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Okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 20-metis

Nukelta į 15 p. Nukelta į 13 p.

Okupacinės kariuomenės 
išvedimas – išmokta pamoka?

Jurga DIRKSTYTĖ, Vilnius

Lietuvos užsienio politika

Prasideda naujas Lietuvos ir JAV 
strateginio bendradarbiavimo etapas

Š. m. rugpjūčio 30 d. Vašingtone (JAV) 
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Baltuosiuose rūmuose susitiko 
su JAV Prezidentu Baraku Obama (Barack 
Obama) ir aptarė šalių strateginio bendra-
darbiavimo stiprinimo galimybes, energe-
tinio ir kibernetinio saugumo klausimus, 
transatlantinius ekonominius ryšius.

Susitikime taip pat kalbėta apie santy-
kius su Rytų partnerystės šalimis ir Rusija, 
geopolitinius pokyčius ir regiono saugumui 
grėsmę keliančius procesus. Susitikime taip 
pat dalyvavo Latvijos Prezidentas Andris 
Bėrzinis (Andris Bērziņš) ir Estijos Prezi-
dentas Tomas Hendrikas Ilvesas (Toomas 
Hendrik Ilves).

Baltijos šalių ir JAV Prezidentų susitiki-
me pabrėžta, kad JAV ir Europos saugumas 
yra neatsiejami, o Baltijos šalių nepriklauso-
mybė, suverenumas ir teritorinis vientisu-
mas yra nuolatinis JAV interesas.

JAV parengtoje informacijoje apie ben-
dradarbiavimą su Lietuva (vadinamajame 
„Factsheet“) pabrėžiamas mūsų šalies in-
dėlis sprendžiant viso pasauliui saugumui 
kritinius klausimus. Aukštai įvertinami 
Lietuvos pasiekimai išmaniosios gynybos 
srityje – aktyviai veikia NATO energetinio 
saugumo ir Branduolinio saugumo kom-
petencijos centrai, užtikrinama parama 
ilgalaikei NATO oro policijos misijai Balti-
jos šalyse. Pripažįstamas profesionalus Lie-
tuvos dalyvavimas saugumą ir stabilumą 
užtikrinančiose misijose Afganistane ir ki-
tuose pasaulio regionuose. Taip pat akcen-

tuojamas bendradarbiavimas energetikos, 
prekybos, Rytų partnerystės, pasaulinės 
interneto politikos, kibernetinio saugumo, 
švietimo ir mokslo srityse, lyderių mainų 
programos, kuriose dalyvavo ir Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. 

Pasak Prezidentės, pasiekusi pirmojoje 
Partnerystės ir bendradarbiavimo chartijoje 
numatytus tikslus, Lietuva pereina į naują, 

platesnio strateginio bendradarbiavimo su 
JAV lygį. Tai reiškia naujas galimybes užtikri-
nant Lietuvos žmonių saugumą ir gerovę.

„Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas per 
pastaruosius metus kaip niekada sėkmingas 
ir rezultatyvus. Pasiekėme pagrindinius 
Chartijos tikslus. Dabar mūsų žmonių 
saugumui kyla naujų iššūkių, ir reikia kitų 
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Mažoji Lietuva

Šilutės evangelikų liuteronų parapija
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Parapijos įsteigimas ir bažnyčios pastatymas

Stato dievnamį ant keršto pamato.
Šilutės miestelio viduryje statoma dabar 

evang. bažnyčia. Prieš tai niekas nieko negali turėti 
(nors daugis šilutiškių, tiesa, sako: stato šiuo metu 
bažnyčia, tuo tarpu daugeliui šeimynų dėl butų 
stokos nėra kur pasidėti). Jei jau parapija to nori, 
ji gali statyti ir dar vieną bažnyčią, ir dar vieną. 
Taip pat niekas prieš tai neturės, kad aukos būtų 
tos bažnyčios darbams renkama ir Prūsuose, ar 
kituose užsieniuose. Bet tų aukų rinkimo būdas tai 
jau gan ypatingas. Jau rodos, ir „Kl. Žiniose“ buvo 
minėta, kad Šilutės buntininkai ir tuo pat bažnyčios 
atstovai Rytprūsiuose platina Klaipėdos ir Lietuvos 
valdžią užgaunančius atsišaukimus. Tonas toks: 
Duokite pinigų pastatyti Klaipėdos krašto centre 
vokiškumo simbolą. Aukų, sako, tad ir nestingsta. 
Dabar štai dar kas girdisi: Keli klaipėdiškiai – aukų 
rinkėjai – vokietininkai važinėją net patys po Ryt-
prūsius ir ten atlieką net du „reikšmingu“ darbu 
sykiu – piktžodžiauja prieš Lietuvą ir renka aukų 
netik tai bažnyčiai statyti, bet nešasi su savimi dar 
raistų bendroms, vokiškumo Kl. krašte palaikymo 
aukoms. Gi atsišaukimų esą išleista netik Rytprū-
siuose, bet ir Anglijoje bei kitur. Tie atsišaukimai 
prasidedą maždaug žodžiais: „Lietuva mums atėmė 
bažnyčią, del to kreipiamės į tikėjimo draugus mus 
remti“. Kažin, ar tvirtai galės stovėti naujoji bažny-
čia, jei statoma ant keršto ir melo pamato.

Šilutė / Stulpas. // Klaipėdos žinios. – 1924, 
lapkr. 7 (Nr. 233), p. [4].

(Naujoji vokiečių bažnyčia.) „Mem. Dampfbo-
ot“ rašo, kad Šilutės vokiškoji bažnyčia stropiai 
budavojama ir dar šį rudenį bus pagatavyta. Berlyno 
vyriausioji bažnyčios rota tam budavojimui davusi 
90 000 Mk., beto kas≈nors dovanojo 3350 Mk. Beto 
visose Vokietijos bažnyčiose  bus nulaikomi ran-
kiai.  – Taip tai vokiškumo stiprinimui nesigailiama  
piningų, nors ir pačiai Vokietijai kiekvienas skatikas 
reikalingas. Ir Tilžės miesto valdyba nutarė viršmi-
nėtam „svarbiam“ tikslui duoti 3000 Mk.

Šilutė // Naujasis Tilžės keleivis. – 1924, nov. 
15 (Nr. 55), p. [4].

„N. Tilžės Keleivis“ deda gerb. Vydūno tokį 
atsišaukimą [Atsišaukimas // Naujasis Tilžės ke-
leivis. – 1924, nov. 15 (Nr. 55), p. [4] – A. Ž.]: 

Šilutėje, Klaipėdos krašte, statoma nauja Bažny-
čia. Daro tai vokiečiai dar gi ypatingai apie tai prasi-
tardami. Ne mūsų dalykas apie tai ir ką bepasakyti. 
Priminsime tiktai, kad ta bažnyčia derės vokiškumui 
tvirtinti. Ir visoj Rytprūsijoj renkami pinigai tam 
bažnyčios statymui. Net miestų valdybos, kaip štai 
ir Tilžės, tam skiria didoką sumą. Be abejonės yra 
gražus dalykas, kad tos pačios tautos žmonės vieni 
kitus paremia, kur jie ir negyventų. Taip tad vienybė 
tarp jų tvirtinama, bet ir auginamas žmonių širdyse 
linkimas gerą daryti saviškiems.

O mūsų lietuviams tai gali būti geru paveikslu. 
Ir reikėtų daug apie tai sakyti. Bet šį kartą turime 
kreipti atydą  į vieną dalyką.

Tautinis Prūsų lietuvių gyvenimas yra labai 
vargingas. <...>.

Prūsų lietuviai nori statytis Tautos namus // 
Klaipėdos žinios. – 1924, lapkr. 16 (Nr. 241), p. [2].

Vokiečių bažnyčios statybai šelpti „Oberkir-
chenratas“ [Vyriausioji bažnyčių taryba – A. Ž.] 
buvo įsakęs visoms Prūsijos bažnyčioms per Kalė-
das ir N. Metus rankius daryti [aukas rinti – A. Ž.]. 
Kiek dovanų sueis, dar nežinia. Bet abejojama, kad 
aukos bus gausios.

Šilutė // Klaipėdos žinios. – 1925, saus. 3 
(Nr. 2), p. [3].

Gražus oras buvo paskutiniose nedėlėse per 
visą musų Klaipėdos kraštą. 

Serėdoj, 10 novemberį, Liuteriaus gimimo 
dienoj, tapė ėvangėliška liutėriška bažnyčia įšven-
tinta. Iš viso apygardžio atėjo labay daug žmonių į 
Šilokarčiamą, idant pributu šitai aukštay ir gražey 
įšventinimo šventei. Bažnyčia buvo eglių šakomis 
gražey papuošta, o aukšt vyriausios įeigos buvo 
didis kryžius pakabintas, pintas iš eglių šakų. Ant 
devynų ziegoriaus susirinko visi kunigai Klaipėdos 
krašto, teipjau ir vyriausybių vietininkai, kaip ir 
kiti kviesti svečiai. Nuo evangėliškos liutėriškos 
bažnyčios iš Lietuvos buvo atkeliavęs kunigas Jur-
katis iš Naumiesčio. Kunigas Eikė laike bažnytėlėj 
atsisveikinimo mišę. Žodžius ėmė iš 121 psalmo 
paskutinio perkšmo: „Pons Dievs teperžegnoja tavo 
išėjimą ir įėjimą nuo dabar iki amžių amžių“. Po 
Dievo šlužbos trauke žmonės iki naujosės bažny-
čios. Bažnyčios roto draugsanarei nešė šventuosius 
bažnyčios rykus. Prie vyriausios įeigos sulauke trukį 
baumistras architektas Gutknecht, kurs bažnyčios 
raktą gendrolvyskupui Gregorui padave. Gendrol-
vyskupas padave raktą kunigui Eike tais žodžiais: 
„Štay aš stovju prie durių ir tuzgenu“, o kunigas 
Eike ėme jį iš rankos aukštesnios vyriausybės Klai-
pėdos bažnyčios konzistorijos ir atvėrė bažnyčios 
duris tais žodžiais: „Musų parapijei su žegnonės 
velyjimu, kad tas Dievas, kurs prie musų ikšiol 
buvo, su mumis pasiliktu visados, Vardan Dievo 

Tėvo, Sunaus ir Šventos Dvasės“. Su varpų zvani-
jimais ir su vargonų balsais įženge parapija į Dievo 
namus. Ir bažnyčios vidus buvo gražey papuoštas. 
Altoriaus ruimoje buvo pastatyti Lorbėro medžei, o 
visa ruima papuošta krygantėmimis. Bažnyčia buvo 
kupinai pilna ir tie buvo ney mažiausia ruima, kur 
nebutu žmonių buvusių. O prie bažnyčios stovėjo 
dar daug šimtų žmonių, kurie norėjo į bažnyčią įeiti. 
Ant puse dešimt ziegoriaus prasidėjo pirmoji Dievo 
šlužba. Bažnyčios daiktus ant altoriaus uždedant, 
giedojo kuoras „Garbė t`esie Dievui aukštybėje“, 
o visi žmones bažnyčioje giedojo potam „Viešpatie 
liaupsink karalių garbės visgalingą“. Tada užžengė 
gendrolvyskupas Gregoras ant altoriaus ir laike 
įšventinimo mišę. Jis ėme mišios žodžius iš gromatos 
švento Povilo epezijonams 2 perskyrimo, paskuti-
nius perkšmus. Jis išguldė, kaip sunku buvo šitą baž-
nyčią budavoti. Šendien galime mes trilinką šventę 
švęsti, butent gimimo dieną Martyno Liuteriaus, 
tada musų bažnyčios pakajaus šventę ir galiausey 
įšventinimą šitų Dievo namų. Šitas Dievo namas 
tur tėviškę, ale ir graudenimas butų norėtų kožnas 
įsitėmyti: čion mes Dievo jieškom, čion mes Dievą 
turim. Po įšventinimo ištarė visi kunigai palaimos 
velyjimus. Tada užženge dvasiškas viceprėzidentas 
D. dr. Konrad ant altoriaus laiptų ir kalbėjo parapijei 
tus žodžius: Tėve aš myliu vietą Tavo namų ir vietą, 
kur Tavo garbė laikosi. Tada kalbėjo kelis žodžius 
ir visi kunigai ir sakė ką kožna parapija dovanojusi 
ir padave dovanas.

Kunigs Jurkaitis iš Naumiesčio parnešė svei-
kinimus evangėliškos liutėriškos bažnyčios iš 
Lietuvos.

Kunigs Eikė laike šventės mišę iš 1 gromatos 
švento Povilo korintijonams, 13 perskyrimo, pa-
skutinio perkšmo: „Bet dabar pasiliekta tikėjimas, 
liukestis, meile, tie trys, ale meile yra didžiausia 
tarp jų.“

Oberkinchenroto vietininkas užlipo kaip pasku-
tinysis ant altoriaus ir laike parapijei mišę iš groma-
tos ebreonams 12, 1–3. Jis laike labay gražę mišę ir 
sake, kad šita gražioji bažnyčia tur paminklas būti 
ėvangėliškos broliškos meilės, o šilokarčiamiškei tur 
čion savo tėviškę rasti, kur jie ligšiol tėviškės nerado. 
Po mišios sekėsi malda ir giedojimai.

Ant dvylika ziegoriaus atsibuvo lietuviška Dievo 
šlužba. Oberkinchenrota vietininkas D. Konrad ir 
čionai kalbėjo kaip vienatyjis dvasiškis vokiškoj 
kalboj.

Kaip jau pirmjaus sakyta, buvo labay daug 
žmonių prie bažnyčios susirinkę, kurie ney jokios 
vietos bažnyčioje ne rado. Galėjo būti apie 500 iki 
600 žmonių. Lauke nulaikė teipjau Dievo šlužbą 
po vedimu vyskupo Obereigner. Če laike mišes 
vyskupas Obereigner, viceprėzidentas dr. Konrad, 
sinodės pirmininkas Bömeleit, kunigs Šernius, ku-
nigs Ogilvie ir kunigs Šenke iš Švartnortės. Pabaigos 
maldą laike dr. Konrad vokiškay.

Ant puse keturių ziegoriaus susirinko tada visi 
svečiai Germanijos viešbutyje, kur iš viso apie 150 
žmonių susirinkę buvo. Kunigs Eike pasveikino 
susirinkusiuosius, ypačey Berlyno oberkirchenroto 
vietininką. Jis pasakojo tada, kas vislab bažnyčiai 
dovanota yra. Po to kalbėjo dr. Konrads ir praše, 
kad butų trumpai kalbama, o ir jis pats tai darė. 
Tada nurodė jis savo kalboje ant pakajaus. O sinodės 
pirmininkas ypačey pabrėžė tai, kad mes Klaipėdos 
krašte pakajų turim. Saimo prezidėntas Krauš nu-
šauke ant žmonių ir tėviškės garbės. Tada kalbėjo 
ir gendrolvyskupas Gregor, o aptiekos apturėtojis 
Šmitt paskaite įbėgusius palaimos velyjimus. Di-
rektoris Kubilius vieną telegramą nuo guvernėrio 
Žalkausko. Jis sake, kad patsai atkeliauti ne galėjo, 
todel ištariąs jis per telegramą palaimos velyjimus. 
Susirinkusieji šaukė Bravo. Gendrollandšastės 
direktoris dr. Scheu sake, kad jis tikt savo pareigą 
išpildė, kaip jis savo dovaną bažnyčei atneše. Tada 
kalbėjo krašto direktoris Stumbra bey landrotas dr. 
Ozelies ir dar kiti ponai. Miesto rotas Richtsmeier 
dėkavojo vardu visų remestininkų, kad jų darbas 
pripažintas tape. 

Tuomi pasibaigė visos kalbos ir šventė buvo 
ant galo.

Bažnyčios išventinimas Šilokarčiamoj // Lietu-
viška ceitunga. – 1926, nov. 13 (Nr. 134), p. [2].

