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Laipsniškas ėjimas 
į lenkų autonomiją

„Vorutos“ pokalbis su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos nariu, 
Kovo 11-osios Akto signataru, Mykolo Romerio universiteto (MRU) 
Filosofijos katedros prof. habil. dr. Bronislovu Juozu KUZMICKU

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Bronislovas Juozas Kuzmickas

Prieš 24-erius metus straipsnyje Teritori-
nė autonomija – Lietuvos valstybės skaldymas* 
Jūs teigėte, kad teritorinė autonomija yra Lie-
tuvos valstybės teritorijos skaldymas. Kaip 
matome, šiandien tokia autonomija Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonuose beveik egzistuoja. 
Įkurta prolenkiška Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija (LLRA) jau realizuoja teritorinės au-
tonomijos įgyvendinimą praktinėje veikloje. 
Tam trūksta tik kai kurių dalykų. Pirmiausia, 
ir norėtume apie tai pasikalbėti.

Ką reikštų lenkų abėcėlės elementų 
įvedimas į lietuvių raidyną? Ne tik tų va-
dinamų šešių raidžių, bet ir daugiau nei 
aštuoniasdešimties diakritinių ženklų**?

Dėl tų šešių raidžių reikėtų pamąstyti, 
turint galvoje ne tiek lenkus, kiek bendrąjį 
europietiškąjį kultūrinį kontekstą, kuriame 
gyvename. Todėl manau, kad tos raidės, 
tačiau nebūtinai visos, kaip lotyniškojo 
raidyno dalis, galėtų atsirasti mūsų abėcėlėje. 
Čia neįžvelgiu ko nors nepageidautino, 
galutinį žodį turėtų tarti kalbininkai. Tačiau 
vien lenkų kalbai būdingi diakritiniai 
ženklai yra nepriimtini, jų radimasis reikštų 
lietuvių kalbos rašybos sistemos ardymą, tai 
negali būti pateisinama jokiais kalbiniais, 
kultūriniais ar politiniais motyvais. 

Ką manote apie pavardžių rašymą origi-
nalo kalba, jų rašymą lenkiškomis raidėmis 
ir lenkinant Lietuvos valstybės pasuose?

Seime buvo siūlymas, kad tas oficialusis 
užrašas pase turi būti pagal lietuvišką 
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Astrida PETRAITYTĖ, Vilnius
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LR Seimas paminėjo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metį

Š. m. birželio 3 d. LR Seimo iškilmingame 
minėjime paminėtas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio 25-metis. Minėjime kalbėjo Seimo 
Pirmininkas Vydas Gedvilas, pirmasis nepri-
klausomos Lietuvos valstybės vadovas, Euro-
pos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras 
Grušas, istorikas mokslų daktaras Aurimas 
Šukys, Vilniaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto lektorius, 
mokslų daktaras Justinas Dementavičius, buvu-
si Rokiškio rajono Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
tarybos narė, žurnalistė Raimonda Stankevičiū-
tė-Vilimienė, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys Romas Pakalnis.

Iškilmingą renginį pradėdamas Seimo Pir-
mininkas V. Gedvilas pažymėjo, kad šiandien 
puiki proga prisiminti tai, kas įvyko prieš tuos 
25-erius metus, prisiminti tą žmonių susitel-
kimą vardan vieno, bendro ir esminio tikslo, 
susitelkimą, kuris apėmė ir suvienijo visus. 
„Tai buvo kilnus tikslas, kuris suteikė bega-
linės moralinės ir dvasinės stiprybės. Tokios, 
prieš kokią nublanksta bet kokie materialiniai 
dalykai. Žmonės nesidalijo: mano ar tavo, mūsų 
ar jūsų. Buvo vieningi kaip niekad. Tai buvo 
visuotinis prabudimas ir pakilimas“, – kalbėjo 
Seimo Pirmininkas. V. Gedvilas pabrėžė, kad 
turime atgaivinti tą Sąjūdžio dvasią. „Šiandien 

LR Seime paminėtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metis. Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

Lietuvai reikia Jūsų ne ką mažiau, nei reikėjo 
tada. Šiandien Lietuvai reikia tokio paties at-
gimimo, susitelkimo ir darbo žmonių vardan. 
<...> Tikiu, kad dar vienas Sąjūdis, galbūt ir 
kitoks savo formomis, tačiau toks pat savo 
esme, yra įmanomas“, – tvirtino parlamento 
vadovas.

Pirmasis nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės vadovas, Europos Parlamento narys V. 
Landsbergis, prisimindamas Sąjūdžio pradžią, 
atkreipė dėmesį, kad ši organizacija buvo ypa-
tinga. „Ji turėjo ideologinę ir strategiškai vado-
vaujančią viršūnę, turėjo politikos vykdomąsias 
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Atminimo lentą Vydūnui atidengia R. Palijanskaitė ir  Detmoldo meras  R. Helleris 
                                                                             (greta jo –  F.-W. Nehlis ir M. Danys)

Vilnius, Wilno, Вильна 
ar dar kaip?*

Algis UZDILA

Žymaus chirurgo Nikolajaus 
Pirogovo krašto lietuviai

Alfonsas KAIRYS

Lietuviai prie Pietinio Bugo

Kauno „Saulės“ 
gimnazijos istorija

Valdemaras JARUŠEVIČIUS

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena  
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I. Manasis savivaliavimas

Vaikystės (ir paauglystės) patyrimų 
sandėliuke randu ir tokią atplaišą: oma 
(močiutė), atvykusi pas mus pasisvečiuoti 
iš Klaipėdos, kiek sutrikusiu balsu mamai 
pasakoja, kad pas ją apsilankę kraštotyrininkai 
norėjo ką nors sužinoti apie Vydūną – „O ką 
aš jiems galėjau papasakoti – ar kaip jis mane 
roputes mokė virti?“ Taip jau kartais nutinka, 
kad kažką – galėjusį duoti nors nediduką, bet 
vertingą vaisių – savo sąmonėje užbraukiame 
kaip nereikšmingą; taip ir aš, vaikas, likau 
nepasidomėjusi, kaip, kur, kokia proga Vydūnas 
mano jauną močiutę mokė virti bulves… Gal 
buvo aplankęs lietuviškojo judėjimo aktyvisto 
Jono, dar 1911-aisiais Katyčiuose įkūrusio 
pirmąją mažlietuvišką jaunimo draugiją, šeimą, 
įsikūrusią Klaipėdoje, šiam Prūsų Lietuvos 
krašteliui jau priklausant Lietuvai?.. O taip, 
opa (senelis) tikrai būtų galėjęs daug pabyloti 
apie Vydūną – po daugybės metų prieškario 
laikraščiuose esu aptikusi nemažai bendrystės 
pėdsakų… Dabar telieka megzti „asmeninę 
pažintį“ su Vydūnu, tilžiškiu veikėju – tokiu 
daugiabriaunu, kad kiekvienas jo veikloje, 
idėjose, kūryboje, asmenybėje gali atrasti 
rezonuojančią gaidą.

Štai Vydūno draugija, mano galva, stengiasi 
išgryninti ir „įcentrinti“ teosofinį, mistinį 
Vydūno mokymo matmenį. Tad glaustydamasi 
prie šios draugijos (lankydamasi renginiuose), 
su ja vis dėlto pilnai nesitapatinu, laikaus per 
žingsnelį atstu – niekaip negebu (ir nenoriu) 
regėti Vydūno, neišauginto liuteroniškosios 
dirvos, neapsupto šio konteksto, nors ir 
atsiplėšusio, subrandinusio savo individualybę 
išties sugeriant tolimuosius dvasinius 
mokymus…

Nudžiugau staiga – besirengiant Vydūno 
atminimo lentos atidengimui Detmolde – savo 
savivalei radusi alibi dviejų šios akcijos 
didžiųjų organizatorių – vydūniečio Tomo 
Staniko ir detmoldiečio kunigo Miroslavo 
Danio susirašinėjime, kuriuo buvo dosniai 
dalijamasi su draugijos nariais ir jos sferoje 
besisukiojančiais (čia įvardijau save). Kun. 
Danys, Lipės krašto bažnyčios (vienijančios ev. 
liuteronų ir ev. reformatų bažnyčias) patikėtinis 
Rytų Europai, entuziastingai ant savo pečių 
užsikrovęs Vydūno atminimo įamžinimo 
organizacinę naštą, ir sau stengėsi išaiškinti, 
kas buvo šis Lietuvai taip svarbus žmogus, 
Detmolde praleidęs paskutiniuosius savo 
gyvenimo metus, ir skleisti šią žinią Detmoldo 
bendruomenei, pirmiausia – įtakingiems, 
autoritetingiems miesto (ir krašto) žmonėms. 
Kun. Danys gebėjo išsiaiškinti, kad Vydūnas, 
išsiveržęs iš karo sumaišties apimtų Rytprūsių, 
1946 m. pasiekęs Detmoldą, šį Lipės krašto 
(Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje) miestą, kurį 
laiką gyveno lietuvių pabėgėlius glaudusiame 
centre, o jo adresas – Wiesenstrasse 5! Tai 
dabartinė „Bursa“ („Die Burse“) – evangeliškas 
studentų bendrabutis, o tame pačiame pastate 
įrengtame bute gyvena ir p. Danys! Taigi tai 
buvo puiki galimybė išspręsti rebusą, kur prit-
virtinti Vydūnui skirtą atminimo lentą – juk 
puikiai išlikęs namas Moltke‘s 36 yra privatus, 
ten brautis būtų komplikuota… Šios idėjos 
vedinas kun. Danys „Bursos“ kuratorių 
metiniame susiėjime perskaitė pranešimą 
„Vydūnas ir Lipės krašto bažnyčia“, aptar-
damas Vydūno gyvenimą, veiklą, kūrybą, 
jo reikšmę Lietuvai bei Detmoldo miestui. 
Taigi jau vien iš pranešimo pavadinimo re-
gime, kad kunigas ieškojo Vydūno pėdsakų 
ir evangeliškosios bažnyčios kontekste. Kun. 
Danio teigimu, Vydūnas buvo Lipės krašto 
bažnyčios narys, lankė pamaldas, skaitydavo 
čia ir pranešimus…

II. Parengiamieji didžiosios 
akcijos darbai

Vydūno draugija, jos vadovai – garbės 
pirmininkas, ilgai stovėjęs prie draugijos vairo 
ir tebestovintis vydūnistikos forposte dr. Vacys 
Bagdonavičius, pirmininkė Rima Palijanskaitė, 
ne tik strategines veiklos gaires dažnusyk 
nubrėžiantis, bet ir negailintis triūso ir savo 
laiko joms pasiekti Tomas Stanikas – regis, yra 
egzistenciškai pajutę Vydūno vardo įbrėžimo, 
jo humanistikos kibiršties įskėlimo mūsų 
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visų sielose misiją. Ne tik susiburiant savame 
ratelyje vydūniškai aptariama, tarkim, gyvoji 
tikyba, bet ir beldžiamasi į visuomenės, valdžios 
duris, neretai ir iš abejingumo suręstas. Štai 
dabar entuziastingai ne tik skleidžiama idėja, 
bet ir jau telkiamos lėšos Vydūno paminklui 
Klaipėdoje. Gal paradoksalu – bet taip gražiai, 
romantiškai paradoksalu, – kad pirmiausia 
Vydūno atminimą pavyko ryškiai įamžinti 
Vokietijoje, Detmolde. Žinia, be entuziastų 
vokiečių to nebūtų pavykę padaryti. Neseniai 
Vokietijos ambasadoje savo tarnystę baigęs 
Friedrichas-Wilhelmas Nehlis, regis, buvo 
pirmasis persiėmęs idėja atidengti Detmolde 
atminimo lentą Vydūnui – besidomėdamas 
Vokietijos ir Lietuvos ryšiais, aptiko Vydūno 
veikalą „Sieben Hundert Jahre deutsch-
litauscher Beziehungen“, tada jau pasistengė 
susipažinti su tuometiniu Vydūno draugijos 
primininku dr. V. Bagdonavičiumi, o šis jau 
turėjo progos išsakyti 1991 m. rudenį, Vydūno 
palaikus iš Detmoldo kapinių perkeliant prie 
Rambyno šventvietės, sukirbėjusią mintį: juk 
negali Vydūnas visai išvykti iš Detmoldo, turi 
čia likti koks nors jo pėdsakas! 

Ir štai, nors užtruko porą dešimtmečių – ir 
pati įamžinimo idėja išrutuliota (ne tik ant 
„Bursos“ fasado pakabinti memorialinę lentą, 
bet ir jos šoninėje nišoje pastatyti Liongino 
Garlos sukurtą Vydūno biustą), ir ne vienas 
bendramintis Vokietijoje rastas, ir į kai kurias 
valstybines Lietuvos instancijas prisibelsta 
(URM suteikė finansinę paramą Vydūno 
biusto liejybai). Vydūno draugijos padirbėta 
ir teoriškai: vasarį surengta konferencija 
„Vydūnas ir vokiečių kultūra“; jos metu 
ne tik įvairiapusiškai analizuota Vydūno 
veikla, kūryba, idėjos, bet ir susipažinta 
su atminimo lentos maketu – jį pristatė iš 
Detmoldo atvykęs kun. M. Danys. O viešnia iš 
Detmoldo P. Schröder-Heidrich, matyt, visus, 
o ypač ketinančius vykti į iškilmes, nudžiugino 
žinia, kad Vydūno pagerbimo ceremonija 
gegužės 10 d. vyks Europos dienų kontekste, 
taigi šį vardą išgirs bent vienas kitas svečias ir 
iš „trečiųjų šalių“.

O jau į autobusą, 2013 m. gegužės 8 d. iš 
Vilniaus pajudėjus Detmoldan, vydūniečiai 
susikrovė ir šviežias dovanas – Lietuvių literatūros 
ir tautosakos išleistą, V. Bagdonavičaius ir 
Aušros Martišiūtės-Linartienės sudarytą rinkinį 
„Vydūnas und Deutsche Kultur“ (konferencijos 
pranešimai papildyti kitais reikšmingais 
vydūnistikos tekstais).

Pačios išvykos organizavimas taip pat 
pareikalavo nemažai triūso ir laiko – čia 
jau p. Stanikas sukosi kaip voverė, nuolat 
palaikydamas ryšį su visais keliauninkais 
(ir pretendavusiais į juos, bet nubyrėjusiais). 
Išvyka organizuota kaip turistinė, taigi ne lyg 
išdegus akis nulekiant sudalyvauti ceremonijoje, 
bet pakeliui stabtelint, papramogaujant, 
pasidairant… Užmezgus „partnerystės ryšius“ 
su Signatarų klubu, prisijungus trejetui Kovo 
11-osios Akto signatarų ir dar gausesniam jų 
artimųjų būreliui, sėkmingai (ir komfortabiliai – 
individualistams turint galimybę sėdėti po 
vieną) užpildytas net iš Mažeikių pasitelktas 
turistinis autobusas.

III. Istorinė kelionė

Kad ir kokie pramoginiai objektai 
lankyti (štai aš iš pirminiame plane buvusios 
alternatyvos – Potsdamas arba Kvedlinburgas – 
būčiau rinkusis pastarąjį, bet vaikštinėta po 
San Susi ir plaukiota laivu Havelo upe), iškart 
net pašalietis galėjo „įtarti“, kad grupė – tai 
ne tradiciniai pramogautojai. Štai ir mane, ne 
tik vadovę Jūratę, nustebino visiška tyla po 
jos „organizacinio“ klausimo – kam reikės 
pertraukėlių rūkymui?.. Taigi bent iš dalies 
buvome ir pasekėjai. Mus vežusi turistinė 
firma ir lydėjusi kelionės vadovė taip pat, 
regis, orientavosi į specifinių poreikių grupę – 
važiuojant per Lenkiją, pasiūlyta pasiklausyti 
Chopino, įvažiavus į Vokietiją – Beethoveno ir 
Brahmso…

Stabtelėjimai pakeliui, pasižvalgymai, 
žinoma, irgi teikė peno ne tik pasigrožėjimui, 
bet ir apmąstymams, kuo įvairiausiems. Štai po 
Lichenio Dievo Motinos šventovės, didžiausios 
bažnyčios Lenkijoje, skliautais siela galbūt 
ščiuvo prieš Dievo galybę, o gal – prieš žmogaus 
rankų meistrystę. Jau Vokietijoje pagarbių 

nuščiuvimų (kad ir prieš violetiškai-rausvais 
žiedais apsipylusį medį, kurio pavadinimas 
liko mįsle) irgi pakako. Žinia, kaip disonansą 
daugelis priėmė Potsdamo Cecilienhofo kiemą 
puošiantį gėlyną – masyvią penkiakampę 
raudoną žvaigždę, hm, pagarbos, taikos sąlygas 
diktavusiam Stalinui ženklą? Bet ši dvejonė 
įsiterpė smulkiu „iškrentančiu“ akmenuku 
įvairiaspalvėje, džiuginančioje mozaikoje. Jau 
pasiekus Lipės kraštą ir atsidūrus Eksternšteino 
uolų papėdėje (ar viršukalnėje) vėl jautei Kūrėjo 
tvarinijoje žmogaus įmintą pėdą: kadais, 
vėlyvaisiais viduramžiais, grotos glaudė 
įnamius, o nuėmimo nuo kryžiaus scena – net 
neįtikiu – iškalta uoloje dar anksčiau… Žinoma, 
harmonizuojančiai veikė vokiškų miestelių 
jaukumas – ypač, kad Detmoldą „apgulėme“ 
įsikūrę kurortiniame Bad Salzuflene. Būta laisvos 
valandėlės po jį pasivaikščioti, susirasti senąsias 
gatveles su fachverkiniais namais, šalia kurių 
derėjo ir visai kitokia fasadų puošyba: turtinga 
ornamentika, aukso atspalvio dievobaimingi 
užrašai. Paties Detmoldo senamiestyje irgi 
pynėsi gražiai išlaikytos (restauruojant) šios dvi 
architektūrinės stilistikos – mudvi su Gražina 
Sajiene aikčiojome beklaidžiodamos siauromis 
XVII a. (gal dar ankstesnį?) menančiomis 
gatvelėmis.

Bet, suprantama, mūsų kelionės tikslas, 
prasmė (ir finansinio švaistūniškumo 
pateisinimas bent jau tokiems keliauninkams 
kaip šių eilučių autorė, ne dėl pramogos, bet iš 
imperatyvo išsirengusiems į žygį) buvo Vydūno 
pagerbimas, jam ir jo krašto žmonėms skirtos 
atminimo lentos atidengimo ceremonija.

Gegužės 10-osios rytą, vos atkakusius 
Detmoldan, mus pasitiko ir rūpestinga globa 
apgaubė kun. Danys. Tai jam pasistengus ne 
tik apžiūrėjome buvusiojo Lipės kunigaikščio 
palikuonies princo zur Lippe rūmus (dalis 
jų turistams prieinama), bet ir buvome 
kilmingosios bei garbaus amžiaus poros 
priimti trumpai audiencijai jau privačioje 
salėje. Susitikimas buvo organizuotas ne tik 
pagerbiant šį kraštą valdžiusią dinastiją, bet 
ir asmeninį princo zur Lippe indėlį įamžinant 
Vydūno atminimą – jis yra vienas iš „Bursos“ 
kuratoriumo narių, kurių pritarimas akcijai 
buvo labai svarbus.

Popietę į paminklinės lentos atidengimo 
ceremoniją (skraistę nuo nišoje įterpto 
Vydūno biusto vėjas nutraukė iš anksto) 
rinkosi garbūs svečiai – tarp jų ir oficialūs 
Lietuvos atstovai. Trumpas, bet pakilias 
kalbas pasakė Detmoldo miesto meras 
Raineris Helleris, Lipės krašto bažnyčios 
superintendentas dr. Martinas Dutzmannas, 
Vydūno draugijos pirmininkė R. Palijanskaitė, 
kuri jau atidengus lentą perskaitė ir dvikalbį 
jos tekstą. Balsingų vydūniečių būrelis (kai 
kurie net tautiniais rūbais pasirėdę) sugiedojo 
draugijos himną – Vydūno žodžiais Karlo 
Janzo sukurtą „Lietuvių giesmę“. 

Netrukus kartu su kitais garbingais 
asmenimis ir mes, vydūniečiai, patraukėme link 
Miesto salės – čia mero kvietimu dalyvavome 
Europos dienų atidarymo vakare. Merui 
Helleriui pasveikinus gausų svečių būrį, čia 
taip pat sakytos kalbos, prisimenant Vydūną, 
įvertinant jį kaip europinės bendrystės 
pradininką. Į tribūną kilo ir Šiaurės Reino-
Vestfalijos žemės šeimos, vaikų, jaunimo, 
kultūros ir sporto ministrė Ute Schäfer, ir 
Vokietijos Federatyvinės Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas Jean‘as P. Froehly 
(buvęs kultūros atašė Lietuvoje), ir Lietuvos 
kultūros ministro pavaduotojas dr. Romas 
Jarockis, ir Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
Deividas Matulionis, ir kun. M. Danys – regis, 
šio mūsų bičiulio kalba daugeliui pasirodė 
gelmingiausia. „Neoficialiai kalbai“ į programą 
įsiterpė ir vydūniečiai – V. Bagdonavičius 
ir R. Palijanskaitė įteikė padėkos raštus bei 
vydūnistikos leidinius labiausiai prisidėjusiems 
įgyvendinant ilgai puoselėtą Vydūno pagerbimo 
Detmolde idėją; merui užrišta tautinė juostą, o 
kun. Danys ir p. Nehlis paskelbti draugijos garbės 
nariais. Muzikiniai intarpai buvo paženklinti 
prasminga simbolika – pianinu skambino (be 
kitų kompozitorių, ir M. K. Čiurlionį) Sandra 
Urba(itė), studijavusi Detmolde, gyvenusi 
„Bursoje“…

O gegužės 11-ąją pirmiausia nuskubėjome 
prie namo Moltke‘s 36, kur Vydūnas jau turėjo 
nuolatinį kampelį. Kas sau pasivaikščioję po 

Detmoldą, popietę rinkomės Rotušėje – čia 
Europos dienų programoje V. Bagdonavičius, 
greta prelegento iš Italijos ir prelegentės 
Suomijos, perskaitė pranešimą „Vydūnas – 
Europos idėjų skleidėjas“. Beje, be lietuvių 
delegacijos šis renginys organizatoriams nelabai 
būtų pavykęs – mes sudarėme klausytojų 
daugumą. 

IV. Asmeniškai vydėję

Vydūnas – ši tarsi jau iš amžių tolių 
šviečianti dvasinė gairė – staiga priartėja, 
randasi tarp mūsų, kai tik kažkas, esantis 
šalia, ima ir taip paprastai, kasdieniškai, su 
apčiuopiamomis detalėmis pasipasakoja, kaip 
sutikęs, regėjęs, bendravęs…

Kelionė Detmoldan pateikė keletą tokių 
liudijimų, žinoma, iš nutolusios vaikystės 
skrynelių ištrauktų. Pirmiausia garbiausias – ne 
tik amžiumi, bet ir gyvenimo herojiškumu – 
bendrakeleivis Kovo 11-osios Akto signataras 
Balys Gajauskas vieno stabtelėjimo metu 
pasidalijo dar vaikystėje patirtu išgyvenimu – 
kartą mama Kaune jam parodžiusi: „Tai – 
Vydūnas“… 

Vaikystėje regėjusi kaimyną – vis juodai 
apsirengusį, žilą galvą juoda skrybėle 
pridengusį – mūsų grupelei, atskubėjusiai 
prie namo Moltke‘s 36, netikėtai pasipasakojo 
gatveje sutikta gretimo namo gyventoja. Su jos 
tėvu jiedu dažnai pasikalbėdavę, bet ji buvusi 
per maža ką nors suprasti… (Beje, namas, 
prie kurio mus palydėjo kun. M. Danys, nėra 
tas, kurio nuotrauką su prierašu „…kuriame 
1946–53 gyveno Vydūnas“ regime „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“ 4 tome).

Netikėčiausias ir labiausiai suintrigavęs 
paliudijimas man nutiko dėl vieno iš „dėsningų 
atsitiktinumų“ Europos dienų atidarymo 
renginyje. Gausius svečius (oficialius Vokietijos 
bei Lietuvos asmenis, dienų dalyviai iš kitų 
šalių ir kt.) sodinant grupelėmis prie apvalių 
stalų, Vydūno draugijai buvo nurodyti trijų 
stalų numeriai, prie vieno iš jų atsisėdusi jau 
radau kaimynus – ne jauną, bet jaunatvišką 
porą (susidūrus Lietuvoje, akis tuoj būtų 
identifikavusi: „užsieniečiai“). Pakalbinusi 
patyriau, kad į ponią tikrai galiu kreiptis 
lietuviškai – ji yra lietuvė, grįžusi iš JAV, 
kadangi Lietuva tapo nepriklausoma, o ji 
pati sulaukė pensijos, gyvena Vilniuje ir 
tuo džiaugiasi. Pasidomėjusi, kas paskatino 
atvykti Detmoldan, nustebusi vėl išgirdau 
iš vaikystės išplaukusį motyvą: yra sėdėjusi 
Vydūnui ant kelių… Tad iškart paprašiau 
leidimo išsitraukti diktofoną – kol svečiams 
buvo pilstomas vynas, oficialios kalbos 
dar neprasidėjusios, pabuvau žurnaliste. 
Manau, šis gyvenimiškas štrichas papildys 
Vydūno portretą (tegu kiek ir prižemindamas 
idealizuotąjį variantą).

„Esu Milda Skučaitė Napjus. Mano tėvas 
turėjo lentpjūvę Viešvilėje, Klaipėdos krašte. 
Ten nebuvo daug lietuvių, ypač kai vokiečiai 
kraštą užėmė [1939-aisiais]. Mano tėvai pasiliko, 
aš tuomet buvau maža mergaitė. Vydūnas buvo 
geras tėvų draugas, dažnai apsilankydavo 
kelioms dienoms. Jam, atrodo, patiko mano 
mamos virtuvė. Vydūną labiau prisimenu iš 
tėvų pasakojimų. Mama sakė nesuprasdavusi 
Vydūno kalbų. Tėvas prisimindavo, kaip 
pavalgę jie dar susėsdavo, Vydūnas kalbėdavo, 
kalbėdavo, po to užmigdavo… Jie daug 
ginčydavosi. Mano tėvas nemėgo vokiečių, 
nes mes buvome jų okupuoti. Vydūnas visad 
sakydavo, kad vokiečiai laimės karą, ir tada 
viskas vėl bus tvarkoj. O mano tėvas ginčijo – 
ne, jie pralaimės karą; jis slapta klausydavosi 
radijo, daugiau žinojo, kas dedasi. Paskutinį 
kartą mano tėvas, kaip pasakojo, matė Vydūną, 
kai jau visi bėgo [karui baigiantis], Karaliaučius 
buvo visai sunaikintas; stotyje [matyt, Tilžės] 
tėvas pamatė Vydūną, priėjo prie jo, ir Vydūnas 
jam pasakė: „Jūsų teisybė, aš klydau – vokiečiai 
pralaimėjo karą.“

Beje, kita mano stalo kaimynė buvo Raminta 
Lampsatytė (Lampsatis), tikra vydūnietė, 
specialiai į šią pagerbimo ceremoniją atvykusi iš 
Berlyno. Tai ji rožės žiedu pagerbė ir atminimo 
lentą, ir Vydūno biustą.

Suvokimo sėkla, kad turime už ką būti 
dėkingi šiam humanistui mąstytojui iš Tilžės, 
ko gero, bus ne vienam įkritusi.

                                                 Autorės nuotr.

Vydūno įamžinimas Detmolde

Kapinių šventėje maldomis prisiminti čia ir svetur palaidoti lietuvininkai. Pamaldas laikė Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys
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Trapėnai. V d. Istorijos pabaiga
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

1941 m. ilgametę panemunių ramybę sudrumstė iki čia atriedėjęs  Antrasis pasaulinis karas: 
kariški sunkvežimiai važiavę link fronto, vėliau sužeistųjų gurguolės, o galop ir sovietinės 

kariuomenės daliniai. Nuotr. iš www.gahetna.nl

Tęsinys kitame numeryje

F. Fukuyamos pranašauta istorijos pabai-
ga jau buvo atėjusi begales kartų, bet, laimei, 
tik atskiriems kraštams ar vietovėms. Dėl vie-
nų ar kitų priežasčių tai šen, tai ten nutrūkda-
vo šimtmečiais besiklostęs ir tradiciniu tapęs 
gyvenimas, suirdavo jo pamatai, nebelikdavo 
genčių ir ištisų tautų. Palaipsniui artėjo ir 
lietuviškųjų Trapėnų galas.

Tą pabaigą pranašavo visokie ženklai, 
aiškesni dabar gyvenantiems. Antai 1938 m. 
nacistinis režimas krašte panaikino lietuviš-
kuosius vietovardžius, juos pakeisdamas 
vokiškaisiais, dažnai nieko bendro neturė-
jusiais su ta vietove. Taip buvo perrašoma 
istorija – Mažoji Lietuva ir lietuvininkai 
Trečiajam reichui buvo nereikalingi, tas 
kraštas nuo neatmenamų laikų turėjęs būti 
germaniškas.

Tuomet patiems Trapėnams kiek pasise-
kė – prisiminta, kad tas vietovardis minėtas 
dar Kryžiuočių ordino laikais, kad jis esąs 
ne lietuviškas, o dar senesnis. Taip lietuviš-
kieji Trapėnai 1938 m. pavirto senprūsiškais 
Trapiais.

Po Pirmojo pasaulinio karo nebeliko ir 
šimtmetį gyvavusios Ragainės apskrities. 
Nuo Vokietijos atskyrus Klaipėdos kraštą, už 
Nemuno liko ir dideli Ragainės ir Tilžės ap-
skričių plotai. Tada iš Pietnemunėje likusių 
dalių buvo sulipdyta jungtinė Tilžės-Ragai-
nės apskritis, kur svarbiausias vaidmuo atite-
ko didžiajai Tilžei, o ne senajai Ragainei.

Kurį laiką permainomis galėjo džiaugtis 
Trapėnų evangelikų parapijos vadovai – po 
Klaipėdos krašto atskyrimo Trapėnams atite-
ko Nemuno kairiojo kranto (Šilėnų, Lubėnų 
ir kitų kaimų) gyventojai. Iki 2500 asmenų iš-
siplėtusi parapija tuomet jau prilygo kitoms, 
nebebuvo pati menkiausia ir vargingiausia. 

