pats su jais pasitrauks į mišką.
Taigi ši operacija dar tikslintina, jeigu yra likę gyvų
jos dalyvių. Būtų gerai, kad jie savo atsiminimus
pateiktų LGGRT centrui.
Iš Rimšų kaimo kilęs Antanas Giedraitis
4

Atminimo kryžius Eržvilke šio krašto žuvusiems kovotojams
atminti 1990 m. Nuotr. iš Vilijos Bartusevičienės albumo

„Jurbarko krašto spalvos“, 2009 m.

Voruta

2020 m. gruodis Nr. 4 (870)

5

Laisvės kovų aukos pietų Žemaitijoje, sud. Vytautas Steponaitis, 2
patais. ir papild. leid., Kaunas: „Į laisvę“ fondas, 1998, p. 202.
Antanas Kisielius, Blėsta laužų žarijos: Atsiminimai, Vilnius: Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla, 1999, p. 205–208.
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(1922–1959) Eržvilke mokytojavo
nuo 1941 m. Vokiečių okupacijos
metais veikė LLA. 1944 m. rudenį
suorganizavo gimnaziją ir buvo
pirmasis jos direktorius. Lydžio
rinktinės štabe dirbo propagandinį
darbą, rašė atsišaukimus. 1945 m.
vasario 6 d. suimtas, nepasisekus
pabėgti iš Tauragės kalėjimo, nuteistas 10 metų lagerio, kalėjo KoEržvilko gimnazijos
mijoje ir ištremtas sunkiai susirgęs
steigėjas ir direktorius
mirė Celinograde (Kazachstane).
Antanas Giedraitis.
Nuotr. Iš aNtaNo
Neilgai Eržvilke mokytojavo iš
balašaIčIo asMeNINIo
Zarasų
atvykęs Henrikas DanilearcHyvo
vičius-Vidmantas (1922–1949).
Tarnautojo sūnus, inžinierius, LLA
karys čia atsidūrė 1944 m. ir po dvejų metų turėjo
išeiti į mišką. Vadovavo Lydžio rinktinei. Perkeltas į
Algimanto apygardą žuvo bunkeryje prie Daunionių
ežero (Anykščių vlsč.) gindamas Šarūno rinktinės
štabą.
Į priešinimąsi įsitraukę moksleiviai, pradžioje palaikę ryšį su kovojančiais partizanais, vėliau ir patys
išėjo į mišką. Iš Balnių kaimo kilęs Jonas Blažys-Klevas (1924–1945), pasimokęs progimnazijoje, grįžus
okupantams dirbo valsčiaus pasų poskyryje ir talkino
partizanams dokumentais. Susektas pasitraukė į mišką
ir netrukus žuvo.
Pradžioje legaliai dirbdamas Gaurės valsčiaus
sekretoriumi Vladas Jonča-Vaidotas (1925–1946) pa-

Paskutiniai laisvės kovotojai: Bronius Balašaitis-Benius ir
Pranas Valaitis-Bičiulis. Apie 1951 m. Nuotr. Iš aNtaNo
balašaIčIo asMeNINIo arcHyvo
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dėjo partizanams parengti miestelio užpuolimo planą
(1945 m. lapkričio 11 d.) ir po metų žuvo. Po metus
trukusio ginkluoto priešinimosi Paparčių kaime
žuvo Alfonsas Čekutis-Džiugas (1929–1947), kartu
žuvo Eržvilko gimnazijos literatas Juozas NausėdaVaišnoras (1925–1947). Yra išlikęs jo dienoraštis,
pluoštas eilėraščių. Eiles kūrė ir Izidorius StoškusMauras (1928–1946). Suimtas 1946 m. vasario 9 d.
ir nuteistas dešimčiai metų. Partizanų dvasią kėlė ir
progimnazijos mokinio, vėliau vargonininko Jono
Žičkaus-Viksvos (1922–1947) kuriamos eilės. Sesuo
Vincė, septintos klasės mokinė, su motina 1948 m.
ištremta į Igarką. Pats jauniausias iš keturių partizanų
žuvo gimnazistas Vytautas Tolišauskas (1923–1945)
iš Fermų kaimo.
Palyginus vėlai, nuo 1950 m., iš legalaus į ginkluotą priešinimąsi išėjo skaudviliškis partizanų ryšininkas Antanas Jucevičius-Rambynas (1929–1952).
Jauniausias iš partizanų ryšininkų buvo Napoleonas
Lukošius-Jaunutis (1932–1951) iš Pikelių kaimo.
Gyvybę už partizanus paaukojo ir šešiolikmetė
gimnazistė iš Čepaičių kaimo Onutė Preilauskaitė
(1929–1945), tardoma nukankinta Eržvilko enkavėdistų viršininko I. Močialovo.
Savo kantrybe ir kančia tuo metu
ji neišdavė jų namuose buvusios
slėptuvės ir prieglobstį joje radusių kovotojų. Taip ji išgelbėjo
raseiniškį mokytoją Vaclovą Ivanauską-Gintautą (1922–1951) ir
Joną Starkų-Maželį (1918–1948)
iš Pagirių kaimo.
Kovotojų pagerbimo iškilmėse
dalyvavo Jurbarko rajono meras Aloyzas Zairys, bendražygiai Moksleivė Onutė
mokytojai Antanas Jankauskas, Preilauskaitė 1940 m.
Vytautas Steponaitis, direktoriaus Nuotr. Iš aNtaNo
alašaIčIo asMeNINIo
V. Ulevičiaus dukterys ir partiza- barcHyvo
nų ryšininkas nuo 1946 m. Petras
Balašaitis-Kastytis (1929–2006),
ne sykį rodęs kelią direktoriui susitikti su partizanų
vadais. Atvyko ir politinių kalinių ir tremtinių draugijos Jurbarko skyriaus pirmininkas Petras Gervylius
(1925–2017), beveik dešimtmetį kalėjęs Pečioros
lagery. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jis
rūpinosi partizanų žūties vietų įamžinimu.
Artimieji savo prisiminimais prikėlė ilgus dešimtmečius nutylimą šiurpią praeitį, dėkojo už surengtą
pagerbimą, linkėjo jaunimui skaityti gyvenimo knygą
ir neužmiršti pareigos ginti Tėvynę ir laisvę. Gausiai
susirinkusiems eržvilkiškiams ir svečiams moksleiviai
paruošė montažą iš praeities kovų, „Aido“ choras ir
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) savanorių orkestras surengė koncertą. Minėjimo dalyviai dėkingi
P. Girdzijauskui, KAM darbuotojai Salvinijai Taukinaitienei, vidurinės mokyklos direktorei Birutei
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Prie atminimo kryžiaus
S. Jarmalai 1990 m. Iš
kairės: P. Balašaitis,
P. Girdzijauskas,
A. Jankauskas,
K. Greičius. Nuotr.
iš

Antano Balašaičio

asmeninio archyvo

Genienei ir ilgamečiam „Aido“ choristui Juozui
Giedraičiui, dažnai su choru atvykstančiam į gimtinės renginius.

Paskutiniai laisvės kovotojai – Jogailos būrio
partizanai
Ginkluotas priešinimasis 1944 m. spalio 7 d.
grįžusiems okupantams Eržvilko valsčiuje prasidėjo
jau po dviejų mėnesių ir tęsėsi aštuonerius metus.
Pirmosios kautynės įvyko gruodžio 4 d. Pavidaujo
kaime (žuvo vienas partizanas). Prisimintini žuvę
paskutiniai kovotojai. Vienas iš jų Bronius Balašaitis-Benius 1917 m. gimęs Balnių kaime. Nesutikęs

Prie paminklo savo kaimo laukuose žuvusiam kovotojui Broniui
Balašaičiui-Beniui. Iš kairės: P. Balašaitis, sesuo J. Navickienė,
A. Balašaitis. 2002 m. spalis. Nuotr. iš Antano Balašaičio
asmeninio archyvo
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tarnauti sovietinėje kariuomenėje, pabėgęs iš traukinio, vežusio sugaudytus vyrus į frontą, į tėviškę
grįžti negalėjo, nes buvo ieškomas kaip pabėgėlis.
Kurį laiką slapstėsi pas seserį Onutę Žindaičių kaime
ir 1945 m. sausio 2 d. pasirinko partizano kelią: už
tai motina su jauniausia dukra Julija 1948 m. buvo
ištremtos į Igarką.
Deja, Judo grašiai tebesiūlomi jau daugiau kaip
du tūkstančius metų. Išdavystės auka tapo ir Bronius.
Tėvų trėmimo metu pasprukusi kaimynė Ona Feizaitė buvo tardoma Jurbarko enkavėdistų ir kalbinama
bendradarbiauti. Patikėjęs enkavėdistų prikalbintos
kaimynės melaginga žinia apie ramią padėtį kaime,
eidamas su bendražygiu į ištremtų brolių Kailiūnų
Antano, Broniaus ir Onos namuose kaip masalą
įsteigtą parduotuvę su užverbuotu vedėju, pateko į pasalą (sodyboje buvo enkavėdistų ir stribų). Netikėtai
užkluptas Bronius žuvo, o ištrūkęs Pranas ValaitisBičiulis iš Sarakiškių kaimo žuvo 1945 m. sausio 3 d.
Butkaičių kaime. Partizanas Juozas Kisielius-Genius
(gimęs 1917 m. Pavidaujo kaime) žuvo 1953 m. kovą
Kartupių kaime.
Ši išdavystės paslaptis išaiškėjo ištremtų Feizų sodyboje gyvenusiai Monikai Balčaitienei po Broniaus
žūties pastebėjus Onutės po pagalve paslėptą pluoštą
stambių rusiškų pinigų – červoncų. Feizai – šalia šio
rašinio autoriaus tėvų gyvenę kaimynai. Laisvės kovotojo Broniaus Balašaičio žūtis pagerbta po 50 metų.
Jam, gimtojo kaimo laukuose žuvusiam, sesers Julijos
Navickienės ir pusbrolio Petro Balašaičio rūpesčiu
pastatytas paminklinis kryžius.
Tokių prieš okupantus veikusių mokytojų ir
moksleivių, be abejo, buvo ne vienoje apskrityje.
Kol dar yra tuos laikus menančių, reikia užrašytus faktus pateikti dabartinei kartai ir Lietuvos
istorijai.
n
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Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija

Iš atsiminimų
apie Vilniaus katedrą
Dr. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS,
architektas restauratorius, Vilnius

1976

m. leidykla „Mintis“ išspausdino
mano parašytą knygelę „Vilniaus
katedra“ (80 p., tiražas 70 000 egz.). Tai buvo
pirmasis serijos „Sąjunginės reikšmės architektūros paminklai Lietuvos TSR“ leidinys.
Šiai serijai spausdinti buvo sudaryta redakcinė
komisija, kurios nariai buvo Jonas Glemža, Romualdas Jaloveckas, Romualdas Pačėsa, Stasė
Ramanauskienė ir Zita Žemaitytė.

Knygelėje pateikta trumpa Vilniaus katedros statybų
istorija nuo seniausių laikų iki tuo metu joje įkurdintos
paveikslų galerijos. Buvo ir visiškai naujų duomenų:
brėžinyje pavaizduotas ką tik pastato rūsiuose išsiaiškintas pirmosios Vilniaus katedros planas, parodytos neseniai surastos pirmosios grindys iš keraminių glazūruotų
plytelių, taip pat sensacija tapęs XV a. auksinis žiedas
su perlu. Nors prieš spausdinant knygelės redaktoriai,
matyt, buvo priversti tekste eliminuoti šventųjų titulus
(pvz., vietoje šv. Kazimiero koplyčia, liko Kazimiero
koplyčia), tačiau pati knygelė buvo išspausdinta pavadinimu „Vilniaus katedra“, o ne „Paveikslų galerija“.
Matyt, netrukus buvo nutarta šią knygelę išspausdinti ir kitomis kalbomis. 1977 m. leidykla „Mintis“
ją išspausdino vokiečių „Der Dom von Vilnius“
(8 000 egz.), anglų „Vilnius Cathedral“ (8 000 egz.) ir
rusų «Вильнюсский кафедральный собор» (40 000
egz.). Šiuose kitakalbiuose leidimuose šventųjų titulai
jau nebuvo eliminuoti. Buvo parinkti kiti redaktoriai
ir menininkai. Pvz., leidinį vokiečių kalba redagavo
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E. Zambacevičiūtė, dailininkas buvo A. Pakalnis,
meninis redaktorius R. Dichavičius.
Be abejo, knygelės spausdinimą leidykla „Mintis“
derino su tuometine Kultūros ministerija. Tačiau visos knygelių leidimo vidinės peripetijos man nebuvo
žinomos. Vis tik vienu atveju ir aš buvau susietas su
jomis. Matyt, leidiniui vokiečių ir anglų kalbomis
pakviesti dailininkai parengė knygelės viršelio maketą, o jame ištisai juodame fone pro varpinės siaurą
langą matyti Katedros frontono (aišku, be šv. Elenos
skulptūros) fragmentas ir už jo tolumoje Gedimino
kalno vakarinis bokštas (ir dar be jokios vėliavos).
Matyt, leidyklos „Mintis“ administracija suprato, kad tokia „gedulinga“ viršelio kompozicija gali
užkliūti cenzoriams. Todėl vieną dieną iš leidyklos
„Mintis“ man į darbą paskambino leidyklos darbuotojas ir paprašė susitikti aptarti knygelės leidimo
užsienio kalba reikalų. Sutarėme susitikti tuometinėje
Paveikslų galerijoje (Katedroje). Nuėjau. Leidyklos
atstovas parodė man būsimos knygelės viršelio maketą
su ištisai juodos spalvos fonu. Žmogus aiškino, kad
leidykla tokio viršelio nenorėtų, nes gali jai kliūti už
tokį gedulingą Katedros traktavimą.
Man jis pateikė ir pavyzdį, kurį neseniai leidykla
buvo išgyvenusi. Esą, leidykla kažkokiai sovietų Lietuvos parodai užsienyje (t. y. Vakaruose) išspausdino
bukletą, kuriame buvo pavaizduota tautiniais drabužiais apsirengusi lietuvaitė, bet rūškanu veidu. Dėl to
leidykla turėjusi daug nemalonumų. Taigi, tereikia
mano, knygelės autoriaus, pritarimo, kad viršelis būtų
kitoks, optimistiškesnis, ir leidykla turės argumentų
nesutikti su dailininkų siūloma viršelio koncepcija.
Pasijutau pakliuvęs lyg į spąstus. Jei sutiksiu su
leidyklos administracijos siūlymu, tai aš ir būsiu tas
sovietinių cenzorių pagalbininkas. Pagaliau ar mano
reikalas spręsti šį vidinį leidyklos ir dailininkų konfliktą. Atsimenu, kad svečiui iš leidyklos pasakiau:
„Aš parašiau knygelės tekstą, o tolimesnė jos eiga
ne mano valioje. Nebūsiu nusiminęs, jei knygelė ir
nebus išspausdinta.“
Ir vis tik knygelė vokiečių ir anglų kalbomis buvo
išspausdinta su juodais viršeliais.
n
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Trakų bazilikoje jubiliejinės
atminimo lentos
Virgilijus POVILIŪNAS,
Trakai
Trakų Dievo
Motinos, Lietuvos
Globėjos, paveikslo karūnavimo
300 metų jubiliejui skirta plokštė
su plaketėmis.
Bronza, stiklo
emalė, perlai,
Svarovskio kristalai, 60x40 cm,
UAB „Metalo
forma“, Vilnius,
2018 m.

D

augelio religinių šventovių viduje yra įvairių atminimo ženklų, įamžinančių istorinius įvykius
ar datas. Ne išimtis ir Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bazilika. Pirmasis bandymas įamžinti
Trakų šventovės atminimą pavyko 2008 m., minint
Trakų miesto garbės piliečio (2005) monsinjoro
Vytauto Pranciškaus Rūko kunigystės penkiasdešimtmetį. Trakų „Rotary“ klubo ir mano (dirbau
Trakų istorijos muziejaus direktoriumi 1993–2019 m.)
iniciatyva buvo surinktos aukos ir nukaldinta 30
sidabrinių ir 70 varinių medalių. Jų projekto autorius dailininkas Antanas Vaičekauskas. Visas tiražas
nukaldintas UAB „Metalo forma“. Variniai medaliai
buvo įteikti monsinjorui Vytautui Rūkui, o sidabriniai medaliai – aukotojams.
2009 m., pažymint Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejų, pasitarus su
monsinjoru V. P. Rūku ir klebonu, teologijos daktaru
Valdu Girdžiušu, buvo priimtas sprendimas šį garbingą
jubiliejų įamžinti atminimo lentoje. Nutarta pagaminti
dviejų dalių žalvarines, auksuotas plaketes, kurios bus
įmontuotos balto marmuro plokštėje. Pirmoje plaketėje
pavaizduota Trakų Dievo Motina su kūdikiu. Apačioje
tekstas lietuvių kalba: TRAKŲ STEBUKLINGOJI ŠVČ.
MERGELĖ MARIJA, LIETUVOS GLOBĖJA. Antroje
plaketėje – Trakų bažnyčios vaizdas ir tekstas lotynų ir
lietuvių kalbomis: JUBILEUM 600 ANNO 1409–2009
DOMINI. TRAKŲ ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS
MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIA. Abiejų plakečių
dekorui projekto autorius Antanas Vaičekauskas panaudojo Trakų bažnyčios senųjų arnotų ornamentus. Plaketes
pagamino UAB „Metalo forma“. Visi aukotojų vardai ir
pavardės bei organizacijų pavadinimai buvo išgraviruoti
nugarinėje plakečių pusėje. Jas galima būtų pamatyti tik
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išrinkus ar sudaužius atminimo lentą (straipsnio autoriui
jos yra žinomos). Iš viso yra dvi organizacijos ir trisdešimt
privačių aukotojų pavardžių. Visiems aukotojams buvo
įteiktos vardinės sidabrinės plaketės, nukaltos UAB „Metalo forma“. Visas plakečių tiražas – 32 sidabrinės ir 120
varinių. Atminimo plokštė iškilmingai pritvirtinta prie
kolonos bažnyčios viduje.
Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais. Šiai progai
paminėti Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos
paštai išleido bendrą pašto ženklą, skirtą Trakų Dievo
Motinai. Prieš 300 metų Romos popiežius Klemensas XI
(1700–1721) karūnavo Trakų Dievo Motinos paveikslą ir
ją paskelbė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja bei
padovanojo dvi puošnias auksines karūnas. Tai buvo pirmasis karūnuotas Švč. Mergelės Marijos paveikslas Lietuvoje
ir antrasis – Lietuvos–Lenkijos valstybėje.
Tuomet kartu su A. Vaičekausku, UAB „Metalo forma“ direktoriumi, kreipėmės į Trakų bazilikos kleboną
dekaną Joną Varanecką dėl Trakų Dievo Motinos, Lietuvos
Globėjos, paveikslo karūnavimo jubiliejaus įamžinimo.
Atminimo plokštė pasiūlyta analogiška, kaip ir pirmoji. Joje
buvo įmontuotos dvi žalvarinės, auksuotos, stačiakampės
plaketės. Pirmos plaketės centre – Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikiu atvaizdas, auksuotais apkaustais ir popiežiaus
Klemenso XI padovanotomis karūnomis. Apačioje tekstas:
TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS,
PAVEIKSLO KARŪNAVIMO 300 METŲ JUBILIEJUS
1718–2018. Antroje plaketėje – Popiežiaus Klemenso XI
atvaizdas su tiara ir tekstas apačioje: ROMOS POPIEŽIUS
KLEMENSAS XI 1700–1721. Plokštė 2018 m. rugsėjo 1 d.
buvo įmontuota Trakų bazilikoje ant kolonos. Kad būtų
sukurta atminimo plokštė, aukas skyrė dvidešimt aštuonios šeimos. Visi aukotojai įamžinti kitoje plaketės pusėje
išgraviravus jų vardus ir pavardes. Kiekvienas aukotojas
gavo mažesnes, sidabrines, vardines plaketes specialioje
odinėje dėžutėje.
Atmintis krikščioniškoje tradicijoje yra vienas svarbiausių dalykų, skatinantis suvokti savo istoriją ir tapatybę.
Atminimo ženklai gali būti įvairūs, šiuo atveju svarbu, kad
jie bylotų apie Trakų šventovę ir joje esančio Dievo Motinos
paveikslo, unikalaus tikėjimo ir Lietuvos istorijos paminklo,
reikšmę ir skatintų tikinčiuosius ir bažnyčios nelankančius
atlikti gerus darbus. Tereikia iniciatyvos, noro ir supratimo,
kartu kuriant savo krašto istoriją.
n
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Magiškasis XVIII a.
Jieznas – traukos centras
atvykėliams ir ne tik (II)
Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ,
Vilnius

Lietuvos Di��iosios Ku�i�aik�tyst�s istori�a

XVIII a. Jiezno muzikai
Jeigu pasakyčiau, jog Jiezne gyveno žmonės, kurie
kilo iš pasakų ir per paukščius pamilo muziką... – niekas
nepatikėtų, sakytų, jog tai tėra literatūrinė fantazija.
Tačiau iš tikrųjų tai tiesa. Būtent Paukštiškių kaime, kuris priklausė Jiezno parapijai, gyvenę Nienartovičiai galbūt sunkiausiai būtų aptinkami Jiezno bažnytiniuose metrikuose. Kaip matyti iš įrašų, tikėtina,
jog jų ankstesnė pavardė buvo Pasaka. Štai, 1732 m.
mergaitės Sofijos, gimusios Sabovoje, tėvas nurodytas
kaip Baltramiejus Pasaka arba (lot. seu) Andrius Lenartovičius, mergaitės motina Kotryna Damalakaitė.
Krikšto tėvai: Kondratas Kiškūnas (ankstesniame
straipsnyje nurodyta, jog Jiezno Kiškūnai pakeitė
pavardę į Kondratų1) ir Marijona Lenartovičiūtė.
Paukštiškėse gyvenusio Lenartovičiaus Martyno
vaikų krikšto metrikuose jo pavardė kaitaliojama su
Nienartovičiaus pavarde, štai 1781 m. Paukštiškėse
pakrikštyti dvyniai – Lenartovičiai Jurgis ir Barbora,
Martyno Lenartovičiaus ir Kotrynos Michailovskos
vaikai. Krikšto tėvai: pirmojo – Antanas Kiškūnas ir
Rozalija Lenartovičiūtė, antrojo – Jonas Vilkas ir Ona
Lenartovičiūtė. Tačiau 1769 m. Paukštiškėse pakrikštyta Nienartovičiūtė Ona, duktė to paties Martyno
Lenartovičiaus ir tos pačios Kotrynos Michailovskos.
Martynas santuokos su Kotryna Michailovska metrikoje taip pat įvardytas kaip Nienartovičius.
Nienartovičių, Lenartovičių pavardės kaitaliojamos ir kituose šios giminės žmonių metrikuose. Be
to, kai kur įrašyta ir ankstesnioji Pasakos pavardė.
Egzistuoja ir metrikų, kuriuose pavardė trumpinama
1
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Dr. Irma Randakevičienė, „Magiškasis Jieznas – traukos centras
atvykėliams ir ne tik (I)“, in: Voruta, Nr. 3 (869), 2020 m. rugsėjis,
p. 47–50.

ir rašoma tiesiog Nartovičius. Pavyzdžiui, 1772 m.
Sabovoje pakrikštytas berniukas Jurgis, sūnus
Mykolo Nartovičiaus ir Barboros Kondrataitės. O
dukters Barboros, gimusios 1769 m., krikštynose
tėvai nurodyti: Mykolas Nienartovičius ir Barbora
Kondrataitė. Tačiau yra metrikų, kaip pavyzdžiui,
1785 m. mergaitės Ievos krikšto faktas. Šiame metrike jos tėvas įvardytas kaip Tomas Nartovičius seu
Žukauskas. Mergaitę pakrikštijo bajoras Anupras
Sarošiekas ir bajorė Liudvika Brocka. Tačiau 1796 m.
Jono Malaškos vestuvėse dalyvavo Motiejus Naujalis seu Nartowicz. Taigi, manytina, jog pavardės
Nienartovičius, Lenartovičius, Nartovičius, Pasaka,
Pasakevičius ir galbūt Žukauskas bei Naujalis Jiezne
priklausė vienos giminės atstovams, tačiau šis rebusas
dar narpliotinas.
Šioje giminėje aptinkamas Petras Nienartovičius,
kuris šeimos nesukūrė, tačiau krikštijo kitų jiezniškių
vaikus ir liudijo santuokose. Kai kuriuose metrikuose
Petras įvardytas kaip kilmingasis, kai kuriuose – kaip
Jiezno muzikas (lot. musicus aulicus Jiezno). Manytina, jog jis nebuvo bažnyčios vargonininkas, o grojo
Jiezno Pacų dvare, nes vargonininkai metrikuose
taip ir įvardyti – kaip vargonininkai (lot. organarius).
Pavyzdžiui, 1741 m. Jiezne susituokė atvykėlis
vargonininkas Antanas Krasauskas su Ona Kazlauskaite. 1805 m. Jiezne mergaitės Marijos krikšto tėvu
tapo vargonininkas bajoras Benediktas Mekzeckis
arba 1809 m. Liciškėnuose kazokų kilmės Jono dukterį Kotryną pakrikštijo Jiezno vargonininkas bajoras
Jonas Zablockis, arba 1808 m. Nibriuose berniuką
Jokūbą pakrikštijo vargonininkas bajoras Antanas
Truckevičius.
Matyt, Jiezno rūmuose būdavo linksmų vakarų,
nes muzikų XVIII a. egzistavo ir daugiau. Štai,
aptinkamas Jiezno muzikas Adalbertas Uszovskis,
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kurio dukrą Dominyką Karoliną 1788 m. pakrikštijo
pats Jiezno maršalas bajoras Martynas Vrubliauskas
ir bajorė Ieva Morgevičienė. Paminėtina, jog bajorai Morgevičiai – viena seniausių Jiezno bajoriškų
giminių.
1762 m. Jiezne susituokė Pranciškus Iskol, kuris
buvo Jiezno bažnyčios giedorius, ir našlė Agota Rimkevičienė. Santuokoje liudijo vargonininkas Andrius
Dacevičius ir zakristijonas Kristoforas Jasevičius.
Bajoras Florijonas Černiauskas buvo kapelista, tačiau taip pat ir Jiezno muzikas. Jis buvo vedęs Kotryną
Svilaitę. Pavyzdžiui, 1783 m. Černiauskų dukterį
Antoniną pakrikštijo pats Kauno seniūnas Mykolas
Pacas ir Lietuvos didžiojo vėliavininko, Kauno seniūno Tomo Vavževskio sesuo (arba duktė) Elžbieta
Vavževska. Kitą muziko dukterį Angelę 1784 m.
pakrikštijo Jiezno klebonas Antanas Sarosiekas ir
vokiečių kilmės Jiezno rūmų daktaro, bajoro Jono
Erragierio žmona Dorotė. Tačiau šiame metrike
Černiausko žmona įvardyta ne kaip Svilaitė, o kaip
Kotryna Norkūnaitė. Betgi tai ta pati moteris, nes
iš Jiezno metrikų analizės matyti, jog Svilai Jiezne
pakeitė pavardę į Norkūnų.
Tokių metrikų, kuriuose rašoma dviguba Norkūnų
Svilų pavardė, egzistuoja nemažai. Pavyzdžiui, 1786 m.
Jiezne susituokė Jurgis Norkūnas seu Swil su Ona
Hacuk. Liudytoju tapo Jonas Svilas arba Narkevičius
Ignas aliter Swilus vedė Oną Matikaitę, arba 1797 m.
Jiezno pilietis (lot. civium Jiezno) Jurgis Norkūnas seu
Swilus ir Ona Hacuk susilaukė dukters Magdalenos.
1807 m. Jiezne mergaitę Mariją, bajorų Pranciškaus
ir Kristinos (Kazlauskaitės) Losniauskų dukterį,
pakrikštijo bajoras Simonas Swilewicz Norkewicz.
Esant šiai dviejų pavardžių kombinacijai, darytina
preliminari išvada, jog Jiezno Svilų Norkūnų giminė kadaise Abiejų Tautų Respublikos (ATR) laikais
buvo bajoriška.
1806 m. Grikapėdžio malūne, kurį buvo pamėgę
vokiečiai, pakrikštytas berniukas Karolis Jokūbas,
sūnus Boguslavo Štrauso ir Karolinos Wolf. Krikštijo
vokietis bajoras Adomas Piotrovskis. Galbūt į Jiezną atbėgę Napoleono Austrijos užkariavimo metais
Štrausai giminiavosi su žymiaisiais kompozitoriais,
galbūt – kas žino.

