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Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-osios metinės

Nukelta į 7 p.

„Lituanicos“ skrydis įrodė – 
Lietuva didelė tauta

Žodis Europos Parlamente 
pradedant Lietuvos pirmininkavimą ES

Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje

Nukelta į 5 p.

Prof. Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta Europos Parlamente Briuselyje 
Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetų pristatyme š. m. liepos 3 d.

siekiant galimumo ribos, net jei daugelis 
mano, jog tai apskritai neįmanoma. Lietuva 
praeityje sugebėdavo.

Pagrindiniai taškai susitelkiant dviems 
svarbiausiems tikslams greta biudžetų ir 
Sąjungos vidaus patikimumo, mano požiū-
riu, būtų šie:

1. Išlaikyti ir skaidrinti ES suverenitetą 
išorinėje politikoje su vadinamosiomis tre-
čiosiomis šalimis, nes tarp jų yra draugiškų 
ir bendradarbiaujančių, bet yra ir nedrau-
giškų bei hegemonistinių. Antai matėme 
per pastarąjį dešimtmetį ir atsiliepdavome 
netolygiai blaiviai ir stipriai į kaip tik tokią 
atvirą Maskvos politiką siekti energetinės 
hegemonijos pavienių ES narių ir galimai 
visos Sąjungos atžvilgiu. O pirmiausia 
matėme tendenciją ignoruoti mūsų Sąjungą 
kaip politinę vienovę, skaldant bendrijos 
laikyseną į daugelį „dvišalių“ spąstų. 
Sąjunga tam išbandymui turi priešintis 
savo susitelkimu ir būti suverenia pasaulio 
dialogo dalimi.

Taip atsitiko, kad Lietuva tapo pirmeive 
vykdydama Sąjungos politiką atsiejant 

Vytautas Landsbergis

Daug kas klausia: kokiais būdais 
Lietuva galės prisidėti ypač dabar im-
damasi ES pirmininkavimo pareigos, 
kai tarnyba nesyk bus panaši į pokalbių 
moderavimą.

Ką gi, visuomet reiktų žiūrėti, kokio 
lygmens būna atkaklumas ir pasiaukojimas 

Š. m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lenkijoje 
minėjo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
skrydžio per Atlantą 80-ąsias metines. Ša-
lies vadovė Lietuvos lakūnų žuvimo vietoje 
Pščelnike padėjo gėlių vainiką. 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pilo-
tuojamas lėktuvas nukrito 1933 m. liepos 17 
d. Skrydis, kuriuo buvo siekiama garsinti 
Lietuvos vardą visame pasaulyje, truko 37 
valandas ir 11 minučių. S. Darius ir S. Girė-
nas turėjo nuskristi per 7 tūkst. kilometrų. 
Iki tikslo lakūnams buvo likę viso labo apie 
800 kilometrų. 

Prezidentės teigimu, vieni pirmųjų 
perskridę Atlanto vandenyną ir taip nutiesę 
tiltą iš Europos į Ameriką, mūsų lakūnai 
kartu sujungė ir viso pasaulio lietuvius.

„Atlanto nugalėtojų žygdarbis mažą 
tautą pavertė didele tauta. Narsių lakūnų 
skrydžio atminimas amžinai jungs mūsų 
šalies istoriją su jos dabartimi ir ateitimi. 
Linkiu, kad šis istorinis įvykis įkvėptų 
Lietuvą imtis ją garsinančių žygių“, – teigė 
šalies vadovė. 

Nedideliu lėktuvu įveikę Atlanto van-
denyną ir patekę į aviacijos istoriją, prieš 80 
metų S. Darius ir S. Girėnas visam pasauliui 
pranešė apie Lietuvą. Prezidentės teigimu, 
„Lituanicos“ skrydis buvo drąsos, atsida-
vimo ir meilės Tėvynei išraiška.

Valstybės vadovė taip pat išlydėjo 
tradicinio bėgimo „Soldinas – Kaunas“ 
dalyvius. Bėgikai bėgo 800 kilome-

trų – atstumą, kurio pritrūko S. Dariui 
ir S. Girėnui iki tikslo. Lietuvos vadovė 
taip pat dalyvavo šv. Mišiose Šv. Jokūbo 
katedroje Ščecine ir padėjo gėlių vainiką 
ant čia esančios S. Dariaus ir S. Girėno 
atminimo lentos. 

Lenkijoje, Pščelnike, paminėtos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą 80-osios metinės

Padėjusi gėlių vainiką Prezidentė įteikė 
padėkos raštus dvylikai Lenkijos piliečių, 
kurie populiarina S. Dariaus ir S. Girėno 
vardą ir puoselėja lakūnų atminimą. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Senoji Varėna – anksčiau Varėna I, o 
kadaise tik Varėna, dabar šį vardą perleidusi 
rajono centrui, buvusiai Varėnai II, – šiemet 
mini 600 metų sukaktį. Būtent prieš šešis 
šimtmečius, 1413 m. sausio 9 d., Varėna pirmą 
kartą paminėta istoriniame šaltinyje – Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Vytauto laiške. Va-
rėnoje didysis kunigaikštis XIV a. pabaigoje 
buvo įkūręs medžioklės sodybą. Lotyniškai 
ar senąja vokiečių kalba rašytuose Vytauto 
laiškuose Varėna vadinama Worany, Worani, 
sodyba arba dvaras prie Merkio upės.

Varėnos miestui – 600 metų

Lietuvos valdovų laiškai iš Varėnos
Vytautas ČESNULIS, Vilnius

1928 m. pastatytas Nepriklausomybės paminklas. Dešinėje – 1921 m. pašventinta bažnyčia

Kelionėse bei pramogose valdovą lydė-
jusioje svitoje būdavo ir raštininkų. Žinomi 9 
Vytauto vardu Varėnoje rašyti laiškai: 8 Kry-
žiuočių ordino didžiajam magistrui ir 1 Ka-
lavijuočių ordino magistrui. Be to, spėjama, 
kad dar vienas laiškas irgi rašytas Varėnoje. 
Visi šie dokumentai paskelbti lenkų istoriko 
A. Prochaskos parengtame rinkinyje „Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laiškų 
kodeksas“ (Antoni Prochaska, Codex epistolaris 
Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430, 

Kilmingumo ženklai Vilniaus 
universiteto bibliotekoje

Dalia VALIKONYTĖ

Vitebsko srities lietuviai

Aleksandras ADAMKAVIČIUS

Apie muziejininką 
Vingaudą Baltrušaitį

Inga LEVICKAITĖ,
Janina SAMULIONYTĖ
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Nuo Vištyčio lig Rambyno
Mažoji Lietuva

Sigitas ŠAMBORSKIS, VšĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė pirmininkas, projekto „K. Donelaičio jubiliejų pasitinkant“ vadovas
Karaliaučiaus srities lietuvaičiai ir Kau-

no folkloro klubas „Liktužė“ Pavištytyje 
ir Rambyne š. m. birželio 22–23 d. šventė 
Rasas. Tai buvo vienas iškiliausių projekto 
„K. Donelaičio jubiliejų pasitinkant“ rengi-
nių, iš dalies finansuotas Lietuvos Respubli-
kos kultūros rėmimo fondo.

Ant Pavištyčio piliakalnio į baltų sąšau-
ką „Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu“ 
mus pakvietė Lietuvos Vydūno draugijos 
Vilkaviškio skyrius ir jos vadovė – rengi-
nio siela Vilija Žalienė. Sakralioje šventėje 
dalyvavo: 20-mečio jubiliejų švenčiantis 
Kauno folkloro klubas „Liktužė“ (vadovė 
Jūratė Svidinskienė) kartu su Pilkalnio 
(Dobrovolsko) vaikų folkloro ansambliu 
„Malūnėlis“ (vadovė Alma Janvariova), 

Stalupėnų (Nesterovo) lietuvių ansambliu 
„Žiedas“ (vadovas Jonas Daukšys), Eitkūnų 
(Černyševskoje) vaikų ansambliu „Liepo-
na“ (vadovė Nijolė Naimušina). Kartu su 
mumis buvo: Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
srities lietuvių kalbos mokytojai, Vydūno 
draugijos garbės pirmininkas dr. Vaclovas 
Bagdonavičius, Mažosios Lietuvos istorijos 
žinovas dr. Algirdas Matulevičius, svečiai 
iš Latvijos. Visi kartu dainavome, lietėme 
šventus Pavištyčio akmenis, klausėmės dr. 
V. Bagdonavičiaus paskaitos apie Vydūno 
kūrybą ir pasaulėjautą, šventėme baltiškas 
Rasas, o ponia Vilija vadovams įteikė Vilka-
viškio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus padėkos raštus, pavaišino 
šviežia namine duona ir šiltu pieneliu.

Po baltų sąšaukos sugrįžome į nuos-
tabią poilsiavietę „Viktorija“, esančią prie 
švariausio Vištyčio ežero. Dar ilgai Vištyčio 
ežeru skambėjo mūsų dainos. Sekmadienį 
(birželio 23 d.) pakeliui į Rambyną stab-
telėjome Kudirkos Naumiestyje, kur ap-
silankėme įspūdingame Irenos ir Antano 
Spranaičių įkurtame „Širvintos kampelis“ 
muziejuje primenančiame didingą nuo 
žemės nušluotą Prūsijos miestą Schirvint 
(Širvintą). Papietavę Vilkyškių kavinėje 
„Lavirga“, keliavome po Vilkyškių apylin-
kes, aplankėme „Raganos šluota“ vadinamą 
šimtakamienę eglę. Atvykę į Rambyną 
kupoliavome, pasirengėme koncertui ir 
buvome pašventinti Lietuvos dangaus. 
Rambyne prie mūsų prisijungė Tilžės 
(Sovetsko) lietuvių moterų vokalinis an-
samblis „Birutė“ (vadovė Nijolė Kiseliova). 
Visi kolektyvai dalyvavo Joninių (Rasos) 
šventėje „Tradicijų pynė pagal Vydūną“. 
Šventė atidaryta prie aukuro, kurio šventąją 
ugnį uždegė Mažosios Lietuvos patriarcho 
Martyno Jankaus vaikaitė p. Ieva Jankutė. 
Scenoje ansamblio „Birutė“ narės kartu su 
iškiliais Lietuvos chorais sugiedojo Jurgio 
Zauerveino-Girėno „Lietuviais esame mes 
gimę“, o vėliau tilžiškių moterų dainuotos 
populiarios lietuvių liaudies dainos užliū-
liavo visus šventėje buvusius.

Folkloro ansamblių pasirodymą pradėjo 
šeimininkai – Pagėgių kultūros centro folklo-
ro ansamblis „Kamana“ (vadovė Aksavera 
Mikšienė), antrieji pasirodė tą dieną 20-me-
čio jubiliejų šventęs Kauno folkloro klubas 
„Liktužė“. Verta prisiminti, kad Kauno 

folkloro klubas „Liktužė“ įsižiebė koncerti-
nio turnė po Karaliaučiaus sritį metu. Prieš 
dvidešimt metų „Liktužė“ koncertavo gau-
siai lietuviais apgyvendintose Karaliaučiaus 
srities vietovėse: Stalupėnuose (Nesterove), 
Pilkalnyje (Dobrovolske), Būdviečiuose 
(Malomožaiskoje), Trapėnuose (Nemans-
koje), Ragainėje (Nemane), Kaukėnuose 
(Jasnoje) ir Kalnininkuose (Prochladnoje). 
Po „Liktužės“ į sceną lipo ir nuotaikingas 
dainas dainavo Pilkalnio (Dobrovolsko) 
vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“, kurio 
vadovę Almą Janvariovą, tą dieną šventusią 
gimtadienį, pasveikino šventės vedėjas Sigu-
tis Jačėnas, o visi šventės dalyviai sugiedojo 
„Ilgiausių metų“.

Nepamirštamas šventinis laužas, vaka-
ronė prie laužo su folkloro ansambliais, va-
karojimas su grupe „Thundertale“, paparčio 
žiedo ieškojimas, kelionė raganų takais nuo 
Rambyno kalno į Martyno Jankaus muziejų 
su deglais, spektaklis, poezijos naktis ir 
saulės sutikimas. 

Už pakvietimą į Rambyną nuoširdžiai 
dėkojame Pagėgių savivaldybei ir jos me-
rui Virginijui Komskiui, Kultūros centro 
direktorei Svetlanai Jašinskienei bei meno 
vadovei Aksaverai Mikšienei, taip pat mus 
svetingai priėmusiai UAB „Lavirga“ direk-
torei Laimutei Komskienei. 

Už sakralią Rasos šventę Pavištytyje 
dėkojame tautodailininkei, poetei, Kybartų 
„Saulės“ progimnazijos lietuvių kalbos mo-
kytojai Vilijai Žalienei bei Sūduvos krašto 
vydūniečiams.

Autoriaus nuotr.

Tilžės (Sovetsko) lietuvių moterų vokalinis ansamblis „Birutė“ (vadovė Nijolė Kiseliova) 

Eitkūnų (Černyševskoje) vaikų ansamblis „Liepona“ (vadovė Nijolė Naimušina)

Pilkalnio (Dobrovolsko) vaikų  folkloro ansamblis „Malūnėlis“ (vadovė Alma Janvariova)

Dr. Vaclovo Bagdonavičiaus paskaita

Kauno folkloro klubas „Liktužė“ (vadovė Jūratė Svidinskienė)
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Baltupėnai. I d. Senieji laikai
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

XVI a. dokumentuose apibūdinant 
tuomet retai apgyventą Mažosios Lietuvos 
šiaurrytinį pakraštį, tarp kelių to pakraščio 
gyvenviečių vis būdavo paminimi Baltupė-
nai – kaimas Nemuno dešiniajame krante, 
prie Baltupės upelio žiočių.

Nuo XV a. (ar dar nuo anksčiau) Ne-
muno dešiniuoju krantu vingiavo kuklus 
keliukas, ėjęs siauru ruoželiu tarp neįžen-
giamų girių ir potvynių užliejamo Nemuno 
slėnio. Tai buvo strateginės reikšmės traktas 
tarp skirtingų valstybių ir civilizacijų arealų, 
kuriuo iš LDK ir į ją iš Prūsijos kryžiuočių 
valdų keliaudavo pasiuntiniai ir kiti. Po-
tvynių ir kitu kelionei nepatogiu laiku, kol 
didžioji upė nebūdavo patikimai užšalusi 
ar atsivėrusi saugiai laivybai, panemunių 
keliuku naudodavosi ir pirkliai.

Tas keliukas it vėrinio virvelė jungė 
paupyje išsibarsčiusius „karoliukus“ – pa-
nemunių gyvenvietes. Antai XVI a. ryčiau 
Baltupėnų prie to keliuko glaudėsi nemažas 
Šmalingen (Smalingės ar Smalinės) kaimas, 
stovėjęs daugmaž vėlesnių Antgulbinių-
Baltrušaičių vietoje. Pavadinimas rodė, kad 
ten buvo užsiimta tuomet svarbiu vers-
lu – iš girios medžių kelmų ir kitko „virta 
smala“ – varytas degutas, buvęs svarbia 
eksporto preke, naudotas ir krašte įvairiems 
reikalams.

Po šimtmečio Smalingė jau nebeminė-
ta – gal ją nušlavė anuometiniai istoriniai 
virsmai, gal būta vietinio masto nelaimės 
(neapdairūs deguto varytojai neretai su-
keldavo gaisrus, galėjusius sudeginti visą 
kaimą). Nuo tada didžiausiu šio panemunių 
ruožo kaimu liko Baltupėnai, kurių menkos 
liekanos tebestovi ir šiandien.

Baltupėnų įkūrėjai (ar jų pirmtakai prie-
šistoriniais amžiai apsistodavę toje pakran-
tėje) veikiausiai susiviliojo nedideliu upeliu, 
iš didžiosios girios glūdumos į Nemuną 
plukdžiusiu švarų vandenį. Upelio vardas 
Baltupė (o ne Juodupė, Rūdupė ir pan.) 
veikiausiai rodo, kad ten atkeliavusiems 
baltų genčių žmonėms upelis atrodęs labai 
skaidrus ir švarus (o ne pajuodęs nuo durp-
žemio ar rūdžemio syvų).

Dažni Baltupėnų paminėjimai XVI a. 
dokumentuose veikiausiai rodo, kad ten 
buvęs nemažas kaimas stovėjo keliautojams 
sausuma ar Nemuno upe patogioje vietoje. 
Vėlesnės užuominos liudija, kad kaimavietės 
branduolys klostėsi panemunėje, virš paupio 
šlaiteliu iškylančioje pakilumoje. Pačioje 
pakrantėje (kaip ir Trapėnuose) buvusios 
senos kapinaitės – gal ir čia mirusieji turėjo 
ginti savo palikuonis nuo didžiųjų potvynių 
ar naikinančio ledonešių srauto.

Į pačią pakrantę drąsiau žengė karčemos 
(smuklės) laikytojai, kuriems labiau rūpė-
davo uždarbis, o ne galimi pavojai. Kaip 
ir Kasikėnuose, čia užeiga stovėjo netoli 
vandens, matyt, viliojant praplaukiančius 
verdamo valgio ir kitokiais kvapais.

Žinoma, kad ne vienas sausumos ke-
liautojas praeityje keliaudavo nuo vienos 
pakelės užeigos iki kitos, kur pailsėdavo 
ir šio bei to paragaudavo. Panašiai buvo 
ir prie Nemuno – ten pakrantėje buvo 
išsirikiavusi virtinė karčemų, minėtų ano 
laiko „kelionių vadovuose“ – grubokose 
planų schemose ar aprašymuose. Karče-
mų prieplaukėlėse atsirasdavo vietos upe 
plaukusių klientų valtims. Prasčiau būdavo 
gremėzdiškiems sieliams ar sunkiai pa-
krautoms vytinėms iš LDK, kurios sunkiau 
surasdavo saugias prieplaukas ir saugius 
užutekius pakrantėse.

XVIII a. gretimi kaimai glaudėsi prie jau 
minėto panemunių vieškelio, jų sodybos 
tvarkingai rikiavosi pakelėje, gal priminda-
mos krašto pertvarkymo laikus po Didžiojo 
maro ir kitų nelaimių.

Visai kitokie buvo Baltupėnai, vei-
kiausiai išlaikę senovinio baltiškojo kaimo 
pobūdį. Jų kaimavietė buvo kiek nutolusi ir 
nuo Nemuno pakrantės, ir nuo panemunių 
vieškelio. Kaimo sodybos buvo susiglaudu-
sios į netaisyklingą kupetą, kurioje pastatai 
nebuvo susispaudę, o dėstyti gan erdviai. 
Kaimas pateisino savo vardą – beveik visos 
jo sodybos anuomet buvo prisiglaudusios 
prie Baltupės dešiniojo kranto. Tik šiauriau 

pora sodybų išdrįso įsikurti upelio kairiojoje 
pakrantėje.

Toliau palei Baltupę telkšojo drėgnos 
pievos ir krūmynai, už jų stūksojo didžiosios 
girios (anuomet vadintos Trapėnų karališ-
kuoju mišku) eglynai. Tuomet negausūs 
Baltupėnų ariamos žemės ploteliai driekėsi 
arčiau Nemuno – kiek pakilesniame ir sau-
sesniame ruože. Gausūs keliukai iš kaimo 
per šlapynes vedė link gretimų gyvenviečių: 
Baltriškių (Antgulbinių), Nausėdų ir kitų.

Tuomet lyg vengta įsikurti kalvelėse ties 
Nemunu, kur spėjama buvus senovinių gy-
venviečių ir priešistorinio gyvenimo žymių. 
Ties Baltupėnais upės vaga glaudėsi prie šio 
dešiniojo kranto, krantas čia kilo aukštyn 
ryškesniais šlaiteliais ir paupio kalvelėmis, 
todėl nuo seno čia buvo patogu įsitvirtinti 
stebint ir kontroliuojant praplaukiančius 
upe. Kol kas daugiau žinių liko apie ryš-
kesnius praeities pėdsakus – panemunių 
piliakalnius. Gal kada bus aptikta ir daugiau 
senųjų panemuniškių gyvenimo ženklų 
šiame ruože.

1785 m. Baltupėnai apibūdinti kaip kara-
liškųjų valstiečių kaimas prie Nemuno. Ten 
buvo devyni ugniakurai (sodybos). Kaimas 
priklausė Viešvilės parapijai ir Kasikėnų 
valsčiui. Tuomet Baltupėnuose galėjo gy-
venti apie 50 žmonių.

1806 m. Prūsijoje panaikinus baudžiavą, 
1817 m. valstiečių kaime Baltupėnuose (vis 
dar priklausiusiuose Šereiklaukio domenui) 
užregistruota jau 15 ugniakurų (sodybų) su 
87 gyventojais. Tuomet kaimas priklausė 
naujai sukurtai Ragainės apskričiai ir Vieš-
vilės parapijai. Tarp tuometinių parapijos 
kaimų Baltupėnai buvo priskirti vidutiniams 
kaimams.

Nuo XIX a. pradžios kuklus pakrantės 
kaimas pradėjo sparčiai augti. Tą plėtrą 
paskatino ir tuometinė Prūsijos valstybės 
politika – išlaisvintiems valstiečiams leista 
įsigyti valstybinių žemių plotus. Skatintas 
miškų kirtimas, buvusių girių plotuose 
sukultūrinant dirvas ir ten įrengiant dir-
bamus laukus. Anuometiniai ekonomistai 
skaičiavo, kad iš žemės ūkio naudmenų 
galima gauti daug daugiau pajamų (tekda-
vusių dirbantiesiems ir visai valstybei) nei 
iš gausių miškų plotų.

Taip prasidėjo Baltupėnų ekspansija 
į didžiąją girią. Vis atokiau nuo Nemuno 
kūrėsi nauji vienkiemiai, jų gyventojai 
sausino savo sklypus, rovė kelmus, kirto 
krūmynus, plėšė dirvonus, plėtė arimų ir 
ganyklų plotus. Atkaklus šimtų kaimiečių 
triūsas per kelis dešimtmečius pakeitė se-
nųjų Baltupėnų apylinkes – giria atsitraukė 
tolyn nuo Nemuno, buvusiose šlapynėse 
ganėsi gyvuliai, derlingesnių dirvų ruoželiai 
tapo kaimo arimais. Prasigyveno ir nemažai 
lietuvininkų žemdirbių.

XIX a. viduryje Baltupėnuose užre-
gistruotas jau 471 gyventojas – per pusę 
amžiaus žmonių ten pagausėjo beveik 
dešimteriopai. Labai išsiplėtė ir kaimo val-
dos – turėta 3907 margai ir 26 rykštės (apie 
980 ha) žemės. Kiekvienam kaimiečiui (nuo 

mažiausio iki senolio) tuomet vidutiniškai 
teko po 2 ha žemės valdų – kaimo žmogų 
galėjęs išmaitinti sklypas.

Baltupėniškiai sugebėjo tapti privilegi-
juotu kaimu: vienos šeimos turėjo laisvųjų 
paveldėtojų, o kitos – laisvųjų šatulininkų 
(mokėjusių mokesčius ne valstybei, o as-
meniškam valdovo iždui) teises. Be abejo, 
prasigyvenusieji ir aukštesnį socialinį statu-
są gavusieji samdydavo visokius beturčius 
ir atklydėlius, kuriems tekdavo nuveikti 
sunkiausius darbus, kuriant Baltupėnų 
gerovę.

Įsirengti naujųjų ganyklų plotai leisdavo 
išlaikyti nemažas gyvulių bandas. Tuomet 
Baltupėnuose turėta: 59 arkliai, 194 galvijai, 
127 kiaulės ir 126 avys. Čia (kaip ir greti-
muose kaimuose) nesibodėta verstis avių 
auginimu – krašte vilnos kaina vis dar buvo 
gana aukšta, valstiečiams reikėdavo avikai-
lių (iš jų siūti apdarai žiemos darbams ir 
kelionėms), tuometinių moteriškių numegz-
tos kojinės, pirštinės ir kitkas gelbėdavo 
šaltesniuoju metu.

Dėl įvairių nuolaidų ir privilegijų nau-
jakuriams Baltupėnams tekdavo mokėti 
gana nedidelį žemės mokestį. Užtat Prūsijos 
valstybė buvo pričiupusi vietos turtuolius. 
Pagal anuomet naudotą progresinių mo-
kesčių variantą didesnes pajamas gaudavę 
asmenys privalėdavo mokėti didesnius 
mokesčius kaip kad aukštesniojo socialinio 
sluoksnio atstovai, o vargingiems žmonėms 
buvo nustatytas minimalus mokestis. Taip 
būdavo surenkama nemažai papildomų 
pajamų valstybės biudžetui, per daug ne-
skriaudžiant varguolių.

Labai daug baltupėniškių užsiimdavo 
įvairiais amatais, dirbdavo ne vien sau, 
bet gamindavo ir prekinę produkciją. 
Tą netruko pastebėti krašto valdžia, 
apmokestinusi Baltupėnų amatus. Jų mastą 
rodo anuomet nustatyti amatų mokesčiai – 
kiekvienais metais vietos amatininkai iš viso 
sumokėdavo 58 talerius 16 sidabro grašių ir 8 
pfenigus (palyginimui nurodysime, kad tada 
už beveik tūkstantį hektarų žemės valdų 
pakako sumokėti 32 talerius ir 10 sidabro 
grašių žemės mokesčio). Galėtume sakyti, 
kad Baltupėnų amatininkų produkcija buvo 
dvigubai vertingesnė už žemės ūkio verslų 
gautas pajamas.

Dar 83 talerius 4 sidabro grašius ir 5 
pfenigus kasmet tekdavo surinkti apskrities 
reikalams. Daug didesni buvo Baltupėnų 
bendruomenės užmojai – iš savo narių ji tais 
metais išsireikalavo 247 talerius 10 sidabro 
grašių ir 9 pfenigus savosios rinkliavos. 
Tiesa, tokią didžiulę rinkliavą tada sugal-
vojo ne kaimo seniūnas ar koks piktavalis 
asmuo, o pati bendruomenė, tariantis jos 
atstovams. Veikiausiai tuomet buvo suma-
nyti kokie dideli darbai visų kaimiečių labui 
– vietinių kelių tiesimas, žemių sausinimas 
ar panašūs dalykai. Tokiems reikalams 
anais laikais nesitikėta gauti lėšų iš kokios 
Europos ar tolimų valdžios institucijų 
– tekdavo pinigėlius susimesti patiems, pa-
sirūpinti darbų atlikimu ir jų kokybe. Užtat 

anuomet būta mažiau korupcijos – vargu ar 
kaimiečiai patys sau duodavo kyšius, patys 
save apgaudinėdavo ir išnaudodavo. Taip 
klostėsi šiandien dar tik propaguojama vie-
tinė savivalda ir pilietinė visuomenė – daug 
ką reikėdavo nuspręsti ir padaryti patiems, 
nelaukiant valdžios malonių ar rėmėjų iš 
tolimų kraštų malonės.

Didysis Baltupėnų kaimas turėjo savą 
mokyklą. Jai išlaikyti pakako surinkti 17 
talerių ir 25 sidabro grašius kasmet. Vietos 
mokytojui dar būdavo pristatoma po 12 
šėpelių rugių, šieno ir šiaudų. Tuomet mo-
kytojavęs kuklus pedagogas net nereikalavo 
sau miežių alui virti, kuo rūpindavosi kitur 
mokytojavusieji. Galima pajuokauti, kad 
baltupėniškiai sutaupė mokyklos reikmėms, 
užtat galėjo daugiau išleisti kelių tiesimui ir 
žemių sausinimui.

Visiems mokesčiams ir rinkliavoms 
kasmet būdavo surenkama daugiau kaip 
750 talerių – tais laikais labai didelė suma. 
Tai rodo, kad Baltupėnai tais laikais buvo 
pasiturintis kaimas, pajėgęs surinkti tiek 
pinigų ir nesužlugti.