Didžiojo karo pakeista pasaulio tvarka 
atsišaukė ir gana netikėtais dalykais.

Dar 1913 m. pro Trapėnus praplaukė 4000 
sielių, į kuriuos buvo surišti 2074532 kietme-
triai medienos, atplukdytos iš Nemuno ba-
seino – didžiųjų Gudijos ir kitų girių. Didysis 
medienos eksportas į Vakarus buvo labai 
naudingas tuomet augusiam carinės Rusijos 
ūkiui, daugybei verslininkų, valdininkų ir ki-
tokių, pasipelnydavusių iš didžiojo vandens 
kelio privalumų. Jis buvo naudingas ir Ne-
muno pakrančių gyventojams – iš aukštupio 
atplaukusius sielius reikėdavo perrišinėti, 
talkinti juos išardant, kraunant medieną ir 
t. t. Iš atplaukiančios žaliavos gamintos po-

piermalkės krašto celiuliozės ir popieriaus 
fabrikams; atrinkti rąstai keliaudavo net į 
Vakarų Vokietijos šachtas, kur jais tvirtinti 
vis nauji, neretai emigrantų iš Mažosios 
Lietuvos iškirsti tuneliai ir kirtavietės.

Nuo 1918 m. įsiliepsnojus ir užsitęsus 
naujųjų valstybių (Lenkijos ir Lietuvos) 
konfliktui, Nemuno aukštupys buvo „už-
rakintas“, didysis medienos srautas išseko. 
Labai sumažėjo ir praeityje gausus garlaivių 
ir krovininių baržų eismas. Pamiršti ir XIX a. 
reguliariai vykę garlaivių reisai iš Kauno pro 
Smalininkus į Tilžę.

Nemunu dar plaukė Trapėnų, Jūravos ir 
Smalininkų giriose iškirsta mediena, tačiau 
1934 m. jos tebuvo 97884 kietmetriai (vos 
penki procentai nuo buvusio prieškarinio 
kiekio). Daug panemunių ir viso krašto 
gyventojų neteko darbo ir seniau pelnytų 
neblogų uždarbių. Liūdnai juokauta, kad ru-
sai ir gudai iš Nemuno aukštupio ėmė siųsti 
nebe pelningąją medieną, bet tik pavasariais 
krantus siaubiančias ir derlingąsias pievas 
niokojančias ledonešio lytis.

Net ir akivaizdžiai sumenkus didžiajam 
vandens keliui, Prūsijos griežtoji (kartais 
gan biurokratizuota) tvarka dar gelbėdavo 
pakrančių žmones. Pagal seniau priimtas 
ir vis dar nepanaikintas nuostatas po kie-
kvieno potvynio buvo privalu suremontuoti 
visus pakrančių hidrotechninius įrenginius, 
atstatyti apgriautas bunas, apsauginius 
pylimus ir kitką. Tam kasmet buvo skiria-
mos nemažos lėšos (gal ir neatsižvelgiant į 
mažesnį Nemuno atnešamą pelną). Buvo 
samdoma daug darbininkų, rišami žabų 
ryšuliai, apylinkėse renkami laukų akme-
nys, ruošta mediena naujiems poliams ir 
kitiems sutvirtinimams. Taip pakrančių gy-
ventojai kasmet uždarbiaudavo tvarkydami 
Nemuno krantus, nebandydami valdžiai 
įrodinėti, kad to daryti gal nebeapsimoka. 
Kasmet atnaujinant dar XIX a. įrengtas 
pakrančių bunas ir kitus hidrotechninius 
įrengimus, Nemuno žemupys iki pat An-
trojo pasaulinio karo išliko labai civilizuotas 
ir tinkamas didžiajai laivybai, kurios taip ir 
nebesulaukta. 

Ištuštėjusiu Nemunu labiau džiaugėsi 
poilsiautojai, turistai ir sportininkai, tarpu-
kariu populiarėjant kelionėms upe. Jaunimo 
grupės šiltaisiais mėnesiais nuplaukdavo iki 
pat Kuršių nerijos, tuomet valtelėms ir baida-
rėms nebereikėjo sukinėtis tarp praeityje upę 

užtvindžiusių didžiųjų sielių ir krovininių 
baržų vilkstinių.

Tuometinę laivybą ir upių laivininkų 
gyvenimą savo atsiminimuose aprašė tra-
pėniškės Emos Pilkūnaitės sūnus Giunteris 
Genenčius, 1930 m. vasarą gimęs šeimos 
baržoje „Neptūnas“, stovėjusioje prie Tilžės. 
1900 m. gimusi jo motina su kiek vyresniu 
savo vyru Maksu susilaukė ketverto vaikų, 
su kuriais daug metų plaukiojo krašto upė-
mis ir kanalais.

Šeimos galva turėjo Karaliaučiuje baigti 
laivininkų mokyklą ir įsigyti patentą – lai-
vavedžio teises. Tuomet išsimokėtinai pirkta 
nemaža medinė barža – 42 m ilgio ir 7 m 
pločio laivas, galėdavęs plukdyti 304 tonas 
krovinių. Prieš Antrąjį pasaulinį karą daž-
niau uždarbiauta iš Karaliaučiaus į Tilžę 
plukdant akmens anglis, iš Vakarų atgaben-
tas didžiųjų jūrinių laivų. Už jų nuplukdymą 
ir iškrovimą (vieną reisą) buvo galima pelnyti 
900 reichsmarkių, o per mėnesį pavykdavo 
padaryti ir po tris reisus. Iš to uždarbio 
tekdavo išgyventi žiemą, rūpinantis laivu, 
mokėti skolas už baržą.

Žiemą šeima apsistodavo pas močiutę 
Trapėnuose ar Karaliaučiuje. Vaikai lanky-
davo mokyklą, o tėvas remontuodavo seną 
laivą. Kasmet būdavo laivo inspekcija – tech-

ninė apžiūra, reikėdavo įrodyti, kad barža 
dar gali plaukioti.

Dažniau kanaluose didįjį laivą tekdavo 
vilkti. Baržą už ilgų virvių vilkdavo pakrante 
ėjusi motina ir keliametis sūnus (tėvui tekda-
vo vairuoti laivą). Įgudusiems laivavilkiams 
tas darbas nebuvęs labai sunkus. Kitur laivą 
tempdavo „vilkikas“ – irklinėje valtyje susė-
dę broliukai. Daugiausiai gelbėjo ant stiebo 
iškeliama didelė burė.

Dėl kiekvieno reiso laivo vadovui – šei-
mos tėvui – tekdavo derėtis Karaliaučiaus 
laivininkystės biržoje. Ten būdavo susita-
riama dėl visų sąlygų, užmokesčio ir kitko. 
Tokios biržos anuomet dar veikė Tilžės ir 
Klaipėdos uostuose.

Laivo pakrovimas Karaliaučiaus uoste 
užtrukdavo 2–3 dienas, dar 3 dienas papras-
tai plaukta iki Tilžės. Sutartyse dėl krovinių 
plukdymo būdavo numatyti terminai, todėl 
stengtasi laiką taupyti. Baržoje buvusios 
trys patalpos laivininkams: miegamasis, 
gyvenamasis kambarys ir virtuvė, kurioje šei-
mininkaudavo šeimos motina. Ten stovėjusi 
krosnelė maistui gaminti. Šildymo krosnelė 
buvo ir gyvenamojoje patalpoje, šaltesniu 
metu kūrentos akmens anglys.

Mažoji Lietuva

Kapinių šventė Bitėnuose
Klaipėdoje įsikūrusi lietuvininkų 

bendrija „Mažoji Lietuva“ kasmet gegužės 
mėnesį švenčia Kapinių šventę. Ir šiemet 
Klaipėdoje gyvenantys lietuvininkai bei 
bitėniškiai gegužės 18 d. susirinko į Mažosios 
Lietuvos panteoną, kuriuo vadinamos 
Rambyno kalno papėdėje įsikūrusios Bitėnų 
kaimo kapinaitės. Jose palaidoti žymiausi 
Mažosios Lietuvos veikėjai: Valstybės 

Tarybos narys Martynas Jankus, filosofas 
Vydūnas, žurnalistas ir muzikologas Valteris 
Kristupas Banaitis, Tilžės akto signataras 
Jonas Vanagaitis ir daugelis kitų. 

Pamaldas, kurių metu buvo giedamos 
tradicinės krikščioniškos giesmės, laikė 
Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos 
kunigas Mindaugas Kairys. Po pamaldų visi 
nuvyko į Rambyno regioninio parko Lankyto-

jų centrą, kuriame surengta Gandro pavakarių 
šventė. Joje Rambyno regioninio parko direk-
torė Diana Milašauskienė pristatė leidinius 
– „Rambyno“ laikraštį ir „Rambyno“ žurnalą.  
Vėliau šventės dalyviai buvo vaišinami bulvių 
plokštainiu. Šventė tęsėsi Vilkyškių evangeli-
kų liuteronų bažnyčioje. Čia vyko tarptautinis 
vargonų muzikos festivalis „Vargonų muzika 
Vilkyškiuose – 2013“. 

Šventėje dalyvavo Martyno Jankaus 
vaikaitė Eva Jankutė, kuri 2010 m. Bitėnų-
Šilėnų miškelyje esančiose kapinaitėse 
pastatė paminklą – skulptoriaus Antano 
Boso iš akmens iškaltą motinos-angelo 
skulptūrą.

  
   „Vorutos“ inform.

     Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kapinių šventėje maldomis prisiminti čia ir svetur palaidoti lietuvininkai. Pamaldas laikė Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys
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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

LLKS Kaune suorganizavo tris slaptas 
spaustuves. Pirmoji buvo Jono Paragio na-
muose. 1943 m. rugpjūčio 4 d. gestapas suse-
kė ir likvidavo J. Paragio namuose veikusią 
spaustuvę. Vokiečių saugumo policijos ir SD 
1943 m. rugpjūčio mėn. ataskaitoje rašoma, 
kad LLKS buvo suduotas skaudus smūgis. 
Darant kratą Kauno „Syriaus“ baterijų fabri-
ko kontoroje, rastas daug inkriminuojamos 
medžiagos. Suėmus fabriko techninį vadovą, 
išaiškinta slapta LLKS spaustuvė Kauno 
pakraštyje. Spaustuvė buvo labai gerai 
paslėpta. Laikraštėliai buvo spausdinami 
rūsyje, už dvigubos sienos. Spaustuvėje buvo 
rasta amerikietiškos 200 kg svorio rankinės 
spausdinimo staklės, apie 243 000 spausdini-
mo raidžių, 1100 rulonų popieriaus, 5 tūkst. 
1943 m. liepos 25 d. „Laisvės kovotojo“ (Nr. 
13) egzempliorių, apie 350 „Apžvalgos“ 
(1943 m. liepos 10 d.) egzempliorių, daug 
atspausdintų LLKS statutų ir įvairių ran-
kraščių. Toliau gestapo ataskaitoje rašoma, 
kad ryšium su spaustuvės panaikinimu buvo 
suimta 11 laisvės kovotojų. Kiti, atrodo, buvo 
įspėti ir spėjo pasislėpti41. 1943 m. rugpjūčio 
pradžioje gestapas suėmė ir įkalino Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime LLKS spaudos lei-
dėjus Vladą Bakūną, Kazį Brazauską, Joną 
Grudzinską, Stepą Malinauską, Ričardą 
Naką, Vladą Ramanauską ir Zigmą Zubrį42. 
Vokiečių saugumui panaikinus pirmąją 
LLKS spaustuvę, buvo įrengta laikina po-
žeminė spaustuvė A. Mickevičiaus slėnyje. 
Trečioji ir paskutinė LLKS spaustuvė buvo 
įrengta Antano Mildažio namuose Laumėnų 
kaime, Aukštosios Panemunės valsčiuje. Po 
rūsiu buvo įrengta erdvi patalpa su elektros 
šviesa. Joje buvo patogu dirbti. Spausdino 
Jonas ir Antanas Mildažiai bei Vytautas 
Paragis. Gestapas spaustuvę susekė ir už-
darė 1944 m. gegužės mėn. Tuo pačiu metu 
buvo suimti ir LLKS spaudos leidėjai bei 
talkininkai Jonas Deksnys, Bronius Budgi-
nas, Jonas Mildažis, Juozas Rudokas, Jurgis 
Valiulis, Jonas Vasiliauskas, Aleksandras 
Vytautas Viršila, Gabrielius Žemkalnis ir 
kt. Jie buvo išvežti į Vokietijos kalėjimus. 
Broliams Vytautui ir Jonui Paragiams vėl 
pavyko pabėgti43. 1945 m. balandžio mėn. iš 
Bairoito kalėjimo juos išlaisvino amerikiečių 
kariuomenė. Vokietijos kalėjimuose mirė 
LLKS nariai A. V. Viršila, I. Kurklietis, o greit 
po išlaisvinimo ir J. Rudokas. LLKS nuos-
toliai antinacinėje rezistencijoje buvo patys 
didžiausi tarp visų lietuvių pasipriešinimo 
organizacijų. 

Laisvės kovotojų spaudą platino spe-
cialiai suorganizuotas LLKS tinklas, kurio 
darbe dalyvavo šimtai LLKS narių ir ša-
lininkų. Bene svarbiausias LLKS spaudos 
platinimo ir paskirstymo centras iki 1943 m. 

rugpjūčio mėnesio buvo Kūno kultūros 
rūmai (KKR) Kaune (Sporto gatvė). Daug 
KKR darbuotojų buvo žymūs LLKS nariai 
(rūmų direktorius Algirdas Vokietaitis, 
pavaduotojas Vladas Bakūnas ir kt.). Per 
sporto apygardas LLKS nariai galėjo pla-
tinti savo spaudą visoje Lietuvoje. „Laisvės 
kovotojo“ ir „Apžvalgos“ administracijai 
iki suėmimo (1943 m. rugpjūčio 3 d.) vado-
vavo Vladas Bakūnas, įstojęs į LLKS 1942 m. 
rudenį44. LLKS spaudos platinimo tinklas 
apėmė visą Lietuvą ir buvo suskirstytas į 
septynias apygardas: 

1) Kauno miestas ir apylinkės,
2) Jurbarkas – Raseiniai,
3) Marijampolė (kartu su Vilkaviškiu 

ir Kybartais),
4) Šiaulių apylinkė,
5) Telšiai,
6) Ukmergė ir Zarasai,
7) Vilnius miestas ir apylinkės.
Kiekviena apygarda, jos vadovo nuo-

žiūra, buvo dar dalinama į miestus ir mies-
telius. Aktyvus LLKS spaudos platinimo or-
ganizatorius inžinierius Jonas Vasys aprašė 
rezistencinės spaudos paltinimo metodus: 
Buvau inž. J. Jurkūno prisaikdintas 1941 m. 
rudenį ir įjungtas į organizacinį LLKS skyrių. 
Pagrindinė (mano) užduotis buvo sudaryti tin-
kamą pogrindinės spaudos platinimo tinklą, kad 
LLKS spauda pasiektų visą Lietuvą. Būdamas 
V. D. universiteto mokomojo personalo nariu, 
galėjau lengvai užmegzti ryšį su studentais, ku-
rie, važiuodami (atostogoms) namo, platindavo 
spaudą po visą Lietuvą.

Nuo 1943 m., kada pradėjau dirbti inžinie-
riumi „Lietūky“, į ten dažnai atvažiuodavo at-
stovai iš visos Lietuvos, pasiimdavo platinimui 
ir LLKS spaudos.

Turėjau keletą patikimų ryšininkų su 
atskirais miestais. Į Kėdainius mūsų slaptą 
spaudą veždavosi nuolat į Kauną atvykstantis 
apskrities agronomas Antanas Šantaras, į 
Šakius – policijos viršininkas Erštikaitis, į 
Marijampolę – policijos viršininkas Pupalaigis; 
su Ukmerge palaikydavau ryšį per Joną 
Pipirą, o su Latvija – per Vytautą Ibricką. 
Po Kauno miestą laikraščius išvežinėdavo 
motociklu mano brolio Danieliaus draugai iš 
A. Technikos mokyklos Kirkus su Kostka45. 
Daug „LK“ ir „Apžvalgos“ numerių buvo 
išplatinta komandiruočių į įvairias Lietuvos 
vietoves metu, paliekama traukiniuose ar 
kitose viešose vietose, namų laiptinėse, 
siuntinėjama paštu. Gestapui suėmus 
V. Bakūną, LLKS spaudos platinimą 
organizavo Jonas Mildažis. Jam pavyko 
įtraukti į LLKS spaudos platinimo darbą 
Pažaislio valsčiaus viršaitį ir kelis jo 
savivaldybės darbuotojus46.

Savo slaptus laikraštėlius bei atsišau-

kimus leido ne tik LF ir LLKS, bet ir kitos 
smulkesnės rezistencinės organizacijos ir 
grupelės. Tarp jų išsiskyrė nepriklausomos 
Lietuvos Sąjūdžio leidžiamas laikraštis 
„Nepriklausoma Lietuva“. Tai buvo pir-
masis lietuvių antinacinės rezistencijos 
laikraštis. Jį 1941 m. rudenį Vilniuje pradėjo 
leisti liaudininkų srovės žmonės. Iš viso 
buvo išleista 49 numeriai (paskutinis nume-
ris 1944 m. liepos 22 d.). Laikraštį redagavo 
J. Kardelis, B. Bieliukas ir kiti liaudininkai. 
Didelių žmonių nuostolių laikraščio leidėjai 
nepatyrė. Yra žinoma, jog 1943 m. balan-
džio 29 d. gestapui suėmus vadinamąją 
„spaudos grupę“, tarp suimtųjų buvo ir 
„Nepriklausomos Lietuvos“ korektorius ir 
pagrindinis platintojas Nikodemas Abro-
mas-Abromavičius, laikraščio platintojas 
tarp lietuvių policijos Jonas Balčaitis, lai-
kraščio bendradarbiai Vaclovas Alksninis ir 
Pranas Žukas, rėmėjas Antanas Daniūnas47. 
Jie buvo išvežti į Štuthofo konclagerį. Po-
kario metais „Nepriklausomos Lietuvos“ 
leidimas buvo atnaujintas JAV.

Detalesnių žinių apie LLA laikraštį „Ka-
rinės ir politinės žinios“ neturime. Tėra 
žinoma, kad, organizuodamas laikraščio 
leidimą, daug nuveikė LLA vadas Kazys 
Veverskis. Jis taip pat rašė straipsnius ir 
laikraštį redagavo48. 

Slaptoji spauda buvo platinama net 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1943 m. 
sausio 28 d. gestapas suėmė penkis kalė-
jimo tarnautojus (tarp jų vieną moterį). 
Kalėjimo viršininkas I. Vylius-Velavičius 
dėl „neaiškios laikysenos“ buvo iš tarny-
bos atleistas49. Slaptos spaudos platinimas 
buvo gerai organizuotas ir išplėtotas po 
visą Lietuvą. Liudas Dambrauskas savo 
prisiminimuose rašė: Nelegali spauda buvo 
platinima organizuotai. Platinti padėjo pašto, 
policijos, net saugumo darbuotojai. Kiekvienas 
didesnis Lietuvos miestas turėjo atsakingą pla-
tintoją, kuris savo ruožtu aprūpindavo spauda 
vietos gyventojus. Daug padėjo paštas. Paštu 
siųsdavo banderoles saviems, kurie gavę žinoda-
vo, ką toliau daryti. Valdžios atstovams, o ypač 
įtartiniems asmenims, spauda buvo gabenama į 
namus – įmetama į pašto dėžutę. Čia daugiausia 
pasitarnaudavo studentai ir laiškanešiai. Ypač 
Kauno laiškanešiai noriai padėdavo. Vilniuje 
ir Kaune platintojai buvo parenkami pagal 
darbovietes.[...] Man atrodo, čia galima būtų iš-
vardinti visą lietuvių inteligentiją, nes vokiečių 
okupacijos metais nebuvo tokių, kurie perskaitę 
drįstų laikraštėlį sunaikinti. Nelegalioji spauda 
buvo lietuvių dvasinis penas50.  

Slaptoji lietuvių spauda buvo svar-
biausias antinacinės rezistencijos ginklas. 
Rašytinė antinacinė propaganda ir agitacija 
lėmė vokiečių mobilizacijų į kariuomenę ir 

41 Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvai 
1943 m. rugpjūčio mėn. ataskaita RSHA Berlyne, LCVA, 
f. R-1399, ap. 1, b. 61, l. 216, 217.

42 Laisvės besiekiant, p. 56–57.
43 Ibid., p. 49.
44 Ibid., p. 52.
45 Cit. iš Laisvės besiekiant: Lietuvos laisvės kovotojų 

sąjungos įnašas į antinacinę rezistenciją, Čikaga, 1983, 
p. 53, 54.

46 Ibid., p. 55.
47 Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvai 

1943 m. balandžio mėn. ataskaita RSHA, LCVA, f. R-1399, 
ap. 1, b. 26, l. 58-62.

48 LSSR Valstybės saugumo liaudies komisa-
ro A. Guzevičiaus 1945 m. vasario 10 d. specialus 
pranešimas LSSR LKT pirmininkui M. Gedvilui, LCVA, 
f. R-754, ap. 13, b. 40, l. 61.

49 LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 32, l. 11.
50 L. Dambrauskas, Gyvenimo akimirkos, V, 1990, I 

dalis, p. 167.
51 H. Žemelis, Okupantų replėse, Bad Wörishofen, 

1947, p. 66.

* Pranešimas skaitytas 2013 m. balandžio 29 d. 
LR Seime vykusiame forume-minėjime 
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darbo tarnybą sužlugdymą, visišką lietuvių 
SS legiono suboikotavimą. Slaptoji spauda 
buvo gaudyte gaudoma ir skaitoma Lietu-
vos miestuose ir kaimuose, jos nurodymai 
ir instrukcijos lėmė mūsų jaunimo vienokią 
ar kitokią laikyseną. H. Žemelis rašė: Jeigu 
vokiečių valdžia išleisdavo kokį potvarkį ar 
paskelbdavo kokią registraciją, tai visi laukė, 
kaip pasakys tuo klausimu pogrindis, ir tik tada 
išpildydavo arba ne. Nežinomų aukotojų aukos 
plaukė nepertraukiamai51. 

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

1998 06 04 Vilkyškiuose pašventintas 
paminklas (sulūžusio vežimo dalis, aut. Ša-
rūnas Arbačiauskas), primenantis Zalcburgo 
liuteronų atsikraustymą (1731–1732).

1773 06 05 Žabynuose (Darkiemio aps.) 
gimė Johanas Frydrichas Glogau, Maž. Lie-
tuvos raštijos veikėjas, ev. liuteronų kunigas. 
Išleido knygelę apie M. Liuterio gyvenimą 
(1818, 1882). 

Mirė 1831 11 12 Papelkiuose.
1928 06 07 Klaipėdoje įsteigta draugija 

„Jaunųjų Sandora“.
1753 06 09 Mielkiemyje mirė Petras Go-

tlibas Milkus, poetas, vertėjas. Studijavo 
Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, ku-
nigavo. Išvertė dalį Biblijos (1735), sueiliavo 
keliolika giesmių (išsp. 1753 m. giesmyne). 

Gimė 1693 m. Tilžėje.
1928 06 11 Bliūdžiuose (Nemunėlio Ra-

dviliškio apyl.) gimė Erikas Laiconas, 1998 
05 21 Žeimelyje įšventintas kunigu diakonu, 
esperantininkas. 

Mirė 2008 01 28 Kaune. Palaidotas Eigu-
lių kapinėse.

1913 06 16 pašventintas kampinis Šilu-
tės ev. liuteronų bažnyčios akmuo (naujai 
pašventintas 1924 08 27), o 1926 11 10 pa-
šventinta mūrinė Martyno Liuterio ev. liut. 
bažnyčia su 50 m aukščio bokštu, kuriame 
laikrodis ir 3 varpai. 1913 10 01 įsteigta pa-
rapija (atsiskyrė nuo Verdainės parapijos). 
Po karo parapija įregistruota 1948 08 27. 
Aptarnauja kun. Remigijus Šemeklis.

1968 06 18 Lietuvos evangelikų liute-

ronų bažnyčia (LELB) priimta į Pasaulio 
Liuteronų Sąjungą (PLS). Išeivijos LELB 
buvo priimta 1947 m.

1948 06 19 Bažnyčios turto nacionaliza-
cija, LSSR Aukščiausiosios tarybos įsakas 
dėl kulto pastatų nacionalizacijos.

1898 06 20 Rudminuose (Pilkalnio aps.) 
gimė Augustas Albertas Puskepalaitis, 
M a ž .  L i e t u v o s  k u l t ū r o s  v e i k ė j a s , 
spaustuvininkas. 

Mirė 1979 08 17 Bostone (JAV).
1988 06 22 Braunšveige (Vokietija) mirė 

kun. Adomas Gelžinius, buvęs Kretingos 
klebonas ir lietuvių ev. liuteronų senjoras, 
LELB Konsistorijos viceprezidentas. 

G i m ė  1 9 0 2  0 4  1 9  L a m s o č i u o s e 
(Šilutės aps.).

1998 06 27 katalikų seminarijos auklė-
tinis Saulius Varanavičius, ordinuotas 
kunigo tarnystei Kretingalės ir Skuodo ev. 
liuteronų par.  Aptarnauja ir Mažeikių bei 
Butingės par.

1753 06 30 Narkyčiuose (Įsruties aps.) 
gimė Jonas Gotfridas Jordanas, raštijos 
veikėjas, išsaugojęs K. Donelaičio poemos 
„Metai“ rankraštį, redagavo Liudviko 
Rėzos Bibliją (1816), užrašinėjo lietuviškas 
dainas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, 
kunigavo. 

Mirė 1822 08 01 Galdapėje.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ, 
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

„Nepriklausoma Lietuva“, 
1943-12-20,  Nr. 23–24  
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Juodasis kryžius – taikios kuršių krikšto 
idėjos žlugimas prieš 750 metų (II)

Iš Mažosios Lietuvos istorijos

Habil. dr. Benediktas JANKAUSKAS, Kaunas
Kodėl kuršiai priėmė žeminančias krikšo 

sąlygas? Skaitytojui gal ir nelengva suprasti, 
kokia turėjo būti to meto kuršių padėtis, jei 
buvo daromos pirmojoje straipsnio dalyje 
minėtosios sutartys, prisimenant, kad netoli-
moje praeityje, gal jaunystėje net tas pats La-
mekinas sėkmingai gynė kuršius nuo danų 
ir švedų puldinėjimo, o ir patys kuršiai kėlė 
siaubą Gotlando salos, Danijos ir Švedijos 
pakrančių gyventojams3,12,13. Pagaliau dar 
visai neseniai – 1209 m. – Lamekino vedami 
kuršiai kėlė didžiulę grėsmę Rygai11. Tokį 
„paklusnumą“ galėjo sukelti nebent sunkiai 
suvokiama Balduino įtaigos galia arba bevil-
tiška tampanti kuršių situacija, kai jie patys 
nebeturėjo vilties priešintis jėga brukamai 
krikščionybei. Kuršiai gerai žinojo, kad, kaip 
rašo A. Butkus, „Rytų Žiemgala iki 1230 m. 
ėjo iš rankų į rankas“6; žinojo ir apie kryžiuo-
čių jau niokojamą Prūsiją4; galėjo jie žinoti 
ir apie lietuvių nesutarimus su žiemgaliais, 
bet, anot T. Narbuto11, su žemaičiais kuršiai 
sugyveno draugiškai. 

T. Narbutas kuršių padėtį aiškiau atsklei-
dė ketvirtame „Lietuvių tautos istorijos“ 
tome11, kur, aprašęs vokiečių užblokuotą 
kuršių ir kitų pagonių laivininkystę Baltijos 
jūroje, taip apibūdino kuršių padėtį: Tad 
Kuršas pasijuto apimtas kažkokio stingulio, 
atsidūrė nepritekliuje ir nemalonėje. Tikriausiai 
šitaip reikalams susiklosčius, pairo santykiai su 
Žemaitija ir kitomis padermės atšakomis, ku-
rios XIII amžiaus pirmajame ketvirtyje įstūmė 
Kuršą į sunkumus, kai per kryžiuočių sukeltą 
audrą Prūsijoje visai tautai ėmė grėsti baisūs 
įvykiai; tai išpranašavo žlugimą Kuršo, tuomet 
tiesiogiai susiejusio Sambiją su Livonija, kitaip 
sakant, Livliandija. Galingiausias Kuršo kuni-
gaikštis Liamechinas, numatydamas jo tėvynę 
galinčias užgriūti nelaimes, nesumanė kitokio 
būdo apsisaugoti nuo jų, kaip tik, tarpinin-
kaujant vienuoliui Balduinui Alniečiui, pulti 
į glėbį Šventajam Tėvui, – mat jis greičiausiai 
nesitikėjo, kad valdžią po jo perims valdovas, 
kuriuo tauta pasikliaus ir kuris galės apsaugoti 
jos nepriklausomybę11. Prisimenant vėlesnius 
istorinius įvykius Lietuvoje, galima spėti 
Lamekiną darius apgalvotą diplomatinį 
veiksmą, ir daug padoresnį nei mums gerai 
žinomą vėliau karaliumi karūnuoto Mindau-
go3,4,14. Palankiai susiklosčius aplinkybėms 
Lamekino „diplomatiniai“ veiksmai galėjo 
ir išgarsinti, ir sustiprinti Kuršą, kaip sava-
noriškai krikštą priėmusį kraštą. 

Taikios krikšto idėjos plėtojimas. To-
liau sekdami anksčiau pradėtąją T. Narbuto 
vystomą įvykių eigą tuometiniame Kurše, 
sužinome, kad, vadovaujantis anksčiau mi-
nėtaisiais kuršių ir vienuolio Balduino susi-
tarimais, buvo išruošti viso Kuršo pasiuntiniai 
įteikti popiežiui Grigaliui IX bulės, pažymėtos 
1233 metų vasario 11-osios data, kuria buvo 
patvirtinamos visos su Balduinu sudarytos 
sutartys ir priimamos jo sąlygos. Popiežius, jau 
iš anksto žinodamas apie to vienuolio darbus, 
buvo labai nudžiugintas, paskyrė ir pats savo 
rankomis įšventino jį Žemgalos vyskupu, o ne-
trukus, 1232 metų sausio 28-ąją, suteikė garbę 
būti popiežiaus legatu Vinlandijoje (pajūrio 
kraštas, priklausęs Kuršui ir Žemaitijai, arba 
tenykštei Vendijai), Estlandijoje, Žemgaloje ir 
Kurše, su jo valdžiai pavestomis vyskupystėmis 
Livonijoje, Estijoje, Kurše, Vendliandijoje, 
Revelyje ir Vironijoje2. 

