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Trakų Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas

B. Jelcinui – aukščiausias 
Lietuvos apdovanojimas

Lietuva – Rusija

Mažoji Lietuva

Jubiliejais paženklinta 
Bitėnų vasara

Rugpjūčio 27 d., pirmadienį, Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
buvusiam Rusijos Federacijos Prezidentui 
Borisui Jelcinui skirtą valstybinį apdovanoji-
mą įteikė jo našlei Nainai Jelcinai. B. Jelcinas 
po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
ordino Didžiuoju kryžiumi už asmeninį 
indėlį įtvirtinant Lietuvos valstybingumą 
ir plėtojant Lietuvos ir Rusijos Federacijos 
tarpvalstybinius santykius.

Šalies vadovė pabrėžė, jog B.Jelcinas ska-
tino demokratinius pokyčius Rusijoje, kurie 
keitė žmonių mąstymą ir atvėrė duris tarp-
tautiniam Baltijos valstybių pripažinimui.

„Iš sovietinės praeities besivaduodama 
naujoji demokratėjanti Rusija sugebėjo 
objektyviai įvertinti istoriją ir pripažinti 
Baltijos šalių nepriklausomybės siekį. Ji tai 
padarė Boriso Jelcino asmenyje. Lietuva 
yra dėkinga tuometinei Rusijai“, – sakė 
Prezidentė.

Valstybės vadovės teigimu, B. Jelcinas 
įkūnijo Rusijos pasirinkimą eiti demokratijos 

ir laisvės keliu, gerbti tautų apsisprendimo 
teisę. Ryžtingai palaikęs Lietuvą Sausio 13-
ąją ir pasmerkęs karinės jėgos naudojimą, 
jis buvo tvirtas Lietuvos nepriklausomybės 
rėmėjas.

1991 m. liepos 29 d. Borisas Jelcinas 

pasirašė Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių 
santykių pagrindų sutartį, kuria pripažinta 
suvereni Lietuvos valstybė ir įsipareigota 
kurti dvišalius santykius draugystės, geros 
kaimynystės, lygiateisiškumo ir abipusės 

Eugenijus SKIPITIS, Bitėnai, Pagėgių sav.

Vydūno draugijos nariai prie F. Bajoraičio bibliotekos Šilutėje

LR Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir buvusio Rusijos Federacijos Prezidento 
Boriso Jelcino našlė Naina Jelcina

 Borisas Jelcinas

Rugsėjo mėnesio „Ma-
gnificat“ viršelį puošia 
vienas seniausių Lietuvo-
je Švč. Mergelės Marijos 
atvaizdų. Šis meniškas, 
gausiomis malonėmis 
garsėjantis Dievo Moti-
nos atvaizdas siejamas 
su Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto vardu. 
Lietuvos krikštytojas Vy-
tautas garsėjo pamaldu-
mu Švč. Mergelei, funda-
vo jos garbei bažnyčias ir 
altorius, o Švč. M. Marijos 
Gimimo diena jam buvo 
ypatingos svarbos: ka-
rūnuoti didįjį kunigaikš-
tį buvo numatyta 1430 
m. rugsėjo 8 dieną. Nuo 
1603 m. rugsėjo 8-osios 
Trakuose vykdavo Švč. 
M. Marijos vardo atlai-
dai. Per XVII a. vidurio 
karus su Maskva stebu-
klingasis atvaizdas buvo 
slėptas ir vėliau išstatytas 
Šv. Kazimiero koplyčioje 
Vilniaus katedroje. 1667 
m. rugsėjo 8 d. keturių 
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Pasvalio katalikių 
moterų draugija

Dr. Aldona VASILIAuSKIEnė

Lietuvių ir vokiečių policininkų žūtis 
prie Eišiškių 1944 m. gegužės 21 d.

Vaida PAKARKLYTė

70 metų jubiliejus – 
be geriausio kadro

Monika RYBELIEnė

Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos paveikslas 
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Eugenijus SKIPITIS, Bitėnai, Pagėgių sav.

Jubiliejais paženklinta Bitėnų vasara
Mažoji Lietuva

Vasaros pabaigoje į kaimus užsukančios 
šventės kvepia medumi, atlaidais arba 
progomis. Bitėnų kaimo vasara paženklinta 
jubiliejais. Čia nuleista 20-osios Vydūno 
draugijos stovyklos vėliava, atšvęstos „Am-
žinosios Rambyno kalno knygos“ 10-mečio 
sugrįžtuvės.

1992 metų vasarą įvyko pirmoji Vydūno 
draugijos stovykla. Stovyklaudami Bitėnuo-
se vydūniečiai daug dėmesio skyrė Vydūno 
dvasinio palikimo išsaugojimui, jo kūrybos 
propagavimui. Vydūniečių stovyklos ne-
atsiejamos nuo Šilutės ir Klaipėdos krašto 
kultūrinio gyvenimo. Draugijos nariai, va-
dovaujami dabartinio jos garbės pirmininko 
dr. Vacio Bagdonavičiaus, ne kartą lankėsi 
Tilžėje, Kintų Vydūno centre, susitiko su 
Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 
skaitytojais, kuriems pristatė naujai išleistas 
Vydūno knygas, savo kūrybą.

Nuo 1992 iki 2006 metų draugijos stovy-
klose vydūniečiai didžiąją laiko dalį skyrė 
Bitėnų kapinaičių tvarkymui. Jų darbu ir 
rūpesčiu pastatyti architektų dr. Martyno 
ir Marijos Purvinų suprojektuoti kapinių 
vartai, kapinaitės aptvertos dailia medi-
ne tvorele. Dažnas stovyklautojų svečias 
buvo šviesaus atminimo šilutiškis, Vydūno 
draugijos garbės narys, Julius Balčiauskas. 
Jo išaugintais dekoratyviniais augalais 
papuoštos Bitėnų kapinaitės, apsodinti Vy-
dūno, Martyno Jankaus, Valterio Kristupo 
Banaičio kapai.

Svečiai ir susitikimai

Stovyklautojų gyvenimą pagyvina susi-
tikimai su Vydūno krikšto dukra Gražbyle 
Venslauskaite. Šiauliuose gyvenanti gar-
baus amžiaus moteris, šiemet atšventusi 100 
metų jubiliejų, dar randa savyje sveikatos 
atvykti į Bitėnus. Dažnas stovyklautojų 
svečias – knygotyrininkas prof. Domas 
Kaunas, Mažosios Lietuvos paveikslų sodo 
pleneruose kuriantys dailininkai. Sunku 
įsivaizduoti stovyklautojų gyvenimą be 
Eirimo Veličkos kanklių ir jo dainų, Dianos 
ir Gintauto Stungurių nuotraukų ir filmų. 
Pernai kaip garbės svečias lankėsi šilutiškis 
Saulius Sodonis, kuris su vydūniečiais pa-
sidalijo prisiminimais apie Sąjūdžio metų 
kultūrinį gyvenimą Šilutėje. Vydūniečių 
stovykloje viešėjo Latvijos Rericho drau-
gijos vicepirmininkė Ingrida Raudsepe su 
bendraminčiais. Tad šiemetinėje stovykloje 
vėl girdėti latviška šneka.

2011 m. 19-osios stovyklos metu įvyko 
Vydūno draugijos suvažiavimas. Buvo 
išrinktas naujas draugijos pirmininkas. Juo 
tapo Rima Palijanskaitė. Jos pavaduotoju 
buvo išrinktas kaunietis medikas Tomas 
Stanikas. Ilgametis Vydūno draugijos pir-
mininkas V. Bagdonavičius tapo Vydūno 
draugijos garbės pirmininku. Šių metų 
pavasarį Vokietijos ambasadoje Vilniuje 
įvyko Vydūno draugijos atstovų susitiki-
mas su jos kancleriu, pirmuoju sekretoriumi 
Friedrichu Wilhelmu Nehlu dėl Vydūno 
atminimo įamžinimo. Šiame Vokietijos 
mieste Vydūnas po karo gyveno, buvo 
palaidotas.

Ambasados kanclerio teigimu, šis 
klausimas buvo sprendžiamas sklandžiai 
ir visiškai nesudėtingai. Miesto meras Rai-
neris Helleris nedvejodamas remia buvusio 
miesto piliečio (1946-1953) dr. Vilhelmo 
Storosto-Vydūno pagerbimą. Memoriali-
nę lentą nutarta atidengti ne privačiame 
Vydūno name Moltkės g. 36, o prie namo 
Viesenstrasė g. 5, kuriame 1946 metais buvo 
įkurdinti karo pabėgėliai iš Lietuvos. Apie 
tai kalbėjo ir iš Detmoldo pas stovyklauto-
jus atvykęs kunigas dr. Miroslavas Danys.

Kunigas M. Danys Vydūno gyvenimu 
ir kūryba susidomėjo visiškai atsitikti-
nai. 1991 m., rengiantis Vydūno palaikų 
perlaidojimui, Detmoldo miesto valdžios 
prašymu, jam teko su palaikų pervežimu 
susijusius dokumentus versti į lenkų kalbą. 
Nuo to laiko kunigas dažnai lankosi Lie-
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tuvoje, turi draugų ir pažįstamų Biržuose. 
Jam atrodo, kad prieš keliolika metų ant 
Rambyno kalno netgi yra grybavęs. Kartu 
su kun. M. Daniu vydūniečių stovykloje 
lankėsi Detmolde gyvenanti viešųjų ryšių 
specialistė Petra Schoröder-Heiddrich.

Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje įvyks 
draugijos išleistų naujausių Vydūno knygų 
pristatymas ir pokalbiai apie mąstytoją. 
Vydūno draugijos nariams buvo įdomu 
išgirsti šilutiškio pedagogo Marcelino 
Ignatavičiaus prisiminimus apie tai, kaip jis 
1938 m. Raseinių gimnazijoje turėjo progą 
sutikti Vydūną.

Jubiliejinė Vydūno draugijos stovyklos 
vėliava Bitėnuose plevėsavo iki rugpjūčio 
14 d. Per tą laiką stovyklautojai dalyvavo 
seminaruose-diskusijose, keliavo Vydūno ir 
jo protėvių takais, dalyvavo „Sueigoje pas 
Martyną Jankų“.

Dailės, muzikos ir 
prisiminimų šventė

2012 m. rugpjūčio 15-ąją – Žolinės die-
ną – Martyno Jankaus muziejuje įvyko tra-
dicinė „Sueiga pas Martyną Jankų Bitėnuo-
se“. Ji prasidėjo M. Jankaus ir kitų Bitėnuose 
palaidotų krašto gyventojų pagerbimu. 
Renginį vedė šilutiškė Ingrida Jokšienė. 
Jos lūpomis ištarti prasmingi žodžiai visą 
popietę šildė žmonių atmintį.

Po to „Sueigos pas Martyną Jankų Bi-
tėnuose“ dalyviai vyko į šalia muziejaus 
esančią, M. Jankaus laikus menančią, dar-
žinę, kurioje klausėsi Vilniaus universiteto 
profesoriaus habil. dr. D. Kauno pranešimo 
apie netikėtai atrastą „Aušros“ („Auszros“) 
archyvą.

Kaunietis vairuotojas Pranas Matijošius 
vieną dieną buvo paprašytas padėti tetai, 
gyvenančiai Kauno centre. Po mediniame 
jos name kilusio gaisro reikėjo remonto. 
Šiukšlėms išvežti moteris pasikvietė gi-
minaitį. Ardant apdegusį namo stogą po 
kiemą staiga pasklido popieriai. Talkininkai 
juos jau ruošėsi išmesti į mašiną, tačiau 
P. Matijošius, pakėlęs lapus nuo žemės, 
pamatė, kad tai laiškai ir atvirlaiškiai adre-
suoti Martynui Jankui. Laiškai buvo datuoti 
1883–1887 ir vėlesniais metais, siųsti iš Ry-
gos, Varšuvos, Prahos, Sankt Peterburgo, 
Maskvos, Odesos, kitų Rusijos imperijos 
miestų, taip pat Bulgarijos, Norvegijos, 
Amerikos. Vyras surinko tuos popierius 
ir parsivežęs namo juos atidžiau patyri-
nėjo. Padedant vyresniajai dukrai Laurai, 
panaršė po internetą, kur rado M. Jankaus 
muziejaus Bitėnuose svetainę. Joje aptiko 
šio muziejaus steigimo iniciatorių, tarp jų 
ir prof. D. Kauno, pavardę. Rasti VU pro-
fesoriaus telefoną buvo nesunku. Archyvą 
išgelbėjęs P. Matijošius sutiko radinį per-
duoti mokslininkui.

Gavus Amerikoje gyvenančių lietuvių 
paramą, dokumentai buvo nuskenuoti 
bei dešifruoti ir 2011 m. išleisti atskiru 
leidiniu „Aušros“ („Auszros“) archyvas: 
Martyno Jankaus rinkinys“ (sudarytojai ir 
parengėjai: prof. habil. dr. Domas Kaunas 
ir Audronė Matijošienė). „Aušros“ archyve 
esanti informacija bus prieinama ateities 
kartoms, pasitarnaus kaip svarbus lietuvių 
tautinio atgimimo pažinimo šaltinis.

Po pranešimo susirinkusiems buvo pri-
statytas į Bitėnus atvykęs archyvo atradėjas 
P. Matijošius su dukromis Laura ir Živile. Jo 
garbei Bitėnuose pasodintas ąžuoliukas.

Šiemet sukako 10 metų, kai tuometinio 
Pagėgių savivaldybės mero pavaduoto-
jo, dabar Seimo nario Kęsto Komskio ir 
verslininko Ričardo Savicko lėšomis buvo 
pagaminta „Amžinosios Rambyno kalno 
knygos“ kopija. Knygos originalas sau-
gomas Nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, retų leidinių skyriuje.

Apie idėjos realizavimą papasakojo 
tuometinė muziejaus direktorė Giedrė 
Skipitienė ir daug pastangų pareikalavusį 
projektą įgyvendinusi vilnietė dailininkė 

Dalia Marija Šaulauskaitė. Pagaminti knygą 
buvo nelengva. Sėkmingai atliktas darbas 
net ir po 10 metų teikia džiaugsmą.

„Amžinoji Rambyno kalno knyga“ šiuo 
metu yra sunkiausia ir, ko gero, didžiausia 
rankų darbo knyga Lietuvoje. Pasidžiau-
gus unikalios knygos jubiliejumi, sueigos 
dalyviams buvo pristatytas restauruotas 
Pagėgių apskrities žemėlapis. Jį nuo su-
naikinimo išgelbėjo istorijos mokytojas 
Robertas Maziliauskas. Pagėgių apskritis 
kaip administracinis darinys egzistavo 
1920–1939 bei 1944–1950 metais. Šis svar-
bus dokumentas, tikėkime, užims svarbią 
vietą naujai planuojamoje muziejaus eks-
pozicijoje. Apie tokius ketinimus šventės 
metu pašnibždomis prasitarė muziejaus 
direktorė Liuda Burzdžiuvienė.

Bitėnuose toliau tęsiama vasaros ple-
nerų tradicija. Jaunųjų dailininkų plenerą 
remia K. Komskio paramos ir labdaros 

fondas. Jau kelintus metus plenerams vado-
vauja šilutiškis dailininkas Aurimas Liekis. 
Šiais metais jame dalyvavo moksleivės iš 
Šilutės, Tauragės ir Pagėgių mokyklų.

Mažosios Lietuvos paveikslų sodas 
pasipildė naujais profesionalių dailininkų 
paveikslais. Savo darbus „Mažosios Lietu-
vos paveikslų sodui“ padovanojo vilnietė 
Kristina Norvilaitė, jurbarkiškė Rasa Gry-
baitė, klaipėdiečiai Rolandas Mačius ir 
Algirdas Vadoklis.

„Sueigą pas Martyną Jankų“ Bitėnuose 
vainikavo kamerinės muzikos ansamblio 
„Vilniaus arsenalas“ (vadovas altistas Ro-
landas Romoslauskas) koncertas.

Iš Venesuelos atvykęs lietuvis Tadas 
Garšva rado progos pakviesti šventės da-
lyvius „mylėti Lietuvą su širdžia“.

Autoriaus ir 
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Vydūno draugijos nariai ruošiasi stovyklos vėliavos pakėlimui Bitėnuose

Martyno Jankaus muziejaus direktorė 
Liudvika Burzdžiuvienė ir Pagėgių 

savivaldybės mero patarėja Rita Vidraitė

„Sueigos pas Martyną Jankų“ dalyviai (iš kairės) Giedrė Skipitienė, Ieva Jankutė, 
Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė ir žurnalistas Saulius Sodonis

Projektą „Mažoji Lietuva abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos“ remia

Sueigos svečiai Ieva Jankutė 
ir prof. Domas Kaunas
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Šilėnai
Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Dr. Martynas PuRVInAS, Kaunas

Projektą „Mažoji Lietuva abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos“ remia

Tokie Šilėnai išliko iki pat Pirmojo pasau-
linio karo pradžios. Ten veikė savi pašto ir 
telegrafo skyriai. Siaurojo geležinkelio stotis 
ir daug kitų svarbių įstaigų veikė kitapus 
upės – Smalininkuose, valsčiaus teismas – 
Viešvilėje, o aukštesnysis teismas – Tilžėje.

1912 m. Šilėnuose stovėjo net 4 užei-
gos namai su įvairių prekių krautuvėmis, 
priklausę E. Šteinleitneriui, K. Tydemanui, 
Richardui Vilkui ir F. Genšui (gal Genčiui). 
Pastarasis (kaip ir G. Heidemanas) dar užsi-
ėmė laivų statyba – panemunių gyvenvietėje 
buvo dirbamos medinės valtys ir stambesni 
laivai.

F. Genšui priklausė ir vietinė lentpjūvė, 
žaliava jai buvo vežama iš gretimos Trapėnų 
girios. Kalvėje darbavosi Bormanas, krepšius 
iš karklų vytelių pynė Kaulas ir Šulmeistrai-
tis (šis asmenvardis gan būdingas Mažajai 
Lietuvai, kur tarp daugumos lietuvininkų 
neretai sulietuvėdavo ir negausūs atvykėliai 
vokiečiai, jų palikuonims sulietuvinant ir 
savo pavardes). Šilėnuose gyveno siuvėjas 
Enzelaitis, batsiuvys Ležinskis, stalius 
Dekeris.

Tad Šilėnai XX pradžioje neprilygo Sma-
lininkų „didmiesčiui“, kur veikė daugybė 
krautuvių ir užeigų. Tačiau tai buvo visai 
neprasta gyvenvietė, kur stovėjo nemaža 
mūrinių pastatų.

XX a. pradžioje Šilėnai liko kaimu, 
kurio gausios sodybos buvo išsimėčiusios 
Nemuno kairiojo kranto pakilumoje. Pasie-
nyje prie vieškelio į Ramoniškius stovėjo 
nemaža muitinės sodyba su dviaukščiu 
raudonplyčiu pagrindiniu pastatu, supama 
dirbamų laukų.

Svarbus buvo vieškelis link Nemuno 
ir ten veikusios perkėlos. Pakrantėje buvo 
įrengta patogesnė prieplauka, kur sustodavo 
ir reisiniai garlaiviai. Kaimavietėje prie to 
vieškelio dėstėsi stambesnės sodybos, ten 
buvo įsikūrę ir užeigos namai su krautuvė-
mis. Vieškelis ėjo šalia Malūno kalno – ant 
tos kalvelės praeityje stovėjęs vėjo malūnas. 
Nuo čia pietvakarių link atsišakojo naujesnis 
vieškelis į Trapėnus – svarbesnį apylinkių 
centrą. Senasis keliukas į Lubėnus ir Trapė-
nus ėjo Nemuno slėnio pakraščiu. Pagrindi-
nis vieškelis nuo Nemuno prieplaukos vedė 
į Lazdynus – praeityje didžiausią gyvenvietę 
šiose apylinkėse.

Vėlesniais laikais kertant Trapėnų girios 
pakraštį, aplink kaimą kūrėsi naujesnių ūki-
ninkų vienkiemiai su savo dirbamos žemės 
ploteliais buvusių miškų vietose. Suregu-
liavus Nemuno krantus, buvusių paupio 
pievų vienas ruožas paverstas dirbama 
žeme. Kalvelėse tarp sodybų liko giraitės. 
Šienauta ne tik panemunėje, bet ir raistų 
pakraščiuose.

Įdomu, kad net ir po germanizacijos de-
šimtmečių dar buvo išlikę oficialūs lietuviški 
toponimai – plotas piečiau muitinės vadintas 
„Sultakis“, pavieškelės plotas išlaikė „Kati-
lėlio“ vardą.

Senų laikų karines realijas priminė pasie-
nyje buvęs Husarų kalnas – gal ten kažkada 
buvęs koks sargybos postas, kur budėdavo 
husarai – kavaleristai.

Šilėniškių gyvenimą lengvino gerų 
vieškelių gausa, gretimi Smalininkai su savo 
prekyviete ir krautuvėmis, tad čia nebuvęs 
koks netikęs užkampis.

Po ištiso šimtmečio ramaus gyvenimo 
panemunius užgriuvo Pirmojo pasaulinio 
karo pradžia – Rusijos okupacijos mėnesiai, 
mūšiai, netektys ir visa kita. Pasibaigus 
alinančiam karui, sulaukta Versalio taikos 
nuosprendžio – Klaipėdos kraštas būsiąs at-
skirtas nuo Vokietijos Rytprūsių (lietuviams 
ir lietuvininkams nesėkmingai bandant 
priminti, kad Mažoji Lietuva šimtmečius 
buvusi abipus Nemuno, kad piečiau tos 
upės taip pat tęsėsi ilgalaikę germanizaciją 
patyrusios senųjų prūsų, o vėliau lietuviškos 
žemės). Naujoji siena atskyrė Šilėnus nuo 
Smalininkų (nuo ten buvusių gausių įstaigų 
ir net nuo bažnyčios – parapijos centro), nuo 
abipus upės gyvenusių giminių ir kaimynų. 
Pykta ir ant naujųjų atskirto krašto valdy-
tojų prancūzų – karo laimėtojų ir Vokietiją 
žeminančios Versalio taikos bendraautorių. 
1923 m. pradžioje Klaipėdos kraštą pradėjus 

valdyti Lietuvos Respublikai, Nemunu buvo 
nubrėžta dar tikresnė valstybinė siena, mui-
tininkai jau turėjo tikrinti ir persikeliančius 
per upę, prireikė dokumentų ir leidimų 
lankytis Smalininkuose.

Nuo 1921 m. Šilėnai atsidūrė Trapėnų 
parapijoje, o nuo 1922 m. – naujojoje Tilžės 
– Ragainės apskrityje. Kaime buvo pasta-
tytas memorialas Pirmajame pasauliniame 
kare žuvusiems kaimynams – sienelėje iš 
lauko riedulių įmūryta akmeninė lenta su 
negrįžusiųjų pavardėmis.

Nuotaikų negerino Vokietijoje užsitę-
susi pokarinė krizė – milžiniška infliacija, 
prekių stygius. Dar prisiminti buvę „seni 
geri laikai“, pražuvusi Vokietijos imperijos 
didybė. Visa tai padėjo sklisti nacionalso-
cializmo ir revanšizmo idėjoms. Sumani 
ir organizuota nacistų propaganda, savo 
įžūlumu patrauklūs populistiniai šūkiai, 
kitaminčių persekiojimas gausino nacistų 
šalininkų gretas.

1933 m. Vokietijoje įsigalėjus nacistiniam 
režimui, Mažoji Lietuva susilaukė naujos 
„dovanėlės“ – 1938 m. buvo pakeisti krašto 
vietovardžiai, ilgaamžius lietuviškus pava-
dinimus išmainant į vokiškus naujadarus. 
Tai turėjo rodyti, kad šis kraštas nuo se-
niausių laikų esąs germaniškas, kad kokie 
lietuvininkai čia buvę tik nereikšmingi atė-
jūnai. Tada senąjį Šilėnų vietovardį pakeitė 
vokiškas vertinys Walheide (reiškiantis tą 
patį – „šilyną“). Taip buvo perrašoma ilga-
amžė krašto istorija.

Prieškariu ne vien politikuota. Dauguma 
šilėniškių tebegyveno tradiciškai – dirbdami 
žemę, uždarbiaudami miško darbuose. Te-
beveikė lentpjūvė, nedidelė laivų statykla ir 
žuvų rūkykla. Įsivedinėta elektra. 1930 m. 
perstatyta mokykla. Didžiausia iš 4 Šilėnų 
užeigų priklausė Gercigui, joje buvo didelė 
salė, alaus baras, vieta muzikavimui ir šo-
kiams, kolonijinių prekių krautuvė. Pašto 
skyriuje šeimininkavo ponia Girnus, ten 
susitikdavo kaimo moterys, laukdavusios 
autobuso į Ragainę.

Vasarą nemenkas verslas buvo miško 
gėrybių rinkimas. Moterys ir vyresni vaikai 
prieplaukoje laukdavo garlaivio „Herold“ 
su uogų ar grybų pintinėmis. Tada Ragainės 
ar Tilžės prekyvietėse už mėlynių kilogramą 
galėta gauti iki 20 reichspfenigių (gan menką 
sumą pagal šių dienų kainų mastą).

Neapsieita be kontrabandos – paklausios 
prekės sausuma neštos į Suvalkijos pusę, per 
Nemuną keltasi į Klaipėdos kraštą. Kainų 
skirtumai skatino į Lietuvos Respublikos 
valdas nešti įvairias pramonines prekes (nuo 
šilkinių moteriškų skarelių iki laikrodžių bei 
įrankių vyrams).

1939 m. Šilėnai (kartu su prijungtu 
Dirvelių kaimu ir Vilkų Kampo girininkija) 
valdė 723 ha žemės, ten priskaičiuoti 428 
gyventojai ir 92 sodybos.

Mažosios Lietuvos ištakas priminė 
daugelio šiliniškių baltiški asmenvardžiai 
(Žilaitis, Krovinus, Baltrušaitis, Šelmaitis ir t. 
t.). Kaime vyravo smulkesni ūkininkai. Buvo 
daug mažažemių ir bežemių samdinių.

Pavyzdžiui, 1944 m. Maksas Švedas 
su 4 asmenų šeima valdė 20 ha, Georgas 
Pėteraitis – 6 ha, Hermanas Čaponas – 9 ha, 
Kristupas Kvesteraitis – 1 ha, Emilis Gucaitis 
– 0,5 ha, Mina Pagalienė – 0,75 ha, Marta 
Bogunienė – 1,75 ha, Georgas Klaudaitis – 5 
ha, Georgas Enzelaitis – 0,5 ha, Gustavas 
Petraitis – 0,75 ha ir t. t. Emilis Žilalis iš naš-
lės Anos Stenkaitienės nuomojo jos nedidelį 
sklypelį – 0,75 ha žemės. Bene didžiausias 
ūkininkas Fricas Laukaitis turėjo per 55 ha 
žemės (tiesa, jo šeimoje ar giminėje tada 
priskaičiuota 11 asmenų). Šilėnuose būta 
nemažai nuomininkų (pavyzdžiui, Georgas 
Brožaitis, Emilis Gavėnas ir kiti), neturėjusių 
savų ūkių ar būstų.