Jiezno rūmų dvariškiai
Manytina, Jiezno Pacų rūmai buvo traukos centras
įvairiausių tautybių ir profesijų žmonėms.
Pavyzdžiui, Jurgis Ladysz Jiezno metrikuose
įvardijamas kaip rūmų architektas (lot. faber) arba
kaip rūmų stalius. Šis Jiezno gyventojas buvo vedęs kelis kartus. Pirmoji žmona jieznietė Barbora
Steponkevičiūtė. Deja, moteris mirė, vos kelerius
metus pagyvenus santuokoje. Antrą kartą likęs našliu Jiezno stalius 1789 m. vedė Liudviką UrinoviVoruta
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čiūtę. Trečią kartą likęs našliu jis 1797 m. vedė Ievą
Duchnovičiūtę. Kaip matyti, Ladysz gyveno neliūd
nai. Štai, dėl lėbautojų įpykęs kunigas Sarosiekas
1772 m. Elenos ir Kazimiero Grigonio santuokos
metrike vestuvių liudininkus Kazimierą Matukaitį
ir Jurgį Ladysz įrašė kaip De Jiezno pijacy (lot.), kas,
matyt, reiškė Jiezno girtuoklėliai. Tikriausiai abu
liudytojai ne juokais užrūstino kunigą, jeigu atsirado toks įrašas. Mirė Jurgis Ladysz 1806 m. Jiezne,
kur ir palaidotas, jo mirties metrike nurodyta, jog
velionis buvo slosarz dworu tuteyszego. Lat majacy
do 70 (liet. tiuteišis, dvaro stalius). Šaltiniuose nurodoma, jog tuteišiai (tutejszy, tутэйшыя, tutejsi
– vietiniai) – mišrios kilmės gyventojų, gyvenusių
Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, savivardis.
Tačiau į Jiezną Jurgis Ladysz buvo atklydęs ne
vienas. 1787 m. Jiezne, manytina, jo sesuo Kotryna
Ladyszevska ištekėjo už (lot. arba lenk. furman) Lauryno Galo. 1789 m. Jiezne jiems gimė duktė Ona.
Laurynas Galas įvardijamas kaip civium Jiezno (lot.),
tai reiškė – Jiezno pilietis. Onutę pakrikštijo bajorė
Konstancija Poklonska, kuri kituose metrikuose
minima kaip Jiezno gubernatoriaus žmona. Ką šiuo
atveju reiškia terminas furman, taip pat neaišku. Ko
gero, tai nėra įprastinis vežiko ar liokajaus apibūdinimas, nes metrikuose kaip Jiezno rūmų furman
nurodomi ir bajorai.
Prieš tai minėtų Černiauskų giminės atstovo
bajoro Dominyko Černiausko ir Marijos Kuliešaitės
sūnų Pranciškų Trizentalio dvare 1810 m. pakrikštijo
Jiezno rūmų arklidžių prižiūrėtojas Jonas su bajorais
Rozalija Dimšiene, Antanu Einorovičium ir Bogumila
Dimšiene.
Grigonių santuokoje įvardyto kaip pijacy Jiezno
Kazimiero Matukaičio sūnų Juozą 1760 m. krikštijo
pati Teresė Pacienė. Ko gero, jis taip pat turėjo tarnybą
pas didikus Pacus.
Jiezno rūmuose taip pat būta krikštynų ir mirčių.
Štai, 1783 m. pakrikštytas berniukas Jonas Nepomukas Juozas, sūnus Jiezno rūmuose turėjusio pareigybę
Romano Jankausko ir Praksedos Zakarauskaitės.
Krikštijo bajorai daktaras Jonas Erragieris ir Elena
Zelenkienė, regento žmona. 1785 m. tų pačių Jankauskų dukterį Margaritą pakrikštijo notaras, bajoras
Andrius Radzevičius ir bajorė Magdalena Sivicka,
Jiezno kamerdinerio žmona. 1783 m. dvare turėjęs
pareigybę Liudvikas Pietkovskis pakrikštijo Martyno
Lipskio sūnų (dukterį?) Liudviką.
1807 m. Jiezno rūmuose susituokė bajoras Ignacijus Kazlauskas Dvorzaninas ir bajoraitė Marija
Višniauskaitė. Kaip matyti iš metriko, liudijo visa
svita bajorų.
1808 m. Jiezno rūmuose pakrikštyti Kazlauskų
dvyniai Benediktas ir Eustachijus. Krikšto tėvais
tapo Trakų teismo pirmininkas Antanas Žilinskas ir
59

Lietuvos Di��iosios Ku�i�aik�tyst�s istori�a

Aleksandra Lipinska, Juozas Stankevičius ir Ichnatovičienė. 1803 m. Jiezno rūmuose buvo pakrikštyti
kiti dvyniai: Feliksas Aleksandras ir Marija, vaikai
bajorų Ignacijaus ir Konstancijos (Choinickaitės)
Kotataževskių, krikšto tėvais tapo bajoras pavarde
Gan su Jiezno rūmų daktaro Erragiero žmona Dorote,
kunigas Sarosiekas su bajore Balbina Kloževska.
Tačiau dėl bajoro Kazlausko įdomu tai, jog jo
santuokoje šalia Kazlausko įrašyta kita pavardė Dworzanin, arba tai gali būti kaip dvariškio apibūdinimas.
Pavardžių tyrinėtoja Vitalija Maciejauskienė
yra nustačiusi, kad dažniausių Lietuvos pavardžių
penketukas: Kazlauskas, Petrauskas, Stankevičius,
Jankauskas ir Žukauskas.
Dėl Jiezno Kazlauskų įdomu tai, jog jie pakeitė
pavardę iš pavardės Baniukas. Štai, 1797 m. Liciškėnuose pakrikštyta mergaitė Marijona, duktė Juozo
Baniuk seu Kozlowski, arba 1800 m. Liciškėnuose
susituokė Jonas Baniuk aliter Kozlowski ir Marijona
Ligeikaitė, arba 1806 m. Liciškėnuose pakrikštytas
berniukas Jurgis, sūnus Jono Baniuko Kazlausko ir
Marijonos Ligeikaitės. Krikšto tėvais tapo Simonas
Kazlauskas ir Liudvika Kazlauskienė arba 1808 m.
pakrikštytas berniukas Mateušas, sūnus Vinco Baniuko Kazlausko ir Kotrynos Tamošiūnaitės. Su
Baniukais Kazlauskais Jiezno bažnyčios knygose
įrašytų metrikų tikrai daug. Todėl abejonių nekyla,
jog pavardė buvo pakeista.
1795 m. gyventojų surašymo duomenimis,
kaip Jiezno dvaro žmonės minimi bajoras maršalas Antanas Beresnevičius, bajoras daktaras Jonas
Erragieris, pagal kilmę vokietis, jo žmona Dorotė,
sūnūs Juozas, Kazimieras ir Jokūbas, duktė Marijona,
tarnaitė Petronėlė Klidzianskaitė. Taip pat minimas
ginklininkas ar rūbininkas Pranciškus Nienortovičius, rezidentas bajoras Stanislovas Vosochovičius,
kamerdineris Basilis Sivickis su žmona Magdalena,
dukromis Terese ir Juzefa bei tarnaite Marijona Vilževska, liokajus Martynas Pranevičius, vežikas Jonas
Šaulinskis, jo žmona Marijona, sūnus Motiejus ir
trys dukterys, virėjas Motiejus Damalakas, jo žmona
Kotryna, sūnus Jurgis, duktė Teresė, svainė Elena,
taip pat antrasis virėjas Simonas Jarmantavičius,
sodininkas Jonas Matukaitis, jo žmona Kotryna,
sūnūs Tadeušas ir Liudvikas, dvi dukterys, taip pat
sodininkas Mykolas Voroneckis, parobek (lot.) Michailovskis, jo žmona Magdalena bei dukterys, šaulys
Martynas Lubovičius, kamerdinerio Basilio Sivickio
tarnautojas Jonas Stelmachas.
1805 m. Jiezne mirė rūmų vežikas Petras Ruseckas. 1806 m. Jiezne susituokė Jiezno (lot. lenk.
furman dworny) bajoras Teodoras Žeromskis su
Apolonija Radzevičiūte. 1807 m. Jiezne mirė Pacų
garderobė Agota Zibkienė. Moteris buvo sulaukusi
80 metų amžiaus. 1809 m. Jiezno rūmuose numirė
studentas bajoras Augustinas Gzybovskis.
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Luomų ir profesijų įvairovė Jiezne ATR laikų
metrikuose
XVIII a. Jiezne gyveno daug bajorų: tiek vietinių,
tiek atvykėlių. Tikėtina, jog tokį srautą kilmingų
žmonių lėmė vėlgi tie patys prašmatnūs Pacų rūmai.
Iš vietinių, nuo seno gyvenusių bajorų Jiezno apylinkėse, paminėtini bajorai Lingevičiai. Štai, 1750 m.
Sakovičiuose susituokė bajoras Felicijanas Lingevičius
ir Marijona Sapockaitė, pagal pirmąjį vyrą Piacevska.
Arba 1752 m. Sakovičiuose susituokė bajoras Motiejus Lingevičius ir bajoraitė Teresė Hermanaitė. Liudytojais tapo bajorai Martynas Margevičius, Felicijanas
Lingevičius ir Daunoras.
Paminėtina, jog kilmingųjų Hermanų šeimos atstovai jau Rusijos imperijos valdymo pradžioje turėjo
pareigas pasienyje. Juk čia pat Lenkijos karalystė, už
Nemuno. Štai, 1804 m. Žideikonyse susituokė pasienio sargybos tarnautojas bajoras Jokūbas Hermanas
ir ūkininko duktė Elena Bublevičiūtė. Santuokoje
liudijo taip pat pasienio tarnautojai bajorai: Kajetanas
Svadko, Jonas Bejeris, Emeljenas Chomutovas.
1721 m. Sabovoje susituokė bajoras Dominykas
Margevičius ir bajoraitė Teresė Piacevska. Santuokoje liudijo bajorai Jonas Dunay, Mykolas Miglinas,
Kazimieras Piacevskis.1752 m. Niskodvorcuose
susituokė bajoras Martynas Margevičius ir bajoraitė
Ruchola Graževičiūtė. 1717 m. susituokė bajoras
Mykolas Piacevskis ir bajoraitė Kristina Šimanska.
Santuokoje liudijo bajorai: Kazimieras Piacevskis ir
Jurgis Dotmar. 1724 m. Vilūnuose susituokė bajoras
Dominykas Piacevskis ir bajoraitė Ona Bankauskaitė.
Santuokoje liudijo Lietuvos kariuomenės kapitonas
bajoras Zaleckis.
1723 m. Sabovoje susituokė bajoras Stanislovas
Daunoravičius ir bajoraitė Sofija Piacevska. Liudijo
bajorai Kristoforas Graževičius, Jonas Graževičius ir
Jonas Dunay. 1718 m. Jiezne susituokė bajoras Juozas Cibulskis ir Kotryna Pasakaitė. Liudijo Motiejus
Garnis ir Simonas Zaparskis. 1749 m. Sakovičiuose
susituokė bajoras Kazimieras Jacunskis (jaunuolis,
nurodyta, jog iš Otavos) ir bajoraitė Kristina Lingevičiūtė. Arba 1757 m. bajoras Kazimieras Rumbovičius vedė Oną Romelingaitę. Liudijo bajorai Juozas
Kulieša ir Tadas Romelingas iš Verbyliškių.
Ne visuomet XVIII a. Jiezno metrikuose buvo nurodomas turėtas statusas, t. y. socialiniame gyvenime
nebuvo tokios luomų atskirties, kokia atsirado Rusijos
imperijos valdymo laikotarpiu. Jiezno metrikuose
daug atvejų, kai iki 1820–1831 m. bajorai krikštija nekilmingų asmenų vaikus, o šie – bajorų. Po 1812 m.,
Napoleonui pralaimėjus karą, kai nusistovėjo Rusijos
imperijos viešpatavimas, padėtis ėmė keistis. Arba,
kaip minėta, į Jiezną buvo privažiavę daug smulkiųjų bajoriškos kilmės šeimų ar atstovų, kurių statuso
kunigas tiesiog nenurodydavo. Štai Surguntų atvejis:
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1724 m. be jokių regalijų Jonas Surguntas metrike
nurodytas kaip susituokęs su Kotryna Mickevičiūte,
tačiau liudytoju jau nurodytas GD Jurgis Surguntas.
Arba 1747 m. Mykolo Steponkevičiaus ir Onos
Damalakaitės sūnų pakrikštijo Teresė Pacienė ir
varguolis (lot. pauper) Jonas Chmielinskis.
XVIII a. pabaigos Jiezno metrikuose buvo išskiriama, jei žmogus turėjo kokią nors specialybę. Štai,
daugybėje metrikų minimas Jiezno kalvis Damalakas,
1797 m. pakrikštytas Jiezno batsiuvio sūnus Jokūbas
Gvijievskis. Krikšto tėvai: Jokūbas Dubinovičius –
Jiezno altaristas ir bajorė Marijona Kurkozonienė.
1752 m. Budos pirklys Jonas Federovskis susituokė
Budkiemyje. 1789 m. Jurgio Ligeikos sūnų Ignacijų
pakrikštijo Jiezno chirurgas Jonas Kovalevskis. Tais
pačiais metais paties chirurgo Jono Kovalevskio sūnų
Ignatijų pakrikštijo Jiezno rūmų daktaras Jonas Erragieris. 1798 m. susituokė advokatas Laurentijus Baliukevičius su našle Marijona Tamošiūniene. 1797 m.
pakrikštyta Jiezno odžiaus duktė Marija Milkonomovičiūtė. 1791 m. Jiezne susituokė Antanas Kučinskis –
Jiezno odžius. 1801 m. susituokė Marijona Erragier ir
Jonas Rombergeris, Smolensko geometras. Dalyvavo
Sabovos senatorius Dimša Jurgis, Breslaujos (rus.
Браслав) rotomagistras Stanislovas Fogleris bei Ignacijus Klozovskis, Jiezno administratorius. 1807 m.
Jiezne mirė Mykolas Gankovskis, bažnyčios zakristijonas, dėl kurio kunigas įrašė, jog šis mirė nuo
girtuoklystės.
Ypač atidžiai metrikus vedė kunigas Antanas Sarosiekas, klebonavęs nuo 1783 m. Tai, jog žmogus
bajoras arba Jiezno pilietis, kunigas Sarosiekas aktyviai minėjo trečiojo ATR padalijimo laikotarpiu. Taip
pat žmonių statusas buvo prisimintas ir Napoleono
karo metais, pavyzdžiui, 1812 m. daugelyje metrikų
nurodyta, jog vienas ar kitas asmuo yra bajoras, ko
nėra kituose to žmogaus vaikų krikšto metrikuose
kitais metais. Tikriausiai buvo nežinoma, kaip bus
su Lietuva, ir todėl statusas aktyviai minimas. Tačiau
Rusijos imperijos laikotarpiu jokio civium Jiezno
metrikuose nebeliko.
Po 1820 m. Jiezno metrikai ėmė skursti ir juose
tebuvo nurodyta trys žmonių kategorijos: valstietis,
darbininkas ir bajoras, t. y. tie socialiniai sluoksniai,
kurie buvo įprasti sovietinės santvarkos mokyklos
istorijos vadovėliuose ir doktrinose. Jokių sartor,
mlynarz, furman, civium Jiezno (lot.) ir kt. XIX a.
Jiezno bažnyčios knygose nebeegzistuoja.
Tačiau XVIII a. Jiezne, nors ATR išgyveno ne geriausius savo laikus, kaip minėta, klesti didelė įvairių
profesijų ir statusų žmonių įvairovė. Be to, iš šimto
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metų metrikų pasitaikė tik kokie du trys atvejai, kai
gimė nesantuokinių vaikų. O XIX a. Jiezno metrikuose nesantuokinių vaikų jau gausu. Tai rodo, jog
moterys, kurios dažnai buvo valstietės, imperijoje
turėjo kur kas mažiau teisių ir galimybių nei ATR.
Iš pakeistų pavardžių Jiezne paminėtini ir Brakštukai. Iš šios malonybinės pavardės Brakštukas Jiezne
kilo Aleknoniai ir Aleknavičiai, gyvenę Nibriuose.
Pavyzdžiui, 1746 m. Nibriuose susituokė Laurentijus
Aleknonis alias Braksztukas ir mergina Ona Žukaitė.
Taip pat Verbyliškėse gyvenę Navickai sutinkami
Jiezno knygose nuo XVIII a. vidurio. Tačiau jie pakeitė pavardę iš Krucz (atitaisymas – ankstesniame
straipsnyje įsivėlusi klaida, jog iš pavardės Venuško2).
Štai, 1806 m. Verbyliškėse, Kuliešų dvare, pakrikštytas Navickas Jurgis, sūnus Navicko Kruczo Jokūbo
ir Marijanos Juozaitytės. 1789 m. Navickas Jokūbas
seu Krucz dalyvauja Juozaičio santuokoje. 1807 m.
Verbyliškėse pakrikštyta Navickaitė Marijona, duktė Navicko Jurgio Kruczo ir Kazlauskaitės Teresės.
1806 m. Verbyliškėse, Kuliešų dvare, pakrikštytas
Navickas Martynas, sūnus Navicko Mykolo Kruczo
ir Vincentos Gusaitės. 1807 m. ir 1808 m. Navickas
Mykolas dviejose santuokose, vykusiose Kuliešų
dvare, įrašytas kaip bajoras. Vėlgi, tai leidžia daryti
prielaidą, jog ir atvykėliai Krucz kadaise buvę bajoriškos kilmės. To paties Mykolo dukterį Magdaleną
1808 m. pakrikštijo bajoras Ignacijus Vinbergas su
bajoraite Marijona Kuliešaite.
Ir tai dar ne visos pavardės, kurios Jiezne buvo
pakeistos: jų Jiezne pakeista kur kas daugiau.
Straipsnio autorė dėkoja pusseserei Sigitai Mont
vilaitei Radovanovich, taip pat Rasai Šileikienei už
lotyniškuosius metrikų vertimus.
Literatūra
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(LVIA), f. 1049, ap. 1.
Mindaugo Tamošiūno pateikti Jiezno gyventojų 1725
m. surašymo duomenys, fotografuota iš Vrublevskių bibliotekos fondų.
1795 m. Jiezno gyventojų surašymo byla. LVIA, f.
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Apie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės vienuolių
gyvenimus ir išgyvenimus
Karolis TUMELIS,
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Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus doktorantas, Vilnius
Vargu, ar būtų galima ginčytis dėl vienuolijų svar- kūrinius ar mokslo traktatus ir t. t. Šiuos skirtumus
bos Lietuvos istorijoje. Jų pėdsakai pastebimi nuo pat nulemia konkrečios priežastys – paties vienuolio veikla
pirmųjų Lietuvos vardo paminėjimų šaltiniuose – antai, ir aktyvumas bei šaltinių informatyvumas, priklausantis
šv. Brunonas Kverfurtietis, kurio tragiškas likimas lėmė tiek nuo paties šaltinio pobūdžio, tiek nuo vienuolijos,
Lietuvos vardo paminėjimą Kvedlinburgo analuose, kurios aplinkoje jis buvo sudarytas.
buvo benediktinas. Pagoniškai Lietuvai apsikrikštijus,
Ši perspektyva paskatino Vilniaus universiteto,
skirtingos vienuolijos palengva ėmė kurtis įvairiose Lietuvos istorijos instituto bei Poznanės Adomo Mickevietovėse, kur šiandien jų architektūrinis palikimas vičiaus universiteto mokslininkus (dr. Martyną Jakulį,
yra bene vienintelis kažkada ten klestėjusio pašvęstojo dr. Liudą Jovaišą, dr. Rafalą Vitkovskį (Rafał Witkowski)
gyvenimo ženklas, primenantis neatsiejama istorinių bei dokt. Karolį Tumelį) imtis šių šaltinių apdorojimo
bendruomenių dalimi buvusius vyrus ir moteris, ir darbo rezultatus pateikti duomenų bazės forma. Nuo
pasirinkusius vienuolišką abitą. Vis dėlto apie pačius 2017 m. rugsėjo iki šių metų rudens trukusio Lietuvos
vienuolius, aktyviai vykdžiusius sielovadinę, kultūrinę mokslų tarybos finansuoto projekto Lietuvos Didžiosios
ir mokslinę veiklą, dažnu atveju praktiškai nieko neži- Kunigaikštystės vienuoliai katalikai. Biogramų sąvadas
noma, nors skųstis tyrimų, skirtų vienuolijų istorijai, metu buvo surinkta įvairi informacija apie daugiau
stygiumi tikrai negalima. Šiek tiek paradoksalu, kad nei 4 000 vienuolių katalikų. Tiesa, šis skaičius nėra
pačios vienuolijos, kurių daugumos narių biografinės galutinis. Dėl ribotos projekto trukmės bei mažos
detalės mums nėra žinomos, skyrė daug laiko surinkti tyrėjų grupės, buvo nuspręsta apsiriboti būtent šiuo
kuo daugiau informacijos apie būsimuosius, esamus skaičiumi. Kita vertus, tai suteikė projektui tęstinumo
ir jau mirusius savo narius – taip iki šių dienų mus galimybę. Ateityje biogramų skaičius augs, tikėtina, jose
pasiekė kapitulų aktai, narių katalogai, naujokų įžadų atsiras daugiau įvairesnės informacijos, ypač pasitelkiant
davimo, įvilktuvių knygos, nekrologai ir t. t. Lietuvos, daugiau pavienių istorinių šaltinių (teismų bylų, užraLenkijos, Ukrainos, Rusijos archyvuose bei bibliotekose šymų ir t. t.), kurie projekto metu nebuvo naudoti. Su
saugomų šaltinių informacijos gausa leidžia surinkti duomenų baze visuomenė galės susipažinti internete,
bent jau pagrindinius biografinius duomenis (vienuo- adresu: <http://monasch.nazwa.pl/mw19-lt/index.php
linius ir pasaulietinius vardus, gimimo, mirties, stojimo ?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna>.
į vienuoliją datas, užimtas pareigas vienuolynuose ir
n
t. t.) apie daugumą istorinėje Lietuvoje gyvenusių ir veikusių vyrų
katalikų vienuolių. Informacijos
kiekis apie kiekvieną asmenį skiriasi – jei vienais atvejais neturime
nieko daugiau nei vienuolinį vardą
bei vienuolyną, kuriam konkrečiu
metu priklausė vienuolis, kitais
atvejais turime gana išsamias biogramas, kuriose galima rasti krikšto
vardą, tėvų vardus, gimimo vietą,
žinias apie išsilavinimą, pareigas
vienuolynuose, sukurtus meno Senųjų Trakų benediktinų vienuolynas. Juozo vercINkevIčIaus Nuotr.
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Pradžia Nr. 3 (869)

Gediminaičių stulpai – mongoliškos tamgos
interpretacija?
Norėčiau pamėginti skaitytoją vesti toliau, sakytum, link dar labiau provokuojančio siužeto.
Bet. Žinome, kad Gediminaičių stulpai pirmą kartą
dokumentuojami tik 1397 m. Vytauto antspaude36.
Kaip nurodoma E. Ivanausko kataloge, pirmosios
Vytauto monetos su Stulpais pradėtos kaldinti Lucke
1398 m. ir Smolenske 1399–1400 m.37 Šios datos
sutampa arba yra labai artimos Vytauto ir Tochtamyšo sutarties sudarymo laikotarpiui. Pagal sutartį,
kurios esmę žinome iš metraščių, Tochtamyšas atsisakė teisių į visas (įskaitant Maskvą!) Rusios žemes
mainais už Vytauto pagalbą atgaunant Aukso ordos
sostą38. Tochtamyšas yra visiškoje Vytauto valioje. Be
jo karinės pagalbos jis neturi jokių galimybių atgauti
savo aukšto statuso. Ar negali būti taip, kad Vytautas,
puikiai suvokdamas šią situaciją, be viso kito nusprendžia perimti, ar pasisavinti, svarbiausią Aukso
ordos heraldinį ženklą, kuris nuo šiol simbolizuotų
jo aukščiausią valdžią tiek Tochtamyšo pažadėtoms
Rusios žemėms, tiek pačiai Ordai?
M. Balčius ir E. Ivanauskas jau 2013 m. užsiminė, kad Stulpų grafiniu prototipu galėjo tapti Kafos
36
37
38

