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Lietuvos ir Lenkijos vedybų 
bei skyrybų pasekmės

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Z. Zinkevičius apie būsimą knygą  
„Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“

Nukelta į 4 p.Nukelta į 10 p.

„Vorutos“ pokalbis

Nukelta į 14 p.

Akad. Zigmas Zinkevičius

Šalia didžiulės senosios Lietuvos valsty-
bės yra maža lietuvių tauta. Kaip ši tauta ga-
lėjo sukurti tokią valstybę, tirdami rašytinius 
šaltinius, nesužinosime. Tačiau tam reikalui 
daug duomenų teikia istorinė (diachroni-
nė) kalbotyra, archeologija, etnologija ir 
antropologija. Šie duomenys patikimesni 
už rašytinius šaltinius, neretai piktavalių 
žmonių klastojamus, be to, nušviečia tolimus 
laikus, kurių nesiekia rašytiniai šaltiniai. 
Visa tai ignoruojantys istorikai daro sau 
daug žalos, nes netenka pagrindo po kojo-
mis. Knygoje „Lietuviai. Praeities didybė ir 

sunykimas“ žvelgiama į praeitį per minėtų 
disciplinų „akinius“, leidžiančius pamatyti 
tikrąją padėtį, visai kitokią nuo dabartinės, 
ir atsakyti į mums rūpimą klausimą. Apie 
netrukus pasirodysiančią knygą „Voruta“ 
kalbasi su jos autoriumi akad. prof. habil. 
dr. Zigmu Zinkevičiumi. 

Profesoriau, Jūsų knygą sudaro šeši 
pagrindiniai skyriai. Papasakokite apie 
pirmąjį iš jų, pavadintą „Baltų pasaulis“. 

Skyrių sudaro keli poskyriai: „Baltų 
vardas ir seniausios istorinės žinios“, „Baltų 
hidronimijos paplitimas“, „Baltų kilmė ir 
kalba“, „Materialinė ir dvasinė kultūra“, 
„Santykiai su kaimynais“, „Slavų plėtra“ ir 
„Baltų slavėjimas“.

Naujausi hidronimijos tyrimo duomenys 
rodo, kad priešistorinė rytinė baltų gyvena-
mo ploto riba vestina per Volgos, Maskvos 
ir Okos aukštupius, o pietinė – maždaug 
Pripetės upe. Vakaruose baltų hidronimija 
siekė Vyslos žemupį ir dar toliau už jo. Tyrėjų 
nuomone, paskutiniaisiais šimtmečiais prieš 
Kristų baltai užėmė didesnį plotą negu to 
meto germanai ir sudarė vieną iš pagrindinių 
etninių masyvų Rytų Europos miškų zonoje. 
Jie ilgus amžius ramiai gyveno netrukdomi 
audringų Vakarų ir Pietų Europos įvykių, 

Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius, Vilnius

Lietuvių antinacinė spauda 
ir jos leidėjai 1941–1944 m.*

Rezistencinė spauda

Nacistų okupacinis režimas Lietuvoje, 
kaip ir kituose okupuotuose kraštuose, 
įvedė griežtą spaudos kontrolę. Vokiečių 
cenzūra neleisdavo spausdinti objektyvių 
straipsnių apie tarptautinę padėtį, karo 
veiksmus frontuose, okupuotos Lietuvos 
ekonominę ir kultūrinę būklę. Lietuvių 
spauda buvo verčiama garbinti A. Hitlerį, 
„nenugalimą“ Vokietijos kariuomenę, 
liaupsinti vokiečių kultūrą. Be to, naciai lie-
tuvių laikraščiams prievarta bruko antise-
mitinius straipsnius, įvairiausius vokiškus 
potvarkius ir skelbimus.

Tokioje situacijoje objektyvios ir lietuvių 
tautinius interesus atspindinčios spaudos 
poreikis buvo milžiniškas. Suprantama, jog 
tokia spauda galėjo egzistuoti tik pogrindyje. 
Kaip spaudos draudimo laikais suklestėjo 
knygnešių judėjimas ir lietuviškų knygų 
ir spaudos gabenimas į Lietuvą, taip ir per 
nacių okupaciją atsirado nauja spaudos 
rūšis – rezistencijos spauda. K. Pelėkis 
(B. Kviklys) savo knygoje „Genocide: 
Lithuanica’s Threefold Tragedy“ nurodo 

Ar galime pasitikėti mūsų Seimo daugu-
mos atstovais, kurie Varšuvoje bando gerinti 
dvipusius Lietuvos ir Lenkijos santykius? 
Gegužės 3 d. posėdžiavo dviejų šalių par-
lamentarai. Lietuvos delegacijoje, kuriai va-
dovavo Gediminas Kirkilas, buvo trys LLRA 
frakcijos atstovai – Vanda Kravčionok, Juze-
fas Kvetkovskis ir Michalas Mackevičius.

1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų – Lie-
tuvos ir Lenkijos – Seimas priėmė Konstituci-
ją. Artėjant šiai datai balandžio 28 d. Vilniuje, 
Nepriklausomybės aikštėje, susirinko per 
1000 protestuotojų, norėjusių priminti mūsų 
valdžiai, kad vyksta manipuliacijos lenkų 
bendruomene Lietuvoje, o tuo pat metu 
lietuvių bendruomenė Lenkijoje silpsta.

Po istorinių vedybų bei istorinių skyrybų 
su mūsų kaimyne vėl pradeda kilti įtampa. 
Kas ją kelia? Apie dabartinius Lietuvos ir 
Lenkijos santykius bei mūsų nacionalinės 
politikos spragas kalbamės su filosofu 
dr. Vytautu Rubavičiumi.

Vytautai, praeitą rudenį kalbėjote apie 
egzistencines grėsmes, kylančias mūsų 
valstybės viduje: nomenklatūrinė korupci-
nė demokratija, kurią gali pakeisti tik reali 
savivalda, siaubingos spragos teisingumo 
sistemoje bei tautos nukraujavimas per 
emigraciją. Tačiau dabar vyksta mitingai 
prieš lenkų „autonomininkų“ reikalavi-
mus. Ar taip nėra nukreipiamas dėmesys 
nuo svarbesnių dalykų?

Aš manau, kad nėra. Santykiai su Len-
kija mums akivaizdžiai rodo, kokia dabar 
yra lietuvybės būklė, jie verčia galvoti, 
kas mes, kaip lietuviai, esame dabarties 
pasaulyje. Atgavome nepriklausomybę, 
sustiprėjome – tačiau ar stiprėja Lietuva, 
kaip lietuvių tautos kūrinys? Jaučiame, kad 

daug ko nesuprantame, esame kvailinami, 
o ir patys dažnai net nebandome susivokti 
naujose aplinkybėse ir deramai tvarkytis. 
Sutinkame, kad esama grėsmių, tačiau 
viskas paliekama savieigai.

Santykių su Lenkija problema mums 

Nacionalinio mitingo „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“, vykusio š. m. balandžio 28 d. Vilniuje, 
Nepriklausomybės aikštėje, dalyviai 

Prie Sankelmarko ežero, 
Šlezvigo-Holšteino žemėj...

Astrida PETRAITYTĖ

Šiek tiek asmeninių įspūdžių

Apie šį ir būsimus mitingus 
Nepriklausomybės aikštėje

Gediminas PAVIRŽIS

Lietuvos jaunimo politika 
Europos kontekste

Evelina KISLYCH
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Plaškių liuteronų parapija
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Mažoji Lietuva

Kaip minėta, Antrajam pasauliniam karui 
įpusėjus atvyko į Plaškius, čia kunigavo iki 
pasitraukimo į Vakarus. Kunigu dirbo ir 
karui pasibaigus, deja, neilgai – 1945 m. gruo-
džio 18 d. mirė tolimoje Pomeranijoje. Gal jis 
ir nebuvo priešiškas Lietuvai ir lietuvybei, nes 
savo gimtosios kalbos niekad neišsižadėjo. 
Neišsižadėjo jos ir M. Kybelkos vaikai.

Precentoriai ir kantoriai

1737 m. kovo 3 d. potvarkiu visame 
krašte įvestas vaikams nuo penkerių iki 
keturiolikos metų amžiaus privalomas 
mokyklos lankymas. Visuotinis gyventojų 
raštingumas lėmė ir aukštesnę ūkininkavimo 
kultūrą Mažojoje Lietuvoje nei Didžiojoje 
Lietuvoje. Karaliaus Frydricho Vilhelmo 
I dėka Prūsijos lietuviškoje dalyje buvo 
įsteigtos 275 mokyklos (vien Klaipėdos 
apskrityje atsirado 77 mokyklos su dėstoma 
lietuvių kalba).

Beveik visi precentoriai ir kantoriai bū-
davo baigę teologijos studijas. Absolventai, 
baigę Karaliaučiaus universitetą, paprastai 
dirbdavo precentoriais arba kantoriais, kol 
atsirasdavo laisva kunigo vieta. Parapijos 
pačios pasirinkdavo kunigus, o jas tvirtinda-
vo konsistorija. Pradinių mokyklų mokyto-
jus rengė ir mokytojų seminarijos.

Yra nustatyta, kad Plaškiuose dirbo šie 
asmenys. 

Iki išvykimo 1747 m. į Katyčius Plaškiuose 
precentoriavo4 Mažosios Lietuvos raštijos 
darbuotojas Christianas Lovinas (1721–1783). 
1757–1764 m. – Abrahamas Heinrichas Safftas, 
po to kantorius Kaukėnuose. Mirė 1783 03 
23, būdamas 50 metų amž. 1779–1782 m. 
kantorium dirbo Hermannas Christianas 
Davidas Wittichas, po to Kaukėnuose, nuo 
1796 m. Juodkrantės kunigas, nuo 1800 m. 
Kaukėnų klebonas, kaip giminaitis globojęs 
našlaitį Liudviką Rėzą. Paskesniais metais 
vaikus prusino4 Johannas Christophas 
Roloffas (1783–1799; nuo 1799 m. Katyčių 
kunigas), Georgas sen. Plonius (1807–1835), 
Carlas Eduardas Copinus (1835–1839; po 
to precentoriavo22 Rusnėje, Juodkrantės 
kunigas (1852–1859), Georgas jun. Plonius 
(1839–1848; iliteratus, ano sūnus, nuo 1836 
10 buvęs22 Kintų precentorius ir mokytojas), 
Gustavas Hahnas (1849–1853), Johannes 
Sandtas (1853–1854), Moritzas Augustas 
Ludwigas Friedemannas (1854–1857; gimęs22 
1827 m. Jenkau prie Dancigo, vėliau Ragainės 
bažnytinės aps. superintendentas, mirė 
Kraupiške (1904). 1857–1866 m. dirbo4 
trečias precentorius lietuviška pavarde – 
Gottliebas Šurgys (Schurgies; mirė 1879 m. 
Plaškiuose), 1866–1874 m. Schmiedebergas, 
po to kantorius Tilžės vokiečių parapijoje, 
1874–1900 m. Kažemėkas (Kaszemeck, išėjo 
į pensiją), 1900–1924 m. Emilis Rudolfas 
Reineckeris (mirė Plaškiuose). 1924–1937 m. 
mokyklos vedėju buvo Emilis Kraemeris, 
1937 11 01–1944 m. – Georgas  Walpuskis, 
pokariu iš VDR pabėgo į Vakarų Vokietiją, 
mirė 1950 02 ??. Tuo metu dar dirbo Herta 
Lengvinaitė, K. Sprogytė (1938–1941).

Nerasta duomenų apie antruosius mo-
kytojus. 

Žinoma dar, kad Karalienės mokytojų 
seminarijos 1833 m. absolventas Michaelis 
Lehnartas buvo paskirtas4 į Plaškius.

Bažnyčios statybos 
dokumentas

Pagėgių krašto draugijos „Sandūra“ pir-
mininkas Viktoras Milašauskas „Rambyno“ 
žurnale pateikia26 „Praeities laišką“, kurio teks-
tas, parašytas 1900 m. birželio 15 d. ir skirtas 
ateities kartoms, mus pasiekė tik dabar. Tas 
vokiškai rašytas dokumentas, prieš šventinant 
naują Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčią, 
buvo paslėptas po altoriaus viršutine akmens 
plokšte. Viešai skelbiamas pirmą kartą (fak-
similė ir lietuviškas vertimas). Jame rašoma 
apie šios parapijos ankstesnės bažnyčios būklę 
ir naujos statybą bei įrengimą. Kadangi ne 
visi turi galimybę jį perskaityti, šis vertingas 
dokumentas perspausdinamas.

196726 ar 19696 m. nuo audros naktį su 
didžiuliu trenksmu griuvo bažnyčios bokšto 
smailė, kurios liekanos nuvirto šiaurinėje 
pastato pusėje. Tuo metu bažnyčios pastatas 
buvo naudojamas kaip kombinuotųjų pašarų 
sandėlis. Sandėlininkės vaikai iš smalsumo 
pakėlė altoriaus viršutinę vientisą masyvią 
akmens plytą, po kuria aptiko kapsulę su 
bažnyčios pašventinimo raštu, ant keturių 
vatmano lapų, parašytą vokiečių kalba.

Šį dokumentą pasirašė septyni bažny-
čios parapijos tarybos nariai ir septyniolika 
parapijos atstovų, tarp jų Auschra, Kairies, 
Juozapait, Peterrait, Čierullies.

Įkūrimo dokumentas
Plaškių bažnyčios parapijos 1736 m. iš 

neapdorotų akmenų pagaliau pastatyti Dievo 
namai nebuvo patvarūs. Jau 1774 m. Manstein 
iš Tilžės pagrindinės tarnybos praneša kara-
liškiesiems lietuvių karo ir domeno rūmams, 
esantiems Gumbinėje, kad minėtoje bažnyčioje 
ne tik 7 stulpai, tarp kurių ir 4 pagrindiniai 
stulpai, remiantys bokštą, apačioje prie žemės, 
po to kelios į mūrą įdėtos sijos esą visiškai 
sutrūnijusios, bet sutrūnijęs ir grynų akmenų 
sumūrytas bokšto šlaitas nuo stogo viršūnės iki 
bažnyčios durų skliauto, o iš vienos pusės sijos 
nuo vandens netgi iš pamatų išvirtusios, nuo 
tokio stipraus sukrėtimo nuo stogo nukrito per du 
šimtus stogo čerpių. Kadangi parapija negalėjo 
padengti remonto išlaidų, žala buvo ištaisyta tik 
1749 m. ir remiantis Hoffe karališkuoju įsaku 
buvo sumokėta 80 talerių ir 45 gr. iš 1749 m. 
Ekstraordinaro (valstybės kasos).

1861 m. ant vakarinio šlaito esantis medinis 
bokštas dėl senumo turėjo būti nugriautas, ir jo 
vietoje buvo pastatytas špyžinis (ketaus) kryžius. 
Bažnyčios varpas nuo tų laikų sumontuotas 
šiauriniame bažnyčios ploto kampe, buvo 
pakabintas ant ypatingų pastolių. Po to, kai vėliau 
emporos (viršutinė bažnyčios interjero dalis) dėl 
labai abejotino patvarumo kurį laiką policijos 
paliepimu buvo uždarytos ir naujų sijų ir atramų 
paramstytos, ir apvaliose sienose įvairiuose vietose 
pasirodė grėsmingi plyšiai, jungtinė parapijos 
atstovybė 1888 m. sausio 26 d. balsų visuma 
nusprendė naujai atstatyti bažnyčią ir surinkti 
statybos kapitalą.

Du po to iš karališkos valdžios pateikti 
statybos projektai, kurių galutinė vertė 130 000 
markių, negalutinį 115 000 markių, turėjo dėl pa-
rapijos blogos finansinės padėties būti atmesti.

Tik trečiajam statybos projektui, paruoštam 
valdžios statybos meistro Schade iš Tilžės 
1892 m. gegužės 18 d., galėjo būti pritarta.

Patronato finansavimas, paskaičiuotas 82 400 
markėms, iš jų 7 900 tenka varpų ir vargonų.

Parūpinimui. Statybos fondui kasmetiniais 
įnašais po 1 500 markių ir aukštesnių instancijų 
leistų naminių rinkliavų rinkimais pasiekus 10 
000 markių sumą, po to, kai parapijos tarybos 
nariai nusprendė iš provincinės pagalbinės kasos 
pasiskolinti 24 617 markių, kas kaip didžiausia 
Dievo dovana padėjo pasiekti 10 000 markių 
sumą ir pagaliau iš karališkosios konsistorijos 

pusės vargonų ir kitų papildomų įrenginių 
parūpinimui numatyta 5 000 markių, galėjo 
būti pradedamas projekto įgyvendinimas. Per 
reformacijos šventę, 20 sekm. po Šv. Trejybės, 
1897 m. spalio 31 d. senuosiuose Dievo namuose 
labai aktyviai dalyvaujant parapijiečiams galėjo 
būti laikomos paskutinės pamaldos. Jau kitą die-
ną galėjo būti pradėta griauti ir po to pradėtos 
naujos statybos. Dar tais pačiais 1897 m. prieš 
prasidedant šalčiams iki žemės paviršiaus buvo 
iš dalies sumūryti labai gilūs pamatai, tam pa-
naudoti visi akmenys iš senojo pastato.

Mūrijimo darbai buvo pavesti mūrininkui 
Walkai iš Stollbecko [Stulbeikio – A. Ž.], 
apdailos darbai – dailidei Weberiui iš Tilžės, 
staliaus darbai – staliui Eggertui iš Ragainės. 
Svarbiausius kalvio darbus, ypač bokšto kryžių ir 
durų apkalimą savo rankomis atliko ir sumontavo 
kalvis Landei iš Plaškių. Varpuose, nulietuose 
Colliero iš Berlyno, yra įrašyta:

„Vienam Dievui Aukštybėse teesie garbė“ ir 
„Pons Dievas mūs pilis tvirtina“.
Vargonus pastatė Witteckas iš Elbingo.
Nūnai vietoje seno, neišvaizdaus pastato stovi 

gražus, miesčioniškas namas, puikus tiek vidumi, 
tiek išore. Apipavidalinimas sukurtas pagal vado-
vaujančio karališkojo statybos inspektoriaus pono 
Heise statybos potvarkius, kartkartėmis nukrypstant 
nuo pradinių brėžinių, bet labai naudingai. Daili-
ninko Männcheno iš Berlyno pritaikytos spalvos 
asmeniškai vadovaujant ir prižiūrint ponui statybos 
inspektoriui Heise tapo ypač puikiomis. Šių metų 
liepos trečią dieną pašventinant ponui generaliniam 
superintendentui Braunui šie Dievo namai turi būti 
paskiriami jų paskirčiai.

Tęsinys. Pradžia Nr. 7

Plaškių bažnyčios vidus, 2010 m. sausio 2 d., 
Tomo Karpuškos nuotr.

Plaškių bažnyčia iš pietvakarių, 2010 m.
 birželis, Marietos Waldszus nuotr.

Plaškių bažnyčią aprodo parapijos pirmininkė 
Irena Gerulytė, pirmas iš kairės vokiečių 

istorikas, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ 
straipsnių autorius ir talkininkas 

prof. Manfredas Kleinas, 2005 m. rugsėjo 
24 d., Vytauto Kaltenio nuotr.

Šiandien žemiau pasirašiusieji parapijos na-
riai kartu su vietiniu kunigu stovi prie altoriaus 
šlovindami ir dėkodami Dievui ir bažnyčios Vieš-
pačiui, kuris statybą palaikė savo globojančiomis 
rankomis, ir padeda šį dokumentą Trivienio 
Dievo vardu ant statytino altoriaus.

Plaškiai, 1900 m. birželio mėn. 15 d.
Parašai – Bažnyčios parapijos taryba (7 

parašai), Parapijos atstovai (17 parašų)
Antrasis pasaulinis karas buvo baisiausias 

iš visų karų. Beveik visi Mažosios Lietuvos 
gyventojai prarado savo sodybas, savo 
Tėvynę. Atkūrus Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę, su užsienio liuteronų 
finansine parama atstatytos, restauruotos 
arba naujai pastatytos (Sudargo, Jurbarko, 
Palangos) daugelis evangelikų liuteronų 
bažnyčių. Tik vienintelės pokariu suniokotos 
ir griūvančios Plaškių bažnyčios likimas vis 
dar neturi sprendimo ir pievų platybėse 
jos didingas pastatas vis dar stūkso, pasak 
M. Purvino, kaip vaizdingas paminklas 
sovietmečiu suniokotajai Mažajai Lietuvai.

4 Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda: KU 
leidykla, 2003, p. 522–523.
6 Plaschken/Evangelische Kirchengeschichte http://
wiki-de.genealogy.net/Plaschken/Evangelische_
Kirchengeschichte
Plaškiai – Plaschken http://www.ostpreussen.net/
ostpreussen/orte.php?bericht=2886
Plaschken  http://wiki-de.genealogy.net/Plaschcken  
22 Zembrickis J., Bitensas A. Šilokarčemos apskrities 
istorija. Šilutė: Šilutės kraštotyros draugija, 2008, p. 82, 
99; 90, 165; 98; 83, 90; 94; 88; 91–92; 88.
26 Milašauskas V. Praeities laiškas. Rambynas 4, 2011 
gruod., nr 1 (4), p. 80–82. Pabaiga

Prie medžio sunešti paminkliniai kryžiai ir tvorelės Plaškių šventoriuje, 
2010 m. birželis, Marietos Waldszus nuotr.
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Trapėnai. III d. Uostas ir vazonai gėlėms
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Plytinės savininkai ne kartą keitėsi, ji 
būdavo parduodama ar išnuomojama (pa-
vyzdžiui, 1931 m. plytų gamybos inžinieriui 
E. Kiuliui, kuris racionalizavo įvairius tech-
nologinius procesus).

Paskutiniais savo veiklos metais (1943) 
Trapėnų plytinė pagamino 1,2 milijono 
plytų, 3,5 milijono keraminių čerpių ir 3,5 
milijono vazonėlių gėlėms. Pastarasis skai-
tmuo labai iškalbingas – kraštui reikėdavo 
milijonų vazonėlių gėlėms (tiesa, ir daržovių 
daigams) auginti. Tokie duomenys daug 
ką pasako apie tenykštį gyvenimo būdą, 
kraštui tradicinę gyvenseną ir papročius, to 
laiko padėtį.

Trapėnai nebuvo vien pramonės cen-
tru – daug tenykščių žmonių tebegyveno 
kaimiškai (ūkiškai): laikė gyvulius, dirbo 
savo žemės sklypus. Tą parodo ir prieš Pir-
mąjį pasaulinį karą atlikti gyventojų ūkių 
surašymai.

Tuomet Trapėnai už savo 1045 ha že-
mės mokėjo 12939 markes žemės našumo 
mokesčio. Naminius paukščius ir gyvulius 
tada laikė 162 šeimos (namų ūkiai). Iš viso 
laikyti 178 arkliai (iš jų 105 buvo 4 metų 
amžiaus ar vyresni), 321 galvijas (iš jų 145 
melžiamos karvės ir telyčios), 62 avys, 679 
kiaulės, 7 ožkos. Iš viso laikyti 1438 naminiai 
paukščiai: 2 kalakutai, 69 žąsys, 71 antys, 
1296 vištos. Trapėnuose suskaičiuoti 88 bičių 
aviliai (iš jų 32 buvę moderniški – vežiojami). 
Tos apylinkės anuomet buvusios gausiai 
apželdintos – kaimo soduose iš viso augo 
2737 medžiai: 552 obelys, 216 kriaušių, 201 
slyva ir net 1768 vyšnios.

Savus ūkelius turėjo ir daug Trapėnų 
miškininkų. Tuomet 10 jų šeimų laikė 17 
arklių, 68 galvijus, 84 kiaules, 2 avis ir 1 ožką. 
Gal daugiau išprusę miškininkai laikė net 31 
kalakutą, 21 žąsį, 47 antis ir 217 vištų. Turėta 
20 bičių avilių. Miškininkų soduose augo 303 
vaismedžiai: 91 obelis, 30 kriaušių, 50 slyvų 
ir 132 vyšnios.

Paminėtinas ir pagerėjusios Trapėnų 
susisiekimo sausuma su krašto centrais 
galimybės. Dar XVIII a. pabaigoje geriau 
tebuvo įrengtas panemunės keliukas, 
už Trapėnų laukymės ribų virtęs sunkai 
pravažiuojama trasa. XIX a. suskatus 
tiesti krašto plentų tinklą, sujungusį vi-
sus svarbesnius pakraščius, savojo plento 
susilaukė ir Trapėnai. Tas naujesnis ir 
visais metų laikais pravažiuojamas kelias 
ėjo pietvakarių link pro Būdupėnus link 
Šešupės, toliau sukdamas vakarų link iki 
tilto per Šešupę. Tuo keliu buvo visai pa-
togu nuvažiuoti į apskrities centrą Ragainę 
ir dar toliau.

Naujasis plentas nesibaigė Trapėnuo-
se – nuo didžiojo kaimo rytinio galo rytų 
link buvo nutiesta antroji kelio dalis, ėjusi 
iki pat Šilėnų kaimo ir valstybinės sienos. 
Nebebuvo kaip rekonstruoti tik pačios Tra-
pėnų gatvės, kai kur glaudžiai apstatytos 
pastatais ir sodybomis. Taip ilgam išliko 
per kaimavietę ėjęs vingiuotas keliukas, 
priminęs senovinį vieškelį.

Ta per porą kilometrų nusidriekusi 
ir netolygiai apstatyta kaimo gatvė buvo 
svarbiausia panemunių gyvenvietės vieta. 
Prie jos buvo statyta bažnyčia ir klebonija, 
naujoji mokykla, ten kūrėsi svarbesnės ap-
tarnavimo įstaigos.

Senųjų Trapėnų vakariniame gale buvo 
ir antra svarbioji gatvė. Ši nuo pagrindinio 
keliuko vedė šiaurės link į pakrantę, kur 
dešimtmečius veikė perkėla į Viešvilę. Ten 
klostėsi antrasis Trapėnų centras, tenykštės 
aptarnavimo įstaigos buvo skirtos atvykė-
liams ar kelto laukusiems saviškiams.

Nuo tos vakarinės sodybų sankaupos 
pietvakarių link atsišakojo naujasis plentas 
į Būdupėnus ir Ragainę, pakeitęs atsiskyrė-
liškų trapėniškių gyvenimą.

Trapėnų valdos tęsėsi ir dar toliau va-
karų link. Tame tolimajame vakarų gale dar 
buvo keliolika vienkiemių, besiglaudusių 
prie kelių.

Nuošaliau stovėjo Trapėnų dvaro sody-
ba (vadinamasis Biotcherio dvaras – Bött-
chershoff). Erdvų stačiakampį dvaro sodybos 
kiemą supo 4 didieji ūkiniai trobesiai, o pietų 
šone stovėjo nedidelis gyvenamasis namas, 
greta jo tarnautojų namelis. Ties sodyba drie-
kėsi didelis daržų plotas, buvo ir sodas.

Ki ta ip  ne i  Didžios ios  L ie tuvos 
daugumoje dvarų sodybų, čia nebuvo 
nei parko, nei tvenkinių, nei erdvių plotų 
puotoms ir nuobodžiaujančių dvarininkų 
pramogoms. Mažosios Lietuvos dvarai ir jų 
sodybos dažniausiai nebūdavo romantiški 
ir išvaizdūs, tai buvo žemės ūkio gamybos 
ir verslo įmonės, kuriose dirbta ir siekta 
pelno (ar bent jau tos įmonės išgyvenimo, 
besikeičiant ekonominei ir ūkinei padėčiai). 
Nesugebėjęs tvarkytis dvaro savininkas 
netrukus būdavo nušalinamas, jo ūkį 
perimdavo valstybinės priežiūros tarnyba 
ir parduodavo iš varžytinių, taip ieškant 
geresnio šeimininko. Šio krašto dvarų 
valdytojai tegalėjo pavydėti daugeliui 
Didžiosios Lietuvos dvarininkų, kurie 
savo ūkius nugyvendavo, daugel kartų 
praskolindavo įvairiems kreditoriams 
ir vis tiek nerūpestingai gyvendavo 
savo apgriuvusiose „bajorų gūžtose“, 
puotaudami ir kitaip besilinksmindami. 
Mažojoje Lietuvoje buvo privalu uoliai dirbti 
ir protingai tvarkytis, kad nesusilauktum 
nemalonumų ir griežtų priežiūros institucijų 
nuobaudų. Ta žiauri ir nenuolaidžiavusi 
tvarka per kelis šimtmečius sukūrė 
„ekonominį stebuklą“ – ne vien dvarininkai, 
bet ir dauguma eilinių ūkininkų Mažojoje 
Lietuvoje gyvendavo kur kas geriau nei jų 
suvargę broliai Didžiojoje Lietuvoje.

1905 m. Trapėnų dvaras nebuvo kokia 
didelė ir nepriklausoma įmonė – tas dvarelis 
buvo sujungtas su Trapėnų kaimo bendruo-
mene, kartu su kaimiečiais turėdavo rūpintis 
bažnytkaimio tvarkymu ir kitais reikalais.

Tais metais dvarelis mokėjo 1365 markes 
žemės našumo mokesčio už valdytą 106 ha 
plotą: 83 ha arimų, 18 ha pievų, 3 ha ganyklų. 
Dvarelis laikė 27 arklius, 40 galvijų (iš jų 13 
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melžiamų karvių), 25 avis ir 12 kiaulių. Tada 
dvareliui priklausė ir Trapėnų plytinė. Dva-
relį tuomet valdė Julius Miulaueris.

Jam numirus, paveldą ilgai dalinosi 
įpėdiniai. Nuo dvaro buvo atskirta plytinė, 
likusios dalies turto valdytoju (o ne savinin-
ku) buvo paskirtas Albertas Miulaueris.

1913 m. dvarelio valdos dar nesikei-
tė – tebeturėti tie patys 106 ha žemės. Kiek 
pasikeitė laikytų gyvulių banda: liko 20 
arklių, o galvijų auginta daugiau – 52 (iš jų 
15 melžiamų karvių). 

Kitu vietos dvaru buvo valstybinis miškų 
ūkis – karališkoji miškų urėdija, valdžiusi 
6372 ha žemės: 117 ha arimų, 279 ha pievų, 
11 ha ganyklų, 5615 ha miško medynų ir dar 
349 ha kitokių plotų. Turėtas ir vienas hek-
taras vandenų. Už visa tai valstybei reikėjo 
sumokėti žemės našumo mokestį – 14095 
markes. Girių dvarą tuomet valdė karališka-
sis miškų urėdas Leonardas Geigeris.

Miškų ūkio žemėse gyvenę miškininkai 

dažnai turėjo savo ūkelius, laikė naminius 
gyvulius ir kitką. Ten iš viso buvo suskai-
čiuota 17 arklių, 47 galvijai (iš jų 28 melžia-
mos karvės), 43 kiaulės ir 3 avys.

Atitaisymas
Praeitame „Vorutos” numeryje (Nr. 

9 (773) įsivėlė netikslumas: dr. Martyno 
Purvino straipsnį „Trapėnai. III d. Uostas ir 
vazonai gėlėms“ iliustruojančioje nuotrau-
koje (antroje) yra ne Trapėnų žiemos uostas, 
o Trapėnų pakrantėje stovinti barža – me-
dinis krovininis laivas, galėjęs plukdyti po 
kelis šimtus tonų krovinių krašto upėmis ir 
kanalais. Tolumoje dešinėje matosi Trapėnų 
uostas. Nemunu prieš srovę plaukia anuo-
met nedažnas nedidelis motorlaivis (upėje 
ilgai vyravo burlaiviai ir garlaiviai).

Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
Redakcija

Paskutinio Trapėnų burmistro Vilio Šiuslerio namas, sumūrytas iš vietinėje plytinėje gamintų plytų

Trapėnų žiemos uostas 1907 m. Vėlų rudenį čia priglausdavo dešimtys medinių kuršlaivių ir 
baržų, mažesnių laivelių ir valtelių, kuriuos savininkai slėpdavo nuo ledonešių ir kitų žiemos 
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Lietuvių antinacinė spauda ir jos 
leidėjai 1941–1944 m.*

Rezistencinė spauda

21 rezistencinį leidinį: „Nepriklausoma 
Lietuva“, „Į Laisvę“, „Laisvės kovotojas“, 
„Lietuva“, „Lietuvos laisvės trimitas“, 
„Vieninga kova“, „Vardan tiesos“, „Baltija“, 
„Atžalynas“, „Jaunime, budėk!“, „Pogrindžio 
kuntaplis“, „Lietuvos Judas“, „Tautos žodis“, 
„Frontas“, „Apžvalga“, „Lietuvos šaulių 
sąjungos biuletenis“, „Užsienio politikos 
apžvalga“, „Naujas žygis“, „Politinės naujo 
žygio apžvalgos“, „Mūsų žemė“, „Vytis“1. 
B. Kviklys nepaminėjo „Moterų talkos“, 
„Lietuvių fronto biuletenio”, „Laisvės 
žodžio“, satyrinio leidinio „Naujoji Europa“ 
bei Lietuvos laisvės armijos (LLA) laikraščio 
„Karinės ir politinės žinios“. Galima spėti, 
jog provincijoje buvo leidžiama ir daugiau 
laikraštėlių, bet dėl savo mažo tiražo ir dėl 
okupacinių valdžių persekiojimo jie galėjo 
sunykti be pėdsako. Rezistencinio pogrindžio 
spauda buvo nukreipta ne tik prieš nacistinę 
Vokietiją, bet ir prieš bolševikinę Sovietų 
Sąjungą bei jos vadovaujamą komunistinį 
pogrindį Lietuvoje. 1943 m. rugpjūčio 1 d. 
Lietuvių fronto (LF) laikraštis „Į Laisvę“ 
rašė: […] lietuviai neina nei už bolševizmą, nei 
už nacionalsocializmą, bet pasirenka tą trečiąjį – 
Lietuvos kelią; daro tai, kas būtų naudinga 
Lietuvai2. Lietuvių rezistentų nuomone, 
Sovietų Sąjungai nugalėjus Vokietiją, Lietuvai 
vėl iškils sovietų okupacijos grėsmė su 
baisiomis pasekmėmis lietuvių tautai. 
Tokios grėsmės pavojus po Stalingrado 
mūšio darėsi vis labiau realesnis. „Lietuvių 
fronto biuletenis“, analizuodamas Maskvos 
konferencijos (vyko 1943 m. spalio 19–30 d.) 
nutarimus ir jų reikšmę Lietuvai, padarė 
tokias išvadas: 1. Vokietija vis tiek sugrius, todėl 
Maskva yra ir pasilieka pirmasis lietuvių tautos 
priešas. 2. Pabaltijo klausimas Maskvoj nebuvo 
išspręstas. Jis lieka atviras ir toliau. Kad mes 
nesame suminėti kaip kraštas, kuriame vokiečiai yra 
pridarę karo nusikaltimų, dar neduoda pagrindo 
padaryti išvadą, kad mes esame Maskvai priskirti. 
Maskva, be abejo, nebūtų sutikusi pasirašyti 
dokumentą, kuriame būtų įvardintas Pabaltijys. 
Tačiau mūsų nepažymėjimas ir toliau patvirtina 
seną Maskvos tezę, kad Pabaltijo klausimu 
negali būti jokių diskusijų. Tuo tarpu Londonas 
su Vašingtonu Pabaltijį laiko diskutuotinu 
dalyku. 3. Mūsų ateities klausimas labai daug 
priklausys nuo mūsų ryžtingos laikysenos 
Maskvos atžvilgiu. Visi turime gerai įsidėti į 
galvą ir širdį: „Mes visomis jėgomis priešinsimės, 
jeigu sovietai bandys žengti per Lietuvos sieną.“ 
Tai yra vienintelis kelias atsikratyti Maskvos 
globos3. Tautinio pogrindžio spauda orientavo 
tautą į neginkluotą pasipriešinimą nacių 
okupaciniam režimui. Kodėl buvo pasirinktas 
toks pasipriešinimo būdas, gerai paaiškino 
žymus antinacinės rezistencijos veikėjas 
Algirdas Vokietaitis knygoje „Laisvės 
besiekiant: Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 
įnašas į antinacinę rezistenciją“: Lietuvių 
tauta pasirinko pasyviojo pasipriešinimo metodą 
savo priešui Nr. 2 (vokiečiams), nes laikė, kad 
būtų savižudiška ginkluotu pasipriešinimu, 
aktyviai kovojant prieš vokiečių kariuomenę 
fronto užnugaryje, palengvinti savo priešo Nr. 
1 (bolševikų) grįžimą Lietuvon. Be to, aktyvusis 
pasipriešinimas būtų logiškai vedęs lietuvišką 
pogrindį į bendradarbiavimą su pavojingiausiu 
mūsų priešu – Sovietų Sąjunga ir jos diriguojamais 
bolševikiniais partizanų daliniais, – tas būtų 
tolygu mūsų tautos išdavimui. Tad vienintelė 
išeitis iš šios dilemos ne vien Lietuvai, bet ir 
kitiems Pabaltijo kraštams liko pasyviosios 
rezistencijos alternatyva siekiant tuo būdu kiek 
galint išlaikyti gyvąsias tautos jėgas krašte ir 
vengiant ginkluotu pasipriešinimu išprovokuoti 
vokiečių represijas ir mažą mūsų tautą visiškai 
išnaikinti4. Svarbiausia antinacinės spaudos 
nuostata buvo tautos jėgų išsaugojimas 
nepriklausomai Lietuvai. Rezistencinė spauda 
formulavo antinacinio pasipriešinimo tikslus 
ir taktiką. Ypač detaliai patriotinės elgsenos 
taisykles ir nepaklusnumo okupantams 
būdus aprašė LF laikraštis „Į Laisvę“. 
Pirmame šio laikraščio numeryje (1943 m. 
sausio 15 d.) buvo išspausdintas straipsnis 
„Kaip elgtis okupacijos metu“. Jame rašoma: 

1. Nepriklausomybės reikalui išsaugoti kuo 
daugiau žmonių, ypač jaunimo. Tauta yra per 
maža, kad būtų galima rizikuoti be būtino reikalo 
nors vienu lietuviu.

2. Stiprinti lietuvių solidarumą ir tautinį 
susipratimą šūkiu: lietuvis už lietuvį.

3. Išsaugoti nesugriautą kultūrinių įstaigų 
tinklą, saugoti kiek negalint ūkines įmones ir 
ūkius, pasiruošti dideliam krašto atstatymo 
darbui po karo5. 

Rezistencinės spaudos margumyne iš-
siskyrė trys laikraščiai: „Į Laisvę“, „Laisvės 
kovotojas“ ir „Nepriklausoma Lietuva“. Jų 
politinė įtaka, tiražai ir populiarumas buvo 
gerokai didesni už kitus pogrindžio spau-
dos leidinius. Toliau detaliau apžvelgsime 
svarbiausius rezistencinius laikraščius ir jų 
leidėjų veiklą.  

„Į Laisvę“ – pagrindinis LF laikraštis, 
buvo leidžiamas Kaune. Nacistams 1942 m. 
pabaigoje LF vadovybė nusprendė leisti 
nelegalų „Į Laisvę“. Pirmasis numeris 
išėjo 1943 m. sausio 15 d., paskutinis – 
1944 m. birželio 20 d. Iš viso buvo išleisti 
34 numeriai. Pasak A. Bendinsko, pirmą 
pogrindžio „Į Laisvę“ numerį spausdino 
Bronius Stasiukaitis ir Antanas Matukynas. 
Antinacinio „Į Laisvę“ nereikia painioti su 
to paties pavadinimo Lietuvių aktyvistų 
fronto (LAF) 1941 m. birželio 24 d. pradėtu 
leisti legaliu Kauno dienraščiu (ėjo 1941–
1942 m.) ir LF bičiulių nuo 1953 m. JAV 
leistu žurnalu, tęsiančiu rezistencinio „Į 
Laisvę“ tradicijas. Pirmasis antinacinis „Į 
Laisvę“ buvo išleistas 1200 egzempliorių 
tiražu, vėlesni – 5–6 tūkst. tiražu. Jie dar 
buvo dauginami Marijampolėje, Utenoje, 
Telšiuose ir kitur. Kauno „Žaibo“ spaustuvėje 
administratoriumi dirbęs Vladislovas 
Telksnys surado spausdinimo mašiną. 
Kaunietis Kazimieras Grigalevičius Vilniaus 
gatvėje (dabar Nr. 15) įsigijo neva nuosavai 
kosmetikos parduotuvei „Aroma“ reikalingą 
sandėlį. Šio sandėlio rūsyje pogrindininkai 
įrengė slaptą spaustuvę. „Į Laisvę“ ir kitų 
12-os leidinių spausdinimą organizavo 
Povilas Malinauskas (1910–1957), vokiečių 
okupacijos metais dirbęs „Eltoje“ ūkio 
dalyje. Jis parūpino leidimus, įpareigojančius 
v a l d ž i o s  į s t a i g a s  j ų  s a v i n i n k a m s 
teikti visokeriopą paramą. Sutvarkius 
spausdinimo mašiną, kai kurių „Į Laisvę“ 
numerių tiražas šoktelėjo iki 10 tūkstančių 
egzempliorių. Juodžiausią spausdinimo 
darbą dirbo Juozas Gražys, K. Grigalevičius, 
P. Malinauskas, ir V. Telksnys. Spausdinimui 
vadovavo J. Gražys, straipsnius atnešdavo 
ir išspausdintus numerius išnešdavo 
P. Malinauskas. Leidybos ir platinimo 
reikalais LF vadovybėje rūpinosi Matas 
Martinaitis. Jis dirbo Žemėtvarkos skyriuje, 
kuriame buvo sukaupta daug popieriaus 
atsargų, ir nesunkiai gaudavo popieriaus 
slaptų laikraštėlių spausdinimui. LF 
spaudos platinimui vadovavo Veterinarijos 
akademijos asistentas Petras Gailiūnas 
ir studentas B. Stasiukaitis6.  Kaune 
išspausdintas „Į Laisvę“ buvo perduodamas 
į keliolika ekspedicijos punktų. Vienas tokių 
punktų buvo Kaune, Radastų gatvėje, name, 
kuriame gyveno LF narys Vytautas Svilas. 
Vokiečių saugumo policijos ir saugumo 
tarnybos (SD) 1944 m. gegužės mėnesio 
pranešime pažymėta, kad 1944 m. gegužės 
19 d. buvo suimtas pagrindinis „Į Laisvę“ 
ekspeditorius V. Svilas, tačiau jam pavyko 
pabėgti. Iš Svilo pažįstamų ratelio ges-
tapas suėmė 6 žmones7. Pasak šio įvykio 
liudininkų, V. Svilas spyrė pagyvenusiam 
vokiečių žandarui į tarpkojį, iššoko per 
langą ir pabėgo. Po to jis slėpėsi prof. 
B. Sidaravičiaus namuose Vilijampolėje8. 

„Į Laisvę“ redagavo literatas Antanas 
Strabulis ir žurnalistas Jonas Virbickas (nuo 
1943 m. gegužės mėn. iki 1944 m. liepos mėn.). 
A. Strabulį dirbti pogrindžio spaudoje 
pakvietė LF vadas J. Ambrazevičius-Brazaitis. 
Jie kartu aptarė numatomo leisti „Į Laisvę“ 
organizacinius reikalus. Buvo nuspręsta, 
kad slaptas laikraštis bus leidžiamas ¼ 

oficialaus „Į Laisvę“ formato smulkiu 
šriftu (petitu). Tekstų stilius bus glaustas 
ir informatyvus, vengiantis nereikalingos 
retorikos9. Jiems talkininkavo buvusi Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerijos 
Spaudos departamento direktorė Magdalena 
Avietėnaitė ir kunigas Antanas Šmulkštys 
(slapyvardis Paparonis). A. Strabulis „Į 
Laisvę“ redagavo nuo pirmo iki paskutinio 
numerio10. Kalėdinį 1943 m. „Į Laisvę“ 
numerį suredagavo žurnalistas J. Virbickas. 
A. Strabulio teigimu, vedamuosius ir 
programinius „Į Laisvę“ straipsnius rašė 
LF vadovas J. Ambrazevičius. Vokiečiams 
1944 m. gegužės mėnesį panaikinus Lietuvos 
vietinę rinktinę (LVR), A. Strabulis parašė 
atsišaukimą į Lietuvą atsiųstiems estų 
SS legiono kariams. Šį atsišaukimą į estų 
kalbą išvertė poetas A. Ranits. Laikraščiui 
talkininkavo ir filosofas A. Maceina, istorikas 
Z. Ivinskis, žurnalistas J. Būtėnas. 

Gestapui nepavyko išaiškinti „Į Laisvę“ 
spaustuvės ir jo laikraščio redaktorių, nors 
kai kurie gestapo agentų pranešimai leistų 
manyti, kad pogrindžio spaudos leidėjai ir 
bendradarbiai buvo sekami. Viename gestapo 
agento „P“ 1943 m. gruodžio 10 d. pranešime 
rašoma, kad Finansų generalinio tarėjo įstai-
gos bibliotekoje dirbantis studentas Strabulis 
platina nelegalią spaudą, o buvusio Lietuvos 
Respublikos banko direktoriaus J. Paknio 
sūnus, gyvenantis Kaune, Trakų gatvėje, įta-
riamas laikraštėlio „Kuntaplis“ platinimu11. 
Vokiečių saugumo policija ir SD, pajutusi 
augančią lietuvių antinacinio pogrindžio 
įtaką, stengėsi infiltruoti į slaptas organiza-
cijas savo agentus bei informatorius ir suimti 
aktyvius rezistencijos dalyvius. Vokiečių 
saugumo policijos ir SD įstaigoje Kaune buvo 
įkurtas specialus poskyris IV A3, kuris kovojo 
su tautiniu pasipriešinimo judėjimu. Šiam 
poskyriui vadovavo SS hauptšarfiureris Hel-
mutas Rauca. Gestapas vis dėlto suėmė keletą 
„Į Laisvę“ bendradarbių. 1943 m. balandžio 
29 d. vokiečių saugumas suėmė didelę slap-
tos spaudos darbuotojų grupę (16 žmonių) 
ir išsiuntė juos į Štuthofo konclagerį netoli 
Dancigo (dabar Gdanskas). Tarp suimtųjų 
buvo ir „Į Laisvę“ spausdintojai ir platintojai 
V. Telksnys, broliai Stasys ir Petras Lugai, 
tarnautojas Juozas Lukoševičius, žurnalistai 
Henrikas Blazas ir Ksaveras Urbonavičius, 
spaustuvininkas Simas Kvietka, verslininkas 
Balys Kulys12. Suimtieji pogrindžio spaudos 
darbuotojai iš pradžių buvo laikomi Kauno 
gestapo rūsyje. Po savaitės „spaudos grupė“ 
per Rytprūsių kalėjimus buvo išvežta į Štut-
hofo koncentracijos stovyklą. Čia lietuvių 
rezistentai kartu su keliais šimtais kalinių 
buvo atvežti 1943 m. gegužės 7 d. Po dviejų 
mėnesių mirė atsargos kapitonas Vladas 
Čekauskas. 1944 m. kovo 15 d. dėl nežinomų 
priežasčių trylika „spaudos grupės“ narių iš 
Štuthofo konclagerio buvo paleisti į laisvę ir 
sugrąžinti į Lietuvą. Paleidžiami iš lagerio 
nelegalios spaudos bendradarbiai turėjo 
pasirašyti pasižadėjimus, kad apie tai, ką jie 
matė ir išgyveno lageryje, niekam nepasako-
sią. Pakeliui į Lietuvą Ragainės kalėjime mirė 
inžinierius A. V. Daniūnas. Jis buvo palaido-
tas Ragainės kalėjimo kapinėse. Iš sugrąžintų 
į Kauną kalinių gestapas dar pasiliko Povilą 
Janeliūną, o kitus paleido namo. Tačiau ir 
toliau buvę Štuthofo kaliniai gestapo buvo se-
kami ir priversti slapstytis. V. Telksnys gavo 
pasą Vladislavo Lankaičio pavarde ir išvyko 
gyventi į Ukmergę13. Iš Štuthofo konclagerio 
sugrąžintas „Naujosios Lietuvos“ dienraščio 
žurnalistas Augustinas Stanislovas Stanke-
vičius šitaip prisiminė sugrįžimą į Lietuvą: 
Paleidžiant Kauno gestapo viršininkas pasakė, 
kad buvo toks laikotarpis, kada reikėjo iš lietuvių 
inteligentijos tarpo izoliuoti tam tikrus žmones, o į 
tą skaičių patekome ir mes, dabar izoliacijos laikas 
pasibaigė ir esame paleidžiami į laisvę. Anot prof. 
Sruogos, aš 39 kg svorio klipata, normalus mano 
svoris būdavo 73 kg, sugrįžau į Vilnių ir iš čia 
tuojau išvažiavau į kaimą (Limoniai, Širvintų r.) 
pas tėvus14.

1943 m. gegužės 30 d. vokiečių saugumo 

policija ir SD užverbavo LF spaudos platin-
toją Stasį Ignatavičių ir jam davė užduotį 
išaiškinti „Į Laisvę“ leidėjus ir spaustuvę, 
tačiau S. Ignatavičius gestapo užduočių 
nevykdė15. 1944 m. sausio mėn. gestapas 
suėmė „Į Laisvę“  talkininką inžinierių 
Antaną Šapalą. Jis buvo išvežtas į Štuthofo 
konclagerį, ten užsikrėtė dėmėtąja šiltine 
ir 1945 m. balandžio 19 d. mirė. 1989 m. 
A. Šapalo palaikai buvo atvežti į Lietuvą 
ir palaidoti Prienuose16. Tačiau gestapui 
nepavyko susekti „Į Laisvę“ spaustuvės, ir 
laikraštis buvo leidžiamas iki pat vokiečių 
okupacijos pabaigos. Spaustuvininkai, 
atsakydami į gestapo areštus, išleido tris 
kandžios satyros ir humoro laikraščio „Po-
grindžio kuntaplis“ numerius bei kolabo-
rantus demaskuojantį laikraštėlį „Lietuvos 
Judas“. Raudonajai armijai (RA) užėmus 
Kauną, plėšikaujantys raudonarmiečiai 
atsitiktinai surado „Į Laisvę“ spaustuvę. 
Įrengimus konfiskavo sovietų saugumas. 
Vieni laikraščio bendradarbiai pasitraukė 
į Vakarus, kiti buvo suimti NKVD, treti 
nutraukė rezistencinę veiklą. 
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Regiono pavadinimų Sūduva, 
Užnemunė, Suvalkija raida

Doc. dr. Dalia URBANAVIČIENĖ, Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo pirmininkė, Vilnius

Lietuvos etninės žemės

Išeivijos istorikas Bronius Kviklys 
enciklopedinio leidinio „Mūsų Lietuva“ 
(paantraštė: „Krašto vietovių istoriniai, 
geografiniai, etnografiniai bruožai“) III 
tome 1966 m. paskelbė išsamų straipsnį 
„Sūduva (Suvalkija)“, kuriame daugiausia 
vartojo Sūduvos pavadinimą, kalbėdamas 
ne tik apie praeitį, bet ir dabartį, o straipsnį 
pradėjo tokiu teiginiu: „Sūduva, nuo 1868 m. 
Suvalkų kraštu vadinama, yra pietvakarinė 
Lietuvos dalis, netaisyklingo stačiakampio 
išvaizdos. Šiaurėje ribojasi su Žemaitija 
ir Vidurio Lietuva, rytuose su Vilniaus 
kraštu, pietuose su Lenkija, vakaruose su 
Mažąja Lietuva“, toliau išsamiau apibūdino 
Sūduvos sienas (jos nėra tiksliai nustatytos, 
gali būti suprantamos platesne ir siauresne 
prasme, aiškios tik šiaurėje ir rytuose – 
ribojasi Nemunu)8. Rašydamas apie Sūduvos 
gyventojus, B. Kviklys juos pavadino 
„suvalkiečiais lietuviais“, kurie pagal tarmės 
ypatybes skirstomi į zanavykus, kapsus ir 
dzūkus (pastariesiems priskyrė vakarinėje 
Nemuno pusėje gyvenančius dzūkus)9. 
Kaip minėta, Sūduvos vardą susiedamas 
su Suvalkija vartojo ir J. Totoraitis. Iš kitų 
Nepriklausomos Lietuvos istorikų išsiskiria 
Adolfas Šapoka, leidinyje „Lietuvos istorija“ 
(1936) vietoj Sūduvos vartojęs Užnemunės 
pavadinimą, retkarčiais į skliaustus 
įrašydamas Suvalkų kraštą, bet niekur 
nenurodydamas Suvalkijos. Užnemunės (bet 
ne Suvalkijos) pavadinimą vartojo ir garsesni 
tarpukario Lietuvos kraštotyrininkai bei 
folkloristai: Balys Buračas, Stasys Paliulis, 
Jadvyga Čiurlionytė ir kiti. Suvalkijos 
vardo nepavyko rasti ir jokiame tarpukario 
Nepriklausomos Lietuvos žemėlapyje.

Reikia pripažinti,  kad Suvalkijos 
pavadinimas tuo metu irgi gyvavo, siejant 
jį su Suvalkų kraštu: pavyzdžiui, nuo 
1930 m. Marijampolėje buvo leidžiamas 
savaitraštis „Suvalkietis“, kuris 1937 m. 
buvo pervadintas į „Suvalkų kraštą“. 
Tačiau viena didžiausių lietuvių karo 
pabėgėlių  leidykla buvo pavadinta 
„Sūduva“/„Sudavija“ (1945–1949 m. 
veikusi Augsburge, nuo 1949 m. iki XX a. 
9-ojo dešimtmečio vidurio – Čikagoje). 
Sūduvos vardo didesnį populiarumą 
rodo ir tai, kad Bostone 1963 m. išleistoje 
„Lietuvių enciklopedijoje“ nieko nerašoma 
apie suvalkiečius ar Suvalkiją kaip apie 
etnografinę sritį, bet yra išsamus straipsnis 
„Sūduviai“10, į kurį yra nuoroda ir prie 
pozicijos „Užnemuniečiai“ (T. 32). 1976 m. 
Bostone anglų kalba išleistoje enciklopedijoje 
„Encyclopedia Lituanica“ pateiktas XIX a. 
Sūduvos žemėlapis su užrašu „Province of 
Sūduva in the 19th century“11. 

O sovietinėje Lietuvoje 1971 m. išleistoje 
„Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklo-
pedijoje“ iš viso nėra pozicijos „Sūduva“, 
o pozicija „sūduviai“ apribota vos vienu 
sakiniu („baltų gentys, vadinamos ir jo-
tvingiais“), kaip ir „Suvalkija“ („Lietuvos 
pietvakarių dalis į pietus ir vakarus nuo 
Nemuno, 1868–1918 priklausiusi Suvalkų 
gubernijai“12), prie pastarosios pateikiant 
nuorodą į taip pat lakoniškai apibūdintą 
„Užnemunę“ („Lietuvos dalis kairiajame 
Nemuno krante. Lietuvos burž. valstybės 
laikais (1919–40) Užnemunė dažniausiai 
buvo vadinama Suvalkija“13). 1983 m. 

išleistoje „Lietuviškoje tarybinėje enciklo-
pedijoje“ atsiranda gana išsami pozicija 
„Sūduva“, kuri apibūdinama dvejopai: 1) 
kaip jotvingių šiaurinės genties sūduvių 
gyventa teritorija; 2) kaip kitas Užnemu-
nės pavadinimas14. Šioje enciklopedijoje 
pozicija „Suvalkija“ pateikta net trimis 
versijomis: 1) kaip Suwalszczyzna, Lenkijos 
šiaurrytinė dalis, daugiausia tapatinama 
su tuometine Suvalkų vaivadijos rytine 
dalimi; 2) kaip Lietuvos dalis Nemuno 
kairiajame krante, kitaip Užnemunė; 3) kaip 
buvusi Suvalkų gubernija15. „Suvalkijos“ 
pastarosios dvi versijos bei „Sūduvos“ abi 
versijos pateiktos ir 1988 m. išleistoje „Ta-
rybų Lietuvos enciklopedijoje“. Vėliausiai 
išleistoje „Visuotinėje lietuvių enciklopedi-
joje“ (2012) pozicija „Sūduva“ pateikiama 
ne tik kaip sūduvių gyventa teritorija, bet 
ir kaip „kitas Užnemunės, arba Suvalkijos, 
pavadinimas“16.  Taigi pirmojoje 1971 m. 
enciklopedijoje Suvalkija dar buvo tapatina-
ma tik su 1868–1918 m. laikotarpio Suvalkų 
gubernija, o nuo 1983 m. – ir su Užnemune, 
ją traktuojant ne vien kaip geografinę ar 
istorinę tam tikro laikotarpio teritoriją, bet 
ir kaip dabartinę etnografinę sritį. Kita ver-
tus, nuo 1983 m. ir Sūduva buvo prilyginta 
Užnemunei kaip jos sinonimas. 

Sūduvos, Užnemunės ir Suvalkijos pa-
vadinimų vartojimo raidą etnologijoje gali-
ma pasekti pagal Vaclovo Miliaus sudarytą 
„Lietuvių etnologijos bibliografiją“ (2001), 
apimančią nemažą dalį etnologinių ir kraš-
totyrinių darbų. Juose Sūduva įvardyta tik 
2 kartus (1961 ir 1995), Užnemunė – 6 kartus 
(daugiausia 1972–1976 m., po kartą 1941 m., 
1963 m. ir 1991 m.), Suvalkų gubernija – 3 
kartus (1899–1901), o Suvalkija – net 16 kar-
tų: iš jų 3 kartus – ikisovietinėje spaudoje 
(1908, 1937), kartą – Londone paskelbtame 
leidinyje (1963), 3 kartus – Lenkijoje leistoje 
spaudoje (1965 ir 1972), 3 kartus – leidinyje 
„Kraštotyra“ (1967), 6 kartus – nuo 1981 m. 
paskelbtuose leidiniuose. Pastebima ten-
dencija, kad Lietuvoje sovietiniu laikotar-
piu Sūduvos terminas beveik nenaudotas, 
iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos etnologų 
darbuose vyravo Užnemunės pavadinimas, 
o Suvalkija išpopuliarėjo tik nuo 9-ojo de-
šimtmečio pradžios (atkreiptinas dėmesys, 
kad šis pavadinimas jau nuo 7-ojo dešim-
tmečio buvo vartojamas Lenkijoje leistoje 
spaudoje ir leidinyje „Kraštotyra“). Tikslų 
paaiškinimą, kaip ir kodėl Suvalkijos pa-
vadinimas paskutiniaisiais dešimtmečiais 
įsitvirtino etnologijoje, randame etnologo 
Petro Kalniaus straipsnyje: „Dar XX a. aš-
tuntajame dešimtmetyje Lietuvos etnologai 
kartu su kalbininkais bendrame pasitarime 
nusprendė regioną vadinti Suvalkijos 
etnografine sritimi, ir toks pavadinimas 
yra fiksuotas per pastaruosius keturis de-
šimtmečius išleistuose Lietuvos etnologų 
darbuose, taip pat ir lietuvių, latvių, estų 
bei rusų etnologų bendrai rengtame „Pa-
baltijo istoriniame-etnografiniame atlase“17. 
Kita vertus, šiame straipsnyje etnologas 
konstatavo, kad prieš kelis dešimtmečius 
ne tik prieškarinėje, bet ir sovietinėje Lie-
tuvoje tiek mokslinėje, tiek populiariojoje 
literatūroje šis regionas buvo vadinamas 
keliais pavadinimais: Užnemunė, lietu-
viškoji Užnemunė, Sūduva ir Suvalkija18. 
Turint omenyje bendrąsias sovietmečio 
tendencijas19, visiškai tikėtina, kad tarpu-
kario Lietuvoje ir išeivijoje propaguotas 
Sūduvos pavadinimas LTSR buvo įvertin-
tas kaip buržuazinės Lietuvos palikimas, 
bereikalingai primenantis garbingą baltų 
senovę, todėl sąmoningai buvo pasirinkta 
Suvalkija, kuri, be kita ko, priminė ilgametę 
priklausomybę Rusijos imperijai.

Trumpai apibendrinkime regiono pa-
vadinimų raidą. Sūduva buvo vadinama 
ne tik sūduvių genties gyventa teritorija, 
bet ir po jų nukariavimo ištuštėjęs kraštas, 
kurį vėliau apgyvendinus XV–XVII a. susi-
formavo naujasis etnosas. Šis pavadinimas 
buvo vienintelis iki pat XVIII a. pabaigos, 

XX a. vėl išpopuliarėjo tarpukario Lietu-
voje ir išeivijoje. Nuo 1795 m. po Lietuvos 
padalijimo atsirado Užnemunės pavadini-
mas, traktuotas kaip Sūduvos sinonimas, iš 
pradžių daugiau reiškęs geografinę sąvoką, 
bet palaipsniui įgavęs etnografinės srities 
prasmę. 1867 m. įkūrus Suvalkų guberniją, 
ėmė formuotis Suvalkijos pavadinimas, ta-
pęs Sūduvos ir Užnemunės sinonimu, kuris 
buvo mažiau naudotas tarpukario Lietuvoje 
ir išeivijoje, bet nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio 
etnologų pasirinktas pagrindiniu ir dėl to 
beveik išstūmęs kitus pavadinimus. 

O dabartinių regiono gyventojų etnosas 
susiformavo būtent tuo laikotarpiu, kai teri-
torija buvo vadinama Sūduva (XV–XVII a.), 
bet ne Suvalkija (XIX a. pab.). Beje, šio 
krašto senesnio sluoksnio dainuojamojo 
folkloro ypatumai gerokai skiriasi nuo že-
maičių ir aukštaičių (teigiama, kad būtent 
jie daugiausia apgyvendino Sūduvą) ir turi 
daugiau panašumų su Mažosios Lietuvos 
bei dzūkų melodika, o tai rodytų didesnes 
sąsajas su šiuose regionuose gyvenusiais 
prūsais ir jotvingiais, kaip ir su Sūduvoje 
išlikusiais sūduviais (vienų tyrinėtojų tapa-
tinamais su jotvingiais, kitų – su prūsais). 