XIX a. viduryje kiek atokiau nuo kaimo 
buvo įsikūrusi vietinė girininkija, tapusi 
savarankišku kaimeliu. Ten gyveno 10 
žmonių, kurie laikė du arklius, 6 galvijus 
ir 3 kiaules. Jiems nereikėjo rūpintis Baltu-
pėnų bendruomenės reikalais, prisidėti prie 
didžiosios rinkliavos. Miškininkai anuomet 
buvo atleisti nuo beveik visų mokesčių. 
Tik apskrities reikalams buvo surenkama 
gana simbolinė suma – 1 taleris 14 sidabro 
grašių ir 7 pfenigai. Įdomu, kad girininkijos 
vaikai turėdavo eiti į tolimą Žukų mokyklą, 
o ne į vietinę Baltupėnų mokyklą. Gal ten 
būta kokių vietinių ambicijų – gal kaimo 
bendruomenė bent taip norėjo pamokyti 
girininkijos „ponus“, neprisidėdavusius 
tvarkant kaimo reikalus. Veikiausiai Žukų 
kaimo bendruomenė buvo sukalbames-
nė – Baltupėnų girininkai tenykštei moky-
klai kasmet mokėdavo tik po 18 sidabro 
grašius ir 5 pfenigus, dar pridėdami kiek 
rugių, šieno ir šiaudų.

Tais laikais Baltupėnai turėjo ir savo dva-
relį, kurio sodyba stovėjo šiauriau senosios 
kaimavietės. Tai nebuvo Didžiajai Lietuvai 
įprastas dvaras su kokiu piktu dvarponiu 
ir skriaudžiamais baudžiauninkais. 1806 m. 
Prūsijoje panaikinus baudžiavą, vietos dva-
rai ir dvareliai tebuvo stambesni ūkiai, turėję 
tam tikrų privilegijų ir teisių. Ten darbavosi 
samdyti žmonės, gaudavę sutartą atlygini-
mą ir galimybes pragyventi.

Atrodo, kad Baltupėnų dvarelis susikūrė 
kaimo didžiosios plėtros laikais, jo savi-
ninkams įsigijus didesnį valstybinės girios 
plotą ir gavus palivarko (didesnio dvaro 
padalinio) ar dvarelio teises. Tas dvarelis 
egzistavo kaip kaimo ir jo bendruomenės 
dalis,  o ne kokia viršesnė institucija. Vėliau 
dvarelis visai sunyko, o buvusiose jo žemėse 
įsikūrė keli smulkesni ūkininkai.

                                          Autoriaus nuotr.
Tęsinys kitame numeryje

Vienas iš paskutiniųjų senų namų Baltupėnuose, 2001 m. spalio mėn.
Tebetvarkomose Baltupėnų kapinėse ilsisi 

senieji apylinkių gyventojai, 2001 m. spalio mėn.
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Vydūno pavardė tebūnie tokia, kokią pasirinko pats
Atsakas į publikaciją

Doc. dr. Vaclovas BAGDONAVIČIUS, Vydūno draugijos garbės pirmininkas, Vilnius
Į gerb. Algirdo Žemaitaičio* iškeltą 

klausimą, kaip reikėtų rašyti tikrąją Vydūno 
pavardę, atsakymas labai paprastas: Wilhelm 
Storost. Tokia jo pavardė užfiksuota oficia-
liuose dokumentuose, iš kurių mus pasiekė 
paskutinysis rašytojo pasas, saugomas Mai-
ronio lietuvių literatūros muziejuje Kaune. 
Taip Vydūnas yra pasirašęs po daugeliu 
tiek vokiškų, tiek lietuviškų publikacijų. 
Tiesa, lietuviškai vardą rašydavo Vilhelmas. 
Pavardė Storost kildinama iš slaviško seniū-
no pareigybės pavadinimo. Tą pripažino 
pats Vydūnas, šį kildinimą yra pagrindę ir 
Storostų šeimos genealogiją tyrę Vokietijoje 
gyvenantys Vydūno giminaičiai, kurių ma-
nymu, šią pavardę jiems palikęs protėvis 
į Mažają Lietuvą dar XVI a. pabaigoje bus 
atsikėlęs iš Mozūrijos. Verdainės parapijos 
XVIII–XIX a. bažnytinėse krikšto ir mirties 
registracijos knygose, mokesčių mokėtojų 
ir kitokiuose sąrašuose ši pavardė buvo 
rašoma gana įvairiai: Starosta, Stora, Storas, 
Storosta, Storasta, Storastaitis, Storast, Starrost, 
Starost, Staroß. Į krikšto registracijos knygas 
vardus kunigas užrašydavo iš klausos taip, 
kaip tėvų pavardes pasakydavo krikštatė-
viai. Nusistovėjusi dabartinė vokiškoji šios 
pavardės forma tokia pat, kaip ir Vydūno 

vartotoji – Storost. Jos paveldėtojai, matyt, 
nepanorėjo naudotis su pareigybe sietina sla-
viška jos forma – Starosta, todėl vokietindami 
galūnę sutrumpino ir oficialiąja jų pavarde 
liko Storost. Tokią savo pilietinės pavardės 
formą paveldėjo ir Vydūnas. Tie, kurie pir-
mieji ėmėsi jau žinomo filosofo ir rašytojo, 
pasirašinėjusio literatūrine Vydūno pavarde, 
sulietuvinti pilietinę jo pavardę, jai parinko 
slaviško pareigybės pavadinimo formą. Taip 
lietuviškoje raštijoje Vydūnas tapo vienur 
Storosta, kitur Starosta. Kadangi oficiali pa-
vardė buvo Storost, lietuviškai nusistovėjo 
Storosta. Ji visuotinai buvo vartojama iki 
šiol. Ją vartojau ir aš. Tačiau prieš keletą 
metų ėmiau stengtis įtvirtinti kitą lietuvišką 
tos pavardės formą – Storostas. Tai daryti 
paskatino viena paprasta, bet svarbi detalė, 
kurią pastebėjau studijuodamas Vydūno 
publicistiką ir rankraščius: po viena kita lie-
tuviška publikacija jos autoriumi pažymėtas 
Vilhelmas Storostas, tokia šios pavardės forma 
paties Vydūno rankomis užrašyta ir jo reng-
toje šeimos genealogijoje (jos kopiją turi šių 
eilučių autorius, jos dalis skelbta Čikagoje 
leistame žurnale „Mūsų Vytis“). Taigi, Vydū-
nas pasirinko būtent tokią vokiškosios savo 
pavardės formos lietuvišką interpretaciją. 

Paprasčiausiai norisi gerbti tą jo pasirinkimą 
ir jo pilietinę pavardę lietuviškai rašyti taip, 
kaip rašė jis pats. Kiti, kurie vadovaujasi kita 
logika, tegu ja vadovaujasi ir toliau, vadinda-
mi jį Storosta – Vydūnas nuo to nebus kitoks. 
Jeigu pats Vydūnas nebūtų savos interpreta-
cijos palikęs, galėtume remtis kokiomis nors 
pavardžių darybos taisyklėmis, konstruoti 
„tikresnę“ tos pavardės formą ir ją įteisinti. 

Dabar mums „maišo“ pats tos pavardės 
savininkas. Gal pagal kokius nors kriterijus 
(nors, atvirai pasakius, nežinau kokius) jis 
ir klydo, bet dabar jo jau nebepamokysi ir 
neįtikinsi. Paprasčiausiai norėtųsi, kad šio 
klausimo už jį nespręstume.

* Algirdas Mikas Žemaitaitis, „Kokia Vydūno tikroji 
pavardė?“ in: Voruta, 2013, Nr. 13, p. 5

Paskutinysis Vydūno pasas

Kilmingumo ženklai Vilniaus universiteto bibliotekoje
Sub signo nobilitatis: Po kilmingumo ženklu

Dalia VALIKONYTĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų I kurso studentė
Š. m. liepos 3 d. Vilniaus universiteto 

bibliotekos (VUB) Pranciškaus Smuglevičiaus 
salėje buvo atidaryta paroda Sub signo 
nobilitatis: Po kilmingumo ženklu. Paroda skirta 
pirmam Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) žemėlapiui, Horodlės unijai, LDK 
valdovams, didikams, bajorams ir visai 
Europai. P. Smuglevičiaus salėje parodos 
yra rengiamos du kartus per metus. Vasaros 
paroda dažniausiai atidaroma gegužės 
mėnesį, tačiau parodos Sub signo nobilitatis 
buvo laukta liepą. Taip įvyko ne atsitiktinai, 
nes būtent nuo liepos mėnesio Lietuva 
pradeda pirmininkauti Europos Sąjungos 
Tarybai, tokiu būdu į savo istoriją įrašydama 
dar vieną svarbų įvykį. Taigi šiais metais 
Lietuva mini tris svarbius įvykius – jau 
minėtą pirmininkavimą, 600 metų Horodlės 
unijos ir 400 metų pirmojo originalaus LDK 
žemėlapio jubiliejus. 

1413 m. stiprinant Lenkijos ir Lietuvos 
sąjungą buvo pasirašyta Horodlės sutartis, 
kuria Lietuvos bajorams buvo suteiktos 
tokios pačios privilegijos, kurias turėjo 
Lenkijos bajorai. Taip pat žymiausios lenkų 
šeimos leido kai kurioms lietuvių šeimoms 
turėti tokius pat herbus, kad dviem tautoms 
susijungus į vieną valstybę, jų šeimos sietųsi 
ir herbų panašumais1. Minint šios unijos ju-
biliejų P. Smuglevičiaus salėje eksponuojami 
XVI–XVIII a. leidiniai, rankraščiai, kuriuose 
vaizduojami ne tik Lietuvos, bet ir kitų vals-
tybių didikų, bajorų, miestų herbai. Parodos 
Sub signo nobilitatis svečiai turi galimybę pa-
matyti herbus, esančius įvairiuose leidiniuose 
bei įspaustus į vašką. Tačiau, kaip teigė VUB 
Retų spaudinių skyriaus darbuotoja Sondra 
Rankelienė, sudarydami parodą šio skyriaus 
darbuotojai stengėsi atrinkti ne visiems gerai 
žinomus valdovų portretus ir didikų herbus, 
o būtent tuos, kurie yra mažiau žinomi. 
S. Rankelienės teigimu, jie galbūt nėra tokie 

gražūs ir tobulai grafiškai padaryti, bet tikrai 
rečiau matyti. Suprantame, kad žymiausius 
herbus galime rasti įvairiuose monografijose, 
vadovėliuose, žinynuose, o mažiau žinomi 
herbai taip ir lieka bibliotekų saugyklose ir 
vienintelė galimybė jiems išvysti dienos švie-
są yra tokios parodos. Parodos atidarymo 
ceremonijoje dalyvavęs istorikas Edmundas 
Rimša teigė, kad lietuviškuose herbuose 
dominuoja strėlės motyvas, kurio yra aptikta 
net 80 variantų.  Šiuo metu P. Smuglevičiaus 
salėje esančiuose stenduose galime išvysti ne 
tik LDK kunigaikščių, didikų, bajorų herbus 
bei portretus. Parodoje yra eksponuojami ir 
Anglijos, Prancūzijos, Olandijos, Vokietijos, 
Italijos, Portugalijos, Austrijos, Rusijos heral-
diniai ženklai. Taip lankytojams suteikiama 
galimybė ne tik susipažinti su užsienio šalių 
herbų tradicijomis, bet ir jas palyginti su 
Lietuvos. 

Parodos atidarymo metu lankytojai 
turėjo galimybę apžiūrėti VUB saugomą 
LDK žemėlapį – MAGNI DVCATVS LITH-
VANIAE CATERUMQUE REGIONUM ILLI 
ADIACENTIUM EXACTA DESCRIPTIO 
(LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠ-
TYSTĖS IR JAI GRETIMŲ SRIČIŲ TIKS-
LUS APRAŠYMAS), kuris 1613 m. buvo 
išspausdintas Amsterdame. Šio žemėlapio 
atsiradimas yra svarbus ne tik Lietuvos, 
bet ir Europos kartografijai, nes braižant 
vėlyvesnius senojo žemyno žemėlapius, 
buvo naudojamasi būtent šio žemėlapio 
graviūra. Mintis sudaryti LDK žemėlapį kilo 
Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui 
(1549–1616), kuris suvokė tokio žemėlapio 
naudą ir reikalingumą kunigaikštystei. Jo 
įnašas yra aprašomas ir pačiame žemėlapy-
je – opera, cura et impensis facta ac in lucem edita 
(darbu, rūpesčiu ir išlaidomis į šviesą buvo 
išleistas). Žemėlapyje yra detaliai nubrėžtos 
LDK ribos, pateikiamas tekstas apie Lietuvą, 

kurio autorius Tomas Makovskis2. Svarbu 
paminėti, kad jis buvo ne tik teksto autorius, 
tačiau ir žemėlapio dailininkas.

„Ši paroda ilgokai nešiota ir brandinta 
idėja, bet taip jau sutapo, kad ją atidarom 
būtent šią savaitę, kai Lietuva pradeda 
pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai. 
Kažkuria prasme tai simbolinis sutapimas 
ir paroda savo eksponatais, be jokios abe-
jonės, ir atskleidžia mūsų tautos, mūsų 
valstybės, mūsų krašto ryšius su Euro-
pa“, – teigė VUB generalinė direktorė Irena 
Krivienė. Paroda Sub signo nobilitatis po P. 
Smuglevičiaus salės skliautais glausis kiek 

Pirmasis originalus LDK žemėlapis, 1613 m. 
Šio žemėlapio graviūra buvo naudojama braižant vėlyvesnius senojo  žemyno žemėlapius

trumpiau nei truks Lietuvos pirminin-
kavimas Europos Sąjungai, kilmingumo 
ženklus lankytojai galės apžiūrėti iki š. 
m. gruodžio 15 d. Taigi tai yra gera proga 
apsilankyti Universiteto bibliotekoje ir 
pamatyti Lietuvos istorijos žymes. 

Vito Jadzgevičiaus nuotr.

1 Vijūkas-Kojelavičius, Albertas. Lietuvos istori-
ja – Historia Lituana: 1–2 d. /(Iš lotynų kalbos vertė 
L. Valkūnas). Vaga, 1989, p. 819.

2 Braziūnienė, Alma. Šiaurės Lietuva senuosiuose 
žemėlapiuose: Lietuvos kartografijos paveldo tyrinėjimo 
problemos. Žiemgala, 2003 (2), p. 21–25.
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Pagarbiai Irma STADALNYKAITĖ, rengiamos knygos „Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Mieli Trakų rajono sąjūdininkai,
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Apie posakį „Jak polak – to pan, 
jak litwin – to cham“

Algis UZDILA, Punskas

Kas Lietuvoje nėra girdėjęs lenkų kalba 
išsakytos frazės: Jak polak – to pan, jak litwin – to 
cham. Tai ne lietuvių sugalvotas ir į lenkų 
kalbą išverstas posakis. Šitaip sakydavo 
žmonės, kurie bandydavo pasišaipyti iš 
pseudolenkų, kai norėdavo vaizduoti 
besipuikuojantį nusmuktkelnį bajorėlį. Tuos 
žodžius anksčiau, matyt, iš savo ponų buvo 
girdėjęs jo senelis ar prosenelis. Dvarų jau 
seniai nėra, bet kalba požiūrį išsaugojo. 
Norint paaiškinti tų žodžių prasmę, net 
sunku būtų juos išversti, kad sklandžiai 
skambėtų. Man to nepasisekė padaryti. O 
tik tuomet posakiai įgauna sparnuotų žodžių 
galią. Kada mėgintume sakyti: Jei lenkas – tai 
ponas, jei lietuvis – tai chamas, matytume, kad 
ir ritmas pabyra, ir rimo nelieka. O jei taip, 
tai ir visa struktūra neskamba.

Nei žodis pan, nei cham nėra lenkų kalbos 
išmonė. Avarų kalboje pan reiškė milžiną, 
vėliau taip vadinta avarų chano tarnautoją, 
renkantį prievolę. Graikų pan reiškia 
visumą. Iš čia ir Dievo vardą lenkai teikia su 
prievardžiu Pan, kas mūsiškai reiškia Viešpatį. 
Kitas – cham – tai nekultūringas, ordinarus, 
nesiskaitantis su kitų jausmais ar poreikiais 
žmogus. Vėliau taip imta niekinamai kalbėti 
apie žemesnio luomo žmogų, ypač valstietį. 
Iš lenkų kalbos dėl glaudaus bendravimo ir 

mes turime žodį ponas, reiškiantį garbingą ar 
pasiturintį žmogų, vėliau – namų šeimininką. 
Šiandien tapusį mandagiu kreipiniu į rečiau 
ar pirmą kartą sutiktą žmogų, ir lenkai be to 
žodžio niekaip negalėtų išsiversti. Kartais 
pavartojame ir žodį chamas – tai savotiška 
pono priešingybė, suprask – grubus, 
netašytas, tamsus... Lietuviai neišlaikė dar ir 
prūsų vartoto baltiško kreipinio ryki (pone). 
Biblijoje Chamas buvo vienas iš trijų Nojaus 
sūnų, tėvo prakeiktas už nepagarbų poelgį 
jo atžvilgiu. 

Kaip formavosi žodžiu chamas išsakoma 
sąvoka? Chamas tai balto ir šviesaus, gamtos 
dėsnius bei politiką nutuokiančio pono fone, 
pabrėžtinai rodant panieką ir žeminimą, išsa-
kytas juodas, nuo darbų išmuręs ir išvargęs, 
tamsus, nieko neišmanantis ir neišprusęs 
žmogus. Tokios dvi supriešinamos ir rodan-
čios tarp jų esančią neperžengiamą prarają 
sąvokos galėjo susiformuoti tik ekonomiškai 
susisluoksniavusioje klasinėje visuomenėje, 
kuomet buvo siekta tą žmonių skirtumą 
parodyti esantį gal net nuo prigimties, kitaip 
sakant – paties Dievo – duotą ir neatšaukia-
mą, nes jo taip lengvai nei „sugriausime“, 
nei „atsikratysime“. Taigi tie skirtumai turėję 
būti amžini. Norint kultūringiau pabrėžti 
tą klasinį ar šiaip įgimtą bei įgytą skirtumą, 
mes kartais sakome: Ne tau, Martynai, mėlynas 
dangus. Tik šiame posaky nėra pašaipos, o ten 
ji per akis veržiasi.

Pradžioje sakiau, kad tą posakį tik 
Lietuvoje esu girdėjęs. Lenkijos lenkams 
toks požiūris į kitos tautos žeminimą nėra 
būdingas. Lenkai veikiau linkę kitų fone 
save aukštinti, ir tai, matyt, atėję iš žydų 
tautos. Todėl kartais lenkams išsprūsta, kad 
jų tauta yra Kristaus išrinktoji. Ir tikriausiai 
šitai taip pat nėra atsitiktinis dalykas – kas 
tau nemėgsta pasipuikuoti ir pasididžiuoti. 
Todėl net ir katinas uodegą riečia. Tačiau tie 
ekonominiai ir klasiniai santykiai Lietuvoje 

sutapo dar ir su tautybe, nes Lietuvos 
dvarai sulenkėjo, o valstietija išlaikė kalbą ir 
papročius. Ir vėlgi kalta čia ne lenkų tauta, 
kalta Lietuvos bajorija bei ekonomiškai 
prakutę miestiečių sluoksniai – pirkliai ar 
pramonininkai – sulenkėjo. Žinoma, kad 
Lietuvoje susiformavo tokia padėtis, ne be 
kaltės yra ir lenkų aukštieji visuomenės 
sluoksniai. Ne visi Lietuvos didikai siekė 
Mykolo Riomerio ar Česlovo Milošo išminties. 
Dar Liublino unijos metu Lietuva prarado 
tikrą savo galią. Jeigu garsūs Lietuvos 
istorikai patyrinėtų, kokiomis sąlygomis 
lietuvių delegacija Liubline buvo priversta 
pasirašyti Lietuvai labai nepaslankią uniją, 
nebūtų mums keista, kad jau tada Lietuvai 
nelabai ir buvo kita išeitis. Lenkija dominavo 
ir ekonomiškai, ir politiškai, ir, pagaliau, 
kariniu potencialu. Unijoje su Lietuva 
nužiūrėjusi ji buvo dar platesnę galimybę 
stiprėti Europos fone. Kuomet nuvažiavusi į 
Liubliną lietuvių delegacija niekaip nesidavė 
priverčiama tokiomis sąlygomis pasirašyti 
unijos su Lenkija, lenkai pagaliau ėmėsi 
drastiškų priemonių – užrakino lietuvius 
Liublino pily ir pasakė: Išeisite tik tuomet, 
kada pasirašysite. Ir nutiko kaip su kardinolų 
konklava – tol visi sėdi užrakinti, kol popiežių 
išrenka. Tai patikrintas metodas, kurį stipresni 
gali taikyti silpnesniems. Ir nuo Liublino 
unijos laikų Lietuva vis labiau ir labiau 
prarasdavo savarankiškumą, o su juo ir savo 
įtaką Europoje bei kartu ir baltiškas žemes, 
kol pagaliau Gegužės 3-iosios Konstitucijoje 
net ir Lietuvos vardas nebuvo paminėtas. 
Valstybė išlieka nepalaužiama tol, kol 
visuomenė išlaiko tikėjimą savimi. Kai 
palūžta pati visuomenė, palūžta ir jos 
organizacija. Nors tai trunka šimtmečius, bet 
kryptingas vyksmas savo darbą daro. Lašas 
po lašo ir akmenį pratašo – teigia mūsų žmonių 
išmintis. Žmonių, bet ne politikų. Gaila, kad 
Lietuvos Vyriausybė šito dėsnio neišmano 

arba apie jį pamiršta, kuomet ima vykdyti iš 
pradžių labai nekaltą, bet svetimą valią. Deja, 
loginiuose sąrėmiuose gudresnis visuomet 
paima viršų prieš silpnesnio proto žmogų, 
kaip lapė, būdama kūnu silpnesnė, bet 
protu gudresnė, įveikia vilką, ir šitaip, anot 
Vinco Pietario, muštas nemuštą neša ir dar 
džiaugiasi, kad geba „silpnesniam“ pagelbėti. 
Nuostabu dar ir tai, kad ir gyvenime tas 
silpnesnio proto žmogus tik galvą kraipo 
ir nesuvokia, kaip čia viskas atsitikę – norų 
būta gerų, o rezultatai prasti. Minkštaprotis 
visuomet tokias abejones išgyvena.

Dar norisi grįžti ir prie Lenkijos prezidento 
Bronislavo Komorovskio (Bronislaw 
Komorowski) lietuviams išsakyto kito 
grasinimo: Przyjdzie koza do woza. Lietuvos 
spauda plačiai paleido pažodinį vertimą – 
Ateis ožka prie vežimo. Tai arba tie žodžiai 
lietuviui nieko nereiškia, arba persako ne 
tą mintį, kuri šiuo posakiu išsakoma. Ta 
frazė kartojama tuo atveju, kuomet norima 
pasakyti: Na, palauk! Dar tu mane paminėsi! 
arba Aš dar tau parodysiu, Dar mudu pakalbėsime, 
dar tu mane pamatysi! Rusų filmukuose 
vaikams vilkas šaukdavo kiškiui: Nu, zajac, 
pogodi. Tai reiškia grasinimą – ateis laikas – 
atsiteisime. Salonuose šitokia diplomatų 
kalba neskamba, ji galima tik tarp stipraus 
ir silpno pašnekovų. Ir ją Lietuvai galėjo 
išsakyti tik iš Lietuvos kilęs ir čia sulenkėjęs 
Lenkijos prezidentas B. Komorovskis. Beje, 
kad tai nėra autentiškas lenkas (nuo lenkų 
komar – „uodas“ pavardę gali kildinti tik 
filologiškai neišprusęs žmogus), rodo ne tik 
Lietuvoje jo giminės išlikę dvarai, bet ir ir jo 
sena baltiška dvikamienė pavardė Ko-mar-as, 
kur pirmas kamienas ko- siejamas su liet. ko-
voti, antras mar- su maras. Taigi ir šis posakis 
yra to pačio kvapelio, kaip ir tas pirmasis, 
kurį čia nagrinėjame: žinok, kas esi ir su kuo 
turi reikalo. Taurumo šiuose žodžiuose nė 
su žvake nerasi.

(demonopolizuojant) energetikos dalykus, 
tuo prisidėdama, kad jie keistųsi nuo diktato 
pagundų ir reikalaujamo paklusnumo į 
sąžiningumą ir bendradarbiavimą. Lūžis 
vyksta, reikia tęsti. Lietuva nesitrauks, kad 
tik nesitrauktų Sąjunga. Išsaugoję tam tikrą 
specialų imunitetą sovietų propagandos 
ginklui, mes galime būti naudingi ir šiandien, 

Žodis Europos Parlamente pradedant Lietuvos pirmininkavimą ES
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje

Prof. Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta Europos Parlamente Briuselyje 
Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetų pristatyme š. m. liepos 3 d.

Atkelta iš 1 p.

jei tik Lietuvos ekspertizė pageidaujama.
2. Antrasis taškas yra mūsų supratimas, 

kad Sąjungos atvirumas yra gyvybinės 
reikšmės kaip ir jos istorinė misija plėsti 
demokratijos ir taikos erdvę Europoje ir 
pasaulyje. Mielos ir silpnos demokratijos, 
tironai visada svajos, kaip jus parklupdyti, 
kad po to pasakytų: „Draugai, jūsų žaidimas 

baigtas, ir toks buvo sportinis mūsų partne-
rystės turinys.“

Tepasireiškia Rytų kaimynams norintiems 
Europos kaip taikos mūsų broliškas solida-
rumas, grindžiamas bendru likimu, – kad 
sutiktume juos ištiesę rankas. O čia yra ir 
mūsų buvimo tęstinė prasmė. Esame bendrai 
išpažįstamų žmoniškųjų vertybių civilizacija – 

vertybių ne neodarvinistinių, konsumeristinių 
ar kanibalistinių, bet kaip gyventi padedant 
kitam, nenaikinant jo ir neatstumiant.

Aš tikiu, kad Lietuva ragins Sąjungą 
laikyti jos duris atvertas Rytų kaimynams, 
siekiantiems demokratijos, taip pat – griežtai 
prieštarauti tebesitęsiančioms pastangoms 
jėga keisti Europos žemėlapį.

Lietuvos Respublikos Prezidentei 
LRT radijo redakcijai
LRT tarybai 

Dėl Loretos Lukaševič paskaitos per 
LRT laidą lenkų kalba liepos 11 d.

Nuomonės, diskusijos, komentarai

Esu apstulbintas žinia, kad per LRT radijo laidą 
lenkų kalba leidžiama atvirai skleisti „Jedinstvos-
Jednošč“ laikų ir stiliaus antivalstybinę propagandą 
(žr. nuorodą: http://alkas.lt/2013/07/12/a-andriusaitis-
ar-lietuvos-radijas-virto-antivalstybines-propagandos-
ruporu/?comments#comments).

Suprantu ir vertinu žodžio bei nuomonės 
laisvę demokratinėje Lietuvoje, tačiau šiuo atveju 
transliuotoji Irenos Lukaševič paskaita buvo aki-
vaizdžiai destrukcinio ir šmeižikiško pobūdžio, nė 
trupučio neprisidedanti prie Lietuvos visuomenės 
konsolidacijos ir Pietryčių Lietuvos gyventojų 
integracijos. Minėtoji laida stoja į vieną gretą su 
Rusijos tarnybų vykdoma ideologinio karo prieš 

Lietuvą skleidžiama dezinformacija. Skirtumas 
tik tas, kad šiuo atveju tai daryta lenkų kalba. Dėl 
pariteto trūksta tik pasikviesti į LRT laidą rusų kal-
ba Valerijų Ivanovą, kad šis paneigtų „mitą“ apie 
1940 m. Lietuvos sovietinę okupaciją ar 1991 m. 
sausio įvykius.

Šis antivalstybinis informacinis išpuolis per 
visuomeninį transliuotoją diskredituoja LRT ir 
nedaro garbės nei LRT tarybai, nei jos narius dele-
gavusioms institucijoms.

Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Vytauto 
Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas, 

asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas

„Vorutos“ fondo knygos

„Vorutos“ fondas šiemet išleis kun. 
Prano Bieliausko pirmojo dienoraščio 
knygą „Iš Slabados kaimo į Vilniaus 
katedrą. Kun. P. Bieliausko užrašai 
1883–1911 m.“ ir „Mokėkime laukti ir 
augti. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
asmenybės ir veiklos bruožai“.

Kun. P. Bieliausko knygos leidybai 
buvo gautos lėšos iš Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos 
(2012) ir Varėnos rajono savivaldybės 
(2500 Lt, 2013). Deja, Prienų rajono savi-
valdybė antrus metus iš eilės lėšų neskiria. 
Leidybą parėmė ir Šv. Mikalojaus parapijos 
kleb. dek. Medardas Čeponis. Tačiau lėšų 
spaudos darbams dar trūksta, todėl malo-

Paremkime „Vorutos“ fondo 
rengiamų knygų leidybą

niai prašome paremti šios labai vertingos 
knygos leidybą. Visi parėmusieji knygos 
leidybą gaus kun. P. Bieliausko knygą 
dovanų. 

Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas
Įmonės kodas 181392738
PVM kodas LT813927314
Naujoji g. 16, LT-21111 Trakai
Tel./faks. 8 (528) 51 266, mob. 8 603 11 117
AB DnB NORD bankas Trakų skyrius
A. s.  LT 054010042400043938
Iš anksto dėkojame už paramą.

Pagarbiai 
Irma STADALNYKAITĖ, rengiamų 

knygų redaktorė

Algis Uzdila
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Liaudies vyriausybė
Sigitas TUTLYS*, Vilnius

Lietuvos politinė situacija sovietinės okupacijos metais

9Rusiškai Meždunarodnaja organizacija pomošči borcam revoliucii 
(MOPR) – SSRS komunistų partijos kontroliuojama tarptautinė 
organizacija, veikusi 1922–47. Įkurta 1922 pab. III Komunistų 
internacionalo nutarimu. Būstinė buvo Maskvoje. Rūpinosi įvai-
riose valstybėse revoliucijos reikalams iš komunistų rėmėjų rinkti 
aukas ir šelpti savo agentus, teikti teisinę ir materialinę paramą 
politiniams kaliniams, politiniams emigrantams, žuvusių revo-
liucionierių šeimoms. 1932 įvairiose valstybėse turėjo 70 sekcijų 
su 14 milijonų narių. Sekcija, veikusi Lietuvoje, žinoma Lietuvos 
raudonosios pagalbos pavadinimu. 1937 pab. organizacijos centras 
iš Maskvos buvo perkeltas į Paryžių. 
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Asmuo Pareigos ir data Biografiniai duomenys

Justas 
Paleckis

ministras 
pirmininkas 
(birželio 17–18 d.).

1899–1980 m.; sovietinis veikėjas, žurnalistas, rašytojas. Iki 1926 m. 
vidurio gyveno Rygoje, bendradarbiavo liberaliosios ir kairiosios 
krypties spaudoje. Persikėlęs į Kauną suartėjo su Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos ir Lietuvos jaunimo sąjungos nariais. Po 
1926 m. aktyviai įsitraukė į pastarosios sąjungos opozicinę Antano 
Smetonos režimui ir tautininkams veiklą. Po apsilankymo SSRS 
(1933) prisidėjo prie antivalstybinių organizacijų veiklos, nuo 1939 m. 
rudens propagavo vadinamosios Lietuvos liaudies respublikos idėją. 
1939 m. spalio 11 d. per Vilniaus ir Vilniaus krašto atgavimo oficialias 
iškilmes viešai reikalavo, kad prezidentas A. Smetona atsistatydintų. 
Išsiųstas į Dimitravo priverčiamojo darbo stovyklą, vėliau ištremtas 
į Latviją. 1940 m. birželį Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tapo 
SSRS ir Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovybės politikos 
vykdytoju. Liepos 21 d. pasirašė vadinamąjį Lietuvos įstojimo į SSRS 
aktą. Rugpjūtį vadovavo Liaudies seimo įgaliotajai komisijai, kuri 
SSRS Aukščiausiajai Tarybai (AT) įteikė Liaudies seimo rezoliuciją 
dėl Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos (LSSR) priėmimo į 
SSRS. Nuo rugpjūčio 16 d. LKP narys. Nuo 1940 m. buvo ir LSSR 
AT prezidiumo pirmininkas, LKP Centro komiteto narys, LSSR AT 
deputatas. 

Vincas 
Krėvė 

laikinasis švietimo minis-
tras (birželio 17 d.),
ministro pirmininko 
pavaduotojas (birže-
lio 17–18 d.), laikinasis 
ministras pirmininkas 
(nuo birželio 19 d.),
užsienio reikalų 
ministras.

1882–1954 m.; rašytojas, visuomenės veikėjas. 1929–40 m. vienas 
Lietuvių draugijos SSRS tautų kultūrai pažinti vadovų. 4 dešimtmečio 
viduryje suartėjo su kairiaisiais inteligentais, siekė glaudesnių 
SSRS ir Lietuvos kultūrinių ryšių. 1936 m. tapo nelegalios Lietuvos 
komunistų partijos legalaus žurnalo Literatūra oficialiu redaktoriumi. 
1936–40 m. Vytauto Didžiojo universiteto marksistinės studentų 
draugijos Scientia vienas globėjų. 1940 m. liepą parvykęs iš Maskvos 
(kur įsitikino SSRS ketinimais) bandė atsistatydinti. Rugpjūtį buvo 
paskirtas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos likvidacinės komisijos 
pirmininku. 1941 m. SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 1944 m.
pasitraukė į Austriją. 

Vincas 
Vitkauskas

krašto apsaugos 
ministras.

1890–1965 m.; Lietuvos karinis veikėjas. 1939 m. pakeltas į divizijos 
generolus. Nuo 1940 m.  balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos 
kariuomenės vadas. Birželio 15 d. išleido įsakymą, reikalaujantį 
žygiuojančiai Sovietų kariuomenei taikyti visas mandagumo ir draugiškų 
santykių taisykles. Liepos 12 d. atleistas iš kariuomenės vado pareigų. 
Liepos 14–15 d. išrinktas į Liaudies seimą. Šio seimo delegacijos į 
Maskvą (perduoti SSRS Aukščiausiajai Tarybai seimo prašymą 
priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą) narys. Likviduojant Lietuvos 
kariuomenę (pavadintą Lietuvos liaudies kariuomene) ir Krašto 
apsaugos ministeriją, rugpjūčio 27 d. paskirtas šios ministerijos 
Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininku, o rugsėjo 2 d. – 
Raudonosios armijos 29 šaulių teritorinio korpuso vadu, suteiktas 
šios armijos generolo leitenanto laipsnis. 1941 m. išrinktas SSRS 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 

Ernestas 
Galvanauskas

laikinasis susisiekimo 
ministras (iki 
birželio 30 d.) ir 
finansų ministras (iki 
liepos 4 d.). 

1882–1967 m.; Lietuvos Respublikos politikas, inžinierius. 
1939 m. lapkritį–1940 m. birželį finansų, prekybos ir pramonės 
ministras. 1940 m. birželį Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, sutiko 
tapti Liaudies vyriausybės ministru tikėdamasis sumažinti SSRS 
spaudimą Lietuvai. Atleistas iš pareigų už nelojalumą valdžiai, 
rugpjūtį nelegaliai pasitraukė į Vokietijos valdomą buvusį Klaipėdos 
kraštą. Rugsėjį tapo Romoje įkurto Lietuvių tautinio komiteto 
pirmininku.

Juozas 
Vaišnoras

laikinasis finansų 
ministras (nuo liepos 5 d.). 

1911–1972 m.; sovietinis veikėjas. Nuo 1934 m. palaikė ryšius su 
Lietuvos raudonąja pagalba – nelegalia 1918 m. įkurta komunistine 
organizacija revoliucionieriams ir jų šeimoms remti. 1936–37 m. 
redagavo pogrindinį komunistų ir kairiųjų liaudininkų leistą 
laikraštį Antifašistas, 1939–40 m. bendradarbiavo komunistiniame 
laikraštyje Už liaudies teises. 1940 m. rugpjūtį pertvarkius Liaudies 
vyriausybę į Liaudies komisarų tarybą, paskirtas finansų liaudies 
komisaru, taip pat buvo šios tarybos pirmininko pavaduotojas. Nuo 
1940 m. Visasąjunginės komunistų partijos narys. 

Stasys 
Pupeikis

susisiekimo ministras 
(nuo liepos 1 d.).

1905–72 m.; sovietinis veikėjas. Nuo 1928 m. Lietuvos komunistų 
partijos narys, nuo 1940 m. sovietinės Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo sekretorius ir šios tarybos deputatas. 

Moisiejus 
Leonas Koganas

sveikatos ir socialinės 
apsaugos ministras.

1894–1956 m.; gydytojas ftiziatras. 1919 m. baigė Maskvos 
universitetą. 1919–20 m. Sovietų Rusijos armijos gydytojas. 1921–
40 m. dirbo gydytoju Kaune. Nuo 1933 m. rėmė komunistinę 
organizaciją Lietuvos raudonoji pagalba. 

Antanas 
Venclova

švietimo ministras 
(nuo birželio 18 d.).

1907–71 m.; rašytojas, kritikas, vertėjas. Redagavo kairiosios 
orientacijos rašytojų žurnalą Trečias frontas, bendradarbiavo 
kairiuosiuose leidiniuose Kultūra, Literatūra, Prošvaistė. 
1940 m. rugpjūtį dalyvavo SSRS Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 
Maskvoje inkorporuojant Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Po Liaudies 
vyriausybės buvo liaudies švietimo komisaras. Nuo 1940 m. ir LSSR 
bei SSRS Aukščiausiųjų Tarybų deputatas. 1950 m. parašė sovietinį 
Lietuvos himną. 

Povilas 
Pakarklis

teisingumo ministras.

1902–55 m.; istorikas, teisininkas. Nuo 1928 m. dėstė Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, tapo laisvamaniu. 1939 m. du kartus lankėsi 
SSRS, grįžęs skaitė prosovietines paskaitas. 1940 m. liepos 15 d. 
tapo prosovietinio Liaudies seimo deputatu. Pertvarkius Liaudies 
vyriausybę, paskirtas teisingumo liaudies komisaru. 

Matas 
Mickis

laikinasis vidaus 
reikalų ministras (iki 
birželio 18 d.) ir žemės 
ūkio ministras.

1896–1960 m.; agronomas ekonomistas. Po Liaudies vyriausybės 
paskirtas žemės ūkio liaudies komisaru. 

Mečislovas 
Gedvilas

vidaus reikalų 
ministras (nuo 
birželio 19 d.).

1901–81 m.; sovietinis veikėjas. 1926–31 m. Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos narys. 1928–30 m. dirbo Laisvamanių etinės 
kultūros draugijoje. Dalyvavo opozicinėje tautininkų valdžiai 
veikloje, dėl to 1927–31 m. kelis kartus kalintas. Suartėjo su 
komunistais. Nuo 1934 m. Lietuvos komunistų partijos (LKP) 
narys. Redagavo nelegalius komunistinius leidinius. Mečislovas 
Gedvilas – vidaus reikalų ministras. Pirmasis LKP narys Liaudies 
vyriausybėje. Nuo 1940 m. rugpjūčio pabaigos Liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas. Nuo 1940 m. buvo ir LKP Centro komiteto 
bei šio komiteto biuro narys. Lietuvos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą vienas iš vykdytojų, prisidėjo prie represijų prieš lietuvių 
inteligentiją, politinius veikėjus. 

Liaudies vyriausybės sudėtis
Tęsinys. Pradžia Nr. 14

Mykolas Junčas-
Kučinskas

darbo ministras (nuo 
birželio 26 d.).

1893–1973 m.; sovietinis veikėjas. Dalyvavo 1917 m. bolševikų 
perversme. 1918–23 m. Raudonosios armijos karys. Nuo 1919 m. 
priklausė Rusijos komunistų partijai. 1923–26 m. partinis darbuotojas 
Baltarusijoje. Nuo 1930 m. priklausė Lietuvos komunistų partijai 
(LKP). 1930–31 m. šios partijos Centro komiteto Šiaulių rajono 
(komiteto teritorijos) organizatorius. 1931 m. už antivalstybinę veiklą 
nuteistas 12 metų kalėti, per pasikeitimą politiniais kaliniais 1933 m. 
išleistas į Sovietų Sąjungą. 1935 m. Maskvoje baigė Vakarų tautinių 
mažumų komunistų universitetą ir grįžo į Lietuvą. 1935–36 m. 
LKP Centro komiteto Panevėžio rajono ir Salantų organizatorius. 
1937–40 m. vėl kalintas. 1940 m. pertvarkius Liaudies vyriausybę į 
Liaudies komisarų tarybą, paskirtas darbo liaudies komisaru. 

Chaimas 
Alperavičius

laikinasis pramonės 
ministras (nuo 
liepos 26 d.).

1903–70 m.; sovietinis veikėjas. 1926 m. baigė Kėteno aukštąją techniko 
mokyklą Vokietijoje, dirbo Prancūzijoje, ten dalyvavo Prancūzijos 
komunistų partijos vadovaujamų visuomeninių organizacijų 
veikloje. 1928 m. įstojo į Tarptautinę revoliucijos kovotojų rėmimo 
organizaciją9. Nuo 1934 m. dirbo Kaune, dalyvavo nelegalių 
profesinių sąjungų judėjime. Nuo 1940 m. rugpjūčio pabaigos buvo 
ir vietinės pramonės liaudies komisaro pavaduotojas. 

Pijus Glovackas

įgaliotasis ministras 
(Užsienio reikalų 
ministerijos generalinis 
sekretorius, nuo 
birželio 24 d.).

1902–41 m.; Lietuvos komunistinis veikėjas. 1920–28 m. Lietuvos 
komunistų partijos (LKP) narys. Su Karoliu Požela vadovavo Lietuvos 
universiteto Kaune studentų marksistų draugijai Atžala. 1925–26 m. 
Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto 
sekretorius. Už antivalstybinę veiklą kelis kartus, 1923–25 m. ir 
1926–1939 m., kalintas, 1927 m. nuteistas mirti, tačiau nepaisydamas 
LKP nusistatymo neduoti malonės prašymo jį padavė ir ši bausmė 
buvo pakeista kalėjimu, 1939 m. amnestuotas. 1928 m. dėl malonės 
prašymo ir dėl kritiško požiūrio į to meto LKP vadovybės politiką iš 
partijos pašalintas. 1939–40 m. dalyvavo judėjime prieš autoritarinę 
Antano Smetonos valdžią. Prisidėjo prie Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos likvidavimo. Nuo 1940 m. rugpjūčio 
buvo Valstybinio plano komisijos pirmininkas, padėjo sovietizuoti 
Lietuvą. SSRS–Vokietijos karo pradžioje traukdamasis į Sovietų 
Sąjungą per klaidą kareivio nukautas. 

Liudas 
Adomauskas

laikinasis valstybės 
kontrolierius (nuo 
birželio 24 d.).

1880–1941 m.; komunistinės krypties veikėjas. 1903 m. baigė 
Kauno kunigų seminariją, 1921 m. kunigystės atsisakė. 1922 m. 
parašė antireliginę knygą Šventraščio paslaptys, buvo Lietuvos 
komunistų partijos laikraščių Žarija ir Naujoji gadynė redaktorius 
bei leidėjas. 1923–26 m. už komunistinę veiklą kalintas. Po 1926 m. 
valstybės perversmo nuteistas mirti; bausmė pakeista 15 metų 
kalėjimo, 1928 m. amnestija sumažinta per pusę, 1934 m. iš kalėjimo 
paleistas. 1940 m. rėmė Lietuvos sovietinę okupaciją ir aneksiją. 
Nuo liepos mėn. buvo Liaudies seimo pirmininkas, pasirašė jo 
deklaracijas: apie valstybinę santvarką (Lietuva buvo paskelbta 
sovietine respublika) ir dėl LSSR įstojimo į Sovietų Sąjungą; jas SSRS 
Aukščiausiajai Tarybai vežusios delegacijos narys. Vėliau LSSR 
Aukščiausiojo Teismo narys, valstybės kontrolės liaudies komisaras. 
1941 m. įstojo į Visasąjunginę komunistų partiją. Per Vokietijos 
okupaciją Paneriuose sušaudytas. 

Karolis 
Didžiulis 

(iki 1940 m. 
Grosman)

įgaliotasis ministras 
Vilniui ir jo sričiai 
(birželio 25–
liepos 3 d.).

1894–1958 m.; sovietinis veikėjas. Nuo 1919 m. dalyvavo nelegalios 
Lietuvos komunistų partijos (LKP) veikloje. 1920–21 m. LKP Centro 
komiteto transporto (nelegalios literatūros gabenimo) skyriaus 
vedėjas. 1922–23 m., 1928–33 m. ir 1936–40 m. už antivalstybinę 
komunistinę veiklą kalintas. 1925 m.  baigė Vakarų tautinių 
mažumų komunistų universitetą Maskvoje. Nuo 1925 m. buvo 
LKP Centro komiteto Panevėžio ir Šiaulių rajonų atsakingasis 
organizatorius. Nuo 1927 m. LKP Centro komiteto bei šio komiteto 
politinio biuro, 1927–28 m. ir 1934–35 m. komiteto sekretoriato 
narys. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas LKP Centro 
komiteto žemės ūkio skyriaus vedėju. Nuo 1940 m. buvo ir LSSR 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas, tos 
tarybos deputatas. 

M a r i j o n a s 
Gregorauskas

prekybos ministras 
(nuo liepos 31 d.).

1908–95 m.; ekonomistas. 1926 m. įstojo į Lietuvos valstiečių 
liaudininkų partiją. Už politinę veiklą kalintas ir 1927 m. atleistas iš 
mokytojo pareigų. Po Liaudies vyriausybės buvo prekybos liaudies 
komisaras. Nepritarė Lietuvos komunistų partijos direktyvoms 
nepartinius tarnautojus pakeisti komunistais. 

1918–1953, t. 8. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, 
p. 269–270.

Jegelevičius S. Galvanauskas Ernestas / Lietuva: enciklo-
pedija, t. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 
2010, p. 590.

Šarmaitis R. Vaišnoras Juozas / TLE, t. 4. Vilnius: Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija, 1988, p. 424.

Būtėnas J. Pupeikis Stasys / TLE, t. 3. Vilnius: Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija, 1987, p. 471.
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Purvaneckienė B. Koganas Moisiejus Leonas / TLE, t. 2, p. 352.
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Varėnos miestui – 600 metų

Lietuvos valdovų laiškai iš Varėnos
Cracoviae, 1882). Laiškus istorikas surinko iš 
Karaliaučiaus ir kitų miestų archyvų.  

Pirmasis laiškas, kur Varėna pirmąkart 
minima, yra trumpas lotyniškai rašytas ga-
rantinis raštas Kryžiuočių ordino magistrui 
saugiai atvykti į Kaune rengiamą suvažiavi-
mą. Kiti laiškai rašyti vokiškai.

1416 m. sausio 7 d. Vytautas iš Varėnos 
per Kryžiuočių ordino magistrą Michaelį 
Kiuchmaisterį išsiuntė garantinį saugumo 
raštą Dancigo komtūrui, Ordino pasiuntiniui 
į Lietuvą. Šis atvykęs didįjį kunigaikštį 
rastų prie Trakų. Tarp Lietuvos ir Ordino 
nusistovėjus tvirtai taikai, kunigaikštis 
pažadėjo atiduoti Ordinui į Lietuvą atbėgusį 
broliuką. Panašų garantinį saugumo raštą 
Dancigo komtūrui kitą dieną iš Varėnos 
išsiuntė Lenkijos karalius Jogaila.

Tų pačių 1416 m. rugsėjo 8 d. laiške 
Vytautas priima dėmesin didžiojo magistro 
užtikrinimą, jog tas atvyks į suvažiavimą 
Venčio miške į rytus nuo Mituvos įtekėjimo 
į Nemuną (Wentis; Ordino kronikininkas 
mišką vadina Wint). Kartu magistrui prane-
šama, jog Vytautas rašo Jogailai, kad ir šis 
teiktųsi atvykti. Gegeben czu Worany am tage 
nativitatis Marie (Duota Varėnoje Marijos 
gimimo dieną). 

1418 m. vasario 18 d. laiške magistrui 
Vytautas aiškina savo santykius su Maskvos 
didžiuoju kunigaikščiu ir pakartoja anksčiau 
magistrui reikštą priekaištą dėl Ordino suda-
rytos dešimtmetės taikos su Pskovu. Laiške 
taip pat paaiškinama, kodėl kunigaikštis taip 
ilgai nerašęs magistrui.

1425 m. sausio 1 d. laiške Vytautas 
pranešė magistrui apie didelę savo pergalę 
prieš totorius, siaubusius Riazanės žemes. 
Gebin in unserm hoffe Worany in nouve iare 
(Duota mūsų Varėnos dvare per Naujuo-
sius metus).

Tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės ir Kryžiuočių ordino klostėsi intensyvūs 
diplomatiniai ryšiai. Laiške magistrui, rašy-
tame 1428 m. vasario 27 d., prašoma pranešti 
pasiuntiniams elektoriams (rinkėjams), kad 
jo atsakymo nelauktų, nes Lenkijos karalius 
išsiųs savo pasiuntinius, įgaliotus elektorius, 
kurie paskelbs magistrui tiek karaliaus, tiek 
Vytauto nuomonę ir valią. 

1428 m. rugpjūčio 28 d. laiške Kalavi-
juočių ordino magistrui Vytautas dėkoja 
už pastarojo laišką, iš kurio sužinojo džiu-
gią naujieną apie kalavijuočių žygį prieš 
Naugardą (Novgorodą). Linkima magis-
trui sėkmingai pabaigti ginčą su Rygos 
arkivyskupu ir pranešama apie [Šventosios 
Romos imperijos] imperatoriaus Zigmanto 
pralaimėjimą prie Golombeco (?) bei turkų 
puolimą Besarabijoje.

1430 m. kovo 11 d. laiške Kryžiuočių 
ordino magistrui Vytautas užstoja Lietuvos 
pirklius, kuriuos Dancige apgaudinėja už-
jūrio pirkliai.

Laiške, kuris, kaip spėjama, taipogi rašy-
tas Varėnoje 1420 m. birželio 10 d., Vytautas 
pratęsia paliaubas su Ordinu iki šv. Mykolo 

(rugsėjo 29 d. – V. Č.) ir duoda saugumo 
garantijas Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų 
magistrams atvykti į suvažiavimą Veliuono-
je rugsėjo 8 d.

Už labai puikų Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio pasiuntinių priėmimą dėkojama 
Ordino magistrui 1430 m. rugpjūčio 5 d. 
laiške. Vytautas pažada, kad santykiuose 
su Lenkijos karaliumi ginčytinų klausimų 
niekada nespręs be karaliaus Zigmanto ir 
Ordino nuomonės, džiaugiasi, kad magis-
tras žada atvykti į rugsėjo 8 d. numatytą 
suvažiavimą ir kt.

„Mūsų medžioklės Varėnos dvaras“ 
minimas Vytauto iš Trakų 1417 m. (?) gruo-
džio 26 d. siųstame laiške Kryžiuočių ordino 
magistrui. Didysis kunigaikštis jam grąžina 
laisvosios medžioklės raštą, kurį magistras 
buvo davęs Lenkijos karaliui, ir paaiškina 
priežastis, kodėl taip elgiasi. 

Tarp Vytauto laiškų, siųstų iš įvairių Lie-
tuvos, Baltarusijos ir Ukrainos miestų, mies-
telių ir dvarų, vertas dėmesio 1430 m. kovo 
15 d. siųstas laiškas iš kitos Varėnos rajono 
vietovės – iš „mūsų Dubičių dvaro“. Šiame 
laiške Kryžiuočių ordino magistrui Vytautas 
teiraujasi dėl judviejų susitikimo, kalba apie 
tvirtą apsisprendimą vainikuotis, prašo, kad 
magistrui kartu siunčiamų laiškų nuorašus tas 
persiųstų į Niurnbergą karaliui Zigmantui.

Beje, Algirdo sūnus Švitrigaila, kovojęs 
su pusbroliu Vytautu dėl sosto, 1420 m. 
rugpjūčio 10 d. Varėnoje prisiekė laikytis 
karaliaus Jogailos kunigaikščiui Vytautui 
duotų visų garantijų. Priesaikos tekstas lo-
tyniškas. Datum in Worani sabbato die sancti 
Laurencii (Duota Varėnoje šeštadienį, šven-
tojo Lauryno dieną).

Laiškus iš Varėnos siuntė ir kiti Lietuvos 
valdovai. Čia pasirašytų jų raštų yra skirtin-
gose Lietuvos Metrikos knygose.

Lietuvos didysis kunigaikštis Alek-
sandras 1499 m. rugsėjo 12–21 d. Varėnoje 
patvirtino privilegijas 5 asmenims valdyti 
dvarus, kaimus ar sklypus įvairiose Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės vietovėse.

Žinomi 4 Varėnoje pasirašyti Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos ka-
raliaus Žygimanto Augusto dokumentai. 
Valdovas 1559 m. liepos 10 d. iš Varėnos 
siuntė raštą Pervalko laikytojui, 1560 m. rug-
sėjo 11 d. – Infliantų (buv. Livonijos, vėliau 
Uždauguvio kunigaikštystės) seniūnams, o 
rugsėjo 13 d. pasirašė privilegiją dėl dviejų 
žemės valdų Grigorijui Koidanui. Varė-
noje 1566 m. kovo 14 d. patvirtintos teisės 
į žemės valdas Bresto pavieto žemininkui 
Stanislovui Pekarskiui. Beje, Žygimanto 
Augusto raštuose XVI a. antrojoje pusėje 
ima rastis vardas Orany. Bene pirmą kartą 
jis pavartotas 1561 m. gruodžio 7 d. iš Vil-
niaus ir Lomžos siųstuose raštuose Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarine 
slavų kalba dėl rinkliavų valstybės iždui, 
nors vėliau ta kalba, tiek lenkiškai rašytuose 
Žygimanto Augusto dokumentuose dažniau 
dar rašyta Vorany.

Vytautas ČESNULIS, Vilnius

Senosios Varėnos herbas Senosios Varėnos vėliava

1933 m. statyti Šaulių namai

Vieną raštą Varėnoje pasirašęs Vilniaus 
vaivada. Jis Daugų klebonui kunigaikščiui 
Jonui 1516 m. rugsėjo 20 d. patvirtino teisę 
į pono Bogušo bažnyčiai duotą tuščią Gai-
lutiškių žemę. 

Post scriptum

Miestelio jubiliejaus renginys  š. m. birže-
lio 23 d. sutapo su šv. Jono Krikštytojo gimi-
mo atlaidais Senosios Varėnos Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčioje. Parapija susilaukė aukštų 
svečių iš Kaišiadorių vyskupijos – vyskupo 
Jono Ivanausko ir kurijos kanclerio Gedimino 
Tamošiūno. Jo Ekscelencija 78 jaunuoliams 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Didelė grupė Senajai Varėnai nusi-
pelniusių žmonių gavo vietos klebono 
Pranciškaus Čivilio atminimo dovanėles. 
Savo ruožtu Varėnos rajono meras Vidas 
Mikalauskas ir rajono Kultūros skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė 
kelioms dešimtims asmenų įteikė rajono 
savivaldybės padėkos raštus.

Vyskupas J. Ivanauskas pašventino 
Senosios Varėnos vėliavą ir herbą. Taip 
pat pašventinta Senosios Varėnos jaunimo 
grupės, vykusios į Lietuvos jaunimo dienas 
Kaune, vėliava.

Varėniškių ir svečių bendravimas prasi-
tęsė prie užkandžių stalų Andriaus Ryliškio 
vidurinėje mokykloje.