Praėjusią seredą (lapkričio 10 d. – A. Ž.], 
Liuteriaus gimimo dienoj, tapė įšventinta Šilutės 
naujoji bažnyčia. Buvo tam atkeliavęs ir vyriausis 
Altpreušische Unionbažnyčios kunigas dr. Conrad. 
Ryte aštuntą valandą nuo naujosios bažnyčios turmo 
pasigirdo giesmių trūbijimai, kuriais šventė prasi-
dėjo. Oras buvo visą dieną geras, ir del to žmonių 
daug iš visur susirinko. 9 valandą įvyko draugystės 
surinkimo salėje, kurioj ligišiol pamaldos nulaikytos 
buvo, atsisveikinimo pamaldos. Giesmės ir maldos 
tapė atliktos vokiškai, lietuviškai buvo tik trumpa 
po vokiškosios kalbos prakalba. Tada viskas rinkosi 
prie įšventinamosios bažnyčios. Raktą mistras pa-
davė generalvyskupui Gregorui tik vokiškoj kalboj, 
Gregoras jį padavė tos parapijos kunigui, Eikiui, 

vokiškai skaitydamas trumpą prakalbą ir lietuviškai 
pasakydamas kelis žodžius. Kunigas Eike vokiškai 
kalbėdamas atrakino ir tatai padaręs lietuviškai pri-
dėjo „Vardan Dievo“. Bažnyčia greit prisikimšo. Ku-
rie nebįtilpo, tiems tapė lauke nulaikytos pamaldos, 
vokiškai, mažumą ir lietuviškai. Viduje ėjo pirma 
vokiškasis įšventinimas, kurį atliko generalvysku-
pas Gregoras. Savo prakalboje jis iškėlė garbę, kurią 
jaučiąs, kad pirmasis toj bažnyčioj gaunąs kalbėti. 
Pirm karo šitoj vietoj buvę ketama statyti kareivių 
paminklas, kuriam pamatinį akmenį dedant jis kalbą 
laikęs. Prie šito paminklo buvę mislyjama bažnyčią 
statyti. Bet užėjo karas, ir daug vargo buvę, kad šita 
bažnyčia pagaliau tik pastatyta taptu. Bet ji ne esanti 
dar atlikta. Ji dabar viduje turinti būti  tolyn statoma, 
o tai esąs parapijonų nuobažnėjimas. Po įšventinimo 
pradėjo eiti varpai, suskambėjo vargonai, pragydo 
koras, pasigirdo kunigų sveikinimai, ir tam visam 
atsilikus, parapijos kunigas laikė mišią, apie tikėji-
mą, meilę, liūkestį, iš varpų užrašų išvesdamas, kad 
šita bažnyčia esanti statyta sunkiame laike, ji statyta 
iš meilės į artimą, ir pranešauti geresnių laikų. Tada 
kalbėjo minėtasis Altpreušische Unionbažnyčios 
kunigas, dr. Conrad, geras, garsus kalbėtojas ir 
nurodydamas į „aus dem Felde der Ehre“ iš šitos 
parapijos puolusiuosius sakė, kad taip šiandien esą, 
žmonės prieš šitus puolusiuosius turį gėdėties. Šitie 
puolusieji dabar esą „die obere Gemeinde“, ir su ja 
vis reikia turėti ir palaikyti sąryšių. Jam surinkimą 
atžegnojus, vokiškasis įšventinimas pasibaigė. Po 
puse valandos prasidėjo lietuviškasis. Žmonių vėl 
buvo kimštinai pilna, didžiausioji dalis pasilikusi iš 
vokiškųjų pamaldų, taigi ženklas, kad lietuvių čia 
didelė dauguma. Įšventinimą ir šiose pamaldose 
atliko generalvyskupas Gregoras. Šiaip laikė jis tą 
pačią kalbą bei lietuviams išleido, kad pirmojo čia 
kalbėjimo garbę jaučiąs ir kad pirm karo del karei-
vių paminklo čia kalbą laikęs, bet toj vietoj pridėjo, 
ką vokiečiams nebuvo daręs, būtent nurodymą į 
altoriaus vietą aprėmuojančiame sklepe padarytą-
sias muilavones, kurios šitą bažnyčią padarančios 
„šlovna bažnyčią“ ir kurias parapijos kunigas kuo-
met išguldysiąs, idant žinotų, kas čia viskas yra. Čia 
esą matomi žmonės, kurie visi esą „šlovni bažnyčios 
liudininkai, į kuriuos parapijonys kaip į gerus pa-
veikslus žiūrėti galį“. Tolesnysis ėjo maždaug kaip 
ir vokiškame įšventinime, tik koro giedojimai buvo 
silpni, bei tam prieš žmonės daug gavo giedoti ir 
labai gražiai giedojo. Kaipo paskutinysis kalbėjo 
tas pats Altpreušische Unionbažnyčios kunigas, 
bet – vokiškai, o ir niekam į lietuvišką neatulkuojant. 
Abiejose pamaldose jisai sveikino „Im Namen der 
Mutterkirche, von der du stammst und zu der du 
gehörst“. Pajėgių vyskupui pasimeldus ir atžegno-
jus, pasibaigė ir šitas įšventinimas. Paskui sekėsi 
didelė čėsnis „Germania“ salėj, kur buvo visokių 
kalbų, ir eitų per toli, kad tai vislab praneštume. 

Dabar kelis nurodymus į tai, kas per visą 
šita darosi.

Ar vokiečiai ar lietuviai ar kiti, kurie Bažnyčią 
išnaudoja politiškiems ar tautiškiems ar šiaip svie-
tiškiems siekimams, jai iškadija. O kad susipažįsti 
nuodugniai su visu, kaip ir kokiais keliais šita baž-
nyčia įsteigta ir budavota tapė, kad pasekei visa, kas 
krašte ir ypačiai kas Vokietijoje dėl šitos bažnyčios 
rašyta ir daryta tapė, kad pagaliau akylai pasiklau-
sei tam, kas bei kaip ir prie įšventinimo daroma 
buvo, tai visur ir per viską čia matai persisunkiant 
vokiškai politikai. Ar nėra politika, kad Vokietijoj 
už šitą bažnyčią pinigai buvo renkami įkalbant, kad 
ji derėsianti vokiškumui prieš lietuvišką stiprinti!? 
Ar nėra politika, kad nors šitos parapijos dauguma 
yra lietuviai, kas ypačiai aiškiai įšventinimo die-
noje pasirodė, tačiau užrašai visi yra atlikti vien 
tik vokiškai? (Ir tai yra padaryta ne pirm karo, bet 
dabar, šiam kraštui esant Lietuvos dalimi!) Ar nėra 
politika ir visas tas, kas varpų užrašais gudriai 

dengiama ir kas per įšventinimo kalbas perspindi? 
Ar nėra politika, kad minėtoj muilavonėj net vokiški 
kryžeiviai ir kurfištai ir dar kas ne viskas rodoma, 
vis tik vokiečiai, o viernų del bažnyčios nusipelnu-
sių lietuvių nei vieno? Aiškus dalykas, kad tai yra 
politika. Ir visa šita politika yra dar galima tik todel, 
kad žmonės dar tai nelabai mato, ir daugis dar net 
nepakelia visą tiesą apie tai išgirsti.

Bet visa tai nėra dar taip blogai prieš tai, kas 
šitoje bažnyčioje aplink altoriaus padaryta. Čia yra 
rodoma „rykaujančioji bažnyčia“. Būtent jau mi-
nėtomis muilavonėmis. Viršui yra išsimbolizuotas 
Dievo Avinėlis. Bet apačioj jo yra išmuilavoti apie 
100 visokių žmonių iš senų laikų, ir iš dabartiės, ir 
jų daugiausieji iš Šilutės. Čia tai matai advokatą 
Hoffmanną labai smarkiai politikavusį ir tebepoliti-
kuojantį vyrą, provoje dirbantį, čia dvarponį Scheu, 
aptiekorių Szmitą ir t. t., taigi žmonės, del kurių jau 
yra kilęs vaidas, bet dar pakeltinas. Tačiau čia matai 
ir fabrikos direkterį Kubilių, o jį net tokiu veidu, 
tarsi jis maldingiausias ir švenčiausias tos parapijos 
žmogus būtų, taigi žmogus, kuris yra pagarsėjęs 
savo smarkiu politikavimu, ir dar čielu ducu visų 
kuom kitų, apie ką vos tik žmonės į bažnyčią įplūdo 
ir tatai išvydo, burna į burną ėjo kalbos, tokios, kad 
jas čionai kartoti negalima. Juk kad nors iš Bažny-
čios senovės būtų. Dievo žmonės, Bažnyčios tėvai, 
del tikėjimo daug nukentėję, tai nieks nieko prieš 
neturėtų. Bet dabar!! Visa šita muilavonė supūstija 
visą šią bažnyčią, kuri be jos ir be joj įdėtos ir be per 
ją varomos politikos šiaip gana graži būtų. Ir kas yra 
tačiau tik dar palinksminanti, tai tas, kad apie šią 
muilavonę, kaip toli tą dieną susekti sekės, vokiečiai 
taip pat, kaip ir lietuviai yra vienos nuomonės. Nes 
ir „Dampfbootas“ ją prasūdijo, rašydamas (Nr. 
264) ji esanti „fimnverwirrend“. Iš tikrųjų visiškai 
nesupranta, kaip atsakantieji tokią muilavonę įvelyti 
galėjo, kuri jau įšventinimo dienoje tiek pikto sukėlė 
ir prie to net labai daug pinigų kaštavo (kalbama 
kad apie 80.000 litų). Juk teko girdėti iš vienų ir kitų 
parapijonų, kad kol šita muilavonė būsianti, jie į 
šitą bažnyčią ir eiti negalėsią, nes ką gelbti, kad tos 
galvos nuo Dievo Žodžio nutraukia, mislis išsklaido 
ir piktina. Del to reikia tikėti, kad visa šita kaip ir 
politišką pašalinant, šitie namai žmonėms šventi 
Dievo namai pastos. To velyjame iš širdies.

Naujoji bažnyčia / Nm. // Lietuvos keleivis. – 
1926, lapkr. (nov.) 13 (Nr. 136), p. [1–2].

Tas pats ir NTK, tik be teksto dalies „ir nu-
rodydamas į „aus dem Felde der Ehre“ iš šitos 
parapijos puolusiuosius sakė, kad taip šiandien esą, 
žmonės prieš šitus puolusiuosius turį gėdėties. Šitie 
puolusieji dabar esą „die obere Gemeinde“, ir su ja 
vis reikia turėti ir palaikyti sąryšių.“ ir paskutinės 
dalies – Dabar  kelis nurodymus į tai, kas per visą 
šita darosi.

Šilute // Naujasis Tilžės keleivis. – 1926, lapkr. 
(nov.) 17 (Nr. 92), p. [3].

Šilutėje tapė bažnyčia įšventinta. Žmonės 
dyvyjosi, kad gaspadoriškai taip sunkiuose laikuose 
tokia brangi bažnyčia tapė pastatyta, kur gerą kilo-
metrą toliau – Verdainėje didė bažnyčia stovi. Bet 
sakoma, kad pinigai bažnyčios statymui iš Vokietijos 
parėjo, o tai su ypatiškais tikslais. Visgi gal šilutiškiai 
pasidžiaugti. Tik viens dalykas žmones papiktino, 
tai kad ant sienos už altoriaus yra didis vaizdas su 
dangiškais ir žemiškais pulkais nutepliotas, o tuose 
pulkuose matomi gymiai kaikurių asmenų, kurie 
berods su bažnyčios statymu ir parapijos reikalais 
darbo turėjo, bet šiaip yra svietiškai dūmojantys 
žmonės. Dabar, kad bažnyčion susirinkusieji alto-
riump žvelgia arba prie Dievo Stalo eina, puola jų 
akys ir ant tų svetimžmonių, kuriems čia neturėtų 
vietos būti, kurių vaizdai kitur priklauso. Čia iš 
tiesos yra priežasties pasipiktinimui. 

Visokios žinios // Pagalba. – 1926, Nr. 9–12, p. 70.

Tęsinys. Pradžia Nr. 17
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Šilutės kapinių koplyčia 2013 m. balandį
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Šereiklaukis ir jo dvaras. I d.
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Tęsinys kitame numeryje

Autoriaus nuotr.

Rašinyje apie Vėžininkų kaimą buvo 
minėta, kad platus užliejamųjų pievų ruožas 
ties Nemuno ir Jūros santaka priklausė ne 
kaimui, o didžiajam Šereiklaukio dvarui. Tas 
plotas kairiajame Jūros upės krante laikytas 
palivarku – dvaro ūkiniu padaliniu.

XIX a. viduryje tuometiniai dvaro savi-
ninkai sumanė ties santaka suformuoti visa-
vertį palivarką su sava sodyba: gyvenamuoju 
namu padalinio vadovui ir darbininkams bei 
ūkiniais pastatais atsargoms ir gyvuliams. 
Vieta tai sodybai parinkta neaukštoje kalve-
lėje netoli nuo Nemuno, ten pastatyta didelė 
daržinė šienui ir gyvenamasis namas. Vėliau 
iš Šereiklaukio plytinės atvežus plytų, pradė-
tas mūryti nemažas tvartas.

Deja, netrukus pasirodė, kad ir galin-
gasis dvaras nepajėgia valdyti grėsmingų 
gamtos jėgų – didžiųjų potvynių ir le-
donešių. Palivarko sodybą teko apleisti, 
žlugo planai ten turėti patogų prieglobstį 
šienpjoviams, kuriems nebūtų reikėję vykti 
iš dvaro sodybos į atokų valdų pakraštį. 
Dabar netoli upių santakos tebeguli didieji 
pamatų akmenys, teberaudonuoja sueižėju-
sių plytų trupiniai, primenantys vieną šios 
vietovės istorijos tarpsnį.

Tas ypatingas panemunių ruožas garsėjo 
nuo seno. Ties Šereiklaukiu beveik viename 
taške susitinka trys didelės upės: iš šiaurės 
nuo Žemaitijos aukštumų atitekanti Jūra, 
iš pietvakarių nuo Sūduvos lygumų vin-
giuojanti Šešupė, iš rytų nuo Aukštaitijos ir 
Dzūkijos plotų plūstantis Nemunas. Gal jau 
labai seniai kokie įžvalgūs žmonės suvokė, 
kad įsitvirtinusieji ties šia santaka galėtų kon-
troliuoti susisiekimą ir prekybą tarp daugelio 
baltų genčių ir Prūsos bei Vakarų, praeityje 
taip svarbius vandens kelius.

Aukštame Nemuno krante į šiaurvaka-
rius nuo Jūros upės žiočių buvo įrengtas pi-
liakalnis. Netoliese archeologai aptiko didelių 
senovinių gyvenviečių pėdsakus, rodančius, 
kad ši vandens kelių kryžkelė praeityje buvo 
reikšminga vieta daugeliui žmonių. Ten te-
bestūkso įspūdingasis Milžinkapis – savitoje 
kalvoje įrengtas senovinis kapinynas. Apylin-
kėse rasta čia prieš tūkstantmetį buvojusių 
vikingų pėdsakų.

Kovų su Kryžiuočių (Vokiečių) ordinu lai-
kais tą vietovę pradėta sieti su garsiu skalvių 
genties vadu Šereika. Toks vietovardis išliko 
daugelį amžių. Iki pat 1944 m. apylinkėse 
tebegyveno nemažai Šereikų (Šareikų, Šerei-
kių), kurių giminės ilgai išlaikė skalviškąjį 
asmenvardį.

Tiesa, filologinių ginčų mėgėjai galėtų 
priminti, kad tikrojo skalvių vado vardo gal 
ir nežinome (jį užrašė tik atėjūnų raštininkai), 
kad vėliau tą vietovardį įvairiai iškreipdavo 
vokiečių ar sovietmečio raštininkai (Šreitlaug-
ken, Šereitlaukis ir pan.). Prieškario Lietuvoje 
tą vietovardį nebijota rašyti „Šereiklaukis“, tą 
skambų žodį ir dabar galėtume vartoti.

Grįžtant prie žinomų istorinių faktų, 
paminėtini šie praeities momentai.