Svarbu pažymėti, kad net imperatorius 
Fridrikas II pagonims, norintiems taikiu 
būdu priimti krikštą, laidavo nuosavybės 
neliečiamumą, nustatė galiojimą tokių pat 
įstatymų, kokie buvo įvesti Livonijoje, Estijoje, 
Prūsijoje ir Žemgaloje, griežtai perspėjant, kad 
naujakrikštai atleidžiami nuo visokių duoklių, 
jiems neprimetama karalių, kunigaikščių, grafų 
bei didikų jurisdikcija ir jie gali naudotis viso-
kiomis prerogatyvomis, kokias turi laisvi Romos 
valsytbės ir Apaštoliškojo sosto piliečiai2. Toje 
vietoje T. Narbutas daro nuorodą į: „Geb-
hardi. Geschichte von Liefland, Estland, 
Kurland und Semgallen. – S. 369. Žr.: Rey-
naldi. Ann. Eccles. – T. – XIII . – P. 219“.

Kalavijuočių ordino priešinimasis tai-
kaus krikšto idėjai. Netrukus per šį įstatymą 

kilę Kalavijuočių ordino riterių vaidai su 
vyskupais, nes riteriai tikrovėje neturėjo jokių 
kitų ketinimų – tik plėsti užkariavimus ir didinti 
turtus, įgyjant juos pagonių kraštuose2. Taip 
įvykiams klostantis, nelaimės kraštui būdavo 
nešamos ten, kur išmintingu nuosaikumu, be 
nekalto kraujo praliejimo galima buvo daugiau 
nuveikti2. T. Narbutas aprašo ir ordino riterių 
skriaudas gyventojams ir jų kurstomą nesan-
taiką tarp gyventojų ir kunigų, ir kenkimą 
vyskupų potvarkiams. Taip pat pažymima, 
kad dalis Kuršo anksčiau buvo Rygos krikščionių 
užimta, tad priklausė šio miesto gyventojams, 
riteriams ir vyskupams2. Ta dingstimi naujasis 
Rygos vyskupas Mikalojus buvęs sudaręs 
įvairias sutartis, susijusias su Ezelio sala. 
Viena iš jų, įsigaliojusia 1231 metų rugpjūčio 9-
ąją, rygiečiams atidavė trečdalį minėtosios salos, 
Kuršo ir Žiemgalos, leisdamas statyti ten bažny-
čias, rinkti dešimtinę, o už tai rygiečiai privalėjo 
kiekvieną kartą vyskupui teikti ginkluotą paramą, 
išskyrus žygius prieš imperatorių2. Ypač aktu-
alu pažymėti, kad minimas dovanojimas 
apėmė dabar užkariautas žemes ir tai, kas dar 
turėjo būti tose provincijose užkariauta2. Ir tas 
pasakymas dabar užkariautas, matyt, sietinas 
su T. Baranausko teiginiu, kad Pirmasis 
kalavijuočių žygis prieš kuršius buvo surengtas 
tik 1230 m. pabaigoje5. Vėliau, 1232 m. kovą, 
vyskupas atsisakęs Mederotės pilies Kurše 
septyniasdešimt vieno Rygos pirklio naudai, 
sulygdamas, kad jie siųstų karius tarnauti 
jo kariaunos miesto pulke, o Kuršą tuokart 
iki dešiniojo Ventos upės kranto prijungė 
prie savo katedros jurisdikcijos. Ezelio 
sala 1234 m. gruodžio 20-ąją dieną buvo 
padalinta kryžiuočiams ir Rygos miestui, o 
1235 m. sutartimi anksčiau minėtoji Kuršo 
dalis perleista vyskupui Balduinui iš Žemgalos 
su visomis tomis pat teisėmis, kaip kad šis turėjo 
į Kuršą ir Žemgalą. Vyskupas mainais 126 to 
miesto gyventojus priėmė į savo leną, skirdamas 
valdas jiems Kurše ir Žemgaloje2.

Tiesa, anksčiau aprašytosios „mani-
puliacijos“ rodo ne tik tai, kad ne visi 
vyskupai buvo tokie „demokratiški“, 
kokiu atrodė Balduinas, bet ir tai, kad 
visų vakariečių, pradedant popiežiumi ir 
baigiant eiliniais riteriais, vyskupais bei 
kunigais, galutinis tikslas buvo užkariauti 
visą Kuršą ir net Žemaitiją, apie ką, be 
minėtųjų „manipuliacijų“, liudija ir pride-
damas primytivokas senas žemėlapis. Jame 
kaip Livonijos kaimynai neberodoma nei 
Žemaitija, nei Lietuva.

Keistokai atrodo tai, kad chronologiškai 
visai priartėjęs prie Kalavijuočių ordinui 
lemtingų 1236-ųjų metų, T. Narbutas toje 
vietoje neužsimena nei apie Ordino katas-
trofišką pralaimėjimą prie Kamenio (Tita-
galio)11, Kamna4, Saule netoli Bauskės15 ar 
prie Šiaulių10,16, nei apie po to mūšio Kurše 
kilusį išsivaduojamąjį judėjimą.

1.Ceklio krašto istorija. Iš „Istorijos vingiais“, 
http://ceklis.apie.lt/

2 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, III t. 
Vilnius: Mintis, 1994, 484 p.

3.Kiaupa Z., Lietuvos valstybės istorija, II leidi-
mas, Vilnius: Baltos lankos, 2006, 312 p.  

4 Daukantas S., Istorija žemaitiška, Vilnius, 
1995, 664 p.

5 Baranauskas T., Zabiela G., „Ceklis 1253 
metais: istorinė-archeologinė analizė“ in: Žemaičių 
istorijos virsmas iš 750 metų perspektyvos, sudaryto-
jas A. Ivinskis, Vilnius: Aidai, 2004, p. 9–55.

6 Butkus A., Latviai, Kaunas: Aesti, 1995, 
70 p.

10 Lietuvos istorija (red. A. Šapoka). Vilnius, 
Mokslas, 1990, 687 p.

11 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija. IV t. 
Vilnius: Mintis, 1997, 668 p.

12 Butrimas A., „Svarbiausios kuršių, žiemga-
lių ir žemaičių istorijos datos“ in: Žemaičių žemė, 
2012, Nr. 1 (83), p. 14–15.

13 Jankauskas B., „Atkurtai Klaipėdai – 750. 
Senajai – ?“ in: Voruta, 2012, Nr. 15 (753) ir Nr. 
16 (754).  

14 Ivinskis Z., Lietuvos istorija: iki Vytauto Di-
džiojo mirties. Roma, Piazza della Pillota 4. 430 p. 

15 Pichel Ch. L. T., Žemaitija, Kaunas: Ajeta, 
1991, 230 p.

16 Baranauskas T., Viduramžių Lietuva, http://
viduramziu.istorija.net/ 

Kuršių kova su kryžiuočiais prie Gotlando 1210 m. balandžio 18 d. Vimba V.1

Senovinis netikslus Livonijos žemėlapis su didelėmis neįgyvendintomis pretenzijomis

Lietuvos muitinė – Naujamiestyje?!
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Visados su malonumu perskaitau rubriką 
„Muziejus laikraštyje“, kurį rengia Trakų 
istorijos muziejaus bendradarbiai, o spaus-
dina nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis 
„Voruta”.

Šįkart sudomino str. „1919–1940 m. Lietu-
vos muitinių plombos“1. Nors jame rašoma, 
kad pirmieji muitinės postai pradėjo veikti prie 
sienos su Vokietija, tačiau išvardintųjų sąraše 
ir Naujamiestis, esantis beveik Lietuvos centre. 
Tačiau str. autorius nekaltas – jis tiesiog aklai 
pasinaudojo oficialiu dokumentu „Laikinieji 
muitinių įstatai“, kurį parengė Laikinosios 
Vyriausybės valdininkai, o pasirašė A. Sme-
tona, Valstybės Prezidentas ir M. Sleževičius, 
Ministeris Pirmininkas2. Reikia atminti, kad be 
Naujamiesčio (Panevėžio apskr.) Lietuvoje 
buvo ir du Naumiesčiai, kurių vienas vėliau 
pavadintas Kudirkos Naumiesčiu (Šakių 
apskr.), o kitas – Žemaičių Naumiesčiu (Tau-
ragės apskr.). Tad pastarasis ir įvardintas 
Naujamiesčiu.

1Algirdas Paulauskas. 1919–1940 m. Lietuvos 
muitinių plombos. Voruta, 2013 m. gegužės 25 d.  (Nr. 
11 (775), p. 8.

2Laikinieji Lietuvos muitinių įstatai. Laikinosios 
vyriausybės žinios, 1919 m. gegužės  8 d. (Nr. 6), p. 2 
arba internete: 

http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biE
xemplarId=25236&biRecordId=3536.

Laikinieji Lietuvos muitinių įstatai 
(fragmentas). „Laikinosios vyriausybės 

žinios“, 1919 m. gegužės 8 d.  (Nr. 6), p. 2
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Vilnius, Wilno, Вильна ar dar kaip?*
Algis UZDILA, Punskas

Istorijoje esame pratę matyti, kad 
mūsų valstybės teritorijoje nusistovėję 
tautos sukurti vietovardžiai yra visaip 
kraipomi. Tuos vietovardžius svetimose 
lūpose bandyta įsisavinti drauge su te-
ritorija. Ir taip darėsi ne tiktai Lietuvoje.

Lenkų sostinę Warszawa vokiečiai 
iki šiandien yra linkę vadinti Warschau 
(beje, baltų sukurtas Varšuvos vardas 
lenkų iki šiandien išlaikytas sveikas, 
tik rašomas lenkų priimtomis raidėmis; 
priesagos -ava ir -uva yra tarminiai 
variantai, plg. Sūduva, bet Jonava, liet. 
Dauguva, lat. Daugava...), o lietuvišką 
vietovardį Suvalkus (lenk. Suwałki) karo 
metais perkrikštijo į Sudauen ir t. t.

Panašus likimas ištiko ir Lietuvą. Ka-
dangi čia nuo Lietuvos su Lenkija unijos 
laikų per bažnyčią įsigalėjo lenkakalbė 
kanceliarija, Lenkija ir su Lietuvos vie-
tovardžiais ėmė tvarkytis lyg su savo 
nuosavybe. Ir štai Vilnius tapo Wilno, 
Medininkai – Miedniki, Varėna – Orany, 
Ukmergė – Wilkomierz...

Yra logikos Lenkijoje ar Gudijoje baltų 
sukurtus vietovardžius lietuviškai vadinti 
autentiškais vardais, kaip antai Balstogė, 
Varšuva, Suvalkai, Seinai, Šešupė, 
Galdapė ar Gervėčiai, Pelesa, Girios, 
Ašmena, Lyda..., nes tik šitos formos 
turi savo etimologiją ir tik jos mokslui 
teikia informacijos apie to meto žmonių 
gyvenimą, jų mąstyseną ir geografinės 
aplinkos pažiną. Jeigu svetimos jėgos 
būtų mūsų sąmonės nenutraukę, būtume 
žinoję, kad ir Lenkijos didžiausias uostas 
Gdansk lietuvių turėtų būti vadinamas 
Danska. Mano močiutė ir net mama 
dar vaikams dainuodavo: „Parvažiau, 
parvažiau močiutė iš Dansko, parvežė, 
parvežė pyragėlio pansko.“ Danska tai 
būdvardis, rodantis pelkėtą, drėgną 
teritoriją. Kalti dėl to Žulavai (dėl šaknies 
plg. liet. įžūlus – suprask „sunkiai 
klampojama pelkė“). Vokiečiai ją įvardijo 
prūsiško skolinio būdvardžiu danzig, ir 
tik ilgainiui būdvardis sudaiktavardėjo 
ir miestas buvo vadinamas Danzig, 
kuris lenkų kalboje po daugelio visokių 
mėginimų nusistovėjo kaip Gdansk. Tas 
pats pasakytina apie Vilniaus krašto 
„lenkiškas“ pavardes. Juokinga teigti, 
kad, tarkime, Narkevičius, Talmontas 
ar Talmantas tai lenkiškos pavardės. Jos 
tiktai aplenkintos. Lenkiški asmenvardžiai 
taip pat turi lenkišką etimologiją, 
kaip, tarkime, Jarosław. Lenk. jary tai 
jaunas, gaivus, žvalus, guvus, stiprus 
ir yra bendras su senovės baltų žodžiu 
jorė „pavasario žaluma, šviežuma“, o 
sława tai šlovė. Lietuvių kalba, kaip ir 
archeologija, turi būti savos kūrybos 
autentiškumo sergėtoja. Ją išsaugoti 
yra mūsų kultūrinė pareiga, nes tai 
pirminis paveldas. Jeigu gerbiame kapus, 
gerbkime ir tų žmonių mums paliktas 
vertybes. Antai Lenkijos upių karalienės 
Vislos (vok. Weichsel, lot. Vistula) vardas 
yra sietinas su liet. veiksmažodžiu visti, 
taigi Vislà yra upė, kurioje vandens 
privista ir jis išsilieja iš krantų. Šitaip 

buvę galima įvardyti tik didžiulę ir arti 
krantų pavojus keliančią upę. Bet lenkams 
jau šios informacijos ryšys su jų sąmone 
yra nutrūkęs ir pasidarė nesuvokiamas. 
Tik pagirti reikia žmones, gebėjusius 
išsaugoti autentišką upės vardą, kurio 
prasmės net ir Lietuvoje nesuvokiame, 
jeigu ją rašome Výsla. Taigi iš šių 
pavyzdžių matome, kad bekraipydami 
vietovardžius nusikalstame istorijai ir 
kultūrai nepriklausomai nuo tautybės 
ar kalbos, nors tų kraipymų motyvai 
yra skirtingos prigimties. Kuomet 
sakome Vysla, atskleidžiame tiesą, kad 
nesuvokiame tikrojo upės vardo prasmės. 
Bet kraipydami nesiekiame nuslėpti 
lenkų kalbinio mąstymo (nors jo šiuo 
atveju ir nėra, jis paveldėtas iš anksčiau 
ten baltiškai kalbėjusių žmonių). Kitos 
spalvos įgauna užsispyrėliškas bandymas 
išlaikyti „lenkiškus“ autentiškų Lietuvos 
vietovardžių kraipymus. Tos iškraipos 
atsirado spaudimo būdu siekiant didelės 
politinės įtakos, ir šiandien norima, kad 
to „įdirbio“ lenkiškai kalbantys Lietuvos 
piliečiai, šiukštu, neužmirštų, nes ką, 
žmogus, galì žinoti...

Paimkime Lenkijoje spausdinamas 
knygas ar laikraščius vokiečių kalba ir 
pamatysime, kad lenkų tautinis orumas 
neleidžia taikstytis, kad jų asmenų, 
miestų, kaimų ar vandenų vardai būtų 
tampomi ant svetimų kurpalių. Juk iš 
tikrųjų tai ir vokiškomis raidėmis galima 
parašyti Warschawa, lygiai kaip Wars-
chau. Ir čia neatsižvelgiama į vokiečiuose 
nusistovėjusią tradiciją, nes tai svetima 
tradicija, atėjusi iš tų laikų, kuomet su 
vietovardžiais ir savo įtaką svetimoje šaly 
bandyta plėsti. Šitai puikiai supranta ne 
tik politikai, bet ir išprususi bei tautiškai 
susipratusi lenkų visuomenė. Ogi čia nei 
Warszawa lenkų kalboje, nei Warschau 
vokiečių kalboje savo etimologijos neturi, 
nes ir vienai, ir kitai kalbai tas vardas yra 
perimtas iš baltų. 

O kaip padėtis klostosi Lietuvoje? 
Antai Varėna vardą gavo nuo rausvu 
gruntu tekančios upės Varėnės, kuri, 
įveikusi Varėnio ežerą, įsilieja į Merkį. 
Abu šie vardai yra vienos šaknies, kaip ir 
Varmė (Prūsijos žemė) ar varis (rausvas 
metalas). Šias sąvokas sieja rausva spal-
va. Dzūkai ir sparvą vadina varmu (dėl 
prisigėrusio kraujo). Prūsų kalboje var-
mian „raudonas“. Tie vardai rodo, kiek 
senieji baltai pažinojo savo geografinę ar 
fizinę aplinką. O lenkiškas aklas fonetinis 
perkrikštas Orany mums visą šią istoriją 
dėl kažkokių ambicijų nubraukia vienu 
siūčiu ir perša mintį, kad čia kalbama 
apie kažkokias neįmintas žaizdas, o gal 
čia apie suartus laukus kalbama? Ir viena, 
ir antra – yra nusižengimas civilizacijai ir 
vogimas istorijos. Šalčininkai vardą gavo 
nuo upės Šalčios, o Šalčia – nuo šaltinių 
ir šalto upės vandens, kai Soleczniki yra 
karikatūrinė iškraipa, peršanti nevykusią 
užuominą į ryšius su druska. Beje, nuo 
sūraus vandens vardą yra gavęs Drus-
konio ežeras, prie kurio turime išaugusį 
Druskininkų miestą. Kai Medininkus 
(sėsliją su medine pilimi) perkrikštijo 
į Miedniki, tai ir gavome vos ne antrą 
Varėną. Iš Lietuvos kilusio didžiojo len-
kų tautos revoliucionieriaus, politinio ir 
karinio veikėjo Pilsudskio (iš pravardės 
Pilsūdas – suprask – pilyje gyvenantis 
sūdas, kitaip sakant, sūduvis) pavardės 
rašymas lenkams iki šiandien dar vis 
kelia sunkumų – dažnas klausia, kaip ra-
šyti – Piłsucki ar Piłsudzki, o paaiškinus, 
kad Piłsudski, klausia, kodėl taip keistai. 
Mokančiam lietuvių kalbą pavardės 
rašyba abejonių nekelia. Kai tarpukario 
lenkų valdomoje Rytų Lietuvos dalyje 
gyveno žmogus pavarde Galatiltis, jį 
tos pačios filologinės neprusos svetimi 
žmonės fonetiškai perkrikštijo į Gołotylec 
(net versti netinka, ką tai reiškia). Kurio-

ziškai skamba, bet kur didžioji politika, 
ten į tokias smulkias ašaras dėmesio 
nekreipiama.

Šių kelių pavyzdžių fone pažvelkime 
ir į Vilnius-Wilno vardą.

Vilniaus miestas savo oficialią istoriją 
skaičiuoja nuo 1323 m., kuomet Lietuvos 
didysis kunigaikštis Gediminas pasiuntė 
sausio 25 d. datuotą laišką vokiečių pir-
kliams, kviesdamas juos į Vilnių. Tikroji 
miesto ar juo labiau gyvenvietės istorija 
yra gerokai senesnė, bet dar senesnė yra 
upė Neris ir į ją įtekanti Vilnià. Pirmosios 
upės varde įamžintas jos sraunumas – 
vanduo kaip strėlė neria, antroji taip 
pavadinta dėl savo ryškių vilnių – be-
siritant akmenuotu dugnu sraunaus 
vilnijimo (bangavimo, kas lenkiškai būtų 
falowanie). Miestas kūrėsi pastarosios 
upės krantuose ir nuo jos gavo vardą. 
Tokia yra miesto istorija, įrašyta kalboje, 
ir šitai naikinti būtų barbariška. Bandyti 
samprotauti, kad gal Wilno pavadintas 
nuo Wilja (atkeltinio vardo), yra nerimta, 
nes jau pirmoji kluptis yra ties archeolo-
gija, o toks kalbinis mąstymas užklius 
ir už priebalsio n, kurio Vilijoje nėra. 
Bet politikai į sentimentus nesidairo, o 
žmonės kaip žmonės, ne visi juk filologai 
ir ne visi suvokia miesto vardo prasmę. 
Tik kai politikai nepasikonsultavę su spe-
cialistais sprendžia problemas, tuomet 
ir pamatome, kokie yra apgailėtini tie 
„politikai“. Tokį barbariško vietovardžių 
koneveikimo pavyzdį matome Mažosios 
Lietuvos krašte, kur, pvz., Tilžė (nuo 
tilžti „darytis skystam, skiestis žemei) 
žemėlapiuose žymima kaip Sovietsk (nuo 
rus. sovietskij)... Ir taip ištisai pasielgta su 
visu to krašto geografiniu vardynu. Net 
mūsų literatūros klasiko Kristijono Done-
laičio gyvenamosios vietos Lazdynėliai, 
Stalupėnai ar Tolminkiemis įvardijami 
kaip Višniovka (vietoje lazdynų atsiradę 
vyšnios), Nesterov ar Čistyje Prudy. Tik 
tos tvankos yra ironiškai apmaurojusios. 
Jeigu tokį poelgį teisintume sovietišku-
mu, tenka pastebėti, kad iš Maskvos tie 
patys sovietai nepadarė kokio nors Kom-
munističesk (nuo kommunističeskij).

Vilnius buvo pakliuvęs ne tik į lenkų, 
bet ir į rusų įtaką, ir tuomet buvo per-
vardintas į Вильна. O juk į savo kalbinę 
formą taip pat gali reikšti pretenzijas ir 
vokiečių kalba, nes ir vokiečiai čia tvar-
kėsi. Žiūri ir galvoji – kam važiuoti kur į 
Iraką ieškoti Babelio bokšto, jeigu jis čia 
pat gali būti aptiktas. Tie, kurie svetimus 
vardus taip mėgsta kraipyti ir pasauliui 
piršti kaip autentiškus, vis dėlto savuo-
sius gina ir saugo. Kodėl?

Dar kartą norisi atkreipti dėmesį į 
Vokietijoje vartojamus Lenkijos miestų 
pavadinimus ir vokiečių kalba pačių 
lenkų įvardijamus savo miestus – tai dvi 
skirtingos formos. Pažvelkime į lenkų 
enciklopedijas ir pamatysime, kad net į 
anglų kalbą versdami informaciją, lenkai 
Pilsudskį rašo Józef Piłsudski (nors ten 
tokių raidžių nėra), ir tik skliausteliuose 
pateikia transkribuotą tarimo formą. Ir čia 
pripažinsime Lenkijai raciją, o ir demo-
kratiškai nusiteikę vokiečiai mėgina savo 
pseudotradiciją laužyti, nors su Breslau 
sunkiai sekasi. Lygiai taip turime ir Lietu-
vos raciją ginti, tai mūsų (lenkų taip pat) 
kultūringumo ir orumo požymis. Vilnius 
yra valstybės sostinė su senesniu vardu, 
negu galime nuspėti, ir teigti, kad ir kitos 
vardo formos dėl „tradicijos“ turi savo 
vietą istorijoje, būtų klaidinga ir juokinga. 
Viduramžiai jau seniai praėjo, pamažu Eu-
ropoje blėsta ir baigia jau lukštentis vidu-
ramžiškas požiūris į Europoje bei pasaulio 
valstybėse vartojamus vietovardžius. Save 
gerbiančios tautos kaip ir žmonės turėtume 
priprasti prie vietovardžių, kokius sukūrė 
to krašto šeimininkai. Ir nesvarbu, ar isto-
rijos sūkuriuose ilgainiui vietos gyventojų 
mentalitetas bei kalba pasikeitė, ar išliko 
autentiška. Taigi ir čia sukurti vietovardžiai 
privalo būti gerbtini. Juk jau įsibėgėjęs 
XXI a. su visa kompiuterine technologija, 
ir šiandien propaguoti tamsybiškumą yra 
vargana filosofija. Beje, ir žalinga. Jeigu 
sugeba prancūzai ir vokiečiai priimti 
autentišką Vilniaus vardo formą, tai negi 
lenkai yra mažiau kultūringa ar mažiau 
raštinga tauta? Kalbant apie Vilnių reikia 
pridurti, kad lenkų kalba net ir V raidę 
(vadina ją raide fau) turi įsivedę ir vartoja 
svetimžodžiuose bei fizikoje. Beje, tas pa-
sakytina ir apie lietuvius. Jei vietovardis 
ar asmenvardis netinka kalbai, tai kalbos 
problema, ne vietovardžio. Bet iš tikrųjų 
tai ne kalba kelia problemų, o mūsų ribotas 
mąstymas. Jeigu norime dėtis demokratais 
ir diskutuoti dėl dvikalbių užrašų, anaiptol 
nereiškia, kad galime kraipyti savo vardy-
ną ir pripažinti okupacijos reliktus, ar dar 
gražiau – atsiprašyti kaimynų, kad ir mes 
norime būti Europoje žmonės be skursnos 
kompleksų.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kalba pasakyta  š. m. balandžio 15 d. 
Rašytojų klube (Lietuvos rašytojų sąjunga, 
Vilnius) vykusiame Jotvingių krašto istorijos 
paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 
(vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, Punsko 
„Aušros“ leidykla, 2012) pristatyme

Algis Uzdila

      Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Žurnalistų ekslibrisai
Dviejose Vilniaus bibliotekose buvo surengtos žurnalistų ekslibrisų parodos. Lie-

tuvos žurnalistų sąjunga (LŽS), Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Lietuvos 
dailininkų sąjunga su LŽS Senjorų klubu išleido parodose eksponuotų ekslibrisų 
katalogą. Jos sudarytojas – Žurnalistų sąjungos ir Dailininkų sąjungos narys Alfonsas 
Čepauskas. Katalogą maketavo ir jo viršelį kūrė Jonas Vėlyvis, o katalogo išleidimą 
rėmė žurnalistas senjoras Mečislavas Sadovskis. 

Kataloge yra 144 ekslibrisai, kuriuos sukūrė 46 autoriai – žinomi Lietuvos dailinin-
kai bei menininkai iš užsienio valstybių; kelis ekslibrisus sukūrė patys žurnalistai. 

Menotyrininkas Albertas Vaidila pateikęs žinių apie ekslibriso istoriją Lietuvoje. 
Yra išsami informacija apie parodose eksponuotų ekslibrisų priklausomybę, autorius, 
ekslibrisų dydį bei gamybos techniką ir pagaminimo datą.

„Vorutos“ inform.
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„Ryto “ pirmininkas 
Petras Kraujalis ir jo atminimas*

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Prof. habil. dr. Kęstutis MAKARIŪNAS, Vilnius
Petras Kraujalis (1882 07 20–1933 08 

17)1 priklauso jaunesniajai lietuvių tautinio 
atgimimo veikėjų kartai, iškilusiai jau po 
spaudos draudimo ir 1905–1907 metų revo-
liucinių įvykių. Kunigas, kurio pažiūrose 
lietuviškas patriotizmas buvo derinamas su 
neprieštaravimu katalikybės principams, 
siekęs, kad lietuviai laikytųsi gimtosios 
kalbos ir būtų apsišvietę žmonės. „Ryto“ 
draugijos narys nuo pat jos įsteigimo, dar 
iki tol Vilniaus lietuvių spaudoje rašęs apie 
tokios draugijos būtinumą. Minint „Ryto“ 
draugijos šimtmetį P. Kraujalis prisimintinas 
pirmiausia kaip jos pirmininkas lenkiškuoju 
okupatmečiu, kovotojas už lietuviškas mo-
kyklas, jų organizatorius ir gynėjas Lenkijos 
užgrobtoje ir aneksuotoje Lietuvos dalyje.

Vilniaus Antakalnyje, Saulės kapinėse 
prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, yra Vil-
niaus lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininko kunigo profesoriaus Petro Krau-
jalio kapas. Nedaug kas jį žino. Nuo kapinių 
vartų pagrindiniu taku palypėjus į kalnelį 
kokį šimtą metrų, takui pasukus į kairę 
paėjus dar porą dešimčių žingsnių, dešinėje 
pusėje, už pilkos apleistos koplytėlės, kiek 
toliau nuo tako, akmeninių ir cementinių 
antkapių sangrūdoje pasimato išsiskiriantis 
prieškarinio vilniečio skulptoriaus Rapolo 
Jachimavičiaus sukurtas paminklas. Jį puošia 
bareljefas su P. Kraujalio portretu, dviem 
klūpančiais mokinukais su knyga rankose 
ir įrašu: „Dirbo mokyklai ir tautai.“

Praėję laikai nepagailėjo paminklui 
išbandymų. Nežinia, kada dingo antkapį 
juosusios grandinės. Jau po Atgimimo, 
kapinėse siaučiant metalo vagims, buvo 
nuplėštas ir bareljefas. Dabar jis atkurtas. 
Iniciatyvos jį atkurti pagal išlikusias 
nuotraukas ėmėsi P. Kraujalio giminaitis, 
vilnietis verslininkas Rimantas Kraujalis, 
inžinierius, fizikas lazerininkas, Nacionalinės 
pažangos premijos laureatas. Bareljefą 
atkūrė skulptorius Viktoras Tunkevičius. 
Nuo 2008 m. bareljefas su P. Kraujalio aukšto 
įvertinimo žodžiais vėl puošia paminklą2.

P. Kraujalis gimė laikais, kai pasirodė 
daktaro Jono Basanavičiaus Aušra, skel-
bianti, kad lietuviai yra atskira tauta. Gimė 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje Žagarų kaime, 
priklausiusiame Labanoro parapijai ir Šven-
čionių apskričiai. Pobaudžiaviniame Lietuvos 
kaime daugėjo ūkininkų, išgalinčių leisti savo 
vaikus į mokslus. Kraujalių šeima turėjo pra-
našumą, kad dar iki baudžiavos panaikinimo 
jie, atrodo, buvo laisvieji valstiečiai, galėję 
kilnotis ir pirkti žemę3. Tarp prasilavinusio 
jaunimo sklandė ir tautinio atgimimo idėjos. 
Pasimokęs pas daraktorių, P. Kraujalis paskui 
mokėsi Mintaujos gimnazijoje, kur buvo ne-
mažai lietuvių. Jis buvo tarp tų, kurie, atsisakę 
kalbėti maldas rusiškai (Antanas Smetona, 
Juozas Tūbelis, Vladas Mironas ir kt.), 1896 m. 
iš gimnazijos buvo pašalinti. P. Kraujalis tęsė 
mokslus Vilniuje, čia 1902 m. baigė gimnaziją. 
Paskui per dvejus metus baigė su pagyrimu 
Vilniaus kunigų seminariją ir 1904 m. buvo 
pasiųstas į Sankt Peterburgo dvasinę akade-
miją. 1908 m. ją baigė teologijos kandidato 
laipsniu, prieš tai 1907 m. buvo įšventintas 
kunigu. Toks buvo būsimo Vilniaus „Ryto“ 
draugijos pirmininko pasirengimo dvasinin-
ko profesijai kelias, kurį vėliau labai koregavo 
gyvenimo realijos. 