Įdomu, kad daug baltiškos kilmės šilė-
niškių ilgai išsaugojo senąją savo pavardžių 
rašybą, tradicines asmenvardžių galūnes ir 
priesagas. Pavyzdžiui, rašyta Sambals (o 
ne suvokietintai Sambal), Czapons (o ne 
Czapon), Schweds (o ne Schwed).

Tuos senojo gyvenimo pėdsakus nušlavė 
Antrasis pasaulinis karas.

Antrojo pasaulinio karo frontuose žuvo, 

Nuo prieškarinės Lietuvos Respublikos Panemunio muitinės į Šilėnus vykta keltu per Nemuną. Link buvusios 
prieplaukos dar tebeveda senasis akmenimis grįstas kelias. 2002 m. liepos mėn. Autoriaus nuotr.
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nelaisvėje ar kitur pradingo 32 Šilėnų vyrai 
(Kurtas Baltrušaitis, Kurtas Šelmaitis, Gus-
tavas Šilgalis ir kiti). Dar keliolika šilėniškių 
(pavyzdžiui, Kukaitienė su 3 vaikais) žuvo 
besitraukdami į Vakarus.

Sovietiniams užkariautojams nereikėjo 
nei senųjų krašto gyventojų (apylinkėse dar 
užsilikę tokie žmonės kaip nepageidaujami 
„fašistai“ pokariu buvo išvežti į Rytų Vokie-
tiją, etninio valymo metais kuriant sovietinių 
kolonistų apgyventą naują Rusijos terito-
riją), nei baltiškų vietovardžių. Jei 1945 m. 
sovietiniuose dokumentuose ši gyvenvietė 
dar vadinta Šilėnais (Шилленен), tai jau 
1946 m. senojo kaimo liekanos pavadintos 
Pograničnojė (Пограничное) ir priskirtos 
Lazdynų (Krasnoznamensko) rajonui.

Kaip ir kitur niokotos kaimo kapinės, 
palaidotųjų palaikuose ieškota auksinių 
dantų (kurių neturtingi Šilėnų žemdirbiai 
nei nežinojo). Buvo nugriauta ar suniokota 
daug senųjų pastatų. Prieš keliolika metų 
dar stovėjo raudonplytės kaimo mokyklos 

statinys, paverstas keliabučiu gyvenamuoju 
namu.

Po 1991 m. pravertė dar išlikę muitinės 
pastatai .  Apylinkės tapo daugeliui 
neprieinama „pasienio zona“. Tiesa, ir 
sovietmečiu atėjūnai čia nelaukti – netoliese 
plytėjo didžiųjų karinių poligonų plotai, kur 
šaudymo pratybų taikiniais neretai būdavo 
dar išlikusios Mažosios Lietuvos senųjų 
gyventojų sodybos ir trobesiai. Taip tirpo 
baltiškojo paveldo pėdsakai.
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vyskupų vadovaujama procesija grąžino 
paveikslą į Trakų bažnyčios didįjį altorių. 
Po pusės amžiaus, 1718 m. rugsėjo 3–12 d., 
Trakų Madona buvo vainikuota popiežiaus 
Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai 
pirmasis Marijos atvaizdas Lietuvoje, vaini-
kuotas popiežiaus karūnomis, išsaugotomis 
iki mūsų dienų. 

Nuolat pasikartojanti rugsėjo 8-osios 
data ir iškilmių aprašymai patvirtina isto-
rinėje atmintyje puoselėtą Vytauto Didžiojo 
pamaldumą Švč. Mergelei ir valdovo sąsa-
jas su garsiuoju Marijos atvaizdu. Trakų 
paveikslo vainikavimo iškilmių proga 
pastatytuose triumfo vartuose buvo vaiz-
duojamas Vytautas Didysis, o įrašas šalia 
kunigaikščio skelbė: „Iš manęs atimta, tau 
išsaugota“ (Mihi subtracta tibi reservata), 
kas reikštų, kad nors Vytautui karūnos 
užsidėti ir nepavyko, vainikas atiteko Švč. 
Mergelei Marijai.

Kokia šio atvaizdo istorija? Ką šiandien 
galime jame įžvelgti? 

Atvykę į Trakų Švč. M. Marijos Apsilan-
kymo bažnyčią garsųjį atvaizdą išvysime 
didžiajame altoriuje, jį dengia žymaus 
Vilniaus auksakalio Jono Frydricho Šem-
niko XVIII a. pradžioje sukurtas sidabrinis 
aptaisas; Marijos ir Kūdikio galvas puošia 
XVII a. karūnos. „Magnificat“ viršelyje 
turime galimybę pažvelgti į šį atvaizdą be 
sidabrinio rūbo ir karūnų. Matome Dievo 
Motiną su Kūdikiu, Vaikelis laiko knygą, 
Marija – trižiedę rožės šakelę. Paveikslas yra 
nutapytas ant drobės, kuri aptempta ant lie-
pų lentos, jo fonas išraižytas ir paauksuotas. 
Atvaizdo dydis 127x111 cm.

XVIII a. pradžioje paveikslo nugarinėje 
pusėje buvo įrašyta, kad tai esanti ikona, 
kurią Vytautui Didžiajam krikšto proga 
dovanojęs Bizantijos imperatorius Ema-
nuelis II Paleologas (1391–1425 m.). Be to, 
įrašas teigia, kad ši ikona Nikopėja (grai-
kiškai – Pergalingoji), padėjusi imperatoriui 
Jonui Komnenui pralaužti persų apgultį ir 
sėkmingai grįžti į Konstantinopolį [1123 
metais]. 

Dar XVI amžiuje stebuklais ir malo-
nėmis ėmęs garsėti Trakų Dievo Motinos 
paveikslas atskleidžia ir bažnyčios istoriją, 
kurią anksčiausiai yra aprašęs kanaunin-
kas Symonas Mankiewiczius. Iš jo 1645 m. 
Vilniuje išspausdintos knygelės sužinome, 
kad XVII a. pradžioje bažnyčia buvo remon-
tuojama – pristatytas priebažnytis, kalkėmis 
uždažyta navas puošusi bizantinė tapyba, 
įrengtas naujas altorius, į kurį įmontuojant 
Trakų Dievo Motinos paveikslą (anksčiau 
vaizdavusį visafigūrę Švč. Mergelę Mariją), 
teko nupjauti ir atnaujinti. Restauratorių 
tyrimai parodė, kad ankstesnis Marijos 
atvaizdas buvo vėlyvosios gotikos stiliaus, 
Švč. Mergelė vaizduota vienplaukė, galbūt 
su rožių vainiku ant galvos. Pritaikant pa-
veikslą naujam altoriui, buvo nupjauta jo 
apatinė dalis, iš naujo išraižytas ir perauk-
suotas fonas, Marijos figūra pertapyta sutei-
kiant atvaizdui bizantinę stilistiką – vietoje 
šydo nutapytas galvą ir kaktą dengiantis, 
stambiomis klostėmis figūrą apglobiantis 
tamsiai mėlynas maforijus. Akivaizdu, 
kad legenda apie bizantinę šio paveikslo 
kilmę atsirado po šių pertapymų. Iš tikrųjų 
aliejumi ant drobe trauktų liepos lentų grei-
čiausiai XVI a. pradžioje nutapyta gotikinė 
Madona negalėtų būti vadinama bizantine. 
Taip pat nėra tikrų žinių apie kokią nors 
Vytauto iš Bizantijos gautą ikoną. Vis dėlto 
manytina, kad paveikslo kilmės legendoje 
girdimas dabar nežinomo istorinio įvykio 
aidas. Ieškodamas sąjungininkų prieš Os-
manų kariuomenę ir stengdamasis atlaikyti 
turkų puolimus, Emanuelis II Paleologas 
intensyviai siekė pritraukti Vakarų pagal-
bą Konstantinopolio gynybai. Derybas su 
katalikais imperatorius lengvindavo negai-
lėdamas dovanų ir galimiems sąjunginin-
kams dažniausiai dovanodavo šventąsias 
relikvijas. Tarp Emanuelio II adresatų buvo 
ir Vytautas bei Jogaila. Todėl tikėtina, kad 

Trakų Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas

Lietuvos bažnyčių istorija

Vytautas buvo gavęs iš imperatoriaus dova-
nų, tarp kurių galėjo būti ir Marijos ikona. 
Galbūt Vytautui dovanotoji ikona sunyko 
arba dingo, tačiau dovanojimo legenda 
išliko ir ilgainiui buvo pritaikyta garsiajam 
Trakų Dievo Motinos paveikslui, kuris, 
tapęs legendos perėmėju, buvo pertapytas 
bizantinę dailę primenančia maniera. Tokį 
spėjimą patvirtina ir 1630–1631 m. sudarytas 
Trakų parapinės bažnyčios inventorius, gre-
ta šiandien žinomos Trakų Dievo Motinos 
minėjęs ir keletą kitų ypatingai gerbtų Švč. 
Mergelės Marijos atvaizdų. Galbūt kuris 
nors iš jų siekė Vytauto laikus, o gal buvo 
legendos tarpinė grandis – vienam atvaizdui 
sunykus legenda lieka gyvuoti ir susiejama 
su kitu garbingu paveikslu.

Šis Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas 
dar vadinamas Hodegetrija – graikiškai 
„nurodanti kelią“. Marija laiko Sūnų arba, 
tiksliau sakant, tikintiesiems rodo Tą, kuris 
yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). 
Dievo Gimdytojos vaidmuo šio tipo ikono-
se – pristatyti pasauliui Išganytoją ir liudyti 
Įsikūnijimo slėpinį. Knyga Kūdikio rankose 
skelbia: „Aš – įsikūnijęs Žodis.“ (plg. Jn 1, 
14) Kryžius ant Marijos kaktą dengiančio 
maforijaus reiškia būsimą Sūnaus kančią ir 
Atpirkimo malonę, žvaigždė ant kairiojo pe-
ties primena Betliejuje patekėjusią žvaigždę 
ir Marijos mergystės slėpinį. Trižiedė rožės 
šakelė Marijos rankose simbolizuoja Švč. 
Trejybės slėpinį ir teigia, kad Įsikūnijimo 
įvykis – tai Trejybės manifestacija, atsklei-
džianti Išganymo slėpinio esmę ir doktriną: 
„Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo 
Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 
atpirkti esančius įstatymo valdžioje, kad 
mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate 
įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo 
Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ 
(Gal 4, 4–6) Trys rožės žiedai gali reikšti ir 
tris rožinio maldos dalis: džiaugsmingoji, 
skausmingoji, garbingoji. 1611 m. Trakų 
bažnyčioje buvo įkurta Rožinio brolija, 
kuri neabejotinai šią maldą aktyviai pro-
pagavo.      

Nuo XVII a. vidurio paveikslas vis 
labiau garsėjo stebuklais ir malonėmis, 
atsidėkojant jam buvo dovanoti prabangūs 
aptaisai, karūnos, juvelyrikos dirbiniai. 
Daugumą senųjų votų šiandien galima 
pamatyti Trakų bažnyčioje ir Bažnytinio 

paveldo muziejuje. Paveikslo šlovę skleidė 
gausios kopijos, grafiniai atvaizdai plito 
kaip devociniai paveikslėliai ir knygų ilius-
tracijos, medaliukai priminė tikintiesiems 
patirtąsias malones.

Vytauto Didžiojo pamaldumas Švč. 
Mergelei Marijai buvo puoselėjamas ne 
tik tikinčiųjų atmintyje, bet ir poetinėje 
kūryboje. Motiejus Kazimieras Sarbievijus 
(1595–1640 m.) nuostabiame poemų cikle 
apdainavo procesiją iš Vilniaus į Trakus, su-
rengtą kaip padėką Švč. Mergelei už pergalę 
Chotino mūšyje (1621m.). Paveikslą karū-
nuojant (1718 m.) Trakų Madona buvo pa-
skelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
globėja. Carinės priespaudos metais Trakų 
Marijos, kaip valstybės globėjos, gerbimas 
buvo smarkiai suvaržytas ir užgniaužtas; 
sovietmečiu viešas gerbimas – draudžiamas. 
Galima sakyti, kad pamaldumas Trakų Švč. 
Mergelei Marijai atgimė ir ypač sustiprėjo 
paskutinį dešimtmetį: Marijos gimtadienio 
– rugsėjo 8-osios – Vilniaus arkivyskupijos 
jaunimo piligriminės kelionės iš Aušros 

Vartų į Trakų bažnyčią tapo tradicija, atlai-
dai pritraukia vis daugiau tikinčiųjų. 

Nepaisant karų, epidemijų, gaisrų, 
valstybingumo praradimo, griovimų ir 
niokojimų, Trakų parapinė bažnyčia dirbo 
sielovados darbą, kurį liudija įvairiakalbiai 
įrašai krikšto, santuokų, mirčių knygose. 
Vytauto Didžiojo „Neišeikvojamiems dan-
gaus turtams pašvęstos“ Trakų bažnyčios 
ir Marijos atvaizdo istorija suvokiama kaip 
nepertraukiamas, nuolat atsikartojantis ir 
atsinaujinantis tikėjimo liudijimas, įsigėręs 
sienų mūruose, įmintas grindų dangose, 
išreikštas votuose, netylantis maldose. Čia 
galima pamatyti ir pajusti šešis šimtmečius 
trunkančią tarnystę Dievui ir Bažnyčiai.

Dr. Sigita MASLAUSKAITĖ,
Dr. Giedrė MICKŪNAITĖ 

Tekstas spausdinamas iš „Magnificat“. 
Kasdieniai skaitymai, 2012 m. rugsėjis. Nr. 9 (31)

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.

          Rozalimo Švč. Mergelės Marijos vardo 
parapijos bažnyčios Trakų Dievo Motinos – 

Lietuvos Globėjos paveikslas (kopija). 
XVIII a. Pakruojo r.       Jūžintų (Rokiškio r.) Trakų Dievo Motinos 

paveikslo kopija XVIII–XIX a.
Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Trakų bažnyčios altorius Procesijos vėliava su Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atvaizdu
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Pavardės Liubartas 
ir Liubertas

Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZInKEVIČIuS, Vilnius

Pranciška Regina Liubertaitė straips-
nyje Vienos pavardės variantai prieštarauja 
originaliai pavardžių rašybai (Voruta, 2012 m. 
liepos 21 d.) teisingai nustatė, kad pavardė 
Liubartas yra pirmykštė, o jos variantas Liu
bertas (autorės pavardė) yra antrinės kilmės 
perdirbinys.

Iš tikrųjų asmenvardis Liubartas yra 
iš labai senų laikų paveldėtas lietuviškas 
dvikamienis asmenvardis. Juo vadinosi 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
sūnus, Haličo ir Voluinės kunigaikštis, per 
krikštą gavęs Dimitro vardą. Šio asmen-
vardžio pirmasis dėmuo Liu turimas dar 
dvikamieniuose asmenvardžiuose Liudaras, 
Liugailas, Liumantas, Liuteras ir kt. Jis siejamas 
su liauti „nustoti, baigti“ (kitas balsių kaitos 
laipsnis). 

Antrąjį dėmenį  bartas turi dar dvikamie-
niai asmenvardžiai Eibartas, Kybartas, Mil

bartas, Žybartas… ir (eina I komponentu) Bart
lingas, Bartminas… Bet šio dėmens varianto 
 bertas (su e vietoj a, kaip autorės pavardėje) 
lietuvių dvikamieniuose asmenvardžiuose 
nėra, o tai aiškiausiai rodo aptariamos pa-
vardės antrinę kilmę.

Jos atsiradimo šalia Liubartas priežastys 
nėra pakankamai aiškios. Vienas iš galimu-
mų  – baigmens  bertas įsivedimas iš svetimos 
kilmės vardų (ypač krikštavardžių), turinčių 
tokį baigmenį. Plg. krikštavardį Albertas. Dėl 
Algirdas ir kitų dvikamienių asmenvardžių 
su dėmeniu Al šio krikštavardžio baigmuo 
 bertas galėjo būti suvoktas kaip dvikamie-
nių asmenvardžių dėmuo. Iš čia ir galėjo 
atsirasti pavardės variantas Liubertas šalia 
senosios formos Liubartas. Dar plg. Algiment 
(iš Algimentas) su  ment vietoj  mantas – plačiai 
Suvalkų ir Augustavo krašte lenkakalbių 
gyventojų vartojama lietuviškos kilmės 
perdirbta krikštavardžio forma.

Tačiau straipsnio autorė savo pavardės 
atsiradimą nepagrįstai panaudoja kovai su 
jos nemėgstama užsienio pavardžių origi-
naliąja rašyba, nors iš tikrųjų tai du skirtin-
gi, tarpusavyje nesusiję kalbos reiškiniai. 
Straipsnio autorė, pati to nesuvokdama, į 
vieną suplakė praeityje vykusį pavardžių 
perdirbinėjimą (jų iškraipymą dėl slavinimo 
ir pan.) su dabartine užsieniečių pavardžių 
originaliąja rašyba.

Tai neleistinas savavališkas kalbos fak-
tų pritempimas, rodantis, kur gali nuvesti 
aklas ieškojimas pateisinimo įsikaltai į gal-
vą „teorijai“ ir nenoras girdėti kitos pusės 
argumentų.

Replika

Algirdo Pilvelio „atradimas“
Neseniai į rankas pateko laikraščio 

Lietuvos aidas 2012 02 18 numerio iškarpa 
su mano atsiminimais apie poetą Justiną 
Marcinkevičių, perspausdintais iš Vorutos 
(2012 01 07). Nustebino publikacijos antraštė 
Zigmas Zinkevičius prieš Justiną Marcinkevičių. 
Iš tikrųjų mano atsiminimai buvo a p i e 
J. Marcinkevičių, o ne prieš jį. Juos rašiau 
norėdamas geranoriškai pateikti duomenų, 
kuriais galėtų pasinaudoti poeto kūrybos 
tyrėjai, aiškindamiesi toje kūryboje esamų 
digresijų (jos iš tikrųjų yra) atsiradimo 
priežastis. Poetą gerai pažinojau nuo pat 

jo studijų Vilniaus universitete pradžios. 
Aprašiau jį tokį, koks jis man tada ir vėliau 
atrodė. Tai tik prisiminimai, kuriuos rašant 
kovoti prieš J. Marcinkevičių net minties 
nebuvo. Taigi publikacijos (beje, nelabai 
tiksliai nurašytos) antraštė yra ne tik poetą 
ir mane įžeidžianti, bet taip pat klaidinanti 
Lietuvos aido skaitytojus.

Akad. prof. habil. dr. 
Zigmas ZINKEVIČIUS

Vilnius, 2012 08 14

Pietryčių Lietuvos metų mokytojo 
premijos skyrimo nuostatai

Dokumentai

I. Bendrieji nuostatai
1. Pietryčių Lietuvos metų mokytojo 

premijos skyrimo nuostatai reglamentuoja 
mokytojo atrankos kriterijus ir premijos 
skyrimo tvarką.

2. Premiją steigia Lietuvių švietimo 
draugija ,,Rytas“.

3. Premijos tikslas – įvertinti Pietry-
čių Lietuvos mokytojų praktinės veiklos 
nuopelnų ir indėlio į Pietryčių Lietuvos 
tautinę darną, jos integravimąsi į Lietuvos 
visuomenę.

4. Premijos dydis – 1 000 Lt. Premija 
skiriama kiekvienais metais Tarptautinės 
mokytojų dienos proga. Kartu su premija 
įteikiamas diplomas.

II. Kandidatų premijai gauti atrankos 
kriterijai

5. Kandidatams taikomi atrankos kri-
terijai: 

5.1. tautinio, pilietiško sąmoningumo, 
kitų bendražmogiškųjų vertybių diegimas 
kuriant atvirą mokyklą;

5.2. mokytojo praktinės veiklos rodikliai: 
mokytojo ir jo ugdomų mokinių pasieki-
mai ir pažanga (įvairių rajono, respublikos 
olimpiadų, konkursų, parodų, sėkmingo 
ugdymo (-si) rezultatai);

5.3. mokytojo mokymo metodiniai 
darbai (vadovėliai, ugdymo programos, 

mokymo priemonės ir kt.), kvalifikacijos 
renginiai, autentiškos patirties sklaida, da-
lyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose 
projektuose;

5.4. mokytojo vaidmuo diegiant dalyki-
nes ir metodines inovacijas;

5.5. aktyvus dalyvavimas miesto, rajono, 
šalies pedagoginėje ir visuomeninėje, ekspe-
rimentinėje ir mokslų tiriamojoje veikloje;

5.6. konceptualūs darbai švietimo sri-
tyje formuojant ir įgyvendinant švietimo 
strategijas.

III. Premijų skyrimo tvarka
6. Kandidatus premijai gauti siūlyti turi 

teisę švietimo įstaigų vadovai, švietimo 
asociacijos, mokiniai, jų tėvai ir jų organi-
zacijos.

7. Įstaigos vadovas teikia kandidatūrą 
mokyklos tarybai ir, esant tarybos prita-
rimui, rengia rekomendaciją ir iki rugsėjo 
25 d. pristato Lietuvių švietimo draugijai 
,,Rytas“ adresu:

Juodžių g. Nr. 26-1,
Marijampolis,
LT-13210 Vilniaus r.

Patvirtinta Lietuvių švietimo draugijos 
,,Rytas“ pirmininko Algimanto Masaičio 

2010 06 30

(1940 07 23–2012 07 23)

Pro memoria

Zofiją Paulikaitę palydint
Vilniaus rajono patriotus pasiekė liūdna 

žinia: 2012 m. liepos 23 d. Anapilin išėjo įžy-
mi Vilniaus rajono patriotė, buvusi šio rajono 
Sąjūdžio pirmininkė Zofija Paulikaitė. 

Z. Paulikaitė gimė 1940 m. liepos 23 d. 
Baigusi architektūros studijas dirbo Vilniaus 
rajono savivaldybėje landšafto architekte.

Nepriklausomybės laikais aktyviai 
įsijungė į Sąjūdžio veiklą ir buvo išrinkta 
Sąjūdžio pirmininke. Savo gyvenimą ji skyrė 
kitiems, daug dirbo gindama lietuvių ir kitų 
lojalių piliečių teises Vilniaus rajone. Kiek 
galėdama padėdavo žmonėms: konsultuo-
davo įvairiais klausimais – tiek architektū-
ros, tiek žemės ūkio klausimais, mokė jaunus 
architektus. Svarbiausi jos nuopelnai buvo 
visuomeniniai. Architektė Zofija parinko 
vietas ir suprojektavo šiuos paminklus, pa-
žyminčius Lietuvos praeities įvykius:

1989 m. liepos 6 d. pastatytas obeliskas 
karaliui Mindaugui ant Juozapinės kalno 

Medininkuose. Minėjimą organizavo Vil-
niaus rajono Sąjūdis. Nuo to laiko pradėta 
minėti Valstybės diena Vilniaus rajone. 
1989 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus rajono 
sąjūdininkai pastatė koplytstulpį Baltijos 
keliui atminti. 

Vilniaus grįžimo Lietuvai proga pa-
minklą Maišiagaloje ir Riešės gyvenvietėje 
prie lietuviškos gimnazijos „Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę“.

Zofija apdovanota Sąjūdžio medaliu ir 
padėkos raštais už nuopelnus Lietuvai.

Zofijos Paulikaitės vardą  minės kartos 
ir suvoks jos nuopelnų prasmę.  

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Lietuvos Sąjūdis

„Vilnijos“ draugija
TSLKD Vilniaus rajono skyrius

Akad. Zigmas Zinkevičius

B. Jelcinui – aukščiausias 
Lietuvos apdovanojimas

Lietuva – Rusija

naudos principais pagal visuotinai pripa-
žintas tarptautinės teisės normas.

Boriso Jelcino indėlis buvo lemiantis 
išvedant SSRS kariuomenę iš Lietuvos bei 
1997 m. pasirašant sutartį dėl Lietuvos ir 
Rusijos valstybinės sienos.

Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius 
yra vienas iš aukščiausių valstybinių ap-

dovanojimų, kuris skiriamas Lietuvos ir 
užsienio valstybių vadovams bei piliečiams 
už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei. 
Valstybinis apdovanojimas Borisui Jelcinui 
skirtas minint Lietuvos ir Rusijos santykių 
20-metį.

Prezidentės spaudos tarnyba

Atkelta iš 1 p.
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Lietuvos katalikių moterų sąjungos puslapis

Pasvalio katalikių moterų draugija
Dr. Aldona VAsiliAuskienė, Vilnius

Nukelta į 7 p.

2012 m. birželio 9 d. Vilniuje įvyko Lie-
tuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) 
suvažiavimas, kurio svarbiausi klausimai: 
Statutas bei naujos vadovybės rinkimai. Su-
važiavime dalyvavo per pusę šimto moterų, 
atvažiavusių iš įvairiausių Lietuvos miestų: 
Kauno, Alytaus, Panevėžio, Pakruojo, Kai-
šiadorių, Anykščių, Šiaulių Vilniaus, Biržų, 
Žiežmarių, Liudvinavo, Radviliškio, Pasva-
lio (apie tai rašyta „Vorutoje“ 2012. Liepos 
7, Nr. 14. P. 6–7).

Patvirtintas senųjų Įstatų (Statuto) pa-
keitimas nauju. LKMS pirmininke išrinkta 
Dalia Batutienė, išrinkta  LKMS taryba, kuri 
išsirinko valdybą. LKMS valdybos narės: 
Marija Butkevičienė, Vlada Čirvinskienė, 
Janina Klungevičienė, Onutė Mincienė, Jū-
ratė Plungienė, Marytė Šakienė, Aldona Va-
siliauskienė, Aldona Vyšniauskienė, Jolanta 
Žakevičienė. Valdybos narys yra dvasios 
vadas Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios 
klebonas kun. Vytautas Rapalis, paskirtas 
vyskupų skyrimu, valdybai vadovauja 
LKMS pirmininkė Dalia Batutienė. Išrinkta 
Revizijos bei Etikos komisijos. 

1994 m. birželio 15 d. Vilniuje atkūrus 
lietuvių katalikių moterų sąjungą – pagrin-
dinę katalikių moterų draugijas vienijančią 
instituciją – pradėjo atsikurti ir katalikų mo-
terų skyriai įvairiuose rajonuose. Lietuvės 
katalikės: pedagogės, medikės, katalikiškųjų 
organizacijų atstovės, buvo pasiryžusios 
suvienyti jėgas.