Ties Nemuno ir Jūros upių santaka tebegulintys pamatų akmenys ir plytų nuolaužos dar žymi
buvusios Šereiklaukio dvaro palivarko sodybos vietą

Greta Šereiklaukio dvarvietės tebestūkso paslaptingasis Milžinkapis – virš laukų iškylanti 
kalvelė, apvainikuota senais medžiais

Šereiklaukio piliakalnis kažkada stovėjęs 
arčiau Nemuno. Vėliau upės vaga pasislin-
ko pietų link, o senąją vagą šiandien žymi 
nykstanti senvagė. Tad kažkada ten galėjęs 
būti pakrantės įtvirtinimas, įrengtas laivybos 
kontrolei tinkamoje vietoje.

Nuo pat Jūros upės žiočių jos dešiniuoju 
krantu driekiasi ištisa piliakalnių ir alkakalnių 
virtinė (Šarkio kalnas, Opstainių, Vilkyškių, 
Oplankio piliakalniai), veikiausiai žymėjusi 
skalvių žemių branduolio rytinę ribą. Apy-
linkių piliakalnių išsidėstyme galima įžvelgti 
žiedą, kurio centre buvo garsusis Rambyno 
šventkalnis – spėjamas skalvių genties dva-
sinis centras.

Nuo seno žmonės ties Nemuno ir Jūros 
santaka kūrėsi pakilumėlėse – sausesnėse 
potvynių laiku vietose. Pavyzdžiui, 
archeologų jau tirta senovinė gyvenvietė 
buvo įsikūrusi vadinamojo Sidabrinio kalno 
aukštumoje.

1376 m. dar buvo minėta castrum Sarecka 
(Šereikos pilis). Vėliau apylinkėse galutinai 
įsigalėjo Ragainės pilyje įsitvirtinę kry-
žiuočiai. Po Žalgirio mūšio (1410) ir Melno 
taikos (1422) ties Nemuno ir Jūros santaka 
pradėjo klostytis ramiam gyvenimui būdingi 
elementai.

Kryžiuočių ordino valstybėje svarbiausias 
tarptautinis pašto ir prekybos kelias sausuma 
iš Karaliaučiaus į LDK ėjo per Ragainę, o 
toliau – panemuniais per Jurbarką, Kauną 
į Vilnių. Per Nemuną keltasi ties Ragainės 
pilimi, toliau keliauta per Šereikos Lauką, 
ties juo keliantis per Jūros upę.

Ordinas naudojosi vietos turtais – veš-
liosiomis panemunių pievomis, kur nuo 
seno ganyti žirgai, ruoštas šienas žiemai. 
Silpstanti Ordino valstybė nevengė priva-
tizacijos verslo. Antai 1491 m. lietuviams 
Kybartaičiui, Vilkutaičiui ir Mantautaičiui 
ten buvo parduoti 4 margai pievų.

1525 m. susikūrusi pasaulinė Prūsijos 
kunigaikštystė veikė gana apdairiai, per-
imdama ir naudodama Ordino valstybės 
sukauptus turtus. Tada panemunių žemės 
buvo paskirtos paties Prūsijos valdovo trims 
valdoms – domenams (jų centrai buvo Šerei-
klaukyje, Ragainėje ir Trapėnuose). Taip na-
šių paupių pievų teiktos pajamos atitekdavo 
pačiam valdovui. Tą faktą galima laikyti 
Šereiklaukio svarbos pripažinimu – prastesni 
plotai anuomet buvo dalijami pavaldiniams, 
o čia buvęs paties valdovo vertas objektas.

1540 m. vietovė minėta kaip Schreygklauc 
(Šreiklaukis, Šereiklaukis). Ji priklausė Sem-
bos srities Ragainės valsčiui.

Galima priminti, kad baltų žemėse „lau-
kas“ galėjo reikšti ne vien ariamos žemės 
sklypą ar tam tikrą vietovę, bet ir senovinį 
administracinį teritorinį vienetą. Šiuo atveju 
Šereiklaukio vietovardis gal priminė prie 
Jūros upės žiočių senovėje gal buvusias 
Šereikos valdas. Tas senovinis vietovardis, 
matyt, buvo tiek visiems žinomas ir įpras-
tas, kad išliko ir naujojoje epochoje – gal 

dviems šimtmečiams praėjus nuo skalvių 
vado Šereikos laikų. Tą vietovardį šiandien 
turėtume branginti kaip retą senosios Prūsos 
ir Skalvos laikų reliktą. 

1560 m. aprašytas prie Šereiklaukio 
sodybos įrengtas didelis tvenkinys, iš kurio 
grioviu tiektas vanduo. Ten buvo pastatytas 
ir vandens malūnas.

Ties Šereiklaukiu buvusi svarbiausių 
krašto kelių sankryža. Atvykėliai iš Ragainės 
(ir keliautojai iš tolimų vietų) ties Šereiklaukiu 
pasukdavo arba į rytus (keldamiesi per Jūros 
upę ir vykdami per Smalininkus į Kauną ar 
Vilnių), arba į šiaurę (Jūros upės slėniu pro 
Tauragę keliaudami į Žemaitiją).

1615 ir 1623 m. Šereiklaukyje minėta 
Prūsijos kunigaikščio dvaro sodyba, 
avininkystės ūkis ir malūnas su 2 girnomis. Be 
dvariškio ir avių prižiūrėtojo, ten dar gyvenęs 
batsiuvys. 1631 m. šalia dvaro sodybos žemės 
įsigijo karčemos (užeigos) laikytojas. Tuomet 
minėti dvaro piemenys, prižiūrėję žirgus, 
karves ir kiaules. 1637 m. ten dar minėtas 
balnius – pakinktų meistras. Jam pakakdavo 
darbo, gaminant įvairius reikmenis. 1642 m. 
ten minėtas žirgų veisimas, gal pradėtas daug 
anksčiau ir užsitęsęs kelis šimtmečius.

1662 m. prie Šereiklaukio dvaro gyveno 
kalvis, batsiuvys, siuvėjas, linų audėjas, 
malūnininkas ir kt. 1677 m. minėtas avių pri-
žiūrėtojas su dviem bernais, dvariškis su trim 
mergom, batsiuvys ir sandėlininkas. 1699 m. 
minėti: karčemininkas, linų audėjas, puodžius, 
malūnininkas ir dvariškiai. Įvairiuose doku-
mentuose aprašyti dvarui priklausę apylinkių 
kaimai, turėję atlikti įvairias prievoles.

1710 m. minėta Šereiklaukio pašto stotis. 
Dar 1699 m. netolimoje Tilžėje įkūrus pašto 
valdybą, jos stotys (pakelės skyriai) rikia-
vosi palei pagrindinį vieškelį tokia seka: 
Ragainė, Šereiklaukis, Viešvilė, Kasikėnai, 
Smalininkai.

Tiesa, ilgesnį laiką Šereiklaukis negalėjo 
tapti dar svarbesniu apylinkių centru. Jį stelbė 
netolima Ragainė, dar XVI a. viduryje parapi-
jos centru tapę Vilkyškiai. Domeno valsčiaus 
centro titulas atiteko gretimam Opstainių kai-
mui, tad Šereiklaukis ilgai liko vien pakelės 
gyvenviete ir valdovo dvaro centru.

1724 m. minėta atskira Šereiklaukio van-
dens malūno sodyba, kurioje, be kitų, dar 
gyveno 9 bernai, mergos ir piemuo. 1725 m. 
pačiame dvaro centre gyveno stalius, siuvė-
jas, linų audėjas ir kiti.

Pertvarkant kraštą po didžiojo maro 
(1709–1710) į šias apylinkes atvyko 176 kolo-
nistai iš Zalcburgo – Austrijoje persekiotieji 
protestantai.

Vėliau Šereiklaukiui savaip padėjo naujos 
nelaimės. Septynmečio karo metu Mažąją 
Lietuvą okupavusi Rusijos kariuomenė grobė 
ir niokojo kraštą, žudė žmones, apiplėšdavo 
šventoves. Įsibrovėliai 1757 m. sudegino 
Opstainių valsčiaus būstinę – ten buvusią 
didelę sodybą.

Atkuriant kraštą to valsčiaus būstinė buvo 

įkurdinta Šereiklaukyje. Taip čia atsirado ir 
administracinis centras. Anuomet valsčiaus 
tarnautojų pareigos būdavo labai naudingos. 
Kaip rodo senieji dokumentai, ne vienas tar-
nautojas pasirūpindavo ne tik tiesioginėmis 
pareigomis, bet ir savo finansine padėtimi. Jie 
neretai išsinuomodavo pelningus objektus, 
sudarydavo sau naudingus sandėrius (gal 
snūduriuojant anuometinei viešųjų pirkimų 
tarnybai). Pareigos valsčiaus būstinėje ne vie-
nam praeities veikėjui tapdavo patogiu tram-
plinu turto ir geresnės padėties visuomenėje 
link, kai kurie apsukresni tarnautojai galop 
sukurdavo ištisas verslo imperijas, įkurdavo 
žymių žmonių ar turtuolių dinastijas.

Taip XVIII a. pabaigoje apylinkėse įsivy-
ravo tuometinis Šereiklaukio valsčiaus val-
dytojas Gotfrydas Teodoras Šionas (Schön), 
kartu su savo giminėmis supirkęs aplinkinius 
dvarelius. Jis tapo ir viso karališkojo domeno 
generaliniu nuomininku, per 30 su puse savo 
valdymo metų nuolat didinusiu savo turtą.

To nekarūnuoto apylinkių valdovo 
šeimoje 1773 m. gimė sūnus Heinrichas Teo-
doras, vėliau tapęs žymiu valstybės veikėju, 
o nuo 1824 m. ir Prūsijos provincijos vadovu 
(oberprezidentu). Ieškantys apie tą kraštą ži-
nių užsienio duomenų bazėse neretai aptinka 
nuorodą „Šereiklaukis tai vietovė, kurioje 
gimė H. T. Šionas“. Taip vietovė prie Jūros 
žiočių pateko į Europos istoriją.

1785 m. Šereiklaukis buvo karališkasis pa-
livarkas ir domenų valsčiaus centras su van-
dens malūnu, priklausęs Įsruties apskrities 
Vilkyškių parapijai. Ten buvo 20 ugniakurų 
(sodybų). Dar du ugniakurai buvo Šereiklau-
kio avininkystės ūkyje – dvaro padalinyje. 
Tada Šereiklaukiui dar priklausė ir Opstainių 
palivarkas. Tuometiniam Šereiklaukio vals-
čiui buvo priskirti 39 kaimai su 5914 ugniaku-
ru (tarp jų ir Vilkyškių bažnytkaimis).

1795 m. Šereiklaukio sodyboje buvo sura-
šyta 13 bernų, 10 mergų, 1 tarnas, aludaris su 
degtindariu (čia turėtos teisės varyti alkoholį, 
už tai mokant atitinkamus mokesčius).

1795 m. mirus G. T. Šiono sūnui Johanui 
Teodorui, prasidėjo didžiosios Šionų verslo 
imperijos griūtis. Nepajėgusi tinkamai tvar-
kytis našlė išnuomodavo ar parduodavo 
atskirus dvarus, prarasdavo vis daugiau 
galimų pajamų.

Silpstančio Šereiklaukio dvaro genera-
liniu nuomininku galop tapo naujas verslo 
genijus – iš Oplankio dvaro kilęs Liudvigas 
Ferdinandas Dresleris, įkūręs pusantro 
šimtmečio gyvavusią dvarininkų dinastiją. 
Pasinaudojus anuometiniu privatizacijos 
vajumi (anksčiau nuomoti valstybiniai (val-
dovo) dvarai pradėti pardavinėti privatiems 
asmenims) Šereiklaukio įtaka bei valdos vėl 
pradėtos plėsti. Už 700 talerių nupirktas Ma-
žųjų Kampių palivarkas, valdęs 549 margus 
panemunių pievų ir duodavęs daug pajamų 
už ten suruoštą šieną.
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Sub signo nobilMažoji Lietuva

Gandrus palydi laikraštis „Rambynas“
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Rugpjūčio 24-oji, Šv. Baltramiejaus diena, 
yra gandrų išskridimo diena. Tą dieną Bitėnų 
kaimo bendruomenė su gausiu žurnalistų ir 
bendraminčių būriu iš kaimyninių apylinkių 
jau septintą kartą šventė gandrų palydėtuves. 
Tiesa, gandrai išskrido jau kiek anksčiau.

Susirinkę renginio dalyviai ir svečiai 
pirmieji paėmė į rankas laikraščio „Ram-
bynas“ (2013 m. rugpjūtis, Nr. 2 (14), 8 p., 
1000 egz., spaudai rengė VšĮ „Vorutos“ 
fondas; nepainioti su žurnalu „Rambynas“) 
naują numerį, kurį dukart per metus leidžia 
Rambyno regioninio parko direkcija (vyr. 
redaktorė Diana Milašauskienė) pasitinkant 
ir palydint gandrus.

Redakcijos žodyje „Sunku sulopyti gyve-
nimą“ su lengva ironija rašoma apie šių dienų 
gyvenimą. Nuolatinis laikraščio skaitytojas 
nesunkiai įvardytų jo autorių, kurio rašymo 
stilius ir meistriškas gebėjimas sujungti įvai-
rias aktualias temas yra būdingas tik jam.

Giedrė SKIPITIENĖ, Rambyno regio-

ninio parko direkcijos vyr. kultūrologė, str. 
„Baigiasi vasara“ (p. 2–3) apžvelgia metų 
„derlių“, pažymėdama, kad parkas šiemet 
sulaukė labai daug lankytojų ne tik iš Lie-
tuvos, bet ir iš kitų Europos Sąjungos šalių. 
Jie džiaugiasi gražia gamta, domisi kultūros 
paveldu, lanko lankymui parengtus ir su-
tvarkytus piliakalnius, senąsias kapinaites 
(Užbičių, Bitėnų–Šilėnų, Bardėnų), giria 
svetingus šeimininkus. Svečių patogumui 
pernai buvo atvertas Lankytojų centras, 
kuris jau sulaukė puikių įvertinimų.

Gintautas STUNGURYS savo pasako-
jime „Bitėnai nuo sekmadienio iki sekma-
dienio: Rugjūčio 4–11 d.“ (p. 4–6) aprašo 
kiekvienos dienos įspūdžius iš vydūniečių 
stovyklos, kuri vyko jau dvidešimtą kartą 
svetingoje Kazimiero ir Birutės Žemgulių so-
dybos pievelėje. Priminsiu, kad nuotraukos, 
straipsniai, filmai – visa GIN-DIA kūryba 
skirta Lietuvos tautinio-kultūrinio judėjimo 
ir veiklos skleidimui bei propagavimui savo 

šalyje ir už jos ribų. GIN-DIA – tai šiaulie-
čių Gintauto ir Dianos Stungurių kūrybinė 
studija (Gin-Dia). Vilnietė Onė Šeštokienė 
Rambyno regioninio parko direkcijai pa-
dovanojo savo pačios siūtus įvairių epochų 
lietuvių tautinius drabužius, kurie buvo ir 
pademonstruoti susirinkusiems. Kartu su 
jais įteiktas ir baltiškų drabužių aprašas.

Drąsutis BRAZAUSKAS, Rambyno 
regioninio parko direkcijos vyr. specialistas, 
pateikia daug įdomios informacinės medžia-
gos „Apie gandrus“ (p. 7–8). 2009–2013 m. 
Gamtos tyrimų centras kartu su Lietuvos 
ornitologų draugija ir AB „Lesto“ įgyvendi-
no Europos Sąjungos finansuojamą projektą 
„Baltųjų gandrų apsauga Lietuvoje“. Šio 
projekto metu buvo suskaičiuoti visi gandrų 
lizdai, esantys Lietuvos teritorijoje, įvertintos 
gandrų gyvenimo ir maitinimosi sąlygos. 
Išleista knyga „Baltasis gandras Lietuvoje“ 
(2013). Baltasis gandras – Lietuvos naciona-
linis paukštis – skirtingose vietose ir tarmėse 

vadinamas įvairiais vardais. Jo migracijos 
kelias yra maždaug 11 000 km, net iki Pi-
etų Afrikos. Įdomu tai, kad gandrų poros 
žiemoja atskirai, o kartu būna tik perėjimo 
metu Lietuvoje. Tai, kad tie patys paukščiai 
kasmet peri tame pačiame lizde, lemia ne jų 
prieraišumas vienas kitam, bet prisirišimas 
prie lizdo. Mūsų šalyje gyvena 19 500 baltųjų 
gandrų porų. Lietuvoje šie gandrai paplitę 
netolygiai. Nors šiemet pavasaris buvo vė-
lyvas ir grįžę gandrai vaikščiojo po sniegą, 
tačiau nesušalo. Parko teritorijoje šiais me-
tais perėjo 53 poros, 20 – gandrų kolonijoje, 
likusios 33 poros – kitose vietose. Iš viso pas 
mus užaugo 134 gandrai, iš jų 56 – Bitėnų 
gandrų kolonijoje. Taigi, metai baltiesiems 
gandrams buvo nei geri, nei blogi, kaip 
pasakytume mes – vidutiniški.