Atkelta iš 1 p.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vilniuje iškilmingai 
atidaryti Valdovų rūmai

Liepos 6-ąją, Mindaugo karūnavimo 
dieną, Vilniaus širdyje įvyko iškilmin-
gas Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmų atidarymas. Pačią ceremoniją 
stebėjo per 2000 kviestinių svečių, tarp 
dalyvavusių buvo ir aukščiausi šalies 
vadovai, Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai, verslininkai, pramogų pasaulio 
atstovai, garbingi užsienio svečiai. 
Kalbą sakė Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. 

Grojant Donato Katkaus vadovau-
jamam Šv. Kristoforo kameriniam 
orkestrui, aktoriai demonstravo seno-
vės didikų šokius. Taip pat iškilmėse 
pasirodė ir dainininkė Veronika Po-
vilionienė, Vaidas Baumila, Augustė 
Vedrickaitė. O baigiamąją kalbą tarė 
Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas 
Dolinskas.

„Vorutos“ inform.
Roberto Stanevičiaus nuotr. Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas (dešinėje) iš rūmų statytojų perėmė simbolinį raktą
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Lietuvos šaulių sąjunga

Kovoje su ugnimi
Stasys IGNATAVIČIUS, Gintautas TAMULAITIS, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliai 

Gaisrai, stichinės gamtos nelaimės ir įvairios 
avarijos įvyksta be įspėjimo ir labai nelauktai. 
Tarpukario Lietuvoje kovai su gaisrais, be 
profesionalių ugniagesių komandų, išlaikomų 
valdžios institucijų, buvo formuojamos ir šaulių 
ugniagesių komandos, kurios ne kartą pasižy-

Šaulių sukarintos ugniagesių I rinktinės 
Pilies kuopos vadas Stasys Dumčius, 1937 m.            

Iš prof. Arimanto Dumčiaus asmeninio albumo

mėjo gesindamos gaisrus ir įvairių stichinių 
nelaimių pasekmes.

Pirmosios mintys steigti šaulių ugniagesių 
komandas atsirado 1920 m., kuomet Lietuvos 
šaulių sąjungos (LŠS) vadovybė išleido instruk-
ciją, kurioje LŠS skyrių vadams be kitų užduo-
čių nurodoma būriuose „sudaryti gaisrininkų 
komandas“. Tačiau praktiškai šis darbas buvo 
pradėtas vykdyti tik 1928 m., kai kpt. Juozo Na-
vikevičiaus iniciatyva Ukmergėje buvo įsteigta 
šaulių ugniagesių komanda. Tais pačiais metais 
šaulių ugniagesių komandos buvo suformuotos 
Mažeikiuose ir Viekšniuose.

Kadangi tarp šaulių ugniagesybą išmanančių 
buvo ne itin gausu, 1930 m. prie Vytauto Didžiojo 
karininkų kursų buvo organizuoti ugniagesybos 
kursai, kuriems vadovavo mjr. A. Ružancovas. 
Kariuomenės štabo raginimu šiuos dvisavai-
tinius kursus baigė 11 šaulių rinktinių vadai. 
Štabui pageidaujant, Kauno Marijampolės, 
Rokiškio, Raseinių, Mažeikių, Kretingos, Biržų 
ir Alytaus šaulių rinktinių vadai sutiko prireikus 
eiti apskrityse brandmajorų pareigas, o Ukmer-
gės brandmajoras jau buvo šaulys. Tais pačiais 
metais šaulių rinktinių vadų iniciatyva buvo 
organizuota šaulių ir savanorių ugniagesybos 
kursai Alytuje ir Telšiuose. Po šios iniciatyvos 
buvo suformuota daug šaulių gaisrininkų ko-
mandų ir jau rugsėjo mėnesį šauliai sudarė 14 
procentų visų Lietuvos ugniagesių.

Kurį laiką šaulių ugniagesių komandos 
veikė savanoriškai, neturėdamos nei centrinio 

vadovaujančio organo, nei įstatų. 1930 m. 
gruodžio 13 d. Krašto apsaugos ir 1931 m. 
sausio 14 d. vidaus reikalų ministrai patvirtino 
„Lietuvos šaulių sąjungos ugniagesių komandų 
įstatus“. Komandas formavo rinktinės ir būriai. 
Šių komandų tikslai – „be gaisrų, padėti per gai-
valines nelaimes ir rūpintis priešakine apsauga 
kilus karui. Rinktinių vadai laikomi miestų ir 
apskričių komandų brandmajorais, o Sąjungos 
štabo ugniagesių inspekcijos nariai – brandins-
pektoriais, jos vedėjas – branddirektoriumi. 
Taisykles ir instrukcijas leidžia Sąjungos vadas 
(tuomet viršininkas), ugniagesių inspekcija ir 
rinktinių vadai.“ Šaulių ugniagesių komandos 
nariai galėjo būti ir ne šauliai, bet komandų 
viršininkai turėjo būti šauliai – atsargos kari-
ninkai ar kariai. Centrinę šaulių ugniagesių 
vadovybę, įsikūrusią LŠS štabe, sudarė trys 
brandinspektoriai ir branddirektorius. 1931 m. 
brandinspektoriais buvo paskirti mjr. M. Kara-
ša, kpt. A. Goncerauskas ir A. Petruškevičius. 
Branddirektoriumi iki 1933 m. buvo mjr. A. 
Ružancovas, vėliau mjr. M. Karaša.

Patvirtinus šaulių ugniagesių komandų įsta-
tus ir priėmus kai kuriuos teisinius aktus, 1931 m. 
birželio 1 d. Lietuvoje jau buvo įregistruotos 128 
šaulių ugniagesių komandos, kuriose buvo 2442 
ugniagesiai, iš jų 1588 – šauliai. Tų pačių metų 
spalio 28–29 d. Kaune buvo sušauktas šaulių 
ugniagesių komandų viršininkų suvažiavimas.

1933 m. šauliai sudarė 47 procentus visų Lie-
tuvos ugniagesių, todėl Sąjungos ugniagesybos 

inspekcija buvo pakviesta į Lietuvos ugniagesių 
organizacijų sąjungą (LUOS).

1937 m. sausio 1 d. 21-oje šaulių rinktinėje 
buvo 192 ugniagesių komandos – 5591 narys.

1938 m. šauliai ugniagesiai turėjo 9 ugniagesių 
automobilius ir 20 motorinių siurblių. 1932 m. į 
gaisrus šaulių komandos išvažiavo 141 kartą, o 
1937 m. – 96 kartus. Šaulių ugniagesių komandose 
buvo ir apie 100 šaulių moterų.

Kauno rinktinės šaulių ugniagesių komandas 
apmokė ir kursams vadovavo (1936–1940) tuome-
tinis Kauno savivaldybės ugniagesių komandos 
brandmajoras šaulys Stasys Dumčius (šaulio, Sei-
mo nario prof. Arimanto Dumčiaus tėvas), kuris 
tuo pačiu vadovavo Pilies būriui ir būrio ugnia-
gesių komandai, ir už nuopelnus ugniagesyboje 
buvo apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu.

Manome, kad su laiku Šaulių sąjungoje at-
gims šaulių ugniagesių tradicijos. Priešgaisrinės 
apsaugos veikla jau rimtai susidomėjo Židikų ir 
M. Pečkauskaitės vidurinės mokyklos jaunieji 
šauliai. Reikėtų paminėti, kad jau daugelį metų 
priešgaisrinėje apsaugos sistemoje sėkmingai 
tarnauja LŠS štabo Garbės sargybos kuopos vė-
liavnešys S. Slavinskas, Klaipėdos šauliai daug 
kuo prisidėjo gesinant gaisrą Smiltynėje ir kt.

Be to, 1997 m. liepos 2 d. LR Seime priimtame 
Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos įstatyme tarp 
kitų Sąjungos tikslų ir uždavinių numatyta, kad 
šauliai teikia pagalbą policijai ir Civilinės apsaugos 
tarnybai avarinių ir stichinių nelaimių atvejais, kai 
gresia pavojus žmonių gyvybei ir turtui.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 27 (288)

Litografi ja „Žalgirio triptikas“
1410 m. liepos 15 d. įvykęs Žalgirio 

mūšis pasibaigė analogų neturinčia karine 
pergale. Ji buvo pasiekta bendromis Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos 
Karalystės pastangomis. Nepaisant nuga-
lėtojams nelabai palankios Torunės taikos 
(1411), Vokiečių ordinas patyrė tokį smūgį, 
nuo kurio neatsigavo. Lietuva ir Lenkija 
įsiliejo į lotyniškosios Bažnyčios tautų ben-
driją.

Nei Lietuvos, nei Lenkijos muziejuose 
nėra išlikusių autentiškų Žalgirio mūšio 
reliktų. Vilniaus katedroje buvo saugomos 
lietuviams Žalgirio mūšyje kaip karo tro-
fėjai atitekusios Vokiečių ordino kariuo-
menės dalinių vėliavos. Deja, šie trofejai 
sudegė XVI a. pr. Vilniaus Žemutinės pi-
lies gaisro metu. Apie šį mūšį mums by-
loja įvairiais laikmečiais skirtingų autorių 
palikti vaizduojamojo meno kūriniai. Iš 
senesnių paminėtina miniatiūra „Žalgirio 
mūšis“ iš Šveicarijos Berno miesto kro-
nikininko Dyboldo Šilingo Vyresniojo 
(Diebold Schilling, 1445-1486), apie 1480 
m. rašytos iliustruotos kronikos. Lenkijos 
Opatovo miesto šv. Martyno bažnyčios 
presbiterijos šiaurinės sienos polichrominė 

tapyba, sukurta apie 1743 
m., taip pat vaizduoja 
Žalgirio mūšio scenas. 
Mūšių vaizdavimo sce-
nos, istorinės tematikos 
paveikslai yra gana po-
puliarūs. Kuo labiau te-
matika akivaizdi, mažiau 
sudėtinga ikonografi ja, o kilmės pagrindas 
labiau ideologinis (politinis, tautinis ar 
religinis), tuo sudėtingiau kurėjui išlaikyti 
subtilų barjerą tarp noro kurti meną ir is-
torinės tiesos. Vienas balansavimo ant to-
kios plonos linijos pavyzdžių yra ir Žalgirio 
mūšio vaizduojamojo meno kūriniai. Nuo 
XIX a. II p. ne tik patys kūrėjai, bet ir pu-
blicistai bei meno kritikai tikėjosi daugiau 
„nekomplikuotų“ iliustracijų, tuo metu 
reikalingų kultūros ir literatūros spaudoje. 
Lenkijos meno kritikai teigia, jog istorinė 
tapyba pritraukė labai daug menininkų be 
tikro talento, įžvalgos ir skonio. Tačiau dėl 
tos pačios priežasties skaičiuojama gausybė 
darbų, skirtų pagrindiniam Lietuvos–Len-
kijos ir Kryžiuočių mūšių epizodui – Žal-
girio mūšiui. Laikas, kaip geriausias fi ltras, 
atrinko tuos kūrinius, kurie verti puošti 

F. K. Ziolkovskis. Dail. M. Ščiurowskio paveikslo 
„Žalgirio triptikas“ chromografi ja, 1910 m.

Foto O. Ševeliov

muziejų dailės rinkinius. Šia tematika 
kūrinių yra sukūrę Lietuvos dailininkai: 
Šarūnas Sauka diptichą „Žalgirio mūšis“ 
(1989), Antanas Beinaravičius 2006 m. nu-
tapė 4 paveikslus iš ciklo „Žalgirio mūšis“: 
„Kova“, „Vytautas Didysis prieš Žalgirio 
mūšį“, „Kario žūtis“, „Pergalė“, Ruslanas 
Korostenskis paveikslą „Žalgirio mūšis“ 
(2009), Aleksandras Vitulskis „Žalgirio 
mūšis. Sugrįžimas“. Neatsiliko ir Lenki-
jos meninkai: Feliksas Sypnievskis (Feliks 
Sypniewski) sukūrė tapybos darbą „Žalgi-
rio mūšis” (apie 1861),  Julius Kosakas (Ju-
liusz Fortunat Kossak)  piešinį sepija „Vla-
dislovas Jogaila prie Žalgirio“ (apie 1862), 
Stanislovas Kačior–Batovskis (Stanisław 

Kaczor–Batowski) dailės 
kūrinį „Mūšis ties Žalgiriu” 
(1910). Yra šia tema kūrę ir 
kitų šalių meninkai, pvz., 
baltarusis Michailas Basa-
lyga sukūrė triptiką „Mūšis 
prie Griunvaldo 1410 m.“.

Buvę ir netradicinių 
vaizdavimo išraiškų: lenkų meninkai Ta-
deušas Popielis (Tadeusz Popiel) ir Žygi-
mantas Rozvadovskis (Zygmunt Rozwa-
dowski) 1910 m. sukūrė dioramą „Mūšis 
prie Griunvaldo“, saugomą Lvovo istorijos 
muziejuje. Tekstilininkės Jūratės Urbienės 
gobelenas „Sugrįžimas iš Žalgirio“ saugo-
mas Trakų salos pilyje.

Ši tema tokia populiari, kad žinomiau-
sias dailininkas, vaizdavęs Žalgirio bata-
lijas, Janas Mateika (Jan Matejko, 1838-
1893) nebuvo nei pirmasis, nei paskutinis. 
Akivaizdu, kad daugiausia darbų buvo 
sukurta, pasitinkant 500-ąsias istorinio 
mūšio metines.

Trakų istorijos muziejaus dailės rinki-
nyje saugomas J. Mateikos mokinio, len-
kų tapytojo Mariano Ščurovskio (Marian 
Szczurowski) 1910 m. sukurtas „Žalgirio 

triptikas“ (lenk. Tryp-
tyk Grunwaldzki), 
atliktas litografo 
Francišeko Ksa-
vero Ziolkovskio (Franciszek Ksawery 
Ziółkowski, 1873-1939) iš Pleševo miesto. 
Tai 420 x 1110 mm dydžio chromografi ja, 
spausdinta Žygimanto Valašeko (Zygmunt 
Wałaszek) meno ir skulptūros įmonėje 
Krokuvoje. Po centrine kompozicijos da-
limi – T. Kosciuškos paminklo pastatymo 
komiteto antspaudas (manoma, kad ši lito-
grafi ja galėjo būti platinama lėšoms pamin-
klo statybai rinkti).

Dailininkai, savo tikslams įgyvendinti 
pasirinkę patogų ir įtaigų istorinės tapy-
bos žanrą, ugdė tautinį pasididžiavimą, 
puoselėjo tautinę savimonę, ruošė lietuvių 
bei lenkų tautas naujam valstybingumui.  
Žalgirio didvyriams buvo kuriami groži-
nės literatūros kūriniai, tapomi paveikslai, 
kuriamos skulptūros. Ši tradicija ir dabar 
gyva. Tad neatsitiktinai Žalgirio pergalės 
atminimą puoselėja dėkingos ainių kartos.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė

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

Muziejus laikraštyje Nr. 28 (289)
80-osios Dariaus ir Girėno skrydžio metinės

2013-ieji paskelbti Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais. 
1933 m. liepos 15 d. iš Niujorko oro uosto 
lėktuvu „Lituanica“ pakilę lakūnai skrido 
į laikinąją Lietuvos sostinę – Kauną. Šiuo 
skrydžiu jie siekė išgarsinti savo tėvynę. 
Tačiau, nors ir pelnę neblėstančią šlovę, di-
dvyriai Kauno nepasiekė – lėktuvas patyrė 
katastrofą Vokietijoje prie Soldino miesto 
(dab. Lenkijos teritorija).

Steponas Darius (tikroji pavardė Jucevi-
čius – Darašius) ir Stasys Girėnas (tikroji 
pavardė Girskis) paauglystėje kartu su 
artimaisiais emigravo į JAV. Prasidėjus I 
Pasauliniam karui, abu būsimieji Lietuvos 
didvyriai savanoriais stojo į JAV kariuo-
menę. Jie nuo jaunystės domėjosi aviacija. 
Pasibaigus karui, S. Darius grįžo į nepri-
klausomybę atkūrusią Lietuvą, tarnavo 
karo aviacijoje, turėjo kapitono laipsnį. Bū-
tent jo galvoje ir gimė transatlantinio skry-
džio iš JAV į Lietuvą idėja. Skrydžiai per 
Atlanto vandenyną tuo metu tarp pilotų 
buvo labai populiarūs – perskridę Atlantą 
lakūnai pelnydavo šlovę ir pripažinimą. 
1927 m. Darius vėl išvyko į Jungtines Vals-
tijas jau planuodamas į Lietuvą grįžti lėk-

tuvu. Tais pačiais metais JAV jis susipažino 
su S. Girėnu. Įgyvendinti transatlantinio 
skrydžio idėją lietuvių lakūnai neturėjo 
pinigų, o stipraus rėmėjo nerado. Rinkti 
lėšas S. Darius ir S. Girėnas apsiėmė patys, 
padedami Amerikos lietuvių bendruome-
nės. Buvo organizuojamos aviacijos šven-
tės, o per jas surinktos aukos kaupiamos 
planuojamam skrydžiui. Iš surinktų ir pa-
siskolintų pinigų bei savo asmeninių san-
taupų lakūnai įsigijo lėktuvą. Gamykliniai 
šio lėktuvo parametrai netiko transatlanti-
niam skrydžiui, lakūnai lėktuvą perdarė. 
Lėktuve buvo įrengtos papildomos kuro 
talpos, kurias pilnai pripildžius, degalų tu-
rėjo užtekti daugiau nei 7000 km skrydžiui 
nuo Niujorko iki Kauno. Lėktuvas buvo 
nudažytas oranžine spalva ir gavo „Litu-
anicos“ vardą. „Lituanica“ buvo parengta 
skrydžiui, tačiau dėl pinigų stygiaus ir sie-
kiant sumažinti ir taip viršytą lėktuvo svorį 
lakūnai neturėjo radijo ryšio priemonių, 
parašiutų, gelbėjimosi liemenių, naudojosi 
tik paprasčiausiais navigacijos prietaisais.

Prieš 80 metų ankstų liepos 15 d. rytą, 
nepaisant nepalankių orų prognozių, „Li-
tuanica“ pakilo iš Niujorko oro uosto ir 

Piešinys. Darius ir Girėnas.
Dailininkas J. Subačius, 1935 m.?

pradėjo savo skrydį į Lietuvą. Lakūnai į 
Lietuvą taip pat gabeno ir maišą su laiš-
kais – tai buvo pirmasis transatlantinis 
oro paštas. Vandenyną Darius ir Girėnas 
perskrido sėkmingai, tačiau Atlanto nu-
galėtojams pasiekti tėvynę, deja, nebuvo 
lemta. Liepos 17 d. naktį iki galutinio ke-
lionės tikslo – Kauno belikus tik apie 650 
km, „Lituanica“ patyrė katastrofą, lėktuvas 

sudužo Pščelkino miške, Soldino apylinkė-
se. Lakūnai iki katastrofos vietos nuskrido 
per 37 val. 11 min. nuskrido 6411 km. Ka-
tastrofos priežastys taip ir liko neaiškios. 
Nepaisant katastrofos, šis skrydis Steponui 
Dariui ir Stasiui Girėnui pelnė neblėstan-
čią šlovę – pasiektas antras rezultatas pa-
saulyje pagal skrydžio nuotolį ir ketvirtas 
pagal ore išbūtą laiką. S. Darius ir S. Gi-
rėnas lietuvių tautos istorinėje atmintyje 
išliko kaip didvyriai, Atlanto nugalėtojai, 
siekę išgarsinti Lietuvą. Lakūnų atmini-
mas yra plačiai įamžintas: jų atvaizdai yra 
ant 10 litų banknotų, pašto ženklų, jiems 
pastatyti paminklai jų žūties vietoje, taip 
pat Kaune ir Niujorke, skulptorius Bro-
nius Pundzius (1907- 1959) iškalė lakūnų 
bareljefus Puntuko akmenyje (1943 m.), 
buvo sukurti dokumentinis ir meninis fi l-
mai apie šį skrydį. „Lituanicos“ nuolaužos 
yra eksponuojamos Vytauto Didžiojo Karo 
muziejuje.

Trakų istorijos muziejus 2013 m. įsigi-
jo lietuvių išeivijos JAV dailininko Jono 
Subačiaus (1904-1973) piešinį „Darius ir 
Girėnas“. J. Subačius gyveno Niujorke, jo 
bažnytinio meno studija žinoma kaip vie-

na seniausių ir de-
koravusi daugiausia 
apylinkės lietuvių 
bažnyčias. Dailinin-
kas sukūrė užspaudus ant „Lietuvos vaiko“ 
antrosios laidos oro pašto penkių ženklų, 
kuriuos išleido Dariaus ir Girėno transa-
tlantinio skridimo komitetas drauge su 
Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke Po-
vilu Žadeikiu. Jis taip pat pagamino aplan-
ką ir 16 įžymiųjų Lietuvos istorijoje vyrų 
portretų. Minėtasis piešinys yra 45x45 cm 
dydžio, atliktas pastelės technika ir pieštu-
ku, manoma 1935 m. Piešinyje, apskritimo 
centre vaizduojami profi liu Dariaus ir Gi-
rėno skulptūriniai atvaizdai, su lakūnų ke-
purėmis ir akiniais.

Įsigytas darbas – tai dar vienas ekspo-
natas, liudijantis pasaulio lietuvių transa-
tlantinius ryšius ir aktyvų bendradarbiavi-
mą bei sutelkiantis lietuvių bendruomenę 
Lietuvoje ir užsienyje pažymint Dariaus 
ir Girėno – Atlanto nugalėtojų – 80 metų 
skrydžio sukaktį.

Muziejininkas Tomas Petrauskas
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Vitebsko srities lietuviai
Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius

Vitebsko sritis yra Baltarusijos šiaurėje, ji 
užima Vakarų Dvinos aukštupį ir vidurupį 
ir Dnepro aukštupį (apie 20 % šalies terito-
rijos). Ši sritis buvo sukurta 1938 m. sausio 
15 d. (Б. С. Э. 1971, Т. III., 118). Ribojasi su 
trimis šalimis: Lietuva, Latvija ir Rusija (Э. 
Г. Б. 1994, Т. 2. 322; Б. Э. 1995, 169) ir yra 
keliose pasienio zonose: Baltarusijos ir Lie-
tuvos, Baltarusijos ir Latvijos, Baltarusijos 
ir Rusijos bei baltų ir slavų – tai atspindi 
regiono lingvistinė būklė ir istorinė raida.

Žmonės srities teritorijoje apsigyveno 
mezolito epochoje. Yra žinoma, kad VII a. pr. 
m. e. Vakarų Dvinos baseine ir aukštutinėje 
Padnieprėje gyveno baltai ir finougrų gentys, 
nuo VI–VIII a. į šias žemes pradėjo skverbtis 
slavai (Б. С. Э. 1971, T. III, 119). Pastebėtina, 
kad pirmajame tūkstantmetyje iki mūsų 
eros ir pirmojo mūsų eros tūkstantmečio 
pradžioje baltai užėmė platų plotą nuo 
pietrytinės Baltijos jūros pakrantės iki Okos 
aukštupio (Седов 1979, 23), o praslavai 
(dabartinių slavų protėviai) gyveno į pietus 
nuo baltų (ten pat).

Apie tai, kokios gentys gyveno vieno-
je ar kitoje teritorijoje ir kokie istoriniai, 
lingvistiniai, etniniai procesai jose vyko, 
galima sužinoti ne tik iš istorinių šaltinių, 
visų pirma iš archeologijos duomenų, bet 
ir iš lingvistinių, būtent iš onomastikos. 
Tikriniai žodžiai primena apie tolimus pro-
tėvius, kurie davė šiuos vardus. Tad apie 
tai, kad Vitebsko teritorijoje gyveno baltų 
ir finų gentys, o vėliau juos pakeitė slavai, 
galima sužinoti iš toponimikos duomenų. 
Toponimikos duomenų analizė padės už-
pildyti spragas, kurias ne visada užpildo 
archeologija ir kiti istorijos mokslai. Vitebs-
ko srities teritorijoje, be slaviškų toponimų, 
randama ir baltiškų bei finų kilmės – dviejų 
gana senų grupių: vakarų finų ir Volgos 
finų (Трубачёв 2009, 342).

Vitebsko srities teritorijoje, regione, ku-
riame jau daugiau kaip tūkstantį metų gyve-
na slavai, lietuviški pavadinimai pamažėle 
įsiliejo į slavų kalbas ir atitinkamai prisitaikė 
prie šių kalbų fonetikos, morfologijos ir 
leksikos normų. Todėl dabar juos ne visada 
galima surasti ir ne visada yra aiški nagrinė-
jamų pavadinimų baltiška (lietuviška) kilmė. 
Atsižvelgiant į tai, buvo svarbu išskirti baltų 
(lietuvių) žodžių darybai būdingas nagrinė-
jamų pavadinimų struktūrines dalis, taip pat 
palyginti su juos atitinkančiais pavadinimais 
baltiškų vardų paplitimo teritorijoje. 

Didžiuma pavadinimų sukoncentruota 
Baltarusijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje, 
todėl jų lietuviška kilmė akivaizdi. Tai lei-
džia teigti, kad čia ilgiausiai gyventa žmo-
nių, kalbėjusių lietuviškai. Kituose srities 
regionuose kur kas sudėtingiau išskirti pava-
dinimų baltiškus (lietuviškus) elementus ir 
sunkiau įrodyti jų baltišką (lietuvišką) kilmę, 
nes ten baltų kalbomis kalbėję gyventojai asi-
miliavosi daug anksčiau, todėl pavadinimai 
per ilgą laiką labiau suslavėjo ir natūralu, 
kad juose išliko mažiau baltiškų (lietuviškų) 
žodžių darybos elementų.

Vitebsko srities baltiškos kilmės tikrinius 

vardus tyrė ne vienas baltarusių, lietuvių, 
rusų, latvių mokslininkas. Pirmuoju darbu, 
skirtu Vitebsko srities pavadinimų kilmės 
problemai, reikėtų laikyti J. Trusmano darbą 
Этимология местных названий Витебской 
губернии, išleistą 1907 m. Revelyje (dab. 
Talinas). Jame autorius bandė išanalizuoti 
Vitebsko srities neslaviškų pavadinimų 
kilmę. Pastebėtina, kad Trusmano darbas 
turi esminių trūkumų, pirmiausia dėl 
tos priežasties, kad autorius oikonimų 
pavadinimus sieja ne su tikriniais vardais, 
bet tiesiogiai su įvairių kalbų apeliatyvine 
leksika. Tačiau pats darbas nusipelno 
dėmesio pirmiausia kaip medžiagos analizei 
šaltinis: jame surinkti ir išanalizuoti įvairių 
Vitebsko srities regionų ir aplinkinių 
teritorijų bendrašakniai pavadinimai.

Pirmojoje XX a. pusėje tikrinių vardų bal-
tiškos kilmės problemą tyrė žinomas lietuvių 
lingvistas Kazimieras Būga. Jo darbai dau-
giausia buvo skirti Vitebsko srities šiaurės 
vakarų daliai ir iš esmės juose nagrinėjami 
hidroniminiai pavadinimai. 

Antrojoje XX a. pusėje atsirado visas 
būrys mokslininkų lingvistų, kurie ėmėsi 
tirti minėtąją teritoriją. Verta paminėti Va-
nago ir Birilos darbą Літоўскія элементы ў 
беларускай анамастыцы, kuriame jie palietė 
lietuviškų elementų Baltarusijos oikonimi-
joje išskyrimo problemą. Šio darbo autoriai 
nagrinėjo tik lietuviškos kilmės oikonimus 
Baltarusijos teritorijoje. Savo darbe jie sukūrė 
ir pagrindė klasifikaciją, kuria remiantis ga-
lima išskirti lietuviškai oikonimijai būdingus 
žodžių darybos elementus ir lyginti juos 
su panašiai skambančiomis dabartinėmis 
lietuvių ir baltarusių pavardėmis. 