Iš visų trijų regiono pavadinimų Su-
valkija yra vėlyviausias, savo kilme nėra 
etnonimas, sudarytas pagal kitoje valstybėje 
dabar esančio miesto pavadinimą. Jis kelia 
abejonių ir dėl enciklopedijose pateikiamo 
net trilypio aiškinimo, iš kurių vienas – tai 
buvusi Suvalkų gubernija Lenkijos kuni-
gaikštystėje, kitas – šiaurrytinė Lenkijos 
dalis Suwalszczyzna. Suvalkiečiais save va-
dina ir dabartinių Suvalkų lietuviai, kurie 
savęs netapatina su Lietuvoje gyvenančiais 
suvalkiečiais. Tenka konstatuoti, kad yra 
dvi Suvalkijos: viena Lenkijoje, kita Lie-
tuvoje. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 
gubernijos gyvavimo laikais Suvalkai toli 
gražu nebebuvo joks lietuvybės centras: gy-
ventojų surašymo 1897 m. duomenimis, Su-
valkų vaivadijoje daugiausia gyventa lenkų 
(66,8 %), kai lietuviai sudarė tik labai mažą 
dalį (8,5 %), nors kitose gubernijos vaivadi-
jose (Marijampolės, Naumiesčio, Kalvarijos, 
Vilkaviškio ir Seinų) vyravo lietuviai. Taigi 
kartais girdimas teiginys, kad Suvalkijos pa-
vadinimas neva padeda išsaugoti ryšį su XIX 
a. pabaigos lietuviškomis žemėmis, neturi 
jokio pagrindo. Akivaizdu, kad gubernijos 
administraciniu centru polonizacijos tikslais 
sąmoningai buvo pasirinktas ne geografinis 
centras, o gubernijos pakraštyje esantis jau 
gerokai sulenkėjęs miestas. Beje, Suvalkai 
tapo gubernijos centru tik dėl to, kad paprašė 
tuometinis Dauspūdos ir Račkų savininkas 

8 Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva. III tomas. 
Vilnius: Mintis, 1991, p. 115.

9Ten pat, 120.
10Lietuvių enciklopedija, T. 29. Boston: Lietuvių 

enciklopedijos leidykla, 1963, p. 114–125.
11Encyclopedia Lituanica. Vil. V. Boston, Mas-

sachusetts, 1976, p. 320.
12Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. III 

tomas, Vilnius, 1971, p. 348
13Ten pat, p. 621.
14 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 10, 

Vilnius, 1983, p. 457–458.
15Ten pat, p. 495.
16Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XXII, Vil-

nius, 2012, p. 659.
17Kalnius P. Etnografinė Suvalkija. Lietuvos 

etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vilnius: 
LII leidykla, 2011, p. 110.

18Ten pat.
19Sovietmečiu kraštotyrinis judėjimas valdžios 

buvo atidžiai stebimas, neretai buvo draudžiama 
rengti ekspedicijas arba reikalaujama jų metu 
užrašyti naująją tvarką šlovinančias kolūkiečių 
dainas bei papročius, persekiojama už religinių 
giesmių ir papročių, partizaninių bei tremtinių 
dainų užrašymus, tad kraštotyros ir etnologijos 
mokslo raida tuo metu tikrai nebuvo laisva.

20Žr. Jonas Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istori-
ja. I dalis. Marijampolė: Piko valanda, 2003, p. 8.
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Pacas20, iki tol administracinio darinio centru 
buvo Augustavas (jame, 1897 m. duomeni-
mis, lietuvių buvo tik 0,2 %) – ar tuomet Sū-
duvą būtų reikėję pervadinti Augustavija?

Keldami abejones Suvalkijos pavadini-
mo dabartinio pagrįstumo, šio etnografinio 
regiono visuomenės veikėjai nepritaria jo 
įtvirtinimui ir siekia, kad regionas būtų 
vadinamas Sūduva. 2001 m., įkuriant 
Etninės kultūros globos tarybos padali-
nius etnografiniuose regionuose, siekiant 
kompromiso, buvo patvirtintas Suvalkijos 
(Sūduvos) regiono pavadinimas. Sūduvos 
pavadinimas per pastarąjį dešimtmetį ėmė 
vis labiau populiarėti tarp regiono gyvento-
jų, Sūduvos vardu pasivadino bendruome-
nių įkurtos vietos veiklos grupės, įvairios 
asociacijos, sportinės komandos ir klubai, 
šis pavadinimas naudojamas pristatant re-
gioną oficialiuose kelionių giduose ir pan. 
Galiausiai Suvalkijos (Sūduvos) Regioninė 
etninės kultūros globos taryba 2013-01-31 
pateikė Etninės kultūros globos tarybai 
ir Aplinkos ministerijai siūlymą įtvirtinti 
vien Sūduvos pavadinimą, nes „iš rusų 
caro valdymo laikotarpio minimas šio re-
giono pavadinimas jau seniai neturi jokios 
prasmės, o šio regiono gyventojų buitinėje 
kalboje vis labiau įsivyrauja tikrasis Sūdu-
vos vardas.“ 

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, moks-
leiviams, studentams, mokytojams (indeksas 0136)

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio 
laikotarpiui (pvz., ateinančiam mėnesiui) priimama 

iki einamojo mėnesio 22 dienos, jei nenurodyta kitaip.
Gyventojų ir organizacijų užsakyti periodiniai leidiniai 

nurodytais adresais pristatomi kasdien, išskyrus 
sekmadienius, švenčių dienas ir – kai kuriose kaimo 

vietovėse – pirmadienius. Periodinius leidinius galima 
užsakyti ir internetu, tinklapyje www.post.lt.

www.post.lt.

Voruta 
parduodama 

K400   Alytus, Jotvingių g. 10
            Kaunas, „Akademinis knygynas“,
            VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52
K236   Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.
              sankryža
K369   Klaipėda, Taikos pr. 101
K436   Marijampolė, Stoties g. 2
K466   Panevėžys, Savanorių a. 5
K558   Šiauliai, Tilžės g. 109
K78     Trakai, Vytauto g. 90
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K7       Vilnius, Gedimino pr. 31
K6       Vilnius, Gedimino pr. 44
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K8       Vilnius, Gynėjų g. 1
K145   Vilnius, Konstitucijos pr. 12
K44     Vilnius, Lelevelio g. 2
K5       Vilnius, Sodų g. 22 – 
            autobusų stotis
K572   Vilnius, Sodų g. 22
K26     Vilnius, Sodų g. 22
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Prie Sankelmarko ežero, Šlezvigo-Holšteino žemėj...
Astrida PETRAITYTĖ, Vilnius

Šiek tiek asmeninių įspūdžių
Jau esu „pramynusi takus“ į Sankelmarką, 

Šlezvigo-Holšteino žemės kampelį Danijos 
(ir Šiaurės jūros) kaimynystėje, kadais 
priklausiusį danams. Jau kelintąkart 
atvažiuoju – kartą metuose – į Academia 
Baltica seminarą, skirtą Baltijos šalims (kai 
kada ir platesnei erdvei – įjungiant ir Lenkiją, 
ir Karaliaučiaus kraštą), jų artimesnei ir 
tolimesnei praeičiai ar šiandienai. Nėra 
labai paradoksalu belstis į Vokietijos 
pakraštį paklausyti pranešimų apie savo 
šalį ir kaimynus – viena, įdomu „pažvelgti 
į žvilgsnį“, juk lektoriai dažnusyk būna 
iš Vokietijos, o ir  auditorija, kuri bent iš 
dalies išlaiko šią instituciją – už seminarą ir 
nakvynę bei maistą susimokantys vokiečiai 
(privilegijuotų svečių teisėmis, jiems 
padengiant – vyriausybiniu lygiu – kelionės 
išlaidas, priimamas būrelis kiekvienos 
pristatomos šalies atstovų). Antra, tikrai 
turi progos  išgirsti ir naujos informacijos, 
gal netgi praskleisti  nežinotos erdvės 
kraštelį – ar, tarkim, Vilniuje dažnai 
esame pakviečiami paklausyti paskaitų 
apie Latviją ir Estiją? Trečia, tai nebloga 
proga ir užsienio kalbos patobulinimui 
(bent jau jos pagavos, jei tavo liežuvis 
nelabai paklūsta sudėtingoms vokiškoms 
konstrukcijoms ir intonacijoms). Nekalbant 
apie – ketvirta – emocinius ir pažintinius 
konteksto aspektus: susitikimus ir bent 
trumpalaikius pasidalijimus įspūdžiais su 
stalo (ir auditorijos, ir valgyklos) kaimynais, 
apie bent probėgšmą žvilgsnį į krašto 
landšaftą, istoriją, įdomybes…

*
Tradiciškai į Sankelmarką tekdavo 

vykti lapkritį, šįkart seminaras Baltijos 
šalių istorijai buvo suplanuotas balandį. 
Mano viltys, kad atvyksiu į jau sužaliavusį 
kraštą, buvo per  ankstyvos – pavasaris 
vėlavo ne tik pas mus. Vis dėlto sukant 
miškingu taku link Akademijos (įsikūrusios 
šalia Flensburgo, bet – nuošalioje kaimo 
vietovėje prie Sankelmarko ežero) mintyse 
nuskambėjusi frazės nuotrupa „pernykščiai 
parudę lapai“ gamtos įspūdžiams nusakyti 
pasirodė irgi skubota… Pernykščiai lapai 
iš tiesų dengė tarpumiškius ar atšlaites, 
regėtas pro langą dar važiuojant autobusu į 
Hamburgą ir iš jo – traukiniu į Flensburgą, 
bei  miškingą Akademijos teritoriją, bet 
užteko per seminaro pertraukėles išeiti 
pasivaikščioti, kai atsirado galimybė 
pridurti: „ir baltuojantys sniegenų lopai“… O 
pavasarinis paukščių čirenimas čiulbėjimas 
smelkėsi ir per Akademijos sienas (tuo 
labiau – atsidarius savo kambariuko tame 
pačiame pastate langelį).

Taigi tarp Sankelmarko akademijos 
sienų vyko Academia Baltica seminaras – pas-
taroji dar prieš porą metų čia svečiuodavosi 
įnamės teisėmis, o dabar, kaip ir lankstinuke 
pristatoma: „Trys akademijos po vienu sto-
gu“ – be minėtųjų, dar ir Šlezvigo-Holšteino 
žemės Europos akademija (naujausia institu-
cija – jei pirmosios dvi  neseniai atšventė savo 
60-metį, tai ši įkurta 1999 m.) Žinia, kartais 
gali ir suklysti, kuriai Akademijai priklauso 
vienas ar kitas iš nuolat čia vykstančių (ar 
„išvažiuojamųjų“) seminarų, kitų renginių, 
tuo labiau, kad visoms trims vadovauja dr. 
Christianas Pletzingas, jaunas ir regis, visur 
spėjantis – bent jau mano lankytuose semi-
naruose jis ir sveikinimo žodį tarė, ir bent 
dalį pranešimų uoliai išklausė.

*
Seminare Baltijos šalys tarpukariu, vy-

kusiame balandžio 12–14 d., Lietuvai 
skirtų pranešimų – kaip dažnai ir, matyt, 
atsitiktinai nutinka – buvo mažiausiai, tik 
du, užtat patys pirmieji (penktadienio po-
pietę). Latvijos tarpukarį pristatė keturi, o 
Estijos – trys pranešėjai. Taigi Estija nebuvo 
privilegijuota, nors seminarui vadovavo 
prof. dr. Karstenas Brüggemannas, dėstyto-
jaująs Talino universitete. Savo sveikinimo 
kalboje jis pasidžiaugė, kad seminaro darbe 
bus išlaikyta pusiausvyra tarp brandaus am-
žiaus patirties ir jaunystės „šviežumo“ – mat 
dalyvauja ir pora jo paties doktorantų; mano 
akimis, jaunystė šiek tiek persvėrė. Nors 

priekabiauti neteko nė prie vieno pranešėjo, 
visgi šilutiškėms klausytojoms prisipažinau 
su ilgesiu prisimenanti „senų laikų“ mielus 
žilus profesorius, kuriems kalbant verdavosi 
dar ir neišsakyta erudicijos erdvė... 

Bet teko ir džiugiai pripažinti, kad neiš-
sipildė nuogąstavimai – o jų būta, belaukiant 
pirmojo pranešėjo, ir Klaipėdos universiteto 
konferencijose girdėto dr. Joachimo Taube-
rio: kažkodėl šmėkliojosi, kad jo Apžvalgoje 
apie Lietuvą tarpukariu grėsmingai skambės 
„fašistinė diktatūra“, o Smetonos vardas 
bus įgijęs keiksmažodžio atspalvį... Bet ne! 
Pranešėjas labai korektiškai aptarė įvairius 
pirmosios Lietuvos nepriklausomybės as-
pektus. Iškėlęs klausimą, ar po perversmo 
Lietuvoje įsigalėjęs fašistinis režimas, jis 
pats ir atsakė – ne, paaiškindamas, kad auto-
ritarinį režimą siekiąs atriboti ir nuo demo-
kratinio, ir nuo fašistinio. Ir po perversmo 
Lietuvoje būta  visuomeninio gyvenimo 
sričių, kurių „prezidentinė kontrolė“ nepa-
siekdavo – tarkim, privačios mokyklos. Net 
ir ne visa spauda buvo tautininkų rankose 
(pranešėjas priminė, kad terminas „tauti-
ninkai“ sunkiai išverčiamas; ši organizacija, 
pasak jo, buvusi netapati partijai – siekusi 
reprezentuoti tautą). Žvelgdamas į tuometi-
nę Lietuvą keliais pjūviais – ūkis, švietimas, 
vidaus bei užsienio politika, pranešėjas rado 
progą tarti gerą žodį tiek apie valstybėje 
vykusius procesus, tiek ir apie „autoritaro“ 
prezidento teigtąsias nuostatas. Tarkim, A. 
Smetonos požiūris į tautines mažumas, kaip 
savus piliečius, turėtų būti ir šiandien pri-
imtinas. Žinoma, buvo prisiminta sudėtinga 
tuometė Lietuvos politinė (ir teritorinė) 
situacija.

Susilaikydamas nuo asmeninių vertini-
mų, bet pačiu temos pasirinkimu užimda-
mas kritiškesnę poziciją, Lietuvos tarpukario 
situaciją apžvelgė dr. Vytautas Petronis, 
šiuo metu besidarbuojantis Marburge – jo 
pranešimo tema „Politinis ir tautinis deši-
nysis radikalizmas Lietuvoje 1918–1940“. 
Pranešėjas žvilgsnį sukoncentravo į A. Vol-
demaro įsteigtą, valstybės finansuotą, bet 
slaptą organizaciją „Geležinis vilkas“, kuri 
į viešumą išėjo ėmus ryškėti nesutarimams 
tarp prezidento ir ministro pirmininko; 
kai 1934 m. jau nušalinto A. Voldemaro 
šalininkai mėgino įvykdyti naują pučą, taip 
voldemarininkų būta ir radikaliųjų „Gele-
žinio vilko“ narių. Vis dėlto begvildenant 
organizacijos funkcionavimo principus ir 
raišką (savų piliečių šnipinėjimas a priori, 
matyt, nuteikia jos atžvilgiu  priešiškai) 
pranešėjui probėgšmais paminėjus: pagrin-
dinis jos tikslas buvęs – kova už Vilnių, 
susigundžiau ir aš pabūti dešiniąja radikale. 
Kai tradiciškai po darbo dienos daugelis pa-
sidalinti įspūdžiais prie vyno taurės ar alaus 
bokalo rinkosi į rūsyje įsikūrusią „Klauzę“, o 
lietuvių būrelis kartu su lektoriumi susibūrė-
me prie vieno stalo, ėmiau ir pareiškiau: kai 
visai visuomenei sostinės atvadavimas buvo 
gyvybinis reikalas, o diplomatinės pastangos 
liko nevaisingos – gi užsienio reikalų minis-
trams Ženevoje, Jungtinėse Tautose, daugiau 
tekdavo gintis nei kelti savas skriaudas, toks 
slaptos organizacijos gyvavimas atrodąs 
visai natūralus… Šiaip ar taip, žinių bagažą, 
regis, visi papildėme – net mūsų būrelio 
istorikės pripažino apie „Geležinio vilko“ 
egzistavimą iki šiol negirdėjusios…

Tuo labiau žinių spragas lopė tarpukario 
Latvijai ir Estijai skirti pranešimai. Estiją 
pristatė tik šios šalies (jaunosios kartos) 
atstovai, kaip jau žinoma, porą jų – seminarui 
vadovavusio jauno profesoriaus auklėtiniai. Į 
Latvijos situaciją pažvelgta ir iš šalies (abiem 
atvejais „iš“ Liūneburgo) –  pranešimą 
„Autoritarinis Ulmanio režimas: tarp 
perversmo ir nuosmukio (1934–1940)“ 
perskaitė Detlefas Henningas, o jauna, latvių 
kalbos savo tyrimams specialiai mokiusis dr. 
Katja Wezel – „Istorinė būtinybė ar politinė 
fikcija? Valstybinio dešinumo sąsajos su 
Latvijos tarpukariu 1990-aisiais“.

Pasisakymuose apie tarpukario Estiją ir 
Latviją vis grėsmingai nuskambėdavo „dik-
tatūra“ – tarsi sekant Lietuvos pavyzdžiu, 

bet gerokai vėliau (1934) perversmai įvykdy-
ti ir šiose šalyse, Estijoje vairą į savo rankas 
perimant Konstantinui Pätsui (1874–1956), 
Latvijoje – Karliui Ulmaniui (1877–1942). 
Bet nei vienareikšmiško vertinimo, nei tuo 
labiau pasmerkimo kalbėtojai neišsakė. Pri-
minta, kad diktatūros – tuometinėj Europoje 
paplitusi mada. Galėjai pajusti, kad Estijoje 
ir Latvijoje paskutiniai šalies prezidentai 
vertinami net poliariškai priešingai (o juk 
Lietuvoje taip pat). Štai po Henningo prane-
šimo prasidėjus diskusijoms rygietis Jānis Li-
niņšas iškart pasisakė užduosiąs provokacinį 
klausimą: ar Ulmanį reikia laikyti auka, ar 
išdaviku? Vienareikšmio atsakymo nebuvo, 
bet šešėlis, krintąs ant prezidento  garbės, 
nebuvo išsklaidytas – labai jau paklusniai 
1939–1940 m. jis pasirašinėjęs visus sovietų 
jam pakišamus dokumentus…Bet laikotar-
pį iki šios ribos liūneburgietis pranešėjas 
įvardijo kaip „modernizuojančią diktatūrą“, 
priminė (ne jis vienas), kad dabar  Ulmanio 
prezidentavimą daugelis Latvijoje prisimena 
kaip „auksinius laikus“.

Beje, klausėją Lininšą auditorija jau pažino-
jo – jis jau buvo perskaitęs savo pranešimą – ly-
ginęs tautinių mažumų prieškario proporcijas 
su pastarojo dešimtmečio duomenimis, žinia, 
paliudijęs rusakalbių dalies žymų šoktelėjimą, 
o prieškariu ir Saeimoje atstovautus Baltijos 
vokiečius visai nuėjus nuo arenos...

Ne viename pranešime priminta tragiška 
šių „diktatorių“ baigtis – abu buvo sovietų 
suimti, ištremti, Ulmanis mirė jau 1942 m., 
ilgesnis Pätso gyvenimas buvo ne mažiau 
tragiškas – anapusybėn jis iškeliavo iš psi-
chiatrinės ligoninės… 

Tarpukario situacija nekart lyginta su 
šiandienine, kalbėta ir apie tik Latvijoje ir 
Estijoje egzistuojančią problemą – nemažą 
„bepiliečių“ dalį. Apie nepriėmusius ar 
negavusius pilietybės rusakalbius buvome 
girdėję, tačiau bent man buvo naujiena jiems 
tekusios privilegijos (galbūt ir neskatinan-
čios įsipilietinti): jie gali laisvai važiuoti tiek į 
Rusiją (kurion piliečiams reikalingos vizos), 
tiek į Šengeno šalis… 

Galima sakyti, kad pranešimuose nesi-
stengta sudėlioti visų taškų ant „i“, palikta 
erdvė svarstymams, abejonėms, prieštaringų 
hipotezių sugyvenimui…

*
Kiekvienąkart Sankelmarke koks nors 

seminaro ar jo konteksto aspektas ištin-
ka kaip netikėtumas – yra, tarkim, buvę 
malonių susitikimų su rytrpūsietiškas, 
memelenderiškas ar tiesiog lietuviškas ša-
knis turinčiais klausytojais. Šįkart netikėtas 
atradimas laukė jau po seminaro. Visiems 
po sekmadienio 13 val. pietų išsivažinėjus, 
iki pirmadienio pasilikus – mat autobusas iš 
Hamburgo pirmadienį – tik jaunam latviui ir 
man (organizatoriai visad maloniai suteikia  
papildomos nakvynes galimybę – šįkart ne-
tikėta buvo kone iki minimumo susitraukęs 
pasiliekančiųjų būrelis, visad jų būdavo 
gausiau – štai juk ir keltas iš Kylio į Klaipėdą 
vyksta arba šeštadienį, arba pirmadienį – ši-
lutiskių trijulė šįkart nusprendė sutrumpinti 

viešnagę, išvyko jau šeštadienį). Taigi tu-
rėjau kone visą laisvą sekmadienį! Galėjau 
rinktis pasivaikščiojimą po Flensburgą, bet 
šiam vaizdžiam Šlezvigo-Holšteino miestui 
(kadais ir Mažosios Lietuvos patriarchą 
Martyną Jankų priglaudusiam) skyrusi 
pernykštės viešnagės pusdienį, nutariau 
prieš pirmadienio vaikštynes Hamburge 
(autobusas tik 18 val., o nukakti ruošiaus 
dar priešpiet) pasidairyti po Akademijos 
apylinkes. Kambaryje rastas šeimininkų 
informacinis lapelis nurodė ne tik galimybes 
naudotis internetu, biblioteka ir pan., bet 
ir siūlė pasivaikščiojimą, du jo maršrutus: 
arba aplink Sankelmarko ežerą – 4 km, viena 
valanda, arba už pusvalandžio kelio esantys 
paminklai 1864 m. vokiečių-danų karo au-
koms ir – neiškart suvokiau, kas tai – akme-
niniai „Grabanlagen“ (kapinynas).

Sankelmarko ežero pakrante pavaikšti-
nėdavom kaskart ir per ankstesnių semina-
rų pertraukėles – bet nebuvo kilus pagunda 
imti ir apeiti aplink. Ir dabar kiek nepatikliai 
priėmiau pažadą, kad prireiks tik vienos 
valandos – taip, ežeras akimis aprėpiamas, 
bet  visai neatrodo lengvai apibėgamas… 
Pasiryžau ir, pasirodo, tikrai – gal kelias 
minutes daugiau sugaišau, bet juk buvo pro-
gos vis stabtelti – informaciniai stendukai 
pranešdavo apie retus saugomus augalus 
(todėl bent kai kuriose vietose draudžiama 
iškrypti iš tako ir mindžioti pakrantę), žuvis 
(tad draudžiama meškerioti), paukščius (tad 
esi priremiamas klausimu: „Kurių balsus 
atpažįstate?“ Aš gebėjau tik žąsų). Bet ne tai 
buvo didysis netikėtumas – juk nebestebino 
ir gana gausiai vaikštinėjančiųjų pasisveiki-
nimas „Moin“, jau ir pati atsakinėjau šiuo 
vietiniu „Labas“; nebemanydama, kad kaž-
kodėl visi sumanė ir popietę ar vakare sakyti 
„Morg‘n“, linkėdami gero ryto... Bet štai 
pasukusi antru maršrutu gavau iš nuostabos 
išplėsti akis. Du pagrečiui iškilę paminklai 
XIX a. karo herojams ir aukoms, prie kurių 
stabtelėjau, nebuvo naujiena (jau buvau ir 
vokiečių klausytojų teiravusis, kodėl užraše 
austrų kareiviams padėka reiškiama, tik 
negavau paaiškinimo), užtat toji anksčiau iš 
tolo regėta kaip akmenų luitų tvora pasirodė 
esanti tolimų laikų kapavietė! Tiesa, ne taip 
seniai, 2003-aisiais, rekonstruota, bet man 
ši ir vizualinė, ir informacinė žinia padarė 
stiprų įspūdį – tuo labiau, kad  aptikta tiek 
metų šalimais (pro šalį) praeinant. Dabar 
net pamaniau: galėtų organizatoriai kaskart 
ne tik paskelbti turį čia tokią archeologinę 
įžymybę, bet ir pakviesti pusvalanduko 
ekskursijon, pabūti gidais… Nors stenduo-
se visa, kas būtina, surašyta. Štai iš vieno 
jų sužinojau, kad tai ankstyvojo akmens 
amžiaus (apie 2500 m. pr. Kr.) kapavietė… 
Pailgas griovys, įrėmintas akmeniniais 
įtvirtinimais – stambius riedulius sujungia 
mažesni luisteliai; kai kur – nedidelės nišos, 
ten, matyt, palaikų ir ilsėtasi… „Užsirišau 
mazgelį“: jei darkart atkaksiu Sankelmar-
kan – būtinai turiu paklausinėti apie šį 
archeologinį reliktą.

Seminaro „Academia Baltica“, skirto Baltijos šalims, dalyviai, 2013 m.
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Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro 
Grušo pamokslas ingreso šv. Mišioms

Lietuvos katalikų bažnyčia

Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelencija 
Šventojo Tėvo atstove, broliai vyskupystė-
je, seseriškų Bažnyčių – ortodoksų ir evan-
gelikų liuteronų – ganytojai, broliai kuni-
gai, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių 
nariai, Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų 
Ekscelencija kadenciją baigęs Prezidente, 
Lietuvos valdžios ir kitų valstybių atsto-
vai, brangūs broliai ir seserys Kristuje!

Šiomis pamaldomis, į kurias taip gau-
siai susirinkote, mes visi kartu pradedame 
naują Vilniaus Arkivyskupijos kelionės 
tarpsnį. Šiandienos apmąstymui labai 
tinka keliaujančios Dievo Tautos įvaizdis, 
kurį Vatikano II Susirinkimo Tėvai pasi-
rinko kaip svarbiausią Bažnyčios apibū-
dinimą. Pirmajame skaitinyje girdėjome 
apie šios kelionės galutinį tašką – Kristus, 
„Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga“, 
skelbia: „Įvyko“ (Apr 21, 6), Dievo Tautos 
tikslas pasiektas. Apreiškime mums jau 
atskleista laiminga pabaiga – pažadėtoji 
žemė. Į ją keliauja labai skirtingi asmenys 
ir grupės, skirtingos gentys, atradę vieny-
bę ir bendrystę būdami tos vienos Dievo 
Tautos nariais.

Kaip žydų tautai bėgant iš Egipto ne-
laisvės, taip ir mūsų Tėvynei atsitolinant 
nuo praėjusio amžiaus okupacinės vergi-
jos, šis kelias lydimas sunkumų ir vargų. 
Pats Kristus Evangelijoje mums sako: „Jei 
kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats 
savęs, teneša savo kryžių ir teseka ma-
nimi“ (Lk 9, 23). Apie tai byloja ir mūsų 
Arkivyskupijos globėjo šv. Jurgio pavyz-
dys – karys ir kankinys, pažinęs Tiesą, 
nepabūgo jos liudyti iki mirties. Tikrieji 
taikdariai nėra pacifistai, kurie leidžia 
visiems daryti, ką nori, bet kariai, kurie 
narsiai atremia puolimus siekdami apginti 
ir išsaugoti Tiesą net mirties akivaizdoje.

Tokių Tiesos gynėjų, kuriuos turiu 

garbę, o kartu didžiulį iššūkį dabar vadinti 
savo pirmtakais, Vilniuje netrūko – tai 
palaimintasis Jurgis Matulaitis, Dievo 
Tarnas Mečislovas Reinys, arkivyskupas 
Juli jonas Steponavičius. Į altoriaus 
garbę pakelti Tiesos nešėjai, Dievo valia 
gyvenę ir liudiję savo tikėjimą šioje 
arkivyskupijoje – tai mums visiems itin 
brangus šv. Kazimieras, šv. Rapolas 
Kalinauskas, šv. Faustina, pal. Mykolas 
Sopočka, kurių užtarimo šaukiamės, 
kurių meilės Dievui ir artimui kupinas 
gyvenimas mus skatina nepailstant skelbti 
Kristų.

Šiandien iš visos širdies dėkojame už 
Jo Eminencijos Kardinolo tėvystę, ganyto-
jišką tarnystę ir prašome, kad savo malda, 
išmintimi ir sielovados dovanomis toliau 
lydėtų šios arkivyskupijos bendruomenės 
kelionę. Iš Jūsų rankų gavęs visus tris ku-
nigystės šventimų laipsnius, nuolat jautęs 
rūpestingą globą, lydėjusią mane visą dva-
sininko kelią, savo ir arkivyskupijos vardu 
tariu Viešpačiui už Jus ir Jums – ačiū!

Jo Eminencijos vedama ši arkivys-
kupija per pastaruosius dešimtmečius 
išgyveno nepaprastą atsinaujinimą. Atsta-
tyti ne tik pastatai, Bažnyčios struktūros, 
dialogas su valdžia – atkurtas laisvas ben-
druomeninis ir maldos gyvenimas. Visam 
tam didžiulį postūmį suteikė popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje. 
Šiais metais švęsdami šios kelionės dvide-
šimtmetį turime vėl išgirsti Palaimintojo 
mums tartus žodžius, kviečiančius mus į 
atsinaujinimą Kristuje.

Tautai veržiantis į savarankišką būtį 
mes jau patyrėme, kad valstybės laisvė 
priklauso ne tik nuo nepriklausomybės 
paskelbimo, bet ir nuo kiekvieno piliečio 
kaip laisvo asmens susivokimo bei apsis-
prendimo. Idant turėtume dvasinę laisvę, 
būtina nuolat gyventi Prisikėlusio Kristaus 
malonėje ir vienybėje su Juo žengti mūsų 
bendros kelionės tikslo link.

Klaidžiame kelyje reikia švyturių, 
reikia perspektyvos, reikia pažvelgti į 
dangų. Šios arkikatedros Šv. Kazimiero 
koplyčia yra nuostabus perspektyvos 
būtinumo pavyzdys. Dažnam vos įėjus 
atrodo, kad bendras vaizdas dėl juodo ir 
raudono marmuro yra tamsus. Toks įspū-
dis tveria tol, kol nepakeli akių aukštyn, 
kol nesuvoki, kad du trečdaliai koplyčios 
erdvės yra šviesios spalvos. Balti lipdiniai 
už altoriaus kyla iki pat kupolo, į kurį 
pažvelgus atsiveria visas koplyčios grožis. 
Kai žvalgomės pažeme, tai galvojame tik 
apie kasdienio gyvenimo sunkumus, tar-
pusavio ginčus, susitelkiame į niautynes 
vieni su kitais žemiškajame lygmenyje 
regėdami aibę priešų. Tačiau tikrieji mūsų 
priešai visai kiti – tikroji kova vyksta dva-
siniame lygmenyje su nuodėme ir demo-
nais, kurie naudojasi mūsų silpnumais ir 
ydoms, kad nesigręžtume į viršų, į dangų, 
iš kur ateina pagalba.

Tikėjimo metai kviečia pakelti akis – at-
pažinę savo kelionės tikslą ir Tą, kuris 

mus vienija, pasirinkę gyventi laisvais 
žmonėmis Kristuje, galėsime drąsiai žengti 
į priekį. Įveikiant sunkumus mus stiprina 
ištesėtas Viešpaties pažadas: „Trokštan-
čiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo 
vandens šaltinio“ (Apr 21, 6), – girdėjome 
pirmajame skaitinyje. Liūdniausia, kai 
žmogus taip serga, kad nebejaučia alkio 
ar troškulio – gyvybę išsaugančio signalo 
apie būtiniausių dalykų stoką. Tada reikia 
pagalbos iš šalies – tų, kurie mus myli ir 
mumis rūpinasi. Apie tai primena šv. Au-
gustino pamokymas ganytojams:

Negana to, avys yra užsispyrusios. Kai 
ieškoma paklydusių, jos ima tvirtinti, kad dėl 
savo paklydimo ir pražūties mūsų nebepažįs-
ta: „Kodėl prie mūsų pristojote? Kodėl mūsų 
ieškote?“ Tarsi jų paklydimas ir žengimas 
į pražūtį nebūtų ta priežastis, dėl kurios jų 
tykome ir ieškome. Ji tęsia: „Jei esu paklydusi, 
jei einu į pražūtį, kodėl manęs tykai? Kodėl 
manęs ieškai?“ Kadangi esi paklydusi, noriu 
tave sugrąžinti; kadangi esi pražuvusi, noriu 
surasti. „Bet aš noriu klaidžioti, aš noriu eiti 
į pražūtį.“

Tu nori klaidžioti, tu nori eiti į pražūtį? 
Kaip gerai, kad aš to nenoriu. Taip, aš drįstu 
pripažinti, kad esu nepageidaujamas. Bet gir-
džiu Apaštalą prabylant: „Skelbk žodį, veik 
laiku ir nelaiku“ (Sermo 46, 14–15).