Grįžęs į Vilnių, P. Kraujalis 1908 m. va-
sarą buvo paskirtas Visų Šventųjų bažnyčios 
vikaru, tačiau jau metų gale buvo išsiųstas iš 
Vilniaus. Priežastis – konfliktas dėl lietuvių 
kalbos bažnyčioje tarp parapijiečių lietuvių 
ir lenkų, gana įprastas tais laikais. „Toje pa-
rapijoje lietuviai pareikalavo pridedamųjų 
pamaldų gimtąja kalba. Parapijos klebonas 
kun. P. Kraujaliui pavedė sakyti lietuviškus 
pamokslus. Persižegnojus lietuviškai, būrys 
lenkų fanatikų ėmė giedoti lenkiškai. Krau-
jalis įtūžėlių neramino, tik pakeltu balsu 
pradėjo giedoti Evangeliją ir tol giedojo, kol 
rėksniai nutilo. Pasipiktinę litvomano įžū-
lumu lenkai kun. Kraujalį apskundė vysku-
pijos valdytojui Michalkevičiui, kuris jauną 

kunigą išsiuntė į Gardino vienuolyną.“4 
Gardine buvo lietuvių. Kun. Kraujaliui 

pavyko Bernardinų bažnyčioje sakyti pamoks-
lus lietuviškai. Parūpino lietuviškos spaudos, 
plėtojo kitą lietuvišką veiklą. Lankydamasis 
Marcinkonyse pas kun. Alfonsą Petrulį, būsi-
mą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signata-
rą, svarstydavo lietuvių reikalus5. Šiame labai 
lietuviškame krašte, kur nebuvo dvarų, patys 
kaimo žmonės nuo pat spaudos atgavimo 
laikų kai kur kūrė pačių išlaikomas mokyklas, 
kuriose lietuviškai skaityti mokė to paties 
kaimo raštingi ūkininkai6. 1910 m. Kraujalis 
buvo paskirtas Trakų parapijos vikaru. Čia jį 
stebino visai šalia Vilniaus esančios parapijos 
žmonių tamsumas ir didelis skurdas.

1911 m. vasarą kun. Kraujalis grąžinamas 
į  Vilnių ir  paskiriamas l ietuviškos 
Šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriumi, bet 
šias pareigas eina tik metus. 1911 m. rudenį 
pakviečiamas dėstyti lotynų ir lietuvių kalbų 
į Vilniaus kunigų seminariją, tampa jos 
profesoriumi, nuo 1912 m. dirba ir seminarijos 
ekonomu. Vieštauto slapyvardžiu rašo į 
Vilniaus žinias ir Viltį (Vieštautas – salos Stirnių 
ežere prie P. Kraujalio tėviškės pavadinimas), 
redaguoja 1911–1915 m. Vilniuje leistą 
katalikiškos krypties laikraštį Aušra. Pirmojo 
pasaulinio karo, tada vadinto Didžiuoju 
karu, trejus metus praleido pasitraukęs į 
Mogiliavą, kur 1915 m. rugpjūtį, gelbėdamas 
nuo artėjančios vokiečių kariuomenės, išvežė 
Vilniaus vyskupijos kurijos archyvą. 1918 m. 
pradžioje grįžo į Vilnių. Vilniaus vyskupu 
esant Jurgiui Matulaičiui, nuo 1919 m. kurį 
laiką buvo kurijos kancleriu. Sugrįžo ir į 
Vilniaus lietuvišką veiklą. Teko dirbti jau 
naujos, lenkiškos, okupacijos sąlygomis. 
Jos lietuviams nieko gero nežadėjo – tik 
paspartintą vertimą lenkais, į lenkinimo 
darbą įsijungus lenkiškajai administracijai ir 
lenkiškai valstybinei mokyklai.

Lietuvių tautinis atgimimas ir dabartinės 
lietuvių tautos formavimasis vyko laisvinan-
tis iš lenkybės. (Net lietuviško raidyno išlais-
vinimas iš lenkiškos abėcėlės Vinco Kudirkos 
Varpe ir Jono Jablonskio gramatikoje buvo šio 
laisvinimosi priemonė.) Lietuvių tauta forma-
vosi daugiausia iš dar lietuviškai kalbančių 
kaimo žmonių, žadinamų iš jų kilusios negau-
sios inteligentijos. Aukštesniųjų visuomenės 
sluoksnių žmonių dauguma tapatinosi jau 
su lenkų tauta, lietuvių kalbą laikė tik vietine 
neišsilavinusių žmonių šnekta. Po Pirmojo 
pasaulinio karo susikūrus atskiroms Lietu-
vos ir Lenkijos valstybėms, vidinis tautinis 
konfliktas virto tarpvalstybiniu. Tarpukario 
Lenkija iki pat jos žlugimo nepripažino Lie-
tuvos valstybės de jure. 

Lenkijos užgrobtoje Lietuvos dalyje, 
nepaisant amžiais vykusio spartesnio jos sla-
vėjimo, lenkinimo, rusinimo ir vėl lenkinimo, 
gyveno, daugiausia kaimuose, per ketvirtį 
milijono7 dar lietuviškai kalbančių lietuvių. 
Tautiškai margame krašte nė viena tautinė 
grupė nesudarė daugumos. Buvo gana 
daug su jokia tautine grupe nesitapatinančių 
žmonių, atsakydavusių tik kad jie „vietiniai 
katalikai“, bendravusių maišyta slavų kalba 
su daug lituanizmų, kuriuos įvairiai argu-
mentuodami savinosi ir gudai, ir lenkai, ir 
lietuviai. Lietuviai turėjo gana daug visuo-
meninių organizacijų ir pagal kuklias išgales 
plėtojamą „Ryto“ švietimo įstaigų sistemą.

Vilnių 1920 m. spalio 9 d. užėmus len-
kams, tuometinės pseudovalstybės Vidurio 
Lietuvos valdžia iš pradžių ypatingo priešiš-
kumo „Rytui“ tarytum nerodė. Gruodžio 28 d. 
„Rytą“ registruojant atitinkamame naujosios 
valdžios departamente, mokyklų inspektorius 
„Ryto“ pirmininkui kun. Mečislovui Reiniui 
pareiškė, kad steigiant privačias mokyklas 
reikia nurodyti tik vaikų skaičių, mokytoją ir 
programą. Tačiau netrukus „Ryto“ santykiai 
su lenkų valdžia pablogėjo, kai ji pastebėjo, 
kad draugijos veiklą remia kaimiečiai. Jau 
1921 m. sausio 20 d. buvo padaryta krata 
„Ryto“ valdyboje, o kai kurie valdybos ir 
draugijos nariai uždaryti Lukiškių kalėjime, 
paskui ištremti už demarkacijos linijos8. 

1922 m. vasarą M. Reiniui išvykus į Kau-
ną dėstyti įkurtame Lietuvos universitete, 
„Ryto“ pirmininko pareigos pavedamos 
P. Kraujaliui. Prasideda jo 11 metų trukusi 
vadovavimo Vilniaus krašto lietuvių švieti-
mui veikla, padėjusi tūkstančiams žmonių 
išlikti lietuviais net žiauriomis lenkinimo 
sąlygomis.

P. Kraujalis „Ryto“ pirmininko veikloje 
vadovavosi paprasta ir aiškia nuostata – reikia 
steigti kaip galima daugiau lietuviškų kaimo 
pradinių mokyklų. Žmogus formuojasi jau 
ankstyvoje vaikystėje. „Kas laimi vaiko sielą 
ir protą pradžios mokykloje, laimi dažniausiai 
visam gyvenimui. Ir, aišku, lenkai, okupavę 
Vilniaus kraštą, iškart suskato perimti savo 
žinion visą švietimą. Lietuviai gi iš savo pusės 
įsirėžę gynė šį barą. Neatlaidi ir griežta kova 
vyko per visą okupaciją.“9  

„Netrukus buvo įsteigta 15 naujų pra-
dinių mokyklų. Kai tik „Ryto“ mokyklų 
atsirado daugiau, valdžia jų veiklai ėmė kelti 
griežtesnius reikalavimus. Draugija iš pra-
džių laikėsi senosios pranešimo apie įkurtąją 
mokyklą tvarkos.“ 10

„1922 m. gruodžio 28–30 d. Vilniuje vyko 
„Ryto“ pradinių mokyklų mokytojų suvažia-
vimas (dalyvavo 60 mokytojų iš Vilniaus ir 
provincijos). Tai buvo labai gyvas ir įdomus 
Vilniaus krašto lietuvių inteligentų susirinki-
mas. Suvažiavimo dalyviai buvo lietuviškų 
mokyklų kūrimo pionieriai. Nepaisydami 
pavojaus, jie steigė mokyklas kai kur valdžiai 
leidžiant, o dažniausiai ir neleidžiant.“11 

Buvo steigiama vis daugiau mokyklų, 
bet vis daugiau mokyklų buvo ir uždaroma. 
„Lietuviui gailu buvo kiekvieno slopinamo 
židinio. Bet ypač skaudžiai pergyventas 
Vilniaus dviklasės mokyklos uždarymas. 
Tai pirmoji [...] sava pradžios mokykla. Jos 
kilmė ir raida šit kokia: 1904 m. Vilniuje, 
buvusiuose Pranciškonų rūmuose, įsteigta 
lietuvių Savitarpinės pašalpos draugija. Ta 
draugija po metų įsteigia lietuviams vaikams 
prieglaudą. [...] 1907 m. gaunamas valdžios 
leidimas Vilniuje dviejų klasių mokyklai su 
lietuvių dėstomąja kalba steigti, 1907.09.15 
mokykloje – pirmoji lietuviška pamoka. Ši 
dviklasė mokykla, be pertraukos veikusi ir 
vokiečių okupacijos metu, paruošė prieauglį 
pirmajai savai lietuviškai gimnazijai, kuri 
pradėjo darbą 1915.10.18 Vilniuje.

1924 m. rugsėjį Vilniaus lietuvių mokykla 
mokyklų inspektoriaus Ejmonto įsakymu 
sujungiama su lenkų mokykla. Tų metų 
spalio 28 d. policija ir žandarai jėga išmeta iš 
buvusių Pranciškonų rūmų ir pačią lietuvių 
prieglaudą.“12

Kartu su Vilniaus „Rytu“ veikė nuo 
1920 m. iš stipraus draugijos skyriaus 
savarankiška tapusi Švenčionių „Ryto“ 
draugija, siekusi tų pačių tikslų ir remiama 
to paties Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto. 
P. Kraujalis paprastai būdavo jo valdybos 
narys, dažnai ir vicepirmininkas.

Nors nuo 1923 m. Lenkijos valdžia pra-

dėjo sistemingai trukdyti lietuvių švietimo 
darbui, abi „Ryto“ draugijos 1923–1927 m. 
atkakliai steigė vis naujas mokyklas13. Nors 
mokyklų įsteigta daugiau kaip 300 kaimų14, 
dėl jų persekiojimo ir dažno uždarinėjimo 
niekada jų tiek vienu metu neveikė. Daugiau-
sia mokyklų buvo 1927 metais – iš viso 166. 
Vilniaus „Rytas“ tuomet turėjo 91 mokyklą 
su 3001 mokiniu, Vilniaus Vytauto Didžio-
jo gimnaziją ir Vilniaus lietuvių mokytojų 
seminariją, Švenčionių „Rytas“ – 75 moky-
klas su 3000 mokinių ir Švenčionių lietuvių 
gimnaziją15. Net tada lietuviškose mokyklose 
negalėjo mokytis 2/3 lietuvių vaikų16. Leidi-
mas steigti lietuvišką mokyklą ypač sunkiai 
buvo išduodamas ar net visai neišduodamas 
Breslaujos, Ašmenos, Lydos ir Suvalkų aps-
krityse, kur ištisai lietuvių gyvenami plotai 
liko be lietuviškų mokyklų (Seinuose, XX a. 
pradžioje viename žymiausių lietuvių tauti-
nio, kultūrinio ir politinio gyvenimo centrų, 
1919 m. uždarius veikusias „Žiburio“ pradinę 
mokyklą, berniukų ir mergaičių gimnazijas, 
paskui neleista veikti jokiai „Ryto“ moky-
klai). „Ryto“ draugijai neleidžiant steigti 
mokyklų ir įvairiais pretekstais uždarinėjant 
veikiančias, tėvai būdavo verčiami (baudžiant 
piniginėmis baudomis arba kalėjimu) leisti 
vaikus į steigiamas valdiškas lenkiškas ar 
mišrias mokyklas, kurių mokytojai retai bent 
kiek mokėjo lietuviškai, o vaikai nuo pirmo 
skyriaus buvo ugdomi lenkais. Kiekvienos 
valdiškos mokyklos pirmokai turėjo mokėti 
elementoriuje išspausdintą eilėraštuką: – Kto 
ty jesteś? – Polak maly. – Jaki znak twόj? – Orzeł 
biały. (– Kas tu esi? – Mažas lenkas. – Koks 
tavo ženklas? – Erelis baltas).

 1 N. Kairiūkštytė, A. Gudonytė, Lietuvybės kovų 
verpetuose, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2009, p. 143.

2 K. Makariūnas, Uždekime atminimo žvakelę, 
Voruta, 2008, Nr. 20, p. 5.

3 Kraujaliai (interaktyvus, žiūrėta 1913 01 29), http://
www.orbiteka.lt/kraujaliai/?page_id=18.

4 R. Mackonis, Dvylika Vilniaus kunigų, Vilnius: 
Unitas, 1994, p. 21.

5 N. Kairiūkštytė, A. Gudonytė, min. veik., p. 148.
6 V. Martinkėnas, Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos 

ir skaityklos 1919–1939 metais, Vilnius: Mokslas, 1989, 
p. 63.

7 B. Makauskas, Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais, 
Vilnius: Mokslas, 1991, p. 18–20.

8 V. Martinkėnas, min. veik., p. 10.
9 J. Cicėnas, Vilnius tarp audrų, Vilnius: Homo liber, 

2010, p. 79.
10 V. Martinkėnas, min. veik., p. 11.
11 Ten pat, p. 11.
12 J. Cicėnas, min. veik., p. 87–88.
13 V. Martinkėnas, min. veik., p. 13.
14 Ten pat, p. 22–133.
15 B. Makauskas, min. veik., p. 91.
16 J. Kuzmaitė, Vilniaus „Ryto“ lietuvių švietimo drau-

gija, Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 8: Mokslo, kultūros 
ir švietimo draugijos, Vilnius, 1975, p. 134.
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Žemaičių krikšto jubiliejus

Paroda „Žemaičių vyskupijos istorija“, skirta 
žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti

Š. m. gegužės 24 d. 15 val. Lietuvos nacionali-
niame muziejuje, Arsenalo g. 1, atidaryta paroda 
„Žemaičių vyskupijos istorija“, skirta žemaičių 
krikšto 600 metų sukakčiai paminėti. Paroda 
veiks iki spalio 27 d.

Parodoje pristatoma Žemaičių vyskupijos isto-
rija nuo jos įkūrimo 1417 m. iki 1926 m., kai buvo 
įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir didžiąją 
buvusios vyskupijos teritorijos dalį apėmė įkurta 
Telšių vyskupija. 

Parodoje eksponuojamas vienas iš anksty-
viausių išlikusių Žemaičių vyskupijos pergamen-
tų – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštas, 
kuriuo jis žemaičių vyskupui ir kapitulai užrašo 
žemes, ežerus ir kaimus. Ankstyvąją visuomenės 
krikščionėjimo istoriją liudija simbolinė liūto skulp-
tūra, pirmą kartą visuomenei rodomi archeologiniai 
radiniai iš buvusios Žemaičių vyskupijos katedros 
Varniuose. Žemaičių vyskupų pastangomis išleisti 
katekizmai ir giesmynai, vyskupų bibliotekose 
buvusios knygos, skirtingų laikotarpių krikštyklos 
atskleidžia žemaičių christianizacijos procesą.

Pirmą kartą pilnai rodoma 40-ies žemaičių 
vyskupų portretų galerija – geriausiai Lietuvoje 
išlikęs portretų rinkinys, popiežių bulės, fundacijų 
aktai. Vyskupijos ribų kaitą ir parapijų tinklo raidą 
iliustruoja žemėlapiai ir XIX–XX a. pradžioje fik-
suoti bažnyčių vaizdai. Svarbi parodos eksponatų 
grupė – aukštųjų dvasininkų insignijos: vyskupų 
pastoralai, pektoralai, vyskupo Motiejaus Va-
lančiaus žiedas, kanauninkų kryžiai. Įspūdingas 
1900 m. Prancūzijoje, Lione, išaustas iškilmingas 
liturginių drabužių komplektas. Detaliau su paro-

dos tematika bus galima susipažinti planuojamoje 
išleisti parodos knygoje.

Žemaičių vyskupijos istorinė raida

1387 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
įvedus krikščionybę, žemaičiai liko vienintelė 
Europoje pagoniška sala. Kryžiuočių ordinas, ku-
riam Žemaitija tuomet priklausė, nieko žemaičių 
evangelizacijos ir christianizacijos labui nenuveikė. 
Po triuškinamos 1410 m. lietuvių ir lenkų pergalės 
Žalgirio mūšyje prieš Kryžiuočių ordiną Lietuvos 
valdovai Jogaila ir Vytautas 1413–1417 m. ėmėsi 
žemaičių krikšto. 1414 m. Konstancos Bažnyčios 
susirinkime Lvovo arkivyskupas Jonas ir Vilniaus 
vyskupas Petras buvo įgalioti įsteigti Žemaičių 
vyskupiją ir paskirti jai vyskupą. Vyskupijos 
centru buvo pasirinkti Medininkai (dabar Var-
niai) ir pirmaisiais savo gyvavimo šimtmečiais ji 
buvo vadinama Medininkų vyskupija. Pirmuoju 
žemaičių vyskupu 1417 m. spalio 24 d. Trakuose 
pašventintas Motiejus I (Trakiškis), gerai mokėjęs 
lietuvių kalbą. Prieš 600 metų įvykęs žemaičių 
krikštas buvo svarbus ne tik Lietuvai, bet ir visai 
Europai – juo buvo užbaigtas žemyno christiani-
zacijos procesas. 

Krikščionybė Žemaitijoje įsitvirtino pamažu: 
XV–XVI a. dar buvo retas parapijų tinklas, tikinčių-
jų sielovada rūpinosi nedidelis skaičius dvasininkų. 
XVI a. pradžioje visą krikščioniškąją Europą su-
krėtęs Vakarų Bažnyčios skilimas Lietuvą pasiekė 
šeštajame dešimtmetyje. Didelės Žemaitijos diduo-

menės dalies perėjimas į protestantizmą drauge 
su savo valdiniais nulėmė parapinių katalikiškų 
bažnyčių nykimą ir visos sielovados struktūros kri-
zę. Tačiau Katalikų Bažnyčia atsilaikė ir sėkmingai 
atsinaujino iš vidaus. Sistemingai pradėti lavinti ir 
ugdyti kunigai prie Varnių katedros XVII a. pra-
džioje įsteigtoje seminarijoje. Veiklių ganytojų ir 
jų asmeninio pavyzdžio dėka – vyskupų Merkelio 
Giedraičio, Stanislovo Kiškos, Jurgio Tiškevi-
čiaus – katalikiškoji reforma davė savo vaisių. Prie 
maldingumo tradicijų puoselėjimo prisidėjo XVII a. 
pirmoje pusėje Žemaitijoje sparčiai pradėję kurtis 
vienuolynai: pranciškonai observantai (bernardi-
nai), dominikonai, karmelitai. Iki XVIII a. įsikūrė 
rokitai, pijorai, bazilijonai ir benediktinai. Bėgant 
amžiams ryškiais pasauliečių religinio gyvenimo 
ženklais tapo dalyvavimas brolijų veikloje, atlaidų 
praktikos plitimas, piligriminės kelionės į šventą-
sias vietas, šventųjų atvaizdų ir relikvijų gerbimas, 
pamaldumas kenčiančiam Kristui ir jo Motinai.

Carinės okupacijos metais Katalikų Bažnyčiai 
prasidėjo sudėtingas išbandymų laikotarpis. Po 
žiauraus 1863 m. sukilimo nuslopinimo carinė 
valdžia nuožmiai kišosi į vidinį Bažnyčios gyve-
nimą: perkėlė vyskupijos centrą kartu su kunigų 
seminarija iš Varnių į Kauną, pagal gubernijų 
ribas pakeitė vyskupijos administracines ribas, 
uždarė dalį vienuolynų, draudė statyti naujas ir 
remontuoti bažnyčias. Dar vyskupo Merkelio Gie-
draičio pradėtus darbus, siekiant skleisti tikėjimą 
prie Bažnyčios priartinant lietuviškąją kultūrą ir 
kalbą, XIX a. antroje pusėje aktyviai tęsė vyskupas 
Motiejus Valančius. Jis rūpinosi katalikybės ir 

lietuviškos savimonės ugdymu, propagavo blai-
vybę. Uždraudus lietuvišką spaudą, organizavo 
lietuviškų knygų spausdinimą Mažojoje Lietuvoje 
ir jų platinimą, steigė lietuviškas parapines moky-
klas. Vyskupo M. Valančiaus ir kitų dvasininkų 
darbu buvo dedami pamatai Lietuvos valstybės 
atkūrimui 1918 m.

Lietuvos nacionalinio muziejaus inform.

Vyskupas Motiejus Trakiškis. Nežinomas  Lietuvos 
dailininkas. Lietuvos dailės muziejus. T 2705
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Portsigarai su dedikacijomis
XV–XVI a. su didžiaisiais geogra� niais 

atradimais po pasaulį paplito tabakas ir jo 
vartojimo formos. Tiek pasaulietinė, tiek baž-
nytinė valdžia bandė drausti naujai atsiradusį 
įprotį, tačiau nesėkmingai. Žmonės nepaisė 
draudimų, galiausiai tabako priešininkai nu-
leido rankas, prekyba rūkalais buvo apmokes-
tinta ir tapo vienu iš mokesčių šaltinių.

Išplitus tabakui, vystėsi ir jo vartojimo for-
mos – kramtomasis, uostomasis, rūkomasis 
tabakas buvo saugomas specialiose dėžutėse, 
nešiojamas kapšeliuose, tabakinėse. Su tabako 
vartojimu susiję atributai tapo žmogaus ben-
dro įvaizdžio dalimi. Pypkės, cigarai, papiro-
sai, cigaretės taip pat įgavo meninės išraiškos 
formų. XIX a., ypač Krymo karo metu, išpo-
puliarėjo cigaretės. Britų kariai ėmė pamėg-
džioti sąjungininkų turkų Osmanų karius, 
kurie vyniodavo tabaką į laikraščio  skiautes. 
Per I-ąjį ir II-ąjį Pasaulinius karus cigaretės 
buvo kareivių davinio dalis. Cigaretėms, pa-
pirosams ar cigarams nešioti ir saugoti nuo 
susilamdymo, sulūžimo, atmosferos poveikio 
pradėtos gaminti plokščios kišeninės dėžutės 
– portsigarai (pranc. porte-cigares). Portsiga-
rai buvo gaminti iš medžio ar odos, nebran-
gių ar tauriųjų metalų, galėjo būti individua-
lizuoti – su dedikacijomis ir monogramomis, 
puošti ornamentais, brangakmeniais.

Pažvelgus į portsigarą, galima lengvai nu-
statyti savininko socialinę padėtį, laikmetį, 
kuomet jis buvo pagamintas, ir kas jį pagami-
no. I-ojo ir II-ojo Pasaulinių karų metais skli-
do istorijos bei pasakojimai, jog portsigarai 
sustabdydavo priešo kulkas, taip išgelbėdami 
šeimininkų gyvybes. Tokios istorijos prisidė-
jo prie jų išpopuliarėjimo XX a. I pusėje.

Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 
saugoma įvairių dydžių, formų ir medžiagų 
portsigarų. Dalis saugomų portsigarų turi 
inskripcijas, skirtas tam tikriems įvykiams 
ar asmenims. Šį kartą pristatome du portsi-
garus, dedikuotus vienam asmeniui – Vladui 
Skardinskui (1882-1954). Tarpukario Lietu-
voje V. Skardinskas buvo žymus inžinierius, 

I-ojo Seimo narys, sausumos kelius prižiū-
rinčios žinybos viršininkas, Kauno Savanorių 
ugniagesių draugijos pirmininkas, Lietuvos 
gaisrininkų draugijos sąjungos prezidentas, 
lietuvių kultūros puoselėtojas.

Pirmasis portsigaras sidabrinis, stačiakam-
pio formos, 89 x 119 mm dydžio, sveria 216,4 
g, pagamintas brolių Ivano ir Piotro Krutiko-
vų (Крутиковы Иван Кириллович, Пётр 
Кириллович) dirbtuvėse, įsteigtose 1894 m. 
Maskvoje. Dangtelio priekinė pusė puošta 
art deco stiliaus ornamentu, centre – auksinė 
ornamentuota lotyniškų raidžių VS mono-
grama. Kitoje portsigaro pusėje kairiajame 
kampe viršuje įkomponuota auksinė ugnia-
gesių emblema, po ja žemiau įstrižai auk-

suota juostelė su įrašu: „K.S.U. K-da sveikina 
Viršininką gerb. inž. V. SKARDINSKĄ Naujais 
1925 metais“. Portsigaro vidus du kartus žen-
klintas sidabro ir meistro įspaudais: Maskvos 
prabavimo valdybos Tulos ir Nižnij Novgoro-
do gubernijų prabuotojo ženklas – Δ (delta), 
merginos su kokošniku galvutė į dešinę, 84, 
И.К (kirilica). 

Kitas portsigaras, skirtas V. Skardinskui, 
yra su varduvininkui skirta dedikacija: ,,Kau-
nas. Gerai atminčiai gerbiamam K-dos Vir-
šininkui pulk. V. Skardinskui jo Vardo diena. 
Bendrad. Kaganas. <...> 1926 VI 27“. Auk-
suota plokštelė, kurioje įrašytos 11 sveikinan-
čių asmenų pavardžių, papuošta gaisrininkų 
emblema. Apatiniame dešiniajame kampe 

– auksinis erelis su 
raide „A“ tarp spar-
nų. Šis sidabrinis 
portsigaras 92 x 117 
mm dydžio, sve-
riantis 318,0 g, pagamintas nežinomo meis-
tro yra ne tik meno kūrinys, bet ir atspindi 
istorijos tarpsnį – kovą už nepriklausomybę. 
Priekinėje pusėje pirmame plane pavaizduota 
gailestingoji sesuo, tvarstanti sužeisto kario 
galvą, antrame plane – kavalerijos dalinys 
puolantis artilerijos bateriją. Ši vardo dienos 
dovana puikiai atspindi tarpukario Lietuvos 
laikų dvasią, pasididžiavimą nepriklausomy-
bės kovotojais. Vidinėje portsigaro pusėje 
yra sidabro įspaudai: γ (gama), merginos su 
kokošniku galvutė į dešinę, 84. Tai Kijevo 
prabavimo valdybos, Berdičevo ir Charkovo 
miestų gubernijos prabuotojo ženklas, nau-
dotas 1908-1926 m.

Šie portsigarai, skirti asmeniui, kūrusiam 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, puoselėju-
siam lietuvių kultūrą yra ne tik vertingi XIX a. 
pab.-XX a. pr. sidabrakalių kūriniai, bet ir su-
pažindina su to laikmečio sveikinimų įvairio-
mis progomis, dovanų teikimo tradicijomis.

Muziejininkas – edukatorius
Martynas Tininis

Portsigarai, dovanoti V. Skardinskui 1925m. ir 
1926 m. Rusija,  XIX a. pab.- XX a. pr. 

V. Neliubino nuotr.
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Karaimų poetas  Š. Lopato

Šelumielis Lopato gimė 1904 m. gegu-
žės mėn. 14 d. Trakuose, Izaijaus (Jašaja-
hu) Lopato, neturtingo batsiuvio, atvyku-
sio į Trakus iš Panevėžio, šeimoje. Motina 
Mania (mergautinė pavardė Dubinskaja), 
buvo kilusi iš vietos karaimų. Šelumielis 
buvo trečias vaikas šeimoje. Iki jo gimimo 
tėvai jau augino dukrą Rają ir sūnų Jozefą, 
vėliau gimė dar trys dukros: Sara, Virsavija 
(Batševa) ir Asinat.

1910 m. šeimą ištiko tragedija, Gal-
vės ežere nuskendo aštuonmetis brolis 
Jozefas. Sekančiais metais, kuomet Šelu-
mieliui buvo vos septyneri, po nelaimės 
taip ir neatsigavusi, mirė motina. Nors ir 
sunkiai besiversdamas, tėvas stengėsi, kad 
Šelumielis gautų išsilavinimą. 1911 m. 
berniukas pradėjo lankyti Trakų pradinę 
mokyklą. 1913 m. Šelumielio tėvas vedė 
27-erių metų karaimę iš Panevėžio Roza-
liją Timinskaitę, kuri daug prisidėjo prie 
vaikų auklėjimo.

1915 m. Šelumielis sėkmingai baigė 
Trakų pradinę mokyklą. Mokytojai Še-
lumielį vertino kaip ypač gabų mokinį, 
todėl tėvas sūnų išsiuntė pas savo brolį į 
Petrogradą. Čia 1915-1916 m. jis mokėsi 
Jekaterinos II vardo I-ojoje vyrų gimna-
zijoje. 1916 m. Š. Lopato išvyko į Krymą. 

Čia jau gyveno 1915 m. iš 
Lietuvos pasitraukę tėvai su 
šeima. Eupatorijoje Šelumie-
lis baigė karaimų dvasinę 
mokyklą. 1920 m. Šelumielis 
kartu su tėvais ir seserimis 
grįžo Lietuvą ir apsigyveno 
Panevėžyje. Kadangi šei-
ma vertėsi sunkiai, studijas 
aukštojoje mokykloje teko 
atidėti ateičiai.