Edmundas Rimša, Heraldika: iš praeities į dabartį, 2004, p. 60.
Ivanauskas, monetų tipai 18V ir 8V.
„Похвалялся Витовт Тохтамыша на Орде посадить, а сам на
московском престоле сесть, ибо для того и учинил эту войну;
Тохтамыш посулил ему Москву и всю землю Русскую.“ Tverės
metraštis. Prieiga per internetą: <http://www.vostlit.info/Texts/
rus16/Tversk_let/frametext2.htm>.
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miesto (Krymo chanatas) herbas. Tiesa, autoriai jį
sieja su Genuja (Kafoje buvo gausi genujiečių pirklių
kolonija), o ne pačios Aukso ordos simbolika39. O be
reikalo – nes tiek Kafos, tiek kitų Aukso ordos miestų, įskaitant sostinę Sarajų, heraldikoje matome (su
nedidelėmis variacijomis) tuos pačius ženklus, kurių
grafinis išdėstymas išties labai primena lietuviškus
Stulpus. Pagrindiniai šaltiniai, leidžiantys mums
pažvelgti į XIV a. Aukso ordos ženklus, yra to meto
europietiški jūrlapiai ir žemėlapiai – detaliau: Angelino Dalorto (kitaip Dulcerto) 1339 m. portulanas,
vaizduojantis Aukso ordos chaną Uzbeką (Uzbek) su
jo ženklu (tamga) ir 1375 m. Katalonijos atlasas, vaizduojantis Uzbeko įpėdinį Džanibeką ir jo vėliavas40.
Kafos miesto herbe,
kurį mini M. Balčius
ir E. Ivanauskas, taip
pat matome praktiškai identišką simbolį.
Kazachų istorikas
Ž. Sabitovas šiuos
1339 m. A. Dalorto
(Dulcerto) portulano
fragmentas.
Chanas Uzbekas (valdė
1313–1342). Viršuje
kairėje – Aukso ordos
heraldiniai simboliai
39

40

Mikas Balčius, Eugenijus Ivanauskas, „Lietuvos valstybinių ženklų
kilmė ir prasmė“, in: Voruta.lt, 2013 08 06. Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/lietuvos-valstybiniu-zenklu-kilme-irprasme/>.
Ж. Сабитов, Флаги Золотой Орды, 2016 04 14. Prieiga per internetą: <https://vlast.kz/avtory/16749-flagi-zolotoj-ordy.html>.
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1375 m. Katalonijos atlaso fragmentas.
Chanas Džanibekas (valdė 1342–1357). Fone – Aukso ordos
vėliavos
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XIV a. Kafos miesto (Krymo chanatas) herbas – Batu giminės
klano tamga ir pusmėnulis

Aukso ordos simbolius aiškina kaip chano Batu (Batijaus) (Čingischano anūko) giminės klano, teisėtų
Aukso ordos įpėdinių ir valdovų, ženklą (tamgą), prie
kurio, Ordai apie 1320 m. perimant islamą, chanas
Uzbekas prijungė musulmonišką pusmėnulį. Batu
klano tamga dar vadinama bosaga tamga – tai reiškia
namų durų rėmą, slenkstį, įėjimą41. Čia galima įžvelgti
paralelę su S. Sajausko iškelta hipoteze, kad Stulpai
reprezentuoja Trakų pilies vartus42, nors autorius šią
hipotezę pagrindžia visiškai kitaip.
Tamga mongoliškoje tradicijoje reiškia ir antspaudą,
ir ženklą (įdagą) klano nuoChano Toktos (valdė 1290–
1312) pulas su bosaga tamga.
Badar, Nr. 90
41

42

64

Labai įdomus žodžių bosaga ir lietuviško pasaga sąskambis; taip pat
pasagos, kaip laimės ir apsaugos simbolio, kabinimo virš namų durų
tradicijos Lietuvoje kilmė. Galbūt čia turėtų ką pasakyti etnolingvistai?
Stanislovas Sajauskas, „Simboliai LDK monetose“, in: Pinigų studijos,
Nr. 2, 2007, p. 61.

savybei (teritorijai, gyvuliams) žymėti. Įpėdiniai
perimdavo savo pirmtakų tamgas, dažnai jas šiek tiek
modifikuodami (pavyzdžiui, pridėdami brūkšnelį ar
tašką)43. Šiame kontekste įdomu prisiminti J. Dlugošo
(J. Długosz) paminėjimą, kad dešimtyje LDK vėliavų
Žalgirio mūšyje buvo tie patys ženklai, kuriais „Vytautas, turėdamas daug žirgų, juos žymėjo“. Prie šių
vėliavų Žalgirio mūšyje dar grįšime.
Tad argi nepanašu, kad Vytautas, tapdamas nusižeminusio Tochtamyšo globėju, galėjo nuspręsti
kiek „patobulintą“ Aukso ordos „herbą“ (tik dėl
akivaizdžių priežasčių ištiesindamas pusmėnulį ir
kitą stulpelį, taip sukurdamas Stulpus) padaryti
savo asmeninės, aukščiausios valdžios Ordai ir jam
pažadėtai visai Rusiai simboliu ir pradėti jį kaldinti
savo monetose?44 Pažvelgus į chronologiją ir faktus,
tokia išvada kur kas labiau įtikina nei romėniškos
ar dinastinės, Gedimino laikus siekiančios, Stulpų
kilmės versijos.
Verta pastebėti, kad 1359 m., pasibaigus Batu klano chanų linijai, bosaga tamga galėjo būti modifikuota, (kaip jau minėta žemiau, tokia praktika egzistavo)
jau kitos Joči palikuonių linijos – Tuka-Timuridų,
kuriems priklausė ir Tochtamyšas. Šią modifikaciją
galima matyti aukščiau pateiktoje iliustracijoje, taip
pat žinomi 1365–1377 m. datuojami pulai su šia tamga45. Tai ypač įdomu paslaptingos lietuviškos monetos
kontekste (tipas 12V, Ivanauskas), kur averse matyti
du trišakiai simboliai. Apie šių simbolių panašumą į
tamgą užsimena ir D. Huleckis46. Jei išties yra taip,
turėtume dar vieną argumentą Vytauto (ar Jogailos?)
ir Tochtamyšo vasaliniams santykiams pagrįsti.
Norėtųsi baigti temą apie Vytauto monetas, tad
lieka aptarti 1401–1402 m. Vilniuje kaldintas monetas su Stulpais ir Vyčiu (reverse) bei 1413–1430 m.
periodo monetas.
Esu linkęs sutikti su knygos „Pinigai Lietuvoje“
autorių argumentais, kad 1401–1402 m. monetos47,

Tochtamyšo pulas –
modifikuota bosaga tamga
ir stilizuoti laimės mazgai.
Pyrsov, Nr. 392
43
44

45
46
47

Badarch Nyamaa, The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of
Khans (XIII–XIV), 2005, p. 24, 36.
Pastebėtina, kad Stulpai Vytauto monetose pakeičia Печать ženklą,
kuris buvo kaldinamas Vytauto monetų reverse 1395–1401 m. (Ivanauskas, monetų tipai 5V ir 6V). Tačiau šie abu ženklai turėtų reikšti
tą patį – aukščiausiąją Lietuvos (nebe Ordos) valdovo valdžią Rusios
žemėms, kurią sąlygojo ir įgalino 1395 m. Tochtamyšo pralaimėjimas
Timūrui.
Prieiga per internetą: <http://coins.ucoz.ru/index/0-31>, monetos
7a-ж.
Д. В. Гулецкий, Монеты Беликого Княжества Литовского, 2015, p. 9.
Ivanauskas, monetos tipas 7-10V.
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turint omenyje jos retumą ir trumpą kaldinimo laiką,
paskirtis vėlgi galėjo būti „proginė“, skirta 1401 m.
Vilniaus-Radomo sutarčiai, kuria Vytautas pagaliau
tapo savarankišku LDK valdovu48. Tačiau panašu, kad
autoriai abi monetos puses priskiria Vytautui. Visgi tai
būtų kiek keista, žinant, kad pagal sutarties nuostatas
Jogaila išlaikė savo Lietuvos supremus dux statusą Vytauto atžvilgiu, kurį pastarasis pripažino, atsižvelgdamas į savo susilpnėjusią įtaką po katastrofiško 1399 m.
Vorsklos mūšio. Kita vertus, jei tai tikrai Vytauto
Vytis reverse, kaip ir turintis simbolizuoti LDK in
corpore, kodėl Vyčio LDK monetose daugiau nebeaptinkame ilgu 1413–1430 m. laikotarpiu, Vytauto
šlovės zenite?
Todėl manyčiau, kad ši moneta pratęsia 1392 m.
Astravo sutarties progai nukaltų monetų logiką:
reverse Jogailos, aukščiausiojo LDK valdovo ženklas – Vytis, averse – Vytauto Stulpai. Tiesa, tam
lyg ir prieštarautų sfragistikos duomenys, pateikti
E. Rimšos knygoje, kur Vytauto antspauduose matome tai ietimi, tai kalaviju ginkluotą raitelį49. Tačiau
raitelis galėtų simbolizuoti ir tiesiog Vilniaus žemės
herbą, o 1384 ir 1397 m. antspaudai greičiausiai
yra asmeniniai, portretiniai valdovo antspaudai
(t. y. nesusiję su geografiniu valdomų žemių aspektu).
Tik majestotiniame 1407 m. Vytauto antspaude Vytis
(skydas laikomas kairėje valdovo rankoje) atrodo simbolizuojantis visą LDK, tačiau, kaip jau minėta, tai
neatsispindi Vytauto 1413–1430 m. monetose (galbūt
tai šalutinis 1413 m. Horodlės unijos rezultatas, Jogailai tebeišlaikant supremus dux titulą?). Nuo 1413 m.
Vytauto monetose esančius heraldinius ženklus interpretuočiau geografinėje plotmėje – averse ietigalis
(Trakų ir Vilniaus žemė, taigi, Lietuvos branduolys) ir
kryžius – Luckas (Volynė), reverse – Vytauto Stulpai
(valdžia Rusiai ir Aukso ordai).
Vienareikšmiškai aišku, kad Vytis į LDK monetas grįžta tik Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Kazimiero (1440–1492) laikais, kai tarp
Lietuvos ir Lenkijos nebelieka komplikuotų dinastinių problemų.

Medžiaga diskusijai
Neabejoju, kad aukščiau išdėstytose prielaidose
galima (netgi būtina) rasti kritikuotinų vietų. Bent
jau kai kurias iš jų pabandysiu identifikuoti ir į jas
atsakyti iškart.
Visų pirma, siūlydamas apsvarstyti galimą kai kurių Jogailos ir Vytauto monetų mongolišką-totorišką
liūto kilmę, aš neužsiminiau apie Lucko ir Smolensko
monetų liūtus50. Taip yra dėl to, kad akivaizdu, jog
 	 Dalia Grimalauskaitė, Eduardas Remecas, Pinigai Lietuvoje, 2016,
p. 134.
49
 	 Edmundas Rimša, Heraldika: iš praeities į dabartį, 2004, p. 58–60, 95.
50
 	 Ivanauskas, monetų tipai 18V, 8V ir 9V.

9V1-2, Ivanauskas (1400), Smolenskas

šių liūtų (ypač Smolensko atveju) kruopšti atlikimo
technika, braižas ir simbolika (lelija liūto uodegos
gale) liudija vakarietišką jų kilmę. Juolab šios monetos
pradedamos kaldinti 1398–1399 m., ir jei seksime
mano keliamomis prielaidomis, tuomet Vytautui
nebebuvo jokių priežasčių vaizduoti totoriškus liūtus
ir mazgus savo monetose.
Lelija – jau viduramžiais gerai žinomas Mergelės
Marijos simbolis, tad šie liūtai akivaizdžiai turėtų
simbolizuoti valdovą Vytautą. Vytauto palankumas
Marijai (turbūt kaip savo dangiškajai globėjai) yra pakankamai dokumentuotas: neilgai trukus po Lietuvos
krikšto Vytautas funduoja net kelias bažnyčias, kurioms suteikiamas Švč. Mergelės Marijos arba Dievo
motinos vardas – Gardine (1389), Kaune (1400) ir
Trakuose (1409), o Vytauto karūnavimo data turbūt
neatsitiktinai buvo numatyta 1430 m. rugsėjo 8 d.,
per kanoninį Mergelės Marijos gimtadienį.
Trumpam sugrįžkime prie liūtų – ypač tos įdomios Smolensko monetos, kur averse pavaizduoti du
– didesnis ir mažesnis – liūtai51. Jei didesnysis vaizduoja Vytautą, ką vaizduoja mažesnysis? Greičiausiai
Vytauto vietininką Smolenske Romaną Michailovičių, tačiau kviesčiau apsvarstyti ir dar vieną hipotezę.
Rusėniškuose metraščiuose minima, kad 1399 m.
Vytauto dukra, Maskvos kunigaikštienė Sofija su
vaikais dvi savaites viešėjo pas savo tėvus Smolenske, iš kur grįžo su gausiomis dovanomis52. Tad ar
negalėjo ši moneta vėlgi būti „progine“, pamininčia
dviejų artimiausių giminaičių valdovų susitikimą
(mažesnis liūtas – Sofija)? Žinoma, jei priimtume
tokią interpretaciją, monetos simbolika kartu galėtų
reikšti ir aiškią aliuziją į Vytauto viršenybės prieš
Maskvą ambicijas, kurias, įkvėptas Tochtamyšo pažadų, Vytautas galbūt norėjo įamžinti.
Antras diskutuotinas dalykas galėtų būti tai, kad
liūto simbolis beveik nefigūruoja Tochtamyšo monetose, kaldintose pačios Aukso ordos kalyklose. Tačiau
čia reikėtų turėti omenyje, kad islamo papročiai
draudė vaizduoti gyvus sutvėrimus vaizduojamajame
mene (įskaitant monetų kalybą), todėl Tochtamyšo
Ordoje kaldintų sidabrinių dangų averse dažniausiai

48
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 	 Ivanauskas, monetos tipas 9V.
 	 Никон. Лет, t. IV, p. 278.

51
52
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Timūro Kutluko?
(valdė 1395–1399)
pulas. Liūtas
(leopardas) su
laimės mazgu.
Rytietiškų monetų
duomenų bazė
ZENO #84198
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Tochtamyšo
pulai su liūtais ir
stilizuotais laimės
mazgo motyvais.
Šeldi, Nr. 412, 416

aptinkamas arabiškais rašmenimis užrašytas chano
vardas, reverse – kalykla ir metai arba musulmonų
tikėjimo išpažinimas žodžiu kalima. Dažnai sutinkamas laimės mazgo simbolis. Tačiau šis draudimas,
panašu, nesaistė (ar bent saistė ne taip stipriai)
varinių Ordos monetų – pulų – kalybos. Kai kurie
rusų numizmatinių katalogų sudarytojai pateikia
nuorodų į Tochtamyšui priskiriamus pulus, kuriuose
vaizduojamas liūtas (leopardas)53. Aptinkama ir kitų
gyvūnų ar augalų ornamentų vaizdavimo pavyzdžių.
Taip pat draudimas negaliojo Aukso ordai pavaldiems
kraštams, kur islamas nebuvo valstybine religija.
Aiškiausias to pavyzdys – XIV a. pabaigos–XV a.
pradžios Rusios kunigaikštysčių numizmatika.
Trečias, ir paskutinis, diskusinis punktas, apie
kurį norėčiau trumpai užsiminti, susijęs su daugelio
rusų tyrinėtojų nuomone, kad liūtas Maskvos ir jos
sritinių kunigaikštysčių monetose yra vietinės, o ne
mongoliškos-totoriškos kilmės. Pagrindiniu argumentu tam pasitelkiama senojo Šiaurės Rytų Rusios
žemių centro Vladimiro XII–XIII a. cerkvių dekoro
medžiaga, kurioje gausu liūtų atvaizdų. Teigiama, kad
liūtai buvo valdančiosios Vladimiro žemės dinastijos
ženklas ar herbas (nors nei sfragistiniai, nei heraldiniai duomenys, panašu, to nefiksuoja – Vladimiro
valdovų antspauduose vaizduojami šventieji), kurį
vėliau perėmė Maskvos kunigaikščiai, pradėdami
liūtus vaizduoti savo monetose. Taip buvo pabrėžiama
Maskvos, kaip Šiaurės Rytų Rusios žemių vienytojos,
prerogatyva. Visgi, jei Vladimiro liūtas XIV a. paskutiniuose dešimtmečiuose išties buvo toks svarbus
simbolis, kelia daug klausimų keistas (ir jau minėtas)
jo blaškymasis tarp reverso ir averso, gana fragmentiškas naudojimas bei nenusistovėjęs vaizdavimo tipas.
Galbūt tai tas atvejis, kai tiesa yra kažkur per vidurį,
ir liūtas maskvietiškoje tradicijoje 1390–1400 m.
priklausomai nuo monetos apipavidalinimo ir siužeto
53
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Н. М. Шельди, Булгаро-татарские монеты XII–XV веков, 2002.
Katalogo Nr. 412–413, 416–418.

pramaišiui simbolizavo tiek Maskvos didįjį kunigaikštį, tiek Aukso ordos siuzerenitetą.

Dešimt LDK vėliavų Žalgirio mūšyje
Pamąstymai apie Vytauto Stulpų ištakas nejučia
(tačiau turbūt neišvengiamai) mane nuvedė prie
Žalgirio mūšio temos, tiksliau, dešimties J. Dlugošo
minimų LDK vėliavų, kuriose buvo pavaizduoti
Stulpai. Keliomis mintimis paminėta tema ir norėčiau
užbaigti šį straipsnį.
Ankstyviausias Žalgirio mūšio šaltinis yra „Cronica conflictus“, datuojamas 1410–1411 m. ir dažnai priskiriamas Jogailos asmeniniam raštininkui
Z. Olesnickiui (Z. Oleśnicki). Jame minima, kad
mūšyje Vytautas stovėjo su „savo žmonėmis“ po
šv. Jurgio vėliava, kartu su „avangardo būrio“, arba
„pirmosios (galima ir reikšmė „pagrindinės“) mūšio
linijos“ (lot. prima aciēs) vėliava54. Dauguma šiuolaikinių tyrinėtojų mini, kad LDK kariuomenę mūšyje
galėjo sudaryti 10 000–12 000 karių, daugiausia raitelių. Jei priimsime J. Dlugošo teiginį, kad iš viso LDK
kariuomenę sudarė 40 vėliavų, išvedę aritmetinį vidurkį, gausime, kad vieną vėliavą vidutiniškai sudarė
200–300 karių (žinoma, tikslaus kiekvienos vėliavos
karių skaičiaus neturime galimybių sužinoti). Laikant,
kad LDK armija stovėjo trimis linijomis (avangardas–pagrindinės jėgos–rezervas), galima spėti, kad
vieną mūšio liniją sudarė apie 12–13 vėliavų. Mongolų-totorių, vadovaujamų Vytauto sąjungininko,
to paties Tochtamyšo sūnaus Dželal-Al-Dino, karių
skaičių mūšyje A. Bumblauskas vertina kaip artimą
2 000 raitelių55. Tai skaičius, daugmaž atitinkantis
dešimt vėliavų. Tiesa, kronininkas žodį „vėliava“ rašo
vienaskaita, tačiau tai atrodo suprantamai, jei visos
10 vėliavų atrodė kaip viena. Kur link aš vedu? Ogi
prie to, kad atsižvelgiant į aukščiau aprašytas galimas
Stulpų mongoliškas-totoriškas ištakas ir jų įprasminimą jau LDK kontekste (Aukso ordos teisių į Rusios
žemes perėmimas), būtų svarstytina, jog Dželal-AlDino vadovaujami totorių kariai Žalgirio mūšyje
stojo šalia Vytauto pirmoje mūšio linijoje būtent po
dešimčia vėliavų su Aukso ordą menančiais, tačiau
dabar jau tapusiais
asmeniniu Vytauto
ženklu Stulpais.
Vytauto pasitikėjimas totoriais, kaip
ir totorių pagarba bei
paklusnumas Vytautui, (jis netgi buvo
Šv. Jurgio vėliava
tituluojamas jų „bal54
55

Cronica Conﬂictus, Z. Celichowski (ed.), 1911, p. 24,
Alfredas Bumblauskas, „Žalgiris: neatsakyti klausimai“, in: Lietuvos
istorijos studijos, 2010.
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tuoju chanu“56) yra gerai žinomas. Pirmuosius totorius savo tėvonijoje, Trakuose, Vytautas įkurdino
dar 1396–1397 m. Norėtųsi priminti, kad Trakai tuo
metu, po niokojančių kryžiuočių antpuolių ir savitarpio pilietinio karo, buvo virtę dykra, tad totoriai
ir karaimai kurį laiką buvo vieninteliai artimiausi
Vytautui vietiniai Trakų gyventojai57, kuriems Lietuvos didysis kunigaikštis patikėdavo svarbių užduočių58. Yra žinių, kad totorių kariai netgi sudarė
Vytauto asmeninę apsaugos gvardiją. 1408–1409 m.
Trakuose įsikuria ir Dželal-Al-Dinas su savo klanu ir
kariais. Ar atsitiktinai tad Stulpai vaizduojami Trakų
pėstininko skyde XV a. pradžios Europos herbynuose59, nors jų dar nematome ankstyvesniuose Kęstučio
antspauduose? Ir ar atsitiktinai Vytautas Žalgiryje
totorių vėliavas pastato šalia savęs?
Galiausiai, karybos požiūriu lengvųjų totorių
raitųjų lankininkų (nepamirštant, kad totoriai žinojo ir sunkiąją kavaleriją) pastatymas pirmoje mūšio
linijoje taip pat atrodo visiškai logiškai. Tai skirta
provokuoti priešininką, strėlėmis ir kilpomis suardyti
jo gretas, sužaloti žirgus pačioje mūšio pradžioje, taip
paruošiant erdvę sunkiosios kavalerijos susidūrimui.
Greitas totorių reidas galėjo būti skirtas ir Ordino
artilerijai neutralizuoti. Trečia, tokia pozicija taip pat
tinka ir garsiajam klaidinančiam atsitraukimo manevrui, kurį, daugelio autorių nuomone, Žalgiryje atliko
(ar inicijavo) būtent totorių kavalerija, kuriai tai buvo
įprastas, tradicinis karybos elementas. Puikiai žinojo
šį elementą ne tik Dželal-Al-Dinas – ir Vytautas, ir jo
brolis Žygimantas negalėjo pamiršti Vorsklos mūšyje
gautų pamokų.
Kad totorių vaidmuo Žalgiryje turėjo būti labai
pastebimas, liudija Ordino ir Vakarų Europos kronininkai – daugelis jų mini „pagonių“, „stabmeldžių“
veiksmus mūšyje, netgi egzistuoja versija, kad didįjį
magistrą Ulrichą fon Jungingeną (Ulrich von Jungingen) mūšio finale nukovė totorių chanas Bagardinas.
„Pagonimis“ Ordino kronininkai vadino lietuvius,
kurių krikšto nepripažino, tačiau toks pats epitetas
dažnai buvo taikomas ir stačiatikiams rusėnams, ir
musulmonams totoriams apibrėžti. Prancūzų SaintDenis kronikos60 autorius netgi nueina taip toli, kad
Žalgirio mūšį apskritai vadina krikščionių (suprask,
Ordino) mūšiu Prūsijoje prieš „turkus“ ir „saracėnus“, net nepaminėdamas lietuvių. Žinoma, reikia
nepamiršti, kad Ordinas siekė savų propagandinių
 	 Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, „LDK istorija: Vytautas Didysis –
žydų globėjas, baltasis totorių chanas ir karaimų karalius“, in:
15min.lt, 2013 04 03. Prieiga per internetą: <https://www.15min.
lt/naujiena/aktualu/istorija/ldk-istorija-vytautas-didydis-zyduglobejas-baltasis-totoriu-chanas-ir-karaimu-karalius-582-322252>.
57
 	 Iš to, kad Vytautas išleido fundacinį aktą Trakų bažnyčiai tik 1409 m.,
galima daryti išvadą, kad tik apytiksliai tuo metu katalikų gyventojų
skaičius mieste darėsi didesnis.
58
 	 Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis, Trakų
miestas ir pilys, 1991, p. 43–44.
59
 	 Edmundas Rimša, Heraldika: iš praeities į dabartį, 2004, p. 93–96.

tikslų, dažnai sąmoningai išpūsdamas „pagonių“
totorių rolę ir reikšmę Žalgirio mūšyje, norėdamas
pagrįsti savo raison d’être , tačiau nepamirškime ir to,
kad dūmų be ugnies nebūna.