Dabartinė visuomenė dažnai užgniau-
žia kiekvieno žmogaus viduje turimą 
Dievo alkio, Dievo troškulio pajautimą. 
Nuodėmingų ar tiesiog lengvabūdiškų 
pasiūlymų antplūdis užmarina šį poreikį 
Dievui, be kurio žmogaus likimas netenka 
galutinės prasmės. Todėl Popiežius mus ir 
kviečia į Naująją Evangelizaciją – padėki-
me sau ir kitiems atrasti dvasinei gyvybei 
taip reikalingą Dangaus malonių ryšį.

Šis ryšys atsispindi mano pasirinktame 
vyskupo šūkyje: „Malonė, gailestingumas ir 
ramybė“. Malonė – visa ko pradžia. Krikšto 
dovana ir tolesnis Šv. Dvasios veikimas 
mus įgalina, įpareigoja gyventi Kristaus 
laisvėje ir žengti per gyvenimą bendrystėje 
su Juo. Gailestingumas, kuris taip įspūdin-
gai apreikštas Vilniuje, byloja mums, kad 
kiekvienas, patyręs Dievo meilę, nuodė-
mių atleidimą, naudotumės sakramentine 
dovana, leidžiančia likti vienybėje su Juo, 
ir skleistume Dievo Gailestingumą: atleis-
dami vieni kitiems, padėdami vieni kitiems, 
dalindamiesi tuo, ką Dievas mums yra 
suteikęs. Ramybė – tai mūsų visų kelionės 
tikslas, nes siekiame ne tik šiame gyvenime 
patirti vienybę ir harmoniją su Dievu, o per 
ją – su savimi bei artimaisiais, bet ir likti Jo 
prieglobstyje amžinybėje. 

Visu savo gyvenimu rengdamiesi 
ramybei Amžinybėje einame kartu – tai 
mūsų bendra Dievo Tautos Vilniaus 
arkivyskupijoje kelionė. Pirmiausiai patys 
turime būti sustiprinti iš Gyvojo vandens 
šaltinio – Dievo malonės, tik tada galėsime 
padėti kitiems. Todėl atsinaujinimas turi 
prasidėti nuo mūsų pačių. Pirmiausia – 
nuo vyskupų ir kunigų, kad su uoliu 
užsidegimu tarnautume Dievo Tautai. Nuo 

pašvęsto gyvenimo seserų ir brolių, kad su 
visišku atsidavimu gyventumėte maldos, 
aukos ir tarnystės dvasioje. Taip pat ir nuo 
pasauliečių, kad namų bendruomenėje 
kurdami tikėjimo aplinką, gaivindami 
parapijas, jungdamiesi į įvairius judėjimus 
liudytumėte ir skleistumėte Evangeliją. 
Tada galėsime iš tiesų padėti tiems, kurie 
nebejaučia dvasinę gyvybę palaikančios 
pagalbos poreikio, kurie neprisileidžia 
artyn Jėzaus Kristaus, bėga nuo Gyvojo 
vandens versmės.

Kunigo Stasio Ylos sudaryto maldyno, 
iš kurio meldžiausi vaikystėje, žodžiais no-
riu kreiptis užtarimo į Vilnių Globojančią 
Gailestingumo Motiną:

O Skaisčiausioji Mergele Marija, kuri iš 
Aušros Vartų ištisus amžius švietei mūsų 
kraštui ir savo malonius spindulius bėrei! 
Išprašyk iš savo mieliausiojo Sūnaus kalčių 
atleidimą, sužadink mūsų viltį, sukelk tarp 
lietuvių vienybės ir galingo pasiryžimo dvasią 
nugalėti visoms kliūtims. O Marija, dangaus ir 
žemės karaliene, sergėk, globok mūsų Tėvynę 
ir jos vaikus.

Kreipimasis lenkiškai:
Drodzy bracia i siostry! Wychowałem 

się w UeSA w rodzinie emigrantów z Litwy, 
dlatego dobrze rozumiem troskę o własną 
kulturę i język oraz lojalność i miłość do 
kraju zamieszkania. Chrystus w tym po-
maga i prowadzi nas do jedności – godzi 
identytet osoby i należenie do wspólnoty. 
On jest celem naszej podróży i jako Pasterz 
nas prowadzi. Zapraszam wiernych ar-
chidiecezji, jako członków jednego Ludu 
Bożego, do wędrowania w kierunku pokoju 
Chrystusowego. Niech promienie Bożego 
Miłosierdzia, płynące z serca Jezusa Miło-
siernego, wskazują tę drogę. 

[Brangūs broliai ir sesės! Augau lie-
tuvių emigrantų šeimoje JAV, todėl gerai 
suprantu savos kultūros bei kalbos išsau-
gojimo rūpestį ir įsipareigojimo bei meilės 
šaliai, kurioje gyveni, svarbą. Tik Kristus 
padeda tame ir veda mus į vienybę – asme-
ninės tapatybės ir bendruomenės dermę. 
Jis yra mūsų kelionės tikslas ir veda mus 
kaip Ganytojas. Kviečiu arkivyskupijos 
tikinčiuosius, kaip Dievo Tautos narius, 
keliauti Kristaus ramybės link. Dievo 
Gailestingumo spiduliai, sklindantys iš 
Gailestingojo Jėzaus širdies, tenušviečia 
šį kelią.]

Kreipimasis angliškai:
I take the occasion to thank my brother 

bishops and friends who have come from 
neighboring dioceses and from around 
the world to be present at my inaugural 
mass. May our history and fraternity 
be a guiding light for the future for our 
respective churches and for the entire 
people of God.

Dievo malonė, gailestingumas ir ra-
mybė tebūna su Jumis visais (plg. 1 Tim 
1, 2). Amen.

2013 m. balandžio 23 d., Vilniaus arkikatedra
Šaltinis: Vilniaus arkivyskupija

Prie Sankelmarko ežero, Šlezvigo-Holšteino žemėj...
Astrida PETRAITYTĖ, Vilnius

Šiek tiek asmeninių įspūdžių
*
Negaliu pasigirti „išstudijavusi“ Ham-

burgą, bet šiaip ar taip, jis jau yra tapęs 
dažniausiai mano lankytu užsienio miestu 
(užriby palikus Maskvą, kurioje anais lai-
kais ir pagyventi teko – bet neįsivaizduoju, 
kokia Maskva yra šiandien). Šis masyvus 
miestas man yra jaukus – bent jau  nuo 
atskaitos linijos „Stotis–Rotušė“ aklų 
vaikštynių „švytuoklės“ brėžiamas laukas. 

Nuo centro niekad nemėginau nutolti, man 
jame visko gana – ir bažnyčių, į kurias verta 
užeiti ar pažvelgti į jų bokštus iš išorės (štai 
seniausioji St. Petri – net nežinau, ar reikia 
versti Šv. Petro?), ir krantinių ar tiltelių, 
nuo kurių gali žvelgti į vandenį (ne, ne į 
Elbės, šalia kurios, kaip rašoma, įsikūręs 
šis uostas – kanalų arba dviejų ežerėlių- 
Vidinio Alsterio ir Išorinio Alsterio), ir 
žmonių minios įvairovės, kurioje visad 

malonu išvysti oraus, kiek kampuoto veido 
žilą poną, iškart „atpažįstant“: senas ham-
burgietis (žinoma, ir multikultūriškumo 
apraiškų į valias – regis, kaskart jų, ne pačių 
linksmiausių – ant šaligatvio susirangiusių 
elgetaujančių –  daugėja), ir kampelių, kur 
gali prisėsti pailsinti kojas – ne, žaliuojančių 
oazių čia, centre, neaptiksi (o dažniausiai 
sutinkamus medžius aš, neišmananti nei 
floros, nei faunos, jau spėjau įvardyti sau 

„hamburgiškiais“: šakos – lyg rankelės 
su sugniaužtais kumštukais) ir aikštės 
čia dažniausiai akmenimis grįstos, tarsi 
plynos – bet ne, štai Gerhardo Hauptmano 
aikštė, kurios pakraštys reljefingai paban-
guoja, o išmėtyti pavieniui ar grupelėmis 
vienviečiai suoliukai tikrai nebūna dyki...

Šįkart buvo malonu Hamburge tiesiog 
pabūti.

Autorės nuotr.

Atkelta iš 6 p.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
Gintaras Grušas

Seminaras „Academia Baltica“
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Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 17 (278)
Juozo Tumo-Vaižganto fotonuotrauka

2013 m. balandžio 29 d. sukanka 80 metų 
nuo rašytojo, pedagogo, politiko, visuome-
nės veikėjo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 
mirties.

Juozas Tumas gimė 1869 m. rugsėjo 20 
d. Malaišių kaime, netoli Svėdasų. J. Tu-
mas baigė Kunigiškių pradžios mokyklą 
bei Daugpilio realinę gimnaziją ir 1888 m. 
įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią sė-
kmingai baigė 1893 m. ir buvo įšventintas 
į kunigus. Pirmąja paskyrimo vieta tapo 
vikariatas lietuvių parapijoje Mintaujoje 
(dab. Jelgava, Latvijoje). Dar seminarijoje 
Juozas Tumas aktyviai įsitraukė į lietuvišką 
veiklą, buvo pusiau slaptų Lietuvos Mylėto-
jų ir Šv. Kazimiero draugijų narys, bendravo 
su knygnešiais, pats platino slaptą spaudą. 
Mintaujoje J. Tumas savo straipsnius nele-
galioje lietuviškoje spaudoje pradėjo pasi-
rašinėti Vaižganto slapyvardžiu. 1895 m. J. 
Tumas buvo perkeltas į Mosėdį, ten buvo 
Prūsijoje spausdinamo nelegalaus laikraščio 
„Tėvynės sargas“ vienu iš leidimo iniciatorių 
ir 1896–1902 m. buvo jo redaktoriumi bei 
platintoju. Dėl savo veiklos dažnai nesutar-
davo su lenkuojančiais klebonais, todėl per 
13 metų pakeitė net 7 parapijas. Galiausiai, 
dėl Kuršėnų klebono skundo, net pakliuvo 

į Žemaičių vyskupijos konsistorijos (bažny-
tinį) teismą.

Vaižgantas aktyviai prisidėjo prie 1905m. 
Didžiojo Vilniauas Seimo rengimo, buvo 
vienu iš jo dalyvių. 1906–1911 m. gyveno 
Vilniuje, dalyvavo leidžiant „Vilniaus ži-
nias“ (1907), o vėliau, kartu su A. Smetona, 
leido laikraštį „Viltis“ (1907–1911). 1911 
m. Vilniaus vyskupas Gasparas Cirtautas 
(1841–1913) paskyrė Vaižgantą Laižuvos 
klebonu. Tiesa, po kelių mėnesių Vaižgantas 
jau išvyko į JAV rinkti lėšų „Saulės“ švieti-
mo draugijai. Grįžęs į Lietuvą keletą metų 
klebonavo Laižuvoje, bet 1914 m. išvyko į 
Rygą, kur redagavo vietos lietuvių laikraštį 
„Rygos balsas“, o vėliau išvažiavo į Sankt Pe-
terburgą. Ten buvo aktyvus Nukentėjusiems 
nuo karo šelpti draugijos narys, dalyvavo 
lietuvių politiniame gyvenime, buvo vie-
nas pagrindinių Tautos pažangos partijos 
steigėjų, Rusijos lietuvių Seimo ir Pasaulio 
lietuvių konferencijos Stokholme (1917) 
dalyvis. Atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, grįžo į Vilnių ir vėl aktyviai įsijungė į 
visuomeninį gyvenimą. 1920 m. persikėlė į 
Kauną, kur buvo paskirtas Vytauto bažny-
čios rektoriumi, o 1921 m. – Žemaičių vys-
kupijos Kapitulos kanauninku. 1922–1929 

m. taip pat dėstė lietuvių literatūros istoriją 
Lietuvos Universitete. 1929 m. Vaižgantui 
buvo suteiktas Universiteto garbės daktaro 
laipsnis.

Trakų istorijos muziejus savo fotonuo-
traukų rinkinyje turi 414 x 296 mm dydžio 
Juozo Tumo-Vaižganto nuotrauką. Nuo-

traukoje – Vaižgantas, vilkintis dvasininko 
sutaną, su Žemaičių vyskupijos Kapitulos 
kanauninko insignija distinktoriumi ant 
krūtinės. Fotografuota po 1921 metų. Jau 
po I–ojo pasaulinio karo Kaune dirbo kele-
tas fotografų. Fotografų profesionalų Kaune 
kasmet daugėjo, o fotoateljė pradėjo kurtis 
ne tik centrinėje miesto dalyje, bet ir Šan-
čiuose, Vilijampolėje, Žaliakalnyje. Apie 
pirmuosius fotografus, ateljė ir jų veiklą 
pokario Kaune žinių nedaug, kadangi lei-
diniai, pateikiantys statistiką, pradėti leisti 
tik nuo 1922 metų. Leidinys „Visa Lietuva“ 
teigia, kad 1922 m. Kaune veikė 16 ateljė. 
Po metų leidinyje skelbėsi jau 28 fotografai. 
Vienintelis būdas, kuriuo galima išsamiau 
sužinoti apie pirmuosius fotografi jos žings-
nius nepriklausomoje Lietuvoje, yra pačios 
nuotraukos ir jose esantys užrašai. Anksty-
vuoju tarpukario periodu išnyksta tradicinis 
reklaminis, labai puošnus fotografo inicialų, 
adreso ir vietovės žymėjimas. Juos keičia 
gana kuklūs, grynai informaciniais tikslais 
sukurti nauji ženklinimo būdai – įspaudas 
arba antspaudas. Pastarasis buvo uždeda-
mas fotografi jos nugarėlėje ir suteikdavo  
bendrą informaciją: fotografo pavardę arba 
ateljė pavadinimą, adresą, nurodant miestą. 

Tuo tarpu įspaudas 
dažniausiai ženkli-
no dar siauresnę in-
formaciją: fotografo 
inicialus arba ateljė 
vardą, retkarčiais dar adresą, nurodant 
miestą arba vietoj to pažymint atitinkamą 
mikrorajoną. Tokiems nuotraukų ženklini-
mams buvo daromi specialūs antspaudai ar 
tam tikri įrankiai. Be to pasitaikydavo atve-
jų, kai minėta informacija buvo tiesiog užra-
šoma ranka ar prieš spausdinant nuotrauką, 
uždėjus šabloną negatyve, gaunamas kartu 
su portretu neatskiriamai „suaugęs“ užra-
šas. Iš tokio įrašo apatiniame dešiniajame 
kampe sužinome, kad muziejaus fonduose 
saugoma fotonuotrauka daryta tarpukariu 
veikusioje Kauno ateljė „Modern“, kurios 
savininkai buvo A. Straušneris ir M. Aronas.

1933 m. pavasarį Juozas Tumas-Vaižgan-
tas sunkiai susirgo ir balandžio 29 d. mirė. 
Jis, su didelėmis iškilmėmis buvo palaido-
tas Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo 
(Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, kurią pats 
suremontavo ir kurios rektoriumi tiek metų 
buvo.

Muziejininkas Vytautas Tenešis

J. Tumas-Vaižgantas, po 1921 m. Foto O. Ševeliov

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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XIX-XX a. pr. ugniagesių ženklai
Gegužės pradžioje minima šv. Flori-

jono – gaisrų sergėtojo diena. Lietuvoje 
ši diena buvo minima iki II-ojo Pasauli-
nio karo, o atkūrus nepriklausomybę, ji 
vėl tapo ugniagesių ir gelbėtojų švente. 
Kadangi projektas „Muziejus laikraš-
tyje“ yra tęstinis, apie šv. Florijono die-
nos kilmę bei prasmę ir Trakų istorijos 
muziejaus rinkiniuose saugomus retus 
ugniagesių apdovanojimus jau rašyta.

Muziejaus faleristikos rinkinyje 
saugomi dar keli eksponatai, susiję su 
ugniagesyba. Tai – Rusijos Imperato-
riškosios ugniagesių draugijos Vilniaus 
apskrities ugniagesių pareiginiai ženklai 
ir Vitebsko gubernijos Dvinsko (dab. 
Daugpilio) miesto ugniagesių draugi-
jos įkūrimo 35-mečiui skirtas proginis 
ženklas. 

Po III-ojo Abiejų Tautų Respublikos 
padalijimo 1795 m. didžioji dabar-
tinės Lietuvos dalis pateko į Rusijos 
imperijos sudėtį. Lietuvos teritorijoje 
pirmoji, savivaldybės išlaikoma, nuola-
tinė ugniagesių komanda buvo įkurta 
Vilniuje 1802 m. gegužės 26 d. (pagal 

naują kalendorių birželio 7 d.), miesto 
Rotušėje sušaukus trijų valdžių – Ma-
gistrato, Pirklių namų ir Valsčių palatos 
generalinę sesiją. Buvo nustatyta ir pa-
tvirtinta priešgaisrinės apsaugos tvarka, 
o iš laisvai samdomų miestiečių subur-
ta gaisrų gesinimo komanda. Ją sudarė 
45 ugniagesiai ir keli siurblių meistrai. 
Komandai vadovavo brandmeisteris. 
Ugniagesiai dėvėjo tik varinį šalmą su 
emblema ir turėjo gaisro gesinimo įran-
kius – kirvius, kobinius, kopėčias, lynus 
ir metalinius kibirus vandeniui. Miesto 
ugniagesiai 1870 m. įsigijo garu varo-
mą gesinimo siurblį, o 1891 m. įrengta 
elektrinė priešgaisrinė signalizacija. Ji 
sėkmingai funkcionavo iki 1902 m., kol 
mieste išplito telefoninis ryšys. 1895 m. 
priešgaisrinei apsaugai pradėtas naudo-
ti Aukštutinės pilies bokštas Gedimino 
kalne. 1898 m. Vilniuje buvo įsteigta sa-
vanorių ugniagesių draugija. Jos tikslas 
buvo organizuoti komandą Antakalnio, 
Užupio, Šnipiškių ir Naujamiesčio ap-
saugai nuo gaisrų. Iki 1918 m. ji buvo 
Jungtinės Rusijos Ugniagesių Draugijos 

(nuo 1901 m. – Rusijos Imperatoriško-
sios Ugniagesių Draugijos) tikrąja nare. 

Vilniaus apskrities ugniagesiai XIX-
XX a. pr. turėjo pareiginius ženklus. 
Jie buvo gaminami iš žalvario, 61 mm 
skersmens. Ženklų centrinėje viršutinė-

je dalyje reljefi niai ugniagesių simboliai 
– sukryžiuoti kirvis ir inkaras. Virš jų 
puslankiu reljefi nis įrašas rusų k. – ВИ-
ЛЕНСКИЙ ОКРУГ П.С. (Vilniaus aps-
krities ugniagesių tarnyba). Kiekviena-
me ženkle buvo įmušamas konkretaus 
ugniagesio numeris. Muziejaus rinkiny-
je esančiuose ženkluose įmušti numeriai 
– 73 ir 183. Tarnybiniai ženklai truputį 
gaubti, buvo segimi prie civilinių rūbų, 
nes ugniagesiai – savanoriai specialios 
aprangos neturėjo. Ugniagesiai, skirtin-
gai nuo policininkų ar žandarų, buvo 
labai gerbiami. 

Kitas įdomus eksponatas – progi-
nis ženklas, išleistas 1911 m. Dvinsko 
savanorių ugniagesių draugijos įkūri-
mo 35-čiui. Ženklas yra dviejų aukštų, 
48x32 mm dydžio. Pirmasis aukštas 
yra iš balto metalo, ažūrinis, vaizduoja 
ovalo formos lauro vainiką, kuris vir-
šuje užbaigiamas imperatoriška karūna 
vainikuotu Vitebsko gubernijos herbu. 
Apačioje vainikas perrištas lankstyta 
juostele su datomis: „1876-1911“ ir rai-
dėmis: „Д.Д.П.О.“ (Двинское Добро-

вольное Пожар-
ное общество 
– Dvinsko sava-
noriškoji ugnia-
gesių draugija). Virš juostelės – ugnia-
gesių šalmas iš priekio, su ugniagesių 
emblema, už jo sukryžiuoti ugniagesių 
kirvukai. Antrasis ženklo aukštas – ant 
vainiko uždėti balto metalo, auksuo-
ti, jubiliejaus datos romėniški skaičiai: 
„XXXV“. Antrasis aukštas pritvirtintas 
prie pirmojo. 

Daugpilis 1561-1569 m. priklausė 
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, vė-
liau Abiejų Tautų respublikai, po pir-
mojo ATR padalijimo 1772 m. pateko į 
Rusijos imperiją, pervadintas Dvinsku, 
nuo 1802 m. įėjo į Vitebsko gubernijos 
sudėtį. Įdomu, kad ir carinės Rusijos 
laikais Vitebsko gubernijos herbe išliko 
senosios LDK simbolis – Vytis. 

Daugpilio draugovės proginis ženklas 
yra retai pasitaikantis faleristikos objek-
tas.

Muziejininkas Saulius Zalys

Dvinsko savanorių ugniagesių draugijos ženklas. 1911 m.

Pareiginiai ugniagesių ženklai. Vilnius, XIX a. pab.

Pranešimas apie Teodoros 
Šomkaitės-Katilienės knygą

Prof. habil. dr. Arnoldas PIROČKINAS, Vilnius
Pagaliau vienuoliktais metais po 

Teodoros Šomkaitės-Katilienės mirties 
(2002 10 06) pavyko įvykdyti velionės 
pageidavimą – išleisti knygą „Linkuva 
ir linkuviai: XX amžiaus pirmoji pusė“. 
Savo gimtinę didžiai branginusi linkuvė 
šiai knygai per kelis dešimtmečius buvo 
sukaupusi labai daug medžiagos. Deja, 
negailestinga mirtis neleido jai kaip 
reikiant visko sutvarkyti ir išvysti galutinio 
rezultato  – monumentalaus leidinio. 
Neperdedame sakydami, kad knyga 
„Linkuva ir linkuviai“ – monumentalus 
leidinys. Būdamas gerokai didesnio formato 
negu įprastos knygos (29,5 x 21 cm), jis turi 
956 puslapius. Jame išspausdinta daugiau 
kaip 180 įvairaus pobūdžio ir dydžio 
rašinių – pradedant visai trumpučiais 
tekstukais ir baigiant gana išsamiomis 
apybraižomis. Pati T. Šomkaitė-Katilienė 
jų parašė net 58. Ypač didelės vertės 
knygoje išspausdintos  nuotraukos. Knygos 
sudarytoja ne visas nuotraukas buvo 
aprašiusi. Su turinį atskleidžiančiais 
parašais jų yra 1010. Dar publikuojama  
per 600 nuotraukų  be tokių parašų. 

Manoma, kad jos turi ir ateityje įgis tam 
tikrą vertę. Viliamės, kad atsiras žmonių, 
kurie  atpažins jose vaizduojamus žmones ir 
įvykius. Būtų malonu, jei jie teiktųsi mums 
pranešti savo pastebėjimus.

Papildyti visokiais naujais duomenimis 
šią knygą yra prasmės todėl, kad dabar, 
išleista vos 20 egz. tiražu, gal patrauks 
visuomenės dėmesį ir, atsiradus lėšų, 
ją bus galima padauginti. Šiuo kartu tų 
lėšų sukaupti nepavyko. Kai su Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto prof. dr. 
Rimu Maskeliūnu, ant kurio pečių gulė 
visi rengimo spaudai rūpesčiai ir vargai, 
turėdami rankose knygos maketą, ėmėme 
ieškoti rėmėjų, sutinkančių finansuoti jos 
spausdinimą, veikiai įsitikinome, kad tai 
mums neįveikiamas uždavinys. Pačioje pra-
džioje mus nudžiugino Alytuje gyvenantis 
linkuvis Julius Pranevičius, vienas iš šios 
knygos autorių, dosniai paaukojęs 2000 Lt. 
Tam tikrą sumą pažadėjo pervesti į mūsų 
sąskaitą UAB „Senukai“. Tačiau toliau, kad 
ir kur kreipėmės, dovanų maišas užsirišo. 
Ką daryti? Dviejų rėmėjų paaukota suma toli 
šaukė iki tos, kuri reikalinga „normaliam“ 

tiražui. Prof. dr. R. Maskeliūnas pasiūlė 
skaitmeniniu būdu išleisti knygos tiek, kad 
apmokėti užtektų vieno p. J. Pranevičiaus 
paaukotų litų. Taip ir padaryta.

Kadangi dvidešimt egzempliorių platinti 
per knygynus nėra prasmės, apsispręsta dalį 
tiražo padalyti bibliotekoms: Lietuvos nacio-
nalinei Martyno Mažvydo, Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių, Vilniaus universiteto 
mokslinei, Kauno apskrities, Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešajai, Pakruojo rajono 
savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai ir Lin-
kuvos bibliotekai. Tad norintiems susipažinti 
su leidiniu „Linkuva ir linkuviai“ knyga bus 
prieinama minėtose bibliotekose.

Todėl labai svarbu, kad suinteresuoti 
žmonės žinotų, kur šią knygą galima 
gauti. Čia tikimės pagalbos ir iš mūsų 
periodinės spaudos: būtų pravartu, jei šį 
„Pranešimą“ laikraščiai, jaučiantys šiokį 
ar tokį ryšį su Linkuva, teiktųsi paskelbti 
gratis savo puslapiuose. Už tokią paslaugą 
galim atsidėkoti  tik nuoširdžiu padėkos 
žodžiu. Kaip ir gerbiamiesiems prof. dr. 
Rimui Maskeliūnui bei linkuviui Juliui 
Pranevičiui: be jų pasiaukojamos pagalbos 
nebūtų pavykę įvykdyti kilnios linkuvės 
Teodoros Šomkaitės-Katilienės paskutinės 
valios – pagerbti savo gimtinę monumen-
talia knyga.

Vorutos fondas išleido dr. Martyno Purvino knygą Mažosios 

Lietuvos etnografiniai kaimai, Trakai: Voruta, 2011, 352 p., 

spalvota, iliustruota. Knygą galite įsigyti Lietuvos knygynuose, 

Vilniaus centriniame knygyne, Martyno Jankaus muziejuje  

Bitėnuose, Mažosios Lietuvos  muziejuje Klaipėdoje, Šilutės 

muziejuje ir  Vorutos redakcijoje, buhalterija@voruta.lt
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

Pavasarį šeštoje klasėje pradėjau eiti į ežerėlį 
maudytis vos ledams nuėjus. Bet mano metodas 
buvo kiek kitoks, negu Steponavičiaus: perplauk-
ti į kitą ežerėlio pusę ir iš ten, pamėlynavusiam 
nuo šalčio atgal grįžti. Tą rutiną panaudojau tik 
keletą kartų, bet to užteko. Per visą vasarą labai 
blogai jaučiausi. Rudenį, grįžęs į gimnaziją, 
nuėjau pas gimnazijos gydytoją, kuris rado labai 
stiprų inkstų uždegimą. Išsigydžiau gulėdamas 
namuose ir per tris savaites badaudamas (pusė 
keptos bulvės ir stiklinė vandens per parą).

Dr. Steponavičiaus likimas buvo tragiškas. 
Prie vokiečių jis pasidarė Zarasų apskrities vir-
šininku. Priartėjus rusų frontui, su būriu jaunų 
vyrų patraukė į Žemaitiją, kur, rodos, dalyvavo 
Sedos kautynėse. Tarp kitko, jis tam reikalui iš 
vokiečių parūpino ginklų. Vėliau, atsidūręs Vo-
kietijoje, dirbo paprastu darbininku pas ūkininką. 
Karui pasibaigus, ten ir pasiliko. Gal nenorėjo eiti 
gyventi į DP stovyklas, o gal bijojo. Rodos 1946 
metais jis mirė dėl man nežinomų priežasčių. 
Nebuvo nacis, bet gal jiems ir turėjo truputį 
simpatijų. Mėgo vokišką tvarką. Pavyzdžiui, jei 
gimnazijoje pamatydavo kokį mokinuką, stovintį 
susikūprinusį ar atkišusį pilvą, tuoj pabardavo: 
„Ko stovi kaip senas diedas?“ Ypač nekęsdavo, 
jei ką pastebėdavo laikantį rankas kelnių kišenė-
se. Tuoj paklausdavo: „Tai ką, nori viešai žaisti 
kišeninį biliardą?“ Visa širdimi mylėjo vokie-
čius ir jų kultūrą, nekentė anglosaksų. Mums 
sakydavo: nepasitikėkite anglosaksais, jie yra 
melagiai ir kitų tautų suvedžiotojai! Jie sako tik 
tai, ką kiti nori girdėti, o daro savo. Prisiminiau 
Steponavičių, kai 1944 metų rudenį Žemaitijoje 
bandžiau nuspręsti, ką toliau daryti. Prisiminęs 
Steponavičių ir jo nuomonę apie anglosaksus, 
tada galvojau: jei Atlanto Charta yra tik muilo 
burbulas ir jei Vakarų sąjungininkai po karo nie-
ko nedarys rusams, kur aš būčiau naudingesnis, 
ar sėdėdamas kur nors bunkeryje ir būdamas 
našta apylinkės gyventojams, ar gyvendamas 
Vakaruose? Ši dilema išsisprendė savaime, kai 
Tauragėje vokiečiai sugavo gatvėje ir pristatė 
kasti apkasų. 

Atsipalaidavęs nuo administracinių 
direktoriaus pareigų, mokytojaudamas 
Utenoje, rado laiko grįžti į savo mėgiamą 
psichologiją. Anksčiau buvęs išauklėtas 
griežtoj eksperimentinės psichologijos 
mokykloj, įtakojamas kun. Juozapo Lomano 
(1899 09 23–1923 06 10–1959 02 07 ) susido-
mėjo parapsichologiniais klausimais. Tai 
ir atspindi jo Utenoj išleisti „Psichologiški 
essė“: I d. „Organinė psichologija“ 1937 m. 
(70 p.) ir 1939 m. (64 p.); II d. „Psichologija, 
jos objektas ir metodas“ 1938 m. (82 p.). 
III d. apie „jutimus“ liko rankraštyje, nes 
išleidimą sutrukdė karas.

Per Antrąjį pasaulinį karą
Per Antrąjį pasaulinį karą 1941 m. iš-

bėgus komunistinei administracijai kun. 
J. Steponavičius laikinai buvo paskirtas 
Utenos miesto burmistru213. Su juo skaitėsi 
ir vokiečių kareiviai ir lauko žandarmerija, 
tad jam pavyko išgelbėti nuo sušaudymo 
prof. Steponą Kolupailą (1892 09 14–1964 
04 09), kuris, įskundus vienam lietuviui, 
buvo suimtas kaip komunistas.