Vakarų Dvinos baseino hidronimų bal-
tiškos kilmės klausimams skyrė dėmesio 
E. Kotonova (Е. Котонова) savo disertaci-
joje Гидронимия бассейна Западной Двины 
на территории Беларуси, kurią ji apsigynė 
Minske 1975 m. Disertacijoje nagrinėjami 
svarbiausi srities hidroniminiai pavadini-
mai, kurie klasifikuojami pagal kilmę, t. y. 
išskiriami slaviškos, baltiškos ir finų kilmės 
pavadinimai. 

Toponimų lietuviškos (baltiškos) kilmės 
problemą iš dalies tyrė baltarusių kalbotyri-
ninkas V. Žučkevičius (В. Жучкевич), tačiau 
jo darbe yra keletas trūkumų, pirmiausia tai, 
kad daugelį pavadinimų jis siejo tik su slavų 
leksika ir labai dažnai ignoravo baltišką 
pavadinimų kilmę. 

Iš lietuvių mokslininkų dabartiniais 
laikais šio regiono baltiškos kilmės toponimų 
tyrimo problemą nušvietė kalbotyrininkai 
akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, 
habil. dr. Kazimieras Garšva, geografas 
dr. Petras Gaučas. Jų darbai daugiausia 
apima tik Vitebsko srities Baltarusijos ir 
Lietuvos pasienio teritoriją.

Šiuos klausimus tyrė žinomi rusų kalbo-
tyrininkai Vladimiras Toporovas ir Olegas 
Trubačiovas. Jų darbai daugiausia yra iš hi-
dronimijos srities, skirti viršutinės Padnieprės 
baseinui ir tik kartkartėmis – kai kurių kitų 
Vitebsko srities pavadinimų etimologijai.

Visi šie darbai tik iš dalies paliečia Vi-
tebsko sritį. Iki šiol baltų ir slavų (baltarusių 
ir lietuvių) kontaktų šio regiono teritorijoje 
problema nebuvo kompleksiškai tirta, taip 
pat nebuvo apibrėžta vieta, kurią jie užima 
šios srities kalbinėje sistemoje. Daugelis au-
torių rėmėsi tik šiuolaikiniais toponimų duo-
menimis ir nelietė įvairių periodų istorinių 
šaltinių. Tai svarbus aspektas, nes daugelis 
pavadinimų yra pakeisti, ypač sovietmečiu, 
daug gyvenamųjų vietų jau neegzistuoja, o 
kai kurie pavadinimai tiesiog dingo.

Pastebėtina, jog faktinė Vitebsko srities 
toponimikos medžiaga atspindima gana 
gerai, jos galima rasti įvairių istorikų, kraš-
totyrininkų ir lingvistų darbuose. Norėtųsi 
išskirti Vitebsko kraštotyrininko A. Sapu-
novo (А. Сапунов) darbus: Река Западная 
Двина: Историко-географический обзор, 1893; 
Список населённых мест Витебской губернии 
1906; Материалы по истории и географии 
Дисненского и Вилейского уездов Виленской 
губернии, 1896 (su bendraautoriais). Iš kitų 
šio periodo autorių darbų panaudotas J. Goš-
kevičiaus (И. Гошкевич) Список населённых 
мест Виленской нубернии, 1904.

1. Istoriniai ir 
lingvistiniai duomenys apie 

Vitebsko sritį

1.1. Bendros žinios apie 
tiriamąjį regioną

Vitebsko sritis įkurta 1938 m. sausio 
15 d. Ji padalyta į 21 administracinį teri-
torinį rajoną: Bešenkovičių (Бешанковіцкі), 
Breslaujos (Браслаўскі), Verchnedvinsko 
(Верхнядзвінскі), Vitebsko (Віцебскі), Glubo-
ko (Глыбоцкі), Gorodoko (Гарадоцкі), Dok-
šicų (Докшыцкі), Dubrovno (Дубровенскі), 
Lepelio (Лепельскі), Liozno (Лёзненскі), 
Miorų (Міёрскі), Oršos (Аршанскі), Polocko 
(Полацкі), Pastovių (Пастаўскі), Roso-
nų (Расонскі), Seno (Сенненскі), Toločino 
(Талачынскі), Ušačių (Ушацкі), Čašnikų 
(Чашніцкі), Šarkovščinos (Шаркоўшчынскі), 
Šumilino (Шумілінскі) (Э. Д. 1995, 169). 
Srities teritorijoje 1995 m. buvo 19 miestų, 
26 miesto tipo gyvenvietės ir 6810 kaimo 
gyvenviečių (ten pat).

Pati seniausia Vitebsko žemėje buvo Po-
locko kunigaikštystė, plytėjusi Vakarų Dvi-
nos ir Berezinos baseinuose. Kunigaikštystės 
centru tapo Polockas, įkurtas ant Polotos 
kranto (Б. С. Э. 1971, Т. III., 119).

XII a. dėl bendrų ekonominių ir politinių 
interesų Polocko kunigaikštystė suartėjo 
su Vitebsko kunigaikštyste. Naujosios 
kunigaikštystės centru tapo Vitebsko mies-
tas, išsidėstęs prie Vakarų Dvinos ir upių 
Laukesos ir Vitbos ištakose (Б. С. Э. Т. III., 
1971, 119). XIII a. susiformavo nauja valsty-
bė – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Ir jau 
XIII a. pabaigoje – XIV a. pradžioje dauguma 
baltarusių žemių pateko į jos sudėtį, tarp jų 

ir Vitebsko, Polocko, Lukomos bei Drucko 
kunigaikštystės. 

Vitebsko žemių įjungimas į Žečpospo-
litos sudėtį paskatino katalikybės plitimą. 
Buvo pradėtos statyti bažnyčios, atsirado 
katalikų vienuolynų. 1629 m. Vitebske 
veikė dominikonų bažnyčia, 1676 m. buvo 
pastatytas bernardinų vienuolynas su 
Šv. Antano bažnyčia. 1682 m. atidaryta 
Vitebsko jėzuitų kolegija (Б. С. Э., 1971, 
Т. III., 119).

Iki revoliucijos Vitebsko srities teritorijo-
je buvo Vitebsko, Gorodoko, Drisos, Lepelio, 
Polocko apskritys, priklausiusios Vitebsko 
gubernijai; Dysnos apskritis, priklausiusi 
Vilniaus gubernijai; Seno apskritis, pri-
klausiusi Mogiliavo gubernijai; Breslaujos, 
Vidžių, Drūkšių, Slabados valsčiai, priklausę 
Kauno gubernijos Novoaleksandrovsko 
apskričiai. Todėl straipsnyje toponiminiai 
duomenys naudojami atsižvelgiant ir į šį 
administracinį suskirstymą.

Vitebsko srityje 1995 m. buvo 1442,3 tūkst. 
gyventojų. Didžiausią srities gyventojų dalį 
sudaro baltarusiai (81,8 %), rusai – 13,5 %, 
ukrainiečiai – 1,7 %, lenkai – 1,2 %, žydai – 
1,1 %. Vidutinis kaimo gyventojų tankumas 
yra 12 žmonių 1 kv. km. Miesto gyventojai 
sudaro 68 % (Э. Д., 1995, 169–170).

Vitebsko srityje gyvenančius lietuvius 
sąlyginai galima suskirstyti į dvi grupes: 
autochtonus ir atsikėlėlius. Pirmajai grupei 
priklauso Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 
senieji vietiniai gyventojai lietuviai, kompak-
tiškai gyvenantys Breslaujos rajone. Antroji 
grupė – tai XIX–XXI a. iš lietuviškų etninių 
teritorijų atsikėlę lietuviai. Jie sudaro Balta-
rusijos lietuvių daugumą ir gyvena įvairiose 
srities vietovėse (Двуязычие 2012, 22).

1897 m. gyventojų surašymo duomeni-
mis, Baltarusijoje gyveno 7,6 tūkst. lietuvių, 
dauguma jų – katalikai (Б. Э. 1995, 432). 
Daugiausia jų gyveno Gardino srityje. Į Vi-
tebsko sritį lietuviai intensyviai kėlėsi nuo 
1870 m. iki 1890 m. pradžios. 1929 m. Vi-
tebske gyveno 368 lietuviai, o 1933–1934 m. 
duomenimis, kaimo vietovėse gyveno: Lioz-
no rajone – 554 lietuviai, Dubrovno – 459, Po-
locko – 219, Seno – 198, Ušačių rajone – 188 
(Kadžytė 2004, 13). Dabar Vitebsko srityje 
gyvenančių lietuvių skaičius mažėja. 1970 m. 
srityje gyveno 1138 lietuviai, 1979 m. – 1027, 
1989 m. – 1079, 1999 m. – 917, 2009 m. – 624 
(Двуязычие 2012, 22). Iš jų po 85 žmones 
gyvena su Lietuva besiribojančiuose Pa-
stovių ir Breslaujos rajonuose (Двуязычие 
2012, 17, 18).  

Vitebsko srities, kaip ir visos Baltarusi-
jos, lietuviams būdinga intensyvi kalbinė 
asimiliacija: 60,42 % srities gyventojų lie-
tuvių gimtąja kalba laiko baltarusių, rusų 
kalbą ir tik 36,06 % (225 žmonės) – lietuvių 
(Двуязычие 2012, 29).

Toliau apžvelgsime istorinius ir lingvis-
tinius duomenis apie lietuvius Vilniaus 
gubernijos Dysnos apskrityje ir Vitebsko 
gubernijos Vitebsko, Gorodoko, Drisos, 
Lepelio, Polocko apskrityse. 

Tęsinys kitame numeryje

Dysnos upė Hermanovičiuose Kelio ženklai rodo vietovardžius, kurie turi lietuvišką kilmę

Lietuva – Baltarusija
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Vilniaus apygardos teismas (toliau – 
Teismas) kaltinamuosius Darbo partijos 
(toliau – DP) byloje Viktorą Uspaskich, 
Vytautą Gapšį, Vitaliją Vonžutaitę ir Mariną 
Liutkevičienę pripažino kaltais dėl apgau-
lingos buhalterijos tvarkymo ir beveik 4 
mln. Lt mokestinių prievolių išvengimo DP 
naudai. Viktorui Uspaskich skirta 4 metų 
laisvės atėmimo bausmė, Vitalija Vonžutaitė 
kalės 3 metus, Marina Liutkevičienė kalės 
1 metus, o Vytautas Gapšys laisvės atėmi-
mo bausmės negavo – jis turės sumokėti 
275 MGL (35 750 Lt) dydžio baudą.

Skiriant bausmes Teismas atsižvelgė į 
tai, kad nenustatyta atsakomybę lengvinan-
čių aplinkybių. Sunkinančia aplinkybe pri-
pažįstama tai, kad visi keturi kaltinamieji 
padarė veikdami bendrininkų grupėje. V. 
Uspaskich bei V. Vonžutaitė įvardinami 
kaip nusikaltimų organizatorius ir tam ti-
krais atvejais jo vykdytojas. Teismas mano, 
kad V. Gapšio vaidmuo nebuvo pirmaeilis, 
todėl jam paskirta bauda, nes laisvės at-
ėmimo bausmė, atsižvelgiant į jo dalyva-
vimo nusikaltimuose pobūdį, būtų aiškiai 
per griežta ir neadekvati jo įvykdytoms 
veikoms. M. Liutkevičienė, anot Teismo, 
buvo pagrindinė nusikaltimų vykdytoja 
2005–2006 m., jos veiksmus nutraukė tik 
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Teismas taip pat patenkino civilinių 
ieškovų (Vilniaus apskrities valstybinės mo-
kesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus) 
ieškinius ir nusprendė išieškoti solidariai iš 
Viktoro Uspaskich ir Vitalijos Vonžutaitės  
šiek tiek daugiau negu 3 mln. Lt DP 2004–
2006 m. nesumokėtų mokesčių ir įmokų 
valstybei, iš tos sumos solidariai su Vytautu 
Gapšiu ir Marina Liutkevičiene – daugiau 
nei 2,75 mln. Lt gyventojų pajamų mokesčio, 
daugiau nei 11,5 tūkst. Lt gyventojų pajamų 
mokesčių nuo autorinių atlyginimų, daugiau 
nei 5 tūkst. Lt įmokų į Garantinį fondą vals-
tybės naudai padarytai žalai atlyginti.

Taip pat solidariai iš V. Uspaskich, 

Lietuvos politinis gyvenimas

Kaltinamieji Darbo partijos byloje pripažinti 
kaltais dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo

V. Vonžutaitės ir M. Liutkevičienės bus išieš-
kota daugiau nei 800 tūkst. Lt 2005–2006 m. 
DP nesumokėtų socialinio draudimo įmokų, 
iš jų beveik 600 tūkst. Lt solidariai su V. 
Gapšiu DP 2006 m. nesumokėtų socialinio 
draudimo įmokų valstybės naudai padarytai 
žalai atlyginti.

Kaltinime buvo nurodyta, kad DP netei-
sėtai gavo dotacijas iš valstybės biudžeto. 
Tačiau Teismas teigia, kad dotacijų skyri-
mo pagrindas yra ne finansinės ataskaitos 
pagal pateiktus neteisingus duomenis, o 
Seimo rinkimų rezultatai. Todėl prokuroro 
pareikštas 6 mln. Lt ieškinys paliktas nena-
grinėtas. Baudžiamoji byla juridinio asmens 
DP atžvilgiu nutraukta juridiniam asmeniui 
pasibaigus po reorganizavimo.

Nuosprendžiui įsiteisėjus DP skirtos 
valstybės biudžeto dotacijos, kurioms buvo 
paskirti laikini nuosavybės teisės apriboji-
mai, bus grąžintos į valstybės biudžetą, nes 
šis juridinis asmuo nustojo egzistuoti po 
reorganizavimo.

Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje su-
rinktus įrodymus, daro išvadą, kad byloje 
įrodyta, jog kaltinamieji Viktoras Uspaskich, 
Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gapšys nuo 
2004 m. liepos iki 2006 m. gegužės, Marina 
Liutkevičienė nuo 2005 m. kovo iki 2006 m. 
gegužės bendrininkų grupėje apgaulingai 
tvarkė DP buhalterinę apskaitą. Teismo 
tvirtinimu, šį procesą organizavo ir jam 
vadovavo V. Uspaskich ir V. Vonžutaitė, 
padėjo V. Gapšys, o vykdė M. Liutkevičienė 
kartu su kitu asmeniu, kurio atžvilgiu tyri-
mas nutrauktas. Dėl apgaulingai vykdytos 
apskaitos iš dalies neįmanoma nustatyti DP 
2004–2006 m. turto, įsipareigojimų dydžio 
ir struktūros.

Anot Teismo, kaltinamieji žinojo, kad DP 
egzistuoja pajamos ir išlaidos, neįtraukiamos 
į DP oficialią buhalterinę apskaitą, mokamas 
neoficialus darbo užmokestis, autoriniai 
atlyginimai, atliekamos kitos išmokos, nuo 
kurių turėjo būti skaičiuojami mokesčiai, 
suprato, kad valstybės institucijoms yra 

pateikiami žinomai neteisingi duomenys, 
suprato tokių veiksmų daromą žalą valsty-
bei, tokių padarinių norėjo ir jų siekė.

Šių asmenų kaltę patvirtina liudytojos, 
tiesiogiai dalyvavusios vykdytoje veikloje 
ir atleistos nuo baudžiamosios atsakomy-
bės parodymai, kitų liudytojų parodymai, 
iš dalies kaltinamosios M. Liutkevičienės 
parodymai, operatyvinėmis priemonėmis 
gauti duomenys, telefoniniai pokalbiai, elek-
troniniai laiškai, dokumentai, kratų metu 
paimti daiktai ir kt. įrodymai.

Teismas pabrėžia, kad kaltinime nurody-
tu laikotarpiu V. Uspaskich užėmė vadovau-
jamas pareigas partijoje ir buvo atsakingas 
už juridinio asmens apskaitos organizavimą. 
V. Vonžutaitė kaltinime nurodytu laikotar-
piu faktiškai vykdė DP centrinės būstinės 
vadovo pavaduotojos pareigas ir turėjo 
partijos pirmininko įgaliojimus veikti par-
tijos vardu. V. Gapšys taip pat turėjo tam 
tikrus partijos vadovo įgaliojimus (jis dirbo 
DP atsakinguoju sekretoriumi), teisę duoti 
nurodymus kitiems asmenims.

Kaltinime nebuvo minimos kitos buhal-
terės, kurios 2004–2005 m. padėjo organizuo-
ti partijos apskaitą, tačiau Teismas padarė 
išvadą, kad būtina pranešti prokurorui apie 
šių asmenų galimai padarytas nusikalstamas 
veiklas. Teismas taip pat nusprendė pranešti 
prokurorui apie 17 asmenų (Seimo narius, 
muzikantus ir kt.), kurie DP byloje davė 
melagingus parodymus, taip pat medikę, 
kuri galimai piktnaudžiavo ir/ar klastojo 
dokumentus.

Teismo nuomone, byloje yra reikšmingi 
liudytojos N. S., kuri pati tiesiogiai dalyvavo 
nusikalstamoje veikoje, parodymai. Kaltina-
masis V. Uspaskich proceso metu teigė, kad 
šios liudytojos parodymai nėra patikimi, 
veikti prieš DP jai įtaką darė specialiosios 
tarnybos.

Byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad 
ataskaitos apie neoficialias pinigines DP 
lėšas buvo teikiamos ne tik DP Centrinės 
būstinės vadovo pavaduotojai V. Vonžu-

taitei, bet ir DP pirmininkui V. Uspaskich. 
Pastarasis neigė gavęs kokias nors ataskaitas 
apie partijoje oficialiai neapskaitomas lėšas. 
Tačiau byloje esantys įrodymai šiuos jo tei-
ginius paneigia. Vertinant byloje surinktus 
įrodymus paaiškėjo, kad DP nuolat gaudavo 
neoficialių pajamų 2004–2006 m. Tokiais 
veiksmais buvo slepiami tikrieji DP rėmėjai, 
jos veiklos finansuotojai, išvengta veiksmin-
gos partijos veiklos finansavimo kontrolės. 
Daugeliu atvejų pajamos buvo koduojamos 
ne tik raidėmis, atskirais vardais ar kitais 
žodžiais, bet ir pavadinimais, tapačiais 
įmonių, kaltinime nurodytu laikotarpiu 
gavusių ES struktūrinių fondų paramą, 
pavadinimams.

Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 
neoficialiai gautos ir neapskaitytos lėšos 
buvo naudojamos DP skyrių veiklai finan-
suoti, mokėti neoficialiems atlyginimams, 
apmokėti įvairioms sutartims, DP turui per 
Lietuvą finansuoti rinkiminių kampanijų 
metu, finansuoti 2004 m. Seimo rinkiminei 
kampanijai ir kitai su Seimo rinkimais susi-
jusiai veiklai ir kt.

Byloje kaltinimai buvo pateikti ir juri-
diniam asmeniui DP, kurios naudai veikė 
kaltinamieji V. Uspaskich, V. Vonžutaitė, 
V. Gapšys ir M. Liutkevičienė. Šis juridinis 
asmuo pasibaigė po reorganizavimo 2013 m. 
gegužės 14 d. Pažymėtina, kad baudžiamo-
sios atsakomybės juridiniam asmeniui, jam 
pasibaigus po reorganizavimo, įstatymas 
nereglamentuoja, ir Teismas tai vertina kaip 
teisės normos spragą. Taikydamas įstatymo 
analogiją, Teismas baudžiamąją bylą juridi-
nio asmens DP atžvilgiu nutraukia.

Šis Vilniaus apygardos teismo nuos-
prendis gali būti skundžiamas Lietuvos 
apeliaciniam teismui.

Kristina PETROŠIENĖ, Lietuvos 
apeliacinio teismo pirmininko padėjėja 

ryšiams su visuomene (laikinai pavaduojanti 
VAT atstovą spaudai)

Šaltinis: www.teismai.lt

Valstybinė lietuvių kalba XVI LR Vyriausybės programoje

Reikalavimas ginti valstybinę kalbą 
ir teritorinį vientisumą

Artėjant Valstybės dienos minėjimui, 
liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo 
Europos informacijos biure įvyko konfe-

rencija-diskusija dėl valstybinės kalbos 
saugojimo „Valstybinė lietuvių kalba XVI LR 
Vyriausybės programoje“. Po konferencijos 

LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butke-
vičiui, o kitą dieną ir LR Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei buvo įteiktas „Reikalavimas 
ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą 
ir teritorinį vientisumą“ ir rekomendacijos 
„Dėl lietuvių kalbos konstitucinio statuso 
Šešioliktosios Vyriausybės programoje“. 
Minėtą reikalavimą jau pasirašę daugiau nei 
33 tūkst. piliečių, peticijos pasirašymas tęsia-
mas ir toliau, kaip teigiama rekomendacijų 
11 punkte, tol, kol „kenksmingų Lietuvai 
įstatymų projektų nebus atsisakyta“. 

Konferencijoje-diskusijoje dalyvavo 
garsūs Lietuvos kalbininkai, įstaigų, atsa-
kingų už valstybinės kalbos politikos įgy-
vendinimą, atstovai ir Seimo nariai. Renginį 
pradėjo, įžangos žodį tarė Seimo narys, Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto signataras 
Algirdas Vaclovas Patackas, renginį vedė 
Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus 
vadovas, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas 
habil. dr. Kazimieras Garšva. Prie diskusi-
jos organizavimo prisidėjo Algirdo Vaclovo 
Patacko padėjėja, „Vilnijos“ draugijos pir-
mininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė. 
Pranešimus apie nelietuviškų tikrinių 
vardų, asmenvardžių, vietovardžių rašybą 
Lietuvoje skaitė žinomi kalbininkai ir moks-
lininkai: prof. habil. dr. Alvydas Butkus, 
akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, 
dr. Pranas Kniūkšta, prof. Arnoldas Piroč-
kinas, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, 
prof. Vitas Labutis, Lietuvių kalbos institu-
to direktorė doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, jos 

Diskusijoje dėl valstybinės kalbos saugojimo „Valstybinė lietuvių kalba XVI LR Vyriausybės 
programoje“ dalyvavo (iš kairės į dešinę): Seimo narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signata-

ras Algirdas Vaclovas Patackas, Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vadovas, „Vilnijos“ 
draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva, LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, Lietuvių 

kalbos instituto direktorė doc. dr. Jolanta Zabarskaitė

pavaduotoja prof. Grasilda Blažienė. Apie 
vadovavimąsi lietuvių kalbos normomis ir 
teisės aktais, jų laikymąsi, kalbos politiką, 
susidūrus su minėtomis problemomis, 
esamą situaciją kalbėjo Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos pirmininkės pavaduotoja 
Jūratė Palionytė, Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų 
visuomeninės komisijos pirmininkė Angelė 
Kazlauskienė ir Valstybinės kalbos ins-
pekcijos viršininko pavaduotojas Arūnas 
Dambrauskas. Pasisakė, pasiūlymų pateikė 
Seimo nariai Rytas Kupčinskas, Valentinas 
Stundys, Vytautas Juozapaitis, Vyriausy-
bės atstovas Vilniaus apskrityje Audrius 
Skaistys, Tautininkų sąjungos pirmininkas 
Gintaras Songaila. 

Buvo priminta valstybinės kalbos svar-
ba – jos vartojimas viešajame gyvenime 
užtikrina valstybingumą, piliečių lygia-
teisiškumą, priminti ir valstybinę kalbą 
ginantys teisės aktai, jų dalys.  Gvildenti 
asmenvardžių, už užsieniečių vyrų ištekė-
jusių Lietuvos Respublikos piliečių pavar-
džių rašybos klausimai, vietovių ir gatvių 
pavadinimų rašyba. Pabrėžta, kad šios 
problemos yra be pagrindo politizuojamos. 
Konferencijos dalyviai neslėpė susirūpini-
mo dėl mėginimo Lietuvos Respublikoje 
šalia valstybinės lietuvių kalbos įteisinti 
kitas kalbas.

„Vorutos“ inform.
Jono Česnavičiaus nuotr.
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Apie muziejininką Vingaudą Baltrušaitį
Inga LEVICKAITĖ, Janina SAMULIONYTĖ, Lietuvos liaudies buities muziejus, Rumšiškės 

Lietuvos liaudies buities muziejus

Kolega Vingaudas Baltrušaitis – tikras 
zanavykas, kilęs iš Savalkų kaimo (Griška-
būdžio apyl., Šakių r.), tačiau gimęs Zyplių 
dvare įrengtoje ligoninėje. Kaip pats sako, 
jam pasisekė, nes gimė dar ne kolūkiečių, 
bet valstiečių šeimoje. Tėvelis Bronius – sa-
vamokslis veterinaras, o mama Agota 
šeimininkavo namuose. Prieš karą šeima 
turėjo 11,5 ha aukščiausios kategorijos labai 
derlingos žemės. 

Šeimoje augo 11 metų vyresnis brolis 
Algimantas (g. 1938). Retą Vingaudo vardą 
jaunėliui išrinko mama, o krikštijo ilgametis 
Griškabūdžio klebonas Juozapas Vaičaitis, 
poeto Prano Vaičaičio brolis. Vingaudas 
mokėsi Griškabūdžio vidurinėje mokykloje. 
Nuo šeštos klasės domėjosi kraštotyra, rinko 
etnografinę medžiagą. Labai džiaugiasi, kad 
nuo penktos iki vienuoliktos klasės auklėtoju 
buvo vertėjas ir poetas Arvydas Galginas, 
iš vokiečių kalbos išvertęs 16 knygų. Ben-
dravimas su juo Vingaudui buvo dvasinio 
tobulėjimo šaltinis. 

1968 m. įstojo į Vilniaus universitetą, 
Istorijos fakultetą, istorijos specialybę. Pir-
majame kurse Vingaudą išrinko į Istorijos ir 
kraštotyros būrelio tarybą. Tai lėmė posūkį į 
etnografiją. Po pirmo kurso pradėjo važinėti 
į etnografines ekspedicijas. Pirmoji ekspedi-
cija, kuriai vadovavo etnografas Izidorius 
Butkevičius, buvo į Žemaitiją ir Mažąją 
Lietuvą. Vingaudas taip pat buvo ir vienas 
iš garsaus kraštotyros klubo „Ramuva“ 
organizatorių, skaitė pranešimus studentų 
mokslinėse konferencijose Leningrade 
(dab. Sankt Peterburgas) ir Petrozavodske. 
Diplominio darbo tema – „Lietuvių liaudies 
etiketo bruožai“. 

1970 m. Vingaudas suorganizavo 14 
žmonių grupę eksponatams būsimam kal-
bininko Jono Jablonskio muziejui Rygiškių 
kaime Griškabūdžio apylinkėse rinkti. 
Eksponatų rinkimo pradžiamokslį suteikė 
žymus etnologas Vacys Milius. Įdomu, jog 
Rygiškiuose Vingaudas klausinėjo pateikėją 
Saliamoną Tutlį, kurį vaikystėje klausinėjo 
ir žymus kalbininkas Jonas Jablonskis. Išlikę 
Vingaudo ekspedicijos dienoraščiai, surašyti 
mokykliniuose sąsiuviniuose, iš kurių gali-
ma sužinoti, kad pirmąją dieną būsimam 
muziejui buvo surinkta net 50 eksponatų. Iš 
šios ekspedicijoje dalyvavusios grupės net 
penki žmonės tapo muziejininkais. Praėjus 
beveik 40 metų, 2012 m., Vingaudas naujai 
įrengė J. Jablonskio muziejaus stubos inter-
jero ekspoziciją. 

Lietuvos liaudies buities muziejuje 
Vingaudas dirba nuo 1973 m. kovo 1 d. Čia 
pateko dar bestudijuodamas, V. Miliaus 
iniciatyva. Pradėjo dirbti Buities skyriuje. 