„Vorutos“ puslapyje, skirtame LKMS 
istorijai, pristatysime LKMS nepriklauso-
mybę atgavusioje Lietuvoje atkurtų ar įkurtų 
skyrių bei draugijų veiklą. 

Pasvalio katalikių moterų draugijos 
atkūrimas

1994 m. rugpjūčio 22  d. atkurta katalikių 
moterų draugija Pasvalyje. Pirmąja pirmi-
ninke išrinkta skyriaus atkūrimo iniciatorė 
ir organizatorė Bronė Aukštikalnienė. Jos 
vadovaujamos katalikės moterys atliko 
daug prasmingų darbų. Po keturiolikos 
metų 2008 m. kovo 9 d. nauja pirmininke 
išrinkta Aldona Petkevičienė. Šiuo metu 
Pasvalio katalikių moterų draugija jungia  98 
nares, tačiau skaičius keičiasi: vienos miršta, 
įsijungia naujos.  

Pasvalio katalikių moterų draugijos ko-
mitete yra 12 narių su pirmininke: Aldona 
Petkevičienė (pirmininkė), Bronė Aukštikal-
nienė (garbės narė), Danutė Baltrūnienė (at-
sakinga už ūkinę dalį), Vlada Čirvinskienė 
(pavaduotoja), Eugenija Kiznienė (atsakinga 
už nario mokestį), Kazimiera Kiznienė (at-
sakinga už kapinių priežiūrą), Genovaitė 
Liolienė (atsakinga už ligonių lankymą), 
Danutė Matulienė (sekretorė), Genovaitė 
Motiejūnienė (atsakinga už ūkinę dalį), 
Vijolė Saulevičienė (atsakinga už draugijos 
vėliavą), Birutė Simonaitienė (pavaduotoja) 
ir Regina Trepekūnienė (atsakinga už litera-
tūrinius renginius).

 Pasvalio katalikių moterų draugijos 
pirmininkė Aldona Petkevičienė – prekybi-
ninkė, baigusi technikumą (jos brolis kun. 
Algirdas Paliokas SJ). Pasak V. Čirvinskie-
nės, ji pasiaukojančiai atlieka savo pareigas, 
yra tolerantiška, visada taria nuoširdų ir 
svarų žodį, siūlo įvairias idėjas. Moterys 
nepamiršta konsultuotis ir su buvusia pir-
mininke Brone Aukštikalniene.

Nuo  2002 m. spalio 25 d. į komitetą 
išrinkta Vlada Čirvinskienė šias pareigas 
užima ir dabar – tai „seniausia“ iš visų bu-
vusių ir esamų komiteto narių. Nuo 2010 m. 

birželio 5 d. ji yra Pasvalio dekanato Gyvojo 
Rožinio vadovė. Be to, V. Čirvinskienė yra  
LKMS Etikos komisijos pirmininkė, taip pat 
ir LKMS valdybos narė. 

Pavaduotoja Vlada Čirvinskienė
Vlada Balzarevičiūtė-Anilionienė-Čir-

vinskienė gimė Telžių kaime (12 km nuo 
Pasvalio), vyskupo Antano Pranciškaus Au-
dzevičiaus (Audzijonio) (1833 06 13–1895 06 
10) gimtinėje. Telžių k. baigusi pradinę mo-
kyklą, tęsė mokslus Skrebotiškio (Pasvalio r.) 
aštuonmetėje mokykloje, čia baigusi 5 klases, 
toliau mokėsi Pasvalyje, kur baigė vidurinę. 
1978 m. ištekėjo už Antano Anilionio. Likusi 
našle, ištekėjo už Romaldo Čirvinsko. 

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginio 
universiteto Istorijos fakultetą. Pradžioje 
dirbo Dagilynės aštuonmetėje mokykloje 
(Pasvalio r.), vėliau – Pasvalio I vidurinėje 
mokykloje (dabar Petro Vileišio gimnazija). 
Nuo 1987 m., pastačius naują II vidurinę 
mokyklą (dabar tai Pasvalio Lėvens pagrin-
dinė mokykla), pradėjusi joje dirbti, istorijos 
moko ir šiandieną. Tačiau jau nuo 2001 m. 
V. Čirvinskienė yra istorijos mokytoja meto-
dininkė. Dėsto istoriją 5–10 (anksčiau 5–12) 
klasėse. Dalyvauja (su mokiniais) įvairiuose  
respublikiniuose projektuose bei konkur-
suose. Daug metų vadovauja kraštotyros 
būreliui „Gimtinė“. Mokytoja metodininkė 
V. Čirvinskienė – esperanto klubo narė. 

Be pedagoginio darbo itin reikšminga V. 
Čirvinskienės visuomeninė veikla, ypač Pas-
valio katalikių moterų draugijoje – ji ne tik 
draugijos komiteto narė, bet ir pirmininkės 
pavaduotoja, prisidedanti prie visų moterų 
organizuojamų renginių. Duomenis šiam 
straipsniui irgi pateikė V. Čirvinskienė, už 
tai straipsnio autorė nuoširdžiai dėkinga.

Pasvalio katalikių moterų draugijos 
komiteto narės – aktyvistės 

Antroji pavaduotoja – Birutė Simonai-
tienė. Ji katalikių moterų renginių nepa-
mainoma režisierė, puiki kulinarė. Birutė 
nuoširdi pagalbininkė Regina Trepekūnie-
nė, Danutė Matulienė – sekretorė, aktyvi 
renginių dalyvė. Muzikine renginių dalimi 
rūpinasi gražiai giedanti Zita Dvilienė, 
Genutė Motiejūnienė ir Danutė Baltrūnienė 
– nepakeičiamos šeimininkės.

Pasvalio katalikių moterų draugijos 
moterys labai aktyvios, dalijasi patirtimi su 
kitomis katalikiškomis organizacijomis. Be 
jau anksčiau išvardintų, paminėsiu keletą 
komiteto aktyvisčių: Janina Gabriūnienė, 
Stanislava Gasiūnaitė, Genovaitė Gumbe-
levičienė, Marijona Janušonienė, Aldona 
Juzeliūnienė, Marija Kavaliauskienė, Euge-
nija Kiznienė, Kazimiera Kiznienė, Genutė 
Lapinskaitė, Elžbieta Meškauskienė, Emilija 
Mugulienė, Kostancija Pisarskytė, Genovaitė 
Radėnienė, Irena Sakalauskienė, Vijolė Sau-
levičienė, Stanislava Šatienė,  Aldona Šlažie-
nė, Danutė Špokauskienė bei katalikiškos 
spaudos platintojos: Valda Balienė, Salomėja 

Karoblytė, Valerija Tarvydienė. 
Ekskursijos – konferencijos „Ant ratų“, 

piligriminės kelionės 
Išrinkta į komitetą V. Čirvinskienė 

pradėjo organizuoti ekskursijas. Iki tol šia 
Pasvalio katalikių moterų draugijos vei-
klos kryptimi užsiėmė Janina Tamutienė. 
Dabar ji – silpnaregių „Šviesos“ draugijos 
pirmininkė. 

Ekskursijos yra  tradicinės bei išvažiuo-
jamosios – konferencijos. Komiteto moterų 
siūlymu katalikiškųjų vertybių sklaidai 
organizuojamųjų išvažiuojamųjų konferen-
cijų „ant ratų“  tematika gana įvairi ir skirta 
kunigų šviesuolių atminimui (Dievo tarnui 
kun. Alfonsui Lipniūnui, kun. Pranciškui 
Masilioniui SJ), bažnyčių istorijai, susitiki-
mams su vietos bendruomene.

Susitikimuose su įvairių vietovių ben-
druomenėmis katalikės moterys pasakoja 
apie savo veiklą, draugijos ateities planus 
ir veiklos tikslus.

Gegužės mėnesį organizuojamos kon-
ferencijos religine tematika, skirtos Švč. 
Mergelei Marijai. Gegužės mėnesį katali-
kės moterys, apsilankydamos kaimuose 
ir dalyvaudamos „mojavose“ (gegužinėse 
pamaldose), lieka sužavėtos giesmininkų 
melodijomis, giesmių tekstais.

Pasvalio katalikių moterų draugija or-
ganizuoja piligrimines keliones po Lietuvą. 
Čia galima išskirti kelias tokių kelionių gru-
pes: vienos jų nuolatinės, organizuojamos 
kasmet, į kitas keliauta kartą. Pastebėtina, 
kad piligriminės kelionės iš Lietuvos ribų 
išsiplečia ir į Latviją. Pateiksime keletą 
pavyzdžių: „Aušros Vartai“ (nuo 1998 m. 
organizuojamos kasmet lapkričio mėn.), 
„Pivašiūnai“ (nuo 2002 m. kasmet rugpjūčio 
mėn.), „Telšiai–Kretinga–Palanga“ (1998–
2008 m. liepos, rugpjūčio mėn.), „Žemaičių 
Kalvarija“ (nuo 1995 m. kasmet liepos mėn.), 
„Šiluva–Tytuvėnai–Kryžių kalnas, vienuoly-

nas“ (nuo 1995 m. – rugsėjo mėn.), „Pažaislio 
vienuolynas, Kaunas, Agluona (Latvija)“ 
(2008 m. rugpjūčio 13–14 d.), „Pakruojis–Lin-
kuva“ (2011 m. liepos 17 d.).

Lankytasi Marijampolėje (2008, 2009, 
2010, 2012 m. liepos 17 d.), kardinolo Vin-
cento Sladkevičiaus gimtinėje (2008 m. 
gegužės mėn.). 

Aplankytos parodos bei kitos svarbios 
istorinės vietos: respublikinė prakartėlių 
paroda Rokiškyje (2009 m. sausio 29 d.), 
Slaptosios spaudos spaustuvė (Pakaunė – 
sodai, 2009 m. gegužės mėn.).  

Be to, Pasvalio moterys katalikės yra 
aplankiusios Šventąją Žemę bei šventas 
vietas Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Norvegijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje, 
Šveicarijoje, Italijoje, Turkijoje.

Išvažiuojamosios konferencijos – tai kon-
ferencijos „Ant ratų“. Jos organizuojamos 
kasmet  birželio–rugpjūčio mėnesiais. Tokių 
konferencijų jau įvykę 12. Reikia pasakyti, 
kad jos vyksta ne tik Pasvalio rajone, bet 
pasiekė ir kitus regionus, tarkim, Panevėžį, 
Palėvenę. Pateiksiu pavyzdžių.

Konferencija, skirta Dievo tarnui kun. 
Alfonsui Lipniūnui (vedė V. Čirvinskienė), 
vyko 2009 m. rugpjūčio 8  d. ir pradėta  Pa-
nevėžio katedroje, po to melstasi prie kunigo 
kapo šventoriuje ir keliauta į Talkonius. 
Pumpėnų bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios kun. A. Lipniūno garbei. Po jų per 
susitikimą su Pumpėnų bendruomene vyko 
konferencija. Programą pristatė ir svečiai iš 
Alytaus – „Dzūkų pulkuciai“ (vadovė Anta-
nina Urmanavičienė). Keliauta į Stebeikėlius, 
Žadeikius. 

Pasvalio katalikės moterys džiaugėsi, 
kad konferencijoje dalyvavo Biržų, Pakruojo, 
Panevėžio, Šiaulių katalikių moterų draugijų 
narės bei minėti svečiai iš Alytaus.

Grupelė Pasvalio katalikių moterų draugijos 
narių Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos 

klebonu kun. Algiu Neverausku prie Pasva-
lio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (2012 m. 

rugpjūčio 11 d.)

Po adventinės popietės (2008 m. gruodis). Iš dešinės sėdi: Pasvalio katalikių moterų draugi-
jos pavaduotoja Vlada Čirvinskienė, Elena Dalia Vilimienė (Pakruojis), LKMS dvasios vadas, 
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebonas kun. Vytautas Rapalis, tuometinė LKMS pirmininkė 

Janina Klungevičienė (Šiauliai) ir prie kanklių Elena Ralienė (Šiauliai)

2012 m. birželio 9 d. LKMS suvažiavime Vilniuje Pasvalio katalikių moterų draugijos pirmininkės 
pavaduotoja Vlada Čirvinskienė sekretoriauja suvažiavimui (antroje eilėje trečia dešinėje)
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Paminėsiu ir kitą konferenciją (vedė Birutė 
Simonaitienė), skirtą kunigui šviesuoliui Pran-
ciškui Masilioniui SJ. Ji pradėta šv. Mišiomis 
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
2010 m. birželio 12 d. Po šv. Mišių aplankyta 
gimtinė Pažosų k. (Pasvalio r. ), Palėvenė 
(Kupiškio r.), kur ilgą laiką klebonavo kunigas 
Pranciškus. Čia kunigo P. Masilionio SJ garbei 
buvo aukotos šv. Mišios, parengta ir pristatyta 
paroda, prisimintas gyvenimo bei kunigystės 
kelias. Renginyje dalyvavo katalikės moterys 
iš Biržų, Panevėžio, Pakruojo, Šiaulių. 

2012 m. birželio 27 d. organizuota dva-
sinė – kraštotyrinė konferencija „Ant ratų“ 
„Parymokim prie tėviškės slenksčio“, skirta 
dvasinei – pažintinei gyvenamosios vietos 
istorijai, t. y.  šventų vietų – septynių an-
gelų – lankymui ir minėjimui (už Pasvalio 
bažnyčios šventoriaus): Gyvybės angelas 
(tautodailininkas Petras Pranskūnas ), Vilties 
(tautod. Stasys Motiejūnas), Žvejų (tautod. 
Kęstutis Krasauskas), Nuolankumo (tautod. 
Virginijus Jackūnas), Liūdesio (tautod. Graž-
vydas Švaikauskas), Gimstančiųjų (tautod. 
Vytautas Jackūnas ), Kalbos (tautod. Arūnas 
Grušas). 2010 m. rugsėjo 17 d. juos pašventino 
Pasvalio dekanas, Pasvalio Šv. Jono Krikštyto-
jo klebonas Algis Neverauskas. Pašventinus 
angelų skulptūras, renginys vyko Pasvalio 
krašto muziejuje. Dalyviai žiūrėjo Birutės 
Simonaitienės vadovaujamo Neįgaliųjų centro 
narių bei katalikių moterų parengtą vaidini-
mą, skirtą  Maironiui ir Palaimintajam Jurgiui 
Matulaičiui. Vaidino moterys be specialaus 
pasirengimo, bet kiek buvo nuoširdumo 
liudijant katalikiškų vertybių svarbą. Jos 
gebėjo įprasminti širdyse grožį. Scenarijų 
konferencijai kūrė bei renginį vedė V. Čir-
vinskienė, pateikusi ištraukų iš Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio „Užrašų“. Šiame renginyje 
pamatytas ir filmas „Sieninė tapyba Pasvalio 
krašto bažnyčiose“.

Filmas „Sieninė tapyba Pasvalio krašto 
bažnyčiose“

Projektų konkurse „Nekilnojamojo kultū-
ros paveldo pažinimo sklaida ir atgaivinimas“ 
Pasvalio krašto muziejaus muziejininkės Gitos 
Rachmančiukienės bei muziejaus dailininko  
Mindaugo Vegio pateiktas projektas filmui 
„Sieninė tapyba Pasvalio krašto bažnyčiose“ 
buvo teigiamai įvertintas – iš Kultūros pavel-
do departamento prie Kultūros ministerijos 
skirtos lėšos filmui sukurti. Vaizdo medžiagą 
ruošė televizijos operatorius Laimas Jurkus. 
Sieninė tapyba bažnyčiose iki tol buvo viena 
mažiausiai tyrinėtų Pasvalio krašto kultūros 
paveldo sričių.

Filmo „Sieninė tapyba Pasvalio krašto 
bažnyčiose“ pristatyme 2011 m. rugsėjo 22 d. 
dalyvavo ir Pasvalio katalikių moterų drau-
gijos narės. Tekstą filme skaitė buvusi gimna-
zistė, dabar jau studentė Egidija Mačiulytė, 
lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius 
Vaškų ir Pumpėnų bažnyčiose vargonais atli-
ko kraštietis studentas Rimvydas Mitkus.

Parodos 
Pasvalio katalikės moterys organizuoja 

įvairias parodas. Viena įsimintiniausių – 
„Šventųjų paveikslų istorijos“ (2008 m. spalio 
22 d.–lapkričio 30 d.). Moterys atnešė namuo-
se pagarbiai saugomus paveikslus, pasakojo 
jų istoriją: kaip tie šventi paveikslai atsirado 
jų šeimoje, kokias malones bei globą žmonės 
patiria melsdamiesi prie jų. Paroda vyko mu-
ziejuje ir porą savaičių norintys galėjo gėrėtis 
tais suneštais įvairių šventųjų paveikslais.

Paminėtinos parodos  Motinos dienai – 
„Mano mamos skarelė“ (2009 m. gegužės 
10 d.) ir 2011 m. gegužės 7 d. organizuota 
paroda „Motinos meilė“ (tautiniai drabužiai, 
suknelės, rožančiai, lovatiesės, staltiesės, 
rankšluosčiai ).

Dėmesio sulaukė ir paroda „Tarpuka-
rio Lietuvos katalikiška spauda“, surengta 
2011 m. vasario 20 d. Moterys atsinešė savo 
išsaugotus laikraščius, žurnalus, knygas bei 
parengė atneštų eksponatų pristatymus. 

Prieš atidarant parodas buvo skaitomos 
paskaitos. Tarkim, gydytoja Aurelija Grybienė 
2007 m. sausio 21 d. skaitė paskaitą ,,Žiemos 
periodo ligos ir jų profilaktika“, Birutė Simo-
naitienė 2007 m. kovo 18 d. –  ,,Šv. Teresėlės 
veiklos istorija”; Vlada Čirvinskienė ir Birutė 
Simonaitienė 2008 m. spalio 19 d.  – „Šventųjų 
paveikslų istorijos“, Regina Trepekūnienė 

2007 m. gruodžio 16 d. –  „Žvakė – gyvenimo 
palydovė“; Pasvalio dekanas kun. Algis Ne-
verauskas 2008 m. gruodžio 14 d. „Adventinis 
susikaupimas“, gydytoja Genovaitė Jusaitienė 
„Katalikų Bažnyčia Lietuvoje po totalitariz-
mo“ (2011 m. vasario 13 d.); psichologė Vilma 
Gaigalaitė 2011 m. spalio 14 d. – „Ligos ir 
kančios psicho–socialinė problematika: krikš-
čioniškoji samprata“. 

Nemaža paskaitų yra parengusi ir Vlada 
Čirvinskienė: „Žodžiai į sielą“ (skaitė 2008 
m. gruodžio 14 d.); Švč. Mergelės Marijos 
titulai“ (2011 m. gegužės 8 d.); „Ar gavėnia 
tik atgaila?“ (2012 m. kovo 18 d.). Be to, V. 
Čirvinskienė  skaitė pranešimą 2011 m. spalio 
27 d. LKMS renginyje Šiauliuose ,,Magdalena 
Draugelytė-Galdikienė – garbinga asmenybė 
po paprastumo skraiste“.

Pasvalio katalikės moterys savo draugijos 
narėms ir atvykusiems į renginį pasakojo 
kelionių po svečias šalis įspūdžius, parengda-
mos (dažniausiai) atvirukų, knygelių – bukle-
tų ir nuotraukų parodėles. Keletą tokių faktų 
paminėsiu: Aldona Petkevičienė sugrįžusi iš 
Norvegijos 2009 m. lapkričio 15 d. pasakojo 
įspūdžius; turėjo ką papasakoti ir iš Lenkijos, 
Slovakijos, Čekijos, Austrijos, Šveicarijos bei 
Italijos sugrįžusi Birutė Simonaitienė (2010 m. 
spalio 17 d.);  iš Šventosios Žemės – Aldona 
Juzeliūnienė – 2011 m. kovas 18 d.  

Kita veikla
Pasvalio katalikių moterų draugijos narės 

talkina organizuojant valstybines šventes, 
rengia literatūrinius montažus, kaip „Laisvės 
medis“ (2011 m. sausio 16 d. skirtas Lais-
vės gynėjų dienai Sausio 13-ąjai. Katalikės 
moterys bei Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos mokiniai parengė kūrybinių darbų 
parodą „Laisvės medžiai“. Pristatydamos 
savo darbus moterys pasakojo savo, artimųjų 
bei pažįstamų išgyvenimus, ginant Lietuvos 
valstybės Laisvę prie Seimo rūmų, Televizijos 
bokšto.

Pasvalio katalikių moterų draugijos 
narės rūpinasi ligoniais: rengia kalėdinius ir 
velykinius sveikinimus; tvarko kapus Stoties 
gatvėje, Švč. M. Marijos paminklo, skirto 
Mirusioms Motinoms, aplinką; dalyvauja res-
publikiniuose katalikių moterų renginiuose, 
yra surinkusios nemažai labdaros: pinigais ir 
drabužiais vaikų namams, kuriuos kuruoja 
LKMS.

Gausi Pasvalio katalikių moterų draugi-
jos delegacija dalyvavo 2008 m. birželio 7 d. 
Kaune iškilmingai minint katalikių moterų 
100-metį, atlikdamos meninę programą ir 
sulaukdamos daug aplodismentų.

Pasvalio katalikės moterys į savo orga-
nizuojamus renginius kviečia aplinkinių 
vietovių LKMS skyrių katalikes moteris: 
Biržų, Pakruojo, Panevėžio, Šiaulių, o dabar 
ir atsikūrusio skyriaus Kupiškyje nares. Taip 
bendraudamos ir bendradarbiaudamos plečia 
žinais ir apie savo veiklą.

Pasvalio katalikių moterų draugija ren-
giasi plėsti bendradarbiavimą su Kaišiadorių  
katalikėmis moterimis. Nuoširdi draugystė 
tęsiasi su jau minėtais Alytaus „Dzūkų pul-
kučiais“.

2012 m.  birželio 2 d. Pasvalyje susitikta su 
Joniškio katalikių moterų draugijos narėmis: 
Pasvalio krašto muziejuje pristatyta moterų 
veikla ir pasvaliečių, ir joniškiečių – Skaisgirio 
moterų bei bendruomenės. Viešnios susipa-
žino su Pasvalio miestu, išgirdo jo istoriją, 
Mariaus Katiliškio gyvenimo etapo Pasvalyje 
svarbiausius momentus. Atvykusieji pasakojo 
apie Mariaus Katiliškio vaikystę. 

Pasvalio katalikės moterys džiaugiasi, 
kad jau du kartus – 2010 m.  birželio 12 d.  ir 
2012 m. birželio 27 d. – jas aplankė naujasis 
LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis. 
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje jis 
aukojo šv. Mišias, domėjosi katalikių moterų 
veikla, džiaugėsi jų atliekamais darbais bei 
teikė reikiamų konsultacijų.

Smegduobių parkas
LR Seimo nario Antano Matulos iniciatyva 

2004 m. pradėtas kurti „Smegduobių parkas“, 
kuris atidarytas 2009 m. gegužės mėn. (parko 
kūrimą finansavo Vyriausybė). Parką formuo-
ti užbaigė pastatytos skulptūros šventiesiems: 
šv. Agotai (tautodailininkas pasvalietis Graž-
vydas Švaikauskas), šv. Antanui (pasvalietis 
Arūnas Grušas), šv. Barborai (garliaviškis 

Adolfas Teresius), šv. Cecilijai (pasvalietis 
Vytautas Jackūnas), šv. Kristoforui (pasvalie-
tis Kęstutis Krasauskas), šv. Onai (pasvalietis 
Stasys Motiejūnas), šv. Petrui (pasvalietis 
Petras Pranskūnas). Tai smegduobių parko 
kalvelės puošmenos. 

Skulptūros pastatytos 2011 m. Pasvalio 
miesto gimtadienio 514-ųjų metų proga ir jas 
2011 m. rugpjūčio 18 d. pašventino Pasvalio 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kun. vikaras 
Modestas Juodvalkis.

Šis naujasis „Smegduobių parkas“ Pas-
valy – unikali vieta ir tokio smegduobių 
parko, pasak V. Čirvinskienės, nėra visame 
pasaulyje. 

Kas sieja katalikes moteris su šiuo par-
ku? Čia vyksta įvairūs renginiai, kuriuose  
dalyvauja bei savo veiklą pristato moterys 
katalikės, pasakoja svečiams šių šventųjų 
istorijas. Moko rožinio maldos, susikaupimo 
tyloje. Pasvalio katalikės moterys viliasi, kad 
apsilankiusieji parke vis dažiau užsuks prie 
šventųjų skulptūrų ir jos taps šeimos katali-
kiškų vertybių šaltiniu. 

Pasvalio katalikių moterų draugijos 
talkininkai

Pasvalio katalikių moterų draugijos pa-
vaduotoja, istorijos mokytoja metodininkė V. 
Čirvinskienė džiaugiasi, kad organizuodama 
renginius susilaukia pagalbos iš LKMS dva-
sios vado Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios 
klebono kun. Vytauto Rapalio, LKMS bu-
vusios pirmininkės Janinos Klungevičienės 
(Šiauliai) ir dabar pirmininkės pareigas 
einančios Dalios Batutienės (Kaunas), Pas-
valio dekano, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios klebono kun. Algio Neverausko 
bei kitų šioje parapijoje besidarbuojančių ku-
nigų, Pasvalio krašto muziejaus bei Pasvalio 
Mariaus Katiliškio bibliotekos vadovybės  bei 

darbuotojų. Katalikės moterys itin dėkingos 
Neįgaliųjų centro pirmininkui Juozui Matu-
liui, kuris suteikia patalpas renginiams: čia 
moterys puikiai jaučiasi – nėra laiko limito ir 
gali laisvai diskutuoti, bendrauti.

Apie Pasvalio katalikių moterų draugi-
jos renginius rašoma „XXI amžiuje“, vieną 
kitą žinutę išspausdina ir Pasvalio rajono 
laikraštis „Darbas“, o leidinyje „Šiaurietiški 
atsivėrimai“ gruodžio mėnesio kronikose, kur 
pateiktas visų metų renginių sąrašas, kartais 
paminėta ir katalikių moterų veikla.

Pasvalio katalikių moterų draugija dir-
ba daug, tačiau ramiai ir tyliai: kvietimus į 
renginius pakabina ant bažnyčios durų, jie 
skaitomi ir skelbimų bažnyčioje metu. Mote-
rys, pasak V. Čirvinskienės, labai draugiškos, 
nuoširdžios – tad apie kokį nors nesutarimą 
ar pyktį nėra ir kalbos. 

Pasvalio katalikės moterys į savo rengi-
nius siekia įtraukti ir vaikus: ypač nemažai jų 
su močiutėmis ar mamomis atvyksta gegužės 
mėnesį į katalikių moterų organizuojamą Mo-
tinos šventę. Įsijungia ir mokiniai su savo pro-
gramomis, kartu vyksta į atlaidus, ekskursijas, 
dalyvauja valstybinių švenčių renginiuose.