1 9 4 2  m .  r u g s ė j o  1  d .  d r .  k u n . 
J. Steponavičius sugrįžo į Zarasus214 ir 
mokytojavo iki 1943 m. gegužės Zarasų 
gimnazijoje215, kol buvo paskirtas Zarasų 
apskrities viršininku (1943–1944). Kitur 
rašoma, kad Zarasų apskrities viršininku 
J. Steponavičius buvo paskirtas  nuo 1943 m. 
liepos 15 d.216 Jo iniciatyva Zarasų apskrityje 
buvo įsteigti Lietuvos laisvės armijos 
skyriai. Kaip Zarasų apskrities viršininkas 
jis dalyvavo 1943 m. balandžio 5 d. Kaune 
generolo Petro Kubiliūno (1894 05 16–1946 
08 22) sušauktoje lietuvių konferencijoje, 
kurioje priimtos vokiečių pageidautos 
rezoliucijos dėl lietuvių savanorių dalinių 
kūrimo, buvo išrinktas į tarybą, sudarytą 
per konferenciją. 

P. Matekūnas rašo: Kunigu dr. J. Ste-
ponavičiumi, kai jį paskyrė Zarasų apskrities 
viršininku, daug kas nepasitikėjo, nes žinojo 
jo simpatiją vokiečių tautai ir bijojo, kad jis 
„neparsiduotų“ vokiečiams. Bet ta baimė greitai 

dingo, nes visi pastebėjo, kad jis pasiliko ištiki-
mas savo tautai ir kraštui. Jis nepataikavo nei 
vokiečių žemės ūkio atstovui Adleriui, kuris 
prižiūrėjo Zarasų apskrityje nacionalizuotus 
dvarus ir išvežtųjų į Sibirą ūkius, nei kitiems 
vokiečiams, o reikalui esant, atvirai, griežtai 
ir tiesiai į akis pasakydavo, gindavo savo, kaip 
apskrities viršininko, teises ar ūkininkų reikalus 
dėl pyliavų. Nors jis labai gerai mokėjo vokiečių 
kalbą, bet su vokiečiais dažniausiai kalbėjo per 
vertėjus, nes, kaip yra sakęs, „okupanto pareiga 
turėti vertėjus, o užimtojo žmogaus teisė – visai 
užmiršti okupanto kalbą217.

Žinant minėtą dr. kun. J. Steponavičiaus 
poziciją, gana keistai skamba jį smerkiantis 
įrašas pogrindžio leidinyje.

1944 m. pradžioje leistame pogrindžio 
leidinyje „Vieninga kova“ įvestas skyrelis 
„Pogrindis budi“. Skyrelio tikslus nusako 
pirmoji pastraipa: Skyrelyje „Pogrindis budi“ 
skelbiame tautos išgamas ir perspėjam suklystan-
čius ir pradedančius kreivais keliais tautiečius. 
Taip pat atvirai ir drąsiai keliame mūsų gyvenimo 
negeroves. Kviečiame skaitytojus per platintojus 
pranešti mums savo apylinkės tos rūšies žinias, 
o „Pogrindis budi“ svarbesnes iš jų skelbs, kad 
visi tautiečiai žinotų, ko reikia saugotis, vengti, 
su kuo reikia kovoti, o kai kurie paklydėliai, su-
krėsti jų šunybių paskelbimo, gal būt, kaip tas 
sūnus palaidūnas, įgys pasiryžimo, valios ir jėgų 
sugrįžti dorų Tėvynės sūnų tarpan218.

O kitame minėto laikraščio numeryje, 
skyrelio „Pogrindis budi“ paskutinė pas-
traipa  skirta J. Steponavičiui jį smerkianti ir 
nekorektiška: Zarasų ap. viršininkas buv. kun. 
Steponavičius senatvės suvaikėjimo įtakoj stulą 
pakeitęs Adolfiuko abrozdu, sakyklą – automo-
biliu, drumsčia piliečių ramybę, verbuodamas 
„savanorius“. Jo skelbiama evangelija kaimuos 
ir miesteliuose nesusilaukia didesnio pasiseki-
mo. Pranašui nevykėliui primename tikrąsias 
pareigas – grįžti, kol dar nevėlu, į bažnyčią, prie 
klausyklos, nuodėmių savųjų apraudoti219.

Traukimasis į Vakarus – 
Tėvynės apsaugos rinktinės įkūrimas

Artinantis sovietinei armijai,  vokiečių 
komendantas Zarasuose dr. J. Steponavičiui 
ir Lietuvos laisvės armijos vadui leitenan-
tui Vincui Tamošiūnui įteikė dokumentą, 
kuriame įsakyta teikti visokeriopą pagalbą 
besitraukiantiems į Vakarus Lietuvos lais-
vės armijos ir policijos daliniams.

1944 m. liepos 7 d. (sekmadienį) 
didelė grupė gerai ginkluotų Zarasų 
krašto vyrų, vadovaujamų V. Tamošiūno, 
J. Steponavičiaus ir leitenanto V. Garsio, 
patraukė į Vakarus. Prisijungus Antalieptės 
ir Gutaučių kaimo vyrams, susidarė per 
100 savanorių220. Per gyvenvietes, kaip 
rašo Vladas Kazlauskas,  žygiuodami su 
dainomis per šiaurinę Lietuvą traukė į 
Žemaitiją.

J. Steponavičiaus ir V. Tamošiūno su-
burtas dalinys į Žemaitiją traukė per Lie-
tuvos apskritis, kurias tvarkė tik lietuviška 
administracija, tad jokių aprūpinimo pro-
blemų nebuvo. O žemaičiai buvo priversti 
paklusti vokiečių administracijai221.

Sužinoję, kad Žagarės miestą jau užėmę 
rusai, savanorių dalinys žygiavo Latvijos 
pusėn. Meitenės miestelyje jį sustabdė SS 
karininkas ir norėjo, kad šis tvarkingas, 
drausmingas ir neblogai apginkluotas 
būrys kovotų kartu su SS prieš bolševikus. 
Tačiau J. Steponavičius netikėtai sutiko 
pulkininką – studijų laikų pažįstamą, kuris 
leido jiems toliau žygiuoti į rusų neužimtą 
Akmenę. Akmenėje pailsėję, patraukė į 
Viekšnius ir Sedą. Įsikūrė Plinkšių dvare, 
kuriame gyveno tris mėnesius. Savanoriai, 
buvę dr. kun. J. Steponavičiaus mokiniai, 
kreipėsi į jį dėl tolesnio maršruto. Šis atsa-
kęs: Berniukai, mes esame toje vietoje, iš kurios 
nebesitrauksime, o jeigu Apvaizda mums duos 
jėgų, eisime į priekį, mušdami okupantus. Mes 
organizuosimės į kietą kumštį strateginėje vie-
toje netoli Sedos“222 – tai septynių vieškelių 
susikirtimo taškas. 

Kapitonas Izidorius Jatulis, Rytų Aukš-
taitijos savanorių vadai J. Steponavičius ir 
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LLA vadas V. Tamošiūnas užmezgė ryšius 
su Žemaitijoje esančia negausia vokiečių 
armijos vadovybe, kuri ne tik leido steigti 
savus dalinius, bet pažadėjo vyrus remti 
ginklais, mundiruote ir maistu.

1944 m. liepos 28 d. Pievėnuose vyku-
siame pasitarime, dalyvavo 18 asmenų, 
tarp jų ir J. Steponavičius, kuris pasisakė 
už jungimąsi prie vokiečių kariuomenės, 
todėl jam ir I. Jatuliui buvo pavesta tartis 
su Žemaitijoje esančia vokiečių kariuome-
nės vadovybe. Šį pasitarimą V. Kazlauskas 
akcentuoja kaip juridinį Tėvynės apsaugos 
rinktinės (TAR) įforminimą223.

1944 m. liepos 29 d. Viekšnių valsčiaus 
apsaugos būrio būstinėje vyko  pasitarimas 
(dalyvavo 14 asmenų), naujai kuriamam 
junginiui, kurio metu sudarytas vadovybės 
štabas: TAR vadu išrinktas Izidorius Jatulis, 
štabo viršininku – kapitonas Jonas Čėsna, 
politiniu patarėju – dr. kun. J. Steponavičius, 
ūkio patarėju – V. Tamošiūnas ir kt.224 Tad 
liepos 29-oji, kada buvo sudaryta TAR vado-
vybė, ir turėtų būti TAR įkūrimo data.

Dr. J. Steponavičius kaip ypatingų rei-
kalų patarėjas, pasirašęs po instrukcijomis 
ir atsišaukimais. Kovotojams jis tapo dvasi-
niu vadu iki tragiškųjų Sedos kautynių. 

1944 m. spalio 5 d. prasidėjęs gausiai 
sutelktos rusų armijos puolimas, spalio 7 d. 
priartėjo prie Sedos (Seda buvo laikoma viena 
svarbių vokiečių atsparos taškų). Pro lietuvių 
pozicijas vakarų kryptimi pravažiavo keli vo-
kiečių tankai, po keletą kareivių ant kiekvieno. 
Savanoriai paprašė, kad tankai paremtų juos 
savo artilerija, tačiau išgirdo neigiamą atsaky-
mą. Tankai buvo iššaudę savo užtaisus, todėl 
pajudėjo Darbėnų link, kur buvo dislokuotas 
jų šaudmenų bei kuro sandėlis.

TAR kovotojams greitai baigėsi šau-
dmenų atsargos ir kautynių dalyviai buvo 
priversti trauktis. Kai kurie, neturėdami 
kitokios išeities, pasidavė į nelaisvę. Daug 
savanorių žuvo apkasuose prie Sedos, ma-
noma, kad ten palaidota apie 100 kovotojų. 
Likusieji gyvi savanoriai per Barstyčius 
pasitraukė Klaipėdos link. Barstyčiuose 
buvo bandoma pasitraukusius savano-
rius pergrupuoti, tačiau vokiečių planas 
nepavyko. 

Po nesėkmingų, bet Sedos kautynėse 
Lietuvos garbę narsiai gynusių TAR 
savanorių, vienas kelias – trauktis į 
Vakarus225.

Vladas Kazlauskas rašo apie dr. J. Stepo-
navičiaus žodžius, kurie buvo itin svarbūs 
sumažinti stresą: Apvaizda kiekvienam žmo-
gui yra paskyrusi likimą. Jeigu jau lemta kyboti 
kartuvėse, tu niekuomet nenuskęsi jūroje226.

Vokietijoje
Dr. kun. J. Steponavičius pasitraukė į 

Vokietiją. Dirbo Jaegerndorfe apylinkės 
tekstilės fabrike prie audimo mašinų, tar-
navo paprastu darbininku pas ūkininką 
Vangeno apylinkėje, paskutiniais gyvenimo 
metais darbavosi mechaninėje šaltkalvių 
dirbtuvėje. Nors jo gyvenimo sąlygos buvo 
sunkios, bet, kaip teigia P. Matekūnas, kaip 
ir Zarasuose, niekas jo nusiminusio nematė, 
o priešingai – gerai nusiteikęs, gyvas, links-
mas, pilnas gražių idėjų ir vilčių ateitimi, 
sustiprindamas ne vieną lietuvį tremtinį 
dvasiškai227.

Dr. kun. J. Steponavičius po trumpos li-
gos mirė Vokietijoje 1947 m. gruodžio 8 d.228  
(Bronius Kviklys Panevėžio vyskupijos is-
torijai skirtoje knygoje nurodė 1949-uosius 
mirties metus, kuriuos vėliau savo knygoje 
pakartojo kun. Jonas Jurgaitis229 bei kiti 
tyrinėtojai, Zenonas Prūsas atsiminimuose 
abejoja dėl 1946 metų). 

Dr. kun. J. Steponavičius palaidotas 
gruodžio 12 d. Šv. Volfgango katalikų kapi-
nėse Vangene. Lietuviai tremtiniai pastatė 
kuklų cementinį paminklą. Dr. Vaclovas 
Paprovckas straipsnyje „Apie Zarasų krašto 
švietėją velionį dr. Joną Steponavičių“ rašo, 
kad jis paliko tai, kas negenda, nerūdija ir 
joks priešas nepajėgia atimti, būtent, dva-
sinius turtus ir širdį230. 

213 Zarasų krašto švietėjas kunigas dr. Jonas Stepo-
navičius // Indrašius V. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius. 
1999. P. 154. 

214 1942 m. rugpjūčio 19 d. Įsakymas B/32 //  LCVA. 
F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 4 a. p.

215 Bazaras R. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Utena. 
UAB „Utenos spaustuvė“. 1998. P. 66.

216 [Autorius nenurodytas]. Steponavičius Jonas // 
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Vilnius: 
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 18.  2007. 
T. 7. P. 116.

217 Bazaras R. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Utena. 
UAB „Utenos spaustuvė“. 1998. P. 66.

218 [Autorius nenurodytas]. Pogrindis budi // Vienin-
ga kova. 1944. Sausio 5. Nr. 1. P. 2.

219 [Autorius nenurodytas]. Pogrindis budi // Vienin-
ga kova. 1944. Sausio 15. Nr. 2. P. 3.
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1999. P. 156.

228 Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklo-
pedijos leidykla. 1963. T. 28. P. 501.

229 Kviklys B. Lietuvos Bažnyčios. Panevėžio vysku-
pija. Chicago: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla. 
1984. T. 4. P. 516; Jurgaitis J. Aukos keliu. Vilnius: Enko. 
1992. P. 462–463.

230 Zarasų krašto švietėjas kunigas dr. Jonas Stepo-
navičius // Indrašius V. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius. 
1999. P. 156.

231 [Autorius nenurodytas]. Steponavičius Jonas // 
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Vilnius: 
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 18.  2007. 
T. 7. P. 116.

232 Bagdonas V. Į Degučius sugrįžo tiesa // XXI am-
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„Ąžuolo“ gimnazija. Utena. UAB „Utenos spaustuvė“. 
1998. P. 66.

233 [Autorius nenurodytas]. Steponavičius Jonas // 
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Vilnius: 
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 18.  2007. 
T. 7. P. 116.

234 [Autorius nenurodytas]. Steponavičius Jonas // 
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Vilnius: 
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 18.  2007. 
T. 7. P. 116.

235 Vasiliauskienė A. Kun. dr. Jonas Steponavičius 
(1880 03 10–1906–1947 12 08) / Sudarytojas kun. Remi-
gijus Kavaliauskas // Zarasų parapijos istorija. Kaunas: 
VšĮ „Spalvų kraitė“. 2012. P. 350–368.

236 Bazaras R. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Utena. 
UAB „Utenos spaustuvė“. 1998. P. 66.

Dr. kun. J. Steponavičiaus 
vardo įamžinimas Lietuvoje

Jau minėta, kad dr. kun. J. Steponavičius dar 
1931 m. buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinu, 1928 m. jam 
įteiktas Lietuvos nepriklausomybės medalis, 
o už veiklą Rusijos kariuomenėje suteiktas Šv. 
Stanislovo IV laipsnio ordinas (1916 )231.

Dr. kun. J. Steponavičiaus tėviškėje 
Zokorių vienkiemyje, kur gimė kunigas, 
filosofijos daktaras daug prisidėjęs prie 
bažnyčios įkūrimo Degučiuose, 1996 metais  
rugsėjo 21 d. buvo atidengtas stogastulpis, 
sukurtas iš Zarasų krašto kilusio tautodai-
lininko Jono Tvardausko232. Koplytstulpį 
pašventino kun. Remigijus Kavaliauskas, 
kartu meldėsi ir mons. Petras Baltuška (1930 
11 20–1954 09 12–2012 10 13).

1997 m. gruodyje buvo paminėtos Za-
rasų krašto šviesuolio dr. kun. J. Stepona-
vičiaus 50-osios mirties metinės.  

2002 m.  J. Steponavičius apdovanotas Žū-
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties)233.

2007 m. kovo 2 d. dr. kun. J. Steponavi-
čius pripažintas kariu savanoriu ir 2007 m. 
balandžio 6 d. jam suteiktas (po mirties) 
vyr. leitenanto laipsnis234.

2012 m. Zarasų dekanato dekano kun. 
Remigijaus Kavaliausko iniciatyva pa-
rengta knyga „Zarasų parapijos istorija“ 
(knygos sudarytojas kun. R. Kavaliauskas), 
kurioje pirmąsyk pateikta dr. kun. J. Ste-
ponavičiaus biografija235. Nors ji ir nepilna, 
tačiau tai svarbi medžiaga tolesniems šios 
reikšmingos Lietuvai asmenybės – dr. kun. 
Jono Steponavičiaus – veiklos tyrinėji-
mams. Asmenybės, kurios svarbiausias 
gyvenimo tikslas – auklėti jaunimą didžia 
patriotine dvasia236.

Pabaiga
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todėl mažai pakito jų kalba, gyvenimo bū-
das. Vertėsi žemdirbyste ir gyvulininkyste. 
Klestėjo amatai. Palaikė prekybinius ryšius 
su tolimais kraštais, ypač garsiuoju Gintaro 
keliu. Didžiausią tiesioginį sąlytį turėjo su 
neindoeuropiečiais finais, kuriems darė 
didelę įtaką. Būta ryšių su ilyrais, trakais, 
iranėnais (skitais), trumpalaikių – su ger-
manais.

I tūkstantm. po Kr. pradžioje slavai 
tapo labai ekspansyvūs ir ėmė veržtis į 
baltų gyvenamą teritoriją. Jie įvarė gilų 
pleištą, atskyrė vakarinę baltų dalį (istori-
nes prūsų, lietuvių ir latvių žemes) nuo jų 
genčių rytuose. Tenykščių baltų slavėjimas 
vyko ilgai; pavyzdžiui, galindų gentis (rus. 
goljadj) minima XI–XII a. šaltiniuose ir ga-
lutinai išnyko tik XIII a. Baltų substratas 
padarė didelę įtaką rytinių slavų (sen. rusų) 
materialinei ir dvasinei kultūrai, taip pat 
jų kalbai.

Antrąjį skyrių pavadinote „Giminiškų 
genčių apsuptyje“. Jį sudaro poskyriai: 
„Prūsai“, „Jotvingiai“, „Kuršiai (ir žemai-
čių tarmės kilmė)“, „Žiemgaliai“, „Sėliai“, 
„Latgaliai (latviai)“, „Lietuviai – pietiniai 
rytų baltai“. Keletas žodžių apie jį. 

Lietuviai nuo seniausių laikų gyveno 

Z. Zinkevičius apie būsimą knygą  
„Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“

„Vorutos“ pokalbis

baltų ploto viduryje. Beje, tuo paaiškinamas 
senosios baltų (indoeuropiečių) struktūros 
elementų išlikimas lietuvių kalboje. Pakraš-
tinės gentys sulaikė svetimųjų antpuolius 
iki tol, kol lietuviai spėjo sukurti savo 
galingą valstybę ir patys pajėgė atremti 
priešų antpuolius. Tad savo krauju ir žūtimi 
lietuvius apgynė prūsai, jotvingiai, kuršiai, 
žemgaliai. Dvi pastarosios gentys ir sėliai, 
latgaliai taip pat sudarė sąlygas atsirasti 
latvių tautai. Į lietuvių sudėtį įsiliejo ir juos 
sustiprino daug prūsų, jotvingių, kuršių, 
žiemgalių, sėlių.

Lietuvių tautai pradžią davė vadinamų-
jų rytų baltų (kaip juos supranta baltistikos 
mokslas) pietinė dalis, apie I tūkstantm. 
po Kr. vidurį nuo jos (dėl finų substrato) 
nutolus šiaurinei daliai. Tos pietinės dalies 
teritorijoje archeologai aptinka lietuviams 
būdingą materialinę kultūrą jau maždaug 
nuo paskutiniojo tūkstantmečio prieš Kristų 
pabaigos iki pirmojo mūsų eros tūkstantme-
čio trečiojo šimtmečio iškasenose. Tada būta 
ir lietuvių (Lietuvos) vardo. Pateikiama 
daug duomenų apie minėtas baltų gentis, 
tarp jų ir senovės lietuvius.

Trečiasis skyrius – „Lietuvos valsty-
bė“. Jis taip pat sudarytas iš poskyrių: 

„Lietuvių gentinės sritys (žemės) prieš jas 
sujungiant į vieną valstybę“, „Mindaugo 
sukurtoji valstybė“, „Kunigaikščių var-
dai“, „Slavakalbiai lietuviai“, „Svetimkal-
bė raštinė“, „Lietuvos valstybė ir lietuvių 
kalba“. Jame aptariama pirmykštė „Lietu-
va“, davusi būsimai valstybei pavadinimą, 
kitos rašytiniuose šaltiniuose minimos 
lietuvių sritys (žemės): Deltuva, Nalšia, 
Upytė, Šiauliai (Šaulė), Karšuva, Knitu-
va, geografiniai pavadinimai žemaičiai 
ir aukštaičiai, finų kilmės pavadinimas 
Lamata.

Mindaugas apie 1226–1236 m. baigė 
pirmtakų pradėtą lietuvių sritinių kuni-
gaikštijų jungimą į vientisą valstybę. Jo 
vardas neabejotinai lietuviškas. Tą patį 
reikia pasakyti ir apie Mindaugo aplinkos 
kunigaikščių vardus. Lietuviškos kilmės 
buvo ir vardai visų po Mindaugo nužudy-
mo dėl valdžios kovojusių kunigaikščių. 
Valstybės plėtros ir klestėjimo laikotarpiu 
valdančiųjų asmenų vardynas irgi ištisai 
lietuviškas. Detaliai aptariami tie vardai, 
dėl kurių kilmės yra pareikšta priešinga 
nuomonė. Vardyno analizė nepalieka nė 
mažiausios abejonės, kad Lietuvos valstybę 
sukūrė ir valdė lietuviakalbiai žmonės.

Toji valstybė buvo bendra lietuviakal-

bių ir slavakalbių (suslavintų senųjų baltų) 
žmonių. Tautos sąvokos šių dienų prasme 
tada dar nebuvo. Gyventojai skirstyti į du 
aiškiai atribotus visuomenės sluoksnius: 
privilegijuotąjį luomą (tik jam priklausan-
tys buvo laikomi valstybės piliečiais) ir 
beteisę prastuomenę. Visi privilegijuotieji 
gyventojai, kad ir kuria kalba šnekėjo, buvo 
laikomi lietuviais, t. y. Lietuvos valstybės 
piliečiais. Prastuomenės niekas nepaisė. 
Slavakalbių „lietuvių“, atskirtų valstybės 
sienos, palikuonys davė pradžią gudų 
(baltarusių) tautai, teisėtai, bet ne visuo-
met saikingai, pretenduojančiai į senosios 
Lietuvos valstybės paveldą.

Kaip ir kitų viduramžių valstybių, Lie-
tuvos valdovų raštinėje buvo vartojama ne 
valstybę sukūrusios tautos kalba (ji tebuvo 
šnekamoji), bet tame regione įsigalėjusios 
lotynų (ypač ryšiams su Vakarais) ir senoji 
slavų (ryšiams su Rytais) kalbos (pastaroji 
atmiešta vietinių slavų kalbų elementais), 
dar šiek tiek vokiečių ir totorių kalbos. 
XVI a. labai įsigalėjo slaviškoji raštinių 
(ne šnekamoji!) kalba, Lietuvos didikų 
laikyta sava.

Kalbėjosi Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Atkelta iš 1 p.

Tęsinys kitame numeryje

Apie šį ir būsimus 
mitingus Nepriklausomybės aikštėje

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Gediminas PAVIRŽIS, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Vilnius
Š. m. balandžio 28 d. 14 val., nepaisant 

skurdžios žiniasklaidos informacijos ir blogo 
oro, Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, 
įvyko mitingas dėl nuogąstavimų daryti 
nuolaidas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
(LLRA) reikalavimams: asmens dokumen-
tuose vardus ir pavardes rašyti nelietu-
viškais rašmenimis, vietovardžius, gatves 
rašyti ir tautinių mažumų kalbomis, teikti 
lengvatas lenkakalbiams mokiniams, taikant 
skirtingą lietuvių kalbos egzaminą.

Tai nėra naujiena. Nauja tai, kad LLRA, 
pakliuvusi į valdančiąją koaliciją, jau nuo 
pirmų dienų pradėjo šokdinti koalicijos par-
tnerius, reikalaudama pirmiau išspręsti šiuos, 
o ne jų pačių keltus ūkinius klausimus. Nors 
pačios Lenkijos politiniai apžvalgininkai, 
žiniasklaida skeptiškai vertino LLRA demar-
šus, jų nepaklausius, išeiti iš koalicijos mūsų 
valdantieji, regis, išsigando ir, atrodo, linkę 
tuos reikalavimus skubiai spręsti.

Nors šia tema daug kalbėta, norisi trum-
pai priminti esmę.

Dėl rašymo asmens dokumentuose jau 
ne kartą savo poziciją išreiškė Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau 
KT), yra analogiškas europinis sprendimas 
(Latvijos atvejis), kuriais pritarta asmens 
vardus ir pavardes rašyti tautinės mažumos 
kalbomis kitose asmens dokumento pusla-
piuose. Tad apie kokius galimus KT spren-
dimo apėjimus kalba atskiri specialistai, net 
valstybės pareigūnai? 

Dėl vietovardžių, gatvių pavadinimų 
rašymo tautinės mažumos kalba. Šia tema 
neigiamą pilietinę poziciją, pasiremdami 
įvairia medžiaga, išsakė daugelis kompe-
tentingų specialistų. Sakyti, kad, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, po 23 metų 
vietos gyventojai nesupranta lietuviškai 
pavadintos vietovės ar gatvės, kurioje jie 
gyvena, kad dėl to jie sunkiai orientuojasi, 
manyčiau, didžiausias įžeidimas tų pačių 
gyventojų. Sovietiniais laikais užrašai buvo 
lietuvių ir rusų kalbomis, tačiau neteko gir-
dėti, kad kas nors tam prieštarautų. 

Dėl Švietimo įstatymo taikymo nuostatų 
dar būtų galima suprasti, jei būtų kalbama 
apie trejų metų įgyvendinimo pereinamąjį 

laikotarpį, tačiau dabar, kai užsimota tai 
daryti aštuonerius metus, absurdas daugeliu 
atvejų. Visų pirma diskriminuojami visų 
kitų mokyklų, kuriose mokomasi lietuvių 
kalba, mokiniai, nes krinta žinių lygis. Dar 
blogiau, kai LLRA valdomuose rajonuose 
lietuvių kalba dėstomose mokyklose dauge-
lis vaikų iš lenkų ir mišrių šeimų, pasirinkę 
mokymąsi valstybine kalba, tampa antra-
rūšiais, nes jiems egzaminų reikalavmai 
gerokai aukštesni. Reikia turėti omeny, kad 
daugelis net vienos šeimos vaikų lanko 
įvairias dėstoma kalba mokyklas. Ar teks ste-
bėtis, jei daugelis jų paliks valstybine kalba 
dėstomas mokyklas dėl teikiamų lengvatų 
būtent lenkakalbiams? Ar to mes siekiame, 
žinodami, kad jiems bus sunkiau mokytis 
aukštojoje mokykloje, konkuruoti darbo rin-
koje, integruotis savo Tėvynėje? Tad kieno 
interesus valdančioji dauguma taip uoliai 
gina? Tikrai ne tų jaunuolių, greičiau LLRA 
politikų, kurių neretai reiškiamas mintis 
valstybine kalba nevisada gali suprasti ir dėl 
to bijančių savo jaunuomenės konkurencijos. 
Kas gali paneigti, kad LLRA šiuo atveju 
daugiau rūpinasi savo atrama rinkimuose, 
mokytojais, kurių neretai valstybinė kalba 
turėtų būti tobulesnė.

Visi mitinge kalbėjusieji viena ar kita 
forma kritikavo valdančiosios daugumos 
veiksmus, priminė valdantiesiems jų duotą 
priesaiką dorai tarnauti savo Tėvynei ir ne-
žadėti Lenkijos valstybės vadovams to, ko 
neleidžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
mūsų valstybės interesai, dėl ko perspėjo to 
nedaryti Lietuvos Respublikos Prezidentė. 
Tai ypač buvo akcentuota besiruošiančiai 
vykti į Varšuvą  delegacijai.

Mitinge buvo priimta rezoliucija, adre-
suota Prezidentei, Seimo Pirmininkui, Mi-
nistrų Tarybos Pirmininkui.

Man buvo įdomu, kaip savo rinkiminė-
se programose keliamus klausimus dėstė 
partijos, įeinančios į valdančiąją koaliciją. 
Nors partijos programose siekia parodyti 
savo veidą, požiūrius, siekiamybes, dauge-
lis politikos apžvalgininkų teisingai teigia, 
kad išsamios programos rašomos daugiau 
analitikams, politologams, kitų partijų 

Š. m. balandžio 28 d. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, vykusiame nacionaliniame mitinge „Už 
mūsų žemę, kalbą ir valstybę“ kalbėjo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva

vertintojams, kritikams, istorijai. Jei ten 
ir būna keliais sakiniais pasakyta dėl kai 
kurioms tautinėms bendrijoms (ne tautinių 
mažumų) rūpimų temų, retas eilinis rinkėjas 
tai perskaitys. Tikiu, kad daugelis susipa-
žino su Vyriausiosios rinkimų komisijos 
informaciniu leidiniu, kas padėjo rinkėjui 
įgyvendinti jam suteiktą teisę išreikšti savo 
valią balsuojant Seimo rinkimuose. Jame 
glaustai pateikti patys svarbiausi partijų 
teiginiai ir siekiai. Kaip ir tikėjausi, Darbo, 
„Tvarkos ir teisingumo“, socialdemokratų 
partijos, kurios pakvietė LLRA į koaliciją, 
savo puslapiuose apie mitinge keltų visai 
Lietuvai ir jos žmonėms jautrių klausimų 
sprendimus nutyli, nors pagal skubą ren-
giant teisinius aktus, atrodytų, kad tai vieni 
svarbiausių Lietuvai klausimai.

Skuba „pateisinama“ tik tuo, kad būtų 
įtikta vyresniam broliui, įteisinti kai kurie jau 
ne kartą teismų pasmerkti dalykai. Naiviai 

tikima, kad patenkinus dabartinius reikala-
vimus, LLRA praras pagrindinius kozirius 
(lyg neatras kitų), vienijančius jos rinkėjus, 
pagerės santykiai su pietų kaimyne. 

Kai laiku dar vaikui nepasakei griežtes-
nio žodžio, kol nepasakei gana, jis reikalaus 
vis daugiau, kol užaugęs „gegužiukas“ mie-
lus tėvelius išstums iš bendro lizdelio.

Savo 2012 m. rugpjūčio 28 d. patvir-
tintoje rinkimų į Seimą programoje LLRA 
jau įsitikinus, kad „dviejų ar net trijų kalbų 
vartojimas viešajame gyvenime atskirose 
vietovėse taps norma“.

Nemanau, kad mitingas nedavė vaisių. 
Jo ignoravimas irgi vertinimas. Palaipsniui 
informacija plėsis. Tai partijas baugina. 

Mitingo dalyviai pažadėjo dažnai rinktis, 
kad nebūtų leista valdantiesiems spręsti 
klausimų, kurių jie nėra įgalioti daryti.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.
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Kunigo metraštis
Lietuvos bažnyčios istorija

Vytautas ČESNULIS, Vilnius
Apie Prano Bieliausko knygą „Dienoraštis. 1920–1957“

   P. 136 ir 142 painiojama kun. Pieškos pa-
vardė su kun. Poškum.

Ežerų miestelis pakeliui į Druskininkus (p. 143). 
// Oziorai netoli Pariečės geležinkelio stoties.

Berlyne išeinąs bolševikų laikraštis lietuvių 
kalba (p. 145). // Berlyne spausdintas Lietuvos 
kompartijos dvisavaitinis žurnalas „Balsas“.

Osadninkas (p. 147). // Kolonistas (lenk. 
osadnik).