Baigiamosios išvados (hipotezės)
1. Liūto, kaip heraldinio simbolio, motyvas aptinkamas ne tik vakarietiškoje, Rusios, bet ir Aukso
ordos monetų kaldinimo tradicijoje, įskaitant Tochtamyšo laikotarpį (1380–1395).
2. Sekant E. Ivanausko atribucijomis, Jogailos ir
Vytauto monetos su liūtu ir mongolišku laimės mazgu
reverse (1386–1387 ir 1393–1394 m.) rodo vasalinę
LDK priklausomybę nuo Aukso ordos, kuri sietina
su 1381 ar 1382 m. ir 1393 m. chano Tochtamyšo
jarlykais Jogailai. Šių motyvų išnykimas vėlesnėse
monetose aiškintinas Tochtamyšo ir Ordos pozicijų
susilpnėjimu ir augančia LDK įtaka.
3. Sekant E. Remeco ir D. Huleckio atribucijomis, monetos su liūtu ir laimės mazgu reverse yra
priskirtinos Jogailai ir datuotinos periodu po pirmojo
Tochtamyšo jarlyko (1382–1386 arba 1387 m.). Monetose, priskiriamose Algirdui, vaizduojamas liūtas
galėtų būti laikomas savarankišku LDK heraldiniu
simboliu, ypač jei šią atribuciją galutinai patvirtins
archeologiniai radiniai ateityje.
4. Gediminaičių stulpų motyvas grafiškai labai
artimas Aukso ordos heraldiniam simboliui – Batu
klano tamgai su pusmėnuliu. Kiek modifikuotą
simbolį Vytautas galėjo perimti iš Ordos kaip vieną
iš 1397–1398 m. susitarimų su chanu Tochtamyšu
rezultatų.
5. Priimant šią nuostatą, yra logiška manyti, kad
10 vėliavų su Stulpais Žalgirio mūšyje reprezentavo
Vytautui pavaldžių totorių vėliavas.
Baigdamas šį straipsnį viliuosi, kad jei jis paskatins
profesionalius Lietuvos istorijos tyrinėtojus, numizmatus dar kartą atidžiau pažvelgti į Aukso ordos ir
mongolų-totorių įtaką LDK numizmatikai ir istorinei
raidai XIV–XV a. sandūroje ir jei bent kai kurios
mano iškeltos prielaidos pasirodys esančios artimos
tiesai, manysiu, kad savo tikslą pavyko pasiekti.
Pabaiga
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 	 Chronique du religieux de Saint-Denys: contenant le règne de Charles
VI, de 1380 à 1422, Louis M. Bellaguet (éd.), V. 4, Paris, 1842.
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Prisimenant kartografijos
istoriką Romualdą Girkų
(1940 02 29–2020 02 05)
Tomas DUKSA,
Vilnius

Š

Lietuvos �umi�matika

ių metų vasario 5 d. Lietuvos
geodezininkai, geografai, kartografai, istorikai, Kauno, Anykščių, Plungės krašto bendruomenė
neteko iškilaus geodezininko,
istorinės kartografijos tyrinėtojo
ir populiarintojo, žemėlapių kolekcininko, Lietuvos kartografų
draugijos nario Romualdo Girkaus. Vasario 29 d. jis būtų šventęs
gražų aštuoniasdešimties metų jubiliejų. Praėjus beveik metams nuo
jo netekties, prisiminimai aplanko
tuos, kuriems teko garbė jį pažinti,
su juo kartu dirbti, gyventi.

aeronuotrauka“ Vakarų filialo
Techninės kontrolės skyriaus
viršininku. Sąjunginę įstaigą pertvarkius į Sąjunginį žemės ūkio
aerofotogeodezinių tyrinėjimų
institutą (rusiškas trumpinys VISCHAGI), R. Girkus tapo šio instituto Vakarų filialo Techninio
skyriaus viršininku. Techninis
skyrius rengė ir diegė naujas gamybos technologijas, rengė vykdomų aerofotogeodezinių darbų
techninius projektus. 1992 m.
R. Girkus tapo Valstybinio aerofotogeodezijos instituto vyriausiuoju inžinieriumi, o po jo reorRomualdas Girkus prie Neries, Vilniuje,
R. Girkus gimė 1940 m. vasario 2010 m. Nuotr. Iš toMo Duksos asMeNINIo ganizacijos į UAB „Aerogeodezi29 d. Kėdainiuose. Jo vaikystė prabė- arcHyvo
jos institutas“ – Techninio skygo Anykščiuose, kur pradėjo mokytis
riaus vadovu. Jam ypač rūpėjo
Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. Tačiau paskuti- geodezijos ir kartografijos veiklos sritys. Nuo
nę mokyklos klasę 1956–1957 m. jam teko užbaigti 1994 m. R. Girkus buvo aktyvus Jungtinių Tautų
Plungėje. R. Girkus 1957–1962 m. studijavo Kauno geografinių vardų ekspertų grupės Baltijos skyriaus
politechnikos institute (dabar Kauno technologijos narys. Nemažai jis buvo nuveikęs vietovardžių stanuniversitetas) ir 1962 m. įgijo geodezininko inžinie- dartizavimo srityje, pateikęs Baltijos skyriui daug
riaus diplomą. Baigęs mokslus, įsidarbino sąjunginio straipsnių, kuriuose tyrinėjo opius hidronimų rašybos
pavaldumo įmonės „Žemės ūkio aeronuotrauka“ žemėlapiuose klausimus. Atkūrus Lietuvos valstyVakarų filiale, kuris buvo įsikūręs Kaune. Septintojo bingumą, jis turėjo ir vyriausybinių pavedimų.
dešimtmečio pradžioje, trūkstant geodezijos srities R. Girkus buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
specialistų Latvijoje, R. Girkui kelerius metus teko 1994 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 984 sudarytos
dirbti ekspedicijos viršininku, vadovauti šios šalies komisijos „Dėl Lietuvos teritorijos kartografinėstopografinio kartografavimo darbams, būti Pliavinių geodezinės medžiagos perdavimo“narys. Po Lietuvos
hidroelektrinės statybos liudininku. Tolesnės profe- ir Baltarusijos Vyriausybių pasirašyto susitarimo
sinės savybės lėmė, kad, pradėjęs dirbti inžinieriumi, Lietuvos teritorijos geodezinė, topografinė ir kartoR. Girkus greitai kopė profesinės karjeros laiptais, grafinė medžiaga, saugota Baltarusijoje, 1997 m.
tapo partijos / grupės vadovu, vėliau „Žemės ūkio rugpjūčio 28 d. buvo atvežta į Lietuvą. 1995–1998
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m. įsigijus JAV Nacionalinės vaizdų ir kartografavimo
agentūros sertifikatus kartografinės kokybės kontrolei, jūrų kartografavimui ir kosminių vaizdų panaudojimui kartografavimo srityje, UAB „Aerogeodezijos institutas“ R. Girkus buvo paskirtas atsakingu už
Lietuvos kartografavimo darbus: pirmojo Lietuvos
jūrlapio ir pirmųjų 1:50 000 mastelio topografinių
žemėlapių sudarymą. Jo iniciatyva buvo parengtas
Kauno miesto 1:25 000 mastelio ortofotografinis
žemėlapis. Kartu su Šveicarijos specialistais R. Girkus
dalyvavo įdiegiant pažangesnę 1:10 000 mastelio
topografinių žemėlapių sudarymo technologiją. Optimizuojant įstaigos struktūrą, UAB „Aerogeodezijos
institutas“ Techninis skyrius įtrauktas į Komercijos
centrą, o R. Girkus buvo paskirtas vyriausiuoju specialistu, atsakingu už geodezinį, fotogrametrinį ir
kartografinį paveldą. Jo iniciatyva ir pastangomis UAB
„Aerogeodezijos institutas“ buvo įsteigta ir kruopščiai
prižiūrima geodezijos, fotogrametrijos ir kartografijos
ekspozicija, kurioje svarbią vietą užėmė žymaus tarpukario Lietuvos geodezininko doc. Jono Deksnio
archyvo dalis bei doc. Antano Ražinsko sukaupta
medžiaga. Ši bendrovėje esanti ekspozicija buvo
atvira įvairiems šalies šviesuomenės, kultūros žmonėms, su kuriais R. Girkus nuoširdžiai bičiuliavosi ir
garsino UAB „Aerogeodezijos institutas“. Jis buvo
aktyvus visuomeninėje geodezinėje, kartografinėje
veikloje. Be gamybinių, mokslo tiriamųjų darbų,
R. Girkui teko dirbti ir pedagoginį darbą – jis yra
dėstęs kartografiją Vilniaus Gedimino technikos
universitete ir Lietuvos žemės ūkio universitete. Jo
mokslinių tyrimų kryptys: geodezijos ir kartografijos
istorija. R. Girkus dalyvavo mokslinėse geodezijos,
kartografijos konferencijose, skaitė pranešimus apie
UAB „Aerogeodezijos institutas“ parengtus įvairaus
mastelio žemėlapius, skaitmeninę kartografiją, geodezinius matavimus ir kt. Pažymėsime, kad R. Girkus
didesnį dėmesį skyrė ne geodezijai, o kartografijai,
jis labiau nusipelnė istorinės kartografijos srityje.
Nėra abejonės, kad senoji kartografija tapo pagrindine Romualdo veiklos sritimi, todėl jį drąsiai galima
vadinti kartografijos istoriku. R. Girkus buvo aistringas istorinių žemėlapių kolekcininkas. Jam buvo
svarbu, kad, ištyrinėjus šiuos senųjų žemėlapių rinkinius ir paskelbus mokslines išvadas, Lietuvos istorija būtų papildyta naujais faktais. R. Girkus buvo
surinkęs įvairių laikotarpių Lietuvos teritorijos topografinių, etnografinių, istorinių žemėlapių kolekciją,
jos dalis buvo publikuota 2002 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijos skyriaus pasaulinei Frankfurto knygų mugei išleistoje knygoje „Lietuva žemėlapiuose“ anglų kalba. Ji buvo šios mugės viena iš
populiariausių ir Lietuvą reprezentuojančių knygų.
R. Girkui rūpėjo, kaip Baltijos jūros šalių, tarp jų ir
Lietuvos, istorija atsispindi kartografijoje tiriant įvairių epochų žemėlapius, atlasus. Domėdamasis karVoruta
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tografijos istorija, jis buvo sukaupęs daug senos
kartografinės medžiagos, rūpinosi jos istoriniu palikimu. R. Girkus tiesiog gyveno savame istorinės
kartografijos pasaulyje, dirbo savo mėgstamą darbą,
daug dėmesio skirdamas Lietuvos tarpukario istorijai,
kartografijai ir topografijai, siekdamas platesnio to
laikotarpio pažinimo. Jam imponavo žinomų tarpukario mokslininkų prof. S. Dirmanto, prof. K. Šleževičiaus, prof. S. Kolupailos, prof. B. Kodaičio, doc.
M. Ratauto, doc. A. Krikščiūno, doc. J. Deksnio
darbai geodezijos, topografijos, kartografijos srityse.
Tai paskatino R. Girkų su kolegomis 2009 m. išleisti elektroninį leidinį „Tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai 1:25 000, 1:100 000, 1:400 000“.
R. Girkaus nuomone, istoriniuose žemėlapiuose
galime atrasti pačios įvairiausios informacijos, kuri
žymiai vaizdingesnė už rašytinę. Originaliu turiniu
išsiskiria R. Girkaus paskelbti straipsniai, kurie parašyti tyrinėjant ir analizuojant senuosius žemėlapius:
„XIX a. Lietuvos dvarų valdų planų ypatumai“,
„Pieštiniai žemėlapiai ir žemėlapiai su piešiniais“,
„Pirmieji lietuviški etnografiniai žemėlapiai“, „Lietuvos Užnemunės (Suvalkijos) kartografavimas“,
„Pirmasis lietuviškas Suvalkijos žemėlapis“, „Senosios kartografijos parodos“, „Žiemgala senuosiuose
Europos žemėlapiuose“, „Neskelbti tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai“ ir kiti. Pažymėtina,
kad R. Girkus buvo vienas iš žymesnių Lietuvos
kartografinio paveldo žinovų, daugelio kartografinių
knygų recenzentas, konsultantas, suteikęs galimybę
kitiems autoriams pasinaudoti savo archyvo žemėlapiais. Jo kolekcijos istorinius žemėlapius galima atrasti šio laikotarpio kartografijos srities knygose:
Algirdas Antanas Gliožaitis „Lietuvos administracinis
suskirstymas žemėlapiuose“ (2008), Algirdas Antanas
Gliožaitis „Mažosios Lietuvos žemė XVIII–XX amžių dokumentuose ir žemėlapiuose“ (2013), Z. Kumetaičio, Č. Laurinavičiaus, Z. Medišauskienės, R.
Šmigelskytės-Stukienės knygoje „Lietuvos sienos:

Romualdas Girkus kviečia lankytojus susipažinti su UAB
„Aerogeodezijos institutas“ nauja ekspozicija. Nuotr. iš Romualdo
Girkaus asmeninio archyvo
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tūkstantmečio istorija“ (2009),
kurioje apie 90 procentų iliustracijų sudaro R. Girkaus rinkinio
žemėlapiai. Mokslines ir mokslo
populiarinimo publikacijas, parašytas R. Girkaus Lietuvos kultūrinio paveldo, geodezijos, istorinės kartografijos temomis, mes
aptiksime respublikinėje spaudoje: Vilniaus Gedimino technikos
universiteto mokslo žurnale
„Geodezija ir kartografija“, istorijos ir kultūros žurnale „Žiemgala“, žurnaluose „Vandens ūkio
inžinerija“, „Žemėtvarka ir
hidrotechnika“, „Žemėtvarka ir
melioracija“, leidiniuose „Kauno
istorijos metraštis“, „Karo archyvas“ (Lietuvos karo akademijos
leidinys), „Matavimų inžinerija
ir GIS“ (Kauno kolegijos straips- Romualdas Girkus po apsilankymo Radvilų rūmų muziejuje, Vilniuje, 2011 m. Nuotr. Iš
nių rinkinys) bei užsienio spau- toMo Duksos asMeNINIo arcHyvo
doje. R. Girkus, kaip retas tyrinėtojas, gebėjo nuodugniai įsigilinti į tyrinėjamus savo naujiems straipsniams. Prisimenu, kuomet po
istorinius objektus, kartografinę medžiagą, todėl jo mūsų apsilankymo K. Varnelio namuose-muziejuje
straipsniai buvo pripažinti vertingais Lietuvos istori- Vilniuje pasirodė R. Girkaus straipsnis „Kartografijai, dalis jų įtraukti į Lietuvos istorijos instituto tęs- ja prof. K. Varnelio kolekcijoje“. Romualdas skatino
tinį leidinį „Lietuvos istorijos bibliografija“ (1998– ir kitus domėtis istorine kartografija, savo darbštu2000). R. Girkus su kolegomis kartografine temati- mu, veržlumu, idėjų drąsumu buvo pavyzdžiu savo
ka buvo išleidęs keletą skaitmeninių diskų. Vienas bendrakursiams, bendradarbiams, kolegoms.
iš paskutiniųjų R. Girkaus, Lietuvos kartografų R. Girkus palaikė nuolatinius ryšius su Vilniaus,
draugijos ir Neries regioninio parko išleistas Kauno, Klaipėdos universitetų, Lietuvos istorijos
diskas – „Nerimi nuo ištakų iki Nemuno“. Pažymė- instituto, Kauno kolegijos mokslininkais.
sime, kad šiam diskui atsirasti įtakos turėjo šis faktas:
2010 m. R. Girkus, atšventęs savo gražų 70 metų
2007 m. vasarą Romualdas kartu su žmona Zita jubiliejų, atsisveikino su UAB „Aerogeodezijos insdalyvavo ekspedicijoje Nerimi po 150 metų pakar- titutas“ kolektyvu, kuriame dirbo daugiau nei 45
tojant grafo K. Tiškevičiaus maršrutą. Lietuvos ar- metus. Šis „Aerogeodezijos institute“ prabėgęs laicheologų draugijos, Lietuvos istorijos instituto, kas matuojamas jo nuveiktais prasmingais darbais.
Klaipėdos universiteto leidžiamame mokslo žurnale R. Girkus bendradarbių, bendramokslių, kolegų
„Lietuvos archeologija“ mes atrandame įvairių atmintyje išliks kaip plačios erudicijos geodezimokslininkų, tarp jų ir R. Girkaus, darbų, susijusių ninkas, kartografas, istorikas, kaip nerimastinga,
su istorine kartografija, senųjų žemėlapių rinkiniais, talentinga, įdomi asmenybė, kuri savo gyvenimą
kurie yra svarbūs Lietuvos archeologiniams tyri- skyrė Lietuvos kultūros paveldo, kartografijos istomams. Pažymėsime, kad R. Girkus daugelį metų rijos, geodezijos puoselėjimui, kuri darbuose buvo
buvo Lietuvos kartografų draugijos valdybos narys, nepaprastai reikli ir sau ir kitiems. R. Girkus mums
šios draugijos Kartografijos istorijos sekcijos vadovas, paliko neblėstantį savo asmenybės žavesį, įsimintiaktyvus Lietuvos kartografų, geodezininkų bendruo- nas savo gyvenimo istorijas ir tą laikotarpį, kai bumenės narys. Jis dažnai lankydavosi Lietuvos moks- vome laimingi su juo dirbdami, su juo susitikdami
lų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Vilniaus Vilniuje, Kaune UAB „Aerogeodezijos institutas“,
universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. jo gražioje sodyboje ties Lapių gyvenviete Kauno
Romualdą buvo galima sutikti įvairiuose archyvuo- rajone, kuri buvo kūrybos ir poilsio vieta, atgaiva
se ir muziejuose, kuriuose buvo saugomi įvairių jam, jo šeimai ir draugams.
Lietuvos laikotarpių žemėlapiai, planai ir kiti vertinn
gi istoriniai dokumentai. Čia jis rinkdavo medžiagą
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Mažosios Lietuvos dvarai

Šereitlaukio dvaro sodybos
istoriniai želdiniai
Sigitas Algis DAVENIS,
Vilnius,

Dainius LABECKIS,
Vilnius

Š

ereitlaukio (arba Šereiklaukio) dvaras
XIX–XX a. pradžioje buvo vienas stambiausių ūkinių vienetų visoje Mažojoje Lietuvoje
(į šiaurę nuo Nemuno – pats stambiausias), o
pati rezidencija, savo ruožtu, viena didžiausių
regione. Iš pradžių valstybinis, nuomotas Šionų
giminės atstovų (žymiausias atstovas Heinrichas
Teodoras Šionas (Heinrich Theodor von Schön,
1772–1856), vėliau Dreslerių (von Dressler) iš
valstybės nusipirktas dvaras nuo XIX a. pradžios tapo pagrindine šios šeimos rezidencija.
Šereitlaukio dvaro sodybos tyrimus atlikęs Martynas Purvinas yra iškėlęs pagrįstą nuomonę,
kad dvaro sodybos erdvinė planinė struktūra
iki XIX a. pradžios buvusi chaotiška, XIX a.
pradžioje Dreslerių šeimos iniciatyva pertvarkyta pagal užsakytą projektą, suformuojant
savininkams imponavusį darnios kompozicijos
kompleksą1, tą autoriui leido teigti pabrėžtinai
simetriška tiesių kelių (kompozicinių ašių)
sistema bei naujas dvaro sodybos suplanavimas,
taisyklingai išdėstant pastatus.
Dvaro sodybos ūkiniai prioritetai, jos lokalizacija
gan lygaus reljefo vietovėje – Nemuno kilpos juosiamame pusiasalyje, kelių tinklas, jungęs ją su kitomis
aplinkinėmis dvarui svarbiomis vietovėmis, taip pat
regioninės tendencijos dvarų architektūroje lėmė
savitą dvarvietės struktūrą ir želdynų komponavimą.
1

Lietuvos dvarų sodybų atlasas, t. 2: Pagėgių savivaldybė, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 229.
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Pažymėtina, jog istorinis želdynų kompleksas (arba
kompleksinis želdynas) išsiskiria dideliu plotu, nors jo
centrinės dalies reprezentacinė dalis nėra aiškiai atsieta
nuo ūkinės dalies, kaip tai įprasta Didžiosios Lietuvos
dvaruose. Tačiau jame galima pastebėti daug struktūrinių bendrybių su kitais Mažosios Lietuvos dvarais.
Šereitlaukio dvaro sodybos sudėtingos kompozicijos kompleksinis želdynas apima dvaro centrą ir driekiasi ilgomis alėjomis iki ~ 2,5 km nuo jo į atokesnes
apylinkes. Tarpukariu parengtame detaliame ir palyginusi itin tiksliame žemėlapyje2 parko zona, esanti
dvaro sodybos centrinėje dalyje, žymima schemiškai,
o žymėjimas legendoje, tikėtina, ne visai atitinka faktinę istorinę padėtį: „parkas“ rodomas kaip plotas tarp
dabartinio (ir istorinio) parko medyno ir tuometinės
rūmų aplinkos, t. y., pagrindinis želdinių masyvas
į „parką“ dėl ne visai aiškių priežasčių nepateko.
Vėliau, kalbant apie parką, jo zona paprastai buvo
suprantama arba kaip apimanti visą dvaro sodybos
centrą su pastatais (1991 m. parko inventorizacija),
arba kaip rekreacinė (medyno) zona į pietvakarius
nuo sodybos centro (tokia apibrėžtis yra, pavyzdžiui,
2011 m. Pagėgių savivaldybės parengtame „Želdinių
taksoraštyje“). Kultūros vertybių registre parko zona
dvaro sodyboje žymima panašioje teritorijoje3.
2

3

Ragnit: Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt 87 [998]),
1936, Archiwum map zachodniej Polski. Prieiga per internetą:
<http://igrek.amzp.pl/details.php?id=8343>, <http://maps.
mapywig.org/m/German_maps/series/025K_TK25/0998_Ragnit_1936.jpg>.
„Šereitlaukio dvaro sodyba“, in: Kultūros vertybių registras. Prieiga
per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/ff2eebae6e94-4ee9-b430-3368c16ac47b>.

71

Dvaro sodybos komplekse ryškūs ašinio komponavimo principais grindžiami vietos peizažo
vizualaus integravimo atvejai: pavyzdžiui, tiesi
medžiais apsodinta alėja nuo buvusių dvaro rūmų
iki buvusios koplyčios, nutolusios per 2 km į vakarus ir pastatytos ant medžiais apsodintos dirbtinai
paaukštintos kalvos, arba šiaurinė dvaro sodybos
alėja, kuri driekiasi pro vandens telkinius (įprastas
efektas dvarų sodybose), o jos ašis orientuota tiksliai į piliakalnį (analogiškai medžiais apsodintą),
atsiveriantį horizonte.
Parko atsiradimo laikas diskutuotinas: literatūroje
minima, jog Šereitlaukio parkas įkurtas XX a. pradžioje4. Tačiau šį teiginį būtina tikslinti, nes jau XIX a.
viduryje dvaro sodybos struktūroje, kaip rodo 1860
m. žemėlapis, buvo išryškėjusios visos pagrindinės
šio istorinio želdynų komplekso dalys ir ašys, kurios
matomos vėlesniuose dvaro istoriniuose šaltiniuose
ir yra fragmentiškai išlikusios iki šiol. Tarp jų ryškus
ir parkas – pietvakarinę dvaro sodybos dalį užimantis
reguliaraus plano želdynas, kurio teritorija iš esmės
sutampa su dabartinio parko želdyno teritorija.

rėjai Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje). Kita vertus,
neabejotina, kad daugiausia lėmė dvaro savininkų
užmojai ir iniciatyvos. Tai buvo Liudvigas Ferdinandas Dresleris (Ludwig Ferdinand Dreßler, 1775–1831),
iš pradžių nuomojęs, o 1812 m. įsigijęs valstybinį
Šereitlaukio dvarą ir daugiau kaip šimtmečiui pavertęs jį savo šeimos lizdu, jo sūnus ir įpėdinis Julijus
Dresleris (Julius Dreßler, 1804–1864) bei jo įpėdiniai
Benas (Louis Benno Emil von Dreßler, 1842–1896),
šio našlė Ana (Anna von Dreßler), sūnus Kondradas (Konrad Arnhold Albert Helfegott von Dreßler,
1885–1955)6. Želdynų pokyčius neišvengiamai turėjo
lemti savininkų kaita, jų finansiniai ar karų nuostoliai
(ypač – Pirmojo pasaulinio karo), taip pat gamtiniai
veiksniai, pvz., 1829 m. Šereitlaukio dvaro medžius
išvartė didžiulis potvynis, dalis medžių anksčiau laiko išnyko dėl nepalankių augimo sąlygų šlapžemėse
ir miškingose vietose arba dėl ligų. Išnykę medžiai
kaskart būdavo atsodinami, tačiau nebūtinai tos pat
rūšies pakaitalais ir nebūtinai išsaugant senąją struktūrą: besikeičiančios aplinkybės ir galimybės skatino
interpretacijų įvairovę. Taip pat buvo gana įprasta
ne tik dvaro želdinių priežiūrą, bet ir jų formavimą
pavesti dvaro sodininkams.

Ma�osios Lietuvos �varai

Šereitlaukio dvaro sodybos situacija 1860 m. žemėlapyje5.
Matomos suformuotos visos pagrindinės dvaro sodybos zonos ir
ašys išlikusios iki šiol

1860 m. plane taip pat matoma greičiausiai arklių
ganymui skirta aptverta teritorija, plytinti į vakarus
nuo dvaro sodybos pastatų abipus ilgosios Šereitlaukio dvaro alėjos. Šiuo metu pietinėje jos dalyje
išlikęs tuopomis ir gluosniais apsodintas tvenkinys, o
šiaurinėje – kiek vėliau statyti buvę dvaro kumetynai.
1860 m. plane taip pat matomos iki šiol išlikusios
pagrindinės alėjos, kurių ilgiausioji, orientuota tiksliai rytų ir vakarų kryptimis, jungia dvaro sodybos
rūmus ir Koplyčkalnį – Šereitlaukio dvarininkų
amžinojo poilsio vietą, kurioje iki XX a. vidurio stovėjo Dreslerių koplyčia. 1860 m. plane ji taip pat jau
yra pažymėta. Šalia Koplyčkalnio išlikusios įvairiais
medžiais apsodintos istorinės dvaro kapinės ir keletas
XIX a. antkapių.
Šereitlaukio dvaro sodybos želdynus projektavę
architektai nėra žinomi (kaip daugumos parkų kū4
5
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Pvz., Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 4: Rahn–Žvirežeris, Vilnius:
Mažosios Lietuvos fondas, MELI, 2009, p. 391.
Preußischen Urmesstischblatt Nr. 87, 1860, Staatsbibliothek zu
Berlin-Preußischer Kulturbesitz. Prieiga per internetą: <http://
genwiki.genealogy.net/Adlig_Schreitlaugken>.

Šereitlaukio dvaro rūmai, XX a. pr.7 Greta rūmų seni medžiai

Seniausiems sodintiems (ne natūraliai išaugusiems) Šereitlaukio medžiams šiuo metu gali būti apie
250–300 metų. Taip leidžia teigti jų kamienų apimtys,
lyginant jas su atitinkamų rūšių medžių apimtimis
kituose Lietuvos parkuose, taip pat su pačiame Šereitlaukyje augančių medžių kamienų skersmenimis,
kurių amžius tiksliai nustatytas iš rievių. Iš jų pirmiausia paminėtina visai šalia senųjų dvaro rūmų vietos
auganti įspūdingo dydžio ir amžiaus (tikėtina, apie
300 m. – medis tuščiaviduris, tad tiksliai nustatyti yra
sudėtinga) liepa – vienas seniausių ir įvairiapusiškai
vertingiausių medžių šioje vietovėje. Ši liepa patenka
į vieną iš ilgosios alėjos, jungiančios dvaro centrą su
Koplyčkalniu, medžių linijų ir, tikėtina, rodo pradinį šios alėjos tašką dar prieš rūmų pastatymą. Šioje
alėjoje yra keletas kiek mažesnės apimties, tačiau taip
6
7

Lietuvos dvarų sodybų atlasas, t. 2: Pagėgių savivaldybė, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 227–228.
Martynas Purvinas, Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais,
Trakai: Voruta, 2015, p. 247.
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pat ne jaunesnių kaip 200–250 metų amžiaus liepų ir
apie 200 metų amžiaus klevų. Tai reiškia, kad ilgoji
medžiais apsodinta alėja, vedanti nuo dvaro centro iki
Koplyčkalnio, atsirado vėliausiai – XIX a. pirmaisiais
dešimtmečiais, ji buvo išvystyta iš dar senesnės alėjos
integruojant jos želdinius.