Svarbiausias Pasvalio katalikių moterų 
draugijos tikslas – rūpintis savo krašto dva-
siniu ir istoriniu paveldu, plėsti draugijos 
veiklą, bendradarbiauti su respublikos kata-
likiškomis draugijomis ir kartu organizuoti 
renginius bei kuo daugiau į savo gretas įjungti 
jaunų pajėgų. Net ir skelbimuose, kviečian-
čiuose į renginius, rašoma: „Kviečiami įsi-
jungti nauji nariai“.

Nuotr. iš asmeninio 
autorės archyvo

Lietuvos katalikių moterų sąjungos puslapis

Pasvalio katalikių moterų draugija
Dr. Aldona VAsiliAuskienė, Vilnius

Adventinis renginys „Žodžiai į sielą“ Pasvalio krašto muziejuje (2008 m. gruodis)
Stovi iš kairės: Klara Packevičiūtė (Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 8 a kl. kraštotyros 
būrelio „Gimtinė“ narė), Rimantė Vareikaitė (Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 8 a kl. 

kraštotyros būrelio „Gimtinė“ prezidentė), Vijolė Saulevičienė, Vlada Čirvinskienė (Pasvalio 
katalikių moterų draugijos pavaduotoja), Laima Leimontienė, Boneventūra Blazarėnienė, Salo-

mėja Karoblytė,  Aldona Petkevičienė (Pasvalio katalikių moterų draugijos pirmininkė) ir Birutė 
Simonaitienė (Pasvalio katalikių moterų draugijos pavaduotoja)

Grupelė Pasvalio katalikių moterų draugijos nariųPasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
su kun. Algiu Neverausku (2012 m. rugpjūčio 11 d.)

Atkelta iš 6 p.
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Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2012 m. Rugsėjis

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. 32 (241)
Peilis – skauto draugas

Lietuvos skautų sąjungos (LSS) 
įkūrėjas – Petras Jurgelevičius-Jurgėla 
(1901–1992). 1918 m. lapkričio 1 d. 
įvyko Vilniaus lietuvių skautų ir skau-
čių draugovės pirmoji sueiga. Ši data 
yra o� ciali skautų veiklos Lietuvoje 
pradžia.1922 m. įvyko pirmasis Lietu-
vos skautininkų suvažiavimas, kuria-
me įkurta pirmoji organizacija – Lie-
tuvos skautų asociacija (LSA). 1930 
m. išleidus LSS įstatymą, ta pati LSA 
ir kitos veikusios organizacijos buvo 
suvienytos nauju pavadinimu. LSS 
tikslas – auklėti savo narius dorais, 
tvirto būdo, sąmoningais valstybės 
piliečiais, vadovaujantis Robert Baden 
– Powell sukurtomis idėjomis (apie tai 
buvo rašyta straipsnyje „Skautų orga-
nizacijos įkūrėjas Palangoje“ / Voruta 
23(689), 2009 12 05). Šv. Kazimieras 
tapo Lietuvos skautų globėju, o pasau-
lio skautų globėju buvo šv. Jurgis.

Kiekvienas skautas turėjo savo uni-
formą, prie kurios nešiojo įvairius 

priedus: lazdą, skarelę, švilpuką ir 
peilį. Uniforminius peilius turėjo ir 
jaunalietuviai. Šie peiliai buvo įvai-
rių dydžių, su įrašais ant ašmenų ir 
specialiais ženklais ant koto. Peiliai 
buvo gaminami Lietuvoje arba atvež-
ti iš užsienio. Ypač populiarūs buvo 
suomiški peiliai (� nkos). Visi peiliai 
vienašmeniai, tiesia, siaura geležte su 
grioveliais ir odinėmis makštimis.

Pirmasis skautų peilių paminėjimas 
buvo skelbimas laikraštyje „Skautų 
aidas“ (SA) 1930, Nr. 5-6, p.42: „ Pir-
masis skautų kooperatyvas „Aitvaras“ 
platina įvairias prekes ir peilius su 
briedžio kriaunomis. Kaina 9,50 lt.“.

Suomiškų peilių kainos svyravo 
nuo 3 iki 15 litų. Paprasti peiliai kaina-
vo nuo 3 iki 5 litų.   Kaip rašė laikraštis 
„SA“ 1935 m. Nr. 9, p. 148 - „ Peilis 
geriausias tavo draugas iškyloje. Sau-
gok, kad peilio nepamestum. Iš peilio 
galima spręsti apie žmogaus būdą“. 

Vilniaus „Gedimino“ skautų drau-

gija 1928 m. suorganizavo didelę lo-
teriją. Tarp įvairių laimėjimų buvo 
ir suomiški peiliai. Loterijos pelnas 
buvo skirtas atvykti į Lietuvos didžiąją 

skautų stovyklą. „Skautų aido“ plati-
namos loterijos vienas iš prizų taip pat 
buvo skautų peiliai. „Geriausia prekė 
ir labai pigiom kainom. Suomiški pei-
liai mūsų skautams“ – taip skambėjo 
to meto reklama.   Po jubiliejinės LSS 
stovyklos 1938 m. buvo išplatinta in-
formacija apie pamestus daiktus, tarp 
jų ir keturis skautų peilius.

Trakų istorijos muziejuje saugomi 
26 skautų peiliai. Jie gaminti Lietu-
voje, Švedijoje, Suomijoje. Peilių ilgis 
svyruoja nuo 118 mm iki 234 mm. 
Rankenoms gaminti naudotos įvairios 
medžiagos: medis, ebonitas, kaulas ar 
ragas. Devynių peilių ašmenys gra-
viruoti įrašais: „1934 Kaunas–Klai-
pėda“, „Baltoji Ančia“, „Jūros dienos 
1934“, „Kaunas–Jurbarkas–Klaipėda“, 
„Pažaislis 1918–1938“, „AS Palanga 
1933 BP“. Šis peilis – ypač puošnus, 
su kaulinėmis kriaunomis, užsibaigia 
žirgo galva. Peilis priklausė Steponui 
Kolupailai (1892–1964), Lietuvos 

upių hidrologi-
jos pradininkui, 
studentų skautų 
„Vytis“ nariui. 

Skautų peilių rankenų su žirgo 
galva muziejuje yra keturi. Du pei-
liai – su tigro galvomis. Septyniolika 
peilių rankenose turi įrėžtus ženklus: 
su skautų lelija (7 vnt.), Vyčiu - skautų 
ženklu (2 vnt.), Kauno miesto herbu 
(3 vnt.), Vyčiu (2vnt.), su įrašu „Kau-
nas 1930“ (2 vnt.) ir vienas su įrašu 
„Budėk“ bei Gedimino bokštu. Taip 
pat vienas iš peilių yra prizas už da-
lyvavimą slidinėjimo varžybose 1934 
m. Utenoje. 

Tikiuosi, kad ateityje šis rinkinys 
pasipildys naujais eksponatais, at-
spindinčiais Lietuvos skautų istoriją 
ir veiklą.

Trakų istorijos muziejaus direktorius
Virgilijus Poviliūnas

Skautų peiliai. Lietuva, XX a. 3-4 deš.
O. Ševeliovo nuotr.

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. 33 (242)
Šv. Rokas – vargšų globėjas

Rugpjūčio 16-oji – šv. Roko vardo 
diena. Į Lietuvą atėjus krikščionybei, su 
Roko varduvėmis sutapatinta pjūties pa-
baigos ir naujos sėjos pradžios šventė.  Šv. 
Rokas (pranc. St. Roche, it. San Rocco)  
gimė 1275 m. Prancūzijoje, Monpelje 
miestelyje, turtingo prancūzo ir italės 
šeimoje. Būdamas vos 15 metų neteko 
savo tėvų, bet pateko į vienuolių draugiją, 
kurioje ir išaugo. Vaikinui būnant 17-os 
metų, jo mieste apsilankė popiežius Ur-
bonas V (1362-1370). Šio apsilankymo 
įkvėptas, jaunuolis pardavė tėvų pali-
kimą ir susiruošė į piligriminę kelionę 
pėsčiomis į Romą. Daug keliavęs, gydy-
damas ir slaugydamas maru sergančius 
žmones, šv. Rokas tapo visų ligonių ypač 
sergančių maru, globėju. Slaugydamas  
kitus, jis pats užsikrėtė maru. Nenorė-
damas tapti našta kitiems, jis pasitraukė 
į mišką. Roką išgelbėjo šuo, nešdamas 
jam maistą iš šeimininko namų ir laižy-
damas jam žaizdas.  Šunį į mišką atsekęs 
jo šeimininkas Gotardas, parsivedė Roką 
namo ir išgydė. Pasveikęs  jis ir toliau 
gydė žmones ir net gyvulius. Bekeliauda-

mas šventasis buvo įtartas šnipinėjimu, 
suimtas ir uždarytas į kalėjimą. Ten jis ir 
mirė, būdamas 33 metų. Vėliau jo kūną 
atpažino pagal kryžiaus formos apgamą 
ant krūtinės. Šv. Roko palaikai palaidoti 
Venecijoje, jo vardu pavadintoje bažny-
čioje. 

Šv. Roko kultas plito ne tik  XIV a., 
siaučiant juodosios mirties epidemijoms 
Europoje, bet ir vėlesniais amžias. Lietu-
voje šv. Roko kultas sustiprėjo 1705 m. 
Vilniuje, vėliau ir Kaune, įsteigus rokitų 
kongregacijos vienuoliją. Rokitų pagrin-
dinis tikslas buvo rūpinimasis ligoniais. 
Broliai duodavo įprastus įžadus, tačiau 
šalia įprastų – neturto, skaistybės ir klus-
numo – jie, kaip ir  pavyzdžiui, bonifra-
tai, duodavo papildomą ketvirtąjį – rūpi-
nimosi ligoniais – įžadą.

Vieni garsesnių atlaidų Lietuvoje vyko 
Kražiuose. Čia 1713 m. įsikūrė vienuoliai 
rokitai, kurie 1743 m. miestelyje įsteigė 
globos namus psichiniams ligoniams. 
Vienuolių dėka Kražiuose ir plačiau iš-
populiarėjo šv. Roko kultas. Melsti svei-
katos ir kitų malonių vyko maldininkai 

bei ligoniai iš tolimesnių apylinkių bei 
visos Žemaitijos. Semeliškių šv. Lauryno 
bažnyčia (Trakų raj.) yra viena seniausių 
medinių bažnyčių Lietuvoje. Nuo 1772 
m. čia vyksta šv. Roko atlaidai. Ir Gruz-
džių miestelis (Šiaulių raj.) taip pat garsė-
ja šv. Roko atlaidais. Gruzdžių bažnyčioje 
saugomas XVIII a. II p. paveikslas, vaiz-
duojantis šv. Roką. 1999 m. patvirtintas 
Gruzdžių miestelio herbas, kurio skyde 
pavaizduotas šv. Rokas.

Plintant šv. Roko kultui, daugėjo ir jo 
atvaizdų sakralinėje dailėje. Dailininkai 
mėgo vaizduoti, kaip Rokas dalija savo 
turtą vargšams, ligoninėse slaugo ligo-
nius, klūpo priešais popiežių, kaip pili-
grimas nukeliavęs į Romą. 

Lietuvių liaudies skulptūroje šv. Ro-
kas dėl  dažnų kelionių vaizduojamas 
kaip piligrimas su lazda ir kelionmaišiu, 
permestu per petį. Kartais jo drabužiai 
ar skrybėlė paženklinami kriaukle – pi-
ligrimų emblema, šventojo krūtinė – 
kryžiaus ženklu. Šalia jo visuomet stovi 
ištikimas šuo – individualus šventojo 
atributas. 

Trakų istorijos 
muziejaus etno-
grafi jos rinkinyje 
saugoma medinė, 
dažyta XIX a. pab. šv. Roko skulptūra. 
Šventasis vaizduojamas pakėlęs apsiausto 
kraštą – rodantis juodą žymę virš kelio 
(vieta kur pasireikšdavo pirmieji maro 
požymiai). Šalia jo stovi šuo, nasruose 
laikantis duonos kepalą. Ant krūtinės 
kabo kryžius. Rankoje trūksta lazdos. 
Skulptūros aukštis – 39,7 cm.

Lietuvos kaime koplytėles su  šv. Roko 
skulptūrėlėmis statydavo kryžkelėse, prie 
mažų keliukų, miškuose, toli nuo gyve-
namųjų vietų, kur nėra ko pasiklausti 
kelio. Žmonės statydavo šv. Roko skulp-
tūrėles atsidėkodami už išgijimą bei no-
rėdami apsaugoti gyvulius nuo kritimo.

Šiandien šv. Rokas laikomas sergan-
čiųjų šių dienų maru – AIDS, kitomis 
epideminėmis ligomis sergančiųjų glo-
bėju. Lietuvoje  jis laikomas ir vargšų 
globėju.

Muziejininkė Evelina Petrauskė  
Šv. Rokas. Lietuva, XIX a. pab. Medis, polichromija. 

O. Ševeliovo nuotr.

1907 09 02 Mickuose (Šakių aps.) 
gimė filos. m. dr. Gustavas Vagneris, 
baigęs VDU Evangelikų teologi jos 
fakultetą, kunigo padėjėjo pareigas ėjo 
Marijampolėje, Virbalyje?, Žeimelyje? 
Pakruojyje, mokytojavo Pagėgių Donelaičio 
gimnazijoje (1934–1939), sekmadieniais 
aptarnavo Raseinių liuteronus. 

Mirė 1986 03 12 Wietze miestelyje (VFR).
1837 09 07 Svencelėje (Klaipėdos aps.) 

gimė Mikelis Kybelka, sakytojas, Senojo 
surinkimo vadovas, religinės raštijos 
rengėjas ir leidėjas, laikraščio redaktorius. 

Mirė 1906 07 06 Panjesuose (Priekulės vls.).
1997 09 07 Marijampolėje diakonas 

(1995) Vaidas Klesevičius, gimęs 1974 02 
06 Marijampolėje, ordinuotas šios parapijos 
ev. liuteronų kunigu. Dar aptarnauja 
Virbalio ir Vištyčio parapijas.

1992 09 12 Pulheime (Vokietija) mirė 
Jonas Užpurvis, mokytojas, kalbininkas, 
Sibiro tremtinys. 

Gimė 1891 12 12 Virkytuose (Šilutės aps.).
1692 09 15 Šereiklaukyje (Tilžės aps.) 

gimė Jurgis Adomas Meisneris, mokytojas, 
ev. liuteronų kunigas, giesmių eiliuotojas. 

Mirė 1769 02 08 Enciūnuose (Stalupėnų aps.).
1862 09 18 pašventinta iš lauko akmenų 

ir plytų sumūryta Dovilų ev. liuteronų 
dabartinė bažnyčia, kuriai 1861 07 17 
padėtas kertinis akmuo (1854 m. įteisinta 
parapija). Parapija vėl įregistruota 1990 01 
29, pirmosios pamaldos įvyko 1992 12 20, 
1993 08 01 vėl suskamba bažnyčios varpas. 
1995 05 28 bažnyčia iš naujo pašventinta.

1992 09 20 iškilmingai pašventintas 
Nidos ev. liuteronų bažnyčios naujas, 
restauruotas interjeras, altorius ir sakykla. 
1888 10 10 pašventintas dabartinis 
bažnyčios pastatas, kuri buvo uždaryta 
1963 m., joje įrengtas muziejus ir koncertų 
salė, o prasidėjus nepriklausomybės 
sąjūdžiui atiduota katalikams, bet po poros 
metų sugrąžinta atsikūrusiai liuteronų 
parapijai.

1957 09 21 Vokietijoje mirė Siegfried 
Oskar Loppe, paskutinis Vilniaus ev. 
liuteronų parapijos kunigas (1924–1940), 
superintendentas. 

Gimė 1883 08 18 Varšuvoje.
1682 09 22 padėtas kertinis Kauno Šv. 

Trejybės ev. liuteronų bažnyčios akmuo, o 
pati bažnyčia pašventinta 1683 12 25. 1988 
11 28 parapija atkurta, 1988 12 18 pirmosios 
pamaldos Simo Preikšaičio bute. 1953 03 30 
įvyko paskutinės pamaldos prieš bažnyčios 

uždarymą. Parapija įsteigta 1558 m.
1992 09 22 Klaipėdos universitete 

įsteigtas Evangeliškosios teologijos centras 
(vad. doc. dr. Helmutas Arnašius), kuris 
1995 m. tapo Teologijos katedra.

1817 09 27 ev. liuteronų ir ev. reformatų 
bažnyčių Prūsijoje unijos deklaracija, 
kurią, švenčiant  Reformacijos pergalės 300 
metų jubiliejų, paskelbė Prūsijos karalius 
Friedrichas Vilhelmas III (1797–1840). Pati 
unija paskelbta 1817 10 31.

Kviečiame paremti Pelesos lietuvių bendruomenę
Stipriausią Gudijoje lietuvių bendruomenę neseniai ištiko net keli smūgiai: mano-

ma, kad dėl trumpojo elektros jungimo sudegė Pelesos lietuvių vidurinės mokyklos 
direktoriaus ir bendruomenės pirmininko Jono Matiulevičiaus naujas namas, po to 
staiga mirė vietos kunigas K. Krikščiukaitis. Lankydamiesi Pelesoje, gaisro padarinius 
matėme savo akimis.

Tėvynei nusipelniusiai nukentėjusiai nuo gaisro šeimai su dviem vaikais pirmiausia 
ėmėsi solidariai šelpti Pelesos mokytojai. Kviečiame galinčius prie šios kilnios misijos 
prisidėti. Mokyklos direktoriaus ir bendruomenės pirmininko Jono Matiulevičiaus 
sąskaita Lietuvoje esančiame AB DNB banke LT484010042400709942, Matiulevič Ivan 
(Gudijoje lietuvių vardai ir pavardės dokumentuose yra suslavintos).

Pagarbiai
„Vilnijos“ draugijos pirmininkas K. Garšva

1907 09 27 pašventinta Žukų ev. 
liuteronų raudonų plytų bažnyčia, kuriai 
kampinis akmuo dėtas 1906 m. Parapija 
įsteigta 1900 04 01, atgimusiai parapijai 
1992 06 01 grąžinta klebonija (1903), kurioje 
vyksta pamaldos, nes bažnyčia (grąžinta 
1998 m.) niekaip nebaigiama restauruoti.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas ŽEMAITAITIS
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Lietuvių ir vokiečių policininkų žūtis prie 
Eišiškių 1944 m. gegužės 21 d.

Vaida PAKARKLYTė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistė

Lietuviškuose šaltiniuose 
pateikiama informacija

2012 m. kovo 3 d. „Vorutoje“ Nr. 5 (743) 
išspausdintas LGGRT centro atsakymas į 
„Vorutos“ paklausimą dėl Eišiškių polici-
ninkų žūties 1944 m. gegužės 21 d. slaptoje 
Armijos Krajovos partizanų surengtoje 
pasaloje „Dėl Eišiškėse sušaudytų Lietuvos 
policininkų“. Šiame straipsnyje pateiksiu 
išsamesnį vykdytos operacijos vaizdą.

1995 m. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje 
rasti Armijos Krajovos (Armia Krajowa, 
toliau – AK) Vilniaus apygardos archyviniai 
dokumentai. Jie čia slėpti dėl to, kad visi 
trys Bernardinų bažnyčios kunigai buvo AK 
nariai1. 

Pirmosios lenkų pogrindžio organizaci-
jos Lietuvoje pradėjo kurtis 1939 m. spalio 
mėnesį. 1939 m. pab.–1940 m. pr. jos buvo 
centralizuotos ir tapo pavaldžios „Ginkluotos 
kovos sąjungos“ Vilniaus apygardos vado-
vybei. „Ginkluotos kovos sąjunga“ nuo 1942 
m. vasario ėmė vadintis Armija Krajova. AK 
buvo pavaldi Lenkijos emigracinei Vyriau-
sybei Londone, o AK veiklai Vilniaus krašte 
vadovavo AK vyriausioji komendantūra 
Varšuvoje2.

Lenkų pogrindinė ginkluota organizacija 
AK buvo Lenkijos emigracinei Vyriausybei 
Londone pavaldi partizaninė kariuomenė, 
veikusi Vokietijos okupuotos prieškarinės 
Lenkijos valstybės teritorijoje, įskaitant Rytų 
Lietuvą, Vakarų Baltarusiją ir Vakarų Ukrai-
ną. AK siekė atkurti nepriklausomą Lenkijos 
valstybę su 1939 m. sienomis. Lietuvos teri-
torijoje ji daugiausia veikė Vilniaus krašte 
ir vykdė ginkluotą kovą prieš sovietinius 
partizanus, vokiečius, lietuvių dalinius (poli-
cijos formuotes, Vietinę rinktinę) bei lietuvių 
administraciją. 

Armija Krajova buvusios Lenkijos valsty-
bės teritorijoje buvo suskirstyta į apygardas, 
kurios daugmaž atitiko prieškarinės Lenkijos 
vaivadijų ribas. Iš viso buvo apie 20 AK 
apygardų, tarp jų ir Vilniaus apygarda. Nuo 
1940 m. pabaigos iki 1944 m. pabaigos veikė 
ir nedidelė Kauno apygarda, apėmusi likusią 
Lietuvos teritorijos dalį ir pavaldi Vilniaus 
apygardos štabui3.

Vilniaus apygardos AK vadu buvo pa-
skirtas Aleksandras Kžyžanovskis (Aleksan-
der Krzyżanowski, slap. „Wilk“), jo įsakymu 
apygardos veikimo ribose sukurtos AK 
formuotės. Taip ir atskira dispozicinė 6 bri-
gada, kuriai vadovavo majoras Francišekas 
Koprovskis4 (Francizsek Koprowski, slap. 
„Konar“, „Dąb“)5. F. Koprovskis (1895–1967), 
Nepriklausomybės kovų dalyvis 1919–1921 
m., 6 dispozicinei brigadai ėmė vadovauti 
nuo 1944 m. kovo mėnesio6. Ši brigada itin ak-
tyviai veikė Eišiškių aps. – jau 1944 m. gegu-
žės mėn. lietuvių administracija buvo išlikusi 
tik pačiose Eišiškėse ir atsparos punktuose 
prie geležinkelio – visi kiti administracijos 

pareigūnai lietuviai jau buvo panaikinti7.
Santykiai tarp AK partizanų Vilniaus 

krašte ir lietuvių buvo gana įtempti. 1944 m. 
kovo mėn. įkūrus Vietinę rinktinę (vad. gen. 
P. Plechavičius), vykdavo ginkluoti susidū-
rimai tarp pastarųjų ir AK partizanų, kurie 
neretai terorizuodavo vietinius gyventojus. 

O Vilniaus apygardos AK vadovybė 
spausdindavo atsišaukimus į lietuvių tautą, 
ragindama Vietinę rinktinę ir lietuvių poli-
ciją nustoti vykdyti „antilenkiškas“ akcijas. 
Vienas iš tokių skelbimų pavyzdžių yra 
1944 m. gegužės 20 d. AK Vilniaus apygardos 
komendanto, pulkininko A. Kžyžanovskio 
paskelbtas „Atsišaukimas į lietuvius“8.

Eišiškių apskrityje buvo sutelktos itin 
didelės AK partizanų pajėgos, todėl čia AK 
partizanai veikė bene aktyviausiai. Iki šiol yra 
mįslinga slapta AK operacija prieš lietuvius 
policininkus kelyje Eišiškės–Kalesninkai9. 
Pirmasis apie tai prabilo Lietuvos saugumo 
policijos Vilniaus apygardos Eišiškių rajono 
viršininkas  Steponas Ulbinas10.

Kadangi viešoji lietuvių policija ir savi-
saugos daliniai ir buvo pavaldūs vokiečių 
policijai, taip pat Vietinė rinktinė, kovojo su 
sovietiniais partizanais, stengėsi palaikyti 
tvarką visuomeniniame gyvenime, į ją neigia-
mai žiūrėjo AK partizanai, kaip į kolaboruo-
jančią su vokiečiais. Dėl to policininkų padėtis 
Vilniaus krašte, ypač Eišiškių aps., darėsi vis 
pavojingesnė. Nemažai į Eišiškių aps. poli-
cijos nuovadas ar į pačias Eišiškes paskirtų 
dirbti policininkų pabėgdavo (pvz. 1944-
05-13 dezertyravo net Eišiškių aps. policijos 
vadas Petras Ambraška)11, mat, galima sakyti, 
teritoriją kontroliavo AK partizanai, kuriems, 
kaip kovotojams su sovietiniais partizanais, 
buvo palankūs netgi vokiečiai. 

Lietuvių policininkus vokiečiai ap-
ginkluodavo senais ginklais, kurie ne itin 
gelbėdavo susidūrus su gerokai gausesnė-
mis ir geriau ginkluotomis AK partizanų 
pajėgomis. 

Štai 1944 m. gegužės mėn. pradžioje 
A. Kžižanovskio dispozicijoje buvo 9000 
ginkluotų partizanų12.

Yra išlikusi Eišiškių policininkų, stovinčių 
prie policijos nuovados Eišiškėse, nuotrauka. 
Kadangi, kaip savo atsiminimuose rašo St. 
Ulbinas, policijos punktas – valsčiaus viršai-
čio įstaiga, kur įsikūrė apskrities viršininkas 
ir į sargybą pastatė keturis policininkus, 
įkurta 1943 m. birželio pabaigoje13, tai išlie-
ka tikimybė, kad tai gali būti 12 jo minėtų 
policininkų, patekusių į lenkų partizanų 
pasalą. Nuotraukos data byloje neapibrėžta, 
1941–1944 m14.  

Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apy-
gardos Eišiškių rajono viršininko St. Ulbino 
minėti lietuvių policininkai žuvo 1944 m. 
gegužės 21 dieną lenkų AK pasaloje Eišiškių 
aps. Eišiškių vls. netoli Paturio kaimo, kelyje 
iš Eišiškių į Kalesninkus. Jo atsiminimuose15 

išaiškėjo štai tokia operacijos eiga (kuriuose, 
beje, nurodyta neteisinga šios akcijos data): 

pasakojama, kaip lenkų partizanai nukovė 11 
lietuvių policininkų Eišiškių aps. netoli An-
ciuškų kaimelio, Kalesninkų–Eišiškių kelio 
pakraštyje. Jo teigimu, apie pasalą iš anksto 
žinojo Eišiškių komendantas kpt. Gysleris ir 
žandarmerijos apskrities viršininkas Kuprai-
tis, kurie tyčia išsiuntė lietuvių policininkus 
„neilgam į Varėną“, žinodami, kad apie bet 
kokį policininkų judėjimą vokietis viršila ir 
lenkė vertėja pranešinėja AK partizanams. 
Vykstančių policininkų (sunkvežimį vairavo 
seržantas, šalia sėdėjo ūkio vadovas ir jo len-
kiškai kalbanti vertėja, taip pat 13–14 lietuvių 
policininkų ir du vokiečių kareiviai)16 pasaloje 
jau laukė ginkluoti lenkų partizanai, kurie 
sunkvežimį pasitiko iš dviejų pusių taip, kad 
policininkai negalėjo šaudyti, o jeigu kuris 
bandė imti ginklą, tai buvo nušautas čia pat, 
prie sunkvežimio. Du ar tris policininkus, 
nespėjusius nusiimti šautuvo, AK partizanai 
nušovė. Atėmę visus ginklus ir brangesnius 
daiktus, liepė jiems sėdėti ir nejudėti, nes bus 
nušauti. Kaip St. Ulbinui pasakojo gyvas likęs 
vokiečių kareivis – vienas policininkas buvo 
nušautas. Kita grupė lenkų partizanų atėmė 
ginklus, diržus ir dar kažką iš ūkio vedėjo 
vokiečio, seno komendantūros kapitono, 
Gyslerio padėjėjo, viršilos ir dviejų kareivių 
šautuvus, o kapitonui liepė eiti prie sun-
kvežimio. Ūkio vedėjo vertėja buvo griežtai 
prižiūrima kartu su lietuvių policininkais. 
Visus policininkus ir minėtą moterį apklau-
sę, Eišiškių aps. policininką Antaną Meškutį 
keturi AK partizanai paėmė iš suimtųjų gru-
pės ir nusivedė į kitą vietą. Kur A. Meškutis 
buvo nukankintas ir palaidotas, nežinoma. 
Vienuolika policininkų ir ūkio vedėjo vertėją 
sušaudę paliko nakčiai lauke. Buvo šaudoma 
keliais šūviais iš arti į kiekvieną, į kai kuriuos 
iš priekio, o į kitus iš užpakalio paleisti šūviai 
iš automatų, o moteris nušauta dviem šūviais 
į krūtis. Tarp tų policininkų buvo nušautas 
vyresniojo laipsnio policininkas Sadauskas, 
kuriam tuo metu buvo apie 24 metus, poli-
cijos vado pareigas einantis ltn. Puodžiūnas, 
vyresnysis policininkas, vokiečių kalbos 
vertėjas Kalibatas17. Pabėgti pasisekė vienam 
policininkui ir vokiečių kareiviui18.

Sušaudyti policininkai lauke gulėjo iki 
kitos dienos 10 val. ryto.  Vokiečių k. vertėją 
palaidojo vietos gyventojai. Policininką A. 
Meškutį surištomis rankomis AK partizanai 
nusivedė toliau nuo lietuvių policininkų, 
gulinčių veidu į žemę, o komendantūros 
viršilą, ūkio vedėją ir du kareivius, visus 
nuginklavę, liepė eiti į Eišiškes. Keturi vokie-
čiai grįžo be diržų ir ginklų į komendantūrą. 
Tai buvo vadinama mažoji Katynė lietuvių 
policininkams19.

Eišiškių miesto gyventojas, buvęs Eišiš-
kių Stanislovo Rapolionio gimnazijos dailės 
mokytojas metodininkas Vytautas Dailidka 
pateikia trumpą šios akcijos aprašymą, kurį 
girdėjęs iš savo motinos, o ši sužinojo iš 
Kalesninkų gyventojo Krasausko, krovusio 
minėtų policininkų lavonus į vežimą ir ga-

benusio į Eišiškes laidoti. Jo teigimu, lietuvių 
policininkai buvo išsiųsti pakeliui į Varėną 
pakeisti mundiruotę, kur bevykstant vienuo-
liktame kilometre nuo Eišiškių, posūkyje prie 
Paturio kaimo, lenkai buvo surengę pasalą, 
mat jiems apie policininkų vykimą į Varėną 
pranešta iš vokiečių komendantūros. Toje 
vietoje, kur pasaloje laukė AK partizanai, 
augo du beržynai, kitoje kelio pusėje buvo 
Raisų sodybos, per akciją uždegtos pade-
gamosiomis kulkomis, kad policininkai ne-
pasinaudotų jų priedanga.V. Dailidka mini 
nukautus policininkus Griežę iš Eišiškių aps. 
Valkininkų vls. Daržininkų k. ir Meškutį20. 

 1Dringelis J. Bernardinų bažnyčios paslaptis. 
Lietuvos Aidas, 1995, Nr. 108 (6829), p. 14; Garšva 
K. Pratarmė. In Armija Krajova Lietuvoje, 2 d., V 
– K, 1999, p. 5. 

2Bubnys A. Armijos krajovos ištakos ir ideo-
logija Lietuvoje. In Armija Krajova Lietuvoje, 1d., 
V – K, 1995, p.6 ; Anušauskas A. Lenkų pogrindis 
Lietuvoje 1939 – 1945. In Lietuva 1940 – 1990 m. V., 
2005, p. 245.

 3Anušauskas A. Lenkų pogrindis Lietuvoje 
1939 – 1945. In Lietuva 1940 – 1990 m. V., 2005, p. 245.

 4Bohdanowicz  J. 6 Brygada Tonki – Konara 
Armia Krajowa Okręg Wilenski, Warszawa, 2008, 
p. 7.

 5Tarka K. „Vilko“ likimas, „Aušros vartų“ 
operacija (1944). In Kai kurie istorinės tiesos faktai. 
Armija Krajova. V., 1993, p. 37.

 66 Wilenska Samodzielna Brygada Partyzancka 
Armii Krajowej, Gdansk, 1991. Nr. 1, p. 12. 

 7Lietuvių fronto biuletenis, 1944-05-27 // 
Mokslų akademijos biblioteka (toliau – MAB), f. 
222, b. 1807, l. 54.

 8Lenkų pogrindinės kovos vado, politinių partijų 
konvento Vilniaus apygardos partizanų būrių vado 
„Vilk“ kreipimasis, atsišaukimai, skelbimai. Lietu-
vos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 
R – 601, ap. 1, b. 77, l. 13.

 9U. S. Mano sunkiausios valandos.Voruta, 1993. Nr. 
29 – 30 (119-120), p. 4, Nr. 31 – 32 (121-122), p. 4.

10Petro Ambraškos baudžiamoji byla. Lietuvos 
ypatingasis archyvas (toliau -  LYA), f. K – 1, ap. 58, 
b. P – 19945, l. 12; U. S. Mano sunkiausios valandos. 
Voruta, 1993. Nr. 29 – 30 (119-120), p. 4, Nr. 31 – 32 
(121-122), p. 4.

11Stankeras P. Lietuvių policija 1941 – 1944 m., 
V., 1998., p. 257;  Petro Ambraškos baudžiamoji byla. 
LYA, f. K – 1, ap. 58, b. P – 19945, l. 9. 

12Bubnys A. Armija krajova Rytų Lietuvoje, 
Atgimimas, 1989, birželio 9, Nr. 22 (35) p. 4.  

13U. S. Mano sunkiausios valandos. Voruta, 1993. 
Nr. 29 – 30 (119-120), p. 4. 

14Grupinė Eišiškių policininkų nuotrauka. LYA, 
f. K – 1, ap. 46, b. 1256, l. 3 – 1. 

15U. S. Mano sunkiausios valandos. Voruta, 
1993. Nr. 29 – 30 (119-120), p. 4, Nr. 31 – 32 (121-
122), p. 4.

16U. S. Mano sunkiausios valandos. Voruta, 1993. 
Nr. 31 – 32 (121-122), p. 1.

17Simo S. Naviko laiškas „Lietuvos Aido“ re-
daktoriui, l. 16.

18U. S. Mano sunkiausios valandos. Voruta, 1993. 
Nr. 31 – 32 (121-122), p. 4.

19U. S. Mano sunkiausios valandos. Voruta, 
1993. Nr. 29 – 30 (119-120), p. 4, Nr. 31 – 32 (121-
122), p. 4.

202011 m. V. Dailidkos laiškas „Vorutai“.

Tęsinys kitame numeryje

Projektą „Rytų Lietuvos (Vilniaus krašto) XX a. kultūros paveldo savitumai ir interpretacijos“

Antrasis pasaulinis karas

Grupė lietuvių policininkų Eišiškėse, žuvusių 1944 m. gegužės 21 d.Henrikas Menčinskis, slap. „Dzievic “ Francišekas Koprovskis, slap. „Konar“
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„Vorutos“ interviu

Tomo Mano muziejus ir kultūros 
centras Nidoje po vienu stogu

„Vorutos“ pokalbis su Tomo Mano memoria
linio muziejaus direktore Vitalija Terese JONU
ŠIENE ir Tomo Mano kultūros centro direktore 
Lina MOTUZIENE.

Gal pirmiausia prisiminkite, kada atsi-
rado muziejus?

Rašytojo Tomo Mano (Thomas Mann) 
memorialinis muziejus ir Tomo Mano 
kultūros centras įsikūrė beveik tuo pačiu 
metu 1995 m. Ką tik suremontuotame name 
tų metų spalio mėnesį buvo įkurta viešoji 
įstaiga Tomo Mano kultūros centras, o kitų 
metų birželio mėnesį pradėjo veikti rašytojo 
Tomo Mano memorialinis muziejus. Tokiu 
būdu pradėjo veikti dvi institucijos po vienu 
stogu. To meto tikslas buvo populiarinti, 
pristatyti mūsų kultūrą, o kartu centras tapo 
kultūros tiltu, jungiančiu Vakarus su Rytais, 
akcentuojant toleranciją, humaniškumą, pa-
garbą kitoms tautoms.  Kai kam atrodė, kad 
buvo skirta per daug dėmesio T. Manui, kaip 
svetimos kultūros rašytojui, kitos valstybės 
piliečiui. Bet mes, čia dirbantys, jau tuomet 
suvokėme, kad T. Mano vardas įpareigoja 
puoselėti jo kūryboje ir pilietinėje pozicijoje 
buvusias ryškias tolerancijos idėjas. T. Mano 
kultūros centro veiklos pradžioje šie akcentai 
buvo labai svarbūs, į juos orientuojamasi 
iki šiol.

O kaip Tomas Manas atsirado Nidoje?
1929 m. Tomas Manas atostogavo Rauše-

ne. Tuomet jam buvo pasiūlyta pasigrožėti 
Kuršių nerija, čia atvykęs ir gyvenęs savaitę 
Blodės viešbutyje, ir, sužavėtas gamtos gro-
žio, nusprendė čia pasistatyti vasarnamį, 
kuriame praleido 3 vasaras (1930–1932 m.). 
Nida ir savo vasarnamiu Tomas Manas 
džiaugėsi tik 3 vasaras, akcentuodamas aiš-
kią antifašistinę poziciją, kurią savo kūryba 
demonstravo ir jo vyresnieji vaikai, įkūrę 
kabareto teatrą „Pfeffer Müller“ („Pipirų 
malūnas“), dėl to  Tomas Manas su šeima 
buvo priverstas palikti Vokietiją. Jam taip pat 
buvo atimta pilietybė. Gyveno Šveicarijoje, 
karo metais Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
po karo grįžo į Šveicariją, kur 1955 m. mirė. 
Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios namą 
prižiūrėjo Ernstas Molenhaueris, Nidos 
dailininkų kolonijos mecenato Hermano 
Blodės žentas, žinomas vokiečių ekspresi-
onistas. 1939 m. Klaipėdos kraštą prijungus 
III Reicho, T. Mano vasarnamis perėjo Reicho 
nuosavybėn. Kalbama, kad jis tapo nacių 
partijos šulo Hermano Geringo medžioklės 
namu, nors tikslių įrodymų nėra, nes jis pats 
niekada šiame namelyje nesilankė, bet čia 
ilsėdavosi liuftvafės (luftwaffe) karininkai. 
Karo pabaiga buvo tragiška visam šiam 
kraštui, vasarnamis taip pat labai nukentėjo, 
buvo nugriauta namo kairė pusė. Niekam 
nereikalingas namas stovėjo iki 1955 m., buvo 
įtrauktas į griaunamų namų sąrašą.Tada 
1955 m. Veimare rašytojas Antanas Venclova 
susitiko su T. Manu ir taip avansu pasakė, 
kad čia yra įrengtas muziejus, A. Venclova 
didelę turėjo įtaką ir gerai suvokė T. Manno 
vasarnamio išlikimo prasmę. Jo pastangomis 
pavyko išgelbėti T. Mano namelį nuo liūdno 
likimo, nes buvo numatyta jį visiškai nu-
griauti. Atstačius namą, jame gyveno į Nidą 
atvykę jauni specialistai, o 1967 m. namelis 
tapo Klaipėdos viešosios bibliotekos filialu 
(dabar Ievos Simonaitytės biblioteka), čia 
atidaryta nedidelė Tomo Mano ekspozicija 
ir skaitykla. 

Po nepriklausomybės čia šviesaus at-
minimo Alfredo Tytmono, taip pat istoriko 
Alvydo Nikžentaičio ir kitų kultūros žmonių, 
ypač Vytauto Balčiūno, iniciatyva, Vokietijos 
ir LR kultūros ministerijos parama 1995 m. 
įkurtas Tomo Mano kultūros centras – tarp-
tautinių susitikimų vieta. 

Kiekvienas, kas lankosi muziejuje, 
mato daug leidybos dalykų: išleista įvai-
riausių leidinių ir tai, reikia manyti,  Jūsų 
muziejaus pagrindinis darbas?

Tie leidiniai daugiau informaciniai, bet 
taip, mes juos leidžiam. Prieš kurį laiką 
užsimezgė bendradarbiavimas su Fišerio 
leidykla Vokietijoje, kuri specializuojasi 

Tomo Mano kūrybinio palikimo išleidimu. 
Leidyklos atstovai buvo atvykę ir į namelį, 
pasiūlė parengti nedidelę knygelę pagal jų 
standartą, kurią sėkmingai pardavinėjame 
jau trečius metus (parduota jau daugiau nei 
2000 egzempliorių). 

Be leidybos – kasmetinės konferencijos, 
susitikimai, festivaliai?

Kada buvo įkurtas centras, pradėta gal-
voti, kaip jį reikia populiarinti ir pristatyti. 
Norėčiau labai pabrėžti tą dalyką, kad iš pra-
džių į mus buvo žiūrima kaip į kažkokį ger-
manizacijos centrą, nors iš tiesų mūsų tikslas 
buvo dviejų kultūrų bendradarbiavimas. Čia 
vėl norėčiau paminėti Vytautą Balčiūną, nes 
jis iškėlė mintį, jog būtina ne tik konferencijas 
rengti, bet ir kita forma populiarinti kultūros 
centrą. Taip buvo sumanytas Tomo Mano 
festivalis, kurio koncepcija – sujungti daugelį 
meno sferų: muziką, dailę (garsiosios Nidos 
dailininko kolonijos palikimas), literatūrą, 
vėliau įtrauktas kinas. Daug patrauklumo 
festivaliui suteikė muzikos programa, nors 
iš pradžių kai kas žiūrėjo gana skeptiškai, 
pavyzdžiui, Liubeke esantys Budenbrokų 
namai –  muzika ir Tomas Manas?! Nuo pat 
pirmojo festivalio iki savo mirties muzikos 
programą sudarydavo žinoma muzikologė 
profesorė Onutė Narbutienė, kuri, kaip visi 
žinome, gebėjo labai profesionaliai parinkti 
kūrinius festivalio programai. Mes didžiuoja-
mės, kad pristatome Lietuvos profesionalius 
muzikantus, tačiau apgailestaujame, kad 
neturime galimybių dėl lėšų stokos pasikvieti 
daugiau ir  užsienio atlikėjų. Laikui bėgant 
festivalio programa labai išsiplėtė, ypač Žo-
džio programa, apimanti įvairias Lietuvos ir 
užsienio kultūros aktualijas. Paskutiniai du 
festivaliai ir būsimasis XVII skirti Nobelio 
premijos laureato Česlovo Milošo (Czeslaw 
Milosz) kūrybai ir idėjoms.

Kalbant apie konferencijas, net trys jų 
buvo skirtos Liudvikui Rėzai, akcentuojant 
asmenybių, kilusių iš šio krašto, svarbą. 
Šiame kontekste profesorė Viktorija Daujo-
tytė iškėlė mintį apie būtinybę dar ryškiau 
akcentuoti L. Rėzos asmenybę, įkuriant jo 
vardo kultūros centrą. Jis įsikūrė Juodkran-
tėje, kuriam vadovauja mano buvusi mokinė, 
istorikė, mokslų daktarė, docentė Nijolė 
Strakauskaitė.

Šiuo metu labai aktualu muziejaus 
veikloje – atnaujinti ekspoziciją, skirtą T. 
Manui ir Nidai. Noriu pabrėžti, jog šios eks-
pozicijos kūrimas buvo nemenkas iššūkis, 
nes skirtingai nei kiti kiti Lietuvos memori-
aliniai muziejais, turintys sukaupę nemažus 
fondus, mes pradėjome nuo nulio. Didelė 
paspirtis buvo iš Ciuricho archyvo atsiųstos 
dokumentų ir fotografijų kopijos. Šiandien 
mūsų rūpestis – kaip ekspoziciją parengti vi-
zualiai patrauklią lankytojams, panaudojant 
šiuolaikines dizaino galimybes ir modernias 
technogijas. Šia linkme einame jau kelerius 
metus: muziejuje veikia modernus termina-

las, kuriame gausu informacijos apie T. Mano 
biografiją ir Kuršių nerijos istoriją. 

Nuo 2009 m. Jūs sėkmingai vadovaujate 
Tomo Mano kultūros centrui ir jo veikla yra 
labai išsiplėtusi...

Tomo Mano kultūros centras turi jau gi-
lias tradicijas, kurios susiformavo remiantis 
iškilaus vokiečių rašytojo T. Mano kūrybos 
akcentuotomis idėjomis: tolerancija, huma-
niškumu, kultūrų dialogu ir t. t. Stengiamės, 
kad Tomo Mano kultūros centro veikla 
būtų įvairiapusė, apimanti ne tik įvairias 
kultūros, meno sferas, bet ir akademinius 
renginius (konferencijos, seminarai, dis-
kusijos), bendradarbiaujant su Klaipėdos 
ir Vilniaus universitetais, Lietuvių kalbos 
institutu, Academia Baltica (Vokietija) ir kt. 
Kultūros centras nemažai dėmėsio skiria ir 
knygų bei kitų leidinių rengimui. Kasmet 
leidžiame „Nidos sąsiuvinius“, kuriuose 
spausdinami festivalio Žodžio programos 
tekstai, atspindintys Europos ir Lietuvos 
kultūrinio ir politinio gyvenimo aktualijas. 
Paminėsiu ir paskutinių kelių metų leidinius, 
kurių pavadinimai kalba patys už save: 
2011 m.  išleista knyga „Menininkų kūrybos 
centrai ir jų bendruomenės Vidurio ir Rytų 
Europoje“, 2010 m. prisidėjome ir leidžiant 
docentės Nijolės Strakauskaitės knygą  „Kul-
tūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“. Kaip 
Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos 
instituto doktorantė, ne tik rašau straips-
nius į leidinį „Acta Historica Universitatis 
Klaipedensis“, bet naujausias numeris, kuris 
pasirodys šių metų pabaigoje, bus ir Tomo 
Mano kultūros centro leidinys. Turime min-
čių ateityje, kooperuodamiesi su kolegomis 
Vokietijoje, Lenkijoje ir Karaliaučiaus srityje, 
leisti tarptautinį kultūros ir mokslo žurnalą, 
kurio motto būtų Rytų Prūsijos, taip pat ir 
Kuršių nerijos, istorijos klausimai. 

Festivaliai Lietuvos kultūriniame gyve-
nime užima žymią vietą, kaip tai pavyksta 
suorganizuoti?

Tradicinis Tomo Mano festivalis yra 
vienas didžiausių renginių centro veikloje, 
kurio organizavimas trunka beveik visus 
metus, pradedant festivalio idėjos aptarimu, 

paraiškų rašymu įvairioms institucijoms ir 
daugybe kitų klausimų ir derinimų. Džiau-
giamės, kad jau treji metai gauname Lietuvos 
kultūros ministerijos paramą, festivalį remia 
ir Gėtės (Goethe)  institutas Vilniuje bei Len-
kijos institutas. 

Festivalio idėjas generuoja Tomo Mano 
kultūros centro kuratoriumas, parengdamas 
festivalio programą, siūlydamas žmones, ku-
riuos galime mes pasikviesti. Kuratoriumui 
priklauso kuratoriumo pirmininkė istorikė 
Rūta Leiserovič (Ruth Leiserowitz), vertėjas 
Antanas Gailius, Lenkijos instituto direktorė 
Malgožata Kasner (Malgorzata Kasner), Gė-
tės instituto direktorė Joana Keler (Johanna 
Keller), muzikologė Vytautė Markeliūnienė, 
kultūros istorikė Irena Vaišvilaitė, istorikė 
Nijolė Strakauskaitė, poetas Laurynas Kat-
kus, rašytojas Frido Manas (Frido Mann), T. 
Mano vaikaitis. Per 17 centro veiklos metų 
nemažai kitų žmonių dalyvavo kuratoriumo 
veikloje ir nemažai prisidėjo prie festivalio 
programų parengimo. Norėčiau keletą žo-
džių tarti apie šių metų XVI festivalį, kurio 
tema buvo „Pavergtas protas“. Tai antroji iš 
trijų metų festivalio programų ciklo pagal 
Č. Milošą, orientuotą į totalitarinės sistemos 
kritiką. Č. Milošas bandė suvokti savo bičiu-
lių, rašytojų, menininkų persiorientavimą, 
prisitaikymą prie socialistinės sistemos. Šią 
temą festivalio programoje plėtojo trys filo-
sofai: Lietuvos filosofas Alvydas Jokubaitis, 
Europos humanitarinio universiteto Vilniuje 
rektorius Anatolijus Michailovas, Krokuvos 
universiteto profesorius filosofas Bogdanas 
Šlachta (Bogdan Szlachta).

Kasmetinis Tomo Mano festivalis sulau-
kia gausybės lankytojų, džiaugiamės, kad 
kasmet į jį atvyksta ne tik tie patys gerbėjai, 
bet ir nauji, nekantriai besiteiraujantys apie 
kito festivalio datą ir tematiką.

Vasarą turite daug renginių, ką veikiate 
žiemą?

Nurimus vasaros šurmuliui, ypač rude-
nį, nemažai skiriame dėmesio ir akademi-
niams renginiams. Rugsėjo 21–22 dienomis 
rengiame seminarą, skirtą Kuršių nerijos 

Nukelta į 11 p.

Akimirkos iš festivalio spaudos konferencijos UNESCO komisijos pastate. Iš kairės: 
Johana M. Keler, Vytautė Markeliūnienė, Antanas Gailius, Lina Motuzienė, 

Irmantė Daugėlaitė, Valerija Lebedeva 

Festivalio atidarymas Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Iš kairės: Seimo narė 
Irena Šiaulienė, kadenciją baigęs Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė, 
Vokietijos ambasados atstovas  Maksimilianas Hurnausas, Neringos meras Antanas Vinkus

Prof. Irena Veisaitė šiais metais Veimare 
apdovanota Gėtės medaliu

Vitalija Terese Jonušienė
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Lietuvos fotomenininkai

70 metų jubiliejus – be geriausio kadro

Rugpjūčio pradžioje garbingą 70 metų 
jubiliejų minėjo vienas iš žymiausių Lietuvos 
fotomenininkų brolių Černiauskų – Mindau-
gas. Šia proga Molėtų viešojoje bibliotekoje 
buvo atidaryta spaudinių paroda, Molėtų 
krašto muziejuje aptarta brolių Černiauskų 
ir jų draugų surengta paroda. Šia proga 
apie ilgą nueitą fotografo kelią kalbėjomės 
su jubiliatu ir jo meiliai vadinamu broliuku 
Algimantu. Nors jubiliejų minėjo vienas iš 
žymiųjų fotografų brolių Černiauskų Min-
daugas, tačiau į pokalbį atėjo ir Algimantas, 
nes, kaip vėliau sužinota, jie kitaip negali. 
Kai kas brolius Černiauskus lygina su lie-
tuvybės skleidėjais broliais Vileišiais, kurie, 
kaip ir Černiauskai, rašydavosi tik pavardę, 
neatskleisdami savo, kaip asmenybės, išskir-
tinumų, nes manė viską darantys vedami 
vieno tikslo – Lietuvos tautinio atgimimo ir 
šiems darbams atidavė brandžiausius savo 
gyvenimo metus. M. ir A. Černiauskai taip 
pat visą gyvenimą stengėsi dėl Lietuvos, 
tik savaip, į ją žvelgdami per fotoobjektyvą, 
tačiau visus darbus skyrė taip pat Lietuvai. 
Dirbo visus tuos 40 metų abu broliai ir tebe-
dirba vedami meilės savo kraštui, žmonėms, 
artimui bei sako, kad svarbiausia Lietuvą 
ne žodžiais, bet darbais mylėti, tuomet ir 
gyventi čia bus daug geriau. Kad ir labai 
norėtum, bet negalėtum atsikirti, kuri nuo-
trauka yra kurio, nes, atrodo, jie  abu žvelgia 
taip pat, taip pat mato pasaulį ir juo džiau-
giasi. „Mes esame broliai ir didžiuojamės 
tuo, todėl vienas kitą taip ir vadiname. Nėra 
taip svarbu, ką mes padarėme kiekvienas 
atskirai, svarbiausia – ką padarėme kartu, 
nes svarbu, ką daro tauta, ką sugeba su-
kurti valstybė. O apskritai apie visus šiuos 
asmeninius dalykus mes žadame išsamiai 
papasakoti penktojoje savo knygoje, kuri jau 

yra sudėliota mintyse. Pirmoji mūsų knyga 
buvo išleista su Molėtų krašto muziejaus 
pagalba, vėliau savo laiko sulaukė ir dar 
trys knygos, savo laiko sulauks ir penktoji. 
Svarbiausia tiek kuriant nuotraukas, tiek 
leidžiant knygas išlaukti tinkamo momento, 
o kada jis ateis, žino tik Aukščiausias“, – sakė 
broliai bei pasakojo, kad jiedu rimtai fotogra-
fuoti pradėjo nuo 1977 metų, tuomet pirmą 
ir vienintelį kartą respublikinėje parodoje 
dalyvavo kaip atskiri autoriai ir abu laimėjo 
po diplomą. Fotografija namuose juos lydėjo 
nuo vaikystės, nes tėtis jaunystėje, prieš karą, 
fotografavo. Mindaugas pasakojo puikiai 
atsimenąs, kaip po karo tėčiui suko dviračio 
pedalus, kad degtų lemputė, o tėvelis kon-
taktiniu būdu spausdino nuotraukas. Jų tėtis 
buvo labai darbštus žmogus ir fotoaparatą 
buvo įsigijęs dar prieš karą, tačiau fotografija 
jam tebuvo galimybė užfiksuoti tai, kas gra-
žu, artima. Apie visą tuometinę fotografijos 
virtuvę vyriškiai kalbėjo, kad dar prieš karą 
buvo puikiai išvystyta paštų sistema, tad fo-
tografai tik užsakydavo iš „Akfos“ prekes ir 
po dviejų savaičių jau jas gaudavo. Taip pat 
tuo metu į Vokietiją specialiuose vokuose 
jau būdavo galima siųsti juostas ir sulaukti 
nuotraukų. Anot pašnekovų, ne tik ši, bet 
ir leidinių prenumeratos sistema kaimuose 
tuomet būdavo daug geriau išvystyta ir 
kaimo žmonės prenumeravo bei skaitė daug 
daugiau spaudos nei šiais laikais. Žinoma, 
ir žmonės buvo visai kitokie, jie tiek daug 
kaip šiandien nereikalavo, mokėjo džiaugtis 
tuo, ką turi, buvo orūs, kas puikiai atsispindi 
nuotraukose. O ir nuotrauka tuomet buvo 
vertinama visai kitaip, nes tai buvo brangus 
malonumas, kuris daugeliui žmonių leido 
pažinti kitus kraštus. Žmonės fotografavi-
mui ruošdavosi kaip didelei šventei. Šian-
dien fotoateljė beveik nebeliko, retas kuris 
fotografas jose užsiima žmogaus gyvenimo 
atspindžio kūrimu nuotraukoje, kaip tai 
būdavo daroma anksčiau. Fotosesijos jau 
yra visai kas kita, tai gerų kadrų gaudymas. 
O į klausimą apie geriausią savo gyvenimo 
nuotrauką abu broliai atsakė, kad pačios 
geriausios nuotraukos per šį gyvenimo lai-
kotarpį jie dar nepadarė, nes kol kas dar vis 
tik mokosi gerai fotografuoti. 