Ponas Kuricas, Mierkia (p. 151). // Grigas 
Kurecas, 1923 m. prie Vokės upės pastatęs po-
pieriaus fabriką. Buvusi Kauno Vokė nuo tol 
vadinama Grigiškėmis. Mierkia – Merkys.

VIII kl. mokinys Aidulis (p. 158). // Juozas 
Aidulis (Gaidulis) – vėliau kultūros darbuotojas, 
tautosakos rinkėjas ir etnografinių ekspedicijų 
dalyvis.   

P. 159: kun. H. Hlebovičiaus skaitytas 
referatas apie popiežiaus Pijaus XI encikliką. 
// Kalbama apie Pijaus XI 1931 m. gegužės 
15 d. paskelbtą encikliką Quadragessimo anno 
(„Keturiasdešimtaisiais metais“). Enciklika 
išleista pažymint Leono XIII enciklikos Rerum 
novarum („Naujų dalykų“) keturiasdešimtmetį. 
Komentare be pagrindo sulietuvinta Hlebovi-
čiaus pavardė. 

Mokinys Viščinis (p. 160). // Petras Viš-
činis. 1939 m. spalio 30 d. atgaivinto Vilniaus 
šaulių būrio vadas (Universiteto studentas). 
Po II pasaulinio karo pasitraukė į Vakarus. Po 
Atgimimo sugrįžo į Druskininkus.

Vysk. V. Bandurskis „palaidotas Geros Vil-
ties požemiuose“ (p. 162). // Gerosios Vilties 
rajone esančios Dievo Apvaizdos bažnyčios 
požemiuose.

Varėnos klebonas kun. J. M. (p. 167). // Kun. 
Jonas Markelis, nuo 1926 m. Varėnos I vikaras, 
1928–1932 m. klebonas. Kaišiadorių vyskupo 
J. Kuktos 1939 m. suspenduotas. 

Junius (p. 171). // Prof. Kazimieras 
Jaunius.

Išnašose p. 177 ir 398 kartojama klaida, 
esanti paminkle ant Stanislovo Bulos kapo 
Varėnos bažnyčios šventoriuje – neva kunigas 
gimęs 1864 m. Tačiau tai S. Bulos vyresniojo 
brolio kun. Jono Bulos gimimo metai. S. Bula 
gimęs 1878 m.  

Matijūnas Antanas (p. 178). // A. Motie-
jūnas, vienas Šv. Kazimiero draugijos skyriaus 
steigimo Varėnoje iniciatorių.

9 kopistai (p. 179). // Varėnoje stovėjusio 
lenkų Pasienio apsaugos korpuso (Korpus Och-
rony Pogranicza – KOP) bataliono kareiviai. 

„Važinėjau į Marcinkonis pas kun. Runą“ 
(p. 180). // Antanas Rukas (Rūkas). Marcin-
konių klebonas nuo 1920 m. rudens. 1937 m. 
perkeltas į Kaltanėnus. Abiejose parapijose 
pasižymėjo antilietuvišku nusiteikimu. Pvz., 
1933 m. gruodžio mėn. nešventino Marcin-
konių kaimo jaunimo padaryto ir tautinėmis 
spalvomis nudažyto kryžiaus („Aš margos 
karvės nešventinsiu!“).   

Čepalūnai, Kanianka, ūk. Kažėta (p. 180). 
// Čepelūnai, Kaniauka (Kaniavėlė), ūkinin-
kas Kašėta.

Konduktas (p. 183). // Laidotuvių eisena, 
procesija (lenk. kondukt).

Bagdonas (p. 185). // Šv. Kazimiero draugi-
jos Centro Valdybos veikėjas R. Bagdonas.

Rudnickio kavinė (p. 186). // Buv. Literatų 
kavinė Vilniuje, Gedimino pr. 1

Gorodnyčius student. (p. 189). // Henrikas 
Horodničius, fizikas. Universitetą baigė 1933 m. 
ir paskui jame keliasdešimt metų dirbo.  

Gimnazijos mokytojas Mačionis (p. 189). // 
Augustinas Mačionis, zoologas. Universitetą 
baigė 1935 m. ir nuo 1944 m. jame dėstė.

Requieteah in pace (p. 190). // Requiescat 
in pace (lot.).

P. 190 du kartus parašyta skurdžių. // Turi 
būti skruzdžių.

Janov – Padl. (p. 192). // Lenk. Janów 
Podlaski (Polesės Janovas) – kaimas Lenkijos 
Liublino krašte. Porchovu vadintą kaimą 
Vytautas D. 1423 m. dovanojo Lucko vyskupijai. 
Janovas – nuo 1465 m., pagal vysk. Janą 
Losovičių. Buvo Lucko vyskupų rezidencija, 
ilgainiui sunykusi.

Corpus delicti (lot., p. 193). // Geriau tiktų 
versti kaip nusikaltimo daiktinį įrodymą, bet ne 
kaip nusikaltimo įkalčius.

Vilniaus m. administratyrių bendr. skyrius 
(Wydział karny) (p. 194). // Vilniaus miesto 
administracijos baudžiamasis skyrius.

Klaidingas komentaras p.  194.  // 
Kun. Stanislovas Voronovičius (1906–1973), 

lenkas, kilęs iš Breslaujos apskr. Kalesninkų 
vikaras nuo 1932 m. rugpjūčio, o 1933 IX 
12 mirus klebonui M. Rudziui – parapijos 
administratorius ir klebonas iki 1948 m. gegužės. 
Butvydonyse jokios šventyklos, o juo labiau 
klebono niekada nebuvo. 

Liaudvarakas (p. 199). // Lentvaris (iš lenk. 
Lentwarowo).

Klaida p. 205 ir 407: kun. K. Maliukevičius 
gimęs ne Lynežeryje, o Latežeryje.  

P. 209 protesto lietuviško vertimo tekste 
kažkodėl rašomos lenkiškos Maliukevičių pa-
vardės. Vitoldas Maliukevič-Saltys – ne dviguba 
pavardė, o Vytautas Maliukevičius, Latežerio 
kaimo seniūnas (lenk. sołtys).

Sena didelė konkordancija (p. 210). // Čia: 
abėcėliškai sutvarkytas iš knygų išrinktų žodžių 
bei posakių sąrašas (rodyklė) su puslapių ar 
eilučių nurodymais.  

Kolonijos, rekvestratorius (p. 212). // Vien-
kiemiai, sekvestratorius (antstolis).

Užsimovęs zeležius (p. 213). // Užsimovęs 
geležius, geležinį valdžios ženklą.

Plutanavas (p. 214). // Plutanavas – būrio 
vadas, būrininkas (lenk. plutonowy).

Biržų savivaldybės sanatorija; santynės 
(p. 220). // Likėnų sanatorija; gydymo pro-
cedūros.

Pupilis (p. 222). // Auklėtinis (iš lenk. 
pupil).

Pochodnės agentai (p. 228). // Pochodnia 
(„Deglas“) – Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros 
draugija 1924–1940 m. Vadovavo kitoms lenkų 
organizacijoms, turėjo savo mokyklų, bibliote-
kų, leido laikraščius.

Calūnas (p. 232). // Karsto apdangalas 
(lenk. całun).

Mokolas (p. 238). // Teptuvas, teptukas 
(baltarus. махало).

Komentare p. 241 Rycerz Niepokalanej išvers-
tas į „Nekaltas riteris“. Iš tikrųjų „Nekaltosios 
riteris“ –  nekaltosios, skaisčiausios Mergelės 
Marijos riteris.

Kurorto vedėjas Dr. M. (p. 242). // Daktaras 
B. Matulionis, knygos „Birštono kurortas“ (1934 
m.) autorius.

Beliai (p. 243). // Audinių ritiniai (lenk. 
vienask. bela).

51 a. p. (p. 246). // 51 alkoholio punktas, 
laipsnis.  

Medeliai pumpso (p. 247). // Mendeliai 
(gubos) stovi.

P. 248–249 pasakojama apie neva 1939 VIII 
18 įvykius. Iš tikrųjų tai rugsėjo 18 d. Pasako-
jimą derėjo perkelti toliau ir pridėti prie IX 18 
teksto.

Kuratorius švedas (p. 250). // Švedas 
(pavardė).

PS. 55 ž. (p. 255). // 55-tos psalmės žodžiai. 
Kernavo sritis Sibire (komentaras p. 262). 

// Kemerovo sritis.
„Šopenas“ (p. 263). // Alaus bravoras 

Vilniuje, per vokiečių okupaciją pavadintas 
„Tauru“.

Kraužlys (p. 264). // Motiejus Kraužlys 
(1907-1961). Lietuvių ūkio draugijos agronomas 
1934–1939 m. Bendradarbiavo Vilniaus lietuvių 
spaudoje, 1933–1939 m. redagavo žurnalą „Lie-
tuviškas baras“.

Komentare p. 265: Vilniaus Šv. Juozapo 
bažnyčia 1942 m. // Tokios bažnyčios nebuvo. 
Kadaise netoli Visų Šventųjų bažnyčios stovėjusi 
Šv. Juozapo Sužieduotinio bažnyčia 1876 m. rusų 
valdžios nugriauta. Aušros Vartų gatvės kairėje 
pusėje, žiūrint į geležinkelį, buvusi Šv. Juozapo 
ir Nikodemo bažnyčia sudegė XVIII a.

Visičių bažnyčia (p. 275). // Vizitiečių baž-
nyčia Rasų g. Vilniuje (vėliau pataisos darbų 
kolonijos teritorijoje).

Atskrido vokiečių bombonešis... (p. 275). // 
P. Bieliausko apsirikta: 1942 m. pavasarį Vilnių 
bombarduodavo rusų lėktuvai. Per vieną jų 
antskrydį kovo 23-osios naktį Šv. Mikalojaus 
bažnyčios klebonijoje žuvo kun. K. Čibiras.      

Batyma (p. 278). // Tokio žodžio nėra. 
„Dienoraščio“ originale tikriausiai parašyta 
baltymas – kambarių baltinimas.

P. 289 išnašoje: kun. Juozas Gustas 1946 m. 
suimtas sovietinių partizanų. // Netikslu: tokių 
partizanų jau nebuvo. 

Trikampis (p. 290). // Vadinamasis Suvalkų 
trikampis – Suvalkų ir Seinų kraštas. Jis 1941 
m. rugsėjo mėn. vokiečių prijungtas prie 
Naujųjų Rytprūsių – iš okupuotų Lenkijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos žemių sukurto ir 
tikrajam Reichui priklausiusio administracinio 

darinio. Prie N. Rytprūsių priskirti Druskininkai 
su Marcinkonimis. 

Mokytojas Bigelis M. (p. 301). // Motiejus 
Bigelis. Baigęs Vilniaus lietuvių mokytojų 
seminariją, buvo „Ryto“ draugijos mokyklų 
mokytojas. Iš Pamerkių kaimo (Varėnos r.) 
1934 m. perėjo į Nepriklausomą Lietuvą. 

Marijošius – operos dirigentas (p. 302). // 
Vytautas Marijošius. Baigęs Klaipėdos muzikos 
mokyklą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, dėstė 
Hartfordo (JAV) u-te.

Baltrušaitis (p. 302). // Vladas Baltrušaitis 
(1912–1975). Dainininkas baritonas, choro di-
rigentas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau 
į JAV. Jo iniciatyva 1957 m. įkurta Čikagos 
lietuvių opera.

Kun. Valiukėnas St. (p. 302). // Stasys Va-
liukėnas, kilęs iš Eišiškių vlsč. Purvėnų kaimo. 
Palūšėje nukentėjo nuo lenkų valdžios, kai 
„pažeidė viešuosius interesus“ – krikštytai mer-
gaitei parašė lietuvišką tėvo pavardę. Buvo Šv. 
Kazimiero d-jos instruktorius, Šv. Mikalojaus 
bažnyčios klebonas.

Špinalskis (p. 304). // Lenkų pianistas 
Stanislavas Špinalskis (Szpinalski, 1901–1957). 
Dėstė privačioje Vilniaus lenkų konservatori-
joje ir Vilniaus muzikos mokykloje. Skambino 
kai kuriuos M. K. Čiurlionio, V. Jakubėno 
kūrinius. 

Lenkiška oficinka (p. 312). // Lenkiškas 
spaudinys, knygelė (lenk. oficynka), kalbamu 
atveju – maldaknygė.

Kun. J. Sakėnas (p. 313). // Bronislovas 
Sakavičius-Sakėnas (1913–1991). Kunigavo Cei-
kiniuose, Švenčionėliuose, Strūnaityje, Rimšėje, 
N. Vilnioje. Buvo Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios 
ir Lentvario klebonas, Trakų dekanas, Vilniaus 
arkivyskupijos tribunolo narys.

Benekainių apskritis (p. 314). // Hitlerinin-
kų okupacijos metais buvo Eišiškių apskričiai 
priklausęs Benekainių valsčius.

Proboszcz substikulus (dokumentas p. 320). 
// Pavaduojantis klebonas. Dokumento vertime 
p. 321 – pavaduojantis substikulus klebonas 
(!). Čia ir kitur neverstos santrumpos O. ir 
OO. – tėvas ir tėvai (vienuoliai karmelitai).

Giedojo Sodeikos vedamas choras (p. 323). 
// Stasys Sodeika (1897–1980). Dainininkas 
bosas, dainininko Antano Sodeikos brolis. Va-
dovavo Vilniaus katedros chorui. 

Veni Creator (lot., p. 324). // Himnas 
Veni, Creator Spiritus. Pažodžiui – Ateik, Dva-
sia Kūrėja. Vėlesnėje bažnytinėje literatūroje 
himno pradžia verčiama: O Dvasia, Viešpatie, 
nuženk (pvz., „Romos katalikų apeigynas“, I, 
Vilnius–Kaunas, 1966, p. 138 ir 152). „Dieno-
raštyje“ išversta „Aš atėjau kūrėją“. Nesinori 
tikėti, jog taip nemokšiškai būtų vertęs kun. 
V. Aliulis, kuris, pasak metrikos, išvertęs lo-
tyniškus tekstus. 

J. Siniaus „Varpas“ (p. 324). // „Varpas“ – 
Juliaus Siniaus vadovaujamas Vilniaus lietuvių 
mišrus choras, susikūręs po 1930 m. ir gyvavęs 
iki 1944 m.

Halifaks (p. 325). // Edvardas Frederikas 
Halifaksas (1881–1959), D. Britanijos valstybės 
veikėjas. 1926–1931 m. Indijos vicekaralius, 
vėliau Britanijos užsienio reikalų ministras, o 
kalbamuoju metu (1943 V 15) ambasadorius 
JAV.

Augaitytė (p. 325). // Dainininkė Juzė Au-
gaitytė, sopranas. Studijavusi Milane. Valstybės 
teatro Kaune ir Vilniaus operos teatro solistė. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Kun. Tiškus (p. 329). // Lenkas Vaitiekus 
Tyška (Wojciech Tyszko). Valkininkų, 1941–
1944 m. Trakų, vėliau Paberžės, Adutiškio 
parapijų vikaras. 

Gen. Sikorskis (p. 330). // Generolas Vla-
dislavas Sikorskis (1881–1943), Lenkijos karinis 
ir politinis veikėjas, 1939–1943 m. emigracinės 
vyriausybės ministras pirmininkas. Žuvo įtar-
tinoje aviacijos katastrofoje.

Copas (ginklas, p. 332). // Nesuprantamas 
žodis. Bene koltas – S. Kolto (Colt) sistemos 
revolveris.

Nachrichten Büro Litauen (vok., p. 332). // 
Kontržvalgybos Lietuvos biuras.

Badolis (p. 332). // Pjetras Badoljas (Bado-
glio, 1871–1956). Italijos maršalas, vyriausiasis 
kariuomenės vadas Italijos-Etiopijos kare 
1935–1936 m. Žlugus Musolinio diktatūrai, 
vadovavo vyriausybei, pasirašiusiai paliaubas 
su antifašistne koalicija.

Na wieki wiekis (lenk., p. 333). // Na 
wieki wieków. Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 8

Viarma (p. 333). // Viazma, miestas Rusijos 
Smolensko srityje.

Juodoji gelda (p. 336). // Juodoji birža 
(lenk. giełda).

Vakos dvaras (p. 337). // Vokės dvaras.
Kommadeur der Sicherheitspolizei und der 

S. D. Litauen (p. 338). // Turi būti Kommandeur; 
S. D. = Sicherheitsdienst, saugumo tarnyba. Visas 
pavadinimas: Lietuvos saugumo policijos ir 
saugumo tarnybos viršininkas (ne Lietuvos S. 
D. saugumo policijos komisaras).

Jarslavas (p. 340). // Komentatoriaus iš-
taisyta į Jaroslavlį. Tačiau už šimtų kilometrų į 
šiaurės rytus nuo Maskvos esančio Jaroslavlio 
vokiečiai nebuvo pasiekę. Čia – Smolensko sr. 
miestas Roslavlis.  

Gubernija (p. 342). // Generalguberni-
ja – administracinis vienetas, 1939 X hitlerininkų 
sukurtas iš tų okupuotos Lenkijos žemių, kurios 
nebuvo prijungtos prie Vokietijos. 

Heca (p. 343). // Čia – komiškas vaidinimas 
ar išdaigiškas numeris (lenk. heca).

Mokytojas Jonytis (p. 352). // Julius Jonytis 
(1905–1989). Alytuje buvo šaulys, „Geležinio 
Vilko“ organizacijos narys, Jaunosios Lietuvos 
sąjungos aktyvistas. Po II pasaulinio karo Varė-
nos I vidurinės mokyklos direktorius, mokytojas 
Jiezne ir Rūdiškėse.

Solistė Jasaitytė (p. 354). // Justina Jasaitytė, 
sopranas. Baigusi Kauno konservatoriją, daina-
vo Valstybės teatre Kaune ir Operos ir baleto 
teatre Vilniuje.

SP (p. 356). // Bene savišalpos punktas.
Mokytojas, poetas K. Sakalauskas-Vanagėlis 

nebuvo kunigas, kaip rašoma išnašoje p. 358.
V. Jezno... ant kryžiaus (p. 361). // V.[iešpats] 

Jėzus... ant kryžiaus.
Šičkaitė (p. 366). // Petronėlė Birutė Šičkai-

tė, buvusi „Ryto“ mokyklų mokytoja Kalesnin-
kuose ir Dainavoje (Varėnos r.), rinkta mokytojų 
atstove į Laikinąjį Vilniaus lietuvių komitetą 
ir Lietuvių mokytojų sąjungos valdybą. 1939 
m. rudenį tapo Žvėryno lietuviškos mokyklos 
Vilniuje pirmąja direktore.

Prochaska (p. 377). // Čekų kilmės lenkų 
istorikas Antonis Prochaska (1852–1930). Parašė 
veikalų apie Jogailą, Vytautą, paskelbė studijas 
apie Mindaugo ir Gedimino dokumentus, pa-
rengė dokumentų rinkinius apie Vytauto laiškų 
kodeksą ir Sapiegų archyvą.

Maldą su versusais atgieda (p. 381). // 
Maldą su eiliuotais intarpais (lot. versus – eilė-
raštis, eilės).

Iš alkų siūdavęs skalbinius (p. 389). // Siū-
davęs iš albų – baltų liturginių drabužių.

Mielagėnų klebonas Miškinis (p. 392). // 
Vincentas Miškinis (1893–1973). Kunigystę 
pradėjo Švenčionių vikaru, paskui buvo Vo-
siūnų, Buivydžių, Mielagėnų klebonas. Va-
dintas V. Miškiniu junjoru, norint atskirti nuo 
kito Vilniaus arkivyskupijos kunigo Vincento 
Miškinio senjoro, literatų Antano ir Motiejaus 
Miškinių dėdės (1868– 1940).

Kunigas Preis, bene Paluknės kebonas (p. 
392). // Paluknio klebonas Antanas Preiseris 
(Prejser). 

Ksantipa (p. 406). // Senovės graikų filo-
sofo Sokrato žmona. Pasak vėlesnės tradicijos, 
niurgzli ir barninga, filosofo gyvenimą nuodijusi 
moteris.

„– Girdi, – aštuoni pūdai kai niekis!“ (p. 407). 
// Užuomina į didelį P. Bieliausko svorį, nors 
gal tiek (apie 130 kg) kunigas ir nesvėrė.

Dmitruvka (kaimas, p. 418). // Mitrauka, 
dabar Senosios Varėnos dalis.

Išnaša p. 421: „Galulaukė – gyvenvietė Van-
džiogalos seniūnijoje“. // „Dienoraštyje“ – ne 
kaimas Kauno r., o Galulaukio kaimelis Dūkšto 
apylinkėse. 

Vargonininko Kudirkos leidinėlis „Kanklės“ 
(p. 428). // Vinco Kudirkos parengtas ir išleistas 
liaudies dainų rinkinys (2 sąsiuviniai: 1895 m. ir 
1899 m.).   

Akrelinis ratas (p. 429) // Bene apskritas 
ratas (iš lenk. okrągły).

Bavanskis (p. 431). // Vojcechas Sovinskis 
(Sowiński, 1805–1880), lenkų pianistas, kompo-
zitorius, pirmojo lenkų muzikų žodyno ir kitų 
knygų autorius. 

78 psalmės tekstą p. 432 atitinka tik citatos 
pradžia: „Išliejo... palaidoti“ (1973 m. išleistame 
„Psalmyne“ išversta kiek kitaip: „Jų kraują kaip 
vandenį aplink Jeruzalę liejo, ir nebuvo kam juos 
palaidot“). Citatos tęsinys knygoje yra iš kokio 
kito liturginio kūrinio.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Kunigaikščiai Krošinskiai
Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Atmintis

Lietuvos valstybė turi seną istoriją, tačiau 
laiko tėkmė realius įvykius pavertė legendo-
mis arba juos visai nugramzdino į užmarštį. 
Šiandien niekas tiksliai negali pasakyti, kiek 
sūnų turėjo Lietuvos didysis kunigaikštis 
Kęstutis. Mūsų žinios apie Kęstučio vaikus, 
anūkus neatspindi šios giminės nuopelnų 
Lietuvai. Žinome tik tai, ko negalima ir 
neįmanoma paslėpti. 

Kunigaikščių Krošinskių giminės šaknys 
sovietiniais metais nieko nedomino. Paskel-
bus nepriklausomybę, jie vėlgi liko užmiršti, 
jų kilmė ir nuopelnai Lietuvos valstybei liko 
kaip balta dėmė mūsų istorijoje. Pastaraisiais 
dešimtmečiais kunigaikščiais Krošinskiais su-
sidomėjo rusų, ukrainiečių ir lenkų istorikai. 
Lietuvos istorikai iki šiol aiškiai nenurodo 
Krošinskių kilmės ir neįsijungia į kitų vals-
tybių istorikų pradėtą ginčą. Šie, kad ir geru 
noru vedami, vis dėlto yra savo krašto patrio-
tai ir todėl jų teiginius reikia vertinti atsargiai. 
Kad kunigaikščiai Krošinskiai buvo Gedimi-
no palikuonys, šiandien kaip ir neginčijama. 
Tačiau kurio Gedimino sūnaus ar anūko tai 
giminės šaka? Skirtingų šalių istorikai turi 
skirtingas nuomones, o mūsų istorikai šiuo 
klausimu, deja, dar nepasisakė.

Ukrainiečių istorikas Leontijus Voi-
tovičius nurodo, kad, remiantis įvairiais 
šaltiniais, kunigaikščio Vaidoto (Ivano1) 
vaikais buvo Jurgis, Aleksandras ir Ivanas. 
Pastarąjį spėja esant kunigaikščių Krošins-
kių giminės pradininku2. Savo versiją dėl 
kunigaikščio Vaidoto palikuonių siūlo ir 
Janas Tengovskis3. Istorikas Juzefas Puzyna 
teigia, kad Vaidotas turėjo katalikišką vardą 
Konstantinas4. P. Petrovas 1886 m. teigė, 
kad Vaidotas galėjo turėti Danilos vardą5. 
1399 m. Vorsklos mūšyje žuvęs Briansko 
kunigaikštis Dimitras Lietuvos metraštyje 
paminėtas kaip Kęstutaitis6. 

R u s ų  i s t o r i o g r a f i j o j e  s e n o k a i 
nebeegzistuoja niekuo mūsų istoriografijoje 
nepagrįstas, tačiau labai populiarus teiginys, 
kad su Mykolu Žygimantaičiu baigėsi 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
dinastija (giminė). Pavyzdžiu gali būti 
Kęstutaičių genealoginis medis iš „Slavų 
enciklopedijos“7, kuriame iš Vaidoto vedama 
Ostrogiškių giminė.

Istorinėje literatūroje autoriai nesutaria 
dėl Vaidoto krikšto vardo. Ginčijamasi, koks 
gi buvo Vaidotui ortodoksų bažnyčios duotas 
krikšto vardas. Dėl katalikiško vardo ginčo 
kaip ir nėra. Ginčas seniai turėjo kilti dėl 
Teodoro Narbuto tvirtinimo, kad Albertas 
Vijūkas-Kojelavičius neva klaidingai įvardi-
jo Vikundą8, kaip kunigaikščių Krošinskių 
giminės pradininką9 ir Kęstučio sūnų, vietoj 
Vaidoto, nes pastarasis tokio neturėjo10  
(Viguntas T. Narbuto istorijoje11). O gal 
Vikundas – tai Vaidoto katalikiškas krikšto 
vardas? Toks vardas turėtų būti kildinamas iš 
Skandinavijos. Krenta į akis vardų Vikundas, 
Viguntas, Vygandas (Wigand) panašumas. 
Vygandu 1383 m. Tepliavoje (dabar Gvar-
deiskas) buvo pakrikštytas Vytautas, gau-
damas vardą iš savo krikšto tėvo, Ragainės 
kontūro Vygando iš Baldersheimo12. Antonis 
Prochaska (Antoni Prochaska) nemato dide-
lio skirtumo tarp vardų Wigund ir Wigand13. 
Sektų logiška išvada, kad Vaidoto krikšto 
vardas buvo toks pat kaip ir Vytauto, tai yra 
Vygandas. Negalima nutylėti ir to fakto, kad 
kunigaikščiai  Trubeckojai XVII a. naudojo 
prie pavardės priedėlį Viguntas (Wikund, 
Wigąt, Wigont, Wingold ). Andrius Algirdai-
tis, kunigaikščių Trubeckojų protėvis, nieko 
bendro neturi su Viguntu, minimas vardas 
priskirtinas jo broliui Kernavės kunigaikščiui 
Viguntui Aleksandrui14. Todėl kyla pagristų 
abejonių dėl kunigaikščių Trubeckojų kilmės 
iš Algirdo, o gal jie Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Kęstučio palikuonys?

Kęstutaičiai

Dar ir šiandien neaišku, kiek sūnų iš 
tikrųjų turėjo kunigaikštis Kęstutis. Jeigu 
tikėtume kronikomis ir metraščiais, tai, 

anot Juzefo Volfo (Jozef Wolff), Lietuvos 
didysis kunigaikštis Kęstutis turėjo ne šešis, 
o septyniolika sūnų15. Istorikas J. Puzyna taip 
pat yra nurodęs, kad, remiantis šaltiniais, 
Kęstutis turėjo ne mažiau 14 vaikų16.

Antanas Kučinskas monografijoje „Kęs-
tutis“ teigia, kad „Kęstutis, kiek iš šaltinių 
duomenų galima spręsti, yra turėjęs šešis 
sūnus: Patriką, Vaidotą, Butautą, Vytautą, 
Tautvilą ir Zigmantą...“17.

Lietuvos metraštyje taip pat rašoma, kad 
Kęstutis, valdęs Trakus ir Žemaičių žemę, 
turėjo šešis sūnus. Pirmasis – Vytautas, 
antrasis – Andrius Kuprys, buvęs Polocko 
kunigaikštis, trečiasis – Žygimantas, ke-
tvirtasis – Patrikas, penktasis – Tautvilas, 
šeštasis – Vaidotas; pastarieji trys mirė 
jauni, negavę dalių18. Šešis Kęstučio sūnus 
mini ir A. Vijūkas-Kojelavičius „Lietuvos 
istorijoje“: Vytautą, Patriką, Tautvilą, 
arba Teofilį, Žygimantą, arba Zigmantą, 
Andrių Vaidotą, kitaip vadinamą Kupriu, 
Daujotą...19Augustinas Rotundas apie 
1576 m. taip pat nurodo Kęstutį turėjus šešis 
sūnus20, kurių vienas įvardijamas Dangučiu 
(lotyniškai Dongutum)21. Martynas Kromeris 
nurodo, kad Kęstutis turėjo sūnų Daugautą 
(lenkiškai J. Puzina įvardija kaip Dowgot22,  
lotyniškai Dougotum23,  o lenkiškame 
M. Kromerio veikalo vertime Dołgot24). Kyla 
klausimas, kodėl mūsų istoriografijoje neeg-
zistuoja Kęstučio sūnus Daugautas. Verta 
prisiminti, kad J. Puzyna yra nurodęs, kad 
Vaidotas turėjo sūnų Jurijų Daugautą (Jurij 
Dowgowt) ir Hryčko25. Pastarasis laikytinas 
kunigaikščių Krošinskių protėviu. 

Ar iš tikrųjų Jurijus Daugautas buvo 
Vaidoto sūnus, kaip teigia J. Puzyna? J. Pu-
zynos teiginiais nėra pagrindo abejoti. Trys 
skirtingi šaltiniai nurodo Daugautą, lietu-
viškai vadinamą ir Daujotu (Dougothus26), 
kuris, anot A. Vijūko-Kojelavičiaus, 1386 m. 
vasario 16 d. Krokuvoje pakrikštytas Jurgio 
(Georgijus27) vardu. Kartu pakrikštytas 
Jogaila – Vladislovu, Vytautas ir Vygan-
das gavo Aleksandro vardus, Skirgaila ir 
Karigaila – Kazimiero vardus, Švitrigaila 
pakrikštytas Boleslovu. Netgi lietuviškos 
skirtingos vardo variacijos sukelia skaitytojų 
galvose sumaištį: Daujotas, Daugutis ir t. t. 
Anot K. Būgos, Dowgot – tai Daugotas28.

Šaltiniuose vienodai įvardijami tik Vy-
tautas, Žygimantas, Tautvilas ir Patrikas. 
Ir netgi dėl šių keturių Kęstučio sūnų nėra 
visai aišku. J. Tengovskis 1997 m. teigia, kad 
Patrikas buvo Kęstučio brolio Narimanto 
sūnus29, taip lyg pratęsdamas seną J. Puzy-
nos ginčą su Henriku Paškevičiumi30. Sunku 
atskirti legendą nuo tikrovės, susiorientuoti, 
ar tai metraštininko klaida, ar politinis už-
sakymas, kuris galėjo nulemti ne tik vardų 
pateikimo eiliškumą. 

Kunigaikščiai Krošinskiai 

Istorikas J. Puzyna nurodo, kad Nau-
garduką po Vaidoto valdė jo sūnūs: Jurijus 
Daugautas (Jurij Dowgowt) ir Hryčko31.

Vaidotą mini grafas Kazimieras Stadnic-
kis savo veikale „Algirdas ir Kęstutis, Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnūs“ 
ir konstatuoja, kad jis patekęs į kryžiuočių 
nelaisvę 1362 m., ginant Kauno pilį. Daugiau 
apie jį žinių nėra32. Šiandien apie Vaidotą ir 
jo palikuonis žinoma daugiau.