Šereitlaukio dvaro rūmai, sudeginti 1915 m., po Rusijos karinių
dalinių atakos Pirmojo pasaulinio karo metu8. Priešais rytinį
rūmų fasadą matomas brandžių klevų puslankis, iš dalies išlikęs

Kita alėja, vingiuojanti Vilkyškių link, palei dvaro
malūno tvenkinį, buvo suformuota taip pat senojo
XVIII a. kelio pagrindu: XIX a. pradžios žemėlapyje
tvenkinys jau yra dabartinės formos ir dydžio, o palei
rytinę jo pakrantę eina iki šiol išlikęs kelias9. Vis dėlto
artimiausias dvaro centrui šio kelio segmentas dar
iki 1860 m. buvo pakreiptas statmenai ilgosios alėjos
ašiai. Negana to, šių alėjų susikirtimo vietos ilguma
sutampa su kiek į pietus nuo jo esančios kalvos ilguma. Ši lygiame kraštovaizdyje iškilusi dirbtinė kalva
taip pat apsodinta medžiais – klevų žiedu jos viršūnėje, kurių amžius tikriausiai siekia XIX a.; artėjant
dvaro link, tokia želdinių „karūna“ yra gerai iš tolo
matoma alėjos ašies horizonte. Pati alėja apsodinta
panašaus amžiaus paprastaisiais klevais, mažalapėmis
liepomis, kanadinėmis tuopomis, paprastaisiais uosiais – jų amžius siekia XIX a. vidurį–XIX a. II pusę
(ne visi esami medžiai sodinti vienu metu).
Parko želdinių masyvą, užimantį apie 5 ha, sudaro kelios pagrindinės dalys: (1) centrinė, kuri yra
pagrindinė ir didžiausia parko dalis, apimanti kalvotą
teritoriją iki plačiosios alėjos rytuose ir tvenkinio
šiaurės rytuose; (2) pietvakarinė, kuri ilgu plačiu
puslankiu driekiasi į pietvakarius nuo centrinės,
bei tarp jų esanti laukymė; dar viena (3 – šiaurinė)
istorinio parko dalis, kadaise buvusi reprezentacinė,
šiandien yra atvira vieta beveik be jokių medžių.
XX a. I pusės nuotraukos ir planai leidžia teigti, kad
šioje vietoje buvo dekoratyviais augalais apsodintas,
takelių juosiamas reprezentacinis rūmų sodas (ne
8
9

Martynas Purvinas, Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais,
Trakai: Voruta, 2015.
Schroetter Karte 1802, Maßstab 1:160 000; Schroetterkarte Blatt
20, (1796–1802), Maßstab 1:50000, Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz; Lietuvos dvarų sodybų atlasas, t. 2: Pagėgių
savivaldybė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014,
p. 225.
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vaismedžių). Pastarosios vietos dvaro laikų paveldas
išlikęs labai fragmentiškai: keletas medžių, tarp jų
plačialapės liepos gyvas stuobrys visai netoli rūmų
bei plytų mūro postamentas, tikriausiai parko (sodo)
vartų stulpo liekana (įrašytas į Kultūros vertybių
registrą kaip vertingoji savybė).
Centrinė parko dalis su reguliaraus plano bruožais
užima medžiais apsodintą plynaukštę. XIX a. viduryje
čia būta geometrinio, skersai ir išilgai vienodais takais
suskaidyto želdyno, galbūt bosketo10, kuris vėliau
(XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje) virto į mišraus
planavimo parku. Vis dėlto geometrinio komponavimo bruožai išlikę iki šiol. Reguliarumą pabrėžia
liepų eilės, sodintos kaip gyvasienės, taip kuriant
intymesnį šios vietos charakterį. Simbolinę šios parko
dalies svarbą akivaizdžiai liudija išlikęs postamentas,
gaubiamas liepų eilės posūkio, identifikuojamas kaip
paminklo mylimai kumelei liekana. Kitas svarbus
simbolinis elementas gali būti kompaktiška šimtamečių, tikėtina, taip pat XIX a. pabaigoje sodintų
vienodo amžiaus medžių grupė: dvi eglės ir du aukšti
ąžuolai atvirame trikampiame liepų gyvasienėmis
apribotame plote palei rytinę (plačiąją) alėją.
Pietvakarinė parko dalis suformuota peizažiniu
principu, abipus seno siauro kanalo iš pagrindinio
(rūmų) tvenkinio. Ji tęsiasi nuo šio tvenkinio pakrančių iki pietinio dvaro sodybos pakraščio, iš vakarinės
pusės šį masyvą riboja dar vienas platesnis kanalas
(griovys), ištisine linija nusidriekęs palei visą vakarinį
ir pietinį parko pakraštį. Esama vakarinė šių želdinių
masyvo riba prie atviro lauko nesikeičia nuo XIX a.,
tai rodo ir seniausių medžių, augančių palei šią ribą,
lajos – gana žemos ir pakrypusios į lauką vakarinėje
pusėje. Teritorijoje auga itin senų paprastųjų klevų,
liepų, uosis, eglė, europiniai maumedžiai, kaštonas.
Ant siaurojo kanalo krašto augantys šimtamečiai
medžiai liudija šio kanalo istoriškumą ir želdinių
įvairovę šioje vietoje. Šalia vietomis gana gausūs
lanksvų krūmynai. Pietinėje šios želdyno teritorijos
dalyje išskirtinas soliteras – šimtametis ąžuolas, galbūt
sodintas XX a. pradžioje parko laukymės pakraštyje.
Prie šio ąžuolo taip pat nemaža savaiminių medžių –
drebulių ir kt.
Tarp dviejų parko masyvų iš šiaurės į pietvakarius
driekiasi laisvų kontūrų laukymė, per kurią einantis kelias jungia buvusių rūmų teritoriją su plačiąja
(rytine) alėja. Šis kelias greičiausiai atliko reprezentacinę funkciją tais atvejais, kada į dvarą važiuota iš
pietryčių, kai tuo metu pati rytinė alėja vedė tiesiai
į ūkinį kiemą. Apie kelio per parko laukymę istoriškumą liudija trumpas senų liepų eilės fragmentas,
atsišakojantis nuo plačiosios alėjos į parką, amžiumi
artimas vyraujančiam plačiosios alėjos liepų amžiui.
10

Preußischen Urmesstischblatt Nr. 87, 1860, Staatsbibliothek zu
Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Prieiga per internetą: <http://
genwiki.genealogy.net/Adlig_Schreitlaugken>.
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Apibendrinant, remiantis senaisiais planais ir tikėtinu seniausių išlikusių medžių amžiumi, seniausių
dabartinių dvaro sodybos želdynų ir želdinių formavimosi pradžia laikytina ne XX a. pradžia ir net ne XIX
a., o ne vėliau kaip XVIII a. vidurys. Šereitlaukio dvaro
sodybos želdynai buvo formuojami keliais etapais,
kūrybiškai panaudojant esamą kraštovaizdį. XIX a.
pradžios planuose dar matomas vingiuotų kelių tinklas,
jungęs dvaro sodybą su aplinkinėmis vietovėmis, XIX a.
viduryje pagrindinių kelių trasos dvaro sodybos prieigose jau pakoreguotos, orientuojant jas tiksliai pagal
dvaro sodybos planą (pvz., alėja Nr. 1), tiksliai į pietus
(pvz., alėja Nr. 2) arba į vakarus (alėja Nr. 3), kartu į
išskirtines kalvas kraštovaizdyje: Koplyčkalnį ir Milžinkapį (Šereitlaukio (Šereiklaukio) kapinynas vadinamas
Milžinkapiu, un. k. KVR 1638811). Abiejų pastarųjų
dirbtinių kalvų aikštelių pakraščiai apsodinti panašaus
amžiaus klevų lankais, taip dar labiau išryškinant jų
dominavimą kraštovaizdyje (ypač Milžinkapio atveju).

Ma�osios Lietuvos �varai

Šereitlaukio (Šereiklaukio) II piliakalnis (Pagėgių sav.),
1963 m.12 k. NavIcko Nuotr.

Šereitlaukio kapinynas, kaip rodo dar XIX a. prasidėję kasinėjimai ir vėlesni archeologiniai tyrimai,
yra V–VI a. laidojimo paminklas, taip pat galima
konstatuoti, kad nuo XIX a. tai yra labai svarbus
Šereitlaukio dvaro sodybos želdynų komplekso, jo
vizualinės ir, matyt, simbolinės programos elementas (kartu sustiprinant A. Tautavičiaus darytą ir kitų
autorių ginčytą prielaidą, kad tai visai ne piliakalnis,
o dvarininkų pasilinksminimų vieta13). Kelti hipotezę
apie simbolinę šios kalvos reikšmę Šereitlaukio dvaro
sodyboje ir jos želdynuose leidžia pats faktas, kad
medžiai ant kalvos sodinti laikotarpiu, kai prasidėjo
kapinyno kasinėjimai ir domėjimasis šia vieta kaip
proistorine (radiniai iš kapinyno pateko į žymųjį
„Prussia“ muziejų Karaliaučiuje).
11

12

13
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Kultūros vertybių registras, Šereitlaukio, Šereiklaukio kapinynas
vad. Milžinkapiu. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/staticheritage-detail/158EE9ED-799C-42B0-B4B4-DB4DA2D75074>.
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas / Fototeka (Archeologijos),
Nr. ng. 14091. Prieiga per internetą: <http://www.aruodai.lt/paieska/vaizdas.php?VId=14438>.
Lietuvos TSR archeologijos atlasas, t. 2: Piliakalniai, red. A. Tautavičius, Vilnius: Mintis, p. 162.

Koplyčkalnis iš alėjos pusės tarpukariu darytoje nuotraukoje14.
Dalis klevų, kuriais buvo apsodinta kalva ir į ją vedanti ilgoji
alėja ir kurie tebeauga iki šiol, jau XX a. pradžioje buvo brandūs
medžiai. Kita vertus, nuotraukoje ši vieta matoma gerokai atviresnė

Dar ryškesnė simbolinė raiška ilgojoje alėjoje tarp
buvusių rūmų ir buvusios koplyčios. M. Purvinas
šios alėjos simbolikoje įžvelgia baroko stilistikos ir
didžiųjų Europos ansamblių atgarsius, akcentuodamas
simbolinę jos, kaip jungties tarp dvarininko būsto ir jo
amžinojo poilsio vietos, svarbą bei pastebėdamas, kad
dviejų simetriškai nuo jos atsišakojančių alėjų linijos
taip pat buvo pakoreguotos, suformuojant simetrišką
kelių trišakį15. Panašaus tipo alėjų ir vistų, tiesia linija jungiančių rūmus su tolimame horizonte esančia
architektūriškai išryškinta kalva, iš tikrųjų galima
aptikti Vakarų Europos didžiuosiuose karališkuosiuose parkuose (Kazertoje (Caserta), Kaselyje (Kassel),
Vindzore (Windsor) ir kt.), o pastanga išlyginti kelio
reljefą, kad jis būtų visiškai tiesus, rodo nemenkas
dvaro savininkų ambicijas. Kita vertus, galima įžvelgti
ir regioninės tradicijos tąsą (netgi kai kuriose Lietuvos
dvarų sodybose nuo XVIII a. rūmus ir atokesnę sakralinę vietą jungė ilga ašinė alėja, apsodinta medžiais).
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje galima išskirti
dar vieną etapinį Šereitlaukio dvaro sodybos želdynų
sodinimą. Būtent tuo metu buvo pasodinta dauguma
uosių, iki šiol išlikusių senosiose dvaro alėjose, greičiausiai jais pakeičiant išnykusias alėjų medžių eilių
atkarpas. Atskirose alėjų dalyse atsodinti klevai, kai
kur liepos. Šiam laikotarpiui priskiriami želdiniai palei
senuosius kelius, simetriškai sukančius nuo sankryžos
į Bitėnus ir Dalnitzo palivarką. Į pietvakarius nuo šios
sankryžos atsišakojantis kelias (Alėja Nr. 5) tuomet
apsodintas karpotaisiais beržais, tikėtina, pramaišiui
su platanalapiais klevais (gausios pastarųjų atžalos).
Į šiaurės vakarus atsišakojantis kelias panašiu metu
apsodintas paprastaisiais klevais, vėlgi pramaišiui su
platanalapiais klevais (išlikę šimtamečiai šios rūšies
14

15

Angelai negali gyventi Žemėje, arba Knyga apie žmones: Onos Blankienės gyvenimo prisiminimai / [sudarytoja Kristina Blankaitė],
Klaipėda: Druka, 2014, p. 72.
Martynas Purvinas, „Šereitlaukio (Šereiklaukio) dvaro raidos bruožai“, in: Kultūros paminklai, Nr. 11, Vilnius, 2004, p. 177.
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egzemplioriai abiejose kelio pusėse), o kiek toliau į
mišką – pušimis, liepomis ir ąžuolais. Pastarosios alėjos
atokesniame tęsinyje (neįeinančiame į saugomą dvaro
sodybos teritoriją) galima pamatyti paprastųjų bukų.

1952 m.

Žirgai aptvare, prie Šereitlaukio dvaro sodybos arklidžių,
XX a. pr.16 Antrajame plane matomi klevų puslankio gaubiami
rūmai, spirito varyklos kaminas ir ilgosios alėjos (Nr. 3, žr.
lentelę), vedančios Koplyčkalnio link, fragmentas

Po Antrojo pasaulinio karo dar kartą nuniokotą
Šereitlaukio dvarą perėmė Vilkyškių tarybinis ūkis,
veikęs iki pat Nepriklausomybės atstatymo. Šiuo laikotarpiu ir po jo kartu su dvaro pastatais ilgainiui sunyko
ir dalis istorinių želdinių, vaismedžių sodai, dvaro laikų
gėlynai, dvaro sodyba galutinai prarado reprezentacinę
funkciją ir įvaizdį. Visiškai sunykęs sodas, buvęs tarp
dabartinio parko medyno ir rūmų, rūmų vietoje susiformavo klevų ir kitų medžių sąžalynas, atskiri ilgosios
alėjos segmentai apaugo arba buvo apsodinti mišku, kai
kurie istoriniai alėjos medžiai patyrė miško stelbiamą
poveikį. Menkai prižiūrimame parke sunku įžvelgti
istorinę jo struktūrą, nors, kita vertus, kryptingos jos
deformacijos išvengta. Pagrindinės dvaro želdynų
dalys buvo išsaugotos: mūsų laikus pasiekė, nors ir ne
geriausios būklės, iš esmės visos senosios dvaro alėjos
ir didelė dalis šimtamečių medžių. Takų ir kelių tinklas
pakito nedaug, bene ryškiausias struktūrinis pokytis –
nuo ilgosios (rūmų–Koplyčkalnio) alėjos netoli dvaro
sodybos centro atsišakojantis kelias Nemuno link –
didelės įtakos istoriniams dvaro želdiniams nepadaręs.
Šereitlaukio dvaro sodybos situacija XX a. pr.–
XXI a. (planinė-erdvinė struktūra išlieka)17

1936 m.
16
17

Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai / D. Meškauskienė ir kt., Klaipėda: Libra
Memelensis, 2010, p. 144.
Žemėlapio ir aerofotonuotraukų fragmentai, šaltiniai: Archiwum Map Zachodniej Polski, www.geoportal.lt, mapywig.org, Lietuvos Geologijos tarnyba.
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1995 m.

2015–2017 m.

Rezidencijos želdynai dvaro laikotarpiu sudarė
įvairiapusiškai vieningą visumą, negana to, tai buvo
ir tebėra atviro tipo želdynas, įsiliejantis į aplinkinį
kraštovaizdį, kuris taip pat priklausė šiam dvarui.
Visame dvaro želdynų komplekse sąlygiškai galima
išskirti keletą svarbių dalių, tarp jų penkios ilgesnės,
įvairiais medžiais (daugiausia liepomis ir klevais) apsodintos alėjos, pro kurias patenkama į istorinį dvaro
centrą iš skirtingų apylinkių, dvaro centrinės dalies
želdinių grupės, parkas dvaro sodyboje ir želdiniai
Koplyčkalnio teritorijoje.
Šereitlaukio dvaro sodybos želdynų formavimesi
galima išskirti kelis pagrindinius etapus, kiekvienas
iš jų paliko savo žymę fragmentiškai išlikusiame
istorinio želdyno audinyje. Dalis
želdynų keitėsi, kita dalis buvo
palaipsniui atsodinama jaunais, ne
visada tos pačios rūšies medžiais,
o tai taip pat gerokai keisdavo pirminį želdyno vaizdą. Todėl šiuo
metu dvaro sodyboje galima matyti
daugiasluoksnį kultūros ir gamtos
paveldą. Tvarkant ir prižiūrint
parko želdinius, šį daugiasluoksniškumą svarbu išsaugoti.
1. Iki XIX a. pradžios – valstybinio dvaro sodyba.
Šio laikotarpio botaninis palikimas – senoji Šereit
laukio dvaro liepa ir dalis senųjų medžių ilgojoje
75

Ma�osios Lietuvos �varai

alėjoje, taip pat parko masyve augantys stori ąžuolai.
Šiuo laikotarpiu susiformavo pagrindinių kelių ir
hidrografinis tinklas, kuris vėliau buvo pakoreguotas.
2. Nuo XIX a. I p., išlyginant reljefą pylimais ir
perkasomis, suformuojama ~ 2 km tiesi alėja, jungianti dvaro sodybos centrą su priešingame jos gale
ant supiltos kalvos pastatyta koplyčia. Šiuo laikotarpiu
susiformavo visos pagrindinės dabartinio želdynų
komplekso struktūrinės dalys: griežtai simetriškai suplanuotos ir išlygintos, medžiais (daugiausia liepomis
ir klevais) apsodintos alėjos, klevais apsodintos vad.
Koplyčkalnio ir Milžinkapio kalvos šių alėjų ašyse,
geometrinio parko masyvas, supamas peizažinės dalies, sodas šalia dvaro sodybos centro, plačioji liepų
alėja palei rytinį parko pakraštį.
3. Nuo XIX a. II p. iki Pirmojo pasaulinio karo –
intensyvūs parko ir alėjų apsodinimo darbai, dvaro
sodyboje pagausėja dekoratyvinių introdukuotų medžių
rūšių (europinių maumedžių, kanadinių tuopų ir kt.),
medžiai atsodinami alėjose (paprastieji klevai, platanalapiai klevai, mažalapės liepos, paprastieji uosiai),
formuojami parko želdiniai – parke mažėja ligtolinio
gan griežto reguliarumo, daugėja peizažinio planavimo
bruožų, želdiniais išryškinami simboliniai akcentai.
4. Nuo Pirmojo pasaulinio karo iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą prasidėjo Dreslerių dvaro nuosmukis, o netrukus
dvaras patyrė didelių nuostolių prasidėjusiame kare.
Visa tai atsiliepė ir parkui: tuomet parko kūrimas iš
esmės sustoja.
5. Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos – palaipsnis dvaro želdinių degradacijos laikotarpis.

Seniausia eglė, auganti vakariniame parko pakraštyje, 2019 m.
DaINIaus labeckIo Nuotr.
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Rūšinė sodintų medžių ir krūmų sudėtis palyginus
neįvairi, vyrauja vietinės rūšys: paprastasis ąžuolas,
paprastoji pušis, paprastasis klevas, trapusis gluosnis,
paprastasis uosis, karpotasis beržas, blindė, juodalksnis, mažalapė liepa. Natūraliai priaugę kalninė guoba,
drebulė, paprastasis klevas. Dalis istorinių liepų gali
būti atvežtinės, tarp jų paminėtina didžialapė liepa į
pietryčius nuo buv. rūmų. Tarp introdukuotų istorinių
medžių paminėtini: raudonasis ąžuolas, platanalapis
klevas, paprastasis kaštonas, kanadinė tuopa, europinis
maumedis, vakarinė tuja, taip pat krūmai: juoduogis
šeivamedis, darželinis jazminas, pilkoji lanksva, paprastasis agrastas, baltauogė meškytė, įvairių rūšių
erškėčiai, paprastasis putinas. Želdinių rūšinė įvairovė Šereitlaukio dvaro sodyboje turėjo būti gerokai
didesnė. Kol kas nėra pakankamai istorinių duomenų
šiai įvairovei identifikuoti ir išsamiau pristatyti, tačiau
vietos gyventojai pasakoja apie įvairias margažiedžių
rožių veisles, atsiminimuose užfiksuota paprastoji
cidonija, miške į šiaurę nuo Koplyčkalnio auga paprastasis bukas (keli medžiai), o sodybvietėje, buvusios
pirties teritorijoje, pastebėta pilkosios tuopos atžalų
arba sėjinukų. Kai kurie dekoratyviniai augalai galėjo
paplisti iš vėlesnių dvarvietėje įsikūrusių gyventojų
sodų, tačiau tarp jų, tikėtina, įmanoma rasti ir dvaro
laikų genetinį palikimą. Kita vertus, Šereitlaukio dvaro
sodybos želdynuose yra palyginus daug išskirtinės
vertės egzempliorių – autentiškų istorinio parko reliktų, įspūdingų pavienių medžių ir želdinių grupių.
Šie medžiai išskiriami atskirų dvaro sodybos želdinių
aprašymuose. Palyginus labai didelis medžių skaičius
atitinka formaliuosius saugomų botaninių gamtos paveldo objektų kriterijus (kamieno diametras (apimtis)
1,3 m aukštyje ir istorinė atskirų egzempliorių vertė),
dalis jų atitinka valstybės saugomų objektų kriterijus,
kai kurie – gamtos paminklų kriterijus.
Vyraujanti medžių būklė ir gyvybingumas visose
dvaro sodybos dalyse patenkinama, kritinės būklės
medžių procentas nėra didelis. Prasta kai kurių
želdinių būklė yra ilgametės nepriežiūros ir netinkamos priežiūros pasekmė. Dalis istorinių medžių per
XX a.–XXI a. pr. buvo iškirsta. Pastaraisiais metais
istorinė tuopų eilė, ribojanti vakarinio tvenkinio
aplinką, smarkiai nukentėjo nuo bebrų: dalis medžių
žuvo, dalis liko apgraužtais kamienais. To galima būtų
nesunkiai išvengti, vos pastebėjus daromą žalą, medžių
kamienus apsaugoti tinkleliais arba tvorelėmis. Dalis
medžių yra nukentėję dėl netinkamo genėjimo, tačiau
galima pasidžiaugti, kad iki šiol tai nėra labai paplitusi
bėda Šereitlaukyje. Dalis medžių serga ir žūsta dėl
natūralių, iš dalies su klimato kaita susijusių priežasčių. Visi kaštonai Šereitlaukyje yra pažeisti keršosios
kandelės ir grybinių ligų, daugelyje paprastųjų uosių
pastebimi grybinės kilmės uosių džiūties požymiai.
Kai kurios liepos ir klevai pažeisti grybinių ir kitų
ligų. Tiesa, skirtingose dvaro sodybos zonose medžių
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Šereitlaukio dvaro sodybos istorinių želdynų ir želdinių schema, dabartinė padėtis (raudonai žymimos istorinių alėjų linijos, skaičiais –
svarbiausi želdiniai ir jų grupės):
1. Alėja Nr. 1 (palei rytinį parko pakraštį). 2. Alėja Nr. 2 (palei buv. malūno tvenkinį). 3. Alėja Nr. 3 (nuo dvaro sodybos centro
iki Koplyčkalnio). 4. Alėja Nr. 4 (senojo kelio link Bitėnų atkarpa). 5. Alėja Nr. 5 (senajo kelio Dalnitzo palivarko link atkarpa).
6. Koplyčkalnis. 7. Raudonųjų ąžuolų eilė. 8. Milžinkapis. 9. Parko centrinė dalis ir seniausi ąžuolai. 10. Parko vakarinė dalis su
senaisiais medžiais. 11. Svirno aplinkos medžiai. 12. Senoji liepa šalia rūmų vietos. 13. Klevų puslankis. 14. Medžių eilė palei ūkinį
kelią. 15. Tuopų eilė ir kiti medžiai tvenkinių aplinkoje. 16. Gluosnis (šalia buv. arklidžių vietos). 17. Pietinė parko dalis. 18. Alėjų
3, 4, ir 5 sankryža. 19. Medžiai Koplyčkalnio aplinkoje, senosiose kapinėse. 20. Sodinti medžiai miške (bukai ir kt.). 21. Sena liepa
Alėjoje Nr. 3. 22. Liepa Alėjos Nr. 1 istorinėje linijoje. 23. Medžiai šlapžemėje į rytus nuo parko

būklė gana įvairi, priklausomai nuo augavietės sąlygų
ir medžių rūšinių ypatybių.
Atsižvelgiant į medžių būklę, jų reikšmę ir vertę, planuojama imtis jų profesionalaus tvarkymo ir
priežiūros. Darbus atliekantys sertifikuoti arboristai
turėtų kiekvienu atveju pasirenkamas priemones
patikslinti, pagal poreikį taikydami papildomus
detalesnių tyrimų metodus. Kiekvienu konkrečiu
atveju rekomenduojama taikyti profesionalias šiuolaikinėje arboristikoje priimtas priemones želdinių
gerovei, stabilumui užtikrinti ir palaikyti ateityje:
lajų surišimą ir suveržimą, kamieno suveržimą,
lajos redukciją, atramų statymą, augavietės sąlygų
gerinimą, selektyvų jaunų medelių šalinimą, kada
jie stelbia vertingų brandžių medžių apatines šakas.
Kaskart, prieš parenkant tikslesnes priemones, medį
reikia detaliau ištirti. Alėjų medžius rekomenduojama
tvarkyti teikiant prioritetą istoriškai vertingiausiems
medžiams, kuriems reikalingas gydymas ir globa.
Kai kuriems blogesnės ar net labai blogos būklės medžiams yra būtina profesionali pagalba, dalį medžių
galbūt teks šalinti – tokiais atvejais vis dėlto reikėtų
palikti estetiškai vertingus medžių kamienus, kurie
palaikytų seno parko autentišką įvaizdį.
Tvarkant dvaro sodybos želdinius, ypač parką, būtina išsaugoti ne tik vertingus istorinius medžius, bet ir,
atsižvelgiant į perspektyvumą, didžiąją dalį jaunesnių
medžių, kurie palaipsniui tampa pamaina seniesiems.
Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į medžių polajo,
apatiniojo ir viduriniojo ardo, ypač krūmų apsaugą,
be kurios istorinių želdinių masyvų saugojimas būtų
nepilnas ir duotų nepageidaujamų efektų: pašalinant
apatinį ardą parkas praranda savo jaukumą ir išraiškingumą, sumenksta želdinių kompozicijų estetinė vertė
ir vienovė, vietoje viso to liktų kiaurai permatomas
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plotas – teritorija, kurioje dominuoja medžių kamienai. Be to, pašalintų krūmų vietoje ilgainiui susidarytų
sąlygos plisti menkaverčiams savaiminiams medeliams
ir tolimesnėje perspektyvoje parkas anksčiau ar vėliau
jais užželtų. Todėl apatinio ardo „valymas“ nuo jaunų
medžių rekomenduotinas tik tais išimtiniais atvejais, kai
norima atkurti išnykusius (tačiau georadaru pagrįstus)
takus arba kai tai padeda išryškinti vertingas želdinių
grupes, arba kai jauni mažesnės vertės medžiai gali
užstelbti senųjų didelės vertės medžių apatines šakas,
kurioms būtinas geresnis apšvietimas.
Želdinius (arba žėlinius) buvusių rūmų teritorijoje, esančioje už liepos, prasminga išsaugoti kaip
žaliąją sieną, įprasminančią neišlikusių rūmų tūrį ir
sudarančią foną gamtos paveldo objektui. Tai svarbu
ne tik dėl estetinių priežasčių, bet ir dėl senosios liepos – vieno žymiausių ir įvairiapusiškai vertingo šios
dvaro sodybos akcento – kaip gamtos paveldo objekto
apsaugos. Liepa jau ne vieną šimtą metų augo iš rytų
pusės dengiama rūmų, o juos nugriovus – medžių.
Todėl pašalinus esamą medžių masyvą už šios liepos
ir atvėrus erdvę, staiga pasikeitusi jos augimvietės
situacija neigiamai atsilieptų medžio fiziologijai ir
statikai: senam medžiui būtų sunku prisitaikyti prie
pasikeitusio apšvietimo, vėjo krypties ir stiprumo,
kurį šiuo metu švelnina už liepos esantys želdiniai.
Straipsnis parengtas Rambyno regioninio parko direkcijai
įgyvendinant Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo
per sieną programos projektą „Pietų Baltijos dvarai“.
Šios informacijos turinys yra tik autorių atsakomybė
ir jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos
Sąjungos, Vadovaujančiosios institucijos arba Pietų Baltijos pasienio bendradarbiavimo programos 2014–2020 m.
Jungtinio sekretoriato požiūrį.
Užs. Nr. 14
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„Vorutos“ interviu

„Rugiuose prie bedugnės“
vertėjas Povilas Gasiulis

Povilas Gasiulis Trakuose, 2010 m. liepa. Iš kairės: Felicija Karpalova, Valerija Gasiulienė, Marija Karpalova, Povilas Gasiulis.
Juozo vercINkevIčIaus Nuotr.