Kas Jums yra fotografija – darbas, 
gyvenimo būdas, o gal turite ir savo api-
būdinimą? Kaip vertinate šiuolaikinę 
fotografiją?

Fotografiją priskiriame baisioms pri-
klausomybių ligoms, nes ji kaip narkotikas:  
iš jos pinigų mes neužsidirbame, tačiau 
išleidžiame jai labai daug laiko ir lėšų. 
Nors su fotoaparatu rankose praleista labai 

daug metų, tačiau dar ir šiandien mes jį 
kaskart imame su virpuliu, nes fotoaparatas 
mums yra gyvas daiktas – tęsinys mūsų. Ir 
archyvas, jeigu kiti fotografai gali pasigirti 
padarę tūkstančius nuotraukų, tai mes tik 
kelis šimtus, tačiau ir iš jų dar nemažai būtų 
tokių, su kuriomis negailėdami galėtume 
atsisveikinti, nes jos neatitinka mūsų pačių 
išsikeltos kartelės. Jeigu per metus padaro-
me 5 geras nuotraukas, jau manome, kad 
metai buvo geri. Mes išieškome kiekvieno 
kadro, nešaudome taip, kaip jaunimas da-
bar, kur papuola, o tuomet tik iš šimtų renka 
vieną pavykusį kadrą, tačiau tuomet kyla 
klausimas, ar tai menas, ar atsitiktinumas? 
Nuotraukos daromos juostiniu fotoaparatu 
ar spaudžiant ant plokštelės to neleidžia. 
Kai kurios mūsų nuotraukos yra padarytos 
iš vieno ar dviejų dublių. Fotografuoti šiais 
laikais gali kiekvienas, tačiau pastebėti tin-
kamą, daug pasakantį kadrą labai sunku. 
Jauni autoriai kuria ciklus, tačiau retas kuris 
išdrįsta kurti vieną fotografiją, nes tai pada-
ryti yra labai sunku. Galime sukurti Molėtų 
kaminų ciklą ir tai padaryti per pusdienį, 
bet galima ilgai ieškoti ir rasti vietą, iš kurios 
matysis daug Molėtų kaminų ir visus juos 
nufotografuoti vienoje nuotraukoje. Gerų 
kadrų ieškojimams reikia laiko, kurio jauni-
mas nenori skirti, nes kartais reikia savaitės 
ar net ilgesnio laikotarpio, kad padarytum 
gerą nuotrauką. Baisiausias dalykas, kuris 
gali nutikti fotografui, tai, kad jis pradeda 
kartotis. Mes labiausiai mėgstame fotogra-
fuoti žmones, o žmogaus veidas pats kalba 
už save, tačiau norint gražiai nufotografuoti 
žmogų, reikia jį mylėti, žiūrėti su pagarba. 
Niekada nerodėme ir nenorėjome parodyti 
žmogaus nuopuolio, to mums nereikia, nes 
silpnybių turime visi. Peizažo, žmogaus 
du kartus tokio paties nenufotografuosi 
niekada, kiekviena kartą tokios nuotraukos 
prilygsta sustabdytai dieviškajai akimirkai. 
Lygiai taip pat darant nuotraukas juostiniu 
fotoaparatu, jos niekada neišeina vienodos, 
o su šiuolaikine technika gali nors ir šimtą 
vienodų nuotraukų padaryti, jos gražios, 
ryškios, bet bedvasės. Nuotrauka, atspausta 
rankomis, mums daug gražesnė, gyvesnė, 
tarsi kupina tos vadinamosios dieviškos 
medžiagos, kuri matoma tik profesionalo 
akiai. Rankomis darytos nuotraukos gal 
ir ne tokios tobulos, bet jose yra dvasia. 
Šiuolaikinę fotografiją galėtume prilyginti 
vaikščiojimu ašmenimis, nes labai greitai 
gali paslysti ir iš norėtos labai geros nuo-
traukos nieko negauti. Šiuolaikiniai jauni 
fotografai – ieškotojai – menininkai, bet ir 
tai yra gerai, nes tik ieškojimuose gimsta 
esmė. Tačiau nereikia pamiršti, kad svar-

Mindaugas ir Algimantas Černiauskai

biausia fotografijoje yra esamo momento, 
nuotaikos fiksavimas, sugebėjimas ją per-
teikti kuo natūraliau, o estetiniais dalykais, 
jau turėdamas gerą nuotrauką, gali įvairiai 
žaisti laikui bėgant. Mindaugas ir šiandien 
fotografuoja tik juostiniu fotoaparatu, o 
aš perėjau prie skaitmeninio, tačiau kartas 
nuo karto vis pasvajoju apie grįžimą prie 
juostinio fotoaparato.

Ar esate fotografavę vienas kitą?
Ir taip, ir ne. Yra nemažai kadrų, ku-

riuose esame užfiksavę vienas kitą. Dažnai 
mūsų pačioje pradžioje klausdavo, kaip 
mes fotografuojame dviese, juk fotografija 
yra labai intymus dalykas, ar žiūrime per 
tą patį objektyvą? Mes tą patį objektą foto-
grafuojame iš kelių taškų, tad vienas kito 
siluetus esme užfiksavę, tačiau specialiai 
fotoportretų vienas kito nedarėme.

Kodėl be nuotraukų nutarėte leisti ir 
knygas?

Lietuviai – unikali tauta, turinti kuo 
didžiuotis, juk kas trečias lietuvis yra Le-
onardas da Vinčis, tačiau ne kiekvienam 
gyvenimo kelyje pavyko sutikti tinkamus 
mokytojus, kurie jį pakreiptų tinkama lin-
kme. Vaizdu gali pasakyti labai daug, tačiau, 
kai kalbiesi su žmogumi apie jo gyvenimą, 
labai daug lieka už kadro nepasakyta. Tos 
istorijos labai įdomios, mūsų pačių drauge 
su tais žmonėmis išgyventos, tad norisi, 
kad ir jos būtų plačiau žinomos. Tačiau su 
žodžiais, kaip ir su nuotraukomis, labai su-
dėtinga, nes reikia daug ieškoti, reikia turėti 
labai turtingą žodyną, norint, kad žodis su 
žodžiu puikiai derėtų ar į sakinį sklandų 
susijungtų, o dar geriau būna, kai gali rasti 
vieną žodį, kuris visą sakinį turiniu atspindi. 
Su knygomis susijusi ir smagiausia gyveni-
mo dovana, kurią gavome labai netikėtai 
užsukę į vieną sodybą pas kaimo žmogų ir 
jis iš spintos gilumos, suvyniotą į drobulę, 
kaip didžiausią brangenybę, ištraukė mūsų 
knygą. Tokia akimirka niekam neprilygs.

Kokią įsivaizduojate fotografijos 
ateitį?

Labai sunku prognozuoti, nes prieš de-
šimt metų niekas net įsivaizduoti negalėjo, 
kad fotografija taps skaitmeninė, kad atsiras 
tiek daug įvairių galimybių. Tačiau kaip ne-
mirė teatras atsiradus kinui, tai visada liks ir 
analoginė fotografija prie vis modernėjančių 
naujovių.

Kalbėjosi Monika RYBELIENĖ, Molėtai
Autorės nuotr.

etnografinei kultūrai ir Europos paveldo 
dienoms „Genius loci. Vietos dvasia“. Semi-
nare „Kuršių nerijos etninė tradicija kultūros 
asmenybių palikime XIX a. pabaigoje–XX 
a. pirmoje pusėje“ dėmesys bus skiriamas 
asmenybėms, susijusioms su Kuršių nerijos 
etninės tradicijos tyrinėjimais, į kurį rengiasi 
atvykti Lietuvių kalbos instituto vadovė 
Jolanta Zabarskaitė, Klaipėdos universiteto 
istorikė Nijolė Strakauskaitė, Lietuvių kalbos 
ir tautosakos instituto mokslininkė Liucija 
Citavičiūtė ir kt. 

Rudens ir žiemos laikotarpiu užsiimame 
knygų ir kitų leidinių parengimu, planuoja-
me kitus tarptautinius renginius ir projektus. 
Dalyvaujame tarptautiniame literatūros ir 
vertėjų projekte „Halma“, kurio tikslas – su-
teikti galimybes vertėjams ir kūrėjams 
keliauti iš vieno Europos literatūros centro 
į kitą, taip pat ir Nidoje, kurti ir realizuoti 
projektus, siekiant gilesnio literatūros ir 
kultūros tobulėjimo ir nuolatinių susitikimų 
įvairiose Europos vietovėse. Tinklą sukūrė 16 

literatūros centrų Centrinėje ir Rytų Europo-
je. Jau pradedama plėtra ir į Vakarų Europą. 
Šiuo metu tinklą „Halma“ reprezentuoja 26 
literatūros institucijos iš 21 šalies. Galima 
teigti, kad esame vienintelė Lietuvoje literatų 
rezidencija, kol kas kukli, tačiau tikime, kad 
perspektyvi. Kaip tik šiuo metu tariamės dėl 
Šveicarijos rašytojo Lorenzo Langenegerio 
(Lorenz Langenegger) galimybės apsigy-
venti vienam mėnesiui Nidoje ateinančiais 
metai. Tai yra puiki galimybė plačiau skleisti 
informaciją apie Kuršių nerijos ypatingumą 
Europos literatūroje. Tarpusavyje rengiame 
ir bendrus literatūros projektus, kurių vie-
nas iš įsimintiniausių „Laiškai Czeslawui 
Miloszui“. 

Be minėtų renginių organizavimo, mano 
asmeninis artimiausių metų siekis – sėkmin-
gai parengti disertaciją ir ją apsiginti. 

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Juozas VERCINKEVIČIUS

Aivaro Motuzo nuotr.

„Vorutos“ interviu

Tomo Mano muziejus ir kultūros 
centras Nidoje po vienu stogu

Atkelta iš 10 p.

Susitikimas su Vokietijos rašytoju Eugenu Ruge. Iš kairės: dr. Rūta Leizerovic, 
Eugenas Ruge, vertėja Kristina Sprindžiūnaitė, festivalio koordinatorė Lina Motuzienė
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Politinė fantastika su naftos kvapu 
Iš Armėnijos istorijos

Ruslan ARuTIunIAn, Vilnius

Tęsinys kitame numeryje

O štai Az SSR valdžia atitinkamu laiku 
labai sėkmingai išstūmė armėnus iš Na-
chičevanės autonominės respublikos, kur 
1912 m. gyveno 45 % armėnų, – armėnų 
pabėgėliams iš Nachičevanės nuo 1918 m. 
turkų armijai padedant nebuvo leista grįžti 
namo. Prieš „perestroiką“ Nachičevanėje 
armėnų buvo likę apie 2 %. Kalnų Kara-
bacho autonominėje srityje (KKAS) iki pat 
devintojo dešimtmečio gyventojų skaičius 
išliko panašus kaip 1920 metais, nors per tą 
laiką abiejų kaimyninių respublikų gyven-
tojų skaičius padidėjo 2–3 kartus, o azerų 
gyventojų dalis KKAS nuo 5,6 % pasiekė 23 
%. Iš Armėnijos per 1918–1920 metų įvykius 
išbėgusių azerų 80 % sugrįžo į savo namus 
sovietinėje Armėnijoje. Ir dar viena statis-
tika – armėnų skaičius KK srityje 1939 m. 
buvo 132,8 tūkst., o 1959 m.- tik 110,1 tūkst. 
Tai yra, armėnų skaičius sumažėjo daugiau 
negu 22 tūkstančiais. Azerų skaičus Kalnų 
Karabache 1939 m. atitinkamai buvo 14,1 
tūkst., o 1959 m. – 18 tūkst. – padaugėjo 
beveik 4 tūkstančiais. Tai reiškia, kad Az 
SSR valdžia sugebėjo į karą išsiųsti trečdalį 
KKAS armėnų, kurių daugiau negu pusė 
žuvo kare. Šaltinis – vėl Arm SSR MA isto-
rinė pažyma (kaip dažnai azerų propoganda 
sukeičia budelio ir aukos vietą).

Šimtai tūkstančių armėnų iš KKAS ir 
gretimų rajonų, dažniausiai ieškodami dar-
bo, sovietmečiu išvyko į Baku, Kirovobadą, 
Sumgaitą ir kt. Az SSR vietoves arba į Arm 
SSR. Kad išvengtų Nachičevanės armėnų 
likimo, nuolatinio Baku spaudimo ir diskri-
minacijos nepakęsdami KKAS armėnai per 
visą SSRS gyvavimą sistemingai, daug kartų 
kėlė klausimą dėl srities prijungimo prie 
Arm SSR. „Perestroika“ KKAS armėnams 
suteikė naujų vilčių, ir 1988 m. vasario 20 d. 
jie išreiškė savo valią teisiniu būdu – priėmę 
srities vadovybės sprendimą kreiptis į Arm 
SSR ir Az SSR dėl KKAS prijungimo prie 
Arm SSR.

1988–1994 metai
Į konstitucinį KKAS armėnų reikalavi-

mą Maskvos remiama Baku valdžia atsakė 
šantažu ir pogromais. Jau po poros dienų 
iš artimo Agdamo miesto į KKAS patraukė 
sukurstyta azerų minia, kad „padarytų 
tvarką“. Pakeliui jie siaubė ir padeginėjo 
pastatus, užpuldinėjo žmones. Juos sustabdė 
milicija ir vietos gyventojai. Įvyko susirėmi-
mas, žuvo du atėjūnai, iš kurių vieną nušovė 
azeras milicininkas. Įvykis pagarsintas per 
Azerbaidžano ir centrinę televiziją, pabrė-
žiant žuvusiųjų tautybę. 

Pirmas armėnų pogromas įvyko 1988 m. 
vasario 26–29 d. Sumgaito mieste už 25 km 
nuo Baku. Buvo paskleisti prasimanymai 
apie neva iš Armėnijos atvykusius traukinius 
su azerų lavonais. Panašūs pasakojimai su 
šiurpiomis detalėmis buvo viešai skelbiami 
mitinge, dalyvaujant miesto valdžios atsto-
vams. Minios pasklido po miestą, siaubda-
mos armėnų butus (tam buvo ruošiamasi iš 
anksto – pogromų aktyvistai turėjo armėnų 
adresus, buvo ginkluoti specialiai paruoš-
tais armatūros strypais). Armėnus gaudė, 
kankino ir žudė, moterys buvo prievartau-
jamos net kiemuose ir gatvėse, žmonės gyvi 
padeginėjami. Milicija į pagalbos šauksmus 
nereagavo. 

Armėnai pradėjo išvažiuoti iš Azer-
baidžano. Pogromai išplito visame Azer-
baidžane. Masiškiausi įvyko lapkričio 21 
d. Nachičevanėje, Šamchore, Mingečaure, 
Chanlare, Kirovobade ir kt. Jie prasidėjo 
vienu metu, akivaizdžiai pagal nurodymą 
iš vieno centro. 

Tikėtina, kad Maskva ir Baku taip norėjo 
sukliudyti Arm SSR Aukščiausiajai Tarybai 
priimti sprendimus dėl savarankiškos vi-
daus ir užsienio politikos, kurie buvo kitos 
dienos posėdžio darbotvarkėje. Maskvos 
atstovai lapkričio 22 d. sustabdė Arm SSR 
AT posėdį, deputatai gavo nurodymą vykti 
namo. Tačiau Armėnų nacionalinio judėjimo 
pastangomis jie vėl buvo surinkti, priimta 
rezoliucija, smerkianti 1915–1922 m. Turkijos 
įvykdytą armėnų genocidą bei sprendimai, 
apribojantys SSRS AT nutarimų galiojimą 
Armėnijoje. Tą pačią dieną į Jerevaną buvo 

įvesta kariuomenė, paskelbta ypatingoji 
padėtis ir komendanto valanda, nors iki tol 
Armėnijoje nebuvo jokių ekscesų.

Tomis dienomis iš šiaurės per Gruziją 
į Armėniją plūdo dešimtys tūkstančių 
sumuštų, apiplėštų, deportuotų armėnų iš 
Azerbaidžano. Būtent tada, kai Armėnijoje 
įvedus komendanto valandą vietinės val-
džios veikimas buvo apribotas, o naciona-
linis judėjimas – pogrindyje, šiauriniuose 
Armėnijos rajonuose pirmą kartą įvyko 
susidūrimai tarp vietinių azerų ir armėnų. 
Žuvo 23 azerai ir 17 armėnų.

Iki tol azerai išvažiuodavo iš Armėni-
jos daugiausia sėkmingai apsikeitę butais 
su pabėgusias iš Azerbaidžano armėnais. 
Nekliudomai su savo turtu išvyko 144 000 
(iš 168 000 gyvenusių Armėnijoje). Tiems, 
kurie paliko nuosavybę, 14,5 tūkstančių 
azerų šeimų buvo atlyginta; iš viso Arm 
SSR išmokėjo azerams 110 mln. JAV dolerių 
vertės kompensaciją. 1988–1994 m. iš Az SSR 
išvyko ir buvo deportuota per 400 000 armė-
nų, jie negavo jokių kompensacijų, daugelis 
buvo sumušti ir apiplėšti. 

Ypač masiška armėnų deportacija vyko 
1990 m. sausio 13–19 d. per pačius baisiau-
sius pogromus Baku. Tikslus žuvusių skai-
čius nenustatytas, nes nebuvo atlikti tyrimai, 
vertinama, kad žuvo per 400 armėnų. Tokius 
įvykius kaip 1988 m. Sumgaite ir 1990 m. 
Baku daugelis vadina genocido aktais. 

Azerbaidžano agitatoriai pradeda kū-
rybiškai „išlyginti“ situaciją. Atsirado neva 
1988 m. užmuštų Armėnijoje žmonių sąrašai, 
su baisiais jų kančių ir žūties aprašymais. 
Pirmas paskelbtas toks 216 asmenų sąrašas 
buvo Armėnijoje kruopščiai ištirtas ir įrody-
ta, kad iš įvardytų 74 nebuvo niekaip susiję 
su Arm SSR, 90 kitų nesusiję su tais įvykiais 
– arba mirę seniau, arba išvykę, ar dar gyvi, 
ir tik 25 žuvo susidūrimuose su armėnais. 
Bet nors Armėnijos valdžia oficialiai paneigė 
dezinformaciją, iki šiol ji platinama, papildo-
ma naujais sadistinės fantazijos pagimdytais 
aprašymais ir naujomis aukų pavardėmis.

1990–1991 m. tęsėsi armėnų prievartinė 
deportacija iš Az SSR, KKAS ir aplinkinių 
rajonų, ją vykdyti azerų omonininkams ir 
milicininkams padėjo SSRS vidaus reikalų 
kariuomenės daliniai. Ypač aršiai ėmė veikti 
SSRS kariškiai po 1991 m. kovo 17 d., kai 
referendume dėl SSRS išlikimo Arm SSR 
bei Kalnų Karabacho gyventojai nedalyva-
vo (kaip ir Baltijos respublikos, Gruzija bei 
Moldova; o Az SSR referendume dalyvavo, 
apie 93% balsų buvo atiduota už SSRS iš-
saugojimą). Tų metų balandžio pabaigoje 
SSRS vidaus reikalų kariuomenė organizavo 
operaciją „Kolco“ („Žiedas“). Operacijoje 
dalyvavo SSRS 4-sios armijos padaliniai su 
tankais, artilerija, sraigtasparniais, naikin-
tuvais. Pasų režimo patikrinimo pretekstu 
kariuomenė apsupdavo armėnų kaimus ir 
„talkino“ azerų būriams smurtauti, žudyti, 
plėšti gyventojus ir karinėmis priemonėmis 
užbaigti deportaciją. Operacija „Kolco“ buvo 
tęsiama iki pučo Maskvoje pralaimėjimo, 
nužudyta per 100 žmonių, 27 Kalnų Kara-
bacho armėnų kaimai (apie 10 000 žmonių) 
deportuoti į Arm SSR teritoriją. Tuo metu 
SSRS karinės pajėgos apšaudė ir Armėnijos 
pasienio rajonus, buvo žuvusių ir sužeistų 
(pvz., apšaudytas Arm SSR teritorijoje ar-
mėnų milicininkus vežęs autobusas, žuvo 
14). Operacijai „Kolco“ tiesiogiai vadovavo 
SSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas 
B. Gromovas ir vidaus reikalų kariuomenės 
vadas Šatalinas.

Rusijos politikų demokratų grupė (A. 
Šabadas, V. Šeinis, I. Smirnovas ir kt.) atvyko 
į Kalnų Karabachą ir sukūrė „gyvą užtvarą“, 
kad apgintų nuo teroro armėnų kaimus. Ki-
tas deportaciją ir smurtą stabdantis veiksnys 
buvo stiprėjantis susikūrusių armėnų savi-
gynos būrių pasipriešinimas. Jie vis dažniau 
užblokuodavo ir apšaudydavo SSRS vidaus 
reikalų kariuomenės kolonas, paėmė į ne-
laisvę dešimtis kareivių ir karininkų kartu 
su šarvuota technika.

Per rugpjūčio SSRS pučą Azerbaidža-
no prezidentas A. Mutalibovas pareiškė 
palaikąs perversmininkus, o pučui žlugus, 

rugpjūčio 30 d. paskelbta, kad Azerbai-
džanas atkuria 1918–1920 m. gyvavusią 
nepriklausomą Azerbaidžano Respubliką. 
Kaip minėta, jai Kalnų Karabachas nepri-
klausė, didžiąją dalį teritorijos kontroliavo 
Karabacho armėnų nacionalinė taryba (po 
pralaimėjimo Zangezūre Az R valdžia kartu 
su turkų generolais 1920 kovo 23 organizavo 
KK centre Šušos miesto armėnų žudynes. 
Po šito įvykio Arm R armija įžengė į KK, 
ir kraštas buvo paskelbtas Arm R dalimi. 
Po sovietizacijos 1921 m. tiesioginiu Stalino 
nurodymu jis buvo įjungtas į sovietinę Azer-
baidžano Respubliką). 

1991 m. rugsėjo 2 d. tenykščiai armėnai 
paskelbė apie Kalnų Karabacho Respublikos 
(KKR arba Arcacho) sukūrimą. Rugsėjo 25 
d. Azerbaidžanas ėmė sistemingai bombar-
duoti KKR sostinę Stepanakertą. Prasidėjo 
karas, užsitęsęs iki 1994 m. gegužės 12 d. 
pasirašytų paliaubų. 

Azerbaidžano visuomenėje nuo 1988 
m. imta heroizuoti Sumgaite, Baku ir kitur 
siautėjusius pogromų vykdytojus. Šanta-
žas, atviras raginimas smurtauti prieš Az 
SSR gyventojus armėnus buvo platinamas 
mitinguose, žiniasklaidoje. Nusikaltėlių 
heroizavimas, centrinės valdžios politinė, 
karinė ir informacinė parama, nebaudžiamu-
mas pastūmėjo azerus vykdyti genocidinius 
veiksmus prieš armėnus. Ir net praėjus 10 
metų po paliaubų pasirašymo Azerbaidžane 
didvyriu paskelbtas Ramilis Safarovas, kuris 
dalyvavo NATO struktūros organizuotuose 
mokymuose Budapešte ir kirviu užmušė 
miegantį armėną karininką Gurgeną Mar-
garianą. 

Per karinį konfliktą azerai pasižymėjo 
barbarišku Stepanakerto ir kitų KKR gy-
venviečių bombardavimu, susidorojimu su 
užpuolimo metu nespėjusiais pasitraukti 
armėnų kaimų gyventojais. Iki 1994 m. pa-
liaubų į Stepanakertą paleista 21 000 „Gra-
do“ raketų, numesta 180 gyvenamosiose 
vietovėse uždraustų kasetinių aviabombų, 
per 100 aviabombų po pusę tonos. (Pirmųjų 
minėtų dviejų rūšių ginklus tarptautinės or-
ganizacijos uždraudė naudoti gyvenamose 
vietovėse). Žmonės išmoko gyventi rūsiuo-
se, ten buvo mokyklos, ligoninė...

Armėnų visuomenėje per visą konf-
likto laiką neįvyko nieko, ką galima būtų 
pavadinti genocidinių veiksmų skatinimu. 
Šimtatūkstantiniuose Armėnų nacionalinio 
judėjimo mitinguose Jerevane, daugiatūks-
tantiniuose – Stepanakerte judėjimo lyderiai 
neleido jokių skatinimų keršyti ar smurtauti 
prieš gyventojus azerus, stabdė bet kokius 
agresyvesnius pasisakymus, to nepasitaikė 
ir žiniasklaidoje.