1921-1922 m. Š.Lopato 
dirbo raštininku intendan-
tūroje Pasvalyje. Nuo 1922 
m. liepos mėn. vienerius 
metus jis dirbo sekretoriu-
mi – žemės tvarkytoju. 1922 m lapkričio 
mėn. 1 d. jis buvo priimtas į miškininkų 
kursus, po kurių baigimo paskirtas Nau-
jamiesčio miškų urėdo pavaduotoju. Šias 
pareigas jis ėjo iki 1923 m. rugsėjo mėn. 
20 d., t. y. iki savo mirties. Pastebėjęs, kad 
eigulys Survila grobsto mišką, jaunasis 
miškų urėdo padėjėjas apie šį įvykį parašė 
tarnybinį pranešimą. Po to, neturėdamas 
gyvenimiškos patirties, kartu su grobsty-
toju vyko į Panevėžį. Pakeliui Šelumielis 
buvo nužudytas. Žuvusiojo kūnas buvo 
surastas tik po dviejų savaičių. Per tą laiką 

įtariamasis Survila pabėgo į Lenkiją, kur jo 
negalėjo pasiekti Lietuvos teisėsauga. Byla 
buvo nutraukta. Teismo ekspertai nusta-
tė, kad Šelumielis buvo mirtinai sužeistas 
miškininko medžių žymekliu ir dar gyvas 
užverstas šakomis ir smėliu. Palaidojo jau-
nąjį poetą Naujamiesčio karaimų kapinių 
centrinėje dalyje, kalvos šlaite.

Anksti miręs Š. Lopato žinomas ne 
vien tik kaip miškininkas, bet ir litera-

tas, poetas, aktyvus visuo-
menės veikėjas. Rašyti jis 
pradėjo dar gyvendamas 
Kryme. 1923 m. Panevėžyje 
Š.Lopato įkūrė karaimų jau-
nimo klubą „Karaj Bitikli-
gi“ (Karaimų raštija). Tais 
pačiais metais buvo įkurta 
ir karaimų jaunimo drau-
giją „Onarmach“ (Pažanga). 
Š. Lopato buvo draugijos 
steigimo iniciatorius ir jos 
sekretorius, dirbo aktorių 
mėgėjų sekcijoje. Remiantis 
prisiminimais apie aktyvią 
visuomeninę poeto veiklą 

Panevėžio karaimų bendrijoje „Onarma-
ch“, žinoma, kad Š. Lopato rašė ir nedi-
deles pjeses, tačiau jų tekstų nėra išlikę. 
Š.Lopato rašė kūrinius karaimų kalba, 
vertė iš karaimų į lietuvių ir rusų kalbas. 
Jo kūriniai buvo spausdinami įvairiuose 
leidiniuose. Karaimo Aleksandro Mardko-
vičiaus Lucke leistame leidinyje „Karaj 
Awazy“ (Karaimų balsas), viename iš 1932 
m. numerių yra šie Š.Lopato eilėraščiai: 
„Kliakliar“ (Troškimai), „Tanbylahy vach-
tlej“ (Rytas), „Kiusiańč“ (Ilgesys). Viso 
minėtame leidinyje atspausdinti aštuoni 

jaunojo poeto ei-
lėraščiai. Taip pat 
rašoma ir apie patį 
poetą (Nr. 2(4), 
p.1-7). Šis leidinio 
„Karaj Awazy“ numeris saugomas Trakų 
istorijos muziejaus karaimikos rinkinyje. 
Jį  muziejui padovanojo Vilniuje gyvenan-
ti poeto sesuo Stefanija (g. 1928 m.).

1939 m. dienraščio „Lietuvos žinios“ 
Nr.183 informavo, kad Panevėžyje išleis-
tame vienkartiniame iliustruotame leidi-
nyje „Onarmach“ („Pažanga“), redaktorius 
Jokūbas Maleckis straipsnyje „Liūdnas 
jubiliejus“ paminėjo 15 metų sukaktį, kai 
Naujamiesčio miškuose žuvo urėdo pa-
dėjėjas Š.Lopato. Straipsnyje rašoma, kad, 
nors ir būdamas visai jaunas, vos 19 metų, 
Š.Lopato spėjo palikti ryškų pėdsaką ka-
raimų literatūroje.

Šių metų rudenį sukaks 90 metų nuo 
Šelmiuelio Lopato, vieno talentingiausių 
karaimų poeto mirties, o 2014 metų ge-
gužę minėsime 110-ąsias gimimo metines. 
Taigi, dar yra šiek tiek laiko pagalvoti, kaip 
pagerbti gabaus karaimų tautos sūnaus, 
gimusio Trakuose, atminimą.

Muziejininkas Dangis Varankevičius

Karaimų poetas Š. Lopato.
Leidinys. Karaj Awazy. Luckas, 1932 m.

V. Alviko nuotr.
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struktūras, bet nariai nebuvo registruojami į 
kokį didžiulį sąrašą, kad gautų narystės pažy-
mėjimus, – kalbėjo politikas. Pakako proto, kad 
tik tuo atveju, jei turėsime paramos tinklą, būtent 
masinę organizaciją per visą Lietuvą, skelbiami 
siekiai taps realūs, o pirmiausia, būsime išgirsti“. 
Pasak V. Landsbergio, Nepriklausomybė buvo 
naujas etapas, kuriame Sąjūdis greitai susivokė, 
turįs atsakomybę toliau vesti šalį į europinę 
demokratiją ir esmines permainas, į orią ir sau-
gesnę vietą laisvųjų tautų šeimoje. „Lietuvos 
Sąjūdis inicijavo ne savo virsmą politine partija, 
o naujos, pažangių konservatorių tipo partijos 
įsteigimą, pats likdamas aktyvia visuomenine 
organizacija“, – sakė pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos valstybės vadovas.

Vilniaus arkivyskupo metropolito G. Gru-
šo tvirtinimu, Sąjūdis davė daug gerų vaisių, 
bet nesugebėjo išgydyti visų tautai padarytų 
žaizdų. Pasak jo, komunistinės santvarkos 
pasekmės, deja, dar lieka mūsų gyvenime, nors 
daug padaryta per pastaruosius 25-erius metus. 
„Sąjūdis prieš 25 metus pašaukė asmenybes 
stoti ir drąsiai vesti tautą. Tad šis minėjimas 
teprimena mums, kad Lietuvai ir šiandien ne-
mažiau reikia tų, kurie nesiekdami sau naudos 
stotų į darbą tėvynės labui, kurie rūpintųsi, kad 
įstatymai klotų pagrindą sėkmingai valstybės 
raidai ateityje ir šiandienos žmonių gerovei. 
Išmokime pamokas iš mūsų garbingos istori-
jos, dėkime visas pastangas užtikrinti religijos 
laisvę, puoselėti šeimą ir jos autonomiją, ugdyti 
tėvynės meilę“, – kalbėjo G. Grušas.

Istorijos mokytojas mokslų daktaras 
A. Šukys kėlė klausimus, kaip galėjo Sąjūdis 
atsirasti, kaip po 50 metų įvairiausių istorinių 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metis

LR Seimas paminėjo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metį

Atkelta iš 1 p.

kataklizmų ir totalitarinės priespaudos Lietuva 
galėjo išsaugoti laisvą valią ir protą ir pasukti 
nepriklausomybės keliu. Jo nuomone, tai nu-
lėmė ne tik tarptautinės aplinkybės, susiklos-
čiusios Šaltojo karo pabaigoje, ar Sovietinės 
imperijos ekonominis politinis ir ideologinis 
merdėjimas, tačiau taip pat labai aiškiai isto-
rikų dėmesys krypo į pačius Lietuvos žmo-
nes, kurie šiuo įtemptu istoriniu laikotarpiu 
neliko tik pasyvūs istorijos objektai, bet tapo 
jos aktyvūs veikėjai. „Mūsų nuostabai mes 
atradome gyvą alternatyvios, tai yra kitokios, 
ne sovietinės Lietuvos visuomenės tinklą, 
kuris labai aiškiai parodo, kad šalia mums jau 
labai gerai žinomų antisovietinių organizacijų, 
<...> visais totalitarinio režimo laikotarpiais 
egzistavo dar ir įvairios neformalios, pusiau 
legalios organizacijos, klubai, draugų, giminai-
čių, kolegų, inteligentų, intelektualų rateliai, 
forumai, kurie kūrėsi ne iš viršaus diktuojant 
sovietinei biurokratijai ar saugumo organams, 
bet atsirado ir veikė žmonių laisva valia. 
Daugeliu atvejų tai buvo inteligentijos, kata-
likiškų grupių branduoliai ir jų narių tinklai, 
kurie ypač suklestėjo vėlyvuoju sovietmečiu, 
sugebėjo išsaugoti alternatyvias nesovietines 
vertybes bei veikimo pobūdį. Tai buvo Vilniaus 
universiteto filosofai, literatai, lituanistai ir kiti 
pavieniai intelektualai, kurie aplink save tiek 
savo darbovietėje, tiek namuose suburdavo 
bendraminčių būrelius“, – teigė A. Šukys.

Lietuvos istorijos instituto darbuotojas, tyrė-
jas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto lektorius, mokslų 
daktaras Justinas Dementavičius pastebėjo, kad 
dalyvavę visame Sąjūdžio raidos procese inici-

atyvinės grupės nariai aiškiai mato asmeninių 
pastangų svarbą stebuklui įvykti. Pranešėjo 
teigimu, „kiekvienas turėjo daryti savo mažą 
sprendimą, kuris tapo didelių pokyčių dalimi: 
išdrįsti nueiti į steigiamąjį susirinkimą, daly-
vauti mitinge, dainuoti laisvės dainas, rašyti 
režimą kritikuojančius straipsnius. Bet net ir 
tuomet, 1988 birželį, toli gražu ne visi tikėjo, 
kad nepriklausomybę galima pasiekti. Argi tai 
ne stebuklas, kad nepriklausomybė visgi buvo 
atkurta ir dar taip greitai? – klausia jie.“

Buvusi Rokiškio rajono Sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės tarybos narė, žurnalistė R. Stan-
kevičiūtė-Vilimienė, tikino, kad Sąjūdžio per-
galė – tai visos Lietuvos, kiekvieno krutėjusio 
Lietuvos miestelio, kaimelio pasiekimas. „1988 
m. rudenį, po pirmųjų per Lietuvą nuvilnijusių 
Sąjūdžio mitingų, labai sparčiai grupės ėmė 
kurtis ne tik rajonų centruose, bet ir kaimuose, 
mažuose miesteliuose“, – sakė R. Stankevi-
čiūtė-Vilimienė, pridurdama, kad Sąjūdžio 
iškovotą gėrį suprantanti ne kaip patiektą gėrį, 
bet galimybių gėrį. Jos nuomone, „žmonių 
meilė valstybei, pagarba vieni kitiems, visų 
socialinių grupių savitarpio pagalba, supra-
timas šiandien gal ir brangu, ekonomiškai 
neefektyvu, bet kaupia didelius dividendus 
perspektyvai – žmogaus sąmonėje gula išti-
kimybės, pasitikėjimo, pasiaukojimo klodais, 
kurie perkeliami į vaikus ir anūkus. Taigi, į 
svarbiausią – Lietuvos ateitį.“

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės narys R. Pakalnis akcentavo, kad 
absoliuti lietuvių dauguma, kuri svajones ir 
viltis buvo sudėjusi į Sąjūdžio idėją, ir šiandien 
vis dar nori obuolio nuo tos šakos, kur prie 

viršūnės. „Linkiu sau ir jums visiems, kad 
mums pasisektų. Bet jūs žinote, kad pasiseka 
tiems, kurie turėdami viltį ar svajonę kantriai 
ir atkakliai dirba“, – baigdamas iškilmingą 
minėjimą sakė R. Pakalnis.

Iškilmingame minėjime dalyvavo: Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, pirmasis atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, 
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas, Europos Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis su ponia, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio – iniciatyvinės grupės ir Seimo tarybos 
nariai, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo 
Seimo deputatai – Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarai, Seimo nariai, Vyriausybės nariai, 
atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
pirmosios Vyriausybės nariai, Europos Parlamento 
nariai, Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai, 
Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, Vyriau-
siojo administracinio teismo pirmininkai, Lietuvos 
bažnyčių hierarchai ir atstovai, tautinių bendrijų 
atstovai, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių 
Lietuvoje vadovai, Sąjūdiečiai – Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio Seimo nariai, Sąjūdžio pirmaeiviai, 
atvykę iš visos Lietuvos, Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
nariai, kovotojai už Lietuvos laisvę ir už ją žuvusiųjų 
artimieji, Seimui atskaitingų valstybės institucijų 
vadovai, Lietuvos aukštųjų mokyklų rektoriai, kiti 
didžiai gerbiami svečiai.

 Rimas RUDAITIS, 
Ryšių su visuomene skyrius 
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Konferencija „Kristijonas Donelaitis ir laikas“

Tarptautinės konferencijos „Kristijonas Donelaitis ir laikas“ atgarsiai
Loreta LIUTKUTĖ, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus bibliografė metodininkė

Š. m. gegužės 21 d., antradienį, pasitinkant 
Šilutės miesto gimtadienio šventę, Šilutės rajo-
no savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje 
bibliotekoje surengta tarptautinė konferencija 
„Kristijonas Donelaitis ir laikas“, kurią koordi-
navo žinomos kraštietės – prof. habil. dr. Dai-
nora Pociūtė ir hum. m. dr. Alma Lapinskienė. 
Konferencijoje, surengtoje vykdant projektą 
„Kristijonas Donelaitis: knygos metų laikai“, fi-
nansuotą Šilutės rajono savivaldybės ir Kultūros 
rėmimo fondo, giliau pažvelgta į K. Donelaitį 
kaip kūrėją, aplinką ir to meto kultūros erdvę, 
formavusią jį kaip asmenybę, klasiko kūrybos 
vertę ir atgarsius, kurie aptinkami šiuolaikinėje 
literatūroje, minėjimo, įamžinimo klausimus ir 
kt. Į konferenciją atvyko ir šiltai jos dalyvius 
pasveikino Šilutės rajono savivaldybės merė 
Daiva Žebelienė. 

Pranešimus konferencijoje skaitė: Lietuvos 
kultūros atašė Karaliaučiuje (Kaliningrade) 
Romanas Senapėdis (,,Pasirengimo K. Donelai-
čio jubiliejui Kaliningrado srityje apžvalga”); 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lie-
tuvių literatūros katedros vedėja prof. habil. dr. 
Dainora Pociūtė („Sakralusis ir žemiškas laikas 
Prūsų Lietuvos poetinėje tradicijoje“); Šilutės 
evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Še-
meklis („Kūrybinė ir pastoracinė K. Donelaičio 

veikla Prūsijos karalystės religinio bei kultūrinio 
gyvenimo kontekste“); Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto Naujosios literatūros sky-
riaus vyresnioji mokslo darbuotoja hum. m. 
dr. Alma Lapinskienė („K. Donelaičio „Metų“ 
vertimai“); Karaliaučiaus srities rašytojų sąjun-
gos pirmininkas, rašytojas Borisas Bartfeldas 
(„Kristijono Donelaičio tekstų likimas ir tarp-
kultūrinis fenomenas rusiškosios Kaliningrado 
srities teritorijoje XX a. antroje pusėje – XXI a. 
pradžioje“); Karaliaučiaus regioninės lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Alek-
sas Bartnikas („Donelaičio propagavimas ir su-
vokimas daugiakultūrinėje aplinkoje“); Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos 
skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja hum. m. 
dr. Ilona Čiužauskaitė („Kristijono Donelaičio 
kūrybos recepcija“); Karaliaučiaus kraštotyros 
klubo narys Borisas Adamovas („Poetas Kris-
tijonas Donelaitis ir jo aplinka“); Klaipėdos 
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 
doc. dr. Žavinta Sidabraitė („Iš menkų daiktų 
daugsyk dyvai pasidaro, arba kaip menka 
tampa didžiu“).  

Prof. habil. dr. D. Pociūtė pastebėjo, kad 
„K. Donelaitis ir laikas“ – nauja, iššūkį kelianti 
tema, o pati konferencija – savita pamoka su-
sirinkusiems jauniesiems šilutiškiams, ir ne tik 

jiems. Šilutiškiai turi kuo didžiuotis – su šiuo 
kraštu susiję du didžiausi lietuvių literatūros 
klasikai – K. Donelaitis, poemoje pavaizdavęs 
Mažosios Lietuvos lietuvių – būrų gyvenimą, ir 
A. Baranauskas, kurį dar jaunystėje likimas buvo 
atvedęs į Vainutą. Ko gero, pagrindinės vertybės, 
kurias skaitytojas aptinka „Metuose“ – harmo-
ninga buitis, dvasingumas, meilė darbui. 

Pirmiausia konferencijos dalyviai susipažino 
su veiklomis, kurias planuoja ir vykdo Lietuvos 
Respublikos Generalinis konsulatas Karaliaučiuje 
kartu su Lietuvos ir Karaliaučiaus institucijomis, 
artėjant K. Donelaičio 300 metų jubiliejui. Kaip 
savo pranešime teigė R. Senapėdis, Karaliau-
čiaus srities miestuose ir miesteliuose daroma 
daug gražių ir prasmingų darbų. 2011 m. rudenį 
Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje 
Tolminkiemyje vykusios literatūros šventės 
metu Lietuvos ir Karaliaučiaus srities rašytojų 
atsodintas iškiliojo lietuvių literatūros klasiko 
sodas, vyksta plenerai, įvairūs renginiai, taip pat 
planuojama Karaliaučiaus sr. esančiai Nesterovo 
bibliotekai suteikti K. Donelaičio vardą. 

„Metai“ – pirmasis pasaulietinio turinio 
lietuvių literatūros kūrinys, sukurtas kaip 
menas, o ne susietas su religine tradicija. 
Akcentuodama šį faktą, savo pranešime prof. 
habil. dr. D. Pociūtė palietė amžinybės ir 
laikinumo temą, poemos autoriaus tikslą – 
išmokyti žmones gyventi „teisingai“, pagal 
tam tikrą ritmą. Kūrinio originalumą ir vertę 
pabrėžia tai, kad 1977 m. Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos 
(UNESCO) sprendimu K. Donelaičio poema 
„Metai“ įtraukta į pasaulinį literatūros šedevrų 
sąrašą.

Dr. A. Lapinskienė apžvelgė „Metų“ vertimų 
į kitas kalbas situaciją, pranešime išsamiau ana-
lizuodama vertimus į rusų ir baltarusių kalbas. 
Šiais metais turėtų pasirodyti poemos vertimas į 
ispanų kalbą. Kaip teigė pranešėja, ispanams tai 
bus nauja ir įdomi pažintis su Lietuva.

Kalbėdamas apie K. Donelaičio tekstų 
likimą ir tarpkultūrinį fenomeną rusiškosios 
Karaliaučiaus srities teritorijoje, B. Bartfeldas 
atskleidė, jog literatūros klasikas Karaliaučiuje 
nebuvo žinomas tol, kol apie jį nepradėjo kalbėti 
lietuviai. Tiesa, dar ir šiomis dienomis atsiranda 
turinčių klaidingą nuomonę ar mažai nutuo-
kiančių, kas yra Donelaitis. 

Kultūra ir švietimas yra produktyvios sritys, 
labiausiai tinkamos tarptautiniam bendradarbia-

vimui. A. Bartnikas savo pranešime teigė, kad 
naujaisiais laikais Karaliaučiaus srityje susidarė 
pakankamai palanki situacija kurti daugiakultūrę 
visuomenę. Daugėja norinčių atvykti į Karaliau-
čių, kūrybiškumo konkursai, konferencijos su-
laukia didelio jaunuomenės dėmesio. Siekiama, 
kad visi, ne tik lietuviai, žinotų apie K. Donelaitį, 
L. Rėzą, kitas iškilias asmenybes. 

Savo pranešime aptardama K. Donelaičio 
kūrybos recepciją doc. dr. I. Čiužauskaitė minė-
jo, jog lietuvių grožinės literatūros pradininką 
galima pavadinti archetipiniu modeliu poetui 
tremtiniui. Poetas iškyla kaip tautos atgimimo 
simbolis, o J. Marcinkevičius „Metus“  yra pa-
vadinęs lietuviškąja Biblija. Šiuolaikiniai kūrėjai 
mėgsta eksperimentuoti K. Donelaičio leksika, 
hegzametru.

Gilinantis į kūrybą, visada pravartu pažinti 
aplinką, kurioje formavosi, augo, tobulėjo kūrėjo 
asmenybė. B. Adamovas, pristatydamas savo 
pranešimą, suteikė galimybę konferencijos da-
lyviams iš arčiau pažinti šeimą, kurioje užaugo 
K. Donelaitis, studijų laikotarpio savitumą, 
įtakas, kurių veikiamas kūrėjas formavo savo 
pasaulėžiūrą, žvilgtelėti į asmeninį gyvenimą, 
darbo metus, požiūrį į žmones ir kitus reikš-
mingus dalykus.

Ar galvojo K. Donelaitis publikuoti savo 
kūrybą? Šį klausimą iškėlė konferenciją užbai-
gusi poetiškiausio pranešimo autorė dr. Ž. Si-
dabraitė. Anot pranešėjos, dar esant gyvam 
K. Donelaičiui, yra žinomas jo eilių vertimas į 
vokiečių kalbą. Poetas savo kūrinius skaityda-
vo draugams, kūrybos nesureikšmino, tiesiog 
mėgavosi ja. Sąmoningai pasirinko rašyti apie 
beteisį būrą, labiau akcentavo ne žmogaus di-
dybę, bet jo menkumą, laikinumą.

Po konferencijos bibliotekos literatūros 
fondus praturtino R. Senapėdžio dovanotas itin 
vertingas 2010 m. skaitytojus pasiekęs faksimi-
linis Liudviko Rėzos vokiečių kalba parengto 
K. Donelaičio „Metų“ leidinys. K. Donelaitis 
poemą parašė apie XVIII a. 8-ąjį dešimtmetį, o 
1818 m., praėjus daugiau nei trims dešimtme-
čiams po K. Donelaičio mirties, L. Rėza pirmasis 
kūrinį parengė leidimui ir jam suteikė „Metų“ 
pavadinimą, išvertė poemą į vokiečių kalbą.

Tądien Šilutės F. Bajoraičio viešojoje biblio-
tekoje sklandžiusi K. Donelaičio dvasia sušildė 
ir dvasiškai praturtino tuos, kurie palieka 
atviras širdis praeičiai, iš tikrųjų esančiai visai 
šalia mūsų. 

Konferencijos pranešėjai ir bibliotekininkai
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Napoleonui sumušus Prūsijos armiją, 
karalius Frydrichas Vilhelmas III kurį laiką 
gyveno Klaipėdoje, pamėgo lietuvius ir 
įsakė jų gyvenamose vietovėse skirti val-
dininkus tik lietuvius, o jo žmona Luiza 
įsteigė specialią mokymo įstaigą mokyto-
jams lietuviškoms mokykloms rengti. Nors 
Prūsijos vyriausybė ir toliau lietuvius glo-
bojo, tačiau vietinė valdžia buvo nusiteikusi 
antilietuviškai.

Daug lituanistikai nusipelnė Liudvikas 
Gediminas Rėza, išgelbėjęs nuo pražūties 
Donelaičio „Metus“, savo rinkiniu „Dainos“ 
padėjęs tvirtą pagrindą lietuvių folkloristi-
kos mokslui. Jo darbai sulaukė tarptautinio 
pripažinimo.

Lietuvių rašomoji kalba Prūsijoje ilgainiui 
nutolo nuo liaudies šnekamosios kalbos 
ir paprastiems žmonėms darėsi nelengvai 
suprantama. Mykolas Merlinas (Morlin) 
siekė ją priartinti prie liaudies kalbos. Sukėlė 
kalbinę polemiką, kurioje iškeltos mintys yra 
reikšmingos ir šiandien.

Prūsijos pastangomis įkūrus Vokieti-
jos imperiją prasidėjo prievartinė lietuvių 
germanizacija. 1872 ir 1873 m. valdžios 
įsakymais lietuvių kalba buvo išstumta iš 
visų mokyklų, valdžios įstaigų, imta šalinti 
iš bažnyčių, apskritai visuomenės gyvenimo. 
Išplėtota smarki prieš ją nukreipta propagan-
da. Lietuvybė buvo atkakliai persekiojama. 
Lietuviai priešinosi ilgai, net XX amžiuje. 
Tačiau jų skaičius sparčiai mažėjo. Rašomoji 
kalba degradavo.

Dėl intensyvios germanizacijos (Carinės 
Rusijos okupuotoje Lietuvoje – lenkinimo ir 
rusinimo) iškilo pavojus lietuvių tautai išnyk-
ti nuo Žemės paviršiaus. Susirūpinę moks-
lininkai 1879 m. įkūrė Lietuvių literatūros 
draugiją (Litauische literarische Gesellschaft), 
kurios tikslas – surinkti mokslui svarbius 
išmirštančios tautos ir jos kalbos duomenis. 
Draugija veikė iki 1923 m.

Tokiomis sunkiomis sąlygomis dirbo 
žymiausias Mažosios Lietuvos kalbininkas 
Frydrichas Kuršaitis (vokiškai rašęsis Frie-
drich Kurschat), daug nusipelnęs baltistikos 
ir indoeuropeistikos mokslui, į kurį įėjo kaip 
lietuvių kalbos priegaidžių atradėjas. Jo „Lie-
tuvių kalbos gramatika“ (1876) ir žodynai 
išlaikė mokslinę vertę iki šiol.

Po Pirmojo pasaulinio karo Mažoji Lie-
tuva buvo padalyta į dvi dalis: mažesnioji, 
šiaurinė dalis – Klaipėdos kraštas – atiteko at-
sikuriančiai Lietuvai, visa kita – Rytprūsiai – 
liko Vokietijos valdžioje. Klaipėdos krašto 
integravimas į Lietuvą vyko sunkiai, trukdė 
per ilgus šimtmečius atsiradę ekonominiai 
ir kultūriniai skirtumai, taip pat Vokietijos 
inspiruojama antilietuviška propaganda, kuri 
tapo brutali įsigalėjus naciams.

Rytprūsiuose lietuvių kalba merdėjo. 
Ypač juodos dienos prasidėjo 1933 m., kai į 
valdžią atėjo Adolfas Hitleris. Lietuviai buvo 
brutaliai persekiojami, net žudomi.

Nukentėjo žymusis filosofas ir rašytojas 
Vydūnas, svarbiausias lietuvybės ir lietuvių 
kalbos Rytprūsiuose puoselėtojas. 1938 m. 
buvo pakeista daug vietovardžių: „sukurta“ 
apie 3 300 visiškai naujų, kurie pakeitė apvo-
kietintuosius lietuviškus.

Vis dėlto lietuvybė Rytprūsiuose neuž-
geso. Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą nuo 
Lietuvos sienos beveik iki pat Karaliaučiaus 
su vyresniosios kartos žmonėmis dar buvo 
galima susikalbėti lietuviškai.

Minėtinas tarpukariu Vokietijos univer-
sitetuose dirbęs žymus baltistas mažlietuvis 
Jurgis Gerulis (Georg Gerullis), daug nusi-
pelnęs lituanistikai, ypač tirdamas lietuvių 
tarmes ir senuosius raštus. Aprašė savo 
gimtojo kaimo ir savo paties šeimos vokie-
tėjimą. Padėjo Lietuvos universitetui (1930 
m. Lietuvos universitetui suteiktas Vytauto 
Didžiojo vardas – red. past.)  auginti lietuvių 
dialektologus. 1945 m. gegužės mėnesį naktį 
sergantis sovietinio saugumo buvo areštuo-
tas ir dingo be žinios.

Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą Hitleris 
nuo Lietuvos atplėšė Klaipėdos kraštą. Jame 
imta naikinti viską, kas lietuviška: uždarinėjo 
lietuviškas mokyklas, įstaigas, iš bibliotekų 

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

„Vorutos“ pokalbis

lietuviškas knygas išvežė į popieriaus fabri-
ką, uždraudė net lietuviškai kalbėti.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Klaipė-
dos krašte vyko įnirtingi mūšiai. Pasitraukian-
tys hitlerininkai daugumą gyventojų evakavo 
į Vokietijos gilumą. Dalis žuvo besikeldami 
per Sovietų armijos apšaudomas Kuršių 
marias. Karui pasibaigus Klaipėdos krašto 
gyventojų bebuvo likę gal tik apie 10–20 %. 
Kai kurie lietuviai bandė grįžti namo, bet ten 
jau šeimininkavo svetimieji. Pasitraukę į Va-
karus vieni įsikūrė Vokietijoje, kiti persikėlė 
į JAV, Kanadą, Argentiną, Australiją ir kitas 
šalis. Įsitraukė į lietuvių emigrantų kultūrinį 
gyvenimą. Su tėviške ryšiai ilgą laiką buvo 
nutrūkę, tik 1987 m. sovietinė valdžia pradėjo 
leisti jiems lankytis Klaipėdoje.

Daug pasilikusių klaipėdiškių bolševikai 
ištrėmė į Sibirą. Dėl protestantų tikybos klai-
pėdiškiai lietuviai buvo painiojami su vokie-
čiais, nors kalbėjo lietuviškai. Nepakeldamas 
priešiškumo dažnas rašėsi esąs vokietis, 
tikėdamasis išvykti į Vokietiją, kur turėjo 
giminių. Ilgainiui sumišo su kitais lietuviais 
ir baigia tarp jų ištirpti. Tik vienur kitur tėra 
išlikusios atskiros autochtonų šeimos. Bolše-
vikai suniokojo senąjį kultūrinį klaipėdiškių 
paveldą: bažnyčias, kapines ir kita.

Daug baisesnis likimas ištiko Rytprūsių 
lietuvius, kurie veltui tikėjosi, kad po karo 
jų kraštas bus prijungtas prie Lietuvos ir 
jie nebebus persekiojami. Tačiau Stalinas jų 
neskyrė nuo vokiečių. Prasidėjo teroras. Visi 
Rytprūsių gyventojai buvo vienodai vejami 
iš gimtųjų namų, be teismo žudomi. Siautėjo 
badas. Vyko genocidas. Ieškodami išsigelbė-
jimo žmonės bėgo į rusų okupuotą Lietuvą. 
Vakarinėje Lietuvos dalyje tada susikaupė 
daugybė elgetaujančių Rytprūsių gyventojų, 
daugiausia moterų su mažais vaikais ir inva-
lidų senelių. Dauguma jų kalbėjo lietuviškai, 
bet buvo ir silpnai šią kalbą mokančių arba 
visai nesuprantančių lietuviškai. Nors bol-
ševikų valdžia draudė, bet Lietuvos žmonės 
stengėsi padėti nelaimingiesiems. Netekda-
mi vilties išgyventi palikdavo savo vaikus 
auginti pakelyje sutiktiems lietuviams. Ir šie 
juos augino. Po 40 metų ,,vokietukai“ ėmė 
ieškoti savo brolių, seserų, giminių...