Laikraštis gausiai iliustruotas. Tikiuosi, 
kad trumpos straipsnių santraukos paskatins 
susirasti ir patį „Rambyno“ laikraštį bei pratur-
tinti savo žinias apie mus supančią gamtą.

Lietuvių kilmės tyrinėjimų keliai ir klystkeliai
Sub signo nobili-„Vorutos“ pokalbis

Lietuvoje lankėsi baltų praeities tyrinė-
toja iš Venesuelos, knygos „Europos šaknys 
ir mes, lietuviai“ (Versmė, 2011) autorė 
Jūratė Statkutė de Rosales. „Vorutos“ skai-
tytojus ypač dominanti tema – šios autorės 
skelbiamos lietuvių kilmės hipotezės ir jos 
viešnagė Lietuvoje. „Vorutai“ žinoma, kad 
į „Patirties“ klubo organizuotą susitikimą 
su J. Statkute de Rosales buvo kviečiamas ir 
žymiausias Lietuvos mokslininkas, kalbinin-
kas, baltistas, lietuvių kalbos istorikas akad. 
prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius. 

Akad. Zigmas Zinkevičius

Profesoriau, mums būtų įdomi Jūsų 
nuomonė apie J. Statkutės de Rosales 
skelbiamus baltų praeities tyrinėjimus. 

Aš didžiai vertinu Jūratės Statkutės de 
Rosales visuomeninę patriotinę veiklą tarp 
užsienio lietuvių.

Sveikinu jos norą susitikti su dabartiniais 
Lietuvos visuomenės veikėjais. Deja, aš nesu 
visuomenės veikėjas ir šiuo atveju negaliu 
būti poniai Jūratei naudingas.

Esu istorinės (diachroninės) kalbotyros 
specialistas, baltistas, indoeuropeistas. 

Man rūpi jos teiginiai apie lietuvių kalbos 
ir tautos kilmę. Dėl šiais klausimais jos veika-
luose padarytų išvadų turiu štai ką pasakyti. 

Ponia Jūratė apie kalbų giminystę spren-
džia iš senųjų tyrėjų, daugiausia ispanų, 
raštų. Bet tuose raštuose esantys teiginiai 
negali būti teisingi, nes tokiais juos padaryti 
neįmanoma be diachroninės kalbotyros, o ši 
atsirado tik XIX amžiuje, prieš tai jos nebuvo. 
Tada išvados apie kalbų genetinį ryšį buvo 
daromos iš atsitiktinio garsų ar formų pa-
našumo, kaip ir dabar tebedaro vadinamieji 
pseudokalbininkai. 

Ponia Jūratė sąžiningai, bet nekritiškai, 
tiria tas neteisingas senųjų autorių išvadas. 

Išanalizuoja smulkiausias jose esamų teiginių 
detales. Tai gerai, nes senųjų autorių teksto 
smulkmenos ateityje galės mokslininkams 
praversti. Be kita ko, tai esu aptaręs leidinyje 
Lituanistica. Bet tas aptarimas gali būti jau 
šiek  tiek pasenęs, jeigu pasirodė naujų ponios 
Jūratės darbų, kurie man nežinomi. 

Turint omenyje visa tai, kas buvo pa-
sakyta, norisi poniai Jūratei iš visos širdies 
palinkėti toliau dirbti, bet ateityje kalbų ir 
tautų giminystės ryšius tirti tik istoriniu- 
lyginamuoju metodu, tam reikalui specialiai 
sukurtu, o ne imti už gryną pinigą senųjų 
laikų, kol dar nebuvo diachroninės kalboty-
ros, tų ryšių vertinimo. Taip pakeitus darbo 
metodologiją, savaime išnyks daugelis po-
nios Jūratės fantastinių hipotezių.

Nors buvote kviečiamas, tačiau rengi-
nyje – susitikime su J. Statkute de Rosales 
nedalyvavote...

„Patirties“ klubo organizuotame 2013 m. 
rugpjūčio 14 d. susitikime su p. Jūrate daly-
vauti negalėjau. Viena, pablogėjo sveikata. 
Be to, susitikimą organizavo p.  Jūratės ger-
bėjai. Jis buvo skirtas specialiai jai pareikšti 
liaupses. Jokia rimta diskusija ten nebūtų 

buvusi įmanoma. Mano dalyvavimas p. 
Jūratės liaupsinimo iškilmėse galėjo būti 
žiniasklaidos suprastas ir išgarsintas kaip 
pritarimo jos hipotezėms (organizatoriai to 
atkakliai siekė!), iš tikrųjų neturinčioms jokio 
mokslinio pagrindo.

Neretai girdime tvirtinant, kad reikią 
gerbti kiekvieną kitokį požiūrį, kad jie 
visi turintys teisę egzistuoti. Tam pritariu. 
Bet juk p. Jūratė išvadas daro iš klaidingų 
etimologijų, nieko bendra neturinčių su 
mokslu. Tai turi būti skaitytojui paaiškinta, 
kad jis nebūtų klaidinamas. Teisybė –aukš-
čiau visko. 

Daugelis p. Jūratės sprendžiamų proble-
mų bus nušviestos mano knygoje Lietuviai: 
Praeities didybė ir sunykimas, kuri turėtų grei-
tai pasirodyti. Rengiu dar kelias publikacijas, 
kuriose nagrinėjami lietuvių kilmės klausi-
mai. Nors jau įpusėjau 89-uosius metus ir 
artėja 90-asis mano gimtadienis, bet tebesu 
darbingas ir žadu šį bei tą nuveikti lituanis-
tikos mokslo ir populiarinimo srityje. 

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Dar ilgai dviejų tautų atmintyje išliks 
prisiminimas apie tai, kaip ekstremistiš-
kai nusiteikę lenkų futbolo fanai iškėlė 
lietuvius įžeidžiantį plakatą. Apie šį 
įvykį nuomonę pareikšti paprašėme vie-
ną iškiliausių Lietuvos žmonių – žymų 

Ar Lenkiją valdęs karalius Jogaila buvo chamas?
mokslininką, kalbininką, baltistą, lietu-
vių kalbos istoriką akad. prof. habil. dr. 
Zigmą Zinkevičių.

Gerb. profesoriau, „Vorutos“ skai-
tytojai domisi Poznanėje per rungtynes 

iškeltu antilietuvišku plakatu, apie kurį 
mūsų žiniasklaida skelbė miglotus ir 
prieštaringus duomenis. Kokios min-
tys Jus lydėjo stebint šį skandalingą ir 
gėdingą įvykį?

Poznanės stadione per vietos futbolo 
komandos „Lech“ ir Vilniaus „Žalgirio“ 
rungtynes buvo iškeltas plakatas, ku-
riame lenkiškai parašyta: Chame lietuvi, 
klaupkis prieš poną lenką. 

Šį plakatą Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija įvertino kaip neprotingumo 
ir tamsumo apraišką, bet pareiškimą tuo 
klausimu padarė antraeilis asmuo, o ne 
valdžios vyrai. 

Be to, pareiškime per švelniai pa-
sakyta. Iš tikrųjų šis plakatas – tai ne-
išsilavinusių ir nesugebančių logiškai 
mąstyti žmonių darbas. Juk jis chamu 
skelbia ir, sakysime, Lenkijos karalių Jo-
gailą (jis – lietuvis). Tai kaip tada chamas 
Lenkiją valdė? Chamai turėjo būti ir visa 
garbinga Jogailaičių giminė! 

Didysis poetas Adomas Mickevičius 
savo tėvyne vadino Lietuvą, taigi jis irgi 
buvo chamas. Tas pat pasakytina apie 
lietuvių kilmės, bet lenkiškai rašiusius 
ir kalbėjusius žymiuosius rašytojus ir 
valstybės veikėjus, neišskiriant Juzefo 

Pilsudskio, Lucijano Želigovskio... Jie 
visi – lietuvių kilmės, taigi chamai. Pa-
sirodo, Lenkiją daugiausia valdė vien 
chamai! 

Plakato autoriams trūksta elementa-
raus loginio mąstymo. Praeities mastelį jie 
taiko šiems lenkams, be to – tendencingai 
ir vienapusiškai. Neturtingi lenkai – tai 
ne chamai, o lietuviai, net turtingi, jau 
chamai. Kur logika?

Plakato autoriai ypač smerktini dėl to, 
kad jie mulkina lenkų tautą, lyg ji būtų 
kokia avių banda. Reikia tuos mulkin-
tojus išaiškinti ir ne šiaip jau sudrausti, 
bet griežtai nubausti. Sako, finansinių 
sankcijų ėmėsi tik Tarptautinė futbolo 
federacija. O gaila, nes tuo pirmiausia 
turėjo pasirūpinti pati Lenkijos valdžia. 

Kaip ten bebūtų, kalbamasis plaka-
tas visiems laikams liks nenuplaunama 
Lenkijos gėda.

Sąlygas plakatui atsirasti sudarė 
nepažabota lenkų arogancija, nuvedusi 
prie kitų tautų, visų pirma, lietuvių, 
niekinimo. 

Ačiū už komentarą.

Kalbėjosi Aušra VIRVIČIENĖ, VilniusLenkijos futbolo klubo „Lech“ sirgalių plakatas
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Kaip išsklaidyti juodus dūmus Vilniaus Senamiesčio širdyje

Akad. Antanas Tyla

Sub signo nobili-Skaitytojai siūlo

Dienraštyje „Respublika“ 2013 07 26 
paskelbta informacija apie vykusią paveldo-
saugininkų, istorikų ir visuomenės atstovų 
apskritojo stalo diskusiją dėl Vilniaus centre 
esančio Pranciškonų ansamblio teisinės padė-

ties ir rimtų abejonių dėl jo kultūrinės ir poli-
tinės ateities. Ji domina kiekvieną vilnietį.

Iki šiol ši problema Vilniaus ir Lietuvos 
visuomenei nebuvo gerai žinoma, nes rutu-
liojosi uždarose erdvėse, kaip kad buvo ir 
nusikalstamai parduodant Lietuvos kancle-
rio Kristupo Paco rūmus. Šiuo metu Pran-
ciškonų ansamblis perduotas Valstybei ir 
Vyriausybė, valstybinės institucijos turi labai 
rimtai ir organizuotai spręsti Pranciškonų 
vienuolyno ansamblio ateities viziją, kad jis 
taptų visiems prieinamu Lietuvos sostinės 
pilietiškumo ugdymo židiniu.

Neskaitant gana turtingos ir gilios isto-
rinės vertės, šis ansamblis su greta esančia 
Šv. Mikalojaus bažnyčia XX a. pradžioje 
tapo lietuvių švietimo, mokslo, kultūros, vi-
suomeninio susitelkimo centru. Ši bažnyčia 
buvo vienintelė tarp daugelio bažnyčių, kur 

pamaldos vyko lietuvių kalba. Iš kitų baž-
nyčių ji buvo išvaryta. Šalia šios bažnyčios 
tuomet įsikūrė lietuvių tarnaičių Šv. Zitos 
draugija, jos skalbykla, Pranciškonų ansam-
blio patalpose buvo įsteigta dviklasė lietuvių 
mokykla, įsikūrė Lietuvių mokslo draugija, 
atsikėlė jos biblioteka, apsigyveno žymus 
kultūros istorijos tyrinėtojas, Vasario 16-
osios Akto signataras Jonas Basanavičius.

Todėl mums ši Vilniaus aplinka kartu 
su dalimi Pranciškonų ansamblio yra ypač 
brangus lietuvybės plėtojimo paveldas. Mes 
juo turime rūpintis ir išsaugoti to paveldo 
dvasią ir savybes.

Be abejo, Vyriausybė suformuos tinkamą 
ir visiems prieinamą Pranciškonų ansamblio 
viziją, užkirs kelią (ne)aiškioms, pagrįstų 
abejonių keliančioms, iš užsienio orientuo-
toms antikonstitucinėms tendencijoms.

Mums atrodo, kad dabar valstybė, 
turėdama šį ansamblį savo žinioje, turėtų 
siekti jame įkurti Lietuvos kultūros istori-
jos centrą, kurį sudarytų: 1. Krikščionybės 
plitimo Lietuvoje muziejus. 2. Lietuvių 
mokslo ir švietimo muziejus, 3. Jono Ba-
sanavičiaus muziejus. 4. Vilniaus amatų 
muziejus. Žinoma, tai galėtų atsirasti 
palengva, atsižvelgiant į realius resursus. 
Svarbu siekis ir vizija, o kartu mūsų visų 
požiūris į mūsų nacionalinį paveldą. Mes 
jį turime patys valdyti ir tvarkyti, saugoti 
nuo neprincipingų paveldosaugininkų 
pinklių.

Akad. prof. habil.dr. Antanas TYLA, 
Vilnius

2013 08 22
Šaltinis: www.respublika.lt

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Apie amžiną lietuvių ir lenkų tautų meilę…
Tomas BARANAUSKAS, Vilnius

Visokių būna priežasčių masinės meilės 
proveržiams. Vieną keisčiausių stebėjome 
paskutinį šių metų vasaros mėnesį. Viskas 
prasidėjo rugpjūčio 9-ąją, kuomet Poznanės 
„Lecho“ futbolo komandos sirgalių asoci-
acija „Wiara Lecha“ iškėlė didžiulį plačiai 
nuskambėjusį plakatą su užrašu „Litewski 
chamie, klęknij przed polskim panem“ 
(„Lietuvių chame, nusilenk prieš lenkų 
poną“). Kai kurie lenkai po tokio akibrokšto 
puolė atsiprašinėti, pasirašydami „Gazeta 
Wyborcza“ parengtą tekstą. Iš viso po juo 
iki šiol pasirašė 15 414 žmonių.

Kiti priešingai, pasipiktino šia akcija ir 
ėmė šaukti „Neatsiprašome!“ Kai kurie tą 
poziciją ir argumentuoti pabandė, kruopš-
čiai rinkdami „faktelius“ iš pastaraisiais 
metais antilietuvišką isteriją kursčiusios 
Lenkijos žiniasklaidos. Vieną tokį tekstuką, 
paaiškinantį, kodėl lietuviai verti to plakato, 
ir kodėl už jį atsiprašinėti nereikia, paskelbė 
svetainė egzotišku pavadinimu „Sadistic.
pl“, populiarumu, tiesa, nusileidžianti „Ga-
zeta Wyborcza“ interneto svetainei, tačiau 
prie to straipsniuko „Veidaknygės“ („Face-
book“) įskiepio pagalba surinkusi net 244 
159 pažymėjimus „patinka“, t. y. 16 kartų 
daugiau, nei „Gazeta Wyborcza“ surinko 
atsiprašymų. Na, o pačioje „Veidaknygė-
je“ buvo net susikūrusi bendruomenė, tuo 
pačiu, kaip garsiojo plakato tekstas, pava-
dinimu, kuri, tiesa, buvo greitai ištrinta 
„Veidaknygės“ administracijos. Tačiau 
per tą labai trumpą laiką, kol gyvavo, ji 
buvo išaugusi iki daugiau kaip 8000 narių 
ir augo ne mažiau kaip 200 naujų narių per 
valandą greičiu…

Žinoma, „Gazeta Wyborcza“ surengta at-
siprašymo akcija, kaip ir visi panašūs atsipra-
šinėjimai už svetimas kaltes, yra keistoka. Kai 
kuriuose lenkų komentaruose galima buvo 
perskaityti ir tokių nuomonių, su kuriomis 
sunku nesutikti: „Kodėl aš turiu atsiprašinėti 
už tai, ką padarė kažkokie chuliganai?“ Taip 

klausė žmonės, visai nepritariantys „cha-
miškų ponų“ išpuoliui ir nejaučiantys su jais 
jokios bendrystės, kuri verstų atsiprašinėti. Iš 
tiesų paprastai tokiais atvejais atsiribojama, 
o ne atsiprašoma. Atsiprašymas – tai savo 
kaltės pripažinimas. Jis yra tinkamas tuomet, 
kai ta kaltė yra reali, yra suvokta ir dėl jos 
nuoširdžiai gailimasi.