Po pučo SSRS tapo neveiksminga. Besi-
formuojant KKR savigynos pajėgoms, 1991 
m. spalio mėnesį savigynos būrių vadai 
sutarė paskelbti privalomą visiems būriams 
įsakymą Nr. 1, kuriame grasinant griežtomis 
bausmėmis buvo reikalaujama, kad armėnų 
savanoriai nedarytų žalos taikiems gyvento-
jams ir belaisviams. Tokiu būdu dar nesuvie-
nytų būrių vadai nutarė laikytis Jerevano ir 
Stepanakerto nacionalino judėjimo lyderių 
bei politikų nuostatų. 

KKR armėnų savigynos būriai 1991 m. 
gruodžio 23 d. be kraujo praliejimo (kai 
kariškių valgė) nuginklavo SSRS vidaus 
reikalų pulką, kurio ginklai tapo KKR gin-
kluotės pagrindu.

1991 m. pabaigoje sovietinė VR kariuo-
menė nustojo palaikyti azerų OMONą ir 
armėnų būriai ėmėsi išmušti OMONą iš ar-
mėnų kaimų, ryžosi išvaduoti Stepanakertą 
ir kitas gyvenvietes nuo nuolatinių bombar-
davimų. Stepanakertas buvo bombarduoja-
mas iš Šušos miesto ir Chodžalu (azerų k. 
Xoçalı-Chodžaly) gyvenvietės, kurioje buvo 
ir vienintelis srityje oro uostas. Armėnų 
savigynos būriams tekęs  vienas iš pirmų-
jų kovinis uždavinys – nuslopinti ugnies 
židinius, išdėstytus kažkodėl Chodžalu 
gyvenvietės viduryje, ir užimti oro uostą, 
kad galėtų sukurti iš visų pusių apsuptos 
KKR oro ryšį su Armėnija. 

Puolimas prasidėjo 1992 m. vasario 25 
d. 23.30 val., baigėsi vasario 26 d. apie 4 val. 

KKR savigynos pajėgos užėmė Chodžalu, 
įgijo oro uostą, bet po kelių dienų jis buvo 
subombarduotas ir ilgai neveikė. Apie ke-
tinimą užimti Chodžalu armėnai perspėjo 
azerus dar prieš kelias savaites ir dalis gy-
ventojų išvyko. Kita dalis išėjo iš gyvenvietės 
prasidėjus kovos veiksmams armėnų jiems 
paliktu humanitariniu koridoriumi, dar kita 
dalis – 734 žmonės, likę gyvenvietėje arba 
prie pat jos, užėmus ją armėnams pateko į 
nelaisvę. Po kelių dienų jie buvo perduoti 
azerų pusei. Taip pat buvo perduoti operaci-
jos metu žuvusiųjų kūnai, iš jų – 11 civilių.

Vasario 29 d. Azerbaidžano žurnalistai 
nufilmavo azerų kontroliuojamoje teritori-
joje, netoli Agdamo (arm. k. Akn) miesto 
keliasdešimt žuvusių civilių gyventojų, dau-
giausia moterų ir vaikų. Azerų žurnalistas 
Čingizas Mustafajevas, filmavęs lavonus 
du kartus, užfiksavo, kad po dviejų dienų 
jie buvo nuskalpuoti ir kitaip išdarkyti. Ar-
mėnai negalėjo to padaryti azerų teritorijoje. 
Č. Mustafajevas apie savo pastebėjimus 
informavo pažįstamus bei tuometinį prezi-
dentą A. Mutalibovą ir padarė pranešimą 
DR-Press, netrukus po to žuvo neaiškiomis 
aplinkybėmis. 

Baku televizija parodė tuos sudarkytus 
kūnus ir pateikė tai kaip armėnų ir rusų, 
buvusių SSRS 366 pulko kareivių dislokuotų 
Stepanakerte, žvėriškumo įrodymą. Azer-
baidžano Liaudies frontas (LF) pradėjo akty-
vią propagandą, kaltindamas prezidentą A. 
Mutalibovą nemokant apginti savo žmonių, 
dėl ko prezidentas buvo priverstas kovo 
6 d. atsistatydinti. Valdžią Azerbaidžane 
perėmė LF, kurio lyderis A. Elčibėjus po 
poros mėnesių tapo prezidentu. Tai buvo 
geopolitinės reikšmės įvykis – Azerbaidžane 
iš prorusiškai nusiteikusių politikų valdžią 
perėmė proturkiškai nusiteikę LF lyderiai. 
Atsižvelgiant į tai, galima atmesti tikimybę, 
kad buvo atviras ar slaptas įsakymas daly-
vauti rusų pulkui kovos veiksmuose armėnų 
pusėje, nes kitaip išeitų, kad pulkas gavo 
įsakymą veikti prieš Rusijos Federacijos 
(RF) interesus.

Šio 366 pulko kareiviai, karininkai ir jų 
šeimos kentė nepriteklius, kaip ir paprasti 
Stepnakerto gyventojai armėnai – trūko van-
dens, duonos ir kitų produktų, vargino nuo-
latiniai bombardavimai. Laikraštyje „Lietu-
vos aidas“ (1992 02 27) yra informacija apie 
tai, kad vasario 25 per bombardavimą žuvo 
366 pulko kareivis ir nors yra Užkaukazės 
apygardos rusų armijos padaliniams duotas 
bendras įsakas atsakyti į ugnį ugnimi, pulkas 
neatsakė. 1992 03 03 „Lietuvos aidas“ rašė, 
kad yra įsakas dėl pulko evakuacijos. Tai 
buvo įvykdyta pagreitintu tempu Giandžoje 
dislokuotos 104-osios desantinės divizijos 
pajėgomis. Kelios dešimtys armėnų tautybės 
karininkų ir kareivių pasiliko Stepanakerte. 
Jie padėjo armėnų savigynos kariams per 
susidūrimą su desantininkais ir sukliudė 
išvežti visą ginkluotę – trečdalis jos liko 
armėnams. Kita ginkluotė buvo išgabenta 
arba sunaikinta vietoje. 

O azerai nuo vasario 23 d. nekliudomi 
ištuštino prie Agdamo buvusį ginklų san-
dėlį, patį didžiausią regione, kuriame buvo 
1104 vagonai ginkluotės, ir jokie desanti-
ninkai neįsikišo („Lietuvos aidas“, 1992 02 
27). Balandžio 8 d. netoli Jerevano sprogo 
ten laikytos sovietinės ginkluotės sandėlis, 
kur kas mažesnis negu Agdame („Lietuvos 
aidas“, 1992 04 11).

2008 m. spalio 16 d. Kalnų Karabacho Šušos 
mieste prie suremontuotos Kristaus Išganytojo  
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Sūduva po Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės padalijimo 1795 m.

sūduvos – suvalkijos pavadinimų genezė
Inž. Vytautas GAuLIA, Marijampolė

1944 m. spalio 16 d. – 1990 m. kovo 11 d. 
mūsų kraštas buvo vadinamas ir admi-
nistruojamas įvairiai. Administruojamas 
buvo pradžioje – apskritis, net sritis, o ga-
lutinai – rajoninė sistema. Buvo vadinamas 
Užnemunė, Sūduva, vėliau pradėjo vadinti 
Suvalkija (nuo 1975–1980 metų), nes Lietuvos 
Sūduvoje geriausiai buvo išvystytas žemės 
ūkis, augo pramonė, ypač maisto, žmonės 
gyveno geriau nei kituose Lietuvos kraštuo-
se. Marijampolė tapo respublikiniu miestu, 
gyventojai bankuose laikė daugiausia pinigų, 
todėl atgijo pašiepiantis vardas – suvalkietis, 
tai tarybinis lietuvis su kokybės, taupumo, 
skūpumo, pavydumo, perdėto darbštumo, 
noro turtėti ženklu.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, ilgą laiką egzistavo admi-
nistracinis-rajoninis suskirstymas, žemiausia 
grandis – seniūnija. Sūduvos kraštą dar 
vadino Užnemune, Suvalkija, tačiau jokių 
įstatymų nebuvo, apibrėžiančių pavadinimą. 
Sūduvoje buvo respublikinis miestas Mari-
jampolė ir rajonai: Marijampolė, Vilkaviškis, 
Šakiai, Lazdijai.

1994 m. liepos 19 d. sukuriama Marijam-
polės apskritis, į kurią jungiama Marijam-
polės miestas ir rajonas, Vilkaviškio ir Šakių 
rajonai, o Sūduvos Lazdijų rajonas priski-
riamas Alytaus apskričiai, kuri iš rytų-pietų 
pusės priartėja prie Marijampolės per 15 km, 
Prienų rajonas iš rytų – per 22 km, o Kauno 
iš šiaurės per 23 km. Marijampolės apskritis 
apimė apie 4100 km2, gyventojų 180 tūkst. 
(dabar gerokai mažiau – apie 140 tūkst).

1999 m. gruodžio 21 d. įsigali ir Lietuvos 
Vyriausybės eksperimento tvarka, - panai-
kinamas Marijampolės mietas ir rajonas, iš 
jų įkuriama Marijampolės, Kazlų Rūdos ir 
Kalvarijos savivaldybės, pridedant Mari-
jampolės miestui 6 kaimiškąsias seniūnijas. 
Marijampolė tampa seniūnijos lygio adminis-
traciniu vienetu, turintis išplėstą administra-
ciją, tačiau atgręžtas į žemės ūkį. Tai buvo to 
meto apskrities valdžios didelė nuolankumo, 
aplaidumo klaida.

1993 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respu-
blikos Etninės kultūros valstybinės globos 
pagrindų įstatymu Nr. VIII-1328, o 2000 m. 
liepos 13 d. Seimo nutarimu Nr. VIII-1848, 
kuris nustato Lietuvos etnografinių regionų 
skaičių ir jų pavadinimus, mūsų etnografi-
niam kraštui suteikiamas Suvalkijos vardas 
(pasirašė seimo pirm. pav. A. Vidžiūnas). 
Toks įvardinimas egzistuoja iki šiol. 

Marijampolės apskrities viršininko 
administracija ir regioninė Suvalkijos (Sū-
duvos) etninės kultūros globos taryba, 
spiriama krašto žmonių atstovų, siekdama 
kvalifikuotai pagrįsti etnografinio krašto 
vardą, 2005 balandžio 21 d. suorganizavo 
konferenciją „Istorinis Sūduvos vardas etno-
grafiniam kraštui“, kurioje skaitė pranešimus 
mokslininkai R. Batūra, Z. Zinkevičius, G. 
Ilgūnas, V. Labutis, A. Katilius, K. Garšva, 
A. Kurtinaitis ir dar apie 6–10 asmenų, kurie 
plačiai, išsamiai kalbėjo apie Sūduvos (Su-
valkijos) krašto praeitį, dabartį ir dauguma 
pažymėjo, kad šį etnografinį kraštą reikia 
vadinti istoriniu Sūduvos vardu. Tam pritarė 
ir akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius 
patardamas konferencijai palikti vardo pa-
rinkimą patiems Sūduvos – Suvalkijos krašto 
gyventojams.

2005 m. lapkričio 15 d. raštu S-81 Lietuvos 
etninės kultūros globos tarybos pirmininkas 
prof. dr. Libertas Klimka, ignoruodamas 
Marijampolės konferencijos medžiagą, krei-
pėsi į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
pirmininkę dr. Ireną Smetonienę prašydamas 
patarimo.

2005 m. gruodžio 21 d. vienoje interneto 
svetainėje buvo paskelbta, kad Suvalkijos ir 
suvalkiečio vardas nebus pakeistas į Sūduvos 
ir sūduvio, nes Kalbos komisija pasitarusi 
su daugiau žinomais istorikais, kalbininkais 
nutarė:

1. Vadovausis kalbos pastovumo princi-
pu ir nekeis jau įsigaliojusių pavadinimų.

2. Sūduva ir Suvalkija yra ne tas pats 
(aišku ir beraščiams – Sūduva paminėta 
prieš 1800–2000 m, o Suvalkijos vardas tik 
prieš 142 m.)

3. Pagrindinis argumentas, kad didžiu-
lė Sūduvos – Jotvos teritorija po 1283 m 
kryžiuočių karo tapo dykuma (dykra) be 
gyventojų ir ją apgyvendino ne sūduviai, 
jotvingiai, o prūsai, aukštaičiai, žemaičiai, 
slavai, žydai, kurie suformavo naują etnosą!? 
Tai mokslo neįrodyta ir kodėl visi Lietuvos 
valdovai siekė iki Melno sutarties 1422 m. 
atsiimti Sūduvą, tačiau „specialistai“ į tai 
neatsako.

4. Marijampoliečio, Rygiškių Jono gimna-
zijos absolvento prof. dr. Algirdo Sabaliausko 
manymu, niekas netrukdo pavadinimą Sū-
duva vartoti kaip „poetizmą“, ne kaip krašto 
oficialų pavadinimą. Suvalkija jau naudoja-
ma 150 metų ir tegu toliau būna Suvalkija! 

5. Iš Sūduvos Pilviškių kilęs kalbininkas 
dr. Jonas Klimavičius, teigia – sūduvių var-
das – istorizmas, į dykrą atikėlėliai sudarė 
naują lietuvių etninę grupę, kuri ilgai netu-
rėjo vardo?! ir gavo prieš 140 m. iš Suvalkų 
gubernijos centro, sūduvių ar Sūduvos vardo 
primetimas ar ir savarankiškas prisiėmimas 
būtų antimokslinis aktas, istorijos klastotė.

Garsus kalbininkas ponas Jonas Klima-
vičius remiasi slavų melagingais užrašymais 
apie dykrą, okupanto caro duotu vardu 
Suvalkija, ir kyla abejonė, kad taip gali teigti 
apie Sūduvą tik mokslų daktarai, kurie savo 
laiku buvo štampuojami serijiniu būdu ir 
išmokyti pripažinti viską, kas ateina iš svetur, 
ypač slavų. Jis „užmiršo“, kad Gudijos teri-
torijoje apie 1865 metus surašant gyventojus 
rasta dar apie 35 tūkst jotvingių, o 1929 m. 
prie Baltvyžių girios (Belovežo) rasta apie 30 
tūkstančių jotvingių.

Taigi nepriklausomoje Lietuvoje po 22 
metų pats seniausias Lietuvos kraštas negali 
vadintis savo istoriniu vardu Sūduva, kurį 
paminėjo pasaulio garsus mokslininkas 
graikas Klaudijus Ptolemėjus prieš maž-
daug 1870 m., to meto garsiame veikale 
„Geografija“. 

Išvados. Taigi kaip turėtų vadintis mūsų 
kraštas: Sūduva ar Suvalkija?

Laikui bėgant Nemuno kairiakrantė 
teritorija vadinosi įvairiai: Sūduva – Sūdavi-
ja –  Sudovija, Jotija – Jotva, Dainava – Dzūki-
ja, Poliesana – Poliesani – Pagirė – Poleksija, 
Užnemunė, Suvalkija (pirmi penki pavadi-
nimai yra tapatūs).

1. Krašto ir genties vardas Sūduva – sū-
duviai, pasaulio veikaluose paminėti graikų 
mokslininko Klaudijaus Ptolemėjaus  (90–165 
m) po Kr. veikale „Geografija“, t. y. prieš 
1870–1875 metų. Juozas Šeimys šį vardą se-
nuose runų raštuose randa daug ankščiau.

2. Krašto ir genties vardas Jotija, Jotva ir 
jočiai, jotvingiai – jatviagai paminėti Neste-
rovo kronikoje 945 m. Kijevo metraštininkas 
Laurentjevas rašė, kad 983 m. Kijevo kuni-
gaikštis Vladimiras „žygiavo prieš jotvingius, 

nugalėjo juos ir paėmė žemę“. Spėjama, kad 
jotvingių vardas gali būti kilęs ir iš upės pa-
vadinimo Jotva ar „joti + vyti = jočiai“. Taigi 
jotvingių vardas paminėtas daug vėliau – 800 
metų nei sūduvių, t. y. po (945 m. – 140 m ≈ 
800 metų vėliau), arba skaičiuojant nuo dabar 
2012 m – 945 ≈ 1000 metų.

3. Sūduvos kraštas pervardintas koloni-
zatoriaus Rusijos caro 1867 m. sausio 1 dieną, 
jam sukūrus iš šio krašto Suvalkų guberniją, 
kuri egzistavo tik iki 1915 m. rugpjūčio mėn, 
vos 48 metus. Taigi Suvalkų krašto vardo 
fundatorius yra kolonizatorius rusų caras.

4. Sūduvos krašto žemdirbiams 1999–
2000 m. aktyviai pasipriešinus prieš Lietuvos 
cukraus pramonės naikinimą ir monopoliza-
vimą, parduodant danų firmai „Danisco“, 
Sūduvos kraštas Vilniaus intelektualų, 
respublikos spaudoje, radijo ir televizijoje 
buvo pradėtas vadinti „Runkelių kraštu“, o 
jo žmonės – runkeliais, už priešinimąsi ponui 
Vagnoriui ir kitiems.  

5. Sūduva šiandien yra labai suskaldyta, 
apleista, nusilpusi ekonomiškai, kultūriškai, 
morališkai, tautiškai, nors ir dabar tebėra už-
tvara visokio blogio, sklindančio iš Lenkijos, 
Rusijos, Gudijos, ES, smarkiai apgrobta teri-
toriškai. Daug jos priklausė Gudijai (Sūduvos 
ir Prūsijos žemių apie 50 km2 administruoja 
Lenkija, apie 15 tūkst km2 Rusija).

6. Reikia pastebėti, kad Lenkijos šovinis-
tinės jėgos, apsijungusios į daugybę įvairių 
tautinių organizacijų ir partijų, kurias remia 
Lenkijos vyriausybė, deda daug pastangų, 
kad Lietuvos dabartinė Sūduva vadintųsi 
Suvalkija, nes yra teigiančių, kad Suvalki-
ja – Sūduva yra Lenkijos istorinės žemės 
iki Nemuno kairiojo kranto, kad pietryčių 
Lietuva ir Vilnius yra Lenkijos teritorija, kad 
Klaipėda turi būti Lenkijos uostas. 

Nemažai Lietuvos istorikų, dėstančių 
studentams, spaudoje ir kitose informacijos 
priemonėse, atvirai revizuoja Lietuvos isto-
riją, niekina prieškarinių istorikų darbus, jie 
remiasi lenkų istorikų išvadomis (gauna iš jų 
įvairius valstybinius apdovanojimus), remia, 
inspiruoja ir proteguoja Lietuvos lenkų tau-
tinės mažumos mitingus, kalbas, kad lenkai 
Vilniaus ir jo krašto neužėmė, jį atidavė 
senlietuviai, kad lietuvių niekas nelenkino, 
jie patys priėmė lenko vardą, kortą.

Taigi Sūduvos vardas tampa, tam tikra 
prasme, tarp lietuvių ir lenkų politinio ginčo 
objektu, Suvalkų gubernija, t. y. kairiakrantės 
Nemuno žemės po Napoleono karų, caro 
buvo įjungtos į Lenkijos administraciją. 
Jie užmiršta, kad 1920 m. spalio 7 d. buvo 
Suvalkų sutartis su lenkais, lenkų sulaužyta 
po 2 dienų, nes lietuvių religinės kultūros 
– politikos židinyje, jie Seinuose įvykdė 
Lenkų – lietuvių „sukilimą“, kuris išplito 
net už Vilniaus ir šiam sukilimui vadovavo 
lietuviškos kilmės senlietuviai Želigovskis 
ir Pilsudskis – Giniotis. Jie užmiršo, kad iki 
1920 m. Suvalkų, Augustavo, Seinų apskritys 
niekad nepriklausė lenkams, kuriose gyveno 
šimtai tūkstančių lietuvių, o šiandien, po 
įžūlios, sunkios lenkų kolonizacijos pačiame 

gražiausiame Sūduvos krašte liko lietuvių 
vos daugiau kaip 10 tūkstančių. Atgimimo 
laikais vadai, buvę Lietuvos prezidentai, 
Seimai, Vyriausybės beveik nieko nepadarė, 
kad buvusios problemos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos būtų buvę išaiškintos, išspręstos 
visiems amžiams, kad tautinės mažumos 
turėtų tokias pačias teises, kaip ir kitose vals-
tybėse, tačiau mūsų vadai, buvę Prezidentai 
lietuvius migdė lozungu „mūsų strateginiai 
partneriai“, mes esam NATO ir Europos 
Sąjungos bendri nariai. Jie nesuprato, kad ES 
valstybės, jų žmonės, jų tautinės savybės ir 
politika nepasikeitė, tik tikslai tapo įžūlesni, 
rafinuotiškesni.Tą rodo mūsų artimų kaimy-
nų, buvusių nuo 1385 m. „brolių“ dabartinė 
politika, retorika, darbai, bendravimas su 
Maskva, noras suskaldyti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos bendravimą, matoma, kad Latvija, 
Estija politiškai atakuojama Maskvos, o Lie-
tuva – Varšuvos. Lenkijoje jau daug metų pa-
ruošti grėsmingi planai prieš Lietuvą, lenkų 
mažumos „bloga padėtis“ yra tik  priežastis, 
tautinė mažuma tik Trojos arklys. 

Lietuvoje yra daug žmonių, nusiteikusių 
proslaviškai, t. y. toleruoja rusus ar lenkus. 
Žmogaus protas, išsilavinimas, intelektas, su-
gebėjimas, talentas ir kitos žmogaus vertybės 
nepriklauso nuo jo ūgio, svorio, bato numerio 
dydžio. Taigi Lietuvoje daug yra teigiančių, 
kad mes maži, silpni, turime visiems nusileis-
ti, klausytis, atsiprašinėti. Lietuva turi turėti 
savo vienijančią ateities viziją, bendrą tikslą, 
kuris vienytų mus Lietuvoje ir lietuvius visa-
me pasaulyje, vieną kartą turi baigtis Lietu-
voje bolševikinės kilmės partijų partokratinis 
karas, partinis protekcionizmas, privilegijos, 
nesiskaitymas su eiliniais žmonėmis, tautos 
padalinimo į privilegijuotuosius, turtinguo-
sius ir vargšus. Kiekvienas šalies dirbantysis, 
bedarbis turi pasijusti reikalingas, gerbiamas, 
vertinamas, globojamas. 

Sūduvos vardu turime vadinti visą is-
torinę šio krašto teritoriją, t. y. kairiakrantę 
Nemuno žemę, nesvarbu, kad vadinama 
Suvalčyzna, ar Kaliningradskaja, Grodnens-
kaja zemli.

Jeigu mes nesugebėsime susigrąžinti savo 
krašto istorinio vardo – Sūduva, tai nepykime 
sūduviai, kad mus kiti vadins „runkeliais“ ar 
susivilkikais, susivalkiečiais,  suvalkiotais iš 
visų pašalių, kaip sakė Donelaitis.

Mes privalome kurti šiuolaikinę Lietuvą, 
kuri galėtų egzistuoti ir žlugus Europos Są-
jungai, nes sąjungų amžius  trumpas. 

Mūsų pareiga yra bent kartą su savo 
vaikais, vaikaičiais apsilankyti etninėse že-
mėse, dabar vadinamomis Suvalčyzna, Gro-
dnenskaja, Kaliningradskaja... Ne turguose, 
parduotuvėse, bet istorinėse vietose.

Nuotr. iš gyvosios krašto 
enciklopedijos www.grazitumano.lt

Lietuvos istorija

Baltų žemių XIII a. žemėlapis (iš A. Šapokos 
„Lietuvos istorijos“)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17

Sūduva ties Želsva. Gedimino Zemlicko nuotr.

Pabaiga
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Zarasų klebono knyga, skirta bažnyčios jubiliejui
Petras IVAnOVAS, Zarasai

Zarasų viešojoje bibliotekoje įvyko dar 
kvepiančios spaustuvės dažais knygos „Zarasų 
parapijos istorija“ pristatymas. Knygos sudary-
tojas Zarasų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų  baž-
nyčios dekanas Remigijus Kavaliauskas. Apie 
jos ir parapijos istoriją, parapijiečius knygą 
išspausdino VšĮ „Spalvų kraitė“. Knyga skirta 
bažnyčios jubiliejui. Prieš 150 metų Zarasuose 
išaugo neobarokinė bažnyčia. Per pristatymą 
kilo klausimas, kodėl taip vėlai išaugo bažny-
čia ežerų krašte. Knygoje „Zarasų bažnyčios  
istorija“ bandyta atsakyti į tai. 

Knygos sudarytojas surado  rašytinę me-
džiagą, kad Kauno gubernijos leidiniuose apie 
Zarasų miestelį minima, jog didžiojoje saloje iki 
1530 metų buvo įkurtas katalikų vienuolynas. 
Susisiekimui su sala buvo nutiestas ilgas tiltas. 
Ežero krante priešais salą buvo įsikūrusi nedi-
delė gyvenvietė. 1530 metais saloje vienuolynas 
buvo panaikintas ir perkeltas į Antalieptę. 
Vietos gyventojai neteko ir bažnyčios, buvo 
pastatyta nauja dabartinės bažnyčios vietoje, 
Zarasų miestelio urbanistinę raidą išsamiau 
tyrinėjo profesorius architektas Algimantas 
Miškinis, jo išleista medžiaga tapo pagrindi-
niu ir svarbiausiu šaltiniu besidomintiems 
miestelio istorine praeitimi. Šioje medžiagoje 
daug vertingos autentiškos medžiagos, ta-
čiau esminiai klausimai ir šiandien taip pat 
pateikti hipotiškai.  Tokios pat versijos yra ir 
dėl vienuolyno saloje. Saloje nebuvo vykdomi 
archeologiniai tyrinėjimai, kurie galėtų suteikti 
daugiau aiškumo. 

Pradinės gyvenvietės atsiradimo vieta 
priklausė nuo bažnyčios padėties vietovėje. B. 
Kviklys leidinyje „Mūsų Lietuva“ rašo: „1530 
metais bažnyčia iš salos buvo perkelta į ežero 
krantą, kur ir įsikūręs Zarasų miestelis. Tuo 
pačiu metu Vilniaus vyskupas Jonas (kilęs 
iš Lietuvos kunigaikščių giminės) bažnyčią 
atnaujinęs ir padidinęs“ (Kviklys B. Mūsų 
Lietuva, Vilnius, 1 989, t.1, p. 557).

1836 metais Rusijos imperatorius Nikolajus 
I, keliaudamas naujuoju kelio traktu, pastebėjo 
gražų miestelio kraštovaizdį. Carui ši vieta 
labai patiko, tad savo sūnaus Aleksandro 

garbei jis nutarė Zarasus pavadinti jo vardu. 
Jekaterinoslavo gubernijoje Aleksandrovsko 
miestas jau buvo, Zarasai buvo pavadinti No-
voaleksandrovsko  vardu. 