1945–1946 m. visi suaugę Rytprūsių 
gyventojai buvo išgaudyti ir išgabenti į 
Vokietiją, dar didesnis jų skaičius – į Sibirą, 
kur beveik visi žuvo. Pačiuose Rytprūsiuose 
autochtonų nebeliko.

Stalino sprendimu 1946 m. balandžio 7 d. 
Rytprūsiai buvo atiduoti Rusijos Federacijai, 
nors su ja nesiribojo. Šią Rusijos koloniją imta 
apgyvendinti rusais, kuriems stengtasi įkalti 
į galvą absurdą, jog čia nuo amžių esanti 
slavų žemė (!). Painiojo Rusijos ir Prūsijos 
pavadinimus. Pakeitė visus vietovardžius, 
nesvarbu, ar jie vokiški, lietuviški ar prūsiški. 
Net hidronimus keitė (retas atvejis žmonijos 
istorijoje). Naikino bet kokius čia anksčiau 
gyvenusių žmonių pėdsakus. „Vyresniojo 
brolio“ pavyzdžiu pasekė lenkai, kurie 
„savo“ Rytprūsių dalyje taip pat daug bal-
tiško vardyno pakeitė lenkišku.

Nyku dabar svetimųjų suniokotoje ir 
išniekintoje prūsų ir lietuvių žemėje. Ne-
bėra nė vienos lietuviškos mokyklos, nors 
pokarinių naujakurių lietuvių gyvena per 
40 tūkstančių.

Toks likimas ištiko kraštą, kuriame buvo 
išsaugota lietuvių kultūra, kur iki XVIII a. 
pabaigos ji plėtota intensyviau negu pačioje 
Lietuvoje, o mokyklų ir periodinių leidinių 
skaičiumi Mažoji Lietuva lenkė Didžiąją Lie-
tuvą dar ir visą XIX a. Čia, o ne Didžiojoje Lie-
tuvoje subrendo lietuvių tautinė savimonė.

Carinė Rusija po II Respublikos padalijimo 
(1795) gavo didžiąją to meto etninės Lietuvos 
dalį, tik Užnemunė buvo priskirta prie 
Prūsijos. Carienė Jekaterina II pareiškė, kad 
gautasis kraštas esantis iš seno rusiškas, todėl 
privalo būti toliau rusinamas. Jos įpėdiniai 
laikėsi šiek tiek švelnesnių pažiūrų.

Valstiečiams baudžiava buvo dar la-
biau pasunkinta. Pažangesnių dvarininkų 
bandymai daryti reformas, net naikinti 
baudžiavą, dėl carizmo nenoro tai daryti 
nueidavo niekais.

Prie Prūsijos prijungtoje Užnemunėje 
(pavadintoje Naujaisiais Rytprūsiais) valstie-
čių gyvenimas gerokai pagerėjo. Panaikinta 
baudžiava. Napoleonas šį kraštą prijungė 
prie lenkiškos Varšuvos kunigaikštijos, kuri 
po Vienos kongreso (1815) buvo paversta 
Lenkijos karalyste ir pateko Rusijos val-
džion. Čia galiojo Napoleono įstatymai, net 
tada, kai karalystė buvo panaikinta ir pasi-
darė paprasta Rusijos provincija, valdoma 
Varšuvos generalgubernatoriaus. Lietuvių 
gyvenamas plotas įėjo į 1867 m. sudarytą 
Suvalkų guberniją, davusią šiam kraštui Su-
valkijos pavadinimą, o vietos lietuvius imta 
vadinti suvalkiečiais. Jų padėtis visą laiką 
buvo geresnė negu kitų lietuvių. Jie anksčiau 
prakuto, ėmė leisti vaikus į mokslus ir tuo 
būdu išaugino naują lietuvišką inteligentiją, 
atlikusią lemiamą vaidmenį kuriant nepri-
klausomą Lietuvą.

1830 ir 1863 m. sukilimus Lietuvoje vykdė 
sulenkėjęs privilegijuotasis sluoksnis. Buvo 
įtraukti ir lietuviai valstiečiai, kuriems dau-
giau rūpėjo baudžiavos panaikinimas negu 
„ponų Lenkijos“ atkūrimas. Kultūriniam 
krašto gyvenimui labai pakenkė Vilniaus 
universiteto uždarymas 1832 m.

Malšinti 1863 m. sukilimą caras pavedė 
Vilniaus generalgubernatoriui M. Muravjo-
vui, kuris tai darė žiauriausiu būdu – viešai 
korė sukilėlius, dėl to gavo Koriko pravardę. 
Numalšinęs sukilimą jis ėmėsi brutalios prie-
vartinės rusifikacijos. Visas viešąsias mokyklas 
pavertė rusiškomis, surusino visas įstaigas. 
Siekė rusinti net bažnyčias. Viešose vietose 
vertė kalbėti tik rusiškai. Uždraudė lietuvišką 
spaudą. Knygos galėjo būti leidžiamos tik 
rusišku raidynu. Tuomet lietuviai organizavo 
savo knygų spausdinimą užsienyje, daugiau-
sia Prūsijoje, slaptą jų gabenimą per sieną 
ir platinimą Lietuvoje. Prasidėjo knygnešių 
epocha – unikalus reiškinys pasaulio istorijoje, 
trukęs iki 1905 m. Per 40 spaudos draudimo 
metų nukentėjo apie 3 200 nelegalios spaudos 
leidėjų ir platintojų. Tautinės kultūros augimui 
buvo padaryta labai daug žalos: lietuvių tauta 
istorijos laiptais nustumta žemyn.

Ji atsidūrė ant bedugnės krašto: šalis 
pavergta, miestai ir dvarai nutautinti, žiau-
riai persekiojamą protėvių kalbą išlaikė tik 
baudžiauninkai samanotose trobelėse... 
Ir  stebuklas: prasidėjo tautinis atgimimas, 
prabilo vidinės tautos jėgos, savisaugos 
instinktas. Niekinama lietuvių liaudis per 
palyginti trumpą laiką pakilo ir pasiryžo 
siekti nepriklausomo gyvenimo.

Iškilo būtinas reikalas turėti bendrą visų 
lietuvių rašomąją kalbą. Tautos atgimimo 
veikėjų akys nukrypo į Mažąją Lietuvą, 
kur egzistavo sunorminta rašomoji kalba, 
didžlietuviams sektinas pavyzdys, juolab 
kad daugumas atgimimo veikėjų buvo su-
valkiečiai, kalbėję taip, kaip buvo rašoma 
Mažojoje Lietuvoje. Jie didžiųjų lituanistų 
Augusto Šleicherio ir Frydricho Kuršaičio 
aprašytą mažlietuvių kalbos modelį, įsitvir-
tinusį lyginamojoje kalbotyroje, perkėlė į 
Didžiąją Lietuvą ir pritaikė jos poreikiams. 
Tą darbą atliko kalbininkai, daugiausia Jonas 
Jablonskis, pagrįstai vadinamas dabartinės 
lietuvių bendrinės kalbos tėvu.

Nepriklausomybę buvo galima pasiekti 
tik baigiantis Pirmajam pasauliniam karui 
(nusinešusiam daugybę lietuvių gyvybių, 
juos išblaškiusiam po įvairias šalis, labai su-
niokojusiam visą kraštą), ir Vasario 16-osios 
aktas buvo pasirašytas kaizerinės okupacijos 
sąlygomis. Paskui pasitraukiančių vokiečių 
kariuomenę slinko Raudonosios armijos (RA) 
daliniai su marionetine prorusiška bolševi-
kų „valdžia“, siekiančia sukurti sovietinę 
Lietuvos Respubliką, net hibridą Litbelą. 
Krašte siautėjo bermontininkai, lenkai už-
grobė sostinę Vilnių. Tik lietuvių savanorių 
kariuomenės krauju nepriklausomybė buvo 
apginta. Greit buvo užgydytos karo žaizdos 
ir sukurta klestinti valstybė.

1939 m. rudenį, prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, Lietuva atgavo Vilnių 
ir dalį lenkų okupuoto krašto. Po pusmečio 
Stalinas klasta okupavo Lietuvą (1940 m. 
birželio 15 d.). Buvo išrinktas sovietinis 

Seimas bolševikiniu būdu (reikėjo balsuoti 
už tiek, kiek bolševikai iškėlė kandidatų), 
kuris nutarė (irgi apgaulės būdu) prašytis 
priimamiems į Sovietų Sąjungą. „Priėmimo“ 
komedija baigta Kremliuje rugpjūčio 3 d. 
Lietuva kaip suvereni valstybė liovėsi egzis-
tavusi. Krašte prasidėjo baisus bolševikinis 
teroras: masiniai nekaltų žmonių areštai, 
kraupios žudynės, pagaliau – gyventojų 
(ir senelių, mažų vaikų) trėmimas į Sibirą, 
į amžino įšalo užpoliarės sritis. Košmarą 
nutraukė prasidėjęs Vokietijos karas su 
Sovietų Sąjunga, kurio lietuviai laukė kaip 
išsigelbėjimo nuo pražūties.

Dar prieš įžengiant vokiečių kariuomenei 
per Kauno radiją buvo paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas. Sudaryta Lai-
kinoji Vyriausybė. Tačiau vokiečių planuose 
vietos nepriklausomai Lietuvai nenumatyta: 
hitlerininkai planavo Baltijos šalis paversti 
vokiečių žeme. Prasidėjo nacių teroras: kon-
centracijos stovyklose žuvo apie 17 tūkst. 
Lietuvos gyventojų, daug išvežė darbams į 
Vokietiją. Tačiau didžiausias nacių nusikalti-
mas – žydų išžudymas (holokaustas).

Kaip sudėtinę Rytų krašto dalį vokiečiai 
suformavo Lietuvos generalinę sritį (Gene-
ral - Bezirk Litauen), nuo jos atskyrė lietu-
viškas Druskininkų, Marcinkonių, Rudnios 
apylinkes, kurias prijungė prie Rytprūsių, bet 
Lietuvos sričiai priskyrė Ašmenos ir Svyrių 
apskritis.

Patyrę pralaimėjimus frontuose hitleri-
ninkai griebėsi drastiškų priemonių: vertė 
jaunimą eiti į savo kariuomenę ir darbo 
tarnybas, bet susidūrę su atkakliu lietuvių 
pasipriešinimu, uždarė abu Lietuvos uni-
versitetus, areštavo daug žymių visuomenės 
veikėjų, dalį jų išsiuntė į mirties lagerius. 
Neįstengdami lietuvių palaužti leido gen. 
Povilui Plechavičiui organizuoti lietuvišką 
Vietinę rinktinę, į kurią jaunimas stojo su 
entuziazmu. Vokiečių pastangos Rinktinę 
įjungti į Vermachtą nuėjo niekais. Rinktinė 
išsiskirstė. Hitlerininkai areštavo daug jos 
karininkų, dalį sušaudė, kitus išvežė į Vokie-
tiją aerodromams saugoti (apie 3 500 vyrų), 
kuriuos vėliau bolševikai trėmė į Sibirą.

Išstumdama vokiečius sovietų armija 
1944 m. priartėjo prie Lietuvos. Jos teritorijoje 
maždaug pusę metų vyko įnirtingi mūšiai, 
kurie baigėsi 1945 m. sausio 28 d. Klaipėdos 
užėmimu. Lietuviai tikėjosi, kad santarvinin-
kai vykdys Atlanto chartiją ir atkurs Lietuvos 
bei kitų Baltijos šalių nepriklausomybę. Deja, 
Vakarai darė Sovietų Sąjungai daug nuo-
laidų. Stalino hipnozės užliūliuoti tenkino 
jo besotį apetitą. Lengva ranka švystelėta 
bolševikiniam slibinui į nasrus beveik pusė 
Europos. Trijų milijonų lietuvių tauta buvo 
pasmerkta baisioms kančioms. „Mes už So-
vietų Lietuvą, bet be lietuvių“ – tai atsiųsto iš 
Maskvos emisaro M. Suslovo žodžiai. Ir jis šį 
planą vykdė žiauriausiomis priemonėmis.

Buvo paskelbta neteisėta jaunimo mo-
bilizacija (okupuotoje šalyje!). Jaunimas 
ją boikotavo, slapstėsi miškuose, jungėsi 
į kovos būrius ir užpuldinėjo bolševikų 
valdžios būstines, vadavo areštuotuosius. 
Priešinimasis peraugo į ginkluotą rezisten-
ciją – partizaninį karą. Su partizanais kovojo 
Sovietų Sąjungos kariuomenė, vedama vie-
tinių tautos išdavikų – kolaborantų (stribų). 
Partizanai rodė nepaprasto didvyriškumo 
pavyzdžius. Apie juos sukurta daug liaudies 
dainų, ištisa tautosaka. Jie buvo bolševikų 
žiauriai kankinami ir žudomi. Sumaitotus jų 
kūnus guldydavo miestų aikštėse, po to su-
mesdavo į šulinius, žvyrduobes, pakasdavo 
arklidėse po mėšlu arba – į tualetus. NKVD 
stengėsi sukiršinti lietuvius vienus su kitais, 
kad kuo daugiau išsižudytų.

Beveik dešimtmetį trukęs partizaninis 
karas (iki 1952 m. organizuotas, vėliau 
kovojo pavienės grupės ir atskiri partiza-
nai) – įtikinamiausias tautos referendumas, 
kurį savo gyvybe pasirašė apie 30 tūkstan-
čių laisvės kovotojų.

Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 10

Kalbėjosi Aušra VIRVIČIENĖ, 
Vilnius
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rašybą, o kitame puslapyje gali būti ir 
lenkų arba kita kalba, jeigu paso turėtojas 
to pageidauja. Turint galvoje diakritinių 
ženklų problemą, vargu, ar toks įrašas būtų 
laikomas visaverčiu. Ir į oficialųjį lygmenį, 
taigi į pirmąjį puslapį, tai neturi būti 
keliama, nes tai kelia tiek lingvistinių, tiek 
ir nelingvistinių problemų. 

Ir politinių problemų?
Negalėčiau atmesti, ypač prisiminus kai 

ką iš istorijos. 

O gal galėtumėte paminėti politines 
problemas?

Jos nekeliamos tiesiogiai, bet jų kontū-
rai ryškėja, susidaro nuosekli seka – nuo 
pavardžių  pereinama prie dvilypio gatvių 
pavadinimų rašymo (tai jau daroma), o nuo 
šio – ir prie vietovardžių... Kur reikalavimų 
pabaiga? 

Vietovardžiai lenkų kalba – kokį povei-
kį tai turėtų Lietuvos vardynui, Lietuvos 
politiniams ir  kitiems dalykams?

Vietovardžiai, kaip ir vardai bei pavar-
dės, yra neatsiejama lietuvių kalbos žodyno 
dalis. Jų pateikimas suslavintais, sulenkintais 
variantais, vadinasi, jų rašymas pagal kitos 
kalbos fonetikos ir rašybos normas, pažeidžia 
bendrąjį lietuvių kalbos audinį. Tai darant, 
kai kurių vietovardžių pavadinimai tampa 
neatpažįstami. Teko matyti prieškariu iš-
leistą Lenkijos okupuotų Lietuvos teritorijų 
žemėlapį. Ten matau, kad Varėna vadinama 
Orany, Valkininkai – Valkieniki, o neseniai  
internete mačiau, neprisimenu, Eišiškėse ar 
Šalčininkuose, ant namo užrašas: Varėnos 
gatvė, o žemiau ulica Oranska. Vietovardžiai, 
kaip žinoma, išlieka per šimtmečius ir tūks-
tantmečius išsaugodami juose susidariusias 
etnines, kultūrines reikšmes. Vietovardžius 
kaitaliojant, juos pateikiant iškreipta, sudar-
kyta forma, nusikalstama kultūrinio paveldo 
autentikai. Vietovardžiai yra neliečiama 
bendro kultūrinio, nacionalinio palikimo 
dalis ir todėl manau, kad tuo klausimu savo 
nuomonę turi aiškiai pareikšti kalbininkai ir 
kultūrologai. Tad vietovardžiai, gatvių pava-
dinimai neturi būti rašomi kitomis kalbomis, 
be to, tai keltų ir administracinių problemų.

Ar gatvių pavadinimų rašymas lenkų 
kalba sugrąžintų mus į Lenkijos okupacijos 

Laipsniškas ėjimas į lenkų autonomiją
„Vorutos“ pokalbis su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos nariu, Kovo 11-osios Akto signataru, 
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laikus, generolo Liucijano Želigovskio ir 
Lenkijos valstybės viršininko Juzefo Pilsuds-
kio įvykdytą Vilniaus krašto okupaciją?

Į tuos laikus nesugrąžintų, bet kad tokia 
mintis tūno kai kurių lenkų veikėjų galvose, 
dėl to abejoti netenka. Jie ir stengiasi situacijos 
raidą kreipti ta linkme. Girdėjau kalbininkų 
ir politikų gana dalykišką pokalbį tuo klausi-
mu – jeigu jau būtų nuspręsta rašyti gatvių, 
kaimų ir miestelių pavadinimus ir lenkų kal-
ba, būtų visai neaišku, kokiu pagrindu tai da-
ryti, ar grąžinti okupacijos metų pavadinimus, 
ar įsiklausyti, kaip taria vietos gyventojai, ar 
vadovaujantis kokiu kitokiu principu. 

Ką reiškia, kai Lietuvoje įkuriama 
prolenkiška Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija, kuri skelbiasi atstovaujanti visiems 
Lietuvos lenkams, nors puikiai žinome, 
kad taip nėra?

Mano supratimu, šita partija atstovauja 
toli gražu ne visiems Lietuvos lenkams, o yra 
tik kai kurių veikėjų ir jų aplinkos sukurtas 
politinis darinys. Demokratinėje visuomenėje 
vien tik tautiniu pagrindu kuriama partija 
reiškia ne ką kita, kaip nedemokratišką 
siekį išskirti, atsiriboti nuo visuomenės 
didžiosios dalies. Normalios partijos yra 
kuriamos socialiniais, ekonominiais ar 
kitokiais bendrojo pobūdžio pagrindais, 
ši partija iš viso neturėjo būti registruota. 
Tokios partijos veikla stato į nelygiavertę 
padėtį kitas Lietuvos tautines bendrijas. 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos susidėjimas 
su Rusų aljansu per pastaruosius rinkimus 
buvo toks manevras, kuris taip pat neturėjo 
būti toleruojamas. Kaskart labiau aiškėja, 
kad tikroji šios partijos misija yra stabdyti 
Pietryčių Lietuvos gyventojų integraciją į 
platesnį Lietuvos visuomenės gyvenimą, 
trukdyti jiems tapti visaverčiais valstybės 
piliečiais. Tai neturi nieko bendro su lenkų 
mažumos teisių gynimu, veikiau tą mažumą 
reikėtų ginti nuo šitokių veikėjų.

Kodėl Lenkijos valdžiai Varšuvoje pri-
reikė kurti Lietuvoje prolenkišką Lietuvos 
lenkų rinkimų akciją?

Kai po 1990-ųjų aktyviai reiškėsi autono-
mistai, neabejojome, jog to reikia Maskvai, 
nors galbūt tai neprieštarauja ir Varšuvos in-
teresams. Juk autonomistai pretendavo kaip 
tik į tą Lietuvos teritorijos dalį, kurią buvo 
okupavęs Želigovskis. Dabar akivaizdžiai 

matosi Varšuvos ranka, nors gal tai nesikerta 
ir su Maskvos interesais. Kam valdžiai Varšu-
voje to reikia? Manau, jog kai kurie Lenkijos 
politikos ir platesnės visuomenės sluoksniai 
neįstengia pamiršti nelabai senos praeities ir 
puoselėja atitinkamas ateities perspektyvas. 
Todėl nauju variantu gaivinami anuometiniai 
autonomistų planai. Tik dabar veikiama sub-
tiliau – pradedama nuo priešinimosi plates-
niam lietuvių kalbos vartojimui mokyklose, 
nuo pavardžių ir vietovardžių rašymo, taip 
norint preliminariai nužymėti tam tikras 
teritorines ribas. Matyt, ir Lenkijoje kažkam 
labai reikia, kad Lietuvoje būtų steigiamas 
savotiškas lenkakalbių rezervatas. Jeigu spau-
dimas duos norimų rezultatų, neabejotina, jog 
bus einama  toliau, link raiškesnio atsiriboji-
mo nuo likusios Lietuvos dalies. Tuo tarpu 
Europos valstybių politiniame gyvenime yra 
gerai žinoma, jog teritorinė autonomija – tai 
pirmas žingsnis į atsiskyrimą, autonomizmo 
nuosekli seka – separatizmas. Tik ar tai su-
pranta mūsų politikai?

Dar nebaigta byla dėl lenkų kortos 
turėtojų Lietuvoje, tarp jų ir Seimo narių? 
Ką reiškia, kai Lenkijos valdžia išduoda 
kitų valstybių piliečiams lenko tapatybę 
pažymintį dokumentą? Beje, lenkų korta 
išduodama tik buvusioje Sovietų Sąjun-
goje gyvenantiems lenkams?

Tai yra būdas trukdyti lenkiškai 
kalbančios bendruomenės narių integracijai 
į Lietuvos visuomenę, kartu juos susiejant 
su Lenkija. Korta pažymi, kad jos turėtojas 
jau yra lyg ir Lenkijos pilietis, išplaunant 
lietuviškojo pilietiškumo sąmonę. Tokia 
būsena gali lengvai evoliucionuoti į ką 
nors apibrėžtesnio. Įsidėmėtina ir tai, kad 
lenkų korta yra platinama ne visur ten, 
kur pasaulyje yra lenkų, bet tik Lietuvoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje, vadinasi, tose 
vietovėse, kurios patenka į vadinamųjų 
pakraščių (kresų) ribas, kurios sutampa su 
pilsudskinės Lenkijos rytinėmis ribomis. 
Kita vertus, tai gera užuomina rytiniams 
kaimynams – kodėl Rusija „artimojo 
užsienio“ šalių gyventojams negalėtų 
pasiūlyti ruso kortos ?

2011 m. rugsėjo pradžioje Lenkijos 
Respublikos ambasada Vilniuje Lietuvoje 
esančių lenkiškų mokyklų pirmaklasių 
tėvams išmokėjo po 900 zlotų už tai, kad 

jų vaikai lankytų lenkiškas mokyklas? 
Kaip vertinate tokį įžūlų, gėdingą Lenkijos 
valdžios veiksmą prieš Lietuvos Respubliką 
ir jos piliečius?

Na, tai gana įžūlus, su edukologijos, 
moralės normomis nesiderinantis veiksmas, 
tai tiesiog papirkinėjimas su negera poteks-
te – tuo blogiau tiems, kurie renkasi ne len-
kiškas mokyklas. Tai beceremoniškas kišimasis 
į Lietuvos švietimo reikalus. Sunku suprasti, 
kodėl mūsų valdžia to lyg ir nematė. 

Kaip, Jūsų manymu, atrodo prieš 90 
metų nuo Lietuvos atplėšto Seinų-Punsko 
krašto, Lietuvos etninių žemių, lietuvių 
reikalavimai dėl jų padėties, dėl švietimo, 
lietuviškų mokyklų?

Ten gyvenančių lietuvių padėtis 
yra kebli: tęsiama šio lietuviško krašto 
polonizacija, tai daroma, pirmiausia, per 
mokyklas – finansavimo, vadovėlių ir kitais 
požiūriais sudarant nepalankias sąlygas 
lietuviškoms mokykloms. Nekalbant jau 
apie sunkumus dėl lietuviškų kultūrinių, 
istorinių akcentų.

Kaip, Jūsų manymu, Lietuvos valdžia 
turėtų elgtis, kai iš Lenkijos Respublikos 
valdžios radikalų vyksta tiesioginis 
puolimas, taikant nediplomatines ir 
visokias kitokias priemones?

Lietuvos valdžia turėtų geriau suvokti 
lietuvių tautos interesus, labiau atsižvelgti 
į kai kuriuos istorijos faktus, suprasti, koks 
kaimyninės valstybės veiksmas ką reiškia ir 
atitinkamai reaguoti. Strateginė partnerystė 
stambiu mastu neturi būti pretekstas 
silpnavaliam nuolaidžiavimui ar tiesiog 
nesusigaudymui smulkesniais, bet mums 
labai svarbiais klausimais. 

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Irma STADALNYKAITĖ ir
 Juozas VERCINKEVIČIUS, Trakai

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

* Trakų rajono laikraštis Galvė, 1989 m. liepos 25 d., 
Nr. 88 (5880). 

   Vakarinės naujienos, 1989 m. rugpjūčio 11 d., Nr. 
184–185 (9584–9585). 

   Juozas Vercinkevičius, „Teritorinė autonomija – 
Lietuvos valstybės skaldymas“, in: Kur dunkso Trakų pilys, 
Trakai: Voruta, 2010, p. 159–166. 

** Kazimieras Petrauskas, „Ar išsaugosime lietuvių 
kalbą?“, in: Voruta, 2013 m. kovo 2 d., Nr. 5 (769), p. 13. 

Laiškas redakcijai

Kunigo Prano Bieliausko dienoraštis – jau skaitytojų rankose

Gerb. redaktoriau 
Juozai Vercinkevičiau,

sunkus ir rūpestingas darbas, kurį mėgino 
nudirbti Vytautas Česnulis, taisydamas klaidas, 
paklydimus ir netikslumus Prano Bieliausko 
knygoje „Dienoraštis. 1920–1957“ (Vilnius: 
Homo liber, 2012), iš tiesų vertas pagarbos ir 
nusistebėjimo (Vytautas Česnulis „Kunigo 
metraštis. Apie Prano Bieliausko knygą 

Gražina Mareckaitė nacionaliniame 
mitinge „Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę“, 

vykusiame š. m. balandžio 28 d. Vilniuje, 
Nepriklausomybės aikštėje. 

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Dienoraštis. 1920–1957“ in: Voruta, 2013, 
Nr. 8–11, p. 11). Vienam žmogui tai yra 
sunkiai įveikiamas darbas:  V. Česnulis 
kruopščiai fiksuoja ir taiso (ačiū jam) klaidas 
bei netikslumus, bet kiekviena knygos eilutė, 
kiekvienas sakinys – tai vis nauji faktai, 
duomenys, vardai... Daugelį jų dar reikėtų 
nuodugniai ištirti, apsvarstyti, interpretuoti, 
komentuoti... Ir šitaip per visus 700 puslapių!

Tą per Dievo stebuklą išlikusį kunigo 
rankraštį paversti spausdintu žodžiu, išleisti 
didžiai vertingą Vilniaus istorijai knygą nebuvo 
nei finansinių, nei fizinių (kiek man teko girdėti) 
galimybių. Bet rankraštis vis dėlto nepražu-
vo, jis išvydo pasaulį! Ir tuo reikia labiausiai 
pasidžiaugti – kaip stebuklu. Kiek žinau, dėl 
ypač skurdaus biudžeto buvo dirbta daugiau 
visuomeniniais pagrindais, iš entuziazmo ir 
meilės. Didžiausią painaus rankraščio „valy-
mo“ darbą, be jauno istoriko Artūro Svarausko 
išnašų-komentarų, nudirbo ne kokia istorikė 
ar redaktorė profesionalė, o vilnietė architektė 
Birutė Čibiraitė-Biekšienė, nes joks redaktorius 
tuose specifiniuose Vilniaus praeities labirin-
tuose susigaudyti negalėtų. O jeigu ir galėtų, 
tai jam atimtų ne vienus darbo metus... Be to, 
knyga nepretenduoja į mokslinį veikalą. Tai 
veikiau „žaliava“. Vėliau, jei atsiras norinčių, 

tegul ja naudojasi ir iš jos „daro mokslą“, nes iš 
smulkmeniškų V. Česnulio taisymų „mokslas“ 
dar neišeina... 

Buvo sumanyta palikti rankraščio auten-
tiką: kaip autoriui atrodė, kur jis klydo, ko 
nežinojo, ir t. t. Nieko nemėginta nei gražinti, 
nei taisyti... Ir dar vienas dalykas.

Kritikas-recenzentas V. Česnulis kai kur 
nurodo neteisingą lenkišką (ir lietuviško 
vertimo) rašybą. Bet tie „raštai“ lenkų 
kalba daugeliu atvejų buvo rašyti visiškų 
nemokšų valdininkų, kartais net sulenkėjusių 
lietuvių, arba „tuteišių“. Juk tai irgi istorinė-
kalbinė vertybė. Faktas! Puikus situacijos 
charakterizavimas! Buvo stengiamasi tą 
valdiškų raštų nemokšiškumą perteikti ir 
lietuviškame vertime – juk ne visi skaitytojai  
moka lenkiškai, ne visi sugeba perskaityti 
originalo tekstus ir įvertinti jų kokybę 
(nebent tektų išmokti pakeitus vietovardžių 
ir pavardžių rašybą pagal dabartinius lenkų 
pageidavimus...). 

Gal ir kunigas rašydamas lenkiškai klydo, 
bet kas dabar išsiaiškins, kur jis klydo, o kur 
sąmoningai paliko originalo klaidas ir nesą-
mones? Pavardžių rodyklė, kurios knygoje 
daugelis pasigenda – geras daiktas, bet didžiu-
lės apimties P. Bieliausko dienoraščiuose ji 

sunkiai realizuojama. Kunigas mėgo vaikštinėti 
Vilniaus gatvėmis ir stebėti gyvenimą: prie-
miesčiuose, prie geležinkelio, prie Halės tur-
gaus, mėgo kalbinti visokius žmogelius, savo 
parapijiečius, net „pijokėlius“, kurių pavardės 
mirga beveik kiekviename puslapyje. Kaip tada 
spręsti rodyklės klausimą? Tokių bei panašių 
problemų leidžiant knygą buvo dešimtys...