Bet, jeigu grįžtume prie „Sadistic.pl“ 
straipsniuko, tai, įsiskaičiusi į jo argumentus, 
„Gazeta Wyborcza“ redakcija, kaip ir daugelis 
kitų Lenkijos spaudos redakcijų, tikrai galėtų 
rasti už ką atsiprašyti savo vardu, nes juk iš jų 
parengtų tekstų ir sklinda tie „argumentai“, 
kuriuos godžiai ryja „ponais prieš chamus“ 
pasijutusi minia. Deja, „Gazeta Wyborcza“ 
už savo kaltes neatsiprašinėja – atsiprašyti 
už svetimas nuodėmes visada atrodo kilnu 
ir yra kur kas lengviau.

Kaip ten bebūtų, ta „lengvoji“ atsipra-
šymo versija paliko neišdildomą įspūdį kai 
kuriems lietuviams, kurių elgsenoje jau ir 
anksčiau reiškėsi tendencijos, esant tinkamai 
progai, suklupti prieš lenkų ponus. Pirma-
sis – jau rugpjūčio 11-ąją – prabilo Rimvydas 
Valatka, paskelbęs straipsnelį iškalbingu 
pavadinimu „Diena, kai būti lietuvių cha-
mu yra garbinga“ (tiesa, kiek atsipeikėjus, 
šis pavadinimas pakoreguotas į „Diena, 
kai būti lietuvių chamu yra garbingiau nei 
menamu ponu“). Kruopščiai surinkęs lenkų 
atsiprašinėjimų faktus ir rūsčiai pasmerkęs 
Seimo narius, pasakiusius, kad reikėtų už tą 
incidentą atsiprašyti Lenkijos valdžios atsto-
vams („Neturime ko smerkti? Mūsų futbolo 
sirgaliai – ne tokie?“), R. Valatka mušėsi į 
krūtinę, kad tokio kilnaus „bičiulių lenkų“ 
poelgio lietuviai nesugeba pakartoti…

Ilgai atgailauti neteko. Jau rugpjūčio 
15 d. buvo parengti 4 pavyzdžių plakatėliai 
anglų kalba, reiškiantys meilę ir paramą 
Lenkijai („Lietuva myli Lenkiją“, „Lietuva 
remia Lenkiją“, „Lenkija, mes tave mylime“), 
su kuriais nusifotografavo grupė politikų, 

visuomenės veikėjų, įskaitant patį Rimvydą 
Valatką, Mantą Adomėną, Virgį Valentina-
vičių, Mykolą Majauską, t. y. artimiausią 
ekspremjero Andriaus Kubiliaus aplinką. 
Šias nuotraukas minėtieji veikėjai paskelbė 
savo „Veidaknygės“ sienose, o Lietuvos ir 
Lenkijos ir Lenkijos žiniasklaida su „Gazeta 
Wyborcza“ priešakyje iškart pranešė džiugią 
žinią – lietuviškame internete plinta virusinė 
akcija „Lietuva myli Lenkiją“.

Netrukus panašus meilės proveržis su-
organizuotas ir iš Lenkijos pusės. Ir tuomet 
abi tautos bei valstybės paskendo meilės 
ekstazėje… (Jos metu, tiesa, senstelėjęs 
„Sadistic.pl“ straipsniukas tyliai tyliai iš 
inercijos surinko kelis tūkstančius naujų 
„pamėgimų“.)

Kai pagalvoji – kiek nedaug tereikia mei-
lei – tik griežtai pareikalauti nusilenkti prieš 
poną… Visa kita padaro turbūt dar iš bau-
džiavos laikų paveldėti refleksai ar polinkiai 
– jo mylistą poną reikia mylėti. Būna visokių 
priežasčių, kodėl žmonės ir tautos drau-
gauja. Bet kad priežastis meilės proveržiui 
būtų kažkokių chuliganų pareikalavimas 
nusilenkt prieš poną – to dar neteko girdėti. 
Tad ir kyla klausimas – čia tautų ar pono ir 
cholopo (chamo) draugystė?

Galima labai mylėti Lenkiją ir labai drau-
gauti su lenkais, ieškoti ten dar daugiau ir 
daugiau draugų. Tik štai, kai kažkas iš ten 
pareikalauja nusilenkti ponui, tai kalbėti yra 
tų draugų reikalas, o mums su visa pagarba 
ir draugyste yra metas santūriai patylėti, pa-
laukti geresnės progos – na, bent jau Gegu-
žės 3-osios Konstitucijos metinių, jei geresnė 
nepasitaikys. Tai vadinama savigarba. Deja, 
ne visiems tai suprantama.

O kas gi vis dėlto čia blogo? – galite 
paklausti. Mylėti – tai ne nekęsti. Meilės 
niekada ne per daug… Štai iškilo proble-
ma – meilės plakatėliai ją išsprendė, aistras 
nuramino, tautas sutaikė. Lenkai patenkinti, 
lietuviams irgi malonu matyti atsakymą – ir 

lenkai mus myli… Meilė – abipusė. Ne-
apykantos skleidėjai nugalėti ir sprunka 
pabrukę uodegas. Meilės pergalė! Na, tiek 
to, gal devalvuotos, subanalintos iki eilinės 
politinės akcijos, bet vis dėlto meilės, o ne 
neapykantos pergalė!

Tačiau aidint virtualios pergalės fanfa-
roms, Lenkijos užsienio reikalų ministras 
Radoslavas Sikorskis (Radoslaw Sikorski) 
vienu čaižiu kirčiu grąžina savo nuolankųjį 
kolegą Liną Linkevičių, besidžiaugiantį 
susitaikymu, į kasdienybę: „Iš tiesų, Linai. 
O toliau įgyvendinkime Europos Tarybos 
konvencijas dėl tautinių mažumų ir regioni-
nių kalbų.“ Išvertus iš šiek tiek adaptuotos 
diplomatinei kalbos, tai reikštų: „Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos reikalavimų sąrašo 
iš džiaugsmo nepamiršote? Kada pradėsite 
įgyvendinti?“

Iš tiesų problemų Lenkijos ir Lietuvos, 
lenkų ir lietuvių, santykiuose prisikaupė 
ne dėl to, kad kažkas per vėlai sugalvojo 
atsispausdinti keturis meilės plakatėlius ir 
surengti fotosesiją. Ir ne šioji „išganingoji“ 
mintis jas išspręs.

Meilės iliuzija greitai baigsis, kai pa-
sisuks kalba apie taip ir neišsiaiškintas 
realias abiejų tautų santykių problemas. O 
norint jas išsiaiškinti, reikia kalbėtis atvi-
rai, turint savo poziciją, ją ginant, ieškant 
kompromisų, net jei tai nebūtų taip pa-
prasta padaryti, kaip puoštis bereikšmiais 
plakatėliais ir vaidinti taikos balandžius 
bei meilės balandėlius.

Virtualios meilės akcijos baigiasi tada, 
kai virtualybė susiduria su realybe. Ir įsimy-
lėjėlių pokalbis gali baigtis maždaug taip: 
„Jūs manote kad Lenkija buvo okupavusi 
Vilnių? O mes taip nemanome…“ „O tai 
ką, lietuvių rašyboje vis dar nėra lenkiškų 
raidžių?“ „Tai jūs vis dar manote, kad Lietu-
vos lenkai lietuvių kalbą turi mokėti taip pat 
gerai, kaip ir lietuviai?“ „Chamai! O sakėte, 
kad mylite…“

Tarptautinė paroda „X a. senasis bulgariškas rankraštis „Codex 
Suprasliensis“ Bizantijos ir slavų santykių kontekste“

Š. m. rugsėjo 12 d. Lietuvos mokslų akade-
mijos (LMA) Vrublevskių bibliotekoje atidaryta 
kilnojamoji Bulgarijos mokslų akademijos 
Bulgarų literatūros instituto su partneriais pa-
rengta tarptautinė paroda „X a. senasis bulga-
riškas rankraštis Codex Suprasliensis Bizantijos 
ir slavų santykių kontekste“. Paroda veiks iki 
š. m. spalio 9 d.

Codex Suprasliensis yra seniausias rankraš-
tis rastas LDK teritorijoje. Jis rašytas kirilicos 
rašmenimis Pirmojoje Bulgarijos karalystėje 
X a. pabaigoje. Rinkinį sudaro iš graikų į seną-
ją slavų kalbą versti 24 šventųjų, minimų kovo 
mėn. bažnyčioje, gyvenimų aprašymai ir 23 šv. 
Velykų laikotarpio homilijos. Knyga liudija 
apie Balkanų, Kijevo Rusios ir LDK istorinius 

ir kultūrinius ryšius. Nuo XV–XVI a. sandūros 
rankraštis saugotas LDK didikų Chodkevičių 
giminės Palenkėje įsteigtame Supraslio vie-
nuolyne. Jau XVI–XVII a. knyga buvo labai 
reikšminga: visas tekstas arba jo dalys per-
rašytos į naujus rankraščius. Ankstyviausia 
rankraštinė kopija (XVI a. pradžia) saugoma 
LMA Vrublevskių bibliotekoje. Rankraščio 
originalą 1823 m. Supraslio vienuolyne aptiko 
ir akademinei visuomenei pristatė Vilniaus 
universiteto profesorius, garsus slavistas ir 
orientalistas Mykolas Bobrovskis, kurio da-
rytas rankraščio perrašas taip pat saugomas 
LMA Vrublevskių bibliotekoje. Tuo metu 
Codex Suprasliensis buvo pirmasis žinomas 
didelės apimties senosios slavų kalbos rašto 

paminklas, išgarsinęs Supraslio vienuolyną 
kaip labai svarbų senosios raštijos centrą. Ras-
tas rankraštis sukėlė didžiulį susidomėjimą 
mokslo pasaulyje, tai neigiamai paveikė toles-
nį rankraščio likimą: atskiros jo dalys išvežtos 
į skirtingas šalis. Dabar jos saugomos Lenkijos 
nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje, Rusijos 
nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge 
ir Slovėnijos nacionalinėje ir universiteto 
bibliotekoje Liublianoje. Taigi seniausia LDK 
teritorijoje rasta knyga šiuo metu saugoma 
už Lietuvos ribų. Unikalus Bulgarijos Aukso 
amžiaus raštijos paminklas 2007 m. įrašytas į 
UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmin-
tis“. Bulgarijos mokslų akademijos iniciatyva 
visas rankraštis atkurtas visiems prieinamoje 

virtualiojoje erdvėje. Parodoje bus galima susi-
pažinti su rankraščio turiniu, rašyba, meniniu 
apipavidalinimu, kalbiniais ir tekstologiniais 
bruožais, viduramžiais ir naujausiais laikais 
darytais nuorašais, Supraslio vienuolynu, ran-
kraščio istorija Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Slovėnijoje, tyrimais Bulgarijoje ir kitur. Savo 
apimtimi Codex Suprasliensis yra didesnis už 
kitas žinomas X–XI a. bulgariškas rankrašti-
nes knygas. Išleisti keli rankraščio leidimai 
(pirmasis – Vienoje 1851 m.), jam skiriamos 
tyrimo studijos, straipsnių rinkiniai, moksli-
nės konferencijos.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Komunikacijos skyriaus inform. 
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Tradicinė Vydūno draugijos stovykla
Rima PALIJANSKAITĖ, Vilnius

Vydūno draugijos stovyklos šalia le-
gendinio Rambyno tapo gražia tradicija. 
Pirmą kartą stovyklą Bitėnuose Draugija 
surengė 1992 m. vasarą po Vydūno grįžimo 
1991 m. spalio 19 d., nes įsipareigojo supiltą 
gražų Vydūno kapą globoti ir puoselėti, o 
pačias kapinaites paversti Mažosios Lie-
tuvos panteono verta šventove. 1998 m. 
vasarą pastatę metalinius vartus, 2001 m. 
vydūniečiai pradėjo statyti medinę tvorą. 
Intensyvūs darbai stovyklų metu kapi-
nėse vyko iki 2006 m. Jiems pasibaigus, 
stovyklautojai galėjo daugiau laiko skirti 
kultūrinei veiklai.

Šių metų stovykla rugpjūčio 4–11 d. – 
kaip ir kasmet – buvo turtinga įdomių 
susitikimų, išvykų, diskusijų. Prasidėjusi 
šiltą ir tvankią pirmadienio popietę Vydūno 
kapo lankymu ir dainomis ant Rambyno 
kalno, baigėsi lietingąjį šeštadienio vakarą, 
klausant Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro festivalio „Muzikinis rugpjūtis pajū-
ryje“ dalyvių koncerto... 

Susitikimai

Susitikimai, vakaronės Draugijos stovy-
klavietėje – svetingoje Birutės ir Kazimiero 
Žemgulių sodyboje – įprastas reiškinys. Su-
sitikimai su šio kaimo gyventojais vyko ne 
kartą, nors paskutiniaisiais metais jie buvo 
primiršti. Šįkart po dienos darbų susirinkę 
bitėniškiai papasakojo apie savo gyvenimą, 
prisiminė neseniai Anapilin iškeliavusius – 
ne vieną sodybą vydūniečiai rado tuščią. 
Paminėtas ir prieš dešimtmetį mus palikęs 
Vydūno draugijos garbės narys Jonas 
Gudavičius, daug metų paskyręs kapinių 
tvarkymui. Susitikimo metu Draugijos va-
dovai trumpai papasakojo apie vydūniečių 
veiklą, pristatė šiais metais išleistas knygas 
ir nuotraukų parodą, pasakojančią apie 
Vydūno atminimo įamžinimą Detmolde 
(Vokietija). Ne vienus metus aktyviai veikęs 
bitėniškių ansamblis, vadovaujamas Birutės 
Žemgulienės, jau išblėso, tačiau moterys 
mielai prisijungė prie vydūniečių pamėgtų 
liaudies dainų. Improvizuotoje vakaro 
programoje visus susirinkusius šildė ne tik 
dainos, o ir panevėžiškių Petro Čiplio bei 
Audriaus Daukšos deklamuojamos eilės ir 
kuklios vydūniečių vaišės... 

Į vydūniečių stovyklą jau ne pirmus 
metus atvyksta muziejininkė iš Latvijos 
Ingrida Raudsepa. Ji dalyvavo ir Vydūno 
atminimo įamžinimui Detmolde skirtuo-
se renginiuose. Savo įspūdžiais iš šios 
kelionės ji pasidalijo tarsi žvelgdama iš 
šalies – džiaugėsi, kad Vydūno vardas ir jo 
idėjos tampa žinomos Vokietijoje. Tą pačią 
popietę įvyko ką tik faksimiliniu būdu iš-
leisto Vydūno veikalo „Sveikata, jaunumas, 
grožė“ sutiktuvės. Šią knygą gydytojui 
Tomui Stanikui pristačius, klausimų ir 
diskusijų apie vydūniškąją sveikatingumo 
sampratą nekilo – tikėtina, jos įvyks vėliau. 
Ne vieną galėjo sugluminti Tomo išsakyta 
mintis, jog sveikata, vydūniškai žvelgiant, 
neturėtų tapti svarbiausiu žmogaus gyveni-
mo tikslu – tai tik priemonė kūrybai. 