Apie Vaidoto valdytas žemes žinoma 
nedaug – tik kad po Karijoto Mykolo Ge-
diminaičio Naugarduko kunigaikštystė 
atiteko kunigaikščiui Kęstučiui ir valdė jis 
ją apie 1358–1362 m. J. Puzyna teigia, kad 
po Karijoto Mykolo Gediminaičio mirties jo 
valdyta Naugarduko kunigaikštystė atiteko 
kunigaikščiams Algirdui ir Kęstučiui: rytinė 
kunigaikštystės dalis nuo Vilniaus atiteko 
Algirdui, kuri XIV a. pabaigoje atiteko Kari-
butui Dimitrui Algirdaičiui, o vakarinė dalis 
nuo Trakų – Kęstučiui33. Tačiau atkreiptinas 
dėmesys į tą faktą, kad ties Vorskla 1399 m. 
žuvo Dimitrijus Vaidotaitis su broliumi Mi-
chailu. Vaidotas turėjo ir ortodoksišką vardą 
Danila [kiti nurodo, kad Ivanas34], katalikiš-
ką – Konstantinas bei neaiškios kilmės vardą 
Vikundas35. Kęstučio sūnūs tolimų rytinių 

žemių nevaldė, jiems buvo skirtos valdos 
netoli Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
branduolio36. Kęstutaičiai Vaidotas, Tautvilas, 
Žygimantas ir jų vaikai valdė Naugarduko 
kunigaikštystę. Kiek Vaidotas turėjo sūnų, 
šiandien tiksliai pasakyti sunku, tačiau iš 
esamų duomenų galima teigti, kad galbūt 
ne mažiau septynių: Michailas, Dimitrijus, 
Fedoras, Aleksandras37, Ivanas (Jonas)38, 
Konradas39,  Grigalijus (Hryčko), Jurgis 
(Jurij Dowgowt). Pastarąjį lenkų istorikas J. 
Tengovskis tapatina su Jurgiu Toločka (Jerzy 
Tołoczko)40. Kokiais giminystės ryšiais su 
minimais Vaidoto vaikais galėtų būti susietas 
Jurgis Toločka, sunku pasakyti, nes jų pali-
kuonių kunigaikščių Buinickių valdos Buini-
čiai (lenk. Bujnicze)41 yra ties Mogiliovu ir jos 
gerokai nutolusios į rytus nuo Naugarduko, 
kaip ir kunigaikščių Krošinskių valdos XV a. 
Kilmingose giminėse vardai dažnai kartojasi, 
todėl Jurgį Toločką reikėtų sieti su Aleksan-
dru, kurį mini savo istorijoje T. Narbutas42, o 
Buinickių giminėje yra Aleksius.

Vaidotas (Danila, Ivanas, Konstantinas,Vikundas) 
_________________I_______________________________________

Michailas  Dimitrijus    Fiodoras    Grigalijus    Ivanas          Jurgis43       Aleksandra Konradas
  ( -  1399)     - 1399)             I                  I                 I                    I                        

              Ostrogiškių   Krošinskių    Krošinskių?   Kęstučių – Gediminų

  
Vaidotas (Ivanas)

_____________________I_____________________
Jurgis   Taločka                                                 Kondratas

I_______________________________
 I                                                              I

                     Fiodoras                                        Nežinomo vardo sūnus  (Ivanas?)
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                                                                   Levas Buinickis46    

Kildinant Ostrogiškius iš Vaidoto, da-
roma prielaida, kad jis turėjo krikšto vardą 
Danila. Konradą (netapatus Konradui Tau-
tvilui, Vytauto broliui), kaip Vaidoto sūnų, 
mini J. Tengovskis, jis tai pat nurodo, kad 
Jurgio palikuonys yra kunigaikščiai Buinic-
kiai44. Minimas autorius teigia, kad Vaidotas, 
kurio krikšto vardas, anot jo, Ivanas, turėjo 
tik du sūnus: Jurgį Toločką ir Konradą45. Jur-
gio Toločkos ryšio su kunigaikščiu Vaidotu 
J. Tengovskis neargumentuoja pakankamai 
įtikinamai, neatskleidė Jurgio Vaidotaičio 
ir kunigaikščių Buinickių herbų tapatumo. 
Jurgis Vaidotas, kaip minėta, turėjo Vyčio 
herbą, o kunigaikščių Buinickių herbas nėra 
žinomas. Istorikas J. Tengovskis taip įsivaiz-
duoja Vaidoto palikuonių genealogiją:
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ki Patryk ?“ in:  Venerabiles, nobilem et honest  studia z 
dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej,Toruń, p. 
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Europos Parlamente atskleistas 
skaudus Lietuvos istorijos tarpsnis

Vizitas į Europos Parlamentą Briuselyje

Svarbiausia Europos Parlamento (EP) 
narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės 
biuro organizuotos kelionės (2013 m. kovo 
24–29 d.) diena prabėgo Briuselyje. Kelionės 
vadovės Gintarės Nefaitės lydimi ir gidės 
Vitalijos Kondratavičienės supažindinti su 
Europos sostine, aplankę įžymias miesto 
vietas, drauge su „Žaliojo kodo“ laureatais ir 
jaunimo bendruomene iš Kauno atvykome į 
EP. Čia susitikome su Radvile Morkūnaite-Mi-
kulėniene, jos padėjėja Raminta Keršyte ir EP 
besistažuojančiu Arnu Liauksminu. Vakare 
susirinkome EP bibliotekoje, kur JAV gyve-
nanti lietuvių kilmės rašytoja Rūta Šepetys 
(Ruta Sepetys) pristatė 2011-ųjų pavasarį pa-
sirodžiusį ir bestseleriu tapusį romaną „Tarp 
pilkų debesų“ („Between Shades of Gray“), 
išverstą net į 26 kalbas 43 valstybėse. 

Kuo gyvena Europos Parlamentas?

Susitikimą su EP nare R. Morkūnaite-Mi-
kulėniene pradėjo A. Liauksminas, susitikimo 
dalyviams paaiškinęs svarbesniuosius Europos 
Sąjungos (ES) politikos aspektus, pristatęs EP 
struktūrą ir darbo Parlamente ypatumus, tvar-
ką. Jis priminė ne tik EP narių, bet ir ES piliečių 
įsipareigojimus, teises, galimybes dalyvauti 
ES politikoje.

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė pasidalijo 
džiaugsmu, kad EP vieši įžymiojo romano 
„Tarp pilkų debesų“ autorė. Kai EP narė 
kalbėjo apie šią asmenybę, negalėjo nuslėpti 
susižavėjimo ja: „Tai labai žavinga moteris, 
labai paprasta, nuoširdi ir miela.“ Pabrėžė, kad 
šios moters dėka Lietuvos istorijos, lietuvių 
tremties tema skamba visame pasaulyje, kad 
būtent ji šią temą sugebėjo pakelti į labai aukštą 
sąmoningumo lygį. 

Anaiptol, pasakojimu apie pasaulinio 
populiarumo sulaukusią rašytoją R. Morkūnai-
tė-Mikulėnienė nebaigė savo kalbos. Ji visiems 
susirinkusiems atvėrė ir EP kasdienybę, aptarė 
aktualijas. Paminėjo ir tądien vykusį renginį, 
skirtą sveikatos raštingumui. Patikslino, kad 
čia svarbu vartotojų sąmoningumo ugdymas, 
skatinimas būti sąmoningais sveikatos apsau-
gos sistemos dalyviais, prevencija (vėžiniai 
susirgimai, alkoholio, tabako poveikis ir kt.), 
suvokimas to, kas mus supa – juk sveikata neat-
siejama nuo aplinkos, oro, vandens, dirvožemio 
kokybės ir kitų veiksnių. Trumpai buvo prista-
tyta ir Lietuvos bei kelių kitų valstybių situacija, 
valstybių-ES narių įsipareigojimai, siekiant 

Kelionės dalyviai kartu su EP nare Radvile Morkūnaite-Mikulėniene ir knygos 
„Tarp pilkų debesų“ autore Rūta Šepetys. Mindaugo Mikulėno nuotr.

sumažinti aplinkos taršą, skatinant efektyvesnį 
atliekų tvarkymą. Užsiminta ir apie visuomenės 
sveikatos problemų sprendimą EP. Pabrėžta, 
kad vartotojų gynimas ir apsauga – čia vienas 
svarbiausių siekių. Kalbėta apie maisto sau-
gą, atitinkamą maisto produktų ženklinimą, 
vartotojų informavimą. Prieita ir prie daug 
diskusijų keliančios temos – klonavimo. Aptarta 
ES pozicija energetikos atžvilgiu, pabrėžtas 
poreikis kuo plačiau naudoti atsinaujinančius 
energijos šaltinius. 

1993 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus Mastrich-
to sutarčiai, buvo sukurta Europos Sąjungos 
pilietybė, tad norint paminėti šio svarbaus 
žingsnio dvidešimtmetį, nuspręsta 2013 m. 
paskelbti Europos piliečių metais. EP narė R. 
Morkūnaitė-Mikulėnienė pakomentavo Eu-
ropos piliečių metų svarbą. Ji pripažino, kad 
daugelis ES valstybių gyventojų neišmano, 
kaip veikia EP, ir visa tai suprantama, nes tai, 
apie ką čia svarstoma jau šiandien, tikrojo savo 
aktualumo visuomenėje susilauks galbūt tik 
po trejų ar ketverių metų. Taigi šiais metais 
siekiama priartinti žmones prie ES politikos, 
skatinti jų dalyvavimą. Pati R. Morkūnaitė-
Mikulėnienė išvardijo būdus, kuriais ES pi-
liečiai gali prisidėti prie tam tikrų sprendimų 
EP. Kaip vieną iš būdų ji paminėjo piliečių 
iniciatyvas, kai surenkama milijonas parašų 
iš ES valstybių dėl vienos ar kitos problemos, 
į tai atsižvelgia, įvertina teisinius aspektus ir 
pan. Europos Komisija (EK) tuomet priima 
atitinkamą sprendimą. Dar viena pasiūlyta 
idėja – tai peticijos, iš kurių vėliau išauga 
ir rezoliucijos. Žinoma, yra ir paprastesnis 
būdas – tai bendradarbiauti su savo išrinktu 
politiku, netgi spausti, stengtis, kad jis atsi-
žvelgtų į vienokius ar kitokius dalykus. EP 
narė teigė, kad, jos manymu, demokratija yra 
ne tada, kai žmonės bijo valdžios.

Savo pasisakymą R. Morkūnaitė-Miku-
lėnienė baigė vieno iš šviečiamųjų darbų pa-
minėjimu – birželio pabaigoje EP atidaromas 
Baltijos kelio pasažas. Tai daroma siekiant 
paminėti įspūdingą įvykį ir didinti Baltijos 
valstybių istorijos žinomumą. Juk tiesą pasakė 
EP narė: „Mažos šalies atstovui telieka ieškoti 
bičiulių-sąjungininkų.“

Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“

Š. m. kovo 27 d. EP bibliotekoje vyko lie-
tuvių kilmės rašytojos Rūtos Šepetys romano 
„Tarp pilkų debesų“ pristatymas. Pristatymą 

organizavo Vokietijai atstovaujanti EP narė, 
Kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė Do-
ris Pack, Latvijai atstovaujanti EP narė Sandra 
Kalnietė ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. 
S. Kalnietė dalijosi sava patirtimi, nes taip pat 
yra išleidusi memuarus „Su šokio bateliais 
Sibiro sniege“. 

Rūta Šepetys gimė 1967 m. Mičigano 
valstijoje (JAV), šiuo metu gyvena Tenesio 
valstijoje, tačiau jos šaknys glūdi Lietuvoje. 
Jos tėtis Lietuvą paliko 1940 m., vėliau 
devynerius metus praleido Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose ir į JAV atvyko 1949 m. 
Baigusi koledžą Rūta Šepetys jau daugiau nei 
20 metų užsiima muzikos verslu, o istorinis 
romanas „Tarp pilkų debesų“ jai pirmasis, 
tačiau pasirodęs 2011 m. pavasarį anglų kalba 
jis netruko išpopuliarėti visame pasaulyje. 
Ši knyga išversta į 26 kalbas ir skaitoma 43 
valstybėse. 

Romane pateikiama istorija susijusi su au-
torės šeimos istorija, tačiau per pristatymą savo 
kalbos pradžioje ji pabrėžė: „Pirmas dalykas, 
kurį privalau Jums pasakyti, yra tas, kad aš 
parašiau šią knygą, bet tai nėra mano istorija. 

Ši istorija priklauso Lietuvai, Latvijai ir Estijai.“ 
Autorė džiaugėsi ir buvo dėkinga, kad turi 
galimybę pristatyti dalį šių valstybių istorijos. 

Knygos herojė Lina – penkiolikametė pa-
auglė. 1941-aisiais per Antrąjį pasaulinį karą 
jos šeima išblaškoma, ištremiama į Sibirą... Štai 
taip gyvenimo idilė pavirsta išgyvenimo dra-
ma, kai tenka kovoti dėl išlikimo. Pasakojama 
istorija – nepaprastai vaizdinga, jautri, kupina 
dramatiškų išgyvenimų ir ypač vertinga 
pasaulio jaunimui, kad šis išmoktų svarbių 
gyvenimo pamokų.

Romano „Tarp pilkų debesų“ pasakojimas 
skirtingai suvokiamas skirtingų tautybių žmo-
nėms, skiriasi šios knygos interpretacijos JAV, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Japonijoje, Italijoje, Vo-
kietijoje ir kt. valstybėse. Tačiau tai reiškia, kad 
pagaliau pasaulis svarsto apie to meto Baltijos 
valstybių istoriją, kai šios, regis, neegzistavo 
pasaulio žemėlapyje.

Jau kovo 28–29 d. Rūta Šepetys svečiavosi 
Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje pristatė 
naująją savo knygą „Nelengvu keliu“. 

Edita KOMAROVA, Irma STADALNYKAITĖ

1878 05 01 Naujakiemyje (Pilkalnio aps.) 
gimė Albertas Storostas, Mažosios Lietuvos 
pedagogas, kompozitorius, dainininkas, var-
gonininkas. Vydūno brolis. 

Mirė 1905 02 15 Įsrutyje.
1903 05 01 Labguvoje mirė Jurgis Mikšas, 

spaudos darbuotojas. Mokėsi Tilžės gimnazi-
joje, tarnavo valdiškose įstaigose. Redagavo 
„Aušrą“, leido „Nemuno sargą“. 

Gimė 1862? 03 18 Virkytuose (Šilutės aps.).
1988 05 01 Skirvytėlėje mirė Adomas 

Goberis, žvejas, tautosakos ir liaudies dainų 
pateikėjas. 

Gimė 1901 06 06 Skirvytėlėje (Šilutės aps.). 
1833 05 05 gimė Friedrichas Vilhelmas 

Zybertas (Siebert), Maž. Lietuvos poligrafijos 
veikėjas. Jo įkurta spaustuvė veikė Šilutėje 
(1861–1922) ir Klaipėdoje (1865–1944). 

Mirė 1900 03 12 Klaipėdoje.
1978 05 08 Vainute gimė Liudas Miliaus-

kas, 1998 06 01 įvestas diakono tarnystei Katy-
čiuose, 2002 08 24 ordinuotas kunigu Žemaičių 
Naumiesčio ev. liuteronų bažnyčioje. 2005 11 
27 įvestas Čikagos „Tėviškės“ par. kunigu.

1978 05 08-09 Vilniuje pirmą kartą ap-
silankė PLS atstovai iš Ženevos: Europos 
sekretorius kun. dr. Paulius Hansenas ir kun. 
Ristas Letonenas.

1978 05 09 Tauragėje įšventintas kunigu 
diakonu Kurtas Moras, gimęs 1936 11 27 
Laukžemiuose (Klaipėdos aps.). 

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 m. Gegužė

Mirė 1993 04 17 Klaipėdoje. Palaidotas 
Anaičių kapinėse.

2003 05 10 Bitėnų kapinaitėse pašventintas 
akmeninis paminklas – simbolinis altorius su 
atversta knyga – kunigui, poetui Kristijonui 
Donelaičiui.

1948 05 14 po karo įregistruota Katyčių 
ev. liuteronų parapija. 1958 03 22 po ilgesnės 
pertraukos (buvo įrengtas kino teatras) 
vėl laikomos pamaldos bažnyčioje (1734 
05 01). 1994 05 28 restauruota bažnyčia 
naujai pašventinta. Parapija įsteigta 1568 m. 
Aptarnauja kun. Reinholdas Moras.

1843 05 17 Gaištautuose (Ragainės aps.) 
gimė Vilius Bruožis, literatas. Baigė Karaliau-
čiaus universitetą, dirbo gydytoju. Paskelbė 
antigermaniškų eilėraščių, publicistinių 
straipsnių. 

Mirė 1909 07 06 Tilžėje.
1563 05 21 Ragainėje mirė Martynas 

Mažvydas, pirmosios lietuviškos knygos „Ka-
tekizmuso prasti žodžiai“ (1547) parengėjas. 
Studijavo Karaliaučiaus universitete (pirmasis 
lietuvis absolventas), kunigavo Ragainėje. Dar 
išleido „Giesmę šv. Ambraziejaus“ (1549), 
„Formą krikštymo“ (1559), parengė giesmy-
ną „Giesmės krikščioniškos“ (d. 1 išl. 1566, 
d. 2 – 1570) ir maldyną „Parafrazis“ (1574?). 
1998 02 19 Ragainėje (dabar Neman) prie buv. 
bažnyčios pritvirtinta memorialinė lenta M. 
Mažvydui. 

Gimė apie 1520 m. Žemaitijoje (spėjama, 
kad Švėkšnos–Gardamo (2007 m. pastatytas 
koplytstulpis) – Žemaičių Naumiesčio 
(2007 m. t. p. pastatytas koplytstulpis) areale) 
(Šilutės r.).

1843 05 21 pašventinta dabartinė Tauragės 
ev. liuteronų bažnyčia. 1840 06 07 pašventintas 
kertinis akmuo. Varpas išlietas Rygoje 1838 m. 
1938 09 18 pašventintas atstatytas bokštas 
(susprogdintas 1915 m.). 1983 01 30 naktį audra 
nuplėšė bokšto kryžiaus skersinę dalį; kryžius 
atstatytas 1983 06 04. Parapija įsteigta 1567 06 
24. 2011 02 20 po pusės metų restauravimo 
darbų vėl vyksta pamaldos bažnyčioje. 2012 
12 17 į bažnyčios lauko nišas sugrąžintos 
M. Mažvydo ir M. Liuterio skulptūros. 
Aptarnauja kun. Mindaugas Dikšaitis.

1998 05 21 Žeimelyje įšventintas kunigu 
diakonu Erikas Laiconas, esperantininkas, 
gimęs 1928 06 11 Bliūdžiuose (Nemunėlio 
Radviliškio apyl.). 

Mirė 2008 01 28 Kaune. Palaidotas Eigulių 
kapinėse.

1813 05 22 Priekulėje mirė Danielius 
Gotlibas Zetegastas, išleidęs bitininkystės 
vadovėlį „Naudingos bičių knygelės“ (1801). 
Studijavo Karaliaučiaus universitete, moky-
tojavo Priekulėje. 

Gimė 1741 09 16 Barčiuose (Pilkalnio aps.).
1793 05 29 Narkyčiuose (Įsruties aps.) gimė 

Karolis Augustas Jordanas, Tilžės superinten-

dentas, vokiečių spaudoje paskelbęs darbų 
lietuvių etnografijos, mitologijos, kalbos klau-
simais, išvertęs F. Šilerio eilėraštį „Dauboj tarp 
kerdžių vargdienųjų“. Baigė Karaliaučiaus 
universitetą, mokytojavo, kunigavo. 

Mirė 1871 08 09 Ragainėje.
1993 05 29 pirmosios atkurtos Vyžių ev. 

liuteronų parapijos pamaldos atgautoje baž-
nyčioje. 1857 10 01 įkurta parapija. 1865 05 21 
padėtas bažnyčios kertinis akmuo. 1866 11 
07 mūrinė bažnyčia pašventinta. 1948 08 22 
įregistruota Vyžių parapija. Aptarnauja kun. 
Romualdas Liachavičius. 

1993 05 31 pašventinta Natkiškių ev. liute-
ronų bažnyčia, įrengta buv. klebonijoje (1904). 
1903 09 04 padėtas bažnyčios kertinis akmuo, 
1904 11 29 pašventintos didingos mūrinės neo-
gotikinės bažnyčios bokštas 1944 m. numuštas, 
o po karo pastatas visiškai nugriautas. Parapija 
įkurta 1895 m., atkurta 1992 m. Aptarnauja 
kun. Reinholdas Moras.

2008 05 31 Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje 
ordinuotas kunigu ir parapijos antruoju dva-
sininku įvestas Ričardas Dokšas, gimęs 1967 
03 10 Klaipėdoje. 2006 03 12 įvestas diakonu 
Priekulės ev. liuteronų bažnyčioje. Nuo 2009 m. 
spalio ir Polocko (Baltarusija) šv. apaštalų Petro 
ir Pauliaus ev. liuteronų par. klebonas.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius
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labai aiškiai parodo, kad per 20 Nepriklau-
somybės metų visiškai apleidome lietuvybės 
tvirtinimą ir sklaidą. Mes netvirtiname 
lietuvybės Lietuvoje, mes nesuvokiame 
lietuvybės, kaip esminio nacionalinės poli-
tikos tikslo ir pagrindo, reikšmės valstybės 
gyvenime. Ar kas nors iš mūsų politikų apie 
tai mąsto? Mums atrodo, kad ta lietuvybė 
tarsi iš dangaus nuleista ir savaime gyvuos 
amžinai, o mes galime rinktis: būti labiau eu-
ropiečiais ar konstruoti dar kažkokią kitokią 
tapatybę. Tarsi svarbiausia tik ekonominis 
augimas, BVP rodikliai, geras gyvenimas, 
sklypai, tvoros ir daugiau nieko.

Galima net sakyti, kad Lenkijos nacio-
nalistinės politikos apraiškos Lietuvoje mus 
supurtė, paskatino atverti akis. Pamatėme, 
kad daugelis dalykų – lietuvybė, lenkybė, 
yra užkoduoti mūsų istorinių santykių 
patirtyje. Kodėl užkoduoti? Nes mes kaip 
tik savo politinę lietuvių tautą bei valstybę 
kūrėme atsiribodami nuo lenkų politinės 
tautos. XIX amžių mes visą laiką turėsime 
išgyventi kaip atgimimo ir tolesnės nacio-
nalinės plėtros pagrindą.

Prisiminkime: tuo metu vyravo lenkų 
politinė tauta. Jų požiūriu, mes tebuvome 
subetnosas, kitaip tariant – lietuviškai 
kalbantys valstiečiai, liaudis. Tie valstiečiai 
vėliau ėmėsi atkurti tautą – modernią tau-
tą, ir akivaizdu, kad jie sulaukė didžiulio 
pasipriešinimo. Lietuviškas valstietiškas 
subetnosas turėjo įaugti į lenkų politinę tau-
tą, išplečiant tos politinės tautos sampratą. 
Nemažai lietuvių tuo metu ir taip jau mokėjo 
lenkiškai. Natūrali bei priverstinė poloniza-
cija, kuriai buvo pasitelkta ir bažnyčia, vyko 
gana veiksmingai.

Dabar, kai pasižiūri į šiuos istorinius 
vyksmus, matai, jog įvyko tikras stebuklas – 
išsaugojome tautinės savimonės branduolį, 
stiprinome jį ir galų gale išsikovojome teisę 
į valstybingumą. Tokia teisė suteikiama 
tik subrendusioms tautoms. Pasaulyje yra 
daug tautų ir tautelių, tačiau ne visos jos turi 
savo valstybes, ne visos tampa nacijomis. 
Lietuvybė buvo kuriamos valstybės 
pagrindas. Valstybė ir lietuvybė viena su 
kita glaudžiai susijusios, viena kitą palaiko, 
viena kitai teikia politinio ir kultūrinio 
tikslingumo imperatyvą.

Tapti nacija yra ne tik malonė, bet ir 
atsakomybė – kaip mes esame atsakingi 
lietuvybei, kurią mums dovanojo likimas? 
Atsakingi pirmiausia istoriškai, kaip savos 
istorijos subjektai. Tik savo valstybėje tauta 
gali būti laisva, tačiau tai laisvei įgyvendinti 
būtina derama politinė sistema. Kol kas jos 
nesiėmėme kurti – manome laisvę esant 
kažkokių demokratinių jėgų mums garan-
tuotą. Taip mąstyti, nusimetus istorinės 
atsakomybės naštą, yra paprasčiau. Kol kas 
neišsiugdome tokio nacionalinio sąmonin-
gumo, kad suvoktume lietuvybės – kaip 
pagrindinio valstybės raidos tikslo, kuriam 
tarnauja ir ekonominė plėtra – svarbą mums 
patiems.

Rašydamas apie Antaną Smetoną, cita-
vote jo mintis, jog lenkus bei kitas tautas 
„turime priimti kaip kitataučius, o ne 
svetimtaučius“. Prieškariu buvo raginama 
neieškoti atskirties, o gerbti kitos kultūros, 
kitos tautos žmones, kurie gyvena greta 
mūsų. Kita vertus, nejaugi brauksime iš at-
minties lenkų bendruomenės, gyvenusios 
Vilniuje ir Vilniaus krašte, istoriją, lenkiš-
kai kalbančios lietuvių bajorijos istoriją? 
Kur yra ta riba tarp pagarbos kitataučiams 
ir nepasitenkinimo kaimynais?

Galima sakyti, kad tos ribos istoriškai 
labai kinta, vyksta jų slinktys. Tai priklau-
so ne vien nuo mūsų savimonės – didžia 
dalimi lemia kaimyninių valstybių, kurios 
daug stipresnės už mus, politika. Kaimynės 
neretai savo politiką vykdo per kitataučius, 
kurie čia gyvena.

Kitas dalykas – XIX amžiuje kurdami 
savo lietuvybę turėjome nuo kažko atsiri-
boti. Pirmiausiai atsiribojimas vyko iškeliant 
lietuvių kalbą kaip esminį tautą išskiriantį 
dalyką. Stiprindami savo lietuvybę, turė-

Lietuvos ir Lenkijos vedybų 
bei skyrybų pasekmės

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

jome atsiriboti nuo lenkų politinės tautos. 
Turėjome pereiti į lygiateisių tautų bendra-
vimo lygmenį. Šitai buvo nepaprastai sunku 
padaryti. Išsiskyrėme ir atsiskyrėme. Tuo 
tarsi įžeidėme lenkų politinę tautą bei jos 
elitą, paneigdami istoriškai susiklosčiusios 
vieningos Lenkijos valstybės idėją, kuri 
kažkada kilo iš dviejų valstybių sąjungos, bet 
ilgainiui lietuviams teko tik administracinio 
pakraščio ir lietuviškai vis dar kalbančios 
liaudies vaidmuo.

Tačiau atsiribodami niekada neneigėme 
kitų tautų teisių nei į savo kalbą, nei į savo 
kultūrinį tapatumą. Prezidentas A. Smetona 
kalbėjo, jog mes neturime vadinti kitokių 
etninių bendruomenių žmonių svetim-
taučiais – turime vadinti juos kitataučiais. 
Mes nesame priešininkai – savos valstybės 
požiūriu esame visi savi. Tai labai gerbtina 
ir teisinga pozicija.

Nes ie lgėme pr ieš i ška i  i r  n ieko 
nesistengėme asimiliuoti bei lietuvinti per 
prievartą. 1923 metų surašymo duomenimis, 
lietuvių buvo apie 89 proc. Atrodytų, buvo 
galima primesti lietuvybės galią kitoms 
tautoms, tačiau nieko panašaus neįvyko. Tiek 
A. Smetona, tiek Jonas Jablonskis vieningai 
laikėsi principo: tautybė nustatoma pagal tai, 
kas kuo save laiko. Tokiais principais buvo 
grindžiami nacionalinės politikos pamatai. 
Šiuo požiūriu A. Smetonos nuopelnas buvo 
didelis, nes jis suvokė valstybės ir lietuvybės 
sąryšį, paklojo pamatus lietuvybei, kuri 
stipriai laikėsi tiek pokario metais, tiek 
vėliau sovietiniais metais.

Lietuvos politika kitų kultūrų atžvilgiu 
buvo grindžiama labai aiškia sugyvenimo 
nuostata. Pasirinktas pagarbus sugyvenimo 
kelias, kuris nekenkia valstybės interesams. 
Nors Vilniaus kraštas buvo Lenkijos atplėš-
tas, lietuviai pagarbiai elgėsi su lenkais. 
Kaune ir kituose miestuose gyveno didžiu-
lės žydų bendruomenės – nebūdavo jokių 
bandymų niekinti jų kultūrą. Tad lietuviams 
visada buvo būdingas šiuolaikiškas požiūris 
į kitas tautas.

Tačiau kas vyksta dabar? Lenkijos vals-
tybė ėmė akivaizdžiai demonstruoti savo 
politinį tikslą – paversti vietinius lenkus, 
Lietuvos piliečius, Lenkijos valstybės atsto-
vais Lietuvoje, su visomis iš to kylančiomis 
pasekmėmis. Politinę Lenkijos valstybės 
aroganciją rodo ir jos aukščiausių pareigūnų 
pareiškimai, esą Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos (LLRA) laimėjimai esantys visos 
Lenkijos laimėjimai. Tai demonstratyviai 
Lietuvos valstybingumą paniekinanti po-
litika, kurioje sunku įžiūrėti lygiateisius 
strateginės partnerystės santykius.

Lietuvos valstybė turėtų atsakyti savo aiš-
kia principinga nacionaline politika. Kitaip ta-
riant, rodyti savo valstybinį stuburą. Deja…

Tačiau džiugu, kad Lietuvoje nuo seno 
plėtojama pagarbos kitataučiams politika. 
Pats lietuvybės supratimas jau yra ne etno-
kultūrinis, o praturtintas valstybingumo 
patirtimi, pilietiškumo supratimu, tad 
plėsdami ir stiprindami lietuvybę turėtume 
aprėpti ne tik lietuviškąjį, bet ir kitataučių 
istorinį kultūrinį paveldą, tą kitoniškumą, 
kurio atžvilgiu brendome kaip lietuvių 
nacija.

Galbūt ne tik Lenkija, bet ir Rusija bando 
manipuliuoti šia situacija. Jei pažvelgtume į 
istoriją, Rusijos keliamos grėsmės turbūt yra 
didesnės. Arvydas Anušauskas knygoje apie 
Lietuvos saugumo istoriją faktais įrodo, jog 
rusų saugumas daug investuodavo į lietuvių 
ir lenkų santykių bloginimą bei ardymą.

Konfliktinėse situacijose visada atsiranda 
daugiau žaidėjų. Akivaizdu, jog Rusijai 
tokios įtampos naudingos. Juk Rusija taip 
pat genetiškai susijusi su abiem valstybėm – 
Lietuva ir Lenkija, taip pat su polonizacija 
ir rusifikacija. Susijusi ir senoji sovietinė 
nomenklatūra, tapusi įtakingais politikais 
ir verslininkais, susiję senieji specialiųjų 
tarnybų kadrai.

Tačiau niekas neverčia Lenkijos valdžios 
aukščiausiųjų pareigūnų džiūgauti, jog 
LLRA laimėjimai yra visos Lenkijos laimėji-
mai. Rusija nėra skelbusi, kad vienos ar kitos 

partijos patekimas į Seimą yra jų laimėjimas. 
Jie, būdami labiau įgudę diplomatijoje, 
neleidžia sau tokių pareiškimų, nes tokiu 
būdu atvirai rodytų, jog nedraugiškai kišasi 
į kaimyninės valstybės reikalus.

Negi galima įsivaizduoti ir patį blo-
giausią variantą, kad Lenkija pasielgs 
su Lietuva taip, kaip Rusija su Gruzija: 
pasinaudodama autonomininkais ir jėga, 
atplėš dalį teritorijos?