Sėkmės gerbiamam V. Česnuliui jo kruopš-
čiame darbe – klaidų „ravėjime“, bet daugelis 
skaitytojų  jau džiaugiasi šia autentiška Vil-
niaus  gyvenimo „enciklopedija“ ir laukia 
naujų leidinių iš stebėtinai gausaus  kunigo 
Prano Bieliausko rankraštinio palikimo. 

   
                                          Su giliausia 

pagarba Jums  Gražina Mareckaitė   

Nuo redakcijos. Dėkojame gerb. Gražinai 
Mareckaitei, atsiliepusiai į mūsų publikaciją. Kartu 
primename skaitytojams, kad kun. Prano Bieliausko 
visuomeninė, Šv. Zitos draugijos veikla nėra tyrinėta 
ir neaišku, kas tai padarys. „Vorutos“ fondas kuklio-
mis finansinėmis išgalėmis tikisi išleisti pirmąją kun. 
P. Bieliausko knygą „Iš Slabados kaimo į Vilniaus 
katedrą. Kun. P. Bieliausko užrašai 1883–1911 m.“ 
Kreipiamės į skaitytojus, kurie gali atsiųsti redakcijai 
nuotraukų, prisiminimų apie kun. P. Bieliauską.     
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Lietuviai Ukrainoje

Žymaus chirurgo Nikolajaus 
Pirogovo krašto lietuviai

Alfonsas KAIRYS, Vilnius
Lietuviai prie Pietinio Bugo

Vėlyvą vakarą pasigirsta telefono 
skambutis.

-Alio, ar čia Alfonsas, labas vakaras, čia 
Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centro 
„Sakalas“ pirmininkas Vasilijus Sugakas. 
Tikiuosi, kad nepamiršot mūsų bei Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID)  
bendrų projektų. 

-Malonu išgirsti nė kiek nepasikeitusį 
balsą iš vieno didžiausių, 7-ojo pagal dydį, 
Ukrainos miesto po 10-ies metų pertrau-
kos. Kaip laikosi Jūsų dar 1999 m. įkurta 
organizacija ir pavadinta šiek tiek neįprastu 
užsienyje gyvenančių lietuvių susivienijimų 
vardu – „Centras“?

-Ne viskas taip gerai, kaip norėtųsi, pa-
pasakočiau dabar, bet pokalbiai brangūs. Pa-
bandykime susirašyti elektroniniu paštu. 

-Gerai. Linkėjimai Jūsų „Centro“ na-
riams: tiems, kuriuos pažįstu, ir tiems, su 
kuriais nespėjau susipažinti. Linkėjimai 
Jums, kaip 6 vaikų: 5 berniukų ir 1 mergaitės, 
tėvui. (Čia pat pagalvojau, kad būtent tokių 
šeimų reikėtų nusistekenančiai gimstamumo 
atžvilgiu Lietuvai).

Toliau bendravome elektroniniu paštu.
Prisiminėme tuos laikus, kai buvęs 

TMID pripažino de facto ir de jure Vinicos 
lietuvių kultūros ir istorijos centrą, pava-
dintą „Sakalo“ vardu. Sakalas – paukštis, 
viską iš aukštai matantis ir, staigiai įvertinęs 
situaciją, priimantis sprendimą. Toks tuo 
metu buvo pirmininkas Vasilijus, kuriam 
su savo žmonėmis (ne tik lietuviais!) reikėjo, 
įvertinant situaciją, pasakyti ne tik sau (sau 
jau buvo pasakyta!), bet ir vietos valdžioms: 
čia lietuvių būta dar kunigaikščio Algirdo 
laikais ir juos vertėtų įamžinti.

Ir vėl eilutė apie Vasilijų, kaip apie 
žmogų. Gimė, kaip jis rašo, „mažyčiame 
Žemaitijos miestelyje Plungėje 1974 metais. 
Iki šiolei aš jaučiu Baltijos jūros bangų 
ošimą, nes mama kiekvieną savaitgalį 
veždavo prie jūros, kad galėčiau iki soties 
kvėpuoti ja. Kai man buvo šešeri, mūsų šei-
ma atvyko į Šiaulius, mokiausi mokykloje, 
vėliau baigiau Politechnikumą (į jį priėmė 
be egzaminų, kadangi turėjau „raudonąjį“ 
mokyklos baigimo pažymėjimą), na, o 1991 
metais atsidūriau Ukrainoje. Nuo 1996-ųjų 
aš Vinicoje. Studijuodamas Ukrainos istoriją, 
aptikau žinių, kad Vinicai pradžią „davė“ 
lietuviai. Aš buvau pakerėtas tuo. Atrodė, 
kad pats Dievas mane atsiuntė čia tam, kad 
kartu su kitais įamžinčiau tą faktą. Rašiau 
skelbimus į laikraščius, rausiausi telefonų 
knygose, bendravau su jau įsikūrusiomis 

lenkų, vokiečių, rusų draugijomis, kreipiausi 
į tuometinę Lietuvos ambasadą Kijeve. Tiks-
las vienas – rasti lietuvių ir suburti juos. Ir 
pavyko! Ramutė Ovčaruk, Albina Syčenko, 
Aleksandras Mažeika, Algimantas Oleškevi-
čius, Kristina Žilinskaitė, Antanas Rauckys, 
Igoris Volkovickas, Svetlana Ivanickaja, 
Valentina Plošenko, Laima Kačenauskaitė, 
Tatjana Gubanova, Rima Moreckaja, Niko-
lajus Poligas, Andrius Stempkovskis – pir-
mieji jau įsisteigusio susivienijimo nariai. 
Klausinėdami vieni kitus, suradome net 57, 
norinčius būti su Lietuva.“ 

Kurdamas organizaciją, Vasilijus nemo-
kėjo lietuviškai (juk išsilavinimas įgytas rusų 
kalba), bet noras suburti kitus, kad garsintų 
Lietuvą, nugalėjo: išmoko kalbos. Įkūrė 
lietuvišką mokyklėlę, pats ją lankydamas, 
savo pavyzdžiu kvietė kitus. Tada lietuvių 
kalbos ir istorijos mokė mokytojos Svetlana 
Ivanickaja ir Kristina Žilinskaitė. Visur ir vi-
sada padėdavo žinoma dailininkė, Ukrainos 
dailininkų sąjungos narė lietuvaitė Kristina 
Žilinskaitė. Jos paveikslai eksponuoti keliose 
Ukrainos ir tarptautinėse meno parodose... 
o draugija – ne be Lietuvos paramos – įgy-
vendino daug projektų: „Lietuva ir mes“, 
literatūrinis-muzikinis vakaras, skirtas Mi-
kalojui Konstantinui Čiurlioniui, Lietuvos 
grafikos ir dailės paroda, tautinių mažumų 
konkursas „Podolės spalvos“, lietuviškos 
dainos ansamblio „Skrydis“ sukūrimas, 
žinomo Lietuvos fotografo Stanislovo 
Žvirgždo darbų paroda, kino lektoriumas 
„9-oji mūza“, jaunimo dalyvavimas jaunimo 
stovyklose Karpatuose (programos vadovas 
Romas Vorevičius; LiUK – fondas Lietuvos 
ir Ukrainos ryšiams stiprinti: Danutė Čornij, 
Beatričė Beliavciv) ir Lietuvoje, konkursas-
paroda „Miesto gimimas“, dokumentinis 
filmas „Sakalas“ (apie „Centro“ veiklą), 
rodytas dokumentinių filmų festivalyje Už-
gorode ir dar daug kitų... Apie kiekvieną jų 
ir į juos „įlietą“ meilę Lietuvai  galima būtų 
rašyti ir rašyti... 

Dabar, dabar daugelis „Centro“ narių 
išvyko, kaip ir iš Lietuvos, ieškoti geres-
nio gyvenimo, skalsesnio duonos kąsnio į 
anglijas, airijas, kitas prakaito ištroškusias 
šalis... Nėra „Centre“ pačių aktyviausių 
Kalėdų, Velykų, Vasario 16-osios, Kovo 
11-osios minėjimų iniciatorių: buvusios an-
samblio „Skrydis“ vadovės Valės Plošenko 
(ji Dubline), Elios Kačenauskaitės (dabar 
Londone)...

Tačiau liko jis, Vasilijus Sugakas, ir dar 
keli su ta pačia mintimi: čia, Vinicoje, būta 
Kariatovičių, čia stovėjo lietuvių pilis. Netgi 

vietą (Pilies kalnas), remdamasis istoriniais 
šaltiniais, Vasilijus žino ir prisimena tuos 
taip ir nepasibaigiančius kelius pas miesto 
valdžias dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo ar jo giminaičių įamžinimo. Tuose 
keliuose Pirmininką rėmė tuometinis TMID, 
o Lietuvos Vyriausybė netgi lėšų paminklo 
projektui skyrė, tačiau, vėlgi tačiau... Vinicos 
merijoje atsirado žmonių (minėtinas užkie-
tėjęs įamžinimo priešas, pasak Vasilijaus, 
buvęs miesto, dabar srities vyriausiasis 
architektas S. Carenko), kurie priešinosi ir 
priešinasi... Istorijai ...

O įtakingiausio Ukrainos politikos sa-
vaitraščio „Savaitės veidrodis“ numeryje 
spausdintame žurnalistės T. Parchomčiuk 
straipsnyje, pavadintame „Barbaras iš Lie-
tuvos... Podolės miestų patėvis. Didžiojo 
kunigaikščio Algirdo šmėkla kelia nerimą 
istorikams“, kalbinamo Ukrainos istoriko 
V. Mazuriko teigimu, didysis kunigaikštis 
Algirdas turėtų būti vertinamas ne tik kaip 
užkariautojas, bet ir kaip kūrėjas. Minėtas 
istorikas apskritai stebisi mėginimais įrodyti, 
kad Vinica nesusijusi su lietuviais, ir šias 
diskusijas vadina dirbtinėmis. 

Vinicos miesto meras V. Groismanas taip 
pat linkęs pripažinti istorinį faktą, jog tam 
tikras miesto istorijos laikotarpis susijęs su 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Algirdu, 
kurio atminimą prasminga įamžinti. Mero 
žodžiais: „Mums reikia išmokti gyventi 
istorinėmis kategorijomis. Jeigu buvo toks 
faktas, vadinasi, tai – faktas.“ Pasak jo, 
telieka apsispręsti dėl paminklo vietos bei 
formos (str. „Lietuviai Vinicai perša „tėvą“ – 
kunigaikštį Algirdą“ 2007-08-23, delfi.lt). 

Bet „Sakalo“ pirmininkas atkaklus: 
mintis dėl Algirdo įamžinimo gyva. Reikia 
tik vietos, truputį vietos, kur šis ženklas 
būtų pastatytas ir valdžios Dobro (sutinku): 
to Sutinku, kurio negaunama jau dešimt 
metų. O raštų... raštų šūsnys parašyta, šių 
eilučių autoriaus 2002 m. Vinicoje lankytasi, 
kalbėtasi su miesto valdžios atstovais apie 
įamžinimą ir gautas žodinis sutikimas...

„Sakalo” iniciatyva buvo sudaryta spe-
ciali komisija, kuri turėjo pagrįstai nuspręsti: 
būti paminklui, paminkliniam akmeniui ar 
nebūti (komisijai vadovavo Vinicos miesto 
mero pavaduotojas Nikolajus Gunko). Ir 
štai 2003 m. vasario 27 d. komisija sutinka, 
kad paminklinis ženklas leistinas ir netgi 
pritaria pateiktam užrašui lietuvių ir 
ukrainiečių kalbomis: „1363 m. Lietuvos 
didysis kunigaikštis Algirdas įsakė (velel 
na etom meste sooruditj zamok) šioje vietoje 
pastatyti pilį“... Deja, dėl daugelio priežasčių 
įamžinimo ženklo iki šiol nėra, bet yra, kaip 
sako Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos 

centro „Sakalas“ pirmininkas žemaitis 
Vasilijus Sugakas – Viltis.

2004-aisiais jis dalyvavo tiesioginėje 
Vinicos „Ištar“ televizijos laidoje ir kalbėjo 
apie paminklo LDK kunigaikščiui Algirdui 
Vinicoje pastatymą. 61 proc. laidą žiūrėjusių 
Vinicos gyventojų (tarp jų ir Vinicos istorikas 
Lysyj) buvo už tai, kad toks paminklas arba 
kitas ženklas mieste prie Pietinio Bugo būtų, 
kartu tai būtų ir paminklas miesto įkūrimo 
datai paminėti...

Detalią norimo pastatyti paminklo istori-
ją papasakos, oficialius kreipimosi į valdžias 
dokumentus, jų atsakymus parodys centro 
pirmininkas. Jeigu jums teks lankytis Vini-
coje, būtinai susitikite su Vasilijumi: jis jus 
nuves, kur lietuvių pilies būta, suorganizuos 
susitikimą su tėvynainiais, parodys vienos 
stipriausių ir išradingai įrengtos Hitlerio 
slėptuvės „Vilkolakis“ („Werewolf“) griuvė-
sius, pasaulinio masto chirurgo Nikolajaus 
Pirogovo, Krymo karo dalyvio, muziejų ir 
balzamuotą jo kūną, Nemyrivo piliakalnį, 
esantį Pietinio Bugo kairiajame krante, 
Tulčiną ir dar daug ką, tačiau nenustebkit: 
daugiausiai kalba suksis apie Lietuvos ir 
Ukrainos ryšius, o ypač apie XIV amžių...

Vasilijaus Sugako archyvo nuotr.

Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centro „Sakalas“ pirmininko Vasilijaus Sugako šeima

Čia, pasak Vinicos lietuvių kultūros ir 
istorijos centro „Sakalas“ pirmininko 

Vasilijaus Sugako, buvusi lietuvių pilis: 
pirmas iš dešinės „Sakalo“ pirmininkas 

Vasilijus Sugakas, antra – lietuvių kalbos ir 
istorijos mokytoja Svetlana Ivanickaja, 

trečias – šių eilučių autorius Alfonsas Kairys

Vinicos lietuvių liaudies dainų ansamblis „Skrydis“ (vadovė Valė Plošenko) 
Ukrainos lietuvių dainų ir šokių festivalyje Kijeve
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Mokyklų istorija

Kauno „Saulės“ gimnazijos istorija
Valdemaras JARUŠEVIČIUS, Kauno „Saulės“ gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas

Išskirtinę vietą XX a. pr. Kauno architek-
tūroje užima „Saulės“ rūmai – pirmasis JAV 
lietuvių ir Lietuvos visuomenės inicijuotas 
statinys Lietuvoje, pastatytas prieš 100 metų, 
ir antrasis jubiliejus – prieš 90 metų įkurta 
gimnazija. Pastatas įtrauktas į saugomų archi-
tektūros objektų sąrašą Kauno mieste.

Šiems įvykiams paminėti numatyta plati 
darbų ir renginių programa. Vienas iš svar-
besnių akcentų – leidinys „Kauno „Saulės“ 
gimnazijos istorija“, kurio autoriai – Aldona 
Sellienė, Solveiga Laučienė ir Valdemaras 
Jaruševičius.

Šio darbo rašymui panaudota mokyklos 
muziejaus ir Kauno apskrities bei gimnazijos 
archyvo medžiaga.

Mokyklos istorija susijusi su „Saulės“ 
švietimo draugija, įkurta 1906 m., kuriai 
vadovavo kunigas Konstantinas Olšauskas. 
Draugijos humaniškas požiūris akcentuo-
jamas pirmajame įstatų teiginyje: „Dieve, 
laimink mus ir padėk mums darbuotis labui 
Lietuvos ir žmonijos!“, o tikslas: ,,<...> yra 
platinti tautišką apšvietimą tarp lietuvių Kau-
no gubernijos pagal mokslą R. Katalikiško 
tikėjimo!“ Švietimo draugija įkūrė mokytojų 
kursus, vėliau seminariją, daugybę mokyklų. 
Vadovaudamasi šūkiu „Pastatykime namus 
tiems, kurie mokys Lietuvos vaikus!“, at-
liko patį didžiausią darbą – pastatė Kauno 
„Saulės“ rūmus, o 1923 m. įsteigė „Saulės“ 
progimnaziją, greitai tapusią gimnazija. 

Mokyklos istorija apima penkis istorijos 
laikotarpius, tai yra tarpukarį, pirmąją sovie-
tinę okupaciją, nacių valdymą, sovietinę reo-
kupaciją ir Nepriklausomybės laikotarpį.

Siekiant pagrįsti mokyklos ryšius su 
visuomene leidinyje pateikta kiekvieno isto-
rinio laikotarpio švietimo kaita.

Šv. Kazimiero seserų kongregacija 1923 m. 
įkūrė mergaičių progimnaziją, kuriai 1926 m. 
suteiktas „Saulės“ mergaičių gimnazijos 
vardas.

Mokyklai vadovavo trys direktorės. 
Atsakingiausiai teko darbuotis pirmajai 
seseriai Margaritai – Katerinai Milevičiūtei. 
Ji pasiekė, kad mokykla įgytų gimnazijos 
statusą, įvedė namų ruošos pamokas, nustatė 
savitą ugdymo sistemą ir tvarką mokykloje. 
Jos sukurtas ugdomasis procesas turėjo JAV 
švietimo sistemos ugdymo bruožų.

Tarpukariu mokykloje mokytojavo 30 
vienuolių ir 20 kunigų. Mokytojų atestacijos 
anketoje buvo klausimai: ar sugeba sudomin-
ti klasę, ar myli vaikus ir kt. Mokiniai prisime-
na, kad  visi mokytojai buvo geri pedagogai, 
aukštos kultūros ir inteligencijos.

Mokinės buvo iš įvairių šeimų – įžymių, 
vidutines pajamas turinčių ir neturtingų. 

Mergaičių gimnazija – klasikinio tipo. 
Humanitarinės disciplinos sudarė 70% visų 
pamokų. Mokinių auklėjimas rėmėsi moters 
misijos gyvenime išaukštinimu: „Kokia mo-
teris, toks ir pasaulis.“ Pamokos prasidėdavo 
ir baigdavosi malda. Mokyklos koplytėlėje 
mokinės dalyvaudavo šv. Mišiose.

Svarbus dokumentas – mokinių elgesio 
taisyklės (reguliaminas). Jame įspūdingai 
paaiškintas įstatymų priėmimo būdas – „Gy-
venimas sutvarkytas įstatymais, vykdomas iš 
meilės, virsta rojumi“.

Taisyklėse akcentuojama asmens meilė 
Tėvynei: „Mergaite, tu esi mūsų brangiosios 
Tėvynės ateitis, todėl nesigailėk darbo savo 
asmenybei ugdyti.“

Mergaičių gimnazija gyvavo 17 metų. 
Joje mokėsi 5200 mokinių, o atestatus gavo 
tik 324 abiturientės. Beveik visos mokinės 
įstodavo į aukštąsias mokyklas. Gimnazijoje 
mokėsi rašytoja B. Pūkelevičiūtė, žolininkė 
E. Šimkūnaitė, Dievo tarnaitė – kankinė 
E. Spirgevičiūtė ir kitos.

Sovietinė okupacija nutraukė mergaičių 
gimnazijos produktyvią veiklą. Dalis mokinių 
su tėvais emigravo į užsienį, dalis – ištremti 
į Rytus, o likusi dalis tapo nepageidaujama 
sovietinėje visuomenėje.

Per pirmąją sovietinę okupaciją mergaičių 
gimnazija tapo valstybinė ir buvo pavadinta 
VIII vidurine mokykla. Visose klasėse įvestas 
privalomas rusų kalbos mokymas. Nebeliko 
tikybos, įvestas karinis parengimas, Lietuvos 
istorija dėstoma SSRS istorijos kontekste. Vie-
toje 13 metų mokymosi įvestas dešimtmetis, 

Mokytojos vienuolės, 1938 m. 

Mergaičų gimnazijoje vyksta pamoka

1923 m. liepos 18 d. „Saulės“ rūmuose įkurta pirmoji Lietuvoje mergaičių 
progimnazija, kurioje mokėsi 27 mokinės

kaip ir SSRS. Direktorius tapo agentu, kuris 
privalėjo pranešti valdžios institucijoms apie 
bendruomenės politines nuotaikas. Į moky-
klą atsiųstas komsorgas J. Aleksonis, kuris 
privalėjo įkurti komjaunimo ir pionierių 
organizacijas. Per pamokas dažnai organi-
zuojami mitingai, šlovinantys komunistinio 
gyvenimo būdo pranašumus. Moksleiviai 
būdavo vertinami komunistiniu požiūriu, 
per religines šventes už praleistas pamokas 
mažinamas elgesio pažymys.

Moksleiviai sovietų pertvarkymus priėmė 
nepalankiai. Jie pasigamindavo net ašarinių 
dujų, kuriomis sutrukdydavo pamokas 
bei komjaunuolių susirinkimus. Daugeliui 
mokinių bėgti iš pamokų arba nuolat veltis 
į disputus antitarybinėmis temomis per 
Konstitucijos bei rusų kalbos pamokas atrodė 
itin patriotiška. Netgi geras matematikos ar 
fizikos pažymys neatrodė ko nors vertas. 
E. Spirgevičiūtė, nors ir nesidomėdama po-
litika, dienoraštyje rašė: „Kokia bolševikiška 
tvarka, toks ir bolševikiškas oras.“ Opoziciją 
sovietams geriausiai rodė komjaunuolių ir 
pionierių skaičius: komjaunuolių – 10, pio-
nierių – 7 (1941 m. birželis).

1941 m. birželio suėmimai ir tremtys sti-
prino mokinių pasipriešinimą okupantams. 
Mokykloje pasirodė antisovietiniai atsišau-
kimai „Kovok!“

Administracija mokinių nusižengimus 
vertino griežtai: mažindavo elgesio pažymį, 
šalindavo iš mokyklos. Suprasdama, kad 
vien tik bausmėmis nepasieks geidžiamų 
rezultatų, mokinius ugdė kitais metodais: 
per religines šventes buvo skelbiamos darbo 
dienos, kurias užbaigdavo mokinių geidžia-
mais šokiais, organizuojamos sovietinės 
šventės. Pirmoji šventė – tai pompastiškai su-
organizuotos Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos metinės. Pirmą kartą mokiniai 
privalėjo žygiuoti parade.

Švietimo komisariatas skatino mokyklas 
užmegzti ryšius su kitomis SSRS mokyklo-
mis. Mūsų mokykla susirašinėjo su viena 
Ukrainos mokykla. Jos laiškuose skambėjo 
šūkiai: „Tegyvuoja išvaduota Lietuvos Res-
publikos laisva tauta“, „Dėkojame draugui 
Stalinui už laimingą vaikystę ir jaunystę“.

Iš bibliotekos buvo išmesta apie 1500 re-
liginio, filosofinio ir politinio turinio knygų. 
Įrengtas „Lenino kampelis“, kuriame kaupia-
mi sovietiniai laikraščiai.

Mokiniai, 1941 m. baigę mokyklą, buvo 
pripažinti pirmos laidos abiturientais. Mer-
gaičių gimnazijos laidos nebuvo pripažintos, 
nes jos, pasak ideologijos, susijusios su reak-
cingumu ir prietarais.

Taigi, sovietinis totalitarizmas naikino 
ankstesnes mokyklos vertybes ir siekė „bul-
dozeriniu metodu“  įgyvendinti komunisti-
nes idėjas.

Naciams užėmus Lietuvą, Laikinoji vy-
riausybė per šešias savaites sugebėjo atkurti 
Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemą. 
Sugrąžinta aštuonių klasių gimnazija. Mo-
kykla pavadinta VIII gimnazija. Grąžintos 
tikybos, lotynų kalbos, visuomenės mokslų 
ir filosofijos pradmenų pamokos. Į gimna-
ziją grįžo simbolika. Per šventes scena buvo 
puošiama tautine trispalve vėliava, mokiniai 
segėjo ženkliukus su Vyčio atvaizdu, spau-
duose puikavosi Vytis. Kiekvienoje klasėje 
kabėjo kryžius, organizuojamos religinės 
šventės.

Mokslas buvo mokamas. Įdomu tai, kad 
nereikėjo mokėti nepasiturinčioms, nusipel-
niusioms Lietuvai šeimoms, Nepriklausomy-
bės karų dalyvėms ar nukentėjusioms nuo 
bolševikų šeimoms.

Administracija ragino visų klasių moki-
nius aplankyti Raudonojo teroro muziejų, 
kuris atskleidė bolševikų įvykdytus nusikal-
timus Lietuvos gyventojams. 

Germanizacija vyko per vokiečių kal-
bos pamokas: organizuojami A. Hitlerio 
gimtadienio minėjimai, susirinkimai, skirti 
naciams garbinti, ir kita. Mokykloje kabojo 
vienintelis fiurerio portretas. Kūrėsi naujos 
tradicijos. Kovo 29-toji nacių kariuomenės 
(Vermachto) įkūrimo diena. Nuo 1942 m. 
įvestas moksleivių visuomenės brandos 
vertinimas (drausmingumas, tvarkingumas 
ir darbštumas). 

Vyko ir kiti pokyčiai. Iš mokyklos buvo 
pašalinti visi komjaunuoliai. Bibliotekoje 
nebeliko komunistinės pakraipos knygų. 
Neformalus ugdymas buvo ribotas, išskyrus 
aviamodeliavimo būrelį. Koplytėlė buvo už-
daryta. Moksleiviai privalėjo gauti leidimus 
net norėdami eiti per Vilijampolės tiltą. Visi 
mokiniai stengdavosi įgyti pažymėjimus, 
kuriuose nurodyta tautybė, nes tuo metu, kai 
naciai vykdė žydų genocidą, tai buvo labai 
svarbu. Bendruomenės nariai privalėdavo 

atlikti įvairias darbo prievoles: vykti į mišką 
kirsti medžių, atsivežti malkų ar kito kuro į 
mokyklą, dirbti žemės ūkyje, rinkti spalvotą 
metalą ir kita.

Mokiniai matė nacių žiaurumus. Pa-
vyzdžiui, ąžuolyne viešai buvo pakarti trys 
komunistai. O kitą kartą naciai apsupo žmo-
nes, išėjusius iš „Dainos“ kino teatro, ir visus 
išvežė darbams į Vokietiją. 

Didžiausią teroro aktą naciai įvykdė 
prieš „Saulės“ rūmų bendruomenes, kuomet 
1943 m. spalio 26 d. miesto valdžia įsakė joms 
išsikraustyti iš „Saulės“ rūmų.

Kuomet naciai užpuolė SSRS, vienas mo-
kinys dienoraštyje rašė: „Atėjo keršto valanda 
bolševikams už mūsų išvežtus brolius ir už 
padarytą žalą Lietuvai. Tegyvuoja Vokietija 
ir jos šaunus kancleris Adolfas Hitleris.“ 
Tą pačią dieną (birželio 23 d.) keturi mūsų 
moksleiviai iškėlė tautinę vėliavą virš „Sau-
lės“ rūmų. Kiti mokiniai aktyviai dalyvavo 
sukilime. Nacių politika – Lietuvos nepri-
klausomybės nepripažinimas, žiaurumai, 
antisemitizmas – nuvylė visuomenę. Visi 
žydų tautybės moksleiviai buvo nužudyti IX 
forte. Lietuvoje kūrėsi opozicija. „Aušros“ ir 
„Saulės“ mokiniai leido laikraštėlį „Jaunime, 
budėk!“, kuriame perteikė rūpesčius dėl oku-
pacijų, skatino jaunimą ruoštis ginkluotai ko-
vai su naujais okupantais ir siekti nepriklau-
somybės. Saulietis V. Mačuika klausydavosi 
uždraustų anglų laidų ir su kitais ruošdavo 
žinias spaudai, o aušriečiai V. Adamkus ir 
G. Žemkalnis-Landsbergis atliko techninį 
leidybos ir platinimo darbą. Jeigu patriotinės 
jėgos neragino priešintis naciams ginklu, tai 
komunistai skatino. Pavyzdžiui, minėtas 
J. Aleksonis Vilijampolėje suorganizavo 
nelegalią radijo stotį ir žuvo susirėmime su 
gestapininkais (už nuopelnus sovietams 1958 
m. jam suteiktas SSRS didvyrio vardas).

Tęsinys kitame numeryje
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Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla 
visus sukvietė  į 20-mečio šventę

Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Ernestas VĖTA, Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas
Š. m. gegužės 17 d. į Baltosios Vokės 

(Šalčininkų r.) pramogų centrą rinkosi šalia 
esančios „Šilo“ vidurinės mokyklos esantys ir 
buvę mokiniai, mokytojai bei garbūs svečiai 
pasveikinti mokyklos ir jos bendruomenės 
su gražia 20-ties metų sukaktimi. Praėjo 
jau 20 metų, kai miestelyje buvo atidaryta 
atskira lietuviška mokykla, įsikūrusi senajame 
mokyklos pastate, kuriame iki 1992 m. buvo 
dėstoma rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis.  

Visi atvykusieji į šventę buvo sutinkami 
prie mokyklos žaidžiančių 3–4 klasių moks-
leivių ir palydimi į šauniai dailės mokytojos 
Liucijos Sakovič papuoštą salę, kurioje jau 
nerimastingai lūkuriavo dalyviai, o kad ga-
lėtų artimiau susipažinti su „Šilo“ mokyklos 
gyvenimu, kiekvienas svečias dovanų gavo 
šventinius mokyklos laikraščius: pradinu-
kų – „Šiliuką“ (rengė 3 kl. mokytoja Česlava 
Šniukštienė) ir vyresniųjų – „Viltis“ (lietuvių 
kalbos mokytojas Ernestas Vėta) ir galėjo ste-
bėti mokyklą pristatančius filmukus.