Įdomiausios ir turiningiausios diskusi-
jos vyko ketvirtadienio popietę. Į susitikimą 
su vydūniečiais atvyko Klaipėdos universi-
teto (KU) Humanitarinių mokslų fakulteto 
absolventė Edita Tičkutė ir jos bakalauro 
darbo „Vydūno laiškai Klaipėdos univer-
siteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde“ 
vadovė prof. dr. Roma Bončkutė. Kartu 
atvyko ir diskusijoje dalyvavo dailininkė 
Dalia Stasiūnaitė ir KU doc. dr. Gintautas 
Vyšniauskas, informavęs Vydūno draugijos 
vadovus apie šį parašytą darbą. E. Tičkutę 
profesorė pristatė kaip itin aktyvią ir reiklią 
sau studentę, kuri ryžosi rašyti darbą pasiū-
lyta tema ir jį atliko puikiai. Vydūnas Editai 
iki tol buvo beveik nepažįstamas. Ji džiau-
gėsi, kad su šia iškilia asmenybe susipažino 
ne skaitydama kitų parašytus darbus apie jį, 
o studijuodama daug informacijos teikian-
čią medžiagą – laiškus. Po darbo pristatymo 
kilo ilga diskusija apie Vydūno kalbą, jo 
sukurtus, daugeliui neįprastus žodžius ir 
apie tai, ar normindami – „versdami“ – vy-
dūniškąją kalbą, neiškraipytume Vydūno 

minties prasmės. E. Tičkutė, paklausta, ar 
sunku buvo skaityti Vydūno laiškus, atsa-
kė, jog tereikėjo susipažinti su specifine jo 
rašyba, ir tai buvę visai paprasta; primin-
sime, jog Vydūnas priebalses š bei ž rašė 
savo sukurtais ženklais ir nevartojo nosinių 
bei įprastųjų ilgųjų balsių, juos žymėdamas 
stogeliu. Šio darbo autorei įteikus paskati-
namąją Draugijos premiją, buvo išsiskirta 
su viltimi dar susitikti – Edita tęsia studijas 
magistrantūroje, ir vydūniečiai viliasi, kad 
KU studentė tęs savo pradėtus tyrimus 
vydūnistikos srityje. 

Į Bitėnus atvykę vydūniečiai dažnai 
aplanko to krašto apylinkes, susitinka su 
Vydūno kūrybiniam palikimui neabejin-
gais šilutiškiais. Šįkart susitikimo Šilutės 
F. Bajoraičio bibliotekoje metu buvo pri-
statytos dvi šiais metais išleistos knygos 
apie Vydūną (vokiečių ir rusų k.) ir paties 
Vydūno knygos – tai vokiečių kalba pa-
rašyta knyga apie Lietuvą ir populiarusis 
filosofo veikalas apie sveikatą. Renginyje 
buvo prisiminta šiame krašte gimusi idėja 
kurti Vydūno draugiją – šių metų rudenį ji 
švęs savo veiklos 25-metį. Kokiomis nuotai-
komis buvo gyvenama tuo metu, kokiomis 
aplinkybėmis buvo įkurtas Šilutės Vydūno 
klubas, – apie tai prisiminimais dalijosi 
Virgilijus Skirkevičius, Šarūnas Laužikas 
ir Saulius Sodonis. Jie papasakojo ir apie 
pirmuosius itin aktyvius klubo veiklos 
metus. Buriant bendraminčius, šilutiškiams 
Vydūnas artimas atrodė tuo, jog kvietė 
mąstyti apie svarbiausius būties klausimus, 
ragino ieškoti savo gyvenime šviesos, puo-
selėti tautines vertybes. Susitikimą liaudies 
dainomis sušildė panevėžiškiai Audrius 
ir Janina bei klaipėdiškės Sigutė, Laima 
ir Angelė; prie jų drąsiai prisijungė ir ne 
vienas šilutiškis...

Vydūniečiai  kūrybingai išnaudojo 
kiekvieną dieną. Vieniems išvykus į Kintus 
(kitądien – į Šilutę), likusieji stovykloje 
nenuobodžiavo. Vieną popietę į Rambyno 
regioninio parko direkcijos Lankytojų 
centrą būrys vydūniečių palydėjo vilnietę 
Onutę Šeštokienę, nusprendusią šiam 
centrui padovanoti pačios siūtus įvairių 
epochų lietuvių tautinius drabužius. 
Atvykusius pasitiko Rambyno regioninio 
parko direkcijos kultūrologė Giedrė 
Skipitienė, paskatinusi šiuos drabužius 
pademonstruoti ir su jais įsiamžinti. Kitą 
vakarą į svečius stovyklautojai pakvietė 
bitėniškį Eugenijų Skipitį ir klausėsi 
jo skaitomos poezijos, aplankė Bitėnų 
gyventoją Zofiją Zubruvienę ir susipažino 
su jos rankdarbiais.

Išvykos

Beveik kasmet į stovyklą atvyksta nauji 
žmonės, norintys geriau pažinti šį kraštą 
ir jo istoriją. Rambyno regioninio parko 
direkcijos kultūrologė Giedrė Skipitienė, 
ne kartą vydūniečiams pasakojusi apie šį 
kraštą, šįkart Lankytojų centre supažindino 
su turtingomis ekspozicijomis, papasakojo 
apie Bitėnus, Rambyną ir garbius šio krašto 
žmones. Ekskursija Rambyno regioniniame 
parke baigėsi kaimo turizmo sodyboje 
„Senasis Rambynas“. Ne vieną užburiančią 
istoriją papasakojusi kultūrologė teigė, jog 
čia kadaise stovėjo malūnas, kurio girnoms 
malūnininkas Švarcas suskaldęs šventą 
Rambyno kalno akmenį. Anot Giedrės 
Skipitienės, malūną atstatę šios sodybos 
šeimininkai Ramūnas ir Aušrinė Čepai 
tarsi stengiasi „išpirkti Švarco nuodėmes“, 
maloniai stebina savo pastangomis atkurti 
čia autentišką aplinką.

Į Bitėnus atvykę stovyklautojai dažnai 
nukanka ir į pamarį – Kintų Vydūno kultū-
ros centrą, kur kadaise mokytojavo filosofas. 
Šįkart grupė vydūniečių išvyko į susitikimą 
su menininkais, pristatant jiems Draugijos 
vicepirmininko Tomo Staniko pastangomis 
išleistą Vydūno veikalą apie sveikatą, skirtą 
Sveikatingumo metams. Kintuose tuo metu 
vyko – šiemet jau 11-oji – emalio meno 
specialistų kūrybinė stovykla „Pamario 
ženklai“, kurioje savo darbais meninin-
kai perteikia pamario krašto istorijos, 

gamtos tradicijas atspindinčius ženklus ar 
simbolius. Šių metų tema „Laiškai Vydū-
nui“ skirta Vydūno 145-osioms gimimo 
metinėms. Pasak Kintų Vydūno kultūros 
centro direktorės ir meno laboratorijos 
organizatorės Ritos Tarvydienės, kūrėjai 
menine kalba bandė kalbėtis su Vydūnu 
apie jo filosofiją ir apie tai, ką mes norė-
tume jam šiandien pasakyti ar paklausti. 
Tad nenuostabu, kad jaunieji menininkai 
aktyviai įsijungė į diskusiją apie tai, kas Vy-
dūnui buvo svarbiausia, ir uždavė ne vieną 
itin įdomų klausimą, pvz., kaip Vydūną 
suvokia ir jaučia į jo kūrybą besigilinan-
tys žmonės. Ne vienas, įsigyjęs Draugijos 
išleistų Vydūno knygų (populiariausias 
buvo jo veikalas „Sąmonė“), siekė geriau jį 
suvokti, ir tai turbūt įkvėpė kuriant savąjį 
laišką Vydūnui...

Šventė ir paveikslas 
„Pokalbis su Vydūnu“

Vydūno draugija tradiciškai dalyvauja 
M. Jankaus muziejaus organizuojamuose 
renginiuose. Šį kartą vydūniečiai buvo ak-
tyvūs dvi dienas vykusios konferencijos, 
skirtos Klaipėdos krašto metams paminėti, 
pranešimų klausytojai. Konferencijoje pa-
minėtos M. Jankaus 155-osios gimimo, lai-
kraščio „Aušra“ 130-osios išleidimo ir „Am-
žinosios Rambyno kalno knygos“ sukūrimo 
85-osios metinės. Vydūno draugijos Garbės 
pirmininkas doc. dr. Vaclovas Bagdonavi-
čius skaitė pranešimą „Martynas Jankus ir 
Vydūnas“, kuriame apžvelgė sudėtingas 
dviejų didžiųjų Mažosios Lietuvos kultūros 
veikėjų gyvenimo ir veiklos peripetijas. 
Čia, kur dabar veikia M. Jankaus muziejus 

Stovyklautojai prie Vydūno kapo lietingąjį šeštadienį

Prof. dr. Roma Bončkutė pristato savo studentę Editą Tičkutę (antra iš kairės)

ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodas, ne 
kartą vaikštinėjo filosofas; čia būta ir karštų 
šių didžių asmenybių diskusijų, kurios, 
beje, ne visada baigdavosi taikiai... 

„Sueigoje pas Martyną Jankų“ vyko 
tradicinis dailininkų plenero darbų pri-
statymas. Vydūniečiai atkreipė dėmesį 
į Sauliaus Rudziko darbą „Pokalbis su 
Vydūnu“. Paveikslų sode tai antrasis su 
Vydūno vardu susijęs darbas. Laiko, lie-
taus ir vėjo pažeistas dailininko Kęstučio 
Šiaulyčio paveikslas, skirtas didiesiems 
Mažosios Lietuvos kultūros veikėjams 
Vydūnui, M. Jankui ir J. Zauerveinui, iš 
ekspozicijos iškeltas. Paklaustas, kaip gimė 
paveikslas, dailininkas S. Rudzikas atsa-
kė, kad šio mistinio pokalbio su Vydūnu 
idėja gimė prie jo kapo. Pasak dailininko, 
Vydūnas jam visada buvo artimas – kaip 
ir jo propaguotos Rytų filosofijos idėjos. 
Šis rytietiškomis spalvomis prisodrintas 
paveikslas ne vienam priminė nuotrauką, 
kurioje įamžintas ant Rambyno kalno 
rymantis ir anapus Nemuno žvelgiantis 
Vydūnas. Dailininkas, beje, apie Vydūno 
pamėgtas vietas ant Rambyno (juolab apie 
šią nuotrauką) sužinojo jau po to, kai darbas 
buvo baigtas...  

Didžioji šventė – „Sueiga pas M. Jan-
kų“– baigėsi Klaipėdos valstybinio mu-
zikinio teatro koncertu. Po šių lyriškų 
muzikinių akordų dalis stovyklautojų su 
Bitėnais atsisveikino, o likusieji tikėjosi 
sekmadienio rytą sulaukti giedros, o jos 
sulaukę – ardė, džiovino palapines ir tvarkė 
stovyklavietę. Draugijos stovyklos vėliava 
priešpiet buvo nuleista ir atsisveikinta su 
svetingaisiais sodybos šeimininkais, Bitė-
nais ir jų gandrais... 

Tomo Staniko nuotr.
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Sovietinės armijos perėjimas Rusijos jurisdikcijai
Ats. plk. ltn. Jonas UŽURKA, buvęs Vilniaus apskrities komendantūros štabo viršininkas

Okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 20-metis

1992 m. tiesioginės intervencijos bei 
perversmų grėsmė atslūgo. Žiauri sovietinė 
imperija subyrėjo, nusinešusi kruvinų aukų 
ir Lietuvoje. Krašto apsaugos ministerijai 
šalia kitų užduočių rūpėjo ir Rusijos armijos 
išvedimas iš Lietuvos ir tų karinių objektų 
perėmimas. Tarpvalstybinės derybos dėl Ru-
sijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos buvo 
pradėtos dar 1990 m. (nors oficialus pirmasis 
derybų delegacijų susitikimas įvyko tik 1992 01 
29). Pirmasis Rusijos armijos dalinys Nr. 36839 
iš Mickūnų buvo išvestas 1992 03 03. Lietuvoje 
tuo metu buvo dislokuota didelė svetimos ar-
mijos armada, kuri turėjo būti išvesta 4 etapais 
iki 1993 08 31.

Lietuvoje buvo dislokuota sovietinė, 
bet jau Rusijos jurisdikcijos perėjusi šios 
sudėties armija:

1. 107 motošaulių divizija – Vilnius
2. 918 reaktyvinės artilerijos pulkas – Telšiai
3. 405 atskiras nepilotuojamų skraidymo 

aparatų pulkas – Tauragė
4. 66 radiolokacijos brigada – Žagarė
5. 9 inžinerinis pulkas – Kaunas
6. 27 atskiras radioelektroninės kovos 

batalionas – Plungė
7. 367 atskiras sraigtasparnių pulkas – 

Kaunas
8. 384 didelio galingumo artilerijos briga-

da – Plungė
9. 434 atskiras pontoninių tiltų batalio-

nas – Kaunas
10. 477 mobili technikos remonto bazė – 

Kėdainiai
11. 1014 atskiras raketų parko divizio-

nas – Kėdainiai
12. 173 zenitinės artilerijos mokymo poli-

gonas – Kretinga
13. 5191 saugojimo bazė – Pabradė
14. 7 oro desanto divizija – Kaunas
15. 242 oro desanto mokymo centras – Gai-

žiūnai
16. 332 praporščikų mokykla – Gaižiūnai
17. 257 aviacijos valdymo punktas – Kaunas
18. 169 zenitinė raketinė brigada – Ne-

munas
19. 466 zenitinė raketinė brigada – Vil-

nius
20. 2305 atskiras radiolokacinis batalionas – 

Degučiai
21. 2308 atskiras radiolokacinis batalio-

nas – Vilnius
22. 2307 atskiras radiolokacinis batalio-

nas – Kaunas
23. 18 transporto aviacijos divizijos valdy-

ba – Panevėžys
24. 128 transporto aviacijos pulkas – Pa-

nevėžys
25. 600 transporto aviacijos pulkas – Kė-

dainiai
26. 117 atskiras radioelektroninės kovos 

aviacijos pulkas – Šiauliai
27. 53 naikintuvų-bombonešių pulkas – 

Šiauliai
28. 81 atskira nepilotuojamų žvalgybos 

lėktuvų eskadrilė – Šiauliai
29. 96 atskiras remonto batalionas – Šiauliai
30. 115 atskiras inžinerinis aerodromų 

batalionas – Vilnius
31. 349 atskiras inžinerinis aerodromų 

batalionas – Kupiškis
32. 3 krantų apsaugos divizija – Klaipėda
33. 6316 mobili torpedų bazė – Plungė
34. 61 aviacijos poligonas – Klaipėda
35. 107 atskiras aviacijos inžinerinis bata-

lionas – Plungė
36. 867 degalų bazė – Valčiūnai
37. 758 degalų sandėlis – Kazlų Rūda
38. 3456 raketinio kuro sandėlis – Pagėgiai
39. 2509 maisto sandėlis – Kaunas
40. 1350 aprangos sandėlis – Kaunas
41. 6820 centrinė bazė – Klaipėda
42. 1145 karo ligoninė – Kaunas
43. 1319 karo ligoninė – Klaipėda
44. 1267 karo ligoninė – Šiauliai
45. 1819 karo ligoninė – Vilnius
1992 m. rugsėjo pradžioje Lietuvą dar 

trypė daugiau nei 34 tūkstančių Rusijos karių 
armija. Tai sudarė 5 divizijas, 295 atskirus kovi-
nius bei aptarnaujančius dalinius ir padalinius, 
kurių specializacija buvo įvairi – net buvę KGB 
daliniai. Sieną dar saugojo daugiau nei 400 
karių ruože su Lenkija, su SSRS respublikomis 
sienų nebuvo.

Gausiausia buvo 7-oji oro desanto divi-

zija (daugiau nei 6000 karių) bei karinės oro 
pajėgos – 18-oji transporto aviacijos divizija, 
bombonešių-naikintuvų pulkas (daugiau nei 
du šimtai lėktuvų) bei 3-oji krantų apsaugos 
divizija (apie 2000 žmonių).

Jeigu palygintume su 1940 m., tai matytu-
me, kad šiuo metu šios armijos pajėgos mūsų 
teritorijoje buvo dar didesnės. Visą šitą parako 
statinę reikėjo diplomatiškai, išmintingai, at-
kakliai išridenti, kad nesprogtų. O sovietinė 
armija to daryti nebenorėjo, nes žinojo, kad jų 
laukė Rusijoje miškai, poligonai, palapinės.