Knygos sudarytojas pateikia Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus pastabas iš 
vyskupo knygelių „Pastabos pačiam sau“ ir 
„Namų užrašai“. Ten yra žinių apie šio krašto 
bažnyčią. Pateikiame kai kurias vyskupo 
pastabas (kalba netaisyta): „Zarasuose nuo 
senovės buvo bažnyčia. Pirmoje šio amžiaus 
pusėje perkūnui ją sudeginus, klebonas pastatė 
biaurią pastogę prie pat šašiejaus ir apmetė ją  
pačvarkėmis; jos nėmaž nedengė nuo lietaus. 
Neturtinga parapija, netesėdama pasistatyti 
naują bažnyčią, prašė pašalpos iš Vilniaus 
vyskupo, nes ta Lietuvos dalis  tada prigulėjo 
Vilniaus vyskupijai. Vyskupas tam tikslui 
išprašė iš vyriausybės 10.000 rublių.

Vyskupas Andrius Klongevičius teikės 
ypač mylėti Dusetų kleboną Stanevičių ir pakė-
lė jį į Vilniaus kanauninku. Sumanius Zarasuo-
se statyti bažnyčią,  kanauninkas rekomendavo 
vyskupui savo brolio sūnų kun. Aleksandrą 
Stanevičių iš Seimų vyskupijos, dabar (1873) 
Žemaitijos vyskupijoje esantį. Kun. Aleksan-
dras, į Zarasus nuvažiavęs ir pinigus priėmęs,  
apsigimęs vertelga, ne bažnyčią statė, bet šitaip 
apsivertė. Vilniaus Konsistorijai pareiškė duo-
taisiais pinigais pastatyti nebūsią galima; tad 
ketinąs pirma pastatyti vandeninį malūną ir 
nupirkti Zarasuose namus, o paskui iš pelnų 
palengvo statyti mūro bažnyčią. Konsistorija 
nenorėjo su tuo sutikti, manė, žmonėms pade-
dant, būsią galima bažnyčią išmūryti; vienok 
vyskupui to geidžiant, sutiko. Stanevičius 
pastatė malūną, nupirko namus traktieriui, 
ėmė pelnus, bet bažnyčia nesirūpino. Tuo tarpu 
valdžia atimdama bažnytinius turtus, atėmė 
aną malūną bei namus, Zarasai vėl paliko be 
bažnyčios ir be duotos jai pašalpos.

Šiaurinė Lietuvos dalis, o su ja ir Zarasai 
prie Žemaičių vyskupijos pridėta 1851 m. Švie-
siausis Ciesorius Mikalojus I, pravažiuodamas 
pro Zarasus, išvydo pastogę ir tarė „O  čia kas 
toks biaurus? Lydinti karo gubernatorius atsa-
kė: tai bažnyčia. Ciesorius paliepė tada atkreip-
ti mano atydą į tą dalyką; karo gubernatorius ir 
parašė man. Neilgai trukus, nes 1851 m. liepos 
16 d, patsai buvau Zarasuose. Pašalinau kun. 
Stanevičių, o paskyriau  kun. Viktarą Rusteiką. 
Patsai parodžiau vietą bažnyčiai kalne tarp 
liepų. Kun. Rusteika kad sukruto, tais pačias 
metais pastatė medinę bažnyčią. 1952 m. sausio 
26 d. leidžiau naujus Dievo namus pašvęsti 
ir ten perkelti pamaldas; biaurią gi pastogę 
nugriauti. Taip patenkinome ūmųjį tos vietos 

reikalą. Kunigui Rūsteikai už rūpestį atidaviau 
Rokiškio kleboniją. Zarasuose gi pasodinau  
kun. Narkevičių, pijorą. Bet vienuoliai, papratę 
sėstis už parengto stalo, nesugeba ūkininkauti; 
ištyrus, pasirodė kun. Narkevičių galint būti 
geru literatu, bet ne  klebonu. Nauja bažnyčia 
buvo angšta ir žema. 1985 m. birželio 20 d. man 
čia vėl atvažiavus, ties vietos gyventojai ėmė 
prašytis didesnės bažnyčios. 

Pašalinęs kun. Narkevičių, kleboniją atida-
viau kun. Mykolui Skorupskiui, iš kurio daug 
vyliaus. Jaunas tas ir darbštus kunigas, visam 
Zarasų apskričiai padedant, iš tiesų ėmė statyti 
erdvą mūro bažnyčią. Padarė, kaip norėjo; bet 
greituoju gerai neišdegė plytų, o gal pamatų 
neprikasęs pradėjo statyti. Ale architektas 
visados prie darbo buvo.

Prasidėjo sukilimas, 1962 metais Skorups-
kis buvo suimtas, o paskui į Sibiriją išsiųstas; 
klebonu gavo eiti komendorius kun. Jonas 
Katelė“. Toliau vyskupas rašo, kad vėl buvo 
bėdos.  Baigė Pranciškus Staškauskas, kuris 
pasižymėjo savo išmanymu statyti, taip baž-
nyčia buvo pastatyta, bet nebaigta. 

Vakaro metu ne sykį buvo prisimintas 
Zarasuose kunigavęs Jonas Katelė. Apie jį šiltai 
rašoma ir knygoje: „apie 1853-1855 m. mokėsi 
Varnių kunigų seminarijoje. Per dvejus metus, 
sėkmingai baigęs reikiamą kursą, 1855 m. lap-
kričio 17 d. įšventintas į kunigus. Sekdamas 
savo mokytojo vyskupo M. Valančiaus veiklą, 
jis ypatingai stengėsi išsaugoti gimtąją kalbą.

Pirmoji J. Katelės kunigavimo vieta – Nau-
jamiestis Panevėžio apskrityje. Vėliau  jis dirbo 
Jūžintuose, Dusetose, klebonu ir administrato-
riumi Zarasuose.

Gyvendamas Zarasuose, turėjęs nema-
lonumų dėl rusų valdžios uždraustų knygų 
slapstymosi. Rusų žandarai darę klebonijoje 
kratą, knygos buvusios paslėptos krosnyje ir 
žandarai nieko neradę.

1861 m. vyskupas Valančius dar kartą 
primena kunigams ir bajorams, kad reikia 
steigti sodžiaus mokyklas. Zarasų krašto  
bajorai pažadėjo veltui duoti žemės ir pagal 
išgales lėšų toms mokykloms išlaikyti. M. 
Valančius rašė: „Mieliausieji Kristuje, su ko-
kiu rūpestingumu stengiaus nuolatos užvesti 
prie parapijiečių bažnyčių mokyklas, kuriose 
valstiečių vaikai, po kunigo priežiūra, gautų 
pradinį išsiauklėjimą, žodžiu ir raštu nuolat 
raginau jus, Mieliausieji, prisiminti ir uoliai 
vykdyti tą labai svarbią ganytojo pridermę“. 

Kun. J. Katelė, vyskupo rašto paskatintas, jau 
1862 m. griebėsi švietimo darbo. 

Vakaro dalyviai šiltai sutiko Panevėžio 
vyskupą Joną Kaunecką. Jis džiaugėsi, kad  
labai turiningoje knygoje įprasminta Zarasų 
bažnyčios, jos parapijos istorija. Vyskupas lin-
kėjo, kad 150 metų jubiliejų švenčianti Zarasų 
bažnyčia, kuri yra tikroje grožio karalystėje,   
būtų visada dvasinės atgaivos šaltinis. 

Daug ką knygos pristatymo dalyviams 
turėjo pasakyti garbės kanauninkas Bronius 
Šlapelis.  Jis priminė garsiausius šios bažnyčios 
kunigus.  

Sudėtingus  knygos kūrimo etapus  primi-
nė ir  daktarė Aldona Vasiliauskienė. Kalbėtoja 
pasidžiaugė, kad tai fundamentalus kūrinys, 
daug dirbo kunigas dekanas Remigijus Ka-
valiauskas. Skubino ne tik rimta užduotis ir 
tikslas, bet ir laikas. Reikėjo skubėti, nes norėta 
knygą išleisti bažnyčios jubiliejui. Daug valan-
dų knygos sudarytojas dirbo archyvuose, rinko 
medžiagą, jos prisirinko tiek daug, kad užteks 
dar kelioms knygoms. Pati autorė parašė dvi 
dešimtis įdomių straipsnių apie Zarasų baž-
nyčios kunigus.             

Apie kunigo R. Kavaliausko atkalumą 
kalbėjo ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo  
Religinių organizacijų dokumentų skyriaus 
vedėja Aušra Rutulienė.

Per knygos pristatymą kalbėjo rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Algimantas Cibulskis. Jis pabrėžė, 
kad bažnyčia yra visų zarasiškių istorijos, 
kultūros dalis ir  knyga sukuriamas turtingas 
parapijos gyvenimo vaizdas. A. Cibulskis 
linkėjo klebonui dekanui R. Kavaliauskui dar 
daug darbo metų ir sumanymų įgyvendinimo 
Zarasų parapijoje. Rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja Stasė Goštautienė nuoširdžius pa-
dėkos žodžius ir gėles skyrė istorikei daktarei 
Aldonai Vasiliauskienei. 

Knygos sudarytojas R. Kavaliauskas dė-
kojo visiems, kurie padėjo sudaryti knygą, 
rašė straipsnius, pateikė nuotraukas, davė 
pasiūlymus ir patarimus. Knygos sudarytojas 
nuoširdžiai dėkojo Panevėžio vyskupui Jonui 
Kauneckui už padrąsinantį žodį imtis plunks-
nos ir parašyti bažnyčios istoriją. Klebonas 
kvietė vakaro dalyvius, nubraukus visas istori-
jos dulkes, knygoje atverti turtingos ir įdomios 
praeities lobyną.  

Autoriaus nuotr.

Apie turiningą knygą, kurioje visa parapijos 
istorija, kalbėjo ir Lietuvos valstybės istorijos 

archyvo Religinių organizacijų
dokumentų skyriaus vedėja Aušra Rutulienė

Aktyviausiems pagalbininkams dėkojo Zarasų 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapi-
jos klebonas dekanas Remigijus Kavaliauskas

Knygos pristatymo dalyviai šiltai sutiko
Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką

Vakaro dalyviai

Užmiršta dar viena valkšna per mūsų tautą
Neseniai savo bute išgirdau skambutį. 

Apysenis žmogus pasiklausė, ar čia gyvena 
toks žmogus. Paminėjo mano pavardę ir pa-
klausė: „Ar pažįsti Henriką Sodonį?“ Supra-
tau, apsikabinome. Prisiminiau tą šaltą Sibiro 
žiemą, kai prakiurus valčiai, skendome Anga-
roje. Prie kranto dar priplaukiau, bet ant ledo 
užsiropšti jau nebegalėjau, jėgos seko. Nors tai 
buvo gyvenvietė ir žmonių matė pakankamai, 
bet padėti niekas nesiruošė, jiems tai atrodė 
tiktai reginys. Tada pribėgo paauglys Henka 
ir padavė ranką...

Atvažiavo iš Lenkijos su sūnumi ir marčia. 
Vaiku palikta Tėvynė šaukia. Žmona baltaru-
sė, sūnus Jėžis. Dabar visi lenkai. Lietuvoje 
pirmą kartą. Pasiteiravo, ar ir mes kalbame 
lenkiškai. Ne, nekalbame. Pats Henrikas jau 
pamiršęs savo kalbą. Prabilome rusiškai, visi 

suprato. Priėmėme gražiai, taip, kaip lietuvis 
priima seniai matytą giminę, ir atsibučiavome 
atsisveikindami. Liko patenkinti, bet turėjo ir 
nusiskundimų dėl lenkiškų mokyklų ir pavar-
džių rašymo. „Štai, – parodė asmens korte-
lę. – Sibire buvau Sodonis ir Lenkijoje parašyta 
Sodonis, o pas jus keičia pavardes“, – kalbėjo 
Henrikas. Tai jo tokia pavardė, o kaip rašytų 
lenkai, jei būtų Šodonis? Parašiau lenkiškai. 
Suprato ir sutiko.

Irkutsko sritis Paangarės gyvenvietė Talcy. 
Čia buvo nemažai lietuvių, dirbusių stiklo 
fabrike ir miško pramonėje. Visi buvome „spec-
pereselencai“, neturėjome laisvės pasirinkti 
darbą, uždarbį, gyvenamas patalpas, išvažiuoti 
į Irkutsko miestą nusipirkti cukraus ar aliejaus. 
Žmonės troško laisvės ir svajonės turėti pasą, 
važiuoti kur nori.

Kai kuriems tokia proga atsirado 1957metų 
pavasarį. Komendantas pranešė, jog lenkų 
tautybės žmonės paleidžiami iš tremties į 
Lenkiją laisvam gyvenimui, bus suteikti butai 
ir visokeriopa pagalba. Tada gerai sugyvenęs 
su komendantu Sodonis tėvas nuo Kaišiadorių 
užsirašė lenku. Su juo išvažiavo ir svedasiškis 
Vladas Buitvydas, vedęs Sodonytę. Henrikas 
prisipažino, jog mieliau būtų važiavęs į savo 
tėviškę, kur paliko gražų vienkiemį, juk Len-
kijoje jie ilgai nebuvo lenkais. Netrukus tais 
pačiais metais tiktai rudenį tokia galimybė 
atsirado visiems. Tada visus pradėjo leisti iš 
tremties. Grįžęs į Lietuvą, sužinojau, jog daug 
žmonių, ypač iš okupuoto Vilniaus krašto, su 
ta valkšna atsidūrė Lenkijoje ir tapo „tikrais 
lenkais“. Kiek tada mes netekome žmonių ir 
jų palikuonių, tapusių lenkais?

Štai dabar palyginkime Lietuvos ir Lenki-
jos komunistus. Pastarieji pirmieji apsilankė 
Kremliuje ir pasirūpino savos tautos didėjimu. 
Mūsiškiai, būdami arčiau Kremliaus, ne tik 
nesirūpino savos tautos nykimu, bet Sniečkaus 
ir Paleckio Lietuva visokeriopai gynėsi nuo 
grįžtančiųjų. Vienintelė respublika įstatymais 
draudė apsigyventi „nusikaltėliams“ tėvynėje, 
o apsigyvenusius engė darbe ir visuomenėje. 
Čia nebuvo jokios kalbos apie visokeriopą 
pagalbą, kokią suteikė pas juos atvykusiems 
lenkai. Matyt, bijojo maištingos dvasios ir savo 
ramaus viešpatavimo.

Nesuprantu, ko jie bijojo. Net ir dabar po 
didžiojo istorijos virsmo Paleckiai tebesėdi 
valdžioje, ko nepasakysi apie tremtinius ir jų 
palikuonius. Maža to, žada dar kartą parvežti 
saulę, kokią parvežė jų senelis 1940 metais.

Ričardas KALYTIS, Vilnius

Lietuvos bažnyčių istorija
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Knygos

Raudonasis žaibo karas

Neseniai buvo rugpjūčio 23-ioji, Juodojo 
kaspino diena. Šią dieną 1939 m. J. Riben-
tropas ir V. Molotovas pasirašė nelemtąją 
nepuolimo sutartį ir papildomus slaptuo-
sius protokolus, kuriais remiantis nacistinė 
Vokietija ir SSRS įtakos zonomis pasidalijo 
Rytų Europą. Ši agresorių sutartis įskėlė 
didžiausio bei baisiausio žmonijos istorijoje 
Antrojo pasaulinio karo žiežirbą.

Per karą žuvo dešimtys milijonų žmo-
nių, sunaikinta okupuotų šalių ekonomika. 
Karo ir okupacijų padariniai Lietuvai buvo 
katastrofiški: žuvo ar buvo ištremti į Sibirą 
šimtai tūkstančių žmonių. Pokario kovose 
už laisvę ir nepriklausomybę krito apie 
dvidešimt tūkstančių Lietuvos partizanų, 
daugybė žmonių mirė ar kentėjo kalėjimuo-
se, Gulage. 

Nors sovietų imperija žlugo, Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių okupacijos klausimas 
išliko aktualus iki šių dienų. Dabartinė Ru-
sija nenori pripažinti net okupacijos fakto ir 
teigia, kad mūsų šalis neturi jokio pagrindo 
reikalauti kompensacijos iš Rusijos už So-
vietų Sąjungos okupacijos padarytą žalą. 
Akivaizdu, kad sovietiniais metais sufor-
muoti stereotipai vis dar labai gajūs, o iki 
šiol vyraujantys skirtingi požiūriai į svarbius 

istorinius įvykius neišvengiamai daro įtaką 
tarpvalstybiniams santykiams.

Leidykla „Briedis“ išleido žymaus Bal-
tarusijos publicisto ir istoriko Vladimiro 
Bešanovo knygą „Raudonasis žaibo karas“. 
Joje autorius argumentuotai, išsamiai ir įtai-
giai aprašo Lietuvos bei kitų Baltijos šalių, 
Lenkijos bei dalies Rumunijos okupavimo 
mechanizmą. Remdamasis akivaizdžiais 
faktais, V. Bešanovas demaskuoja ir mūsų 
dienomis Rusijos valdžios aktyviai skleidžia-
mą okupacijos neigimo melagingumą. 

V. Bešanovas knygos „Raudonasis žaibo 
karas“ moto pasirinko SSRS užsienio reikalų 
ministro V. Molotovo žodžius: „Savo, kaip 
užsienio reikalų ministro, užduotimi laikiau 
tai, kad būtų kuo labiau išplėstos mūsų 
Tėvynės ribos. Ir, atrodo, mes su Stalinu 
neblogai atlikome šią užduotį“.

Knygoje atskleidžiama, kaip to meto 
SSRS Vyriausybė, draugai Stalinas ir Molo-
tovas prievartavo bei šantažavo Baltijos šalių 
vadovus pasirašyti sutartis dėl Raudonosios 
armijos dislokavimo jų teritorijose: „Draugas 
Molotovas vidurnaktyje išsikvietęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministrą J. Urbšį, ciniškai 
pareiškė, reikalaująs suimti aukščiausius 
svetimos šalies – Lietuvos pareigūnus už 
tarsi „pagrobtus Raudonosios armijos ka-
rius“... Urbšys sako, kad jis nemato straips-
nio, kuriuo remiantis būtų galima teisti 
užsienio reikalų ministrą Skučą ir politinės 
policijos viršininką Povilaitį. Klausia, kaip 
elgtis? Drg. Molotovas sako, kad pirmiausia 
reikia juos suimti, o straipnių atsiras. Be to, 
sovietų teisininkai, ištyrę Lietuvos kodeksą, 
gali padėti...“

Šis Molotovo patarimas iš tiesų priskirti-
nas sovietinės teisėtvarkos absurdo „aukso 
fondui“. Deja, panašių samprotavimų kai 
kuriose kaimyninėse šalyse galima išgirsti 
ir iki šiol... 

Knygoje išryškėja, kad SSRS pasirašė 
vadinamąjį Molotovo–Ribentropo paktą 
jokiu būdu ne taikiais tikslais, o ketindama 
nedelsdama žaibiškai okupuoti kaimynines 
šalis. Tai nenuneigiamai patvirtina tuoj po to 
prasidėjusi Sovietų Sąjungos brutali karinė 
ekspansija, kurios aukomis tapo ir visos 
trys nepriklausomos Baltijos valstybės, tarp 
jų – Lietuva. 

Rugpjūčio 23-osios proga leidykla 
„Briedis“ skaitytojams pristato SSRS laivyne 
tarnavusio karininko, baltarusių publicisto 

ir istoriko Vladimiro Bešanovo (g. 1962 m.) 
knygą „Raudonasis žaibo karas“. V. Bešano-
vas yra parašęs net trylika knygų, kai kurios 
jų tapo bestseleriais. „Raudonasis žaibo 
karas“ – papildyta 330 fotonuotraukų bei 

žemėlapiais. Tai pirmoji šio autoriaus knyga 
lietuvių kalba, kurioje nemažai rašoma ir 
apie Lietuvą.

Leidyklos „Briedis“ informacija

Baltijos šalių 1940 m. birželio mėn. okupacija

Latvijos Respublikos ir SSRS draugystės ir tarpusavio pagalbos sutartį pasirašo SSRS užsienio 
reikalų liaudies komisaras V. Molotovas. Dalyvauja I. Zotovas, J. Stalinas, Latvijos užsienio 

reikalų ministras V. Munteris, F. Kuopinis, V. Potiomkinas. Maskva. 1939 m. spalio 5 d.

Lietuvos užsienio reikalų ministras J. Urbšys pasirašo Sovietų Sąjungos–Lietuvos sutartį dėl 
Vilniaus ir Vilniaus krašto perdavimo. Dalyvauja J. Stalinas, V. Molotovas, V. Potiomkinas, 

K. Vorošilovas, A. Ždanovas ir Lietuvos delegacijos nariai. Maskva. 1939 m. spalio 10 d.

Knygos „Raudonasis žaibo karas“ viršelis

Ačiū, 
kad esate 

kartu!

*  Kibinų pristatymas į namus.
*  Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė.
*  Parodomoji šimtalapio gaminimo pamokėlė.
*  Specialus meniu grupėms.
*  Šventiniai ir pobūvių pasiūlymai.
*  Dienos verslo pietūs.
*  Garantuojame malonų ir atidų aptarnavimą.

„Senoji Kibininė“ siūlo:

Užs. Nr. 04

www.kibinas.lt

„Senosios kibininės“ autobusiukus rasite šiais adresais:

1. Savanorių pr. 247 (šalia „Maximos bazės“)  
2. Savanorių pr. 16 (šalia „Hyper RIMI“)
3. Žirmūnų g. 64, Vilnius (šalia „Hyper RIMI“)
4. Žirmūnų g. 2,Vilnius (šalia IKI)
5. Konstitucijos pr. 40, Vilnius(prie CUP, šalia Baltojo tilto) 
6. Ateities g. 91,Vilnius (MANDARINO patalpoje)
7. Viršuliškių g. 40, Vilnius (šalia MADOS)
8. Ukmergės plentas 369, Vilnius (šalia BIG)  
9. Gabijos g. 30, Vilnius (šalia „Maximos“) 
10. Jeruzalės g. 4, Vilnius (šalia RIMI)  
11. Vydūno g. 4, Vilnius, Pilaitė (šalia RIMI).

Užs. Nr. 18
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Visos prekių ženklo teisės 
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Voruta

Kitas „Vorutos“ numeris išeis 2012 m. rugsėjo 15 d.

Voruta 
parduodama 

K400 Alytus, Jotvingių g. 10

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

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2012 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. – 3,31 Lt
3 mėn. – 9,93 Lt

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, mokytojams (indeksas 

0136)

1 mėn. – 3,09 Lt

3 mėn. – 9,27 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio 
laikotarpiui (pvz., ateinančiam mėnesiui) priimama 
iki einamojo mėnesio 22 dienos (jeigu nenurodyta 

kitaip).
Gyventojų ir organizacijų užprenumeruotas 

laikraštis Voruta nurodytais adresais pristatomas 
šeštadieniais. Vorutą galima užsisakyti ir internetu 

bendrovės tinklalapyje 
www.post.lt.

Dėmesio
Galite įsigyti 2011 m. įrištą Vorutos laikraščio metinį komplektą. 

Kreiptis tel. 8 528 51266; mob. 8 603 11117.  
El. p. buhalterija@voruta.lt

Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, dir-
bantys virtuvėje. Norite švęsti tokioje vietoje? Apsilankykite 

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ 
Trakuose ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas 
puoselėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti 

vestuves, jubiliejus, asmenines šventes, vaikų gimtadienius, edukaci-
nes 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) 

„Šimtalapio“ gaminimo pamo-
kėlė;

• Autoparduotuvių „Senoji 
kibininė“ tinklas Vilniuje;

• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 
šventėms ir pobūviams; 

• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus – Butauto 

knygą „1918 m. Nepriklauso-
mybės Akto signataras Donatas 
Malinauskas“. 

Knygą galima nusipirkti Lie-
tuvos knygynuose bei Vilniaus 
centriniame, „Humanitas“ kny-
gyne, bei www.patogupirkti.lt 

bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt

Skelbimai, reklama

Netikėtai Anapilin iškeliavo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus 
skyriaus tarybos narys Algimantas BRUŽAS. 

Skaudžią netekties valandą reiškiame gilią užuojautą 
velionio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Sąjūdžio taryba

 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 
             sveikinimas „Tremtiniui“ 1000-ojo numerio išleidimo proga 

Daugelis mūsų ir mūsų artimųjų patyrė Stalino ir Hitlerio suokalbio pasekmes 
ir komunizmo nusikaltimus. Prieš 25 metus susikūręs „Tremtinys“ pradėjo viešinti 
Lietuvos užkariautojų siekius, Tautos kančią, pasipriešinimą ir kvietė į kovą nusimesti 
komunizmo jungą.     

Tauta su buvusiais kankiniais ir Sąjūdžiu pakilo į kovą ir išsivadavo iš komunisti-
nės vergovės. Tautos sargyboje budės senoliai, tėvai, vaikai ir vaikaičiai. Tai karžygių, 
Lietuvos kunigaikščių ir didžiavyrių dvasia. Tai žuvusiųjų ir negrįžusiųjų priesakas 
gyviesiems. Apie tai ir apie nuožmią kovą su blogiu byloja „Tremtinys“. 

Kai skaitydamas „Tremtinį“ širdyje pajunti skausmą, pasididžiavimą ir užuojautą, 
jeigu kils klausimų ir susimąstymai užplūs, jeigu ašara nuriedės skruostu, džiaukis, 
Tėvyne. Tavo dukros ir sūnūs mena istoriją, kančią, skausmą, žino Tautos genocido 
pasekmes ir sudėtą auką ant laisvės aukuro.

Skaitykime „Tremtinį“, pabūkime su juo. Tai perlas žiniasklaidos vandeny-
ne.  

Mes kreipiamės į visus pasaulyje skaitančius lietuviškai: prenumeruokime „Trem-
tinį“, skaitykime jį interneto svetainėje  http://www.lpkts.lt,  el. p.  tremtinys@zebra.
lt,  tel. +370 37 323214. Piniginė auka padėtų laikraščio kolektyvui.

Sąjūdžio apyaušryje „Tremtinys“ pakilo į kovą dėl nepriklausomybės atkūri-
mo ir apgynimo.  Dėkojame už tarnystę Lietuvai. Linkime politiniams  kaliniams, 
tremtiniams, partizanams, laisvės kovotojams, laikraščio skaitytojams ir redakcijos 
kolektyvui tarnauti Lietuvai – mūsų Tėvynei.      

Skelbkite žinias visiems, visiems, visiems.

Tarybos pirmininkas                                                                         L. Kerosierius 

Atsakingasis sekretorius                                                                   A. Budriūnas
       
Tarybos nariai: 
G. Adomaitis,  A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, 
A. Barysas, S. Boreika,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, 
S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  
L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė, 
A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, 
K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, 
P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  
A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, 
J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, 
K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas 
    