Šventės žiūrovai galėjo grįžti į mokyklinius 
laikus, nes ne tik tapo netradicinės pamokos 
stebėtojais, bet ir patys galėjo pamokyti 
moksleivius viešosios kalbos pagrindų 
ar sudainuoti kartu žinomą dainą. Šios 
pamokos „Mokykla  XX–XXI amžių 
sandūroje“ pagrindinėmis kūrėjomis  bei 
režisierėmis buvo lietuvių kalbos mokytoja 
Aušra Indrišiūnienė ir muzikos mokytoja Ona 
Balachnina, o joje dalyvavo daugiau nei pusė 
mokyklos 2–12 klasių moksleivių. Pamokoje 
vaikai – mokiniai svarstė, kas svarbiausia yra 
mokykloje, ir taip pamoka buvo suskirstyta į 
tematines grupeles: abėcėlė, vaikystė, pamoka, 
gimtinė, laikas, šventės, mokytojai, atostogos, 
žaidimai ir pirmoji meilė bei draugystė. 
Jas pristatydami šio renginio mokytojai – 
abiturientai Mykolas Stankevičius, Justyna 
Kaziukonytė ir Justyna Ulanovskaja, rodė 
įvairias skaidres iš mokyklos gyvenimo, taip 
savo mokinukus ir žiūrovus pažindindami 
su „Šilo“ mokyklos istorija, rengiamomis 
šventėmis, edukacinėmis išvykomis, 
pasiekimais, projektine veikla, o kad tai 
nepabostų, skambėjo įvairios eilės, dainos, 
saksofonus virkdė septintokai Deimantas 
ir Deivydas, muzikinę-poetinę kompoziciją 
paruošė buvusios mokyklos mokinės Brigita 
Goriačkina ir Ina Marija Šniukštaitė. 

Pristatant tikrai gausią mokyklos projekti-
nę veiklą, nemažai dėmesio sulaukė šventėje 
pristatyti mūsų moksleivių kartu su „Skal-
vijos“ kino teatro režisieriais pagal projektą 
„Kino dirbtuvės“  sukurti trumpametražiai 
filmukai: 3 ir 4 klasių kurti du animaciniai 
filmukai: „Vėžliukas ir žuvytė“ ir „Ežiuko 
Muko nuotykiai“ bei 7–8 klasių sukurtas 
vaidybinis filmukas „Nindzės“, kuriame be 
moksleivių suvaidino ir mokytoja Kornelija 
Venckuvienė.

O tarp moksleivių pasirodymų sveikinimo 
žodžius tarė vyresnieji šventės dalyviai.

Pirmoji kalbėjusi mokyklos direktorė 
Nijolė Balinskienė nuoširdžiai dėkojo moky-
tojams, mokiniams, mokyklos darbuotojams 
ir į šventę atvykusiems svečiams už buvimą 
kartu, linkėdama visuomet su džiaugsmu su-
grįžti į mokyklą ir nuolat dalyvauti jos gyveni-
me. Direktorė teigė, kad labiausiai didžiuojasi 
mokiniais ir mokytojais, jų išradingumu ir 
tuo, jog mūsų mokykloje jaučiasi svarbus ir 
išskirtinis kiekvienas vaikas, nes kiekvienas 
mokytojas padeda mokiniui atrasti save, 
įgauti pasitikėjimą savo jėgomis, padrąsina. 
Ji didžiuojasi ir džiaugiasi kiekvienu mokinio 
kad ir mažu žingsneliu į priekį ir linki, kad 
mūsų dabartinių mokinių vaikai sugrįžtų 
mokytis į mūsų mokyklą. Tai būtų didžiausias 
mokyklos įvertinimas.

Buvusi mokyklos direktorė Ritūnė 
Vedrickienė prisiminė mokyklos kūrimąsi 
1992/1993 m.m. Pasak jos, visi mokyklos 
įsikūrimo rūpesčiai gulė ant pirmojo mokyklos 
direktoriaus Gintauto Pakalnio pečių. Trūko 
visko: mokytojų, inventoriaus, baldų, 
knygų. Netrūko tik entuziazmo. Mokyklos 
administracija, mokytojai ir mokinių tėvai 
padarė viską, kad 1992 m. rugsėjo 1-ąją 
mokykla būtų atidaryta. Kai ji po dvejų 
metų tapo mokyklos direktore, dar tebebuvo 

juntamas viso kolektyvo entuziazmas 
puoselėti mokyklą, nekreipiant dėmesio į 
prastą materialinę bazę, kiaurą stogą, skurdžią 
biblioteką ir kt. Tačiau lyginant mokyklą prieš 
20 metų ir dabar, belieka pasidžiaugti, kad 
mokyklai pavyko pakeisti savo veidą, ji buvo 
renovuota, įsigijo kompiuterinės technikos ir 
kito inventoriaus.

Jubiliejaus šventė stebino ne tik mokinių 
pasirodymais, šokiais, dainomis, bet ir svečių 
gausa. Sveikinimus ir palinkėjimus dirbti 
kūrybiškai, sutelktai bei rezultatyviai išsakė 
garbūs svečiai: Šalčininkų rajono savivaldybės 
vicemeras Andžej Andruškevič, LR Seimo 
nario Leonardo Talmont padėjėja Barbara 
Vereško, Šalčininkų rajono Švietimo ir sporto 
skyriaus vyr. specialistės Julė Adamonienė, 
Regina Kazarevskaja ir kt. Gražių žodžių 
negailėjo ir nuolatiniai mūsų mokyklos sve-
čiai bei rėmėjai: lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, 
„Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus atstovai 
Alfonsas Petruškevičius, Remigijus Visockas, 
Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Ge-
diminas Žukauskas. Rūdninkų Švč. Trejybės 
bažnyčios klebonas Juzef Narkun mokyklos 
bibliotekai padovanojo knygų knygą – Bibliją, 
iš kurios kiekvienas galės pasisemti dvasinės 
išminties. Mūsų pasveikinti atvyko kitų Šal-
čininkų rajono mokyklų direktoriai ir, aišku, 
kaimynai iš Baltosios Vokės seniūnijos ir 
vaikų lopšelio-darželio. Baltosios Vokės Elizos 
Ožeškovos vidurinė mokykla mus pasveikino 
ne tik gražiais ir prasmingais direktorės Mire-
nos Šostak žodžiais, bet ir daina.

Mokyklos mokytojams ir darbuotojams 
garbūs svečiai ir mokyklos direktorė Nijolė 
Balinskienė įteikė padėkos raštus už ilgametį 

Mokyklos bendruomenė ir svečiai prie Baltosios Vokės pramogų centro

darbą, pareigingumą, kruopštumą bei kitus 
nuopelnus ir gerus darbus. Tačiau didžiausia 
padėka mokytojams ir didžiausias jų darbo 
įvertinimas yra buvusių ugdytinių šilti pri-
siminimai apie mokyklą, nuskambėję šioje 
šventėje: „Prisimenu gerus, šiltus, griežtus ir 
reiklius mokytojus. Kartais su šypsena, bet 
visuomet su pagarba. Šioje mokykloje gavau 
gerus gyvenimo pagrindus. Čia išmokau at-
skirti tikrąsias vertybes, nors tai supratau ne 
iš karto. Vertinkite tai, kad turite šalia puikią, 
šiltą, jaukią, nors mažą mokyklą, kur nė vienas 
mokinys nelieka be mokytojo dėmesio, pa-
drąsinančio, palaikančio žodžio, kur puikios 

sąlygos mokytis. Linkiu visiems mokytojams 
tvirtybės Jūsų nelengvame, bet kilniame dar-
be“ (Orintas Balinskis, 2000 m. laida).

Jaudulio, nerimo, džiaugsmo, vilčių 
kupina šventė – jau mokyklos istorijos dalis. 
Gražus stabtelėjimas pažiūrėti, kiek nuėjome 
bei kur ir kaip einame. O kad renginys pavyko 
tikrai puikiai, liudija ir šis lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas 
Masaitis pastebėjimas, kad tos pustrečios 
valandos, kai truko mūsų šventinis renginys, 
praėjo nepastebimai, kaip viena akimirka...

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Ant suoliuko prieš mokyklą III klasės 
moksleivis Jurijus su mama Gražina Mokyklos abiturientė Iveta Brazauskaitė

V klasės moksleivis Aleksandras 
su sese Marina

Fizikos mokytoja Violeta Bukatka ir I klasės mokytoja Ana Daunoravičienė
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Memel – Wilno: pirmieji du LLRA programos punktai
Prof. habil. dr. Vytautas RADŽVILAS, Vilnius

Norint įsitikinti, kad Memel – Wilno 
analogija nėra atsitiktinė ir paviršutiniška, 
tereikia kruopščiau ir dalykiškiau panagri-
nėti LLRA politinės programos turinį. 

Pirmasis jos punktas – reikalavimas 
įteisinti asmenvardžių rašybą nevalstybine 
kalba. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo nekal-
čiausias ir lengviausiai patenkinamas. 

Kaip teigia šio reikalavimo kėlėjai ir gau-
sūs jo rėmėjai, patenkinti jį esą itin lengva, 
nes pakanka į lietuvišką abėcėlę įtraukti 
porą kadaise jose tarsi ir egzistavusių rai-
džių. Pateikiamas ir didžiai ,,kilnus“ tokį 
žingsnį grindžiantis argumentas – esą šitaip 
būtų įgyvendintos ne tik kitakalbei tautinei 
bendrijai priklausančio Lietuvos piliečio 
žmogaus teisės, bet net ir apsaugota privati 
jo nuosavybė. Mat asmens pavardė irgi 
esanti tos nuosavybės dalis. Šis su švelnia 
silpnaprotyste besiribojantis argumentas 
rodo, kad, persiėmus privačios nuosavybės 
ideologija, nuo jos galima apkvaisti tiek, 
jog net nebesugebama suvokti, kad asmens 
pavardė iš principo negali būti vien privati jo 
nuosavybė, nes ji pirmiausia yra jo tapatumą 
nurodantis žymuo ir atpažinimo ženklas 
bendraujant su kitais žmonėmis. Kitaip 
sakant, pavardės kaip privačios nuosavybės 
samprata yra absurdas. 

Grynai ,,privati“ pavardė būtų nenau-
dinga ir nereikalinga pačiam asmeniui, tad 
turėti tokią pavardę būtų paprasčiausiai be-
prasmiška. Būtent todėl, kad pavardė skirta 
ne ,,asmeniniam vartojimui“, jos žodinė ir 
rašytinė raiška ir vartosena visur ir visada 
yra kontekstinė, tai yra – kalbinė ir kultūrinė 
konvencija. 

Turbūt tik ,,privačios pavardės“ vaiz-
dinio hipnotizuojančiu poveikiu galima 
paaiškinti didžiai keistą faktą, kad, vykstant 
diskusijoms dėl asmenvardžių rašybos ir vis 
apeliuojant į ,,europinius standartus“ taip ir 
nebuvo iškeltas be galo svarbus ir įdomus 
klausimas, kodėl jų neskuba taikyti senas 
demokratijos tradicijas turinčios Europos 
Sąjungos šalys. Kitaip sakant, vengiama 
pamąstyti, kodėl jie ten nelaikomi ,,privačia 
nuosavybe“ ir, pavyzdžiui, Didžiosios Brita-
nijos, Prancūzijos ar Vokietijos piliečiais tapę 
mūsų tautiečiai taip ir neturi progos pasigirti 
naujuose jų pasuose išdidžiai besipuikuo-
jančiomis – ,,Č“,  ,,Ž“ ar ,,Ė“ raidėmis. Maža 
to, iš esmės tebėra nutylimas dar įdomesnis 
klausimas, kodėl ES Teisingumo Teismas 
(ESTT) vis dėlto atmetė už Lenkijos piliečio 
ištekėjusios mūsų šalies pilietės skundą, 
kuriame Lietuva buvo kaltinama kaip tik 
dėl šitokio pobūdžio tariamos diskriminaci-
jos – esą dabar galiojanti pavardžių rašybos 
asmens dokumentuose tvarka pažeidžianti 
jos teises. O juk šio autoritetingo teismo 
priimtas sprendimas turėtų būti vertas ypa-
tingo dėmesio. Mat turint omenyje ES vyrau-
jančias integracines tendencijas tarsi derėjo 
laukti visai priešingo ESTT verdikto. 

Ko gero, racionaliausias ir įtikimiausias 
paaiškinimas būtų šis: kad ir kokie stiprūs 
,,internacionalizmo“ vėjai pučia šių dienų 
Europoje, teismas vis dėlto suprato, kad, 
patenkinus ieškovės skundą, faktiškai būtų 
buvęs paneigtas Europos Sąjungai priklau-
sančių šalių valstybinių kalbų jurisdikcijos 
tų šalių teritorijoje principas. Vaizdingiau 
sakant, tokiu sprendimu šios šalys kalbi-
niu požiūriu būtų buvusios akimirksniu 
paverstos ,,Babelio bokštais“, ir šitaip būtų 
buvusi atverta nesantaikos ir kitų bėdų vi-
soje Europoje Pandoros skrynia. Šiuo atveju 
sveikas protas, o gal savisaugos instinktas, 
laimėjo prieš konjunktūrinius ideologinius ir 

politinius motyvus ir lemtinga riba nebuvo 
peržengta. 

Tačiau Lietuvoje teismo sprendimas 
faktiškai buvo nuleistas negirdomis ir toliau 
vaikiškai žaidžiama su ugnimi. Viena svar-
biausių tokio lengvabūdiškumo priežasčių 
neabejotinai yra ta, kad ir įžengus į trečią 
atkurtos valstybės gyvavimo dešimtmetį vis 
dar menkai suvokiama, kuo tikra politika 
skiriasi nuo vargano buitinio  politikavimo. 
Tikra politika visada grindžiama principais 
ir ja siekiama įgyvendinti ilgalaikius strate-
ginius tautos ir valstybės interesus. Buitinis 
politikavimas paprastai grindžiamas trum-
palaikės ir tariamos naudos motyvais, todėl 
ilguoju laikotarpiu toji nauda neretai pasiro-
do esanti tik iliuzinė, o vien  jos besivaikanti 
pseudopolitika – žalinga ir net pragaištinga. 
Turint nors kiek lakesnę vaizduotę nesunku 
suvokti, kad pernelyg ,,lankstūs“ ir ,,praktiš-
ki“ sprendimai gali sukelti itin nepraktiškus 
padarinius.

Šiuo atveju tariamai praktiškas požiūris 
apakina taip, kad pasiduodama iliuzijai, 
jog turtinant lietuvių kalbos abėcėlę pakaks 
ją kukliai papildyti  vos dviem – ,,Q“ ir 
,,W“ – raidėmis. 

Bet juk užmojis įteisinti asmenvardžių 
rašybą lotyniško raidyno pagrindu sudarytų 
abėcėlių raidėmis reiškia tai, kad mūsų rai-
dynui tektų svetingai priglobti visą puokštę 
raidžių su egzotiškiausiais diakritiniais 
ženklais – tuo nesunku įsitikinti net pavir-
šutiniškai pasidomėjus lotyniškos kilmės 
raidynų įvairove.

Lietuva nėra uždara šalis, joje pamažu 
gausėja iki šiol čia negyvenusioms tautinėms 
grupėms priklausančių žmonių. Todėl nuo 
principų pereinant prie kasdieniškesnių ir 
praktiškesnių dalykų belieka paklausti: kodėl 
siūlomų inovacijų skatintojai ir rėmėjai yra 
šventai įsitikinę, kad patenkinus LLRA rei-
kalavimus lietuviškąjį raidyną –,,praturtinti“  
keliomis lenkų kalbos abėcėlės raidėmis šis 
reikalas tuo ir baigsis? Jeigu bus paneigtas, 
tai yra paverstas teisine fikcija, konstitucinis 
lietuvių kalbos kaip valstybinės principas, 
kokiais politiniais ir teisiniais principais bus 
galima remtis prireikus atmesti analogiškas 
kitų savitus raidynus turinčių kalbų atstovų 
Lietuvoje pretenzijas? 

Priimdamas minėtąjį sprendimą ESTT 
pademonstravo sveiką nuovoką: jokia šalis 
nepajėgtų patenkinti panašių pretenzijų vien 
dėl grynai techninių priežasčių. Tuo gali 
įtikinti mažytis mintinis eksperimentas. Įsi-
vaizduokime kur nors šiauriniame Lietuvoje 
pakraštyje oficialius dokumentus tvarkantį ir 
savitai rašomą pavardę turintį pilietį, primyg-
tinai reikalaujantį valdžios  pareigūno rašyti 
jo pavardę taip, kaip ji buvo rašoma kur nors 
toli esančioje jo gimtinėje. O kai pareigūno 
kompiuterio klaviatūroje neatsiras reikiamos 
raidės su diakritiniais ženklais – akimoju 
susivokiantį ir paskelbiantį, kad jis esąs 
,,diskriminuojamas“ ir ,,žeminamas“ pikty-
biškai iškraipant jo pavardę. Turint omenyje 
visoje ES šiuo metu vyraujantį neretai hiper-
trofuotą jautrumą vadinamajam žmogaus 
teisių klausimui, darosi aiški ir politinė tokio 
,,lankstumo“ perspektyva: ES teismai bus 
užversti lavina Lietuvos piliečių skundų dėl 
jų teisių tariamų pažeidinėjimų. Neabejoti-
na ir tai, kad tokie iš piršto laužti skundai  
bus nuolatos naudojami kaip prieš Lietuvą 
nukreipto propagandinio karo  įrankis – jie 
bus meistriškai paversti tokią propagandą 
maitinančių melagingų ir šmeižikiškų faktų 
neišsenkamu šaltiniu. Kad tokia perspektyva 
nėra tik įsivaizduojama, rodo jau minėtas pre-
cedentas – ESTT nagrinėtas pilietės ieškinys 
Lietuvos valstybei.

Galiausiai sprendžiant asmenvardžių 
rašybos reikalą būtina neišleisti iš akių dar 
vienos itin svarbios aplinkybės, galinčios 
tapti itin svariu argumentu diskutuojant 
šiuo klausimu. 

Jau seniai pastebėta ir žinoma, kad ke-
liant reikalavimą Lietuvai įteisinti  asmen-
vardžių rašybą originalo kažkodėl vado-
vaujamasi dvigubais standartais ir panašūs 
reikalavimai nekeliami kitoms šalims. Šiaip 
ar taip, sunku įsivaizduoti, kad  greitai (jeigu 
apskritai kada nors) galėtų išaušti diena, kai, 
pavyzdžiui, kitose ES valstybėse arba JAV 

bus pulta rašyti lenkiškus asmenvardžius 
autentiškai, tai yra su visais diakritiniais 
ženklais. Tokios viltys nesiejamos net su 
mūsų kaimyne Latvija, kur asmenvardžiai 
originalo kalba rašomi tik antrame paso 
puslapyje, o pats įrašas turi ne juridinę, bet 
veikiau simbolinę reikšmę.  Šiame kontekste 
primygtinis spaudimas Lietuvai elgtis kitaip 
atrodo keista ir būtinai reikalinga paaiškini-
mo išimtis. 

Pamąsčius, kodėl Latvijoje galiojanti 
asmenvardžių rašymo tvarka tenkina, o 
siūloma panaši Lietuvoje – ne, peršasi tik 
vienas racionalus ir stulbinamai banalus at-
sakymas. Latvijoje nėra perspektyvų sukurti 
lenkakalbių gyventojų autonominio krašto, 
tad šis klausimas nelaikomas politiškai 
aktualiu ir nematoma prasmės jį keliant be 
reikalo gadinti santykius su šia valstybe. 
Ten lošiama kita – vadinamųjų rusakalbių 
gyventojų – korta. 

Antrasis autonomininkų politinės pro-
gramos punktas laikytinas pirmojo tęsi-
niu – tai reikalavimas įteisinti jų valdomoje 
teritorijoje vietovardžių rašymą nevalsty-
bine kalba. 

Pirmiausia pasakytina, kad, patenki-
nus šį reikalavimą, senoviniai, prasmingi, 
gražūs, dažnai ir poetiški šio krašto pa-
vadinimai – tokie kaip Šalčininkai, arba 
Šalčios žemė – būtų sudarkyti ir iškraipyti 
paverčiant juos tokiomis keistenybėmis 
kaip ,,Solečniki“ – neatpažįstamais ir kari-
katūriškais beprasmiškų garsų deriniais. 
Tačiau reikalas nėra vien estetinis – šio 
klausimo politinė potekstė ir implikacijos 
nepalyginamai svarbesni. Tiesą sakant, pa-
miršti juos įmanoma tik turint itin trumpą 
istorinę atmintį.

Bet užmaršiems šio reikalavimo rėmė-
jams tenka priminti, kad KPSS jedinstve-
ninkų ir autonomininkų spaudoje mirgėjo 
straipsniai, kuriuose nertasi iš kailio įrodi-
nėjant, kad būtent ,,Solečniki“, o ne kažkokie 
Šalčininkai, esąs senovinis ir tikrasis šios 
gražios vietos pavadinimas. Prieš du dešim-
tmečius Lietuvos visuomenė pajėgė suprasti, 
kad šios pseudomokslinės rašliavos srauto 
paskirtis yra pramanytais kalbiniais ,,argu-
mentais“ pagrįsti sukilusių prieš Lietuvos 
Respubliką separatistų užmačias atplėšti 
dalį jos teritorijos. 

Šiandien nemenka tos visuomenės dalis 
,,europeizuota“ tiek, kad jau nebeįstengia 
atpažinti, jog už LLRA reikalavimo rašyti 
vietovardžių ir gatvių pavadinimus ne lie-
tuvių kalba, o ypač versti juos į lenkų kalbą, 
slypi ankstesnysis autonomininkų tikslas 
kalbiškai nužymėti ir nuo likusios valstybės 
dalies geografiškai ir politiškai atriboti  jų 
kontroliuojamą regioną. Kartu būtų toliau 
įtvirtinama ir įteisinama jų pirmtakų ir 
idėjinių vedlių skleista melaginga istorijos 

versija, jog šie rajonai nėra Lietuvos  tikrųjų 
etninių žemių dalis. Tai savaime reikštų, 
kad juose nuo seniausių laikų gyvenan-
tys  lietuviai ir kiti vietos gyventojai būtų 
priversti jaustis gyveną ne savo protėvių 
žemėje, nes būtų jau oficialiai laikomi ,,įna-
miais“ ir ,,svečiais“, nežinia kada ir kaip čia 
atsibasčiusiais ir apsistojusiais ginčytinoje 
ir tik laikinai Lietuvos Respublikai priklau-
sančioje teritorijoje. 

Kad tikslas yra būtent toks ir jo atkakliai 
siekiama, akivaizdžiai patvirtina paties 
V. Tomaševskio viešai išsakyta principinė 
nuostata, jog ne Pietryčių Lietuva turi inte-
gruotis į Lietuvos Respublikos gyvenimą, 
bet priešingai – visi joje gyvenantys arba 
apsigyvenantys šalies piliečiai turi integruotis 
joje prisitaikydami prie LLRA įvestos tvar-
kos. Sunku įsivaizduoti, kaip dabartinėmis 
sąlygomis dar būtų galima tiesmukiškiau ir 
aiškiau pasakyti, kad LLRA, kaip ir jos pirm-
takai KPSS autonomininkai, nelaiko ir nepri-
pažįsta Pietryčių Lietuvos integralia Lietuvos 
valstybės dalimi. Deja, Lietuvoje vyraujanti 
stručio politika skatina kišti galvą į smėlį vos 
tik susiduriama su nemalonia tikrove. Todėl 
šis atvirai paskelbtas separatistinis credo, kaip 
daugybė kitų šio politiko akibrokštų, buvo 
nuleistas negirdomis aptakiai jį įvertinus kaip 
nekaltą pasikarščiavimą. 

Ne kas kita, o ta pati lietuviškoji stručio 
politika verčia pamiršti seniai žinomą tie-
są, kad daugybės konfliktų ir karų įžanga 
buvo kaip tik ginčai dėl etninės ir istorinės 
teritorijų priklausomybės, kuriuose kalbi-
niai argumentai neretai būdami svariausi 
ir lemiami. Todėl save gerbianti ir sveiką 
savisaugos instinktą valstybė seniai privalėjo 
aiškiai išsakyti savo požiūrį vietovardžių 
rašybos klausimu. 

Šiuo atveju galima ir būtina principinga 
ir tvirtai ginama nuostata: niekas neneigia, 
kad dėl įvairių istorinių aplinkybių Pietryčių 
Lietuvoje atsirado gausi lenkiškai kalbanti 
tautinė bendrija, tačiau nei jai, nei kitų regi-
one gyvenančių tautinių bendrijų atstovams 
neturi būti nei mažiausių abejonių, kad ši 
teritorija kada nors buvo ar bus pradėta 
laikyti ne etninių ir istorinių Lietuvos žemių 
dalimi. Todėl neturėtų būti daromos jokios 
nuolaidos, keliančios abejones dėl politinės 
ir valstybinės šių rajonų priklausomybės ir 
neatsakingiems politikieriams padedančios 
kurstyti dalies naivių šio krašto gyventojų 
iliuzijas, kad jie gyvena ,,svetimos“ valstybės 
,,užgrobtoje“ žemėje ir kada nors ši padėtis 
gali pasikeisti. Tvirtai ir nuosekliai laikytis 
šios nuostatos yra vienintelis būdas padaryti 
galą KPSS autonomininkų inspiruotoms ir 
LLRA veikėjų toliau kurstomoms politinėms 
spekuliacijoms šia tema. 

Šaltinis: www. propatria.lt

Lenkija ir mes. Legenda ir istorija. 
Chimeros ir realybė

1928 m. Paryžiuje pasirodžiusi žymaus 
prancūzų istoriko ir tarptautinės politikos 
tyrėjo, pripažinto to meto Centrinės ir 
Rytų Europos reikalų žinovo, daugelio 
publikacijų šia tematika autoriaus, Lilio 
universiteto profesoriaus Renė Marte-
lio (1893–1972) knyga „Lenkija ir mes. 
Legenda ir istorija. Chimeros ir realybė“ 
(iš prancūzų kalbos vertė Virginijus Bara-
nauskas, leidykla – „Artūras Andriušaitis 
ir partneriai“, 2013) atskleidžia tikrąjį, 
nepridengtą diplomatinio etiketo, Vakarų 
požiūrį į Lenkiją, jos istoriją, visuomeninę 
ir ekonominę raidą.

Tarpukario Lenkija parodoma kaip 
naujasis tautų kalėjimas, anachronizmas, 
priešingas po I Pasaulinio karo šiame 
regione sklandžiusiai tautų išsivadavimo 
dvasiai, paneigiami XX a. antrajame-
trečiajame dešimtmečiuose Prancūzijoje 
gyvavę mitai apie Lenkiją kaip patikimą 
sąjungininkę Rytuose. R. Martelio pro-
gnozės dėl Lenkijos visiškai pasitvirtino 
jau netolimoje ateityje. 

Ši knyga – puikus tarpukario realijų 
regione šaltinis, padedantis geriau su-
prasti ir šiandieninės Lenkijos valstybės 
veiksmus.

Vytautas Radžvilas

Atsiųsta paminėti 
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Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 510

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…

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

Lietuvos jaunimo dienos 2013
Lietuvos jaunimo dienos organi-

zuojamos š. m. birželio 28–30 d. Kaune. 
Tema – „Jus aš draugais vadinu“. Pro-
gnozuojama, jog šiais metais jaunimo 
dienose dalyvaus apie 10–12 tūkstančių 
jaunų žmonių (14–35 metai). Taigi šio renginio dalyviai bus ir naujo Lietuvos rekordo 
liudininkai, kai susirenka Dievo ieškantis ir savo gyvenime jį jau sutikęs jaunimas. 
Daugiau indormacijos www.jaunimodienos.lt.

Joninių šventė ant Rambyno kalno 
„Tradicijų pynė pagal Vydūną“
Birželio 23 d. įvyks tradicinė Joninių šventė ant Rambyno kalno, 

skirta Vydūno 145-osioms ir Martyno Jankaus 155-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Kviečiame apsilankyti!

Parduodu antikvarinį tarpukario 
Lietuvos vežimą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 11

Parduodu 6 a sklypą su namu 
Ukmergės pl. 12 kilometre. Šalia 
ežeras. Kaina 110 tūkst. Lt. 
Tel. 8 673 37 727

Užs. Nr. 13

Parduodu naują maumedžio me-
džio pirtį-kubilą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 12

Atitaisymas

2013 m. vasario 16 d. (Nr. 4 (768) „Vorutos“ straipsnį „ Lietuvių švietimo draugi-
jai „Rytas“ – 100 metų“ (p. 6) iliustruojančioje priešpaskutinėje nuotraukoje viena iš 
konferenciją sveikinusių viešnių yra LR švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Nida Poderienė. 

Labai atsiprašome. 
Redakcija

Atitaisymas

2013 m. gegužės 25 d. Nr. 11 (775) „Vorutos“ straipsnyje „Kaune paminėtos 
Romo Kalantos susideginimo 41-osios metinės“ (p. 9) minimo pranešimo autorystė 
priskiriama Kauno miesto savivaldybės Viešųjų ryšių poskyriui ir Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų centrui. 

Atsiprašome skaitytojų.
Redakcija

Trečiasis Lietuvos istorikų suvažiavimas
Š. m. rugsėjo 26–29 d. Šiauliuose įvyks trečiasis Lietuvos istorikų suvažiavimas. 

Pranešėjams apgyvendinimas nemokamas. Dalyviams (3 nakvynės) nemokamas 
apgyvendinimas bus suteikiamas pagal galimybes, atsižvelgiant į registracijos laiką. 
Visi dalyviai (pranešėjai ir svečiai) privalo registruotis iki birželio 31 d. atsiųsdami 
elektroninį laišką Vytautui Kriaučiūnui (vytautas.kriauciunass@gmail.com) su šia 
informacija: 1. Vardas, pavardė. 2. Svečias ar pranešėjas. 3. Datos, kada reikia nemokamo 
apgyvendinimo Šiauliuose. 4. Nurodyti, ar naudositės nemokamu autobusu, kuris 
kongreso dalyvius 26 d. veš iš Vilniaus ir Kauno į Šiaulius, o 29 d. atgal. 

Daugiau informacijos www.lnik.lt.

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

Trakų rajono Sąjūdžio laikraštis „Trakų žemė“, įsteigtas 1988 m. rugsėjo 
12 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų r. tarybos nutarimu, norėtų 
parengti knygą apie Trakų r. Sąjūdį, jo veiklą ir sąjūdininkų likimus. Todėl 
maloniai prašome parašyti savo prisiminimus ir atsiųsti į „Trakų žemės“ re-
dakciją el. paštu trakuzeme@traku-zeme.lt arba paštu Naujoji g. 16, Trakai.

Tie, kurie negali patys parašyti, jų prisiminimus užrašysime į diktofoną.
Taip pat prašome Sąjūdžio laikų nuotraukų, dokumentų, kuriuos turite. 

Visa tai reikalinga istorijai.
Maloniai laukiame ir skambučių tel.: 8 528 51 266, 8 605 11 117

Pagarbiai
Irma Stadalnykaitė,

rengiamos knygos „Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Mieli Trakų 
rajono sąjūdininkai,