Vienas žymiausių Lietuvoje vertėjų, verčiančių iš anglų kalbos, Povilas Gasiulis gyvena
ir dirba Biržuose. „Voruta“ nori jį pristatyti
savo skaitytojams.
Na jau, na jau. Nei vienas žymiausių, nei ką,
nebent kai kam šiek tiek žinomas. Be to, ne profesionalas, mėgėjas. O pomėgį, manau, tik iš dalies galima
laikyti darbu, tiesa?
Nuo ko, Povilai, viskas prasidėjo? Kada pasukote į vertimus?
Vertimu susidomėjau studijuodamas Vilniaus
universitete. Buvau dėst. A. Dantaitės vadovaujamo
vertėjų būrelio narys. Vertėme D. E. Stainbeko (John
Ernst Steinbeck) „Bėrąjį ponį“. Kai knygutė buvo
išleista, savo verstos dalies, pasidarbavus redaktorei,
beveik neatpažinau... Savarankiškai išverčiau E. P.
Koldvelio (Erskine Preston Caldwell) novelę „Vyras ir
moteris“. Ji buvo išspausdinta universiteto laikraštyje
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„Tarybinis studentas“. Paskui nudrožiau į Valstybinę
grožinės literatūros leidyklą, vėliau pasivadinusią
„Vaga“, ir pareiškiau norą versti... knygą! Ir tas noras išsipildė, kai mano atliktas bandomasis vertimas
buvo neįtikėtinai ir, kaip man atrodė, nepelnytai gerai
recenzento J. Subatavičiaus įvertintas.
Regis, pirmas Jūsų vertimas buvo D. D. Selindžerio (David Jerome Salinger) romanas
„Rugiuose prie bedugnės“?
Taip. Redagavo G. Zolubienė. Bendradarbiavimas
su ja man buvo gera mokykla. (Beje, dėl šito vertimo
likau nebaigęs universiteto. Pašalintas dėl akademinių
įsiskolinimų.)
Kodėl pasukote prie E. Hemingvėjaus (Ernest
Hemingway) kūrybos ir kokius dar kūrinius
esate išvertęs?
Pats nepasukau – leidykla pasiūlė versti „Fiestą“,
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o vėliau ir dar porą E. Hemingvėjaus romanų. (Tarp
kitko, studijuodamas išverčiau trumputę jo novelytę
ir nunešiau į „Lietuvos pionierių“, bet ji nebuvo
išspausdinta.) Taupumo sumetimais kūrinių neminėsiu, manau, pakaks tik autorių. Tai D. Storis (David
Storey), D. Džoisas (James Joyce), K. Vonegutas (Kurt
Vonnegut), D. R. Dos Pasosas (John Roderigo Dos
Passos), E. M. Forsteris (Edward Morgan Forster),
N. K. Maileris (Norman Kingsley Mailer), A. Džonsonas (Adam Johnson), T. Daltonas (Trent Dalton)1.
Žinau, kad dabar irgi esate užsiėmęs vertimu.
Gal galite pristatyti, ką verčiate?
Jau išverčiau ir atidaviau leidyklai. Kol knyga
neišėjo, pristatinėti nedrąsu. Ką žinai, ims pandemija
ir sumaišys kortas...
Ar sudėtinga versti iš anglų kalbos? Juk,
regis, mokėtės ne anglų, o lietuvių kalbos?
Įstojau studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros, bet
po pirmo semestro perėjau į anglistiką. Dėl sunkumo –
kaip čia pasakius... Problemos dvi: arba neįkandu
žodžio, frazės, sakinio prasmės (būna, kad nepadeda
joks žodynas ar žinynas), arba nesugebu minties, nors
ir aiškios, adekvačiai ir sklandžiai perteikti lietuvių
kalba. Problemą išspręsti pavyksta – džiaugiesi, nepavyksta – liūdi... C‘est la vie2, kaip sako prancūzai.
Gal galėtumėte pasakyti, kas ruošia anglų
kalbos vertėjus Lietuvoje? Ar daug jų ruošiama?
Ko nežinau, tai nežinau.

1

2

Povilo Gasiulio vertimai iš anglų kalbos (knygos): J. D. Salinger,
Rugiuose prie bedugnės: romanas, Vilnius: Vaga, 1966, 1970, 1986;
Alma littera, 1999, 2000, 2003–2010 kasmet, 2013, 2014, 2016;
E. Hemingway, Fiesta: (saulė taipgi teka…): romanas, Vilnius: Vaga,
1967, 1977; Žaltvykslė, 2006; D. Storey, Toksai sportinis gyvenimas:
romanas, Vilnius: Vaga, 1969; E. Hemingway, Kam skambina varpai: romanas, Vilnius: Vaga, 1972, 1980, 1991; Alma littera, 2002;
Žaltvykslė, 2007; Baltos lankos, 2015; K. Vonnegut, Skerdykla
Nr. 5, arba Vaikų kryžiaus žygis; Čempionų pusryčiai, arba Sudie,
juodasis pirmadieni!: romanai, Vilnius: Vaga, 1981; E. Hemingway,
Salos vandenyne: romanas, Vilnius: Vaga, 1982; Žaltvykslė, 2006;
J. Joyce, Dubliniečiai: apsakymai, Vilnius: Vaga, 1985, 2008; Baltos
lankos, 2013; J. Joyce, Menininko jaunų dienų portretas: romanas,
Vilnius: Vaga, 1989; J. D. Passos, Keturiasdešimt antroji paralelė:
romanas, Vilnius: Vaga, 1998; E. Morgan Forster, Kur nedrįsta
žengti angelai; Kelias į Indiją: romanai, Vilnius: Vaga, 2000; Lietuvos
rytas, 2006; K. Vonnegut, Čempionų pusryčiai, arba Sudie, juodasis
pirmadieni!, Kaunas: Kitos knygos, 2006; K. Vonnegut, Skerdykla
Nr. 5, arba Vaikų kryžiaus žygis, Kaunas: Kitos knygos, 2006, 2008;
K. Vonnegut. Galapagai: romanas, Kaunas: Kitos knygos, 2007; K.
Vonnegut, Sveiki atvykę į beždžionyną: apsakymai, Kaunas: Kitos
knygos, 2009; K. Vonnegut, Telaimina jus Dievas, pone Rouzvoteri,
arba Perlai kiaulėms: romanas, Kaunas: Kitos knygos, 2012; J. D.
Passos, Manhatano stotis: romanas, Vilnius: Baltos lankos, 2012;
A. Johnson, Našlaičių prižiūrėtojo sūnus: romanas, Vilnius: Baltos
lankos, 2014; N. Mailer, Nuogieji ir mirusieji: romanas, Vilnius: Kitos
knygos, 2017; T. Dalton, Berniukas nuryja visatą: romanas, Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019. Red. pastaba.
Liet. Toks gyvenimas!
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Esate gavęs Metų vertėjo krėslą3. Už kokius
nuopelnus Jums suteiktas šis apdovanojimas?
Už D. R. Dos Pasoso
romano „Manhatano stotis“
vertimą.
Ar vaikai nepasuko
vertėjų keliu? Kuo jie
užsiima?
Abu, Aistė ir Gediminas, gerai valdo žodį. Aistė
anglistė, išvertė L. Chaney
knygą „Chanel. Intymus
gyvenimas“. Dabar pasuko
mamos, mano žmonos Valerijos, pėdomis: yra finansų
valdymo magistrantūros
studentė. Dirba administratore. Gediminas – komunikacijos konsultantas.

Džeromo Selindžerio knygos „Rugiuose
prie bedugnės“ (vertė Povilas Gasiulis,
dail. E. Katilius, 2 leid., Vilnius: Vaga,
1970) viršelis

Jūsų tėvelis Povilas Gasiulis buvo Lietuvos
pasienietis Antano Smetonos laikais. Gal
galėtumėte papasakoti apie savo tėvus? Jie,
regis, gyveno Medenių kaime, netoli Utenos.
Tėvai buvo valstiečiai, vėliau kolūkiečiai. Taip,
tėtis tarnavo pasieniečiu, o valstiečiu tapo po to,
kai bevaikis dėdė jam užrašė žemę Medenių kaime.
Buvo mažakalbis, apie save nemėgo pasakoti, jei
pasakodavo, tai, kaip tuomet man, kvailiui, atrodė,
nereikšmingas smulkmenas. Tačiau svarbiausia, kad
nesistengiau klausinėti ir užrašyti jo prisiminimų.
Mama Aldona Gasiulienė turėjo gerą balsą, jaunystėje
giedojo bažnyčios chore, mokėjo daug dainų, dainuodavo ne tik prie vaišių stalo, bet ir šiaip triūsdama
apie namus. Mokėjo vaizdingai pasakoti, turėjo įgimtą
kalbos jausmą. Versdamas knygas, ieškodamas tinkamo žodžio ar posakio, dažnai klausdavau savęs: „O
ką tokiu atveju sakytų mama?“ Ir tas žodis ar posakis,
žiūrėk, imdavo ir išnirdavo iš atminties.
Linkime gerų vertimų ir knygų.
Kalbėjosi Juozas VERCINKEVIČIUS

3

Vertėjui Povilui Gasiuliui taip pat įteikti šie apdovanojimai: 2013 m.
Šv. Jeronimo premija už ištikimybę amerikiečių literatūros meistrams
Džonui Roderigui Dos Pasosui ir Kurtui Vonnegutui, už puikiai perteiktą originalą, individualizuotą įvairių socialinių sluoksnių kalbą,
žargoną, 2014 m. Adamo Džonsono knyga „Našlaičių prižiūrėtojo
sūnus“ išrinkta vertingiausia metų verstine knyga. Red. pastaba.
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Žvilgsnis į tolimąjį
Egiptą
E
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gipto Arabų Respublika – valstybė Šiaurės Afrikoje ir Azijos Sinajaus pusiasalyje,
turinti per 95 mln. gyventojų. Šalis didžiuojasi
turtinga istorija – praeityje čia gyvavo Senovės
Egipto civilizacija, kuri turėjo raštą, organizuotą
religiją, centralizuotą valdymą. Garsiausią šios
civilizacijos paveldą sudaro Gizos nekropolis su
Didžiuoju sfinksu, taip pat Memfio, Tėbų, Karnako griuvėsiai, Karalių slėnis. Lietuviai irgi yra
pamėgę šią šalį – nuostabų kampelį atostogoms.
Trakietę karaimų tautos atstovę Beatą Rajeckaitę, pernai gyvenusią ir dirbusią Gambijos
Respublikoje pagal Vystomojo bendradarbiavimo
platformos paskelbtą konkursą, jau beveik metus
praleidusią saulėtame Egipte, ši šalis žavi savo
tradicijomis ir kultūra.
Jau beveik metus gyvenate Egipte. Gal galėtumėte papasakoti, kokie keliai Jus atvedė į šią
šalį? Kodėl pasirinkote Egiptą? Prieš tai buvote
Gambijoje, gan egzotiškoje šalyje.
Nusprendžiau kraustytis į Kairą ne dėl gražių paveiksliukų ir auksinių paplūdimių, tai buvo praktiškas
sprendimas mokytis arabų kalbos, plėsti savo pažinčių
ratą regione ir iš vidaus pamatyti, kaip ir kur yra skirstomos investicijos, kokiomis problemomis gyvena tik
dabar po 2011 m. revoliucijos visiškai atsigaunanti
ekonomika, ir pasitikrinti, ar Artimieji Rytai tikrai yra
regionas, kuriame noriu kurti savo karjerą ir ateitį.
Kairas (Egipto sostinė) – pats didžiausias miestas
Artimuosiuose Rytuose, kuriam priklauso seniausias
pasaulyje universitetas. Kairas yra vienas iš pagrindinių
Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos megapolių: tai puiki
vieta mokytis, kurti ir plėsti savo pažinčių ratą.
Egiptas yra sparčiausiai auganti startuolių ekosistema Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Pastaruosius penkerius metus ši šalis yra pelnytai lepinama
tarptautiniais fondais startuoliams, inkubatoriais, akseleratoriais, valstybinėmis iniciatyvomis ir investicijomis
iš viso pasaulio.
Egipte kuriasi 20 naujų miestų, vienas iš jų – 58
trilijonus dolerių kainuojanti „Naujoji sostinė“, savo
dydžiu prilygstanti Singapūrui, vadinama ambicingiausiu pasaulio statybų projektu. Labai džiaugiuosi,
kad kartu su komanda darbe galiu prisidėti prie šio
projekto vystymo.
Papasakokite, kuo užsiimate Egipte, kaip atrodo Jūsų darbo diena ir laisvalaikis?
Šiuo metu dirbu verslo vystymo srityje, planuoju
strateginius ir verslo partnerius, ieškau naujos pro-
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Saulėtekis šiaurinėje pakrantėje. Už nugaros Al Alamin bokštai –
vienas ambicingiausių ir prabangiausių rajonų Kaire. Pirma iš
dešinės – Beata Rajeckaitė. 2020 m. Nuotr. Iš beatos raJeckaItės
asMeNINIo arcHyvo

dukcijos, su komanda iš peties dirbame ties įmonės
modernizavimu ir vidinių duomenų valdymu.
Su kolegomis dažnai juokaujame, kad, nors esame
iš skirtingų žemynų, gyvenimas Egipte kaip ir namie –
ryte atsikeli, išgeri kavos, ateini į darbą, kur praleidi
aštuonias valandas, po to važiuoji į sporto klubą arba
susitikti su draugais. Vienas esminių skirtumų – tai
darbo savaitės pradžia: Egipte, kaip ir daugumoje Arabų
šalių, darbo savaitė prasideda sekmadienį ir baigiasi
ketvirtadienį vakare, nes penktadienis musulmonams
yra šventa diena.
Gyvenant Egipte labai lengva prisitaikyti prie vietinių įpročių: vakarienę valgyti 10 val. vakaro, visur
ir visada gurkšnoti arbatą bei traukti vienam kitą per
dantį. Egiptiečių humoro jausmas yra puikiai žinomas
ir mylimas visame pasaulyje, o ypač Artimuosiuose
Rytuose. Tai kandus, bet pozityvus, kupinas ironijos,
sarkazmo bei kartu maloniai nustebinantis komentaras.
Neįtikėtina, kaip viename sakinyje gali tilpti tiek daug
skirtingų emocijų ir po kelių sekundžių nuskambėjusio komentaro visa kavinė prapliumpa juokais, o
komentarą sukūręs personažas akimis ieško, su kuo čia
suploti rankomis (po gero juoko būtina surasti, kam
„duoti penkis“).
Vasarą beveik visus savaitgalius leidžiame šiaurinėje pakrantėje, kurią skalauja akinamo mėlynumo
Viduržemio jūra.
O kaip atrodo Jūsų buities sąlygos?
Tik atvažiavusi į Kairą ieškojau vietos, kuri būtų
2020 m. gruodis Nr. 4 (870)
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netoli darbo ir arti senamiesčio. Šiuo metu gyvenu
vakarinėje Nilo dalyje, oficialiai vadinamoje Giza.
Nors čia gatvėse daug turistų nesutiksi, jos toli gražu
ne tuščios: daug vietinių parduotuvių, vaisių kioskų,
gatvės maisto pardavėjų. Kainos daug mažesnės nei
prašmatniuose rajonuose, o jei esi ištikimas savo vaisių
ir daržovių pardavėjui, retkarčiais gausi ir nemokamų
gėrybių.
Reikia turėti omeny, kad Kaire, remiantis oficialiais
duomenimis, gyvena per 9 mln. gyventojų ir jei reikėtų
rasti vieną dalyką, kurio nekenčia visi 9 mln. žmonių,
tai būtų kamščiai. Jei labai nepasiseks, gali tekti strigti
kamščiuose valandų valandas, kol pasieksi savo tikslą,
esantį vos už 10 km. Mano asmeninis rekordas – 15
km įveikiau per 4 val. ir 27 min.
Kaire yra labai didelė emigrantų bendruomenė,
žmonės iš viso pasaulio pasirinko Egiptą kaip savo gyvenamąją vietą ilgesniam ar trumpesniam laikui. Šalies
sostinėje yra keli mikrorajonai, kurie gerai žinomi dėl
ten gyvenančių užsieniečių: Zamalek, Maadi, Naujasis
Kairas. Bet manęs tos vietos nežavi, dauguma iš jų yra
daug tvarkingesnės, ramesnės ir tylesnės nei senamiestis ar Giza. Aš nusprendžiau gyventi tikrame Kaire,
tokiame, koks jis yra, o ne pagražintoje užsieniečių
sukurtoje iliuzijoje.
Jei kalbėtume apie buities sąlygas, apibendrinti irgi
labai sunku, aš gyvenu paprastame bute su gerai veikiančiais elektronikos prietaisais, oro kondicionieriumi,
tekančiu vandeniu. Pavažiavę 15 min. automobiliu
nuo mano namų, pamatysite rūmus, kuriuose yra ne
tik tekantis vanduo, elektra, bet ir marmuru nusėtos
grindys ir krištoliniai sietynai. O už 20 min. kelio šiaurės
kryptimi nuo mano namų yra lūšnynas, kuriame nėra
tekančio vandens, o elektriniams prietaisams elektra
tiekiama iš privačių generatorių. Kairas – kontrastų
miestas, kaip patys egiptiečiai mėgsta sakyti, čia nėra
vietos vienai nuomonei, vienai realybei ir vienai tiesai.
Gal galėtumėte supažindinti su egiptiečių
gyvenimo būdu, kultūra?
Egipte kultūra yra labai glaudžiai susijusi su islamo
religija. Jeigu pradėčiau pasakoti apie islamą ir kaip tai
veikia egiptiečių identitetą, kultūrą, kasdienį gyvenimą ir svarbiausius gyvenimo sprendimus, tai užimtų
bent pusę šio mūsų interviu. Dabar tik užsimenu,
kad ši religija daro stiprią įtaką tokiems kasdieniams
reiškiniams kaip apranga, pasisveikinimas, aksesuarai,
laisvalaikio leidimo būdai ir svarbiems gyvenimo įvykiams – vestuvėms, šeimos planavimui, išsilavinimui,
gyvenamajai vietai ir gyvenimo kokybei. Aš tik noriu
pasakyti, kad medijos dažnai formuoja neigiamą įspūdį
apie islamą ir musulmonus. Islamas kaip religija kalba
daug apie lygybę, pagalbą ir pagarbą vienas kitam bei
tyras intencijas.
Apibendrintai kalbėti apie egiptiečius yra beveik
neįmanoma, tai beveik 100 mln. skirtingų žmonių,
gyvenančių labai skirtingomis sąlygomis ir galimybėmis. Jei reikėtų išrinkti tris žodžius, apibūdinančius
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kiekvieną egiptietį – jauną ar seną, religingą ar ne, iš
Aukštutinio Egipto ar Kairo, tai būtų: visada vėluojantis, egiptietišką maistą dievinantis ir į visus klausimus
atsakymus turintis besišypsantis personažas.
Dauguma egiptiečių daug laiko leidžia su draugais
ir šeima, bendruomenė čia labai svarbus gyvenimo
aspektas. Dauguma Kaire ir didžiuosiuose miestuose
gyvenančių žmonių priklauso klubams: tai vieta,
kurioje dažniausiai yra sporto salės, teniso kortai, futbolo aikštelė, baseinas ir kelios kavinės. Tai vietos, kur
egiptiečiai dažnai renkasi, kad susitiktų su draugais ir
leistų laisvalaikį. Klubo narystė perduodama iš kartos į
kartą, nusipirkti narystę iš klubo gali būti labai brangu.
Ir nors beveik ketvirtadalis Egipto gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, jie patys sako, kad niekas čia
alkanas nelieka. Čia priimti, pamaitinti ir mylimi bus
visi gyvenantys, keliaujantys ar pro šalį užklystantys.
Senovės Egipto legendomis ir mistika apipinta šalis
lepina savo svetingumu, mylinčiomis ir atviromis egiptiečių širdimis, nuostabiu maistu, neįtikėtinais gamtos
reiškiniais ir neribotomis galimybėmis. O aš, beveik
metus pagyvenusi Egipte, galiu tik pakviesti pamiršti
pasaką „Tūkstantis ir viena naktis“, o vietoj to aplankyti
niekada nemiegantį, technologijų startuolių pamėgtą ir
10 mėn. per metus saulės bučiuojamą Kairą.
Lietuviai pamėgo Egipto kurortus. Kokių pateiktumėte rekomendacijų vykstantiems į šią
turistinę šalį ir ko galbūt patartumėte vengti?
Viskas labai priklauso nuo asmeninio skonio ir
tikslo, bet visus atvykstančius kviečiu apsispręsti, ar
norite pamatyti tikrąjį Egiptą – jus domina kultūra,
tradicijos, muziejai, ar visgi atvažiavote į Egiptą,
vedini saulės ilgesio ir planuojate didžiąją dalį laiko
degintis, nardyti ir smagiai leisti laiką suvenyrų parduotuvėse. Abiem atvejais Egiptas yra puiki vieta.
Atvykstantiems atostogauti labiausiai siūlyčiau išbandyti naujus kurortus: Marsa Alam, Ras Šatan, Gouna,
šiaurinę pakrantę. Kai kurie iš jų yra labai prašmatnūs
ir modernūs, kiti – dykumos viduryje nusidriekusios
stovyklavietės, kur nėra interneto ar telefono ryšio, bet
dauguma žmonių būtent ten randa ramybę ir poilsį.
Egiptas yra puiki vieta atostogoms, lietuvių pamėgti
kurortai Hurgada ar Šarmel Šeichas jau turi bent kelis
žodžius lietuviškai mokančius pardavėjus. Hurgadoje
yra viena didžiausių lietuvių bendruomenių šalyje. O
saulė pietiniuose kurortuose lepina net iki ankstyvo
gruodžio.
O štai ieškantiems nuotykių ir norintiems pažinti
tikrąjį Egiptą linkiu neaplenkti Kairo ir susirasti vietinį
sertifikuotą gidą. Šalies sostinė yra kupina vietų, kurių
nerasite jokiuose kelionių giduose, internetiniuose dienoraščiuose ir mobiliosiose programėlėse. Skaniausias
maistas, karščiausios diskusijos, gražiausi paveikslai ir
šokiai visada vyksta ten, kur atviros širdys ir žmonės
gerbia vieni kitus – egiptiečių namuose.
Taip pat norintiems susipažinti su tikrąja Egipto kultūra
linkiu lankyti šeimas, beduinų bendruomenes ir mažiau
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dėmesio skirti turistinių vietų lankymui. Pasiryžusiems
pamatyti „tikrąjį Egiptą“ linkiu kantrybės ir pagarbos.
Turime suprasti, kad Egipte esame svečiai ir čia atvykus
reikėtų gyventi pagal daugumos diktuojamas normas ir
taisykles: lankantis maldos namuose dėvėti laisvus ir visą
kūną dengiančius drabužius (moterims galvos apdangalas
būtinas), skrodžiant Senojo Kairo gatves, rekomenduojama vengti aptemptų drabužių, bet kokio fizinio kontakto
su priešinga lytimi, o svarbiausia nebijoti derėtis ir šypsotis.
O jei dar išmoksite kelis žodžius arabiškai, tai pažadu, kad
derėtis bus daug lengviau.
Vis dėlto labiausiai linkiu atvirų širdžių ir akių.
Islamo kultūra dažnai yra demonizuojama ir neteisingai pristatoma žiniasklaidoje, labai lengva susidaryti
neteisingą įspūdį. Religijos atžvilgiu Kairas yra vienas
liberaliausių, atviriausių ir tolerantiškiausių miestų
Artimuosiuose Rytuose. Šalies Vyriausybė 2018 m.
priėmė įstatymą, kad bet koks viešas skatinimas ar
komentaras, susijęs su religija, gali būti baudžiamas
griežta bausme ar kalėjimu.
Kartais man labai gaila, kad Egiptas yra matomas
kaip „viskas įskaičiuota“ kurortas, nors čia slepiasi tiek
daug kultūros, istorijos, inovacijų, naujų atradimų ir
modernių stebuklų.
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Visą pasaulį yra sukausčiusi koronaviruso
pandemija. Kokia situacija Egipte ir kaip tai
paveikė Jūsų planus? Su kokiais iššūkiais susidūrėte?
2020 m. kovą Egiptas oficialiai „užsidarė“. Priversti
egiptiečius negerti arbatos ir nerūkyti kaljano iki išnaktų
atrodė misija neįmanoma. Komendanto valanda beveik
užgesino niekada nemiegančio Kairo dvasią ir lygi šiol