Iš trijų galimų tyrimo ir darbo temų pasi-
rinko temą apie baldus, patalpų apšvietimo 
priemones ir laikrodžius. Muziejuje pateko į 
patį darbų sūkurį. 1973 m. prasidėjo interjero 
ekspozicijų kūrimas. Paaiškėjo, kad labai 
trūksta eksponatų. Vingaudas pasakoja, 
kad vieną dieną ruoši ekspoziciją, pamatai, 
kad trūksta būtiniausių baldų, tuomet kitą 
dieną sėdi į sunkvežimį ir važiuoji jų ieškoti 
po Lietuvą. Vingaudas įrengė visas iki šiol 
veikiančias muziejaus baldų ekspozicijas. 
Darbo pradžioje muziejaus fonduose tebuvo 
keliasdešimt baldų, o dabar 4112, iš kurių 
988 yra ekspozicijose. 

Dar viena Vingaudo domėjimosi ir 
tyrinėjimo sritis – Mažoji Lietuva. Ja susi-
žavėjo studijų metais po pirmosios ekspe-
dicijos 1969 m. Muziejui parvežė sodybą 
iš trijų trobesių (stubos, tvarto ir daržinės) 
iš Vabalų kaimo (Šilutės r.). Vingaudas 
džiaugiasi, kad pavyko atkurti sodyboje 
gyvenusių Skrabų ir Gerulių šeimos istoriją. 
Surinkti eksponatai, nuotraukos, užrašyti 
prisiminimai. Sodybą kiekvienais metais 
apsemdavo potvyniai, kurie trukdavo iki 
70 dienų per metus. Šeimininkei Ertmutei 
Gerulytei tekdavo miegoti ant stubos aukš-
to, o pašerti gyvulių ji į tvartą plaukdavo 
valtimi. Nepaisant to, nenorėjo atiduoti 
sodybos muziejui. Kaip sako Vingaudas, 
sodybos patekimo į muziejų istorija verta 
atskiro romano... Ji pastatyta buvusioje 
pelkėje, kur einant žemė siūbuodavo po 
kojomis. Kelio pakraščiuose pelkininkai 
pasodindavo medžius, krūmus, kad šaknys 
sutvirtintų kelią. Keliant į muziejų, visus 
sodybos pastatus iki pagrindinio kelio teko 
vežti arkliu...  

Muziejaus parodų salėje 2003 m. Vin-
gaudas surengė parodą „Su šviesa į šviesą“, 
o 2012 m. – parodą „Ir aš mažas buvau“, 
kuri veikia ir šiais metais. 2009 m. muzie-
jaus Obelinės klėtyje surengė edukacinę 
tapytų baldų parodą. Muziejuje jis taip pat 
organizavo renginius „Senųjų automobilių 
paroda ir šventė“ (1986), „Zanavykų dienas“ 
(1992, 1997), „Bėrą žirgelį pasibalnojau“ 
(1991–1993), pirmąsias karietinio važiavimo 
varžybas (1992). 

Vingaudas dalyvavo begalėje ekspedi-
cijų: organizuotose muziejaus, Kraštotyros 
draugijos. Net į 19 ekspedicijų vyko su „Ra-
muva“ (iš organizuotų 28). Jose rinko eks-
ponatus, etnografinę medžiagą. „Ramuvos“ 
ekspedicijose vadovavo dailininkų grupei. 
Taip daugiau nei 5 tūkst. piešinių ir brėžinių 
pateko į muziejaus archyvą. Nuo pat įkūri-
mo bendradarbiauja su „Versmės“ leidykla, 
yra knygos apie Griškabūdį sudarytojas ir 
vyriausiasis redaktorius. Verta paminėti, 

kad Vingaudas organizavo ir vadovavo 
keturioms respublikinėms ekspedicijoms: 
Žaslių (1991), Griškabūdžio (1992, 2001), 
Rumšiškių (2002). 

Ekspedicijose buvo sutikta daug nuosta-
bių žmonių. Labiausiai Vingaudui įsiminė 
pateikėjas Juozas Laurinaitis iš Auksučių 
kaimo (Šakių r.). Jis pateikė žinių apie jau se-
niai išnykusius Suvalkijos gatvinius kaimus, 
buitį. Kitas įsiminęs pateikėjas – batsiuvys 
Bronislovas Juodaitis iš Griškabūdžio kaimo, 
galėjęs pasakoti įvairiausiomis temomis. 
Pas iškalbingus Alkų kaimo (Plungės r.) 
gyventojus Jocius Vingaudas ekspedicijoje 
praleido beveik visą savaitę. Savaitę klausi-
nėjo lietuvininkę Ievą Gižytę iš Drevernos 
(Klaipėdos r.). Kolegos pas ją pakliūti jau 
nebegalėjo... Dieveniškių ekspedicija vyko 
1991 m. sausio mėnesį, spaudžiant 25 
laipsnių šaltukui. Nuo pat pirmos dienos 
ekspedicijos dalyvius po visus kaimus lydėjo 
sovietų užimtos televizijos, vadinamosios 
„kaspervizijos“, žurnalistai, nes muziejinin-
kai ne tik rinko etnografinę medžiagą, bet ir 
agitavo, kad referendume žmonės balsuotų 
už nepriklausomą Lietuvą. 

Vingaudas parašė daugiau nei 60 straips-
nių regionams skirtoms monografijoms. 
Pirmas straipsnis „Žiūrų kaimo dainininkai 
Vilniuje“ buvo išspausdintas „Kraštotyroje“ 
1971 m. Kiti straipsniai: „Baldai“ („Lietuvi-
ninkų kraštas“, 1995), „Žemaitiškos trobos 
interjeras“ („Plateliai“, 1999), „Zanavykų 
patalpų apšvietimo priemonės“ („Lietuvos 

lokaliniai tyrimai, I dalis“, 2011) ir t. t. Su 
Lina Žižliauskaite 2006 m. išleido „Kaišia-
dorių etnografinį žodynėlį“. 

Laisvalaikiu Vingaudas domisi politika. 
Aktyviai dalyvavo įkuriant trečią Lietuvo-
je (po Vilniaus ir Kauno) Sąjūdžio grupę 
Rumšiškėse 1988 m. birželio 24 d. Iki šiol 
yra Kaišiadorių r. Sąjūdžio tarybos pirmi-
ninkas. 1997–2000 m. buvo Kaišiadorių r. 
tarybos nariu. 

Vingaudo žmona Erika taip pat dirba 
Liaudies buities muziejuje vyresniąja mu-
ziejininke. Šeimoje užaugo du vaikai: Gabija 
ir Marius. Vingaudas turi penkis anūkus: 
Roką, Augustę, Emilį, Benediktą ir Pijų. 

Nors Vingaudas nepriklausomos Lie-
tuvos laikais ir atsiėmė tėvelių žemę, bet 
joje neūkininkauja – tebearia etnografijos 
dirvonus. Labai myli arklius. Namiškiai 
juokauja, kad joti turbūt išmoko anksčiau 
negu vaikščioti. Rumšiškėse Vingaudas 
devynerius metus augino žemaitukų veislės 
kumelę Kaštonę. Dar vienas didelis pomė-
gis – sodininkystė. 

Pabaigai norėtųsi papasakoti mėgstamą 
Vingaudo pasakojimą apie suvalkiečius. 
Sintautų ekspedicijoje 1987 m. dvi litua-
nistės studentės užrašinėjo tautosaką. Kai 
pabuvo šeimininkų namuose daugiau 
kaip pusdienį, ruošėsi atsisveikinti. Tada 
šeimininkas pasiūlė pasivaišinti obuoliais. 
Kuklios studentės pasiėmė po vieną obuolį. 
Šeimininkas suvalkietis ir sako: „Imkite 
daugiau. Kiba du.“ 

Vingaudas Baltrušaitis su kolegomis 2012 m. atidarant parodą „Ir aš mažas buvau“

Baltijos kelią nuo šiol primins ir pagrindinė alėja Europos Parlamente
Š. m. birželio 26-ąją  Europos Parlamente 

(EP) Briuselyje iškilmingos ceremonijos 
metu pagrindinei EP alėjai suteiktas Baltijos 
kelio vardas.

Pagrindinei EP alėjai Baltijos kelio var-
das suteiktas Europos liaudies partijos frak-
cijos Baltijos valstybių europarlamentarų 
siūlymu, kuriam 2012 m. lapkričio mėnesį 
pritarė EP pirmininkų sueiga.

Nuo šiol EP besidriekiantis pasažas 
primins Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių 
vienybę, kai 1989 m. rugpjūčio 23 d. susikibę 
rankomis sudarė simbolinę 600 kilometrų 
ilgio žmonių grandinę, nusidriekusią per 
visas tris Baltijos valstybes ir tokiu būdu 
visam pasauliui pademonstravo savo lais-
vės siekį.

„Idėja alėją pavadinti Baltijos kelio 
vardu politikams kilo 2011 m. rudenį vyku-
sioje konferencijoje, kuri buvo skirta Baltijos 
valstybių 20-osioms nepriklausomybės 
metinėms paminėti. Džiaugiuosi, kad šį 
siūlymą parėmė ir visi keturių didžiausių 
Europos Parlamento frakcijų Baltijos vals-
tybių europarlamentarai“, – sako viena iš 

idėjos iniciatorių europarlamentarė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė.

„Baltijos kelias – tai vienas stipriausių 
mano vaikystės prisiminimų“, – dalijasi 
mintimis europarlamentarė ir priduria, 
kad nuo šiol bus gera kviesti kolegas ir Eu-
ropos Parlamento svečius susitikti Baltijos 
kelyje.

Oficialiame atidaryme dalyvaujant 
aukščiausiems Lietuvos ir Latvijos vado-
vams – Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir 
premjerui Valdžiui Dombrovskiui, Europos 
Parlamento pirmininkui Martinui Schultzui, 
Europos Komisijos viceprezidentui Siimui 
Kallasui bei Baltijos nepriklausomybės judė-
jimo lyderiams, Europos Parlamento narių 
Karlio Šadurskio (Latvija), Vilja Savisaar-
Toomast (Estija) ir Radvilės Morkūnaitės-
Mikulėnienės (Lietuva) iniciatyva Europos 
Parlamente taip pat atidaryta ir nuotraukų 
paroda „Baltijos kelias, išjudinęs pasaulį“. 

EP narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės 
biuro inform.

Mindaugo Mikulėno nuotr.

Europos Parlamentas Briuselyje
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Lietuviai prie Jenisejaus upės
Su valstybingumo naikinimu ir prievarti-

niu laisvės atėmimu lietuviai susipažino dar 
kryžiuočių laikais, vėliau taip elgėsi carinės 
Rusijos parankiniai – jie plėšė gyventojų 
turtą ir trėmė juos į Sibirą. Vis dėlto šito 
net negalima lyginti su komunistų režimo 
vykdyto genocido mastais.

Trėmimų prielaidų būta ir politinių, ir 
ekonominių.

Viena vertus, Sovietų Sąjunga siekė 
išplėsti savo teritoriją. Dėl to ir prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas. Stalinas užgrobė 
Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltarusiją, įsiver-
žė į Suomiją. Be Baltijos regiono žemių jis 
negalėjo ramiai miegoti. Su fašistų Vokietija 
susitarusi Sovietų Sąjunga žinomu Moloto-
vo-Ribentropo paktu nulėmė trijų nedidelių 
Baltijos respublikų likimą.

Kita vertus, dėl savo ideologijos komu-
nistų režimas nepripažino laisvosios rinkos, 
privačios nuosavybės, nepriklausomos 
spaudos, alternatyvių partijų. Buvo diegia-
ma marksizmo-leninizmo ideologija, propa-
gavusi klasių neapykantą ir klasių kovą.

Ir dar vienas svarbus dalykas: režimui, 
siekusiam grynai ekonominių tikslų, ketinu-
siam apgyvendinti ir panaudoti didžiulius 
neapgyvendintus Rusijos plotus, pasakiškai 
turtingus naudingųjų iškasenų ir miškų, 
reikėjo milžiniško pigios darbo jėgos kiekio. 
Mažas darbo našumas, visiškas kokios nors 
infrastruktūros nebuvimas pasufleravo 
komunistų vadovybei idėją, kad pigiausia 
darbo jėga – tai kaliniai ir tremtiniai.

Prisidengdama įvairiais humanizmo ide-
alais, valdžia iškreipdavo terminų reikšmę. 
Išsiųsdama į Sibirą visiškai nekaltus žmones, 
ji oficialiuose dokumentuose įvardydav  juos 
socialiai pavojingais elementais, banditais, 
banditų parankiniais, nacionalistais, buo-
žėmis ir specialiai perkeltais asmenimis. 
Pastarasis terminas reiškė vos ne savano-
rišką tautų perkėlimą. Toliau pasistengsiu 
parodyti, kad tai buvo itin kruopščiai ir iš 
anksto suplanuotos operacijos, vykdomos 
su žyma „visiškai slapta“.

Reikėtų pabrėžti, kad čia buvo pritai-
kytas nacių sukurtas terminų iškraipymo 
metodas. Pavyzdžiui, naciai, plačiai vykdę 
tautų perkėlimą į Vokietiją, o tiksliau – iš-
varymą į priverstinius darbus, vartojo 
terminus: „naujos tvarkos įvedimas“, 
„bausmė“, „operacija“, „akcija“. Pastaruo-
sius du terminus komunistai vartojo ypač 
noriai ir dažnai.

Komunistų vadai demagogiškai teigė, 
kad tik įsilieję į didelę, vieningą sovietų šei-
mą lietuviai galės gyventi laimingai. 1940 m. 
tuometis Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Vincas Krėvė-Mickevičius Maskvoje kalbė-
josi su Viačeslavu Molotovu. Štai stenogra-
fuota V. Molotovo frazė: „Žodis „prievarta“ 
išmestas iš mūsų žodyno. Jokios prievartos 
nebus, mes mokysime jūsų tautą, kad ji, jei 
nori tapti laiminga, turi įsilieti į sovietų tautų 
šeimą, ir tik didžiosios Sovietų Sąjungos 

apsaugota jūsų tauta nebijos jokių pavojų ir 
nebus įtraukta į karą.“

Iškart po šių žodžių prasidėjo lietuvių 
tautos „laimės kūrimas“. Pirma lietuvių tau-
tos trėmimo operacija įvykdyta jau 1940 m. 
birželį. Priminsiu, kad aneksija įvyko taip pat 
birželio mėnesį, t. y. operacijai buvo ruoštasi 
jau iš anksto. Bet labiausiai į tautos atmintį 
įsirėžė 1941 m. „Juodasis birželis“. Operacija 
prasidėjo birželio 14-ąją vienose vietose antrą 
valandą nakties, kitose – trečią valandą. Bir-
želio 17 d. NKVD srities viršininkas R. Glad-
kovas jau išsiuntė centrui telegramą praneš-
damas apie operacijos pabaigą. Raudonojo 
Kryžiaus įvertinimais, 1940–1941 m. buvo iš-
tremta ir įkalinta kalėjimuose 34 260 žmonių. 
Kai kuriuose šaltiniuose nurodomi 38 tūkst. 
ir net 40 tūkst. žmonių. Dauguma tremtinių 
atsidūrė Altajaus krašte, Novosibirsko srityje, 
Komijos ASSR. Į Altajaus kraštą išsiųsti trem-
tiniai, spėję pasistatyti barakus ir žemines, 
1942 m. pavasarį buvo perkelti prie ir į kitas 
Tolimosios Laptevų jūros šiaurės vietoves bei 
priskirti prie žvejų artelių. Kariaujančiai šaliai 
reikėjo žuvies, kad prasimaitintų...

Jūsų bendrijos (kažkaip nesinori va-
dinti jos visuomenine organizacija!) nariai 
ir mokyklos lankytojai saugo tremtinių, 
išėjusių Anapilin, atminimą. 

Žuvusiems tremtiniams ir kaliniams 
mūsų bendrijos ir Lietuvos pastangomis pa-
statyti paminklai Revučyje, buvusio lagerio 
teritorijoje (projekto autoriai R. Racėnas ir J. 
Meškelevičius), prižiūrime 75 km nuo Kras-
nojarsko, Korbiko gyvenvietėje, esančias 
lietuvių tremtinių kapines, taip pat kapines 
netoli Partizansko. Įsitikinę, kad tai šventa 
mūsų, čia likusių tremtinių ainių, pareiga. 
Ir kasmet, birželio 14 d., kartu su latviais, 
estais minime tremties pradžią. 

Koks numatomas artimiausias rengi-
nys, skirtas tremčiai?

Padedant tuometiniam Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų departamentui 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 
Krasnojarsko krašto administracijos kultūros 
ir meno komitetui, 1998-aisiais minėjome 
Didžiosios lietuvių tremties 50-ąsias metines 
(ta proga parengtas ir išleistas fotoalbumas 
„Atminties dienos. Lietuva – Sibiras“. 
Sudarė Antanas Rasiulis ir Alfonsas Kairys), 
2008 – 60-ąsias, 2013 – 65-ąsias. Man regis, 
tie, kurie amžiams liko gulėti svetimoje, 
šalčiu dvelkiančioje žemėje, to verti, kaip to 
verti ir likusieji gyvi. 

Paminėjome žodį renginius. Kokie tai 
renginiai?

Pirmiausiai, aišku Lietuvos valstybinės 
šventės: Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Liepos 
6-oji. Susirenkame švęsti šv. Kalėdas, Vely-
kas. Ypač jaukiai paminime Jonines. Tada 
kartu su latvių, estų bendrijomis kūrename 
didžiulį laužą, šokame tiek latvių, tiek estų, 

tiek lietuvių šokius, dainuojame ir ieškome 
paparčio žiedo. Skirstomės tik paryčiais.

Reikia manyti, kad lietuvišką dainą yra 
kam traukti ir ne prastais balsais?

Turime savo lietuviškos dainos chorą. 
Jį pavadinome Lietuvos nacionalinės gėlės 
vardu „Rūta“. Choras – dažnas įvairių ren-
ginių svečias. Jis lyg 1953–1955 m. miškų 
technikume veikusio  lietuvių tautinių šokių 
ir dainų būrelio (apie 20 dalyvių, vadovė 
D. Paruškevičiūtė) darbo tąsa. 

1998 m. „Rūta“ dalyvavo Vilniuje vy-
kusioje Dainų šventėje. Primintina, kad 17 
žmonių kelionę apmokėjo Krasnojarsko 
kultūros ministerija (tuometinis ministras 
Genadij Rukša, 1863 m. tremtinių ainis). 

Neseniai minėjote savo susivienijimo 
dvidešimtmetį? Kaip vyko renginys?

Jam buvo ruošiamasi iš anksto. Dalį 
lėšų skyrė Lietuva, kitą – Krasnojarsko 
administracija. Į dvidešimtmetį atvyko Bar-
naulo (pirm. Irena Koričko), Irkutsko (pirm. 
Liudmila Strižniova), Tomsko (pirm. Sve-
tlana Jarumbavičiūtė) lietuvių delegacijos. 
Veikė įspūdinga Lietuvos grafikos paroda 
(padėjo organizuoti grafikas Saulius Valius, 
surengęs personalines ir grupines parodas 
Čilėje, Japonijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje 
ir t. t. Yra sukūręs Vokietijos ir Lietuvos 
kultūros fondą „Überfahrt“, daugelio meno 
simpoziumų ir parodų organizatorius. 
2002 m. už ekspoziciją ir instaliaciją „Is-
torijos puslapiai“ tarptautinėje Frankfurto 
knygų mugėje apdovanotas valstybiniu 
ordinu, 2006 m. laimėjo Grand Prix Düren 
popieriaus meno bienalėje, Vokietijoje ir 
kitus apdovanojimus). Susirinkusieji ga-
lėjo grožėtis lietuvių tautiniais drabužiais, 
kurių medžiagai įsigyti ir jiems pasiūti lėšų 
skyrė buvęs Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės.

Krasnojarske gyvena pasaulinio masto 
Žmogus lietuvis Saulius Sidaras, geologas, 
meno žinovas.

Taip, tai tikrai garsus lietuvis, patekęs 
kartu su tėvais tremtiniais į Jarcevo kaimą, 
netoli Jenisejaus, mokęsis čia, 1967 m. baigęs 
Kalnakasybos institutą, 1980-aisiais apsi-
gynęs mokslų daktaro disertaciją, parašęs 
daugiau nei 40 mokslinių darbų, 7 mono-
grafijas, Žmogus, išbraidęs kartu su geologų 
ekspedicijomis visą Sibirą skersai ir išilgai. 
Tačiau, tačiau jis yra ir meno žmogus. Jo 
meilė akmeniui įkūnyta įvairiuose iš akmens  
padarytuose darbuose. Tuos darbus reikia 
pamatyti, nes atgijusį akmenį tik pamatęs 
gali pasakyti, kad jis gyvas.

Man regis, kad su jo vardu siejasi Jūsų 
lituanistinė mokykla?

Taip, „atsikandę“ iš Lietuvos siųstų mo-
kytojų, pamanėme, kad mes patys galime 
supažindinti klausytojus su Lietuva: jos kalba, 
istorija, kultūra. Ir mokyklai pradėjo vadovauti 
ir mokytoju dirbti Saulius Sidaras. Apie jo ir mo-
kyklos darbą turime tik puikius atsiliepimus.

O kiek mokykloje mokosi ir kokio 
amžiaus žmonių? 

Nuolat ją lanko 15–20 suaugusiųjų ir 
vaikų. Tik vienas kitas tremtinys, o šiaip –
tremtinių vaikų vaikai, vaikaičiai. Mokyklos 
lankytojai nestokoja metodinės ir dalykinės 
literatūros: ja aprūpina Lietuva. 

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi žurnalistas 
Alfonsas KAIRYS, Vilnius

Lietuviai Rusijoje

Pabaiga

Lietuvos partizanai

Po mirties apdovanotas Šakiras Sadygovas, 
buvęs Lietuvos partizanas

Š. m. liepos 8 d. Valstybės (Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienos proga 
krašto apsaugos ministras Juozas Olekas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
medaliu už aktyvų dalyvavimą gin-
kluotame pasipriešinime prieš sovietų 
okupaciją po mirties apdovanojo buvusį 
Lietuvos partizaną eilinį Šakirą Sadygovą 
(Šakir Sadygov). Azerbaidžaniečių kilmės 
partizanui skirtą medalį atsiėmė Lietuvos 
azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas 
Mahiras Gamzajevas.

Eil. Šakiras Sadygovas buvo Kęstučio 
apygardos Vaidoto rinktinės partizanas, į 
būrį įstojęs 1945 m. rugpjūtį. 1945–1950 m. 
aktyviai dalyvaudamas ginkluoto pasi-
priešinimob sovietų okupacijai kovoje jis 

išmoko lietuvių kalbą, rašė eiles. Būdamas 
partizanu jis turėjo keturis slapyvardžius – 
Almas, Antanas, Muzikantas ir Valys.

1950 m. balandį eil. Š. Sadygovą sulai-
kė Pabaltijo karinės apygardos tribunolas, 
o lapkričio mėnesį jį nuteisė ir skyrė mir-
ties bausmę sušaudant.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
2012 m. liepos 4 d. atkūrė eil. Š. Sadygovo 
pilietines teises ir reabilitavo. Rugsėjo 
10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras pripažino 
partizaną Kariu savanoriu.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
ministerijos inform.

Alfredo Pliadžio nuotr.
Lietuvos partizanui Šakirui Sadygovui skirtą medalį atsiėmė Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos 

pirmininkas Mahiras Gamzajevas

Tęsinys. Pradžia Nr. 14

Lietuvių politinių kalinių ir tremtinių atminimą saugo Krasnojarsko krašto lietuviai. 
Revučij, Partizanskij r., Korbiko kapinės Krasnojarske
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Gintauto Šapokos pasisakymas pristatant knygą 
„Vilniaus klausimas 1918–1922 Liudininkų akimis“*

Pradžioje pasakysiu, kaip kilo sumanymas 
išleisti šitą knygą**. Turiu draugą biblioteki-
ninką Algį Mikšą, kuris irgi užsiima leidyba, 
tik jį daugiau domina Čekijos ir Lietuvos 
klausimai, jis sėdėdamas bibliotekose surinko 
daug medžiagos ir apieLenkiją, ir Lietuvą. Šia 
medžiaga pasidalijo su manimi. Skaitydamas ją 
pamačiau daug panašumų, su kuriais susidūrė 
Lietuva 1918–1922 m., kovodama dėl savo 
tarptautinio pripažinimo, lyginant su Lietuva 
po Kovo 11 d. Į knygą įtraukiau medžiagą, 
kuri buvo spausdinta tik „Trimito“ žurnale ir 
nebuvo išleista atskira knyga. Knygą išleisti 
padėjo surasti rėmėjai, kurie padengė dalį 
išlaidų. Kadangi esu iš Alytaus, tai ir parėmė 
dvi žemės ūkio bendrovės bei visiems žinomas 
žmogus, buvęs policijos generalinis komisaras 
V. Grigaravičius. Taip pat parėmė vilnietis 
Kazimieras Misius. Redaguojant daug padėjo 
Zenonas Mikšys, kuriam teko bene sunkiau-
sia užduotis. Mano straipsnių autoriai buvo 
nesimokę lietuviškose mokyklose, todėl jų 
straipsniuose buvo daug nevartotinų žodžių, 
ilgi ir dažnai nelabai suprantami sakiniai (po 
50 žodžių). Vėliau draugavau su „Vorutos“ 
fondu, kuris galutinai paruošė leidinį. Visiems 
jiems esu labai dėkingas.

Ką skaitytojas galės rasti panašaus tarp 
dviejų Lietuvų tarptautinio pripažinimo istori-
jos? Mums po Kovo 11 d. didžiosios valstybės 
sakydavo, kad reikia susitarti dėl pripažinimo 
su Sovietų Sąjunga, mūsų pripažinimo raktas 
Maskvoje. Ant Lietuvos buvo pilamas purvas. 
O kaip buvo anuo metu? Kai Lietuvos užsienio 
reikalų ministras tuo klausimu važinėjo po 
Prancūziją, aiškino Lietuvos siekius, tai jam 
prancūzų diplomatai taip sakė. Cituosiu iš jo 
prisiminimų šioje knygoje:

„Štai citata iš pokalbio su aukštu Prancū-
zijos užsienio reikalų ministerijos valdininku: 
„Žinoma, mes nepritariame lenkams, jei jie 
neteisingai elgiasi su savo kaimynais. Mes nori-
me, kad lenkai su lietuviais gyventų santaikoje 
ir geruosiuose santykiuose. Bet, Rusijai sugriu-
vus, mums reikalinga didelė, stipri Lenkija. 
To reikalauja mūsų politika Rytuose. Juk mes 
žinome, kad su vokiečiais nėra viskas baigta. Jie 
stengsis atsipalaiduoti Versalio traktato saitų. 
Kas gi daugiau gali prilaikyti vokiečius iš Rytų, 
jei ne lenkai? Šitą uždavinį gali įvykdyti tiktai 
didelė stipri Lenkija.“

Dar didesnis spaudimas iš Prancūzijos 
valdžios pusės Lietuvai buvo, kai Lenkija 
sulaužė Suvalkų sutartį. Cituoju, ką apie 
tai kalbėjo Prancūzijos užsienio reikalų 
generalinis sekretorius Philippe‘as Berthelot. 
„Berthelot sakė, kad jis turi griežčiausius lenkų 
ambasadoriaus užtikrinimus, jog Suvalkų 
sutarties bus laikomasi. Dvi divizijos, Vilnių 
užėmusios, girdi, esą vietos lietuvių, kilusios 
iš Vilniaus krašto. Jie, girdi, nepritardami 
Kauno valdžios sąjungai su bolševikais (kokiai 
sąjungai?) nuėjo pas lenkus ir drauge kovėsi 
prieš bolševikus. Dabar gi jie, sulaužę lenkų 
vadovybės klusnumą, atsiskyrė nuo lenkų 
ir užėmė Vilnių. Želigovskis esąs tikriausia 
lietuvis, kilęs iš paties Vilniaus. Taip pat 
ir jo kariai. Želigovskio maištas ir Vilniaus 
užėmimas, girdi, esąs pačių lietuvių vidaus 
nesutarimas, pilietinis karas!..“  

Panašios pozicijos laikėsi ir Anglija, Tautų 
Sąjunga ir kitos Europos valstybės.