O kam to reikia? Tokioms autonomijoms 
kurti karinės jėgos nereikia. Jos sukuriamos 
de facto, kai ten gyvenantys žmonės savo 
savimone, savo nuostatomis palaipsniui 
tampa kitos valstybės atstovais. Yra labai 
daug būdų tokias teritorijas padaryti užda-
romis kitų tautų žmonėms, kurie ilgainiui 
pradedami laikyti svetimtaučiais.

Pavyzdžiui, jei švietimo sistema imtų 
veikti tik pagal lenkų kurtą modelį, jaunimas 
būtų nuteikiamas prieš Lietuvos valstybę. 
Dabar sienų tarp Lenkijos ir Lietuvos nėra, 
tačiau galima sukurti nematomą, bet visiškai 
realią sieną tarp čia esančios lenkų gyvena-
mos teritorijos ir likusios mūsų valstybės 
dalies. Ši dalis kuo toliau, tuo labiau gali 
tapti Lenkijos politinės tautos dalimi bei 
Lenkijos valstybės dalimi.

Tačiau neišvengiamai turėtume diplo-
matiškai laviruoti. Lenkija, būdama NATO 
narė, turi didžiausias galimybes mums pa-
dėti, iškilus grėsmei iš Rytų pusės. Įtampa 
mums šiuo atveju nepadės.

Pažiūrėkime, kas kuria įtampą? O 
kokios mūsų galimybės laviruoti? Jei esi 
įmestas į tigro narvą, kaip gali laviruoti? 
Visada kuriama mažesniojo ir didesniojo 
santykių mitologija, tarsi mažesnis turi 
elgtis išmintingai, jaustis kaltas ir pasiduoti 
didesniojo valiai. Tokia yra vienintelė 
laviravimo politikos esmė. Laviravimas 
įmanomas tik aiškiai įtvirtinant nacionalinės 
politikos tikslus ir nuostatas, kurių laikomasi 
nepriklausomai nuo aplinkybių. Laviruojama 
ne atsisakant nacionalinių tikslų ar nuostatų, 
o ieškant galimybių kuo geriau tuos tikslus 
įgyvendinti. Tik taip galima pelnyti kitų 
žaidėjų pagarbą ir pripažinimą.

Politikoje nėra jokios lygybės – galia ir su-
manumas, gebėjimas pasinaudoti situacija, o 
dažnai – tarsi natūrali stipriojo teisė spausti. 
Ta teise ir mėgaujasi Lenkija, spausdama 
Lietuvą susitaikyti su tokia politika. Juk tai 
Lietuva „kalta“ dėl pablogėjusių valstybinių 
santykių. Tiek žiniasklaidos, tiek kai kurių 
politologų peršama nuomonė, jog lietuviai 
yra kalčiausi dėl pablogėjusių santykių tiek 
su Rusija, tiek su Lenkija.

Net toks patyręs politikas kaip prezi-
dentas Valdas Adamkus apgailestauja dėl 
pablogėjusių santykių, tik nesako, kad juos 

pablogino savo tikslų siekianti Lenkija. 
Lietuvių mokyklos Lenkijoje uždarinėjamos 
be jokių atsiprašymų ir netgi pasityčiojant 
iš vietinių gyventojų. Jausdami spaudimą, 
iš 20 tūkstančių ten gyvenančių tautiečių 
lietuviais užsirašė tik 5 tūkstančiai.

Žinoma, neverta nuolat priminti istorijos 
pamokas, tačiau jų pamiršti taip pat nevalia. 
Kartais kaimynų istorinis politinis genas 
atgyja, ir jie vėl ima veikti pagal įprastą 
logiką. Kai įvykiai pasaulyje įgauna vis 
daugiau neapibrėžtumo – kas dabar ir 
vyksta, – tai genetinis kodas vėl iškyla į 
paviršių, ir valstybės ima stiprinti savo 
nacionalinius tapatumus. Šiuo metu Lenkija 
nepaprastai stiprina savo politinį tapatumą. 
Ir vienas iš to stiprinimo elementų  – politinis 
mažųjų kaimynų smaugimas. Tai paprastas, 
tačiau veiksmingas dalykas.

Tai Jūs, Vytautai, manote, kad kylan-
čios įtampos su priešiškai nusiteikusiais 
lenkų politikais gali kelti realias egzisten-
cines grėsmes mūsų valstybei?

Be jokios abejonės. Mes turime atsakyti į 
tokią politiką vienu būdu – stiprindami savo 
švietimo sistemą bei savo nacionalinį tapa-
tumą, stiprindami ir grūdindami lietuvybę, 
rūpindamiesi derama jos sklaida Europoje.

Gal įmanoma ieškoti pozityvių būdų, 
kaip kapstytis iš pablogėjusių tarpusavio 
santykių duobės? Pavyzdžiui, daugiau 
bendrauti su lenkų inteligentija ar gerano-
riškai nusiteikusiais lenkų politikais?

Kalbėtis visada naudinga. Bet kalbėtis 
reikia vykdant savo politiką. Nepasiduoki-
me iliuzijai, kad tik pasikalbėjus, viską išsa-
miai aptarus, galima bus galvoti apie savo 
politinius tikslus. Mes iki šiol gyvename 
manydami, kad geranoriškai pasikalbėsime, 
ir viskas savaime pagerės. Tarsi gerumu pa-
pirksime Rusijos ir Lenkijos politines jėgas, 
taip pat jų atstovus, ir mums leis ramiai gy-
venti. Šitame pasaulyje niekas neleis ramiai 
gyventi. Ramiai gali gyventi tik susivokda-
mas įtampos situacijoje ir būdamas tvirtas. 
Kai kiti pamatys, kad turi tvirtą nuomonę 
ir nesi linkęs nusileisti, juolab būdamas 
teisus, tada gal ir prasidės normalus dialo-
gas. Turime aiškiai suvokti, kad tautinius 
santykius didžia dalimi nulemia ne žmonių, 
kad ir kokioms kultūros aukštumoms jie 
atstovautų, geri norai, o valstybių politika, 
ypač – valstybinis ekspansionizmas. Didžių-
jų kaimynių politinį spaudimą, jų politines 
manipuliacijas reikia taip pat suvokti kaip 
egzistencinius iššūkius ir mokytis su jais 
tvarkytis. Gal jau metas pradėti.

Kalbėjosi Marius MATULEVIČIUS
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Šaltinis: www.ekspertai.eu

Atkelta iš 1 p.

2013 m. birželio 1 d., šeštadienį, LR Seimo Kovo 11-osios salėje vyks XIV Lietuvos 
Sąjūdžio suvažiavimas.

Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

Programa
Dalyvių registracija                                                                                       – 10.00 val.
1. Suvažiavimo pradžia. Himnas ir Malda. Svečių pristatymas             – 11.00 val.
2. Sveikinimai, svečių pasisakymai.
3. Suvažiavimo darbotvarkės, reglamento patvirtinimas ir balsų skaičiavimo ko-

misijos patvirtinimas.
4. Lietuvos Sąjūdžio Garbės pirmininko prof. Vytauto Landsbergio pranešimas.
5. Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ataskaita.
6. Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko Vidmanto Žiliaus ataskaita.
7. Lietuvos Sąjųdžio tarybos narių pasisakymai.

Pietų pertrauka – 14–15 val.
8. Revizijos komisijos ataskaita ir naujos komisijos rinkimai.
9. Pirmininko rinkimai.
10. Tarybos rinkimai ir pirmininko tvirtinimas.
11. Delegatų pasisakymai, diskusijos ir kiti klausimai.
12. Pareiškimų ir rezoliucijų priėmimas.
Lietuvos Sąjūdžio pirmininko pasisakymas. Suvažiavimo pabaiga– 17.00 val..

Teirautis tel. (8 5) 21 248 81, el. p. lietsajudis@gmail.com, www.lietsajudis.lt.

Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas
Lietuvos Sąjūdžiui – 25 
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Lietuvos jaunimo politika Europos kontekste
Evelina KISLYCH, Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė, Trakai

Lietuvos jaunimo politika

Jaunimui būtina erdvė meninei išraiškai. Nuotraukoje – grafičio menininkų išdailinta siena Prahoje

Jaunimo politikos įgyvendintojų de-
legacija iš Lietuvos dalyvavo trijuose 
tarptautinio, Vokietijos Federacinės Respu-
blikos Federalinės šeimos, senjorų, moterų 
ir jaunimo reikalų ministerijos inicijuoto 
projekto „Mokymasis jaunimo politikos 
bendradarbiaujant“ („Peer learning on 
youth policy“) seminaruose, kuriuose buvo 
diskutuojama bei dalinamasi skirtingų šalių 
(Vokietijos, Čekijos, Nyderlandų (Olandija), 
Belgijos, Prancūzijos, Švedijos ir Lietuvos) 
patirtimi jaunimo politikos įgyvendinimo 
klausimais. Rezultatai parodė, jog jaunimo 
politika Lietuvoje yra ne ką prastesnė nei 
kitose Europos šalyse.

Teisiškai linksniuojama jaunimo poli-
tika Lietuvoje artėja link dvidešimtmečio. 
Dar 1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtoje Valstybinėje jaunimo politikos 
koncepcijoje (toliau – Koncepcija) už jau-
nimo problemų sprendimą buvo atsakin-
gos valstybinės institucijos, kurios buvo 
įpareigotos veikti ne tik jaunimo problemų 
sprendimo bei asmenybės formavimosi, 
bet ir integracijos į visuomenę klausimais. 
Praėjus daugiau nei 16 metų nuo Koncep-
cijos įsigaliojimo, Lietuvos jaunimo politika 
atskirta nuo viešosios 2003 m. gruodžio 
4 d., priėmus Lietuvos Respublikos Jau-
nimo politikos pagrindų įstatymą. Po šiai 
dienai už ją atsakingos Jaunimo reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (JRD prie SADM) bei 
kitos jaunimo politikos įgyvendintojos 
(savivaldybės, organizacijos ir kt.) 

Jaunimas – kūdikiai

2012 m. birželio mėnesį vykusiame pir-
majame projekto seminare, kuriame dalyva-
vo JRD Informacijos analizės ir tarptautinių 
ryšių skyriaus vedėja Laura Bačinskienė, 
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo rei-
kalų koordinatorius Jonas Laniauskas ir 
Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatorė Julita Lopatienė, buvo 
apžvelgta šalyse veikianti jaunimo politika. 
Daugumoje iš jų jaunimu laikomas periodą 
nuo kūdikystės iki suaugystės išgyvenantis 
asmuo. Vokietijoje, Belgijoje ir Čekijoje 
jaunimu laikomas 0–29 metų, Prancūzijoje 
0–25 metų, Nyderlanduose nuo 0–24 metų 
asmenys. O Lietuvoje į jaunimo tarpą pa-
tenka 14–29 metų, Švedijoje – 13–25 metų 
amžiaus asmenys. Šie skirtumai tik įrodo, jog 
jaunimo politika Europoje yra traktuojama 
nevienodai.

Pozityviosios politikos link

Antrajame projekto seminare „Pozityvi 
jaunimo politika ir praktika“ („Focus in 
positive youth policies and practices“), 
vykusiame Nyderlanduose, Lietuvai ats-
tovavo L. Bačinskienė bei jaunimo reikalų 
koordinatoriai iš Rietavo (Egidijus Gricius) ir 
Trakų rajono (Evelina Kislych) savivaldybių. 
Šalys dalyvės pasisakė, jog šiuo metu visame 
pasaulyje itin paplitusi prevencija formuoja 
daugiau negatyvų jaunimo ir visuomenės 
požiūrį – jaunimas yra suprantamas kaip 
problema. Per seminarą buvo aptartos ki-
tokio – pozityvaus – požiūrio formavimo 
galimybės. Dirbant grupėmis buvo disku-
tuojama apie pozityvios politikos modelio 
kūrimą ir jo pritaikymą. Pozityvus požiū-
ris – palankios jaunimui aplinkos sukūrimas, 
kurioje dėl užimtumo, išteklių ir dėmesio 
pakankamumo, problemos neturėtų prie-
žasties ir terpės vystytis bei plisti. Bendru 
nutarimu šalys nusprendė, jog norint pereiti 
prie kitokios jaunimo politikos formos, būti-
na dar labiau skatinti jaunimo dalyvavimą, 
remti veiklas, idėjas, iniciatyvas. 

Geroji patirtis

Vienas iš gerųjų Nyderlandų pavyz-
džių – jaunimo verslumo skatinimas, ma-
žinant arba neleidžiant plisti nedarbo pro-
blemai. 2008 m. Roterdamo (Nyderlandai) 
valdžia leido jaunimui užimti apleistą grūdų 

sandėlį ir jame įkurti kūrybiškumo gamyklą 
(Creative factory) arba, kitais žodžiais tariant, 
verslo inkubatorių. Šiuo metu pastato pa-
talpose veikia apie 70 jaunų žmonių (ir ne 
tik) įkurtų ir vadovaujamų skirtingų sričių 
(žiniasklaidos, dizaino, architektūros, foto-
grafijos ir kt.) įmonės. Šis rezultatas įrodė, 
jog jaunimas ir valdžios sąjunga ne tik 
kad galima, bet ir naši. Šios konjunktūros 
veiksmingumą įrodo statistiniai duomenys, 
rodantys, kad Nyderlanduose (Olandija) yra 
mažiausias jaunimo nedarbingumas – sie-
kia vos 6, 9 proc. O Lietuva pagal jaunimo 
nedarbą lenkia visas projekte dalyvavusias 
šalis – bedarbių jaunuolių čia užfiksuota apie 
34 proc. (2012). 

Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas

Trečiame, paskutiniame, projekto se-
minare Lietuvai atstovavo JRD Jaunimo 
politikos plėtros ir programų įgyvendinimo 
skyriaus vedėja Kristina Dambrauskaitė, 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) doc. 
dr. Jorūnė Vyšniauskaitė-Rimkienė, Trakų 
rajono ir Rietavo savivaldybių jaunimo 
reikalų koordinatoriai – Evelina Kislych ir 
Egidijus Gricius. Prahoje (Čekija) vykusia-
me seminare buvo kalbama (diskutuojama) 
apie tarpinstitucinį, tarpžinybinį atsakingų 
už jaunimo politiką institucijų bendradar-
biavimą, jo efektyvumą. Didžioji dauguma 
šalių, pristatydamos esamą padėtį įgyven-
dinant jaunimo politiką, pateikė panašų į 
Lietuvos tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
modelį, kuris, kaip teigė dauguma atstovų, 
nėra tobulai veikiantis. Švedijos vietines 
(savivaldybės) ir nacionalines (ministerijos) 
institucijas jungia agentūrų tinklas. O Lie-
tuvoje savivaldybės (jų turime tris kartus 
mažiau – 60) nacionaliniu lygmeniu komu-
nikuoja su JRD. 

Pagrindinis diskusijos tikslas buvo ne 
tik susipažinti su tarpinstituciniu bendra-
darbiavimu, jo efektyvumu, bet ir parengti 
planą, kuris pagerintų už jaunimo politiką 
atsakingų institucijų bendradarbiavimą. Ša-
lys įvardijo, jog itin svarbu atlikinėti jaunimo 
terpės tyrimus, organizuoti grupių (jaunimo 
ir valdžios) susitikimus, diskusijas, konfe-
rencijas bei paskirti už šią politiką atsakingą 
žmogų, galintį tiesiogiai dirbti su jaunimu ir 
turintį prieigą prie valdžios. Užsienyje šis 
žmogus vadinamas „stuburu“, o Lietuvo-
je – jaunimo reikalų koordinatoriumi.

Lietuva pirmauja

K. Dambrauskaitės interaktyvus prista-
tymas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
Lietuvoje sukėlė užsienio kolegų nuosta-
bą. Partneriams buvo pristatytas 2010 m. 
JRD pradėtas vykdyti tarpinstitucinio 
(valstybinio ir nevyriausybinių sektorių) 
bendradarbiavimo stiprinimo projektas 
„Integruotos jaunimo politikos plėtra“, 
remiamas Europos Sąjungos (ES). 53-ose 
Lietuvos savivaldybėse buvo atlikti jauni-
mo problemų ir situacijos analizės tyrimai 
ir kiekviena savivaldybė jau turi parengtą 
Jaunimo problemų sprendimo planą – do-
kumentą, kuriame atliktais tyrimais identifi-
kuotoms jaunimo problemoms yra nustatyti 
konkretūs uždaviniai joms spręsti. Taip pat 
Lietuvoje veikia atvirų jaunimo erdvių ir 
centrų sistema, kuri, savivaldybių teigimu, 
pagerino nesuinteresuoto veikti jaunimo 
užimtumą (aprašas patvirtintas 2012 m. 
gruodžio 11 d. SADM ministro įsakymas, 
Nr. A1-570). Lietuva taip pat gali pasigirti 
jau įvykusiu jaunimo darbuotojų sertifika-
vimu, kuris ne tik patobulino dirbančių su 
jaunimu darbuotojų kompetencijas, bet ir 
paskatino savanoriavimą, suformavo jauni-
mui galimybes dirbti. Vienas pozityviausių 
ir daugumos iš užsienio šalių (Čekija, Ny-
derlandai, Švedija ir kt.) siekiamybe tapo 
jaunimo reikalų koordinatorių pareigybė, 
Lietuvoje teisiškai įtvirtinta 2008 m., Lie-
tuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu 
Nr. A1-68. Jaunimo reikalų koordinatoriaus, 

kaip vieno iš pagrindinių jaunimo politikos 
grandžių, tiesiogiai ir netiesiogiai dirbančio 
su jaunimu, pagrindinis tikslas yra atsto-
vauti šiai tikslinei grupei vietiniu ir nacio-
naliniu lygmeniu, turinčiu įtakos jaunimo 
politikos formavimo ir įgyvendinimo eigai. 
Koordinatorius yra vienas iš tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo variklių. 

Įdiegta būtinybė

Vienas esminių per seminarą sukurtos 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo strategi-
jos tikslas – jaunimo tyrimai. Pasak atstovų 
iš Nyderlandų, Švedijos ir kt. šalių, trūksta 
jaunimo situacijos mokslinių tyrimų, ku-
riuos atliekant surinkti naujausi duomenys 
padėtų jaunimo politikos įgyvendintojų 
efektyviai veiklai. Lietuvoje ši siekiamybė 

pradėta įgyvendinti 2012 m. gruodžio 3 d., 
pasirašius bendradarbiavimo sutartį su JRD 
ir VDU. Tyrėjai, prieš imdamiesi išsamių 
tyrimų, nustatys būtinus ištirti laukus, gi-
linsis į Lietuvos jaunimo politiką. Seminare 
dalyvavusi VDU Socialinių mokslų fakulteto 
doc. dr. J. Vyšniauskaitė-Rimkienė domėjosi 
šalių patirtimi, kaupė informaciją būsimam 
tyrimui, tačiau apie jį tyrėja kol kas nekalba. 
Jos teigimu, užuomazgos yra – komanda 
pasiruošusi dirbti. 

Kylant abejonėms, kad Lietuvos jaunimo 
politika – pogrindyje, verta patikinti, kad si-
tuacija išties nėra tokia bloga. Remiantis kitų 
šalių patirtimi, jaunimo politika Lietuvoje 
gali būti tituluojama viena iš pažangiausių, 
einanti efektyvumo link. 

Autorės nuotr.

Akimirka iš seminaro apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą Prahoje. Nuotraukoje –  
Jan Van der Burg, Nyderlandų Socialinės gerovės, sveikatos apsaugos ir sporto ministerijos 

patarėjas jaunimo politikos klausimais

AUTORIŲ DĖMESIUI!
Dėkojame visiems, kurie „Vorutai“ siunčia savo sukurtus rašinius, ir primename, kad rašiniai turėtų 
būti ne didesni kaip 7 000–8 000 simbolių (spaudos ženklų), iliustracijos ir nuotraukos siunčiamos 
jpg, tiff formatu. Rašiniai siunčiami el. p. vorutosfondas@voruta.lt. Siunčiami straipsniai turi atitikti 
kalbos kultūros reikalavimus, t. y. suredaguoti, nuotraukos ir iliustracijos turi turėti metrikas, t. y. 
reikia nurodyti, kas yra tose nuotraukose, kas nuotraukų autoriai bei šaltiniai. Be to, citatos ir išnašos 
turi atitikti išnašų sudarymo taisykles. Kitiems laikraščiams siųsti straipsniai yra nepriimami.

Redakcija



2013 m. gegužės 11 d. Nr. 10 (774)1� Voruta

© Voruta, 2013. Leidžiamas nuo 1989 m. spalio 24 d. Dvidešimt ketvirtieji leidimo metai. 
Rengėjas (leidėjas) – VšĮ „Vorutos“ fondas, įmo nės ko das 181392738. Direktorė Aušra Virvičienė. 
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai. Laikraštis išeina kas antrą savaitę (šeštadieniais). Apimtis – 4 sp. l. 
Redakcijos adresas: Naujoji g. 16, Trakai, tel./ faks.: (8 528) 5 12 66, 
„Tele2“ mob. (8 605) 11117.
Vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius, tel.: 860511117
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1600 egz.  

Redakcinė kolegija: 
Dr. Arū nas Bub nys, prof. dr. Alvydas Butkus, habil. dr. Ka zi mie ras Garšva, Vy tau tas Go cen tas, ar chit. Dai-

no ra Juch ne vi čiūtė-Vai va die nė, Vik to ras Jen cius, dr. Na po le o nas Kit kaus kas, Gediminas Paviržis, doc. dr. Vladas 
Terleckas, akad. prof. ha bil. dr. An ta nas Ty la, doc. dr. Dalia Urbanavičienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, akad. prof. 
ha bil. dr. Zig mas Zin ke vi čius, Algirdas Žemaitaitis, Juozas Vercinkevičius (vyr. redaktorius).

Prenumeratos
indeksai 
0135, 0136

© Voruta 2013. Vi sa me džia ga (ra ši-
niai), pa teik ta laik rašty je „Voruta“, yra 
VšĮ „Vorutos“ fondas   (įmo nės ko das 
181392738, PVM mokėtojo kodas 
LT813927314) nuo sa vy bė. Laikraščio 
straipsnius ko pi juo jant ar pla tin ant 
būtina nuoroda.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą Lietuva-Lenkija: 
nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos.

Laiškams: „Voruta“, Naujoji g. 16, LT-21111 Trakai, LIETUVA. Tel. faksas: (8 528) 5 12 66, 
El. paštas: vorutosfondas@voruta.lt , voruta@voruta.lt. vorutosfondas@yahoo.com

Interneto svetainės: www.voruta.lt, www.mazoji-lietuva.lt
Redakcija:  
Edita Komarova (ats. redaktorė, el. p. vorutosfondas@voruta.lt, vorutosfondas@yahoo.com, tel. 860311117), 
Birutė Žemaitaitytė (Mažoji Lietuva), Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), 
Stanislava Žuravska (buhalterė, tel. 860311117, tel. faks.: (8 528) 51266, el. p. buhalterija@voruta.lt), 
Dana Zacharevičienė (fotografi ja), Aušra Virvičienė (publicistika, el.p. avirviciene@voruta.lt),  
Jonas Česnavičius (fotografi ja), Vytautas Česnulis (bažnyčios istorija),  Antanas Lesys (istorija), 
Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 860311117), Juozas Vercinkevičius (vyr. redaktorius, tel. 860511117).

Visos prekių ženklo teisės 
saugomos
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Skelbimai, reklama

Dėmesio
Galite įsigyti 2012 m. įrištą Vorutos 

laikraščio metinį komplektą. 
Kreiptis tel. 8 528 51266; 

mob. 8 603 11117.  
El. p. buhalterija@voruta.lt

Parduodu žemės ūkio paskirties 
žemę Trakų rajone, Dambravos 
kaime, 12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha. 
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 07

PR „Tele2“ pataria, kaip 
sumažinti verslo išlaidas ryšiui

Žuvis ieško, kur giliau, žmogus – kur geriau, o patyręs verslininkas – kur efektyviau. 
Ypač, kai kalba pasisuka apie išlaidas ryšiui ir jų mažinimą. Pasirodo, sutaupyti galima visai 
nesunkiai: tereikia pasinaudoti trimis paprastais telekomunikacijų 
bendrovės „Tele2” patarimais. Pati būdama produktyviausia IT 
ir telekomunikacijų sektoriaus bendrove Baltijos šalyse, „Tele2” 
padeda taupyti jau bemaž trečdaliui Lietuvoje veikiančių įmonių 
ir organizacijų.

„Pastebime, kad mūsų paslaugas vis dažniau renkasi ne tik 
smulkios ir vidutinės, bet ir stambesnės organizacijos. Verslininkai 
supranta – kiekvienas sutaupytas litas keliauja tiesiai į pelno eilutę, 
todėl galimybė už gerą ryšio ir paslaugų kokybę mokėti mažą kainą 
jiems labai svarbi”, – sako Gediminas Šarkanas, „Tele2“ paslaugų 
pardavimo verslo klientams vadovas. 

Į „Tele2“ perėjusių bendrovių apklausa, kurią praėjusiais metais 
atliko rinkos tyrimų ir analizės įmonė „RAIT“, atskleidė, kad 88 proc. 
verslo klientų, pradėjusių naudotis „Tele2“ paslaugomis, nurodė 
sumažinę savo mobiliojo ryšio išlaidas. Šių bendrovių atstovų 
teigimu, ryšio sąskaitos vidutiniškai sumažėjo 41,5 proc.

Trys patarimai, kaip sumažinti išlaidas
G. Šarkano teigimu, yra bent trys paprastos galimybės sumažinti 

ryšio sąskaitas.
Pirmoji – reguliariai peržiūrėti turimas sutartis. Neretai jos 

pratęsiamos be atskiro peržiūrėjimo – nepalyginus tiekėjo pasiūlymo 
su sąlygomis rinkoje ir be konkurso. O juk ryšys yra viena iš nedaugelio prekių, kurios nuolat 
pinga, todėl naujos sutarties pasirašymas visada yra galimybė sumažinti išlaidas. Visų operatorių 
ryšio kokybė dabar yra panaši, todėl galima drąsiai prašyti mažiausios kainos ir neprašauti.

Antroji – renkantis mobiliojo ryšio paslaugas, verta atsižvelgti ne į nuolaidą, o kainas. Pasi-
taiko, kad tiekėjai mėgina konkuruoti pasiūlydami kuo didesnę nuolaidą. Kaip rodo praktika, 
tokiu atveju laimi ne klientai – užsikėlus didesnę kainą, galima pasiūlyti ir didesnę nuolaidą, o 
klientas vis tiek permokės. Tad renkantis operatorių svarbu vertinti galutinę kainą, o ne nuo-
laidos dydį.

Trečioji – perkant atskirti ryšio paslaugų ir įrangos kainas. Visada naudinga tiksliai žinoti, 
už ką moki. Tada lengva palyginti skirtingų operatorių kainas ir nepermokėti. Tai apsaugos ir 
nuo nesusipratimų, kai sąskaitoje suplakami mokesčiai už įrangą bei paslaugą, ir nebeaišku, 
kas kiek kainuoja.

„Tele2“ verslo klientai paslaugomis patenkinti labiausiai
Naujausiais Lietuvos statisti-

kos departamento duomenimis, 
Lietuvoje yra 86,9 tūkst. veikiančių 
ūkio subjektų. Iš jų „Tele2“ paslau-
gomis jau naudojasi daugiau kaip 
24 tūkstančiai.

Tyrimai rodo, kad būtent 
„Tele2“ besinaudojantys verslinin-
kai yra labiausiai patenkinti savo 
operatoriumi. Nepriklausomos 
tyrimų kompanijos „EPSI Baltic“ 
kasmet atliekamas tyrimas parodė, 
kad labiausiai savo operatoriaus 
paslaugomis yra patenkinti „Tele2” 
verslo klientai. Jie bendrovei skyrė 
78,4 taškus. Kitų operatorių šis įvertinimas buvo 72,6 ir 77 taškai.

Tarptautinės personalo vertinimo metodikų ir tyrimų bendrovės „Profi les International“ tyrime 
„Tele2“ pripažinta 2012 m. produktyviausia IT ir telekomunikacijų sektoriaus bendrove Baltijos 
šalyse, o investicinio banko „GILD Bankers“ sudarytame vertingiausių Lietuvos bendrovių sąraše 
„Tele2“ paskelbta vertingiausia šalies mobiliojo ryšio bendrove.

Gediminas Šarkanas, „Tele2“ 
paslaugų pardavimo verslo 

klientams vadovas, primena tris 
paprastas galimybes sumažinti 

verslo ryšio sąskaitas

Užs.Nr.10

Š. m. gegužės 18 d., šeštadienį, Mūšios parke (Ukmergės r.)
Šv. Mišios 11 val. už žuvusius, nukankintus, mirusius ir gyvuosius laisvės kovo-

tojus. Jas aukos Jo Ekscelencija Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas, kovotojų už laisvę 
ištikimas draugas. Visus dalyvaujančius kunigus prašome prisidėti prie šios aukos. 
Kunigai svečiai teatsiveža liturginius drabužius: albą ir baltą stulą.

Po šv. Mišių ir himno – mons. Alfonso Svarinsko įžanginis žodis. 
Sveikinimai.
Du pranešimai (po 15–20 min.). Pirmas apie dvasinę padėtį Lietuvoje. Antras 

– didžiausias šiuolaikinės Lietuvos priešas – girtuoklystė. Vienam žmogui tenka 20 l 
alkoholio. Bolševikų laikais buvo tik 12 l. O Lietuvos Respublikos laikais 1938 m. – tik 
3 l alkoholinių gėrimų. Alkoholis, kaip liudija istorija, sužlugdė Amerikos indėnus ir 
daugelį kitų tautų. Prisiminkime garbingojo vyskupo Motiejaus Valančiaus kovą su 
alkoholiu ir šių pastangų vaisius. 

Šventė be alkoholinių gėrimų.

Šventės tikslai:
1. Padėkoti Dievui už palaimą ir visas malones Laisvės kovose.
2. Prisiminti nukankintus, žuvusius dėl Tėvynės laisvės, mirusius ir gyvuosius. Vi-

siems melsime džiaugsmingos Amžinybės, o gyviesiems Dievo palaimos ir sveikatos.
3. Pažvelgti ir susimąstyti dėl Tėvynei iškilusių problemų.
4. Atnaujinti ryžtą kovoti dėl Tėvynės laisvės iki mirties.
5. Pabendrauti, pasikalbėti ir priminti nedraugams, kad dar esame.

Pagarbiai mons. Alfonsas Svarinskas

Padėka
Mieli „Vorutos“ skaitytojai,

nuoširdžiai dėkojame, kad VšĮ „Vorutos“ fondui šiais metais 
skyrėte 2 proc. Pajamų mokesčio sumos pagal LR Labdaros ir 
paramos įstatymą. Džiaugiamės, kad prisidedate prie Lietuvos 
istorijos populiarinimo, tautiškumo ugdymo.

„Vorutos“ redakcija

Dėl Laisvės kovų dalyvio, partizano, 45 pabaltijiečių 
memorandumo signataro, Vyčio kryžiaus ordino 
kavalieriaus pulkininko Leono Laurinsko mirties 

nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną ir artimuosius. 

Lietuvos Sąjūdžio taryba
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Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, dirbantys 
virtuvėje. Norite švęsti tokioje vietoje? Apsilankykite 

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ Trakuo-
se ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas puo-
selėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti vestuves, 

jubiliejus, asmenines šventes, vaikų gimtadienius, edukacines pamokėles 
ar  įmonės renginius bei kitas Jums svarbias šventes.

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šim-

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Didžiosios Kovos apygardos 
partizanų metinė šventė