miestas dar visiškai neatsigavo. Daug mažų parduotuvių, kioskų taip ir liko uždaryti, todėl kai kurios Senojo
Kairo dalys atrodo lyg apleisti rajonai.
Visi galintys dirbti iš namų turėjo dirbti nuotoliniu
būdu, po 18.00 val. tik maisto kurjeriai, gydytojai ir
taksi vairuotojai galėjo būti gatvėse. Visos kavinės,
restoranai, arbatos namai, barai ir parduotuvės uždarytos, atidaromos tik tam tikromis valandomis. Bauda
už vaikščiojimą be kaukės – 20 000 egiptietiškų svarų
(~ 100 Eur).
Iš pradžių išsigandau ir supykau ant savęs, kad atvažiavau į naują šalį ir negaliu jos pamatyti, susipažinti
su jaunais žmonėmis ir aplankyti naujų vietų. O tada
panikai šiek tiek nurimus supratau, kokia aš laiminga,
kad esu sveika ir oficialiai karantinui pasibaigus galėsiu
džiaugtis visais Egipto malonumais.
Esate karaimų tautos atstovė. Galbūt pavyko
rasti kokių karaimiškų pėdsakų ir tenai?
Buvau labai maloniai nustebinta, kad dauguma
mano pažįstamų, kurie domisi religija, žino apie karaimus. Kaire dar neteko sutikti karaimų, bet tai yra tikrai
dalis mano plano iki išsikraustant iš Egipto.
Kiek dar ketinate būti Egipte ir kada žadate
grįžti namo?
Visada sakiau, kad myliu Lietuvą ir savo šeimą,
draugus, bet šiuo metu namo grįžti neplanuoju. Įmonė,
kurioje dirbu, pasiūlė pratęsti darbo sutartį dar metams
ir aš sutikau. Turint omeny situaciją visame pasaulyje,
aš esu labai dėkinga, kad galiu keliauti ir dirbti užsieny.
Daug kalbuosi su draugais iš užsienio, klausiu jų,
kas privertė juos pasilikti čia, Egipte. Visi ligi vieno
nusišypso ir sako, kad santykiai su Kairu – tai labai
plona riba tarp meilės ir neapykantos. Kartais atrodo,
kad tu nekenti visko: kamščių, amžino triukšmo, karščio, amžinai vėluojančių žmonių, dulkių, kultūrinių
skirtumų, nesusipratimų, amžinų planų pasikeitimų...
Bet nekęsti Kairo tiesiog neįmanoma, čia kiekvienas –
jaunas ir senas, turtingas ir vargšas, vyras ir moteris –
ras savo vietą, savo veiklą ir savo kelią. Kairas – tai
puikus mišinys tarp legendomis apsuptos kultūros,
modernaus gyvenimo ritmo, įsisenėjusių tradicijų ir
naujų tendencijų.
Egiptą gali įsimylėti iš karto arba po kiek laiko, bet
jo nekęsti – neįmanoma.
Kokie Jūsų ateities planai?
Panašu, kad 2020-ieji mus labai taikliai išmokė, kad
galima planuoti ir ruoštis, bet ne viskas nuo mūsų vienų
priklauso. Aš planuoju dar kuriam laikui pasilikti Egipte –
gyvenimas čia kupinas spalvų, kvapų ir emocijų, aš jaučiu,
kad yra dar labai daug, ko galima išmokti. Kasdien žaviuosi
egiptiečių nuoširdumu, atvirumu ir humoro jausmu.

Islamiškasis Kairas. Vienas romantiškiausių ir autentiškiausių
Kairo rajonų. 2020 m. Nuotr. Iš beatos raJeckaItės asMeNINIo
arcHyvo
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Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
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Kazimieras Skebėra savo „palociuose“ Bagdyšių kaime 1988 m. vasarą. RIČARDO GRIGO NUOTR.

Iš redakcijos archyvo

Bagdyšių „palociaus“
šeimininkas
Jūratė VERCINKEVIČIŪTĖ-BUIVIENĖ,
Trakai–Vinkšnabrastis (Širvintų r.)

K

azimieras Skebėra yra žinomas kultūrininkas, rašytojas, išleidęs knygas „Reikėjo mūsų kančių“ (leidykla „Mintis“, 1990 m.,
tiražas 50 000 egz.), „Prisimenu ir amžininkai pasakojo“ (leidykla „Naujasis lankas“,
1998 m.). Dailininkas, skulptorius Antanas
Kmieliauskas savo darbų albume (2003) apie
K. Skebėrą rašė taip:
Šį studentišką piešinį ir greta esantį tapybinį portretą
skiria apie keturiasdešimt metų. Ir vienam, ir kitam
Voruta
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darbui pozavo nepaprasto likimo žmogus – Kazimieras Skebėra, kurio gyvenime įsispaudę skaudūs
Lietuvos istorijos įvykiai. Buvo nepriklausomos
Lietuvos savanoris, vadavo Klaipėdą. Pokario metais ištremtas, dešimtmečius praleido sovietiniuose
gulaguose. Paleistas dirbo Vilniaus dailės institute
pozuotoju. Antrą kartą ištremtas už patriotines kalbas, knygų platinimą. Grįžęs po šios tremties išleido
prisiminimų knygą „Reikėjo mūsų kančių“. Ir šimto
metų sulaukęs buvo nuostabus pasakotojas.
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Kazimieras
Skebėra savo
„palociuose“
Bagdyšių kaime
1988 m. vasarą.
rIčarDo grIgo
Nuotr.
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Redakcijos archyve yra saugomas įrašas apie susitikimą su K. Skebėra jo namuose Bagdyšiuose (Širvintų r.),
įrašytas, kai man buvo 15 metų. O pretekstą šiai publikacijai suteikė žinomas fotografas Ričardas Grigas
(gyvena Kaišiadoryse), 2020 m. surengęs savo retrospektyvinę fotografijų parodą „Altitudė G“ Trakų
kultūros namuose, kur ir pamatėme dvi K. Skebėros
fotografijas. Kaip pasakojo R. Grigas, K. Skebėros
nuotraukas padarė 1988 m. vasarą, kai režisierius
Edmundas Zubavičius ir operatorius Romas Damulis
kūrė siužetą apie K. Skebėrą, o jis buvo operatoriaus
asistentas ir nepraleido progos nufotografuoti.

Vinkšnabrastis–Bagdyšiai
Atostogos kaime – Vinkšnabrastyje... Tėtė, Jūra
ir Aušra. Geras oras. Dirbame: skaldome malkas,
griauname ir tveriame naujas tvoras. Važinėjome
po Ukmergės rajoną: Antano Smetonos (Užugirio)
dvaras, Deltuva, Vepriai. O iš ten pasukame į Bagaslaviškį.
Kartu su Česlovu Balandžiu iš Bagaslaviškio
miestelio (Širvintų r.) keliaujame į Bagdyšius pas Kazimierą Skebėrą, nes Bagaslaviškio parapijos klebonas
Jonas Kaušyla siūlė jį aplankyti. Pavijome Kazimierą,
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sparčiai žingsniuojantį namo, prie miškelio. Šalia
Bagdyšių kapinaičių jį užkalbiname:
– Mes pas jus atvažiavome, – pasakė jos.
– Pas mane? – nustebo jis, – tai kodėl nepavežėte?
(Tėtė su Č. Balandžiu nuvažiavo ir sustojo prie
jo namų.)
Eidami kalbėjosi toliau.
– Ką jūs čia, šiose kapinėse, veikiate? – paklausė
dėdė Kazimieras.
– Čia mūsų giminės palaidoti, gal pažinojote tokį
Justiną Vercinkevičių? Sako, kad jo namas kadaise
čia stovėjęs.
– Kaipgi, kaipgi, žinojau – jo namas už mano
„palociaus“ stovėjęs. Dabar jau jo nebėra.
Devyniasdešimtmetis senelis, ne pagal metus žvalus ir judrus. Pražilęs, reta barzda. Akiniai senoviški,
rudais rėmeliais. Apsiavęs auliniais batais, rankoje –
lazda ir švarkelis.
Žengiame į jo namą, vadinamą ,,palociumi“, kuris
stovi pačioje Bagdyšių kaimo pradžioje, kairėje pusėje. Čia Kazimieras apsigyveno prieš 13 metų. Namas
medinis, žemas, dideliu stogu, apdengtu toliumi.
Aplink nedidelis sodelis, kuriame Kazimieras sodina
dvidešimt bulvių, porą saujų pupų... Priešais – alyvų
krūmai: mėlynų, baltų ir violetinių. Priemenėje sudėtos kirvamalkės, žemos durys į kambarį. Kairėje
2020 m. gruodis Nr. 4 (870)
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pusėje krosnis, duonkepė, plyta. Sienos išklijuotos
popieriumi ir ant jų pakabinti paveikslai, fotografijos.
Lubos aptrauktos popieriumi. Langeliai žemi, dvigubais rėmais su šešiais stiklais. Kambaryje – plūkto
molio asla, jame stovi rašomasis stalas. Viena kėdė
su atlošu, kita – be. Taip pat keli beržiniai kelmai,
ant kurių Kazimieras sodina svečius. Lova pastatyta
už krosnies.
Susipažįstame, pasakome, ko atvykome. Kazimieras sakosi į autobusų stotelę išlydėjęs svečius, su
kuriais šnekėjosi nuo devynių valandų ryto iki penkių
vakaro. Rodo leidinį „Širvintų rajonas“, kuriame
rašoma, kad Bagaslaviškio parapijoje 1893–1897 m.
kaip altaristas gyvenęs kunigas, poetas Silvestras
Gimžauskas yra palaidotas šventoriuje, tačiau tai
netiesa. Jis susirgo, buvo išvežtas gydytis į Varšuvą
ir ten 1897 m. rugsėjo 27 d. mirė...
Atsikėlęs rytais Kazimieras truputį užvalgo duonos su arbata. O jei nėra arbatos, užgeria šaltu vandeniu. Po to rašo atsiminimus, laiškus, raštus. Ypač
norįs parašyti raštą valdžiai dėl siaubingai žalojamos
(urbanizuojamos) Kuršių nerijos. Praeitą vasarą buvęs
pas architektus Zavišas Nidoje ir viską pats matęs.
Apie pietus skaito periodiką. Esąs vegetaras, todėl
maitinasi tik augaliniu maistu.
Prašome papasakoti apie ant sienos kabantį
paveikslą. Pirmiausia parodo savo portretą, tapytą

vieno draugo uzbeko, kai buvo lageryje. Su barzdele,
akiniais, uzbekiška kepuraite...
Rodo ir kitus paveikslus: grafikos lakštus, tapytus
darbus. Virš lovos kabo įrėminta didelė nuotrauka,
kurioje jis dar jaunystėje nusifotografavęs su Šaulių
sąjungos ženklu švarko atlape. Ten pat, po stiklu,
įdėta kita nuotrauka, kur jis nusifotografavęs jau
aštuoniasdešimties metų.
Netoliese kabo kitas paveikslas.
– Kas čia toks? – paklausėme.
– Solženicynas, – atsakė jis, – su juo kartu buvau
katorgoje. Tik tada jis nebuvo rašytojas.
– Girdėjome, kad Solženicynas nelabai palankiai
atsiliepia apie Lietuvą ir lietuvius...
– O ne, – atsakė jis gyvai, – paskaitykite „Gulago
archipelagą“. Ar skaitėte?
– Ne, neskaitėme...
Aplink kambario sienas, paprastose medinėse
lentynose, išdėliotos knygos – mūsų dienų ir prieškarinės. Mokslinės, populiariosios, grožinės.
– Turėjau tūkstančio knygų biblioteką. Ir dukart
tiek periodikos – viską sudegino saugumas. Čia tik
likučiai, kuriuos man išgelbėjo žmonės.
Labai sielvartavo dėl netikslumų, kurie skelbiami sovietinėje spaudoje. Kaip antai ,,Literatūroje ir
mene“ publikuoti memuarai apie V. Krėvę. Juose
rašoma, kad žurnalas „Skynimai“ su K. Jankausko

Kazimiero Skebėros portretas (piešinys), dail. Antanas
Kmieliauskas, 1955 m. Pav. iš kn. „Antanas Kmieliauskas:

Spalvotas Kazimiero Skebėros portretas, dail. Antanas
Kmieliauskas, 1994 m. Pav. iš kn. „Antanas Kmieliauskas:

skulptūra, freska, tapyba, grafika“, dail. ir sud.

Rimantas
Dichavičius, 2 patais. ir papild. leid., Vilnius: Daigai, 2003, p. 220
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Rimantas
Dichavičius, 2 patais. ir papild. leid., Vilnius: Daigai, 2003, p. 221
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novele nepasirodė, tačiau K. Skebėra, pasirausęs knygų lentynose, ištraukė minimą „Skynimų“ numerį.
Kazimieras pasakojo apie italų vienuolio Sagatinio
padovanotus paveikslus. Vienas ir kabo jo „palociuje“. Ant rašomojo stalo – kryžius, laiškai iš užsienio,
tvarkingai sudėliotos knygos.
– Visur mane saugumas persekioja, – skundžiasi
jis, – ne tik kaimynus, bet ir brolį pasamdė. Gyvenom
juk ne čia, o Jasiškiuose...
– Antradieniais važiuoju į Širvintas duonos nusipirkti, į paštą laiškų atsiimti ir naujų išsiųsti.
Apgailestavo, kad nebuvo Trakuose, nematė, kaip
atstatyta pilis. Sako, kad Trakai... suniokoti naujų
statybų.
Saulė slinko vakarop, slėpėsi už miško ir Gelvės
ežero.
Sutariame, kad atvažiuosime dar kartą pasikalbėti.
Atsiprašo, jog negalėjęs pavaišinti – turįs tik vieną
lėkštę, vieną puodą ir šaukštą...
1983 m. rugpjūčio 20 d.

Paminklas kun. Silvestrui Gimžauskui Širvintų r. Bagaslaviškio
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios šventoriuje. Kunigas
palaidotas Varšuvoje, Lenkijoje

I� re�ak�i�os ar��yvo

Paminklas Reformacijos ir lietuvių raštijos
pradininkams Reformatų skvere
Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija Vilniuje, istoriniame Reformatų skvere (sode), priešais
evangelikų reformatų bažnyčią Pylimo g., parengė skvero (sodo) su paminklu viziją, pradėjo kaupti lėšas. 2017 m.,
minint Reformacijos 500 m. jubiliejų, Reformacijos draugijos iniciatyva Lietuvos dailininkų sąjunga kartu su
Kultūros ministerija organizavo atvirą skulptūrinių-architektūrinių idėjų konkursą minėtam paminklui sukurti. Konkursą laimėjo skulptorės prof. D. Matulaitės ir architekto prof. J. Balkevičiaus projektas „STELOS“.
Numatomas statyti paminklas – ne tik pagarba mūsų praeičiai, bet ir šiuolaikiškos demokratinės valstybės,
jos atminties kultūros tolesnio puoselėjimo akivaizdus patvirtinimas.
Reformatų skvere (sode), kurį Vilniaus savivaldybė šiuo metu kaip tik atnaujina, paminklas turėtų iškilti
jau 2020 m. Tam būtina surinkti solidžią sumą – 230 000 Eur. Siekdama sukaupti šias lėšas, Reformacijos
draugija atidarė specialią sąskaitą ir įkūrė Paminklo statymo komitetą-fondą.
Paramą paminklo tolesniam kūrimui
ir statymui maloniai prašome pervesti:
Gavėjas: Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros
draugija
Sąskaita: LT69 7044 0600 0090 8619,
AB SEB bankas, banko kodas 70440,
SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X
Paskirtis: Paminklui „Reformacijos ir lietuviškos
raštijos pradininkams“
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Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdyba
El. paštas reformacijosdraugija@gmail.com,
tel. +370 698 76500, +370 613 09542
Paminklo statymo komitetas-fondas
Daugiau informacijos apie projektą:
<http://reformacija.lt/wordpress/
parama/paminklas-reformacijospradininkams/>
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Lietuviškas vakaras
ir lietuviško vaikų darželio
atidarymas Suvalkuose
Onutė VIRBYLIENĖ,
Suvalkai, Lenkija

R

ugsėjo 17 d. Suvalkuose, viešbutyje „Loﬅ
1898“, vyko jaunimo surengtas lietuviškas
vakaras. Tai jau trečias toks renginys. Džiugu,
kad jaunoji karta ryžosi atgaivinti kiek primirštus papročius (pirmas lietuviškas vakaras
šiame mieste įvyko 1908 m.). Į renginį sugužėjo
daug svečių, nes į meninę programą įpintas ir
simbolinis pirmojo lietuviško vaikų darželio
Suvalkuose atidarymas.

palaikė Lenkijos lietuvių organizacijos. Daug darbo įdėjo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose
vadovai – Vaclav Stankevič, ambasadoriai Izolda
Bričkovskienė ir Remigijus Motuzas. Ne kartą šiuo
tikslu lankėsi Lietuvos Vyriausybės delegacijos.
J. Malinauskaitė-Vektorienė padėkojo organizacijų vadovams, ypač Vysk. Antano Baranausko
fondo tarybos pirmininkei Jolantai Jonušonytei
ir valdybos pirmininkei Danutei Valukonytei, už

Sveikinimo žodį tarė Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Suvalkų lietuviško vaikų darželio direktorė
Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ji
neslėpė jaudulio ir džiaugsmo, kad
po ilgų pastangų pagaliau ir Suvalkų
mažyliai gali lankyti lietuvišką darželį.
Pripažino, kad tai įvykdyta daugelio
žmonių dėka. Jie, įsiklausę į jaunųjų
suvalkiečių problemas, išdrįso padėti.
Direktorė teigė, kad dėl švietimo didelį indėlį turi ir Suvalkų „Vienybės“
klubas, kuris jau daugelį metų puoselėja lietuvybę, lietuvišką dainą ir žodį
Suvalkų krašte. Pirmi rimti susitikimai
dėl lietuviško švietimo centro steigimo 2020 m. rugsėjo 17 d. Suvalkuose surengto lietuviško vakaro akimirka. oNutės
įvyko 2017 m. rudenį. Šią kilnią idėją vIrbylIeNės Nuotr.
Voruta
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įdėtą darbą kuriant po fondo „sparnais“
naują švietimo įstaigą. Nuoširdžiai
dėkota Onutei Nevulienei („Lietuvių
namai“), kuri daug padėjo rengiant dokumentaciją, LLD pirmininkui Algirdui
Vaicekauskui, kuris ištvermingai siekė
suvalkiečių užsibrėžto tikslo. Tęsdama
savo pasisakymą, direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė padėkojo taip
pat pirmiems rėmėjams, ypač Lietuvos
Vyriausybei už įstaigos finansavimą bei
Suvalkų valdžiai už suteiktą jau šiems
metams dotaciją.
Scenoje išsirikiavo darželio bendruomenė: vaikučiai (užsirašiusių yra 11), Būsimieji darželinukai su darželio darbuotojais ir tėvais. oNutės vIrbylIeNės Nuotr.
darbuotojai ir tėvelių atstovai. Direktorė
trumpai papasakojo apie darželį ir pristatė visus „Vienybės šokį“ (vaizdo įraše pasirodė visos suvaldarbuotojus. Matyti, kad darželinukai jau gerokai kiečių kartos: vaikai, jaunimas ir senjorai).
Į programą gražiai įsipynė ir Suvalkų kapelos
susidraugavę su savo mokytojomis. Atidarymo
proga vaikučius nudžiugino jiems padovanoti mieli bei „Ančios“ (vad. Vytautas Batvinskas) ansamblių
atliekami muzikiniai kūriniai.
žaisliukai.
Paskui atėjo metas sveikinimams. Sėkmės ir geros
Meninę renginio dalį pradėjo Punsko Kovo
kloties
lietuviškam vaikų darželiui linkėjo Seinų,
11-osios licėjaus šokių kolektyvas „Šalčia“ (vad. Asta
Pečiulienė). Grakštus jaunimas vakaro metu sušoko Punsko, Suvalkų valdžios atstovai, Punsko ir Seinų lietuviškų švietimo ir kultūros įstaigų vadovai,
kelis lietuvių liaudies šokius.
Nuotaikingų dainų pynutę atvežė suvalkiečiams Suvalkų lietuviško vaikų darželio tėvų komiteto ir
ir seiniškiai – „Žiburio“ mokinukai (vad. Juozas Pi- „Vienybės“ klubo pirmininkai. Išsakyta daug gražių
leckas). Pasirodė dvi solistės ir vokalinis ansamblis. žodžių, palinkėjimų. Tikėkime, kad jie visi išsipildys.
Renginį vainikavo „Šalčios“ šokių kolektyvo
Vėliau koncertavo Suvalkų ansambliai. Jaunimas
paminėjo Žalgirio mūšio 610-ąsias metines, Suval- pasirodymas. Kolektyvas šiais metais švenčia savo
kų miesto įkūrimo 300-ąsias metines. Paminėta, 20-ąjį gimtadienį.
Dėl siaučiančios pandemijos renginys buvo kitoks
kad prieš 100 metų Suvalkuose buvo pasirašyta
Lietuvos ir Lenkijos sutartis. Pasidžiaugta, kad jau negu planuota. Daug ką reikėjo organizatoriams pakeisti,
30 metų Lietuva vėl yra laisva. Šiems jubiliejams prisitaikyti prie esamos situacijos. Suprantama, kad dėl to
skirtos mūsų krašto kūrėjų: Jono Stoskeliūno, Algio buvo žymiai sunkiau suburti ne tik artistus, bet ir svečius.
Uzdilos, Sigito Birgelio ir Prano Sovulio eilės. Vo- Nepaisant to, kad reikėjo užpildyti anketas, dezinfekuoti
kalinis ansamblis (vad. Arnoldas Vaznelis) gražiai rankas, turėti veido kaukes ir sėdėti toliau vienas nuo
padainavo „Kur bėga Šešupė“ ir „Iš visų žemės kito, tai buvo labai vykusi ir jaudinanti šventė.
pusių“. Jaunimo pasirodymą užbaigė šokėjos (vad.
Šaltinis – <https://punskas.pl/kultura/lietuviskas-vakarasAlicija Kraužlytė), kurios prie vaizdo įrašo pašoko
ir-lietuvisko-vaiku-darzelio-atidarymas-suvalkuose/>
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Rytų Lietuvos mokyklos

Bendradarbiavimas,
vedantis į gražesnį rytojų...

Pirmaklasiai naudojasi Tautos fondo padovanotais planšetiniais kompiuteriais. valDo astrausko Nuotr.

T

rakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla jau daug metų yra remiama
lietuviškos kultūros, švietimo labdaros organizacijos JAV – Tautos fondo. Mokykla ir jos
bendruomenė be galo džiaugiasi, kad gražus
bendradarbiavimas veda į bendrą tikslą – tobuliau, kokybiškiau ir profesionaliau ugdyti
jaunąją Lietuvos kartą, užtikrinti puikias sąlygas mokiniams siekti kuo geresnių rezultatų,
puoselėti tautiškumą ir pilietiškumą.
Senuosiuose Trakuose, Vytauto Didžiojo tėvonijoje, esanti mokykla privalo puoselėti tautiškumą, meilę Lietuvos istorijai, vertybines nuostatas.
Mokyk la jau dešimt metų organizuoja istorijos
olimpiadą „Lietuva – mūsų protėvių kraštas“ Trakų
rajono moksleiviams, pasodino Lietuvos šimtmečio
ąžuolus, rengia kalėdines paramos akcijas vienišam
žmogui „Gerumo nebūna per daug“. Mokyklos
bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, padedančioje įgyvendinti mokyklos tikslus ir
uždavinius.
Mokykloje įsikūrus darželio grupėms dėl Tautos
fondo finansinės paramos buvo įrengta vaikų žaidimų
aikštelė lauke. Tautos fondas ne kartą parėmė mūsų
mokyklos bendruomenę, padėdamas įsigyti moky-
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Mažieji ugdytiniai Tautos fondui padedant įrengtame darželio
kieme. valDo astrausko Nuotr.

mosi priemonių darželio ir mokyklos ugdytiniams,
įkurti ugdymui reikalingas erdves specialiųjų poreikių
turintiems vaikams. Džiugu, kad toli gyvenantiems
tėvynainiams nesvetimas dalijimosi džiaugsmas, kuris
itin prasmingai suspindi širdyse šventiniu laikotarpiu.
Na, o paskutine parama jau džiaugiasi mūsų mokyklos
mokinukai, pamokų metu sėkmingai naudodamiesi
planšetiniais kompiuteriais, leidžiančiais ugdymą
paversti ne tik kokybišku, bet ir įdomiu. Šv. Kalėdų
proga iš Fondo dvi mokyklos daugiavaikės šeimos
gavo planšetinius kompiuterius, kurie ypač reikalingi
89
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Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos garbės šventės renginio akimirka. valDo astrausko Nuotr.

Švenčiant Vėliavos dieną. Svečiuose –
Trakų r. savivaldybės administracijos
direktorius Darius Kvedaravičius. valDo
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astrausko Nuotr.