Beje, labai įdomus ir autoriaus pateikiamas 
pokalbis su Anglijos lordu Džordžu Kerzonu 
(Georg Curzon) dėl J. Pilsudskio ir jo gaujų 
įvykdytos Rytų Lietuvos okupacijos. Į klausimą, 
kodėl Anglija ir kitos šalys nereikalauja, kad 
lenkai pasitrauktų iš jų okupuotos Lietuvos 
dalies, J. Purickis toliau rašo: „Curzonas 
pasižiūrėjo į mane. Jo marmuriniame veide 
pasirodė ironijos šešėlis. Vae victis“, – atsakė 
jis man trumpais Brenuso žodžiais (lot. vargas 
nugalėtiesiems)“ (p. 61). Ir toliau garsusis 
lordas, anglų ir jų padlaižių įvardytas kaip 
didis „mažųjų tautų“ gynėjas“, mokė J. Purickį: 
„Aš abejoju, ar jums ir kitoms Pabaltijo 
valstybėms pavyks išlaikyti nepriklausomybę. 
Jūsų geografinė padėtis yra daug blogesnė negu 
Skandinavijos arba net ir Balkanų tautų. Kodėl 
jūs nenorite susijungti su lenkais? Tada jūs ir 
Vilnių turėtumėte ir savo nepriklausomybę 
lengviau apgintumėte...“ Įdomu, ką tada sakė 
Lenkijos vyriausybė. Pateikiu jų pareiškimus.

Lenkijos vyriausybės 1920 m. spalio 14 ir 
19 d. pareiškimai:

„Generolas Želigovskis ir jo kariuomenė nu-
traukė bet kokius ryšius su lenkų kariuomene.

Nepaklusnumas ir jį su lenkų kariuomene 
jungusių ryšių nutraukimas turi būti vertinami 
kaip nusikalstamas karinės pareigos sulaužy-
mas, su kuriuo tikrai nebus taikstomasi ir dėl 
kurios lenkų valdžia pradės griežtą tyrimą.

Lenkijos vyriausybė apgailestauja, kad 
dalies generolo Želigovskio vadovaujamos 
kariuomenės nepaklusnumas sukliudė geruoju 
užbaigti aukščiausiąjį siekį – baigtį kivirčus.

Ji negali prisiimti jokios atsakomybės.
Bet Vilniaus ir jo krašto užėmimas, nesvar-

bu, kokios svetimos jėgos, Lenkijos turi būti 
vertinamas kaip pasikėsinimas į gyventojų va-
lią, ir Lenkija dėl to energingai protestuos.“

Prieš Lietuvą vyko labai didelė šmeižto 
kampanija, kurią vykdė Lenkija, ir šita 
kampanija mažai skiriasi nuo tos, kokia yra 
šiuo metu. Knygoje aprašoma daug šmeižto 
momentų, lenkai vadovavosi taip vadinamu 
Plutarcho patarimu: „Šmeižk drąsiai, visada 
kas nors prilips.“ Vakaruose buvo teigiama, 
kad „Lietuviai yra vienintelė tauta, kuri 
draugauja su bolševikais ir laikosi beveik 
bolševikiško režimo.“ Taip buvo kalbama ne 
tik 1918–1922 m., bet ir dar 1933 m. tą patyrė 
buvęs užsienio reikalų ministras J. Purickis. 
Tuo tarpu Lenkijos propaganda su Lenkija 
kovojusią Raudonąją armiją vaizduodavo kaip 
Atilos, Batijaus ar Timūro ordas, Raudonosios 
armijos skaičiai buvo išpūsti iki milijonų ir štai 
lenkai sugebėjo šitas ordas įveikti, sustabdė jų 
žygį į Europą, tai juk lenkai didvyriai.

Knygoje pateikti Viktoro ir Mykolo Bir-
žiškų prisiminimai iš gyvenimo Vilniuje ir jie 
baigiasi tuo metu, kai jie buvo lenkų suimti, 
teisiami ir 1922 m. deportuoti į taip lenkų 
vadinamą Kauno Lietuvą, o Mykolo Biržiškos 
prisiminimai baigiasi dar ankstesniu laikotar-
piu – 1919 m. ir nesiekia Suvalkų sutarties. Mes 
labai dažnai, kalbėdami apie Lietuvos Lenkijos 
santykius, prisimename Suvalkų sutartį ir 
jos padarinius, bet visiškai nekalbame, kad 
buvo pirmoji lenkų okupacija 1919 m. sausio 
pradžioje, po to antroji lenkų okupacija nuo 
1919 m. balandžio 19 d. iki 1920 m. liepos 14 d. 
ir galų gale trečioji nuo 1920 d. spalio 9 d. O 
kiek didelių ir reikšmingų įvykių vyko per šį 
laikotarpį. Kas dabar kalba apie žydų vykdy-
tus pogromus, kurie vyko 1919 d. balandžio 
mėnesį, kai lenkai išstūmė Raudonąją armiją. 
Kaip tais metais veikė Vilniaus krašto lietuviai, 
kaip jie kūrė mokyklas turėjo savo spaudą. Ir 
savo spaudą turėjo ne tik lietuvių kalba, bet 
ir lenkų bei rusų kalbomis, bandė turėti ir 
žydų kalba. Kaip įvairiomis dingstimis buvo 
siunčiami šnipai ir provokatoriai į lietuviškas 
organizacijas, galų gale kaip buvo 1922 m. 
organizuojami rinkimai į Vilniaus Seimą, kuris 
prijungė Vilnių prie Lenkijos. 

Kas šiandien Lietuvoje gali pasakyti, kaip 
atsirado nežinomo Lietuvos kareivio kapas 
Vilniuje, perskaitę knygą sužinosite, o dabar 
pasakysiu: 1920 m. spalio 9 d., kai Želigovskis 
puolė Vilnių, vienas Lietuvos karys ėjo sargybą 
Didžiojoje gatvėje, ir jį karinė vadovybė užmir-
šo atšaukti iš posto. Apie 15 valandą jis lenkų 
partizanų ir moksleivių rankų žuvo. Spalio 
13 d. jį Vilniaus lietuviai palaidojo. Niekas 
nežinojo jo vardo ir pavardės. Kas žino, kaip 
atsirado Hymanso projektas, jį sukūrė lenkai ir 

pasiūlė pirmajam Tautų Sąjungos Asamblėjos 
pirmininkui Hymansui pristatyti kaip savo. 
Kaip vyko Lietuvoje kova tarp hymansininkų 
ir antihymansininkų. Knygoje pateikiama, kaip 
dalis Lietuvos veikėjų Kaune buvo už Hymanso 
projekto priėmimą ir tik ryžtingas Vilniaus lie-
tuvių balsas privertė juos šį projektą atmesti.

Labai vertingas kiekvienam Lietuviui ir 
spausdinamas prof. Mykolo Biržiškos straips-
nis „Iš 1919–1920 m. Vilniaus darbo atsimini-
mų”. Tai savotiška ir Vilniaus istorija Pirmojo 
pasaulinio karo metais, lietuvių tautinio bren-
dimo ir Nepriklausomos valstybės sukūrimo 
ir lenkų okupacijos istorija.

Autorius pastebi, kad po to, kai Sovietų 
Rusijos kariuomenę okupavo Vilnių ir didžiąją 
dalį rytinės ir šiaurinės Lietuvos, ėmė veikti 
marionetinė bolševikinė V. Kapsuko-Micke-
vičiaus vyriausybė, „krito į akis nepaprastas 
lenkų skverbimasis į  komisariatus“, bet kai 
po kelių mėnesių  J. Pilsudskio armija vėl už-
ėmė Vilnių, tai nemažai tų, ypač lenkų, kurie 
ypač žeminosi ir šliaužiojo prieš komunistus, 
persivertė ir tapo aktyviausiais lenkų kareivių 
ir žandarų pagalbininkais gaudant ir žudant 
buvusius sovietų talkininkus.

Toliau M. Biržiška rašo: „Kovodama su 
„bolševikais“, lenkų kariuomenė pati gerokai 
buvo „subolševikėjus“, kitaip sakant, virtusi 
tokia pat dvasiškai nuskurdusia ginkluota mi-
nia su tokiomis pat neigiamybėmis, kokiomis 
ji kaltino Raudonąją armiją. Žiaurumas, plėši-
kavimas, kryžiokiškas patvirkusio ginkluočio 
nusistatymas beginklių atžvilgiu, tamsiausio 
„lenko“ pažiūra į visa, kas nelenkiška – štai sa-
vybės, kuriomis mums paprastai reiškėsi lenkų 
kariai <...>. Minios kurstytojams bepigu buvo 
įbrukti mus į bolševikiškas Dievo priešų eiles 
<...>. Žydams, kaip žinome, lenkai dar surengė 
„velykinį“ pogromą: keliasdešimt užmuštų ir 
tiesiog  nužudytų, šimtai sužeistų, tūkstančiai  
sumuštų <...>. Savo materialinius nuostolius 
žydai vertino milijonais rusų rublių <...>. 
Žydų skerdynes lenkai aiškino pačių žydų 
kalte, kam, girdi, taip gausiai tarnavę bolševikų 
komisariatuose ir kaip  „niekšiški bailiai“ <...> 
šaudę į lenkų kareivius“ (p. 356–357).

Vilniaus krašte savo nešvariems tikslams 
buvo ir dabar yra panaudojama ir bažnyčia. 
Apie tai daug rašo Viktoras Biržiška. Bet pir-
miausia pasiremsiu vienu faktu, aprašytu iš šių 
dienų, kurį aprašo dr. A. Liekis savo straipsnyje 
apie naują savo knygą „Prezidentinė Lietu-
va“. Po paskutinių rinkimų į Seimą buvo šv. 
Mišios Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 
ir lenkų kunigai aiškino susirinkusiems, kad 
pats Dievas yra lenkų tautos globėjas, kad tik 
lenkiškumas yra dorybė, kad Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija su Dievo palaima pradeda 
savo sunkų darbą ir priima naujus iššūkius, 
kad Marija – Lenkijos karalienė ir t. t. Kaipgi 
sureagavo Lietuvos bažnyčios hierarchai? Ogi 
niekaip. Tai galima įsivaizduoti, kas buvo prieš 
100 metų, kai lietuviai dar buvo vadinami 
pagonimis, o lietuvių kalba gyvulių kalba. Pa-
teiksiu vieną faktą, iš tų laikų aprašytą Viktoro 

Biržiškos prisiminimuose. 1921 m. kovo 4 d. 
lenkų laikraštyje „Žečpospolita“ paskelbtas 
straipsnis „Šv. Kazimieras istorijos šviesoje“, 
kur įrodinėjama, kad Kazimieras buvo didelis 
Lietuvos ir Lenkijos unijos šalininkas. Lietuviai 
tada, skirtingai nuo šių dienų lietuvių, surea-
gavo ir išspausdino taiklų feljetoną: „Pasikal-
bėjimas su šv. Kazimieru“, kuriame teigiama, 
kad „Žečpospolitos“ redakcijai teko didelė 
garbė, kad juos aplankė Lenkijos globėjas šv. 
Kazimieras, kuris pareiškė, kad danguje visi 
vienbalsiai, išskyrus du litvomanus, nutarė, 
kad Vilniaus kraštas turi įsijungti į Lenkiją, 
kad Lietuva negali egzistuoti kaip valstybė, ir 
dar nusistebėjo, kad Lenkijoje yra toleruojamos 
lietuviškos mokyklos. Taip pat pasisakė, kad 
turi kovoti su žydais. Kilo baisus triukšmas, 
lietuviai buvo patraukti į teismą. Vilniaus 
katalikų seminarijos profesoriai paruošė ieš-
kinį, kad įžeidinėjamas šventasis. Lietuviai 
pasisamdė advokatą Vrublevskį, jis apgynė 
lietuvius ir visiškai atmetė lenkų skundą. Tei-
sybės dėlei reikia pasakyti, kad arkivyskupas 
J. Matulaitis liepė 6 lietuvių kunigams padėti 
paruošti medžiagą iš teologinių veikalų ir 
padėjo Vrublevskiui laimėti prieš katalikų 
seminarijos profesūrą.

Yra šioje knygoje ko pasimokyti ir iš lenkų. 
Tik pažiūrėkite, kokios jų pajėgos buvo mestos 
į Vilniaus krašto laikinąją administraciją. Joje 
dirbo Aleksandras Meištavičius, jis buvo Vidu-
rio Lietuvos laikinosios valdančiosios komisijos 
pirmininku, vėliau, 1926–1928 m., buvo Lenki-
jos teisingumo ministru, Aleksandras Prystoras 
buvo vienas iš Želigovskio maišto organizato-
rių, 1920 m. įėjo į Vidurio Lietuvos laikinąją 
valdančiąją komisiją, o 1931–1933 m. buvo 
Lenkijos premjeru, Vitoldas Stanevičius 1919 
m. buvo Trakų apskrities viršininku, 1920–1922 
m. Želigovskio adjutantu, 1926–1930 m. žemės 
ūkio ministru, 1933–1937 m. Vilniaus universi-
teto rektoriumi ir t. t.

Yra pateikta įdomių faktų, kaip Vilniaus 
lietuviai dirbo Lietuvos labui. Pavyzdžiui, po 
L. Želigovskio sutriuškinimo  buvo neapibrėž-
tas laikotarpis, kai Lietuvos kariuomenė netu-
rėjo jėgų, o Lenkija J. Želigovskiui traukiniais 
siuntė papildymus. Vilniaus lietuviai, pamatę 
šitą situaciją, sugalvojo, kad reikia imituoti 
derybas, nes buvo dalis lenkų (kairiųjų), ku-
rie buvo nepatenkinti Pilsudskio politika. Ir 
Vilniaus lietuvių laikraščiai pradėjo skelbti, 
kad lietuviai nori derybų, lenkai patikėjo: 
sumažino J. Želigovskio pulkams paramą ir 
net viena lietuvių delegacija iš Kauno atvyko 
į Vilnių tartis. Varšuva Lietuvos pasiuntinių 
nepriėmė, o Vilnius priėmė. Aišku, derybos 
nedavė rezultatų, bet davė laiko Lietuvos 
kariuomenei persigrupuoti, pašaukti naujus 
šauktinius ir pasiruošti gynybai. Lenkai toliau 
pulti nebedrįso. 

* Kalba pasakyta š. m. birželio 20 d. Lietuvos Są-
jūdžio salėje

** Vilniaus klausimas 1918–1922 Liudininkų akimis/ 
sud. Gintautas Šapoka. – Trakai: Voruta, 2013, 442 p. 

Vilniaus miesto ir krašto lietuviai, lenkų suimti 1927 m. spalio mėn. Sėdi (iš kairės): kun. Nikodemas 
Raštutis, Marija Žukauskaitė, kun. Petras Kraujalis, kun. Jonas Karvelis, Kastas Alekna ir kun. 
Pranas Bieliauskas,. Stovi: Vincas Taškūnas, Uršulė Steponavičiūtė, Marija Girdžiūtė, Bronius 

Leskevičius, Povilas Karazija, kun. Ambraziejus Jakavonis ir kun. Vincas Bobinas 
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Lietuvių švietimas Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte*
Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Gintautas EREMINAS, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ padė-

tis nebuvo lengva jau nuo 1920 m. spalio 9 d., 
kada Lenkijos valstybės kariuomenės dalis, 
vadovaujama generolo Liucijano Želigovskio, 
okupavo ir aneksavo Vilniaus kraštą, tačiau 
reikia pripažinti, kad iki 1923 m. „Rytas“ pats 
steigdavo mokyklas ir skirdavo mokytojus, o 
tik paskui pranešdavo valdžios pareigūnams1. 
Tikrieji lietuvių švietimo draugijai „Rytas“ 
vargai prasidėjo nuo 1923 m. ir kasmet Len-
kijos valdžios, siekusios įvykdyti užsibrėžtą 
tikslą − sulenkinti Vilniaus krašto gyventojus, 
spaudimas draugijai stiprėjo. Pirmiausia, 
nuo 1923 m. Vilniaus apygardos švietimo 
kuratorija (įstaiga, prižiūrinti mokyklų veiklą, 
maždaug atitinkanti dab. Švietimo ir mokslo 
m-jos skyrius) ėmė reikalauti koncesijų (leidi-
mų) mokykloms. Jų reikėdavo gauti atskirai 
kiekvienai mokyklai ir galiodavo ji metus 
(tik nuo 1927−1928 m. kuratorija pradėjo 
duoti neterminuotas koncesijas)2. Antra, tai, 
kad būdavo gaunama koncesija, dar nieko 
nereikšdavo. Lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ vadovybei buvo paaiškinta, kad, 
gavus koncesiją, mokykloje darbo pradėti 
negalima, kol valdžia nepatvirtins mokytojo. 
Patvirtintas galėjo būti mokytojas, turintis 
Lenkijos pilietybę. 1924−1925 m. imta reika-
lauti politinės ištikimybės įrodymo, t. y. mo-
ralybės liudijimo (świadectwo moralności). Tą 
keistokai vadinamą dokumentą valdžia retai 
kam išduodavo. Nuo 1925−1926 m. valdžia 
atkakliai reikalavo, kad mokytojai būtų rei-
kiamo išsilavinimo. Pagaliau valdžia pradėjo 
kibti prie vadovėlių3. Ofi cialių pretekstų ir 
priemonių varžyti lietuvių švietimo draugi-
jos „Rytas“ veiklą Lenkijos valdžiai užteko. 
Pavyzdžiui, 1925 m. atstovas iš Kalesninkų, 
kunigas D. Pieška lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ susirinkime pasakojo, kad Lydos 
apskrityje mokyklų inspektoriaus tarnyba 
(inspektoratas) stengėsi įsteigti lenkiškas mo-
kyklas vietoje lietuviškų. Pelesoje, Rudnioje 
vietoje lietuviškų įsteigė mokyklas lietuvių ir 
lenkų dėstomąja kalba4. 

1926 m. „Ryto“ draugija turėjo gimnaziją, 
mokytojų seminariją, du papildomus mokytojų 
kursus, 100 liaudies mokyklų. Gauta koncesijų 
81 mokyklai. Iš 106 tvirtinimui pateiktų 
mokytojų kandidatūrų buvo patvirtinti tik 
56  mokytojai. Breslaujos apskrities mokyklų 
inspektoriaus tarnyba rūpinosi, kad šalia 
lenkų mokyklos nebūtų lietuvių mokyklų. 
Dėl inspektoratų vilkinimų tėvai, netekę 
kantrybės, vertė mokytojus pradėti mokyti. 
Tai leido lenkų policijai kištis į mokyklų 
gyvenimą, sudaryti mokytojams teismo 
bylas. Lietuvių gyvenamose vietose buvo 
steigiamos lenkiškos mokyklos ir į jas varu, 
net naudojant bausmes buvo varomi lietuvių 
kaimiečių vaikai5. 

Kaip anksčiau, taip ir 1927 m. „Ryto“ švie-
timo draugijos veiklą trukdė lenkų valdžios 
administracija. Švietimo kuratorijos reika-
lavo iš „Ryto“ švietimo draugijos notarinių 
pasižadėjimų, kad ji prisiima atsakomybę už 
kiekvieną mokyklą. Pradėta griežtai reikalauti 
valdiško gydytojo liudijimų apie mokyklų 
patalpų higienos padėtį. Vilniaus apygardos 
švietimo kuratorija 1927/28 mokslo metų 
pradžioje davė kelioms dešimtims mokyklų 
koncesijas be nurodyto termino, mokytojai 
buvo pradėję darbą ir manyta, kad prasidėjo 
geresni laikai. Bet 1927 m. spalio 4−5 d. buvo 
uždarytos 44 mokyklos ir mokytojų semina-
rija. Nuo 1927 m. spalio įvykių iki 1928 m. 
vasario 12 d. padėtis nepasikeitė, o „Ryto“ 
švietimo draugijos valdybos pastangos ati-
daryti mokyklas liko bevaisės6. 

1928 m. draugija išlaikė 103 mokyklas (jose 
mokėsi 3560 mokinių) ir 80 vakarinių suau-
gusiųjų kursų su 1765 klausytojais. Draugijos 
pradžios mokyklų tinklas buvo toks: Vilniuje 
1 mokykla su 3 mokytojais, Vilniaus−Trakų 
apskrityje 37 mokyklos su 45 mokytojais, 
Švenčionių apskrityje 2 mokyklos su 3 moky-
tojais, Breslaujos apskrityje 3 mokyklos su 3 
mokytojais, Ašmenos apskrityje 4 mokyklos 
su 5 mokytojais, Lydos apskrityje 20 mokyklų 
su 25 mokytojais ir Suvalkų krašte 2 mokyklos 
be mokytojų. Iš išvardytų mokyklų koncesi-
juotų buvo tik 52, patvirtinti 58 mokytojai.7 

1929 m. „Ryto“ mokyklų skaičius nepa-
daugėjo, bet ir nesumažėjo. Mokytojų skaičiui 
sumažėjus buvo patarta gimnazijų abituri-
entus raginti stoti į prie švietimo kuratorijos 
steigiamus vienų metų mokytojų kursus8.

Ilgametis „Ryto“ pirmininkas kunigas 
P. Kraujalis 1930 m. pabrėžė: „Ligi šiol kovota 
dėl lietuvių mokyklos paties buvimo Vilniaus 

krašte, dabar reikia mūsų mokyklas gerinti, 
kad išlaikytų konkurenciją su kitataučių 
mokyklomis“9.

„Ryto“ draugija 1931 m. išlaikė Literatų 
gatvėje Nr.11 dviklasę mokyklą, kuri dėl 
vizitatoriaus rastų neleistų naudoti vado-
vėlių buvo uždaryta. Kuratorija uždarė dėl 
neleistinų vadovėlių dar šias kaimo moky-
klas: Miciūnų dviklasę – Gervėčių valsčiuje, 
2) Gėliūnų mokyklą – Gervėčių valsčiuje, 3) 
Beniūnų – Breslaujos apskrityje, 4) Kaniūkų 
dviklasę Kaniavos valsčiuje, 5) Pelesos mo-
kyklą Lydos apskrityje, 6) Pavalakė  – Lydos 
apskrityje, 7) Dubičių – Vilniaus apskrityje ir 
8) Bilių – Ašmenos apskrityje. Vilniaus apskri-
tyje inspektoratas uždarė: 1) Marijampolio, 2) 
Klepočių ir 3) Girių mokyklas todėl, kad jose 
1930 m. nebuvo patvirtinto mokytojo, o mo-
kytojų netvirtino pats inspektoratas. 1931 m. 
„Ryto“ mokyklų skaičius buvo išaugęs iki 100 
su 105 mokytojais, tačiau dėl administracijos 
vykdomų uždarymų ir pačios „Ryto“ švie-
timo draugijos patirtų fi nansinių sunkumų 
draugija 1932 m. jau turėjo 73 mokyklas su 
2500 vaikų ir 75 mokytojais, išlaikytos 3 kaimo 
skaityklos. Gardino inspektoratas mokyklų 
neuždarė, bet jas paliko be mokytojų, nes 
tose vietovėse įsteigė valdiškas mokyklas: 1) 
Švendubrėje, 2) Kašėtose ir 3) Darželiuose. 
„Ryto“ valdyba nutarė stengtis tose vietose 
kur uždarytos lietuviškos mokyklos, steigti 
skaityklas ir tokiu būdu duoti darbo bedar-
biams mokytojams, palaikyti tarp kaimiečių  
tautišką susipratimą10.

1933 m. draugija mokyklų su koncesija 
turėjo jau tik 21, iš jų galėjo veikti 16, kitos ne-
turėjo patvirtintų mokytojų: vieni iš pristatytų 
kandidatų negavo moralybės liudijimo, kitų 
netvirtino dėl pedagoginių sumetimų11. 

1934/35 mokslo metais draugija išlaikė 
Vilniuje Vytauto Didžiojo gimnaziją, kurioje 
mokėsi 219 mokinių (iš jų − 67 mergaitės), 15 
pradžios mokyklų ir 76 skaityklas. Dvi kon-
cesijonuotos mokyklos neveikė, nes kuratorija 
netvirtino mokytojų, svarbiausia darbo šaka 
buvo skaityklos12. 

Draugija 1935/36 metais be Vilniuje 
Vytauto Didžiojo gimnazijos, išlaikė 101 
skaityklą ir 4 pradžios mokyklas13. 

1937 m. kovo 21 d. vykusiame metinia-
me „Ryto“ švietimo draugijos susirinkime 
pirmininkas kunigas K. Čibiras referavo, 
kad draugija 1936 m. kovo 22 d. dar turėjo 77 
skaityklas ir 4 mokyklas, 1937 m. kovo 21 d. 
turi jau tik 14 skaityklų ir 2 mokyklas su 77 
mokiniais14.

Lenkų administracijai uždarinėjant lietu-
vių švietimo draugijos „Rytas“ mokyklas ir 
skaityklas, buvo mėginta įsteigti centrinį kny-
gyną Vilniuje ir iš jo skolinti knygas miestui ir 
kaimui. Vaivadijos saugumo skyrius „Ryto“ 
švietimo draugijos pirmininkui kunigui K. Či-
birui buvo sutikęs leisti tokį knygyną, bet jį 
suorganizavus ir pranešus apie jo atidarymą, 
1937 m. spalio 30 d. iš Vilniaus miesto seniū-
nijos sulauktas draudimas15.

1938 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto 
seniūnija sustabdė draugijos veikimą kaip 
tariamai neatitinkantį esamų draugijos įstatų 
bei įstatymų ir gresiantį viešajam saugumui, 
ramybei ir tvarkai. Draugijos reikalams vesti 
buvo paskirtas kuratorius advokatas Steponas 
Vilanovskis (Stephen Wilanowski). Seniūnijos 
sprendimą draugijos valdyba 1938 m. vasario 
9 d. apskundė vaivadijai kaip nepagrįstą, 
bet vaivadija dėl tų pačių motyvų seniūnijos 
sprendimą patvirtino ir nauju raštu 1938 m. 
vasario 28 d. draugiją uždarė, palikdama tą 
patį kuratorių. Kuratoriui Steponui Vilanovs-
kiui „Ryto“ draugiją valdant buvo uždarytos 
paskutinės skaityklos ir Dainavos mokykla, 
paleisti visi tarnautojai16.

Nors politiškai santykiai tarp Lietuvos 
ir Lenkijos sąlyginai normalizavosi priėmus 
Lenkijos ultimatumą ir 1938 m. kovo 19 d. 
užmezgus diplomatinius santykius, lietuvių 
švietimas Vilniaus krašte ir toliau tebebuvo 
varžomas. Tik 1939 m. gegužės 20 d. Vilniaus 
vaivadija atšaukė savo 1938 m. vasario 28 d. 
sprendimą ir leido draugijai veikti. Atiduo-
dant draugiją vaivadijos atstovai pareiškė, kad 
dabar draugija galės steigti skyrius, skaityklas, 
mokyklas, bet tik tose vietovėse, kur lietuvių 
yra dauguma. Draugijos savo žinioje 1939 m. 
turėjo tik Vytauto Didžiojo gimnaziją ir du 
licėjus, visos kitos įstaigos buvo panaikin-
tos, jų inventorius išblaškytas ar parduotas. 
Lietuvių švietimo draugijai teko visą darbą 
pradėti iš naujo17.

Siekdami atkurtos lietuvių švietimo drau-

gijos „Rytas“ veiklą suderinti su lenkų admi-
nistracija, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininkas kunigas K. Čibiras ir Vytauto 
Didžiojo gimnazijos direktorius M. Šikšnys 
birželio 10 d. lankėsi kuratorijoje. Ten buvo 
kuratoriui Gudeckiui (Gudickiui?) išsakyti lie-
tuvių pageidavimai švietimo srityje, teirautasi 
dėl galimybių steigti mokyklas. Kuratorius, 
sutikdamas, kad mokyklas kai kur bus galima 
steigti, pažymėjo, kad steigiant reikės duoti 
tokias patalpas, kurias vaivadijos komisija pri-
pažins tinkamomis, sureikti realias garantijas 
mokyklų biudžetui, tam tiks nekilnojamasis 
draugijos turtas, o mokytojai privalės turėti 
moralybės pažymėjimus. Kuratoriaus supra-
timu draugija neturėtų 1939 m. steigti daugiau 
kaip penkių mokyklų. Visus šiuos dalykus 
teks kiekvieną kartą aptarti18.