ĮSAKYMAS Nr. 72
1992 02 12
Dėl SSRS karinių objektų
Siekiant užtikrinti normalią SSRS karinių 

objektų perėmimo eigą, įsakau:
Sudaryti Krašto apsaugos ministerijos SSRS 

karinių objektų perėmimo komisiją (1 priedas). 
1. Komisijai vadovautis SSRS karinių objektų, 

esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, perėmimo 
tvarka (2 priedas).

2. Apskričių komendantams:
2.1. Išsiaiškinti, kokie SSRS kariniai objektai 

yra dislokuoti apskrities teritorijoje.
2.2. Pasirašytinai informuoti karinių objektų 

vadus apie Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl 
SSRS karinių dalinių bei struktūrų neteisėtai 
valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos 
teritorijoje“, Rusijos Federacijoje ir Lietuvos Res-
publikos valstybinių delegacijų darbo susitikimo 
1992 01 31 komunikatą ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 02 04 pareiškimą.

2.3. Iki vasario 21 d. pateikti KAM patikslintus 
duomenis apie SSRS karinius objektus, nurodant: 
karinės dalies numerį, adresą, pagrindines objekte 
esančios ginkluotės ir technikos charakteristikas 
ir kiekį, trumpą pastatų charakteristiką, užimamą 
plotą, dirbančių žmonių skaičių, tame skaičiuje – 
Lietuvos piliečių, būtinosios tarnybos karių skaičių 
(pageidautina nurodyti jų pilietybę), gyvenančių 
objekte žmonių skaičių, vado, pavaduotojų, štabo 
viršininko pavardę, tėvavardį, darbo telefonus.

2.4. Priskirti prie kiekvieno karinio objekto 
stebėtoją, kuris palaikytų ryšį su šiuo objektu. 

2.5. Sudaryti kiekvieno karinio objekto apsau-
gos operatyvinį planą, numatant reikalingą žmonių 
resursą, ginkluotės ir technikos poreikį, finansinius 
išteklius ir pateikti KAM.

2.6. Gavus pranešimą, kad objektą palieka 
SSRS kariuomenė, nedelsiant perimti objektų 
apsaugą, panaudojant turimus resursus (lauko 
brigados, SKAT, Pasienio apsaugos tarnybos 
ar kitas KAM pavaldžias struktūras) ir apie tai 
informuoti KAM.

2.7. Iki vasario 15 d. pateikti pasiūlymus 
dėl karinius objektus inspektuojančių asmenų 
paskyrimo.

2.8. Nedelsiant pradėti derybas su karinių 
objektų vadais dėl objektų inventorizacijos atlikimo. 
Esant abipusiam susitarimui, skubiai atlikti objektų 
inventorizaciją, užfiksuojant teritorijos, pastatų, 
komunikacijų bei kitų materialinių vertybių (įskai-
tant ginkluotę) kiekį ir stovį. Apie inventorizacijos 
rezultatus pranešti KAM.

2.9. Operatyviai pateikti gaunamą patikslintą 
informaciją apie karinius objektus (apie materialines 
vertybes, kadrinius pasikeitimus, kariškių 
pareiškimus likti gyventi Lietuvos Respublikoje, 
jų norus priimti Lietuvos pilietybę ir t. t.)

Ministras
A. Butkevičius

Vienas iš pirmųjų perimamų objektų – bu-
vusi sovietinė karo mokykla Antakalnyje. Plk. 
A. Vaitkaitis skubiai ėmėsi ruošti čia atidaryti 
Lietuvos karo mokyklą ir skubiai ruošti joje 
savo kariuomenei vadus. Buvo paruošti ir 
įteisinti patruliavimo, sargybų dokumentai, jie 
suderinti ir apie tai įspėti Rusijos armijos dali-
nių vadai. Tačiau okupacinės armijos elgesys 
buvo ne itin draugiškas. Taip, jos statusas pa-
sikeitė, bet žmonės, t. y. okupacinės sovietinės 
ideologijos kariai, liko tie patys. Todėl buvo 
daug konfliktinių situacijų, nes pastarieji nie-
kaip negalėjo persiorientuoti psichologiškai, 
suprasti, kad ne jie čia šeimininkai, kad reikia 
vykdyti Lietuvos įstatymus, kad negalima elg-
tis, kaip kad ligi šiol būnant okupantu. Todėl 
būta daug savivaliavimo faktų, juo labiau kad 
juos kurstė pasislėpę „jedinstveninkai“, „plat-
formininkai“ bei jų aukšti komunistuojantys 
vadai Maskvoje. Todėl ir išvedimas užsitęsė, 
ir derybos buvo sunkios.

Apie įtampą ir įvykius byloja dokumentai, 
kaip praktiškai buvo vykdomas šis darbas. 
Vienu iš svarbiausių darbo barų – tai 
kontroliuoti Rusijos armijos karių elgesį 
mūsų teritorijoje, ypač kad daliniai nebūtų 
papildomi naujokais ir kad nesavivaliautų 
mūsų valstybėje.

Siekiant užkirsti galimą Rusijos kariuomenės 
papildymą nauju kontingentu, taip pat palaikyti 
atitinkamą tvarką viešose vietose Rusijos ka-
riuomenės kareivių demobilizacijos laikotarpiu, 
apskričių komendantams nuo kovo 25 d. buvo 
įsakyta organizuoti karinį patruliavimą oro 
uostuose, geležinkelio ir autobusų stotyse bei 
keliuose, vedančiuose į Rusijos kariuomenės 
dislokavimo vietas, pastebėtas naujai atvykusias 
Rusijos kareivių grupes sulaikyti, nedelsiant 
informuoti KAM operatyvinį budėtoją ir veikti 
pagal duotus nurodymus.

Supažindinsiu su Vilniaus komendantūros 
štabo viršininko plk. ltn. Jono Užurkos atas-
kaita, pateikta KAM vadovybei. Iš jos galima 
spręsti, kaip įtemptai apskričių miestuose, 
rajonuose dirbo pirmosios Lietuvos karo ko-
mendantūros:

Jungtinio štabo viršininkui,
Karinės administracijos departamento direktoriui
1992 06 26  02-611
Ataskaita apie galimą Rusijos armijos papildy-

mo užkirtimo plano vykdymą
Vykdant Vyriausybės nurodymus ir remiantis 

krašto apsaugos ministro įsakymais bei Jungtinio 
štabo ir KAD planais, buvo sudarytas Vilniaus 
apskrities komendantūros užkirtimo planas 
1992 m. balandžio–gegužės–birželio mėnesiais. 
Jis buvo suderintas su visomis KAM tarnybomis 
bei su kelių, transporto, Vilniaus miesto, Vilniaus, 
Trakų, Širvintų, Šalčininkų, Ukmergės rajonų 
policijų komisariatais. Plano vykdymo metu buvo 
sąveikaujama su Lietuvos geležinkeliu. Ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas į geležinkelio stotis 
(keleivių ir prekių), aerouostą, karinius miestelius. 
Užkirtimo tarnyba buvo vykdoma patruliavimo-
stebėjimo būdu, vieną dieną per savaitę visiškai 
blokuojant svarbiausius maršrutus, magistrales, 
karinius miestelius.

Užkirtimo dienos tarnyboje dalyvavo:
1. Lauko kariuomenė – 3 postai ir operatyvinis 

būrys (25 žm.).
2. Apskrities komendantūra – 4 postai ir ope-

ratyvinis skyrius.
3. Pasienio tarnyba – 8 postai.
4. SKAT – 5 postai.
5. Policija – 61 postas.
Postų vieta, žmonių skaičius, ginkluotė, ryšys 

buvo keičiami priklausomai nuo padėties. Ryšys 
buvo palaikomas kombinuotai – radiju, telefonu, 
bendraujant ir t. t. Buvo panaudotas savo tarnybų 
transportas.

Buvo tikrinama, kaip Rusijos armijos 
kariškiai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus 
ir reikalavimus jų atžvilgiu, ar nepristatomas 
papildas į jų dalinius; pervežimų taisyklės (visų 
transporto rūšių).

Pradėdami vykdyti užkirtimo planą, visus 
Rusijos armijos dalinius raštiškai įspėjome 
apie taisykles, kurių jie turi laikytis Lietuvos 
Respublikoje, įteikėme reikiamus dokumentus 
(pavyzdžius) lietuvių ir rusų kalba.

Per šį užkirtimo laikotarpį Vilniaus apskrityje 
dislokuoti daliniai buvo papildyti labai nežymiai – 
apie 100-120 žmonių, kurie buvo pristatyti įvairiais 
būdais: civiliais perrengti kareiviai, naujokai, 
karininkai, atvykstantys į komandiruotę trumpam 
laikui, arba sargyba lydėti krovinius. Aštresnių 
konfliktų nebuvo, išskyrus kariškių inspiruotus 
užpuolimus Visorių poste mėtant dujinius ir 
sprogstamuosius paketus, keletą autotransporto 
priemonių pabėgimo atvejų (kai buvo sulaikomi 
be atitinkamų dokumentų ir su ginklais) bei 
girtų kariškių sulaikymus. Ginklo nepanaudojo 
nė viena pusė, visus klausimus sprendėme 
įstatymų tvarka. Ypatingą dėmesį skyrėme 22238 
k/d, dislokuotam Vilniuje, Šiaurės miestelyje, 
Ukmergėje, Kopustėliuose, Visoriuose, Valčiūnuose, 
buvusiai karo mokyklai, karo ligoninei. Atvykę 
sulaikyti papildai pristatomi į Vilniaus apskrities 
komendantūrą; apie šiuos pažeidimus informavome 
jų vadovybę, savo vadovybę, spaudą, televiziją ir 
išsiųsdavome atgal iš Lietuvos teritorijos.

Ypatingesni atvejai:
„1992 03 31 sulaikyti 4 Rusijos kariai, 

vykstantys į Jonavą. Reiškė nepaklusnumą ir buvo 
išsiųsti iš Lietuvos.“

„1992 06 03 leitenantas V. Luzin ir trys eiliniai 
atvykę iš 48221 k/d tarnauti į Vilnių, buvo išsiųsti 
atgal. Tą pačią dieną iš 2025 k/d išsiųsti trys sulai-
kytieji jūreivių uniformomis. Išsiųsti atgal. Jokių 
dokumentų neturėjo.“

„1992 06 11 sulaikyti 8 kareiviai ir 21 nau-
jokas, atvykę tarnauti į Vilnių, Šiaurės miestelį. 
Juos lydėję karininkai ir jauni kareiviai, persirengę 
civiliai, išbėgiojo; sulaikėme uniformuotus, tame 
tarpe ir atvykusį pasitikti papulkininkį Bogdanovą 
iš 22238 k/d bei persirengusį kapitoną Golubkovą. 
Buvo išsiųsti iš Lietuvos.“

„1992 06 11 prisigėrę Rusijos kariai sukėlė 
muštynes, daužė vagonų inventorių, naudojo 
šaltąjį ginklą. Buvo sudrausminti Vilniaus 
geležinkelio stotyje, o sužeistas Sabitov pristatytas 
į Greitosios pagalbos ligoninę.“

„1992 06 16 sulaikytas girtas kariškis 
priešinosi, triukšmavo (k/d 54894 Kapitonov), 
išsiųstas iš Lietuvos.“

„1992 06 18 sulaikyti trys kariškiai, atvykę į 
Vilnių iš 77074 k/d, išsiųsti atgal. Buvo atvejų, 
kai sulaikytasis kariškio uniforma pasirodė esąs 
civilis. Perduodavome policijai (pvz., 1992 06 14 
pil. Suslikov).“

Tenka sulaikyti ešelonus, atskirus vago-
nus, platformas, kariškių grupes, transportą, 
neturinčius leidimo judėti mūsų teritorija. Ypač 
dažnai tai daro Rusijos atstovas prokuroras pul-
kininkas Liplianskij iš k/d, dislokuoto Visoriuose, 
važinėjantis automobiliu UAZ-3145 0440 EC, 
todėl teko sustiprinti postą prie šio dalinio ir 
priversti vykdyti mūsų įstatymus – dėl to prieš 
šį postą buvo vykdomos provokacijos (naktį 
apmėtomi dujiniais, nuodingais paketais).

Trūkumai:
1. Jeigu su policijos komisariatais veiksmai 

buvo suderinti, tai bendruose postuose tarp 
policininkų (ypač kelių patrulių) rusakalbių ir 
komendantūros karių kildavo nesutarimų, bendrais 
postais nesinaudojome.

2. Nepaisant įdėtų pastangų, geranoriško 
bendradarbiavimo su geležinkelio darbuotojais 
nepasiekta (priežastis turbūt ta, kad visuose gele-
žinkelio postuose sėdi seni rusakalbiai darbuotojai, 
vadovavimas, raštvedyba vedama tik rusiškai).

3. Nepaisant atskirų trūkumų, planas buvo 
vykdomas sėkmingai, kruopščiai, atsakingai. Ypač 
daug ir tiksliai dirbo Vilniaus komendantūros 
darbuotojai ir komendantinio būrio kariai, Vilniaus 
m. pasienio užkardos postai, SKAT rinktinės kariai, 
Šalčininkų ir Ukmergės komendantūrų kariai.

Pasiūlymai:
Toliau vykdyti užkirtimo planą būtina, nes 

svetimos armijos visokiais būdais papildo kariuo-
menę. Todėl siūlome:

1. Skirti patalpas sulaikytiesiems (neteisėtai 
atvykusiems į Lietuvos Respubliką), kol bus aiški-
namasi ir išsiunčiama. Geriausiai dalinyje, kur jau 
pilnai aprūpinama maistu, patalpomis ir kitkuo.

2. Išsiųsti iš Lietuvos tik atvykus Rusijos 
atstovams, tai įforminus dokumentais.

3. Šioms darbo išlaidoms padengti už sulaiky-
tųjų išlaikymą kas mėnesį skirti lėšas atitinkamam 
daliniui, o Vilniaus apskrities komendantūrai – 
1500 l benzino.

4. Kiekvienam etatiniam komendantūros kariui 
pagal paraišką skirti ginkluotę (ekipuotę), o būriui – 
automobilį („UAZ“ tipo), radijo priemones.

Vilniaus apskrities komendantūros štabo 
viršininkas plk. ltn. J. Užurka

Siekiant užkirsti kelią galimam išvedamos 
iš Lietuvos Respublikos teritorijos kariuome-
nės papildymui nauju kariniu kontingentu, 
taip pat išvežant materialines vertybes, buvo 
sudarytas Vilniaus apskrities komendantūros 
teritorinio blokavimo planas. Buvo nustatyti 
galimi naujų kontingentų atvykimo būdai: ke-
liais, vedančiais iš Baltarusijos, taip pat tranzitu 
iš Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities, Latvijos 
Respublikos, geležinkeliu, oro transportu, taip 
pat malūnsparniais su galima nutūpimo vieta 
netoli karinių miestelių (dislokacijos vietų), 
pėsčiomis per sieną su Baltarusija. Atvykti gali 
savarankiškai įvairiomis transporto priemo-
nėmis (autobusais, automobiliais, traukiniais, 
lėktuvais) jau paruošti, apmokyti arba visai 
naujokai, turintys asmens dokumentus arba 
kaip turistai į svečius į iš karto jiems nurodytus 
garnizonus.

Planą paruošė Vilniaus apskrities štabo 
viršininkas plk. ltn. J. Užurka, patvirtino KAM 
štabo viršininkas plk. ltn. V. Tutkus.

Tęsinys kitame numeryje
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Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių 
raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 m. Rugsėjis

1988 09 II pataisyta Naujojo Testamento 
ekumeninė Romos katalikų laida (I laida 
1972 m.).

1998 09 04 Vilniaus ev. liuteronų bažnyčią 
aplankė Jos didenybė Norvegijos karalienė 
Sonja.

1998 09 06 Šilutėje mirė Otonas Serapinas, 
skautas, Lietuvos kariuomenės savanoris, 
visuomenės veikėjas, Intos tremtinys. 