šiuo sunkiu laikotarpiu mokantis nuotoliniu būdu.
Žavimės Jūsų gerumu ir mokomės iš Jūsų. Esame
dėkingi Tautos fondo Lietuvos atstovybės reikalų
tvarkytojai Vidai Lelkaitienei už nuoširdų bendravimą
ir įsijautimą į mokyklos problemas.
Dėkojame Tautos fondo vadovybei, rėmėjams už
tai, kad Jūsų širdyse ir mintyse visada užtenka vietos ir

Lietuvos vaikams. Tikime, kad gerumas užkrečiantis
ir kiekvienas, pajutęs dovanojimo stebuklą, dovanos jį
ir kitiems. Linksmų ir tyrų švenčių, stiprios sveikatos
Jums ir Jūsų šeimoms.
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės
mokyklos administracija

Padėka

priedais. Mokiniai kuprinėse rado net šešiolika
mokymuisi skirtų priemonių, kurių, sako mokytojai, pakaks keliems mėnesiams.
Prasidėjus naujiems mokslo metams Tautos
Pietryčių Lietuvos mokyklų bendruomenės dėfondo (JAV) lėšomis, tarpininkaujant lietuvių kingos Tautos fondui už paramą ir pagalbą, moksšvietimo draugijai „Rytas“, trisdešimt vienos lo keliu palydint pačius mažiausius jų ugdytinius.
Pietryčių Lietuvos mokyklos pirmaklasiams
buvo padovanota devyni šimtai kuprinių su
Lietuvių švietimo draugija „Rytas“
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Mokytoja N. Česnulevičienė:
„Lietuva prasideda čia,
kur esame mes...“
K

albama, kad Lietuvoje
Apie Kareivų dvarą ir dvarininką
trūksta mokytojų, o ypač
Vaclovą Kareivą rašęs ir pirmasis
miesteliuose ir kaimuose, tad
Trakų apskrities viršininkas (1918–
„Vorutos“ redakcija nuspren1919), Aukštadvaryje gyvenęs Liedė pasidomėti, kaipgi sekasi
tuvos savanoris, gydytojas, poetas,
ten dirbantiems pedagogams.
Sibiro tremtinys Vladas Mongirdas:
Pavyko rasti mokytoją, kuri
Prasidėjus Vilniaus diacezijos kovai
jau ne vienerius metus dirba
bažnyčiose dėl lietuvių kalbos ir išėjus
Onuškio miestelio (Trakų r.)
admin. Michalkevičiaus aplinkraščiui
gimnazijoje, 2013 m. pavaatsirado Trakų apskrityje kunigų
dintoje Vasario 16-osios akto
lietuvių, kovotojų dėl lietuvių kalbos,
signataro Donato Malinausko
atsirado lietuvybės žadintojų. Išsivardu. Šioje gimnazijoje mogando, subruzdo mūsų dvarininkai.
kytoja Nijolė Česnulevičienė
Suvažiavę, susiorganizavę, pradėjo iš
moko geografijos, o kiek ankssurinktų sumų platinti „Apšvietimą“,
čiau yra mokiusi ir lietuvių Mokytoja Nijolė Česnulevičienė
t. y. lenkiškus laikraščius ir knygas
kalbos. Tarp autorių jos pa- (Repeikaitė). Justinos Sudvojūtės nuotr.
tarp mūsų lietuvių... Įdomu, kad tas
vardę randame 2017 m. išleis- Nuotr. iš Nijolės Česnulevičienės asmeninio „švietimas“ plito tik lenkų kalba, nė
archyvo
toje monografijoje „Onuškis“1,
vienos kapeikos nebuvo duota lietuvių
leidiniui ji parengė publikacijas apie Žilinų (Va- literatūrai platinti... Kai dvarininkas Vaclovas Kareiva
rėnos r.) mokyklos istoriją ir mokytojus, beje, iš Kareivonių dvaro, Onuškio valsčiaus, užprotestavo
šioje mokykloje ji pati mokėsi ir dirbo.
tokį „švietimą“ ir atsisakė duoti pinigų, jeigu nebus platinama lietuvių kalba knygelės tarp lietuviškai kalbančių,
Mokytoja gyvena gretimame Kareivonių k. (Varė- tai dvarininkai labai pasipiktino, pavadino jį „litvomanos r., Jakėnų sen.), išaugusiame prie buvusio Kareivų nu“, „regnatu“ ir nusisuko nuo jo, beveik nutraukdami
dvaro. Pasakojama, kad šie dvarininkai rūpinosi lietu- santykius. Negaliu nepaminėti šito šviesaus, kilnaus
viškuoju švietimu. Štai Vincas Vičkačka rašo apie savo žmogaus, pilnai supratusio savo pilietiškas pareigas
tėvą Juozą Vičkačką (1899–1967) iš Kaniūkų k. (buv. Lietuvoj, giliai mylinčio savo žemę, prisirišusio prie
Onuškio vlsč., Trakų apskr.), tarnavusį pas Kareivas: jos, darbštaus, energingo. Buvo jisai tikras patriotasPonas Kareiva lietuviškai gerai mokėjo ir su Juozuku dvarponis, susijęs su liaudimi, kuri aplink jį gyveno,
kalbėjo tik lietuviškai. Dvare buvo vartojama lenkų kalba, kaip tikras tėvas materialiai ir patarimais juos rėmė.
todėl per keletą metų tėvelis neblogai išmoko lenkiškai. Kaimynai ūkininkai jį mylėjo ir noriai kreipdavosi į jį
Eidamas tarnauti į dvarą, raides jau pažino, bet skaitė visokiais reikalais. Kalbėjo jisai gražiai lietuviškai ir
prastai. Ponas pasidomėjo piemens raštingumu, padovanojo visuomet užkalbindavo lietuvius tik lietuviškai. Mano
lietuvišką elementorių ir beganydamas avis tėvelis vaikystėje uošvis jį labai gerbė už atvirumą, kilnumą ir sakydavo
išmoko skaityti ir rašyti. Tai buvo visi jo universitetai, bet visuomet, kad Kareiva yra ne „litvomanas“, bet tikras
gyvenime jis buvo protaujantis ir apsiskaitęs žmogus, do- lietuvis patriotas.3
mėjosi knygomis, laikraščiais, pasaulio įvykiais.2
3

1
2

Onuškis, sud., vyr. red. Živilė Driskiuvienė, Vilnius: Versmė, 2017, 1572 p.
Vincas Vičkačka, „Praeities puslapiai. Juozas Vičkačka (1899 05
13–1967 04 27)“, in: Onuškis, op. cit., p. 1080.

Voruta

2020 m. gruodis Nr. 4 (870)

Vladas Mongirdas, „Iš prieškarinio Trakijoj gyvenimo atsiminimų“ (LMAB, Rankraščių skyrius, F. 267-3748), in: Aukštadvaris:
Monografija, sud. ir vyr. red. Kazys Račkauskas, Vilnius: Gimtinė
(Tėviškės pažinimo fondo užs.), 2002, p. 185–186.
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Kalbiname Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoją, geografijos mokytoją metodininkę Nijolę
Česnulevičienę (Repeikaitę).
Gal galėtumėte papasakoti apie save ir pristatyti savo šeimą? Iš kur esate kilusi, kaip
bėgant laikui keitėsi gimtasis kaimas? Koks
buvo Jūsų mokymosi kelias iki studijų?
Gimiau Varėnos r., Pajuodzikio k., visai netoli
garsiųjų muzikų Petrauskų vasarvietės, Petrauskais vadinamos. Beveik penkerius pirmuosius savo gyvenimo
metus praleidau nepaprastai gražaus miško pašonėje,
klausydamasi pačių neįtikinamiausių dziedulio Adomo
Repeikos pasakojamų istorijų. Pajuodzikio kaimas buvo
viensėdžių kaimas, kažkada priklausęs Kareivų dvarui.
Senelis Adomas Repeika4 kaip Lietuvos savanoris
1921 m. gavo 15 ha žemės su ordinarininko5 Bažičkos
trobele. Dziedulis Adomas buvo pažangus ūkininkas,
4
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5

Adomas Repeika (Jono) gimė 1898 07 09 Žilinų k., Onuškio vlsč.
(Trakų r.), grandinis, tarnavo savanoriu 1919 01 10 – 1921 10 15.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 3147, išduotas 1929 07 30. Žr. Vilius
Kavaliauskas, Trakų apskrities karžygiai: 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vyties Kryžiaus kavalieriai ir savanoriai, Trakai:
Trakų istorijos muziejus, 2018, p. 191. Red. pastaba.
XVIII a. pab.–1941 m. samdomi bežemiai Lietuvos dvarų ir stambių
ūkininkų darbininkai, darbo užmokestį daugiausia gaudavę ordinarija
(žr. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą – <https://
www.vle.lt/Straipsnis/ordinarininkai-264>). Taip pat ordinarininku
vadinamas žemės ūkio darbininkas su šeima, kurioje be jo paties
yra dar bent viena darbo jėga, paprastai samdomas ne trumpesniam
laikui kaip vieneriems metams (žr. Lietuvių enciklopedija, t. 21:
Oda–Pareiga, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1960, p.
165). Red. pastaba.

Danutė ir Jonas Repeikos su dukromis Nijole Česnulevičiene
(dešinėje) ir Daiva Jarmalavičiene. vIrgINIJos barštytės Nuotr.
Nuotr. Iš NIJolės česNulevIčIeNės asMeNINIo arcHyvo

daug skaitė, pirmasis kaime įsitaisė radiją, kuliamąją.
Išgyveno karą, okupaciją. Įsibėgėjus masiniam kaimų
naikinimui, buvome iškeldinti į Kareivonių kaimą.
Tik užaugusi supratau, kodėl senelis, nuėjęs į seną
savo sodybvietę, verkdavo... Dabar Pajuodzikio kaimo
nebėra, tik šalia Pilių pušyno ošiantys ąžuolai mena
čia kadais gyvenusius žmones. Žilinų pagrindinėje
mokykloje baigiau aštuonias klases, toliau mokiausi
Onuškio vidurinėje mokykloje. Besimokydama šiose
mokyklose sutikau puikių mokytojų (nesinori kurių
nors išskirti), kurie ne tik padėjo pažinti pasaulį, bet
ir ugdė pilietiškumą. Jau tada supratau, kad Lietuva
prasideda čia, kur esame mes...

Nijolė ir Gintaras Česnulevičiai su sūnumis. Iš kairės: Džiugas, Gintaras, Nijolė, Rokas ir Justas. JustINos suDvoJūtės Nuotr. Nuotr. Iš
NIJolės česNulevIčIeNės asMeNINIo arcHyvo
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Kodėl nusprendėte tapti mokytoja ir studijuoti būtent lietuvių kalbą ir geografiją? Kaip
gimė šis noras, kas tam turėjo įtakos? Kodėl
vėliau sugrįžote į gimtinę?
Mokytoja svajojau tapti nuo vaikystės. Vidurinę mokyklą baigiau 1989 m., kai Lietuva plazdėjo
Trispalvėmis, o mes gyvenome Atgimimo nuotaikomis, todėl ir pasirinkau studijuoti lietuvių kalbą
ir literatūrą tuometiniame Vilniaus pedagoginiame
institute. Baigusi studijas sugrįžau dirbti į Onuškio
vidurinę, vėliau dirbau Žilinų pagrindinėje mokyk
loje. Tuo metu Žilinuose veikė vidurinė mokykla,
trūko geografijos mokytojo, todėl direktorės Onutės
Marcinonienės paskatinta nusprendžiau įgyti dar vieną specialybę. Taip prasidėjo mano, kaip geografijos
mokytojos, kelias.
Geografijos mokytojo kvalifikaciją taip pat įgijau
Vilniaus pedagoginiame universitete. Jau minėjau,
kad pradėjau mokytojos kelią Onuškyje, vėliau tęsiau
Žilinuose, o dabar dirbu Onuškio D. Malinausko
gimnazijoje. Sugrįžau į gimtinę labai paprastai: ištekėjau už vaikystės draugo. Abu norėjome gyventi
kaime. Taip ir įsikūrėme Kareivonyse! Čia ir užauginome tris sūnus, beje, vyriausias taip pat pasirinko
mokytojo kelią.
Ar sudėtinga dirbti netoli gimtųjų vietų?
Niekada apie tai negalvojau. Galiu pasakyti tik
tiek, kad dirbdama tiek Žilinuose, tiek Onuškyje stengiausi būti nuoširdi, mylėti vaikus, gerbti jų tėvelius
ir senelius, taip pat rasti laiko bendrystei. Pakankamai dažnai su mokinukais pakeliaujame po Onuškio
apylinkes, pakalbiname mūsų senolius ir kiekvieną
kartą prisistatydama sakau, kad esu Čečioko Danutės
duktė. Ir šitas magiškas prisistatymas atrakina visas jų

atminties duris. Mano mama Danutė Aliukonytė yra
kilusi iš Gruožninkėlių kaimo, o kadangi Aliukonių
ten buvo labai daug, tai visi turėjo savo pravardes.
Kai dirbau Žilinuose, visada prisistatydavau kaip Jono
Repeikos duktė. Mano tėvelius, jau senjorus, pažįsta
daugelis dar iš jaunystės laikų, jie kaip jungtis, kuri
man padeda pažinti krašto žmones. Ir tai laikyčiau
pačiu didžiausiu privalumu, trūkumų nėra!
Turite daug pedagoginės patirties, tad gal
galėtumėte pasvarstyti, kaip gyvenamoji
mokinių aplinka veikia lietuvių kalbos mokėjimą, ar sudėtinga išmokyti taisyklingai
kalbėti, rašyti, ar turite daug darbo, veiklos?
Be abejo, gyvenamoji mokinių aplinka turi
įtakos lietuvių kalbos mokėjimui. Šiuo metu dirbu tik geografijos mokytoja, tačiau pastebiu, kad
vaikams, ateinantiems iš nelietuviškai kalbančių
šeimų, sunku išmokti taisyklingai kalbėti ir rašyti.
Visgi gimnazija yra įsikūrusi Pietryčių Lietuvos
regione, o, kaip žinia, dalis regiono kurį laiką
buvo už demarkacinės linijos, todėl dvikalbystės
problema šiose apylinkėse yra neišvengiama. Taigi,
natūralu, kad tokiems mokinukams įdiegti meilę
lietuvių kalbai yra sunkiau. Kita vertus, džiaugiuosi,
kad mūsų krašte vis dar gaji dzūkų tarmė ir netgi
turime mokinių, kurie noriai dalyvauja tarmiškai
kalbančių mokinių konkursuose bei užima prizines
vietas visos respublikos mastu. Dažnai pastebiu,
kaip nušvinta jų veidai apsirengus tautinį kostiumą
ir raiškiai pasakojant istorijas savo gimtąja tarme.
Tuomet be galo džiaugiuosi, kad dėl nuoseklaus ir
atsakingo darbo jie anaiptol nepriima savo tarmės
kaip trūkumo ir netgi ja didžiuojasi.

Žilinų pagrindinės mokyklos mokytojų folkloro ansamblio pasirodymas, priekyje
renginį vedusios Nijolė Česnulevičienė ir ansamblio vadovė Aušra Jachimovičienė
(dešinėje). Nuotr. iš Nijolės Česnulevičienės asmeninio archyvo
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Onuškio gimnazijos mokytojai
dėjo daug pastangų, kad gimnazija gautų Vasario 16-osios akto
signataro Donato Malinausko
vardą. Dėkojame už tai. Ar pavyksta per pamokas ir renginius
prisiminti Vasario 16-osios akto
signatarus, į mokinių veiklas integruoti Pirmosios Respublikos
laikotarpio istoriją?
Mūsų gimnazijos bendruomenė labai kryptingai siekė Vasario
16-osios akto signataro Donato Malinausko vardo. Ir dabar rengiame
mokinių žygius į vietovę, kurioje
gyveno signataras D. Malinauskas,
atliekame įvairius tyrimus, kiekvienais
metais drauge su Kovo 11-osios švente
93

Žurnalo priedo redaktorė Irma Stadalnykaitė
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Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojos Gražina Kulbickienė (kairėje), Nijolė Česnulevičienė (centre) ir Daiva
Žilionienė (dešinėje) su savo mokiniais adventinės vakaronės metu. Nuotr. Iš NIJolės česNulevIčIeNės asMeNINIo arcHyvo
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minime ir signataro gimtadienį. Kasmet p. Viktoro
Jenciaus iniciatyva dalyvaujame Vasario 16-osios
akto signatarų pagerbimo šventėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Mokiniai dalyvauja Signatarų
namuose (Vilniuje) vykstančiose edukacijose, prižiūri gerbiamo signataro kapą Onuškio Šv. apaštalų
Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje. Tikimės, kad
šios veiklos paskatins mokinius mylėti savo kraštą,
didžiuotis Lietuvos pilietybe ir augins suvokimą, kad
ir mažais darbais prisidėdami galime kurti gražesnę
ir šviesesnę Lietuvą.
Nors pasibaigus pamokoms, tenka daug laiko
skirti mokinių darbų tikrinimui, ruošimuisi
būsimoms pamokoms, esate labai visuomeniška ir aktyvi, Jus, pasipuošusią tautiniais
drabužiais, dažnai matome renginių metu.
Gal papasakotumėte, ką dar veikiate, kur
dalyvaujate?
Dainuoju Onuškio D. Malinausko gimnazijos mokytojų kolektyve (vad. Gražina Kulbickienė) ir Žilinų
pagrindinės mokyklos mokytojų folkloro ansamblyje
(vad. Aušra Jachimovičienė). Dalyvauju Kareivonių
kaimo bendruomenės veikloje: rengiame įvairias
kalendorines lietuvių liaudies šventes, žymiausios
Joninės, organizuojame ir minime Vasario 16-osios
ir Liepos 6-osios paminėjimus. Jaučiu širdyje didelį
džiaugsmą, kai mūsų nedideliame kaime susitinka
94

kelios kartos: seneliai, tėvai, vaikai ir vaikaičiai. Taip
yra perduodama tautos atmintis mūsų jaunimui ir
mažiesiems. Vyresniųjų pavyzdys yra pati geriausia
mokykla jauniesiems.
2020-aisiais susipažinome su COVID-19, o
karantinas, saugojimasis ir įvairūs ribojimai
tapo įprastu reiškiniu. Kaip dirbate dabar,
kaip vyksta mokymo ir mokymosi procesas,
kokia tai patirtis, su kokiais iššūkiais tenka
susidurti?
COVID-19 yra tikras išbandymas ir mokiniams,
ir mokytojams. Mes, mokytojai, mokomės visą
gyvenimą: privalome suspėti sužiūrėti, kas naujo
vyksta pasaulyje, nuolat sekti dalyko naujoves, dabar
tobuliname nuotolinio darbo įgūdžius. Visi suprantame, kad turime įveikti šios infekcijos iššūkį, todėl
galvodami apie savo ir aplinkinių sveikatą dirbame
mišriuoju būdu – dalis klasių mokosi mokykloje
kaip įprastai, kita dalis dirba nuotoliniu būdu iš
namų. Mokyklos administracija labai stengiasi, kad
kiekvienas mokinys ir mokytojas turėtų visas galimybes mokytis ir mokyti. Visgi mokytojo ir gyvo
kontakto niekas nepakeis, nes tikslas ne tik mokyti,
bet ir ugdyti, formuoti asmenybę – mokyklos tikslai
daug platesni...
Kalbėjosi Irma STADALNYKAITĖ
2020 m. gruodis Nr. 4 (870)
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Pro memoria

Išlydėjome
Romą Pakalnį

(1941 01 04–2020 09 20)

R

ugsėjo 21 d. Anapilin tyliai išlydėjome
įžymų Sąjūdžio bendražygį, visuomenės
veikėją, kuris buvos vienas iš nepriklausomos
valstybės kūrėjų Atgimimo laikotarpiu, garsų
mokslininką ir švietėją, vieną ryškiausių Lietuvos gamtinės aplinkos ir kultūros paveldo
puoselėtojų, šviesaus atminimo profesorių,
miškininką Romą Pakalnį. Pandemijos fonas
neturėtų įstumti į užmarštį nusipelniusių Lietuvai šviesuolių.
2021 m. sausį Romui Pakalniui būtų sukakę 80
metų. Nepaisydamas ligos, iki pat savo kelionės šiame pasaulyje pabaigos R. Pakalnis visą savo laiką ir
gebėjimus skyrė Tėvynei, jos gerovei, valstybės ir jos
piliečių rūpesčiams. Tai vienas iš 1988 m. Atgimimo
iniciatorių. R. Pakalnis buvo žinomas kaip veiklus,
principingas ir kvalifikuotas aplinkosaugininkas, todėl
1988 m. birželio 3 d. jis buvo išrinktas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės nariu,
o Sąjūdžio suvažiavime – Sąjūdžio Seimo nariu.
R. Pakalnis visada buvo patikima atrama tiems
sąjūdininkams, kurie nuosekliai klojo kelią nepriklausomai Lietuvos Respublikai atkurti. Jis buvo vienas iš
tų žymių visuomenės veikėjų, kurie buvo įsitikinę,
kad Sąjūdžio patirtis yra vertinga ir reikalinga taip
pat ir šiandienėje Lietuvos viešojoje politikoje, todėl
pastarąjį savo gyvenimo dešimtmetį R. Pakalnis buvo
išrinktas LPS iniciatyvinės grupės klubo pirmininku
(nuo 2013), aktyviai dalyvavo ginant Lietuvos valstybingumą, stiprinant piliečių istorinę atmintį.
R. Pakalnį mes pažinojome kaip mokslo žmogų,
kuris savo žinias aktyviai taikė keičiant ir tobulinant
gyvenimo sąlygas, tausojant vertybes, kurias mes
paveldėjome iš praeities kartų. Jis buvo daugelio
valstybinių aplinkosauginių, švietimo programų,
koncepcijų bei konkrečių planų bendraautorius ir
įgyvendintojas. 1985–1989 m., didžiojo virsmo laikotarpiu, būdamas Botanikos instituto vadovu mokslo
reikalams jis ne tik aktyviai prisidėjo prie mokslinių
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metodų diegimo aplinkosaugos politikoje, kuriant
Lietuvos gamtinę aplinkos tvarkybos sistemą, parengiant šios tvarkybos ateities vizijas, bet, kai reikėjo,
priešinosi niokojimui ir žalingų poveikių grėsmėms,
buvo vienas iš neformalaus žaliųjų judėjimo pradininkų Lietuvoje, aktyvus „Žemynos“ klubo dalyvis.
Šiame gamtinio ir kultūros paveldo gynėjo kelyje
viena iš svarbiausių gairių – tai Kuršių nerijos gynyba
nuo sovietinės naftos gavybos platformos statybos ties
Nida (1986), taip pat vadovavimas Vilniaus gamtos
apsaugos draugijai (1989), vadovavimas Lietuvos botanikos draugijai (nuo 1993). Gamtosaugos politikos
klubo steigimas (1998) ir vadovavimas, Eugenijos
Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo steigimas (nuo
1997). 2012–2018 m. R. Pakalnis vadovavo Lietuvos
nacionalinei UNESCO komisijai. Aktyvi ir labai produktyvi R. Pakalnio visuomeninė bei pilietinė, taip
pat šviečiamoji veikla lėmė tai, kad 1992–1997 m. jis
buvo išrinktas Lietuvos švietimo tarybos pirmininku,
o 2000–2008 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) Tarybos nariu ir pirmininku.
Didelis ir įvairiapusis R. Pakalnio mokslinis bei
visuomeninis palikimas (knygos ekologijos ir kraštotyros temomis, pora šimtų straipsnių) laukia biografų
ir mūsų šalies naujausios istorijos tyrinėtojų darbų,
deramo ateities kartų įvertinimo bei įprasminimo.
Mes, sąjūdininkai, prisimename ir prisiminsime
Romą kaip gilią ir kūrybingą asmenybę, be kurios
būtų neįsivaizduojamas Lietuvos Atgimimas, godosime jį kaip nuoširdaus pasiaukojimo Tėvynei pavyzdį, ilgėsimės jo kaip šilto, darbštaus ir kultūringo
žmogaus, su kuriuo bendraujant buvo visuomet gera
ir šviesu.
Gintaras SONGAILA,
LPS iniciatyvinės grupės narys,
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo narys,
dabar VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondo direktorius
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Autorių dėmesiui
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 informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės
informavimo etikos asociacijos narių atstovų 2016 m. vasario 29 d. susirinkime. Žr. Lietuvos visuomenės informavimo
etikos kodeksas, Vilnius: Visuomenės informavimo etikos
asociacija, 2016, 24 p. Prieiga per internetą – <https://
www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/
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 bibliografinių duomenų pateikimo
standartu.
• Nelietuviški asmenvardžiai ir vietovardžiai adaptuojami (nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų –
transkribuojami) ir gramatinami. Adaptuotus nelietuviškus
asmenvardžius tekste minint pirmą kartą, jie skliaustuose
pateikiami ir autentiška forma pasviruoju šriftu.
• 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), fotografijų. Būtina nurodyti fotografijų autorių
vardus ir pavardes, pateikti metriką (asmenys, vieta, data ir
t. t.), pažymėti, kuriai fotografijai skirtas aprašas.
• JPG arba TIF formatu išsaugotas iliustracijas ir fotografijas 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).

Parama

Dėkojame visiems, kurie žurnalą leidžiančiai viešajai įstaigai „Vorutos“ fondui skyrė dalį 2019 m.
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
„Vorutos“ redakcija

Mieli „Vorutos“ skaitytojai ir prenumeratoriai!
Lietuvos paštuose priimama
Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“
prenumerata

2021 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)
1 ketvirčiui
4,08 €
2 ketvirčiams (pusei metų) 8,16 €
3 ketvirčiams
12,24 €
4 ketvirčiams (metams)
16,32 €
Prenumeratos kaina pensininkams,
neįgaliesiems, moksleiviams, studentams,
mokytojams (indeksas 0136)
1 ketvirčiui
3,26 €
2 ketvirčiams (pusei metų) 6,53 €
3 ketvirčiams
9,79 €
4 ketvirčiams (metams)
13,06 €

Žurnalą 2021 metams
(12-os mėnesių laikotarpiui,
per kurį bus išleisti keturi
numeriai) galima užsiprenumeruoti iki 2020 m. gruodžio
20 d. Kasmėnesinės žurnalų
prenumeratos paslaugą galima užsisakyti iki kiekvieno
mėnesio 20 dienos. Gyventojų ir organizacijų užsakyti periodiniai leidiniai nurodytais
adresais pristatomi kasdien,
išskyrus sekmadienius, švenčių dienas ir kai kuriose kaimo
vietovėse pirmadienius. Periodinių leidinių prenumeratą
galima užsisakyti ir internetu
– tinklalapyje https://www.
prenumeruok.lt/.
„Vorutos“ redakcija
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