1939 m. birželio 25 d. visuotinis lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ susirinkimas, 
svarstydamas draugijos ateities veiklą, nutarė 
steigti skyrius, skaityklas ir mokyklas19. 

1940 m. kovo 8 d. visuotiniame lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ susirinkime 
draugijos sekretorius kunigas K. Pukėnas 
referavo apie padėtį nuo 1939 m. birželio 25 d. 
iki 1940 m. kovo 8 d. Lenkams valdant, buvo 
imtasi steigti kaimuose skyrius, jų buvo suor-
ganizuota per 100, bet jų legalizacijai užtrukus, 
kilo karas ir jie savo veikla nepasireiškė. Rusų 
kariuomenei užėmus Vilnių taip pat nebuvo 
sąlygų veiklai. Draugija užsiregistravo ir lau-
kė. Vilniui susijungus su Lietuvos valstybe, iš 
pagrindų pakito gyvenimo sąlygos ir draugijai 
tenka persiorientuoti ir persitvarkyti. Susirinki-
me buvo konstatuota, kad stinga su šiuo kraštu 
susipažinusių darbininkų, ypač savanorių, kad 
teks jų palaukti ir prisiauklėti; kad reikės toliau 
aukų kreiptis į kitas vietas, o ypač į Amerikos 
lietuvius, nurodant jiems, kad su Vilniaus iš-
vadavimu nepasibaigė vilniečių vadavimas iš 
nutautinimo. Visų buvo pabrėžiama, kad švie-
timo darbą teks dirbti glaudžiai kontaktuojant 
su kitomis giminingomis organizacijomis20. 

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ egzis-
tavo dar 1940 m. kovo mėnesį. Gali būti, kad 
lietuvių švietimo draugija „Rytas“ nustojo vei-
kusi vėliau − 1940 m. birželio 15−16 d. arba iki 
vadinamojo Liaudies seimo rinkimų, vykusių 

tų pačių metų liepos 14 d. arba tų pačių metų 
rugpjūčio mėnesio viduryje. 

* Pranešimas skaitytas lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ 100-mečiui skirtoje konferenci-
joje 2013 m. sausio 31 d. Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje

1 Martinkėnas Vincas „Vilniaus krašto lietuviškos 
mokyklos ir skaityklos 1919−1939 metais“ Vilnius, 
1989, p. 15

2 Ten pat, p.15–16
3 Ten pat, p. 16
4 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.2., L.2 v., // Lietuvių 

švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1925 
metų lapkričio 29 dienos protokolas

5 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.4., L.4 v., L.5 // Lie-
tuvių švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 
1927 metų sausio 23 dienos protokolas

6 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.6 v., L.7. // Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1928 
metų vasario 12 dienos protokolas

7 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.8 v., L.9.// Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1929 
metų vasario 10 dienos protokolas

8 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.10 v., L.11.// Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1930 
metų kovo 9 dienos protokolas

9 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.12v.// Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1931 
metų kovo 1 dienos protokolas

10 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.14, L.14v.,L.15, L.15 
v.,//Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susi-
rinkimo 1932 metų balandžio 24 dienos protokolas

11 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.20// Lietuvių švieti-
mo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1934 metų 
balandžio 29 dienos protokolas

12 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L. 23 v., // Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1935 
metų gegužės 12 dienos protokolas

13 LMAVB RS F.67 B. 307 D.2 L.26// Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1936 
metų kovo 22 dienos protokolas 

14 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.29, // Lietuvių švieti-
mo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1937 metų 
kovo 21 dienos protokolas

15 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.33 v.,// Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1939 
metų birželio 25 dienos protokolas

16 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.33
17 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.33 v.,
18 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.33 v., L.34
19 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.34
20 LMAVB RS F.67 B.307 D.2 L.35, L.35 v/ Lietuvių 

švietimo draugijos „Rytas“ visuotinio susirinkimo 1940 
metų kovo 8 dienos protokolas
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Lietuvos Karalystės Statutas
Nuo seniausių laikų iš Šv. Pranašų bylojimo, Danguje ir Žemėje įspaustų septynių Karalių ženklų, iš Dievo pažado ir patepimo, per 

tūkstančius metų skriejančio į ateitį, Tiesą, Laisvę ir prisikėlimą, mes, Baltojo Vyčio ainiai, veržiamės iš užmaršties, prakeiksmų 
tamsos, mirties nasrų, keldami Saulės, baltojo Vyčio – Garbės Karaliaus ir Karalystės Karūną savo Karalystės vaikams susitelkti 

vienybėn, Gyvybės ir Meilės garbei prikelti, ir skelbiame Lietuvos Karalystės atkūrimą Laisvės ir prigimtinės teisės Dvasioje.
7529 m. rausnio 8 d.

2012 m. lapkričio 4 d.
Karalius
1. Lietuvos Karalystės ir Karaliaus vėlia-

va – Geltona saulė ir Baltas raitelis ant žirgo 
raudoname lauke.

2. Lietuvos Karaliaus dvasinis ženklas – kara-
liškasis patepimas.

3. Karaliaus patepimas yra Dvasia. Dvasia 
yra asmuo.

4. Pagal prigimtinę teisę Karalius paveldi 
Karalystę be jokių išlygų.

5. Seniausioji Tautos – Žalčių Karalystės – Sar-
matijos – Lietuvos prigimtinė teisė vienareikšmiai 
nusako karališkąjį paveldėtoją. Tai jauniausias 
vyriškos giminės asmuo.

6. Karaliaus sūnūs ir dukros yra kunigaikščiai. 
Teisė į karališkąjį patepimą iki šių dienų perduo-
dama jauniausiajam sūnui.

7. Karališkasis dvasinis patepimas – Dievo 
valia, jo suteikti ar jo atšaukti žmogus negali.

8. Be Dieviškojo patepimo karalius – apsišau-
kėlis ir šventvagis. 

9. Karalius privalo laikytis prigimtinės teisės.
10. Paniekinęs karališkąjį patepimą, sunkiai 

nusižengęs žmogiškosios prigimties įstatymams ir 
savo tautą išdavęs karalius pašalinamas.

Karalienė
1. Karalienė – antras asmuo po Karaliaus.
2. Karalienės dvasinis ženklas – karališkasis 

patepimas, suteikiamas Dievo.
3. Karalienės patepimas yra Dvasia. Dvasia 

yra asmuo.
4. Karalienė privalo laikytis prigimtinės 

teisės.
5. Karalienė gali prarasti patepimą dėl išdavys-

tės ir kitų sunkių nusikaltimų.
6. Karaliui mirus, Valstybę valdo karalienė.

Kunigaikštis
1. Kunigaikščiai – karališkosios giminės ainiai 

nuo seniausių laikų.
2. Kunigaikščio patepimą gali suteikti ir 

Karalius kilniems gyventojams už kilnius darbus, 
nuopelnus ir pasiaukojamą drąsą.

3. Kunigaikščio patepimą gali panaikinti tik 
Dievas. Pilietines teises gali panaikinti Karalius.

4. Kunigaikščio patepimas yra Dvasia. Dvasia 
yra asmuo.

5. Garbingiausi, kilniais poelgiais pasižymėję 
kunigaikščiai sudaro Tėvūnų Tarybą.

6. Tėvūnų Taryba skiria Karalystės vėliavnešį – 
karužą. 

7. Kunigaikščio patepimas ir šiuo suteikiama 
garbė neatsiejama nuo pareigos ir negali būti per-
kama ar parduodama.

8. Kunigaikštis privalo laikytis prigimtinės 
teisės.

Kunigaikštienė
1. Kunigaikštienė – dvasinį patepimą 

vedybomis įgyjantis asmuo.
2. Kunigaikštienės patepimas yra Dvasia. 

Dvasia yra asmuo.
3. Kunigaikštienės patepimą gali suteikti Ka-

ralius už nuopelnus ir pasiaukojimą.
4. Kunigaikštienės patepimą atsiima tik Dievas, 

o pilietines teises – Karalius.
5. Kunigaikštienė privalo laikytis prigimtinės 

teisės. 

1997 m. liepos 17 d. Dievas karūnavo Naująją 
Lietuvą.

2006 m. balandžio 1 d. Lietuvai suteikta Ka-
ralystės Dvasia.

2006 m. balandžio 11 d. Lietuvai suteikta 
Skaistybės Dvasia.

2006 m. gegužės 31 d. Lietuvai suteikta Su-
jungtos Žemės Dvasia.

2006 m. birželio 4 d. Lietuvai suteikta Maldos 
Dvasia.

Karalius
Ne kūnas ir kraujas gimdo pasiaukojimą ir 

garbę, o dvasia, esanti iš Dievo ir Jam pašaukta 
tarnauti per patepimą. Dvasios patepimu 
paženklinti karaliai, kilę iš Skančios, buvo laikomi 
garbingiausiais pasaulyje kilmės žmonėmis. 
Dvasinis Tautos Įsčių ženklas buvo kartu ir 
pagarbos, ir patepimo ženklas. Gudų (lietuvių) 
karaliai iš Gardarikės (Gardino Karalystės) laikė 
garbe būti kilusiems iš Skančios. Karalių patepimas 
karta iš kartos turėjo ir tebeturi religinę prasmę – 
karalius tampa aukščiausiu Tautos dvasininku 
(kunigu). Dvasinis patepimas – tai tiesioginis ryšys 
su Dievu savo Tautai galimybė prašyti ir gauti 
malones. Karalių ir kunigaikščių patepimas yra 
dvasinės kilmės ir jį atsiimti gali tik Dievas.

Tautos Įsčių ženklas yra Saulės vainikas – 
Sauluva, šiandien regimas bažnyčių bokštuose, ja 
padabintos monstrancijos. Tautos Įsčių patepimas 
yra toks galingas, kad būsimųjų kartų karaliams 
ir kunigaikščiams jo atnaujinti ar naujai suteikti 
nereikia. Patepimas kyla kaip Dvasia iš Dievo 
valios ir privalu jo paisyti!

Dažnai karo metu Gudijoje ir kitur buvo renka-
mi karaliai, bet jų galia buvo ribota ir laikina.

(Pagal M. Gimbutienę, J. Statkutę, Č. Gedgau-
dą, A. Lileiką.)

Hobsas:
Tarptautinė teisė amžinai gerbia tam tikrus 

karaliaus teisių aspektus.
Suverenitetas – tai įgyvendintos svarbiausios 

teisės:
• JUS IMPERII (aukščiausia įstatyminė tei-

sė) – teisė vadovauti;
• JUS MAJESTATIS (didybės įstatyminė 

teisė) – teisė būti gerbiamam, pripažįstamam ir 
ginamam;

• JUS HONORUM (šlovės įstatyminė teisė) –  
teisė apdovanoti už nuopelnus ir dorybes;

• JUS IMPERR ET JUS GLADII (žudymo 
įstatyminė teisė) – nepraranda suverenių teisių, 
net ir praradęs valstybę;

• FANS HONORUM (šventoje pagarbo-
je) – pripažįstamas ir saugomas, turi suteikti di-
duomenės titulus kilniems gyventojams.

Patepimas
Patepimas yra Dvasia. Dvasia yra asmuo. 

Patepimas yra šv. Dvasios ženklas – matomas 
nematomas tikrovės ženklas. Patepimas duodamas 
žmogų krikštijant, teikiant Sutvirtinimo ir Ligonio 
sakramentus. Krikšto patepimu vyksta Dievo 
gailestingumo aktas. Patepimu ženklinama 
kunigystė ir vyskupystė. Jį gaunantis asmuo 
pavedamas globoti konkrečiai dvasiai. Kiekvieno 
krikščionio delnai ir kakta patepami aliejumi 
misijai vykdyti.

Dar yra karaliaus ir karalienės patepimai, 
suteikiami Dievo arba vedybų būdu. Jie yra pa-
veldimi. Europoje daug karališkų ir kunigaikščių 
šeimų narių buvo ir tebėra skiriami vyskupais ir 
kardinolais. Įvairios religijos aiškina, kad dangaus 
aukštumuose egzistuoja valdžios, chorai, simfonijos, 
kunigaikštystės, karalystės, sostai. Tai dangaus 
struktūra siūloma žmonijai. Prigimtinis karaliaus 
ir kunigaikščio patepimas toks galingas, kad karta 
iš kartos jo atnaujinti nereikia. Prieš tris tūkstančius 
metų patepimą aprašo Homeras („Iliada“, I Giesmė). 
Tauta, atėjusi pas Visagalį užtarimo prieš graikus, 
gauna Perkūno pažadą: „Pažadu išpildyti tavo 
norus, duodamas tau mano Šventos Galvos ženklą, 
nes nėra mano galioje atšaukti pažadus, užantspau-
duotus mano Šventos Galvos ženklu.“ Tą patį kalba 
ir hetitų karalius Tautgaila, savo karališkąją didybę 
vadindamas Sauluvos antspaudu. Šį Sauluvos 
valdovų ženklą – spindulių karūną naudojo ne tik 
senprūsiai, kilmingi Taurojos dinastijos palikuonys, 
bet ir Skančios, ir visų Trojos 12 karūnų palikuonys, 
patepti Šventos Galvos ženklu. Kiekvienas karalius 
ir kunigaikštis – tai dvasininkas ir valstybininkas.

Pagrindinis patepimas yra ne tik garbė ir parei-
ga, bet ir atsakomybė prieš Dievą ir Tėvynę.

Tauta
Tautos sampratai daugiau kaip dvylika tūks-

tančių metų.
Luvių kalboje rastas Saulės vardas Tawa-

ta – Tauta.
Tautiečiai – Saulės (Sauluvos) Dvasios vaikai.
Sauluvos ugnies ratas – karūna. Tą patį Saulės 

Valdovų ženklą – spindulių karūnoje matome sen-
prūsių vėliavoje. Tauta – tai siela, dvasinis pradas 
(A. Voldemaras).

Tautinė idėja – tai dvasinė idėja. Gražioji Saulė 
prasidėjusi iš Dievo veido (Č. Gedgaudas).

Tautos vaikai – Perkūno ir Saulės palikuonys. 

Dvasios
Pasaulio religijų kongresuose Dievas pripažįs-

tamas ne tik kaip Dvasia, Asmuo, bet viso pasaulio 
tautų Dievas.

Didžiųjų religijų – budizmo, islamo, krikščio-
nybės, atstovai Dangaus dvasių pasaulį nusako 
labai panašiai. Čia matome vyraujančią hierarchi-
ją – karalių, kunigaikščių ir didžiųjų dvasių valdžių 
chorus, simfonijas, tik skirtingų tautų skirtingai 
vadinamos. Lietuvių senojo tikėjimo metu visi 
Dangaus asmenys buvo vadinami dvasiomis. 
Dievą vadino įvairiais vardais – Visagalis, Praam-
žius, Visažinis, Perkūnas. Dvasios – Laima, Milda, 
Gabija, Gemužės ir kitos. Angelai ir arkangelai yra 
graikų kalbos žodžiai. Antikos pasaulyje dvasios 
vadinamos mūzomis, sibilėmis, dievas ir deivėmis 
ir kitaip. Budizme jos įvardijamos kaip Didžiosios 
dvasios, Didžiosios sielos, mahatmos, maharadžos, 
radžos. Visų religijų dvasingieji mato žmogų lydin-
čias dvasias ir jas skiria – tai kalbos, laivės, drąsos, 
tiesos, meilės, aukos ir kitos dvasios. Arabų islamo 
aukščiausi titulai: šachas (karalius), šachinšachas 
(karalių karalius), imamas, mula ir kiti.

Prigimtinė teisė
Prigimtinė teisė yra dvasinės kilmės – kylanti 

iš Dievo ir neatšaukiama. Prigimtinė teisė viršesnė 
už valstybinę teisę, todėl dar vadinama privilegine 
teise,  Dievo malone, Dievo teise.

Prigimtinė teisė gina žmoniškąsias moralines 
vertybes – žmogaus vardą, orumą, laisvę ir kitas. 
Ji draudžia žmogų žeminti, išnaudoti, apgau-
dinėti, prievartauti ir tai vadinama nuodėme. 
Valstybės teisės šalininkai prigimtinę teisę neigia, 
atmeta ir vadina metodologine klaida, nes nori 
patys turėti teisę kištis į kito žmogaus gyveni-
mą  ir jį kontroliuoti. Tai, kad žmogaus kalba, 
orumas, garbė, laisvė yra prigimtinės vertybės, 
rodo jų ryšį su dvasių pasauliu. Kai vengiama 
pripažinti dvasinę žmogaus prigimtį, pateisina-
ma savivalė. Šiandien Lietuvoje prigimtinė teisė 
paneigta, nes tai rodo gausybė šiurkščių žmogaus 
teisių pažeidimų.

Prigimtinė teisė yra dvasinis skydas ne tik 
žmogaus sielai apsaugoti, bet ir Dievo ir žmogaus 
ryšio išlaikymo garantas. Ji – Dievo skirtų dvasių 
meilės ir pagarbos ženklas.

 
Herbas
Mūsų Valstybės garbė (herbas) – Baltas raitelis 

ant žirgo, o virš jų – Geltona saulė. Geltona saulė yra 
ne tik Gardarikės (Gardino Karalystės), bet ir Trojos 
12 Karūnų bei Tautos Įsčių – Skančios (Skandijos) 
dvasinės sostinės ženklas. Saulė minima ir mūsų V. 
Kudirkos „Tautiškoje giesmėje“. Žirgas yra dvasia, 
raitelis – karalius. Kalavijas virš galvos yra Dievo 
žodis. Kai kurie istorikai teigia, kad šiam ženklui 
esą apie tūkstantis metų. Apreiškimo Jonui knygoje 
randame septynis žirgus ir raitelius, o baltas žirgas 
yra karalių karalius – taigi šis įvaizdis turi jau du 
tūkstančius metų. Asirų (getų ir semitų palikuonių) 
kronikose jau prieš keturis tūkstančių metų minimas 
tas pats žirgas ir raitelis. Vilkaviškio rajone yra 
septyni kalneliai, kurie išsidėstę kaip Grįžulo Ratų 
žvaigždės ir vadinami tais pačiais Apreiškimo Jonui 
knygoje minimais raitelių ir žirgų vardais. Archeolo-
gų nuomone, kalneliams (kai kurie supilti) daugiau 
kaip septyni tūkstančiai metų.

Vandenoriaus šaka
Aukščialeiva – 330 m.; Diduoklis – 337 m.; 

Valdaleiva – 360 m.; Varumonių Rikis – 376 m.; 
Varumonis – 380 m.; Pareimys – 382 m.; Vanda-
rius – 400 m.; Vandelorius – 420 m.; Valemiras 
– 453 m.; Tautamiras – 453 m.; Tauta Rikis – 488 m.; 
Gemalė Šventa – 534 m.; Aukštuolis – 534 m.; Motė 
Šventa – 551 m.; Vytinois arba Vytiškis – 551 m.

Varumonių Rikio Šaka:
Gaunimantas – ?; Taurismantas – ?; Variman-

tas – ?; Vyties Rikis – ?; Varių Vajus – apie 777 m.; 
Vyties Saulavis – apie 795 m.; Gudeleiva – 820 m.

 30 metų bevaldė Gardarikė
Varių Rikis – 852 m.; Sakaldas – 852 m.; Al-

gis – 879 m.; Ingvaris – 912 m.; Šventasaulavis – 
945–973 m.; Varių Puolikas, Algis – 973 m.; Šv. Vla-
dimiras – 980–1015 m.; Cėsarinus – ?; Prosperas – ?; 
Dorsprungas – ?; Julijanus – ?; Kunasijus – ?; Ker-
nius – ?; Pajauta-Živibundas – 1180 m.; Kukovai-
tis – 1221 m.; Mindaugas – 1253 m. (išrinktas karui); 
Treniota – 1263 m.; Šventaragis – 1268 m.; Utenas 
– 1272 m.; Girmondas – 1271 m.; Gilignius – 1275 
m.; Trabus – 1279 m.; Traidenis – 1282 m.; Laurus 
– 1282 m.; Vytenis – 1283 m.; Gediminas – 1322 m. 
Jaunutis – 1341–1345 m.

Petras CIDZIKAS,  Lietuvos visuomenės 
veikėjas, rezistentas, disidentas, Vilnius

Lietuvos gyventojų nuomone, mažiausias kainas siūlo „Pildyk“
PR

Lietuvos gyventojams 
pigiausia išankstinio mo-
kėjimo mobiliojo ryšio 
paslauga yra „Pildyk“. 
Tai patvirtino gegužės 
mėnesį rinkos tyrimų 
bendrovės „RAIT“ at-
liktas reprezentatyvus 
nuomonių tyrimas.

„Pildyk yra ir popu-
liariausia išankstinio mo-
kėjimo paslauga. Tyrimo 
duomenimis, ja naudojasi 
56 proc. tokių paslaugų vartotojų.

Mažų kainų lyderis
Žmonių, kuriems „Pildyk“ yra pigiausia išankstinio mokėjimo paslaugų kortelė, kasmet daugėja. 

Šiemet beveik 45 proc. apklaustų gyventojų nurodė, kad mažiausią kainą siūlo „Pildyk“. Tai daugiau 
nei prieš metus, kai „Pildyk“ pigiausia kortele įvardijo 41,9 proc. apklaustųjų.

Tuo tarpu kitas Lietuvoje siūlomas išankstinio mokėjimo paslaugas pigiausiomis laiko po 
maždaug 14 proc. gyventojų.

„Pildyk” yra ir bus mažų kainų lyderis. Žmonėms svarbu bendrauti nevaržomai, todėl visada 

sieksime siūlyti mažiausias kainas“, – sakė Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.
Kadangi „Pildyk” kainos mažiausios, paslaugos vartotojai kalba daugiausiai – vidutiniškai 127,2 

minutes per mėnesį. Kitų išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojai skambina iki 3 kartų mažiau – vi-
dutiniškai po 71,6 ir 39,8 minučių per mėnesį (Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys).

Gyventojų nuomonės tyrimą telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ užsakymu gegužės mėn. atliko 
rinkos tyrimų bendrovė „RAIT“. Buvo apklausti 1013 15-74 metų Lietuvos gyventojų.

Specialus pasiūlymas „Pildyk“ vartotojams
Šiuo metu „Pildyk” pokalbių kainos sumažintos dar labiau – populiarus mokėjimo planas 

„Skambutis” kainuoja 2 Lt per mėnesį vietoj įprastų 5 Lt. 
Mokėjimo planas leidžia 0 centų tarifu skambinti daugiau nei milijonui „Pildyk“ vartotojų ir 

svariai sumažinti ryšio išlaidas.
Užsisakius planą „Skambutis“, papildoma nuolaida suteikiama ir mobiliajam internetui – 1 GB 

kainuos tik 3 Lt/mėn.
„Skambutį“ galima užsisakyti SMS žinutę su žodžiu SKAMBUTIS nusiuntus numeriu 1556. Piges-

nis internetas po „Skambučio” užsakymo gaunamas žinutę su tekstu „N30“ nusiuntus numeriu 1556. 
Paslaugų užsakymo žinučių kainą – 0,15 Lt. Paslaugos galios 30 dienų nuo užsakymo pradžios.

Užsisakius „Skambutį” bus galima toliau naudotis ir pagrindine šios vasaros „Pildyk” dova-
na. Paslaugos vartotojai visą vasarą, naktimis nuo 23.00 iki 06.00, Lietuvoje mobiliuoju internetu 
naudojasi visiškai nemokamai, taip pat nemokamai skambina ir rašo SMS žinutes „Pildyk“ tinkle. 
Pakanka sąskaitą papildyti bet kokia suma ir nemokamos paslaugos bus aktyvuotos 30 dienų.
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Skelbimai, reklama
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Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

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

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

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

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

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Atsiųsta paminėti 

Atviras 
laukas

Reginos Šlamaitės-Kundrotienės knyga 
„Atviras laukas“* – tai dokumentiniai 
apsakymai apie žinomo žurnalisto, rašytojo, 
tautotyrininko Jono Laurinavičiaus vaikystę, 
kupiną pokario dramatizmo, nepriteklių, 
nelengvų išbandymų. Dramatiškus 
išgyvenimus skaidrina pamėgtos knygos, 
tėvų meilė, potraukis literatūrai, dvasinis 
psichologinis nusiteikimas. 

* Atviras laukas: beveik apsakymai/ 
Regina Šlamaitė-Kundrotienė. – Kaunas: 
Naujasis lankas, 2013. – 48 p. 

Vidurnakčio 
pašvaistė

Knygoje „Vidurnakčio pašvaistė“* Jonas 
Laurinavičius pasakoja apie tolimas vaikys-
tės dienas, šiurpų pokarį, kolektyvizaciją, 
savo gimtųjų Onuškio apylinkių (Trakų r.) 
žmonių likimus.

* Vidurnakčio pašvaistė: eskizai/ Jonas 
Laurinavičius. – Kaunas: Naujasis lankas, 
2013. – 192 p.

Be atoslūgių
Produktyvus publicistas, ilgametis 

„ K a i š i a d o r i ų  a i d ų “  r e d a k t o r i u s , 
rašytojas ir aistringas tautotyrininkas 
Jonas Laurinavičius pažymi garbingą 
savo 75-ąjį gimtadienį. Juozo Kundroto 
knygoje „Be atoslūgių“* užfiksuota bent 
maža dalelė darbų, kuriuos jubiliatas 
yra nuveikęs per pastaruosius penkerius 
metus, nekartojant viso to, kas jau aptarta, 
pasakyta monografijoje „Pilnatvė“, skirtoje 
J. Laurinavičiaus septyniasdešimtmečiui. 
Mėginta pažvelgti į kasdienybę, kuri savo 
veržlumu, vidinio nerimo objektyvizavimu, 
dvasinio gyvenimo intensyvumu niekaip 
netelpa į sąvokos kasdienybė rėmus. Daug 
vietos skiriama jubiliato ryšiams su Gimtine, 
jos žmonėmis.

* Be atoslūgių: kasdienybės atspindžiai/ 
Juozas Kundrotas. – Kaunas: Naujasis lan-
kas, 2013. – 232 p. 

Vytautas Varnagiris „Netekties Atmin-
tis“ (eilėraščiai), Vilnius: Atkula, 1998

Netekties 
AtmintisTolimosios

atodangos
Knygoje „Tolimosios atodangos“* Jonas 

Laurinavičius pasakoja apie tolimas vaikys-
tės dienas, šiurpų pokarį, kolektyvizaciją, 
savo gimtųjų Onuškio apylinkių (Trakų r.) 
žmonių likimus.

* Tolimosios atodangos: eskizai/ Jonas 
Laurinavičius. – Kaunas: Naujasis lankas, 
2011. – 136 p.: iliustr.

Voruta 
parduodama 

K400   Alytus, Jotvingių g. 10
            Kaunas, „Akademinis knygynas“,
            VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52
K236   Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.
              sankryža
K369   Klaipėda, Taikos pr. 101
K436   Marijampolė, Stoties g. 2
K466   Panevėžys, Savanorių a. 5
K558   Šiauliai, Tilžės g. 109
K78     Trakai, Vytauto g. 90
K45     Vilnius, Gedimino pr. 19
K7       Vilnius, Gedimino pr. 31
K6       Vilnius, Gedimino pr. 44
K110   Vilnius, Geležinkelio g. 16
K8       Vilnius, Gynėjų g. 1
K145   Vilnius, Konstitucijos pr. 12
K44     Vilnius, Lelevelio g. 2
K5       Vilnius, Sodų g. 22 – 
            autobusų stotis
K572   Vilnius, Sodų g. 22
K26     Vilnius, Sodų g. 22