Gimė 1916 04 23 Kiūpeliuose (Pagėgių aps.).
2008 09 07 dovanotų vargonų, atvežtų iš 

Detmoldo Martin Luther bažnyčios (Šiaurės 
Elbės Bažnyčia, Vokietija), pašventinimas 
Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje. Po 
Antrojo pasaulinio karo parapija (įsteigta 
1560 m.) atkurta, tačiau egzistavo neilgai. 
Gerai išsilaikiusi bažnyčia atimta, paversta 
sandėliu. Parapija vėl atgimsta 1993 m. 
1996 05 18 ant pokariu nugriauto Vilkyškių 
bažnyčios bokšto užkelta jo 17 m. aukščio 
bokšto smailė, kurios viršūnėje pritvirtintas 
senasis restauruotas kryžius su kapsule. 
2012 04 14 naujai pašventinta restauruota 
bažnyčia, pašventinta 1896 10 07. Aptarnauja 
kun. Mindaugas Kairys.

1968 09 11 Šyškrantėje (Šilutės r.) mirė 
Augustas Dėvilaitis, sakytojas, tautosaki-
ninkas, žolininkas. 

Gimė 1897 07 14 ten pat.
1993 09 12 Narkyčių apyl. (Įsruties aps.) 

notangui Herkui Mantui ,  Didžiojo 
prūsų sukilimo (1260–1274) vadui prieš 
kryžiuočius, nužudytam 1273 m., atidengtas 
paminklas (į tris dalis sukapotas žaltys) 
netrukus buvo sunaikintas. 

1948 09 14 įregistruota Ramučių ev. 
liuteronų parapija. 1900 m. pastatyta laikina 
bažnytėlė. 1902 m. įkurta parapija. 1929 12 
16 pašventinta dabartinė mūrinė bažnyčia. 
Aptarnauja kun. Mindaugas Žilinskis.

1938 09 18 pašventintas atstatytas 
Tauragės ev. liuteronų bažnyčios bokštas.

2003 09 18 Vilniuje mirė Eva Erika Labuty-
tė (Vanagienė), žymi Lietuvos grafikė, drama-
tiško Maž. Lietuvos paveldo įprasmintoja. 

Gimė 1938 04 15 Begėdžiuose (Šilutės aps.), 
palaidota Plikių kapinėse (Klaipėdos r.).

1993 09 21 Kulvoje (netoli Jonavos) ant 
kalvos pašventintas obeliskas Abraomui 
Kulviečiui (apie 1510 m. Kulvoje–1545 
06 06 Karaliaučiuje), Lietuvos bažnyčios 
reformatoriui, Karaliaučiaus universiteto 
teologijos profesoriui, lietuvių raštijos 
pradininkui, giesmių „Garbinkim Dievą 
skambesiu šventuoju“, „Kristau, šviesybė 
Tu esi šviesybė“ vertėjui. 1995 09 24 Jona-

voje pašventintas jo atminimui ąžuolinis 
paminklas. 2009 06 22 Jonavos Santarvės 
aikštėje atidengtas jo paminklas (skulpt. K. 
Bogdanas ir M. Šnipas).

1918 09 26 Karaliaučiuje gimė Valteris 
Kristupas Banaitis, muzikas, žurnalistas, 
Maž. Lietuvos visuomenės veikėjas, 
liuteroniškų giesmių liaudies melodijų 
rinkėjas, „Lietuvių evangelikų liaudies 
giesmių“ (1951) parengėjas. 

Mirė 1999 09 09 Fürstenberge (Vokietija), 
palaidotas Bitėnuose.

2008 09 27 pašventinti nauji Vilniaus 
ev. liuteronų bažnyčios vargonai, kuriuos 
pagamino „Orgelbau Klais Bonn“ (Vokie-
tija) ir Laimučio Pikučio vargonų firmos 
(Lietuva).

1703 09 29 Vėluvoje mirė Jonas Rikovijus, 
giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, kunigavo. Parašė giesmių, 
paruošė D. Kleino giesmyno ir maldyno 
1685 m. leidimą. 

Gimė 1652 m. Želvoje (Įsruties aps.).
1793 09 29 pašventinta dabartinė mūrinė 

(akmens ir plytų) Žeimelio ev. liuteronų 
bažnyčia. 1786 10 08 padėtas jos kampinis 
akmuo, parapija įsteigta 1540 m. Joje 1753–
1759 m. kunigavo latvių grožinės literatūros 
pradininkas, gramatikos autorius Gothardas 
Frydrichas Stenderis (1714 08 27–1796 05 17). 
Aptarnauja kun. Juozas Mišeikis.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius
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Muziejus laikraštyje Nr. 35 (296)

Ginklai su kapsuline spyna
XIX a. pradžioje prasidėjo nauja 

epocha rankinio šaunamojo ginklo 
istorijoje. Beveik 200 metų mūšių 
laukuose karaliavę ginklai su smū-
ginėmis-titnaginėmis spynomis pa-
siekė tą ribą, kai juos tobulinti, di-
dinti šūvio nuotolį ir greitašaudį jau 
nebebuvo įmanoma. Napoleono karai 
(1805-1815) tapo tokių ginklų „gul-
bės giesme“. Reikėjo naujovių. XVIII 
a. pabaigoje chemikų išradimai, nau-
ji sprogstamieji mišiniai - 1788 m. 
prancūzų chemiko Klodo Lui Bertolle 
(1748-1822) atrastas kalio chloratas, 
labiau žinomas kaip „bertoleto drus-
ka“ ir 1799 m. anglų chemiko Edvar-
do Hovardo (1774-1816) atradimas 
– gyvsidabrio fulminatas, arba „tran-
kusis gyvsidabris“ – ir buvo tos naujo-
vės, kurias įvertino ginklų gamintojai. 
Ginklų meistrai greitai pritaikė šių mi-
šinių teikiamas galimybes, pirmiausiai 
pačioje silpniausioje smūginių - titna-
ginių spynų pusėje – parako uždegi-
me. Šios spynos buvo labai jautrios 
oro sąlygoms, vėjuotu oru parakas 

buvo lengvai nupučiamas nuo atviros 
uždegimo lentynėlės, per lietų grei-
tai drėkdavo ir ginklas neiššaudavo. 
Naujieji mišiniai leido pakeisti spy-
nos konstrukciją ir padaryti ją labiau 
patikima. Šioje srityje pirmavo anglų 
ginklininkai. 1807 m. A. Forsaitas 
(1768-1843) užpatentavo savo išradi-
mą – šautuvą, kurio spynos konstruk-
cijoje atvira padegimo lentynėlė, ant 
kurios papilamas parakas, buvo pa-
keista įdubimu, į kurį buvo įdedamas 
rutuliukas presuoto „trankiojo gyv-
sidabrio“ ir salietros mišinio, tai yra 
pirmoji „kapsulė“ arba „pistonas“. Per 
rutuliuką trinktelėjęs gaidukas sukel-
davo sprogimą, kuris uždegdavo para-
ko užtaisą ginklo vamzdyje. Forsaito 
šautuvas, nors dar ir netobulas, galima 
sakyti buvo pirmasis ginklas su kapsu-
line spyna. Per vėlesnius pora dešim-
tmečių pasirodė daugybė įvairiausių 
šio tipo ginklų modelių su įvairiau-
sio pavidalo kapsulėmis. Pirmiausiai 
kapsulinės spynos užkariavo medžio-
klinius ginklus, o kariškiai neskubėjo 

keisti nauju, dar menkai ištobulintu, 
išradimu gerai laiko patikrintų smūgi-
nių - titnaginių ginklų. Persilaužimas 
įvyko, kai paaiškėjo, kad senuosius 
titnaginius šautuvus galima palyginti 
nesunkiai ir pigiai perdirbti į kapsuli-
nius. XIX a. 4 deš. dauguma Europos 
armijų buvo perginkluojamos kap-
suliniais ginklais. Tada ir nusistovėjo 
maždaug viena, tik detalėmis besiski-
rianti spynos sistema – vertikalus pa-
degimo vamzdelis dešinėje vamzdžio 
pusėje, ant kurio buvo užmaunama į 

varinį ar žalvarinį kamštelį įpresuo-
ta kapsulė, susprogdinama gaiduko 
smūgiu. Gaidukas būdavo įgaubtas, 
kad sprogimo metu kamštelio skevel-
dros būtų nukreipiamos į priekį bei 
žemyn ir atsitiktinai nesužalotų šaulio 
veido. Taip pat pradėti gaminti nebe 
per vamzdį, o per spyną užtaisomi 
kapsuliniai graižtvinių šautuvų vari-
antai, šaudę tris kartus toliau ir daug 
taikliau, nei ankstesni lygiavamzdžiai. 
1836 m. Samuelis Koltas užpatenta-
vo pirmąjį penkių užtaisų kapsulinį 
revolverį „Colt Paterson“. Kapsulinių 
ginklų epocha truko neilgai – kapsu-
lės išradimas atvėrė kelią unitarinio 
šovinio išradimui. Jau 1839 m. Joha-
nas fon Draize (1787-1867) sukūrė 
Prūsijos armijai per spyną užtaisomą 
šautuvą su adatine spyna ir unitariniu 
kartoniniu šoviniu.

Trakų istorijos muziejus savo rin-
kiniuose turi keletą ginklų su kapsu-
linėmis spynomis. Pirmiausiai – tai 
mušketonas arba tromblonas paga-
mintas Vokietijoje XIX a. viduryje. 

Mušketonai atsi-
rado dar XVII a., 
kaip sutrumpinti 
muškietų varian-
tai, skirti šaudyti karteče. Mušketono 
vamzdžio galas visada paplatintas, 
piltuvo formos, kad būtų lengviau 
ir greičiau supilti paraką ir kartečę. 
Trumpavamzdžiai, plačiai kartečę pa-
skleidžiantys mušketonai buvo labai 
efektyvus ginklas karo laivyne, abor-
dažo kautynių vyras prieš vyrą atveju. 
Taip pat jie buvo populiarūs kavaleri-
joje, šaudyti nuo balno. Antrasis tokio 
tipo ginklas – rusiškas kareiviškas 
kapsulinis pistoletas, pagamintas 1858 
m. Iževske. Pistoletas – tiksli prancū-
ziško 1849 metų modelio karinio jūrų 
laivyno pistoleto kopija. Trečiasis gin-
klas – XIX a. viduryje Vakarų Euro-
poje pagamintas kapsulinis pistoletas 
su „šneleriu“ ir ertme kapsulėms ran-
kenoje. Pistoletas ne kariško modelio, 
o skirtas civilių asmenų savigynai.

Muziejininkas Vytautas Tenešis

Mušketonas ir pistoletai su kapsuline spyna.
Vakarų Europa, Rusija, XIX a. vid.

O. Ševeliovo nuotr.

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10.00-18.00. Išeiginė-pirmadienis ir antradienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 36 (297)
Švenčiausioji Mergelė Marija

Marija – krikščionių religijoje 
Jėzaus Kristaus motina. Romos 
katalikai Mariją garbina bei dažnai 
vaizduoja bažnytiniame mene. Per 
Švč. Mergelę Mariją yra meldžia-
masi ir prašoma pagalbos, užtari-
mo. Tam specialiai sukurta malda 
– Sveika Marija. Marijos garbei 
yra keletas religinių švenčių, jos 
vardu pavadinta šimtai bažnyčių, 
švenčiami atlaidai. Rugsėjo 8- oji 
– vadinama Šilinėmis, yra Švč. 
Mergelės Marijos gimimo diena. 
Lietuvoje garsiausi yra didieji Že-
maičių Kalvarijos Švenčiausios 
Mergelės Marijos Apsilankymo at-
laidai. Šv. Marija lietuvių liaudies 
skulptūroje užima ypatingą vietą, 
pvz.: Marija Gailestingumo moti-
na vaizduojama sukryžiavusi ran-
kas ant krūtinės – glaudžianti nuo-
dėminguosius prie savo širdies, 

Marija Maloningoji vaizduojama 
su iš rankų spinduliuojančia šviesa 
– taurumo simboliu, Skausmingo-
ji, arba Sopulingoji, vaizduojama 
su skausmo simboliais – septy-
niais kalavijais, Pietos Marija, arba 
Skausmingoji vaizduojama laikan-
ti nuo kryžiaus nuimtą Kristaus 
kūną – Motinos meilės ir kančios 
simbolį.

Trakų istorijos muziejaus etno-
grafi jos rinkinyje saugoma kelios 
skulptūros, su dažniausiai pasi-
taikančiu siužetu: Marija Gailes-
tingumo motina, Marija Malo-
ningoji, Marija Sopulingoji, Pieta, 
Marija su Kūdikiu. Skulptūras iš-
drožė žinomi ir nežinomi meistrai. 
Skulptūras kūrę liaudies meistrai, 
Lietuvoje tradiciškai vadinti die-
vadirbiais, dažniausiai būdavo kilę 
iš valstiečių. Savo žemės neturėjo, 

vertėsi smulkiais verslais, keliau-
davo iš kaimo į kaimą, gaudami 
užsakymų savo drožiniams. Die-
vadirbiai jokių mokslų nebuvo 
baigę, todėl pagrindiniai dievadir-
bių kūrybos šaltiniai buvo bažny-
čiose matytos šventųjų skulptūros 
arba iliustracijos maldaknygėse ir 
laki jų pačių fantazija. Dievdirbys 
jau iš anksto žinodavo, kur skulp-
tūra stovės, todėl atitinkamai ją ir 
droždavo. Įrankius liaudies meis-
trai naudojo paprasčiausius. Jie 
turėdavo keletą peilių, 2-3 skapte-
lius (vieną mažą, kitą stambesnį), 
kirvį, kaltą. Skulptūrėles droždavo 
iš liepos, beržo ar alksnio, dažė 
įvairių spalvų dažais. Pagamintas 
skulptūras dažniausiai įkeldavo į 
koplytstulpius ar koplytėles.

2013 m. muziejaus etnografi jos 
rinkinį papildė dar viena skulp-

tūra –  Marija 
su Kūdikiu ir 
knyga. Knyga 
Kūdikėlio ran-
kose simbolizuoja Evangeliją. Ma-
rija, laikanti Kūdikį pavaizduota 
stovinti ant postamento. Mergelės 
Marijos suknelė gelsvos raudonos 
spalvos, dinamiškomis klostėmis 
krinta žemyn, prie kaklo – tamsi 
apykaklė, trūksta karūnos. Figūrą 
gaubia apsiaustas, kurio lengvos 
klostės kampais užsilenkia prie al-
kūnių. Skulptūra pagaminta 1888 
m., preciziškai atlikto meistro 
darbo, išsiskiria smulkių detalių 
vaizdavimu. Figūrinė kompozicija 
tvirtų formų, masyvi, realistinės 
raiškos, yra 77 cm aukščio.

Muziejininkė Evelina PetrauskėSkulptūra. Marija su kūdikiu. Lietuva, 1888 m.
O. Ševeliovo nuotr.
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Lietuvos Katalikų Bažnyčia

Arkivyskupui Juozapui Skvireckui – 140 metų
Algirdas BALTUŠKONIS, Vilnius

Š. m. rugsėjo 18 d. sukanka 140 metų, 
kai Rimkūnų kaime, Pumpėnų parapijoje, 
dabartinėje Panevėžio vyskupijoje, gimė 
pirmasis Lietuvos metropolitas ir Kauno 
arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–
1959). Turbūt nedaugelis žino, kas toks buvo šis 
ganytojas ir ką jis nuveikė Lietuvos ir Bažnyčios 
labui. Tad šia publikacija norima trumpai 
pristatyti nepelnytai užmirštą Pirmosios 
Respublikos aukščiausiąjį hierarchą ir jo 
valdymą tarpukario Lietuvoje.

Svarbesnės ganytojo 
gyvenimo datos

J. Skvireckas gimė 1873 m. smulkių ūki-
ninkų Elzbietos Krasauskaitės ir Vincento 
Skvirecko šeimoje. 1884 m., jau priėjęs Pirmo-
sios komunijos, būsimas ganytojas Krinčino 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje priėmė 
Sutvirtinimo sakramentą, kurį suteikė Žemai-
čių vyskupas Antanas Beresnevičius, ir gavo 
Jono vardą. 1885–1892 m. jis mokėsi Panevėžio 
realinėje gimnazijoje, kurią baigė su pagyrimu, 
mokslus tęsė Žemaičių dvasinėje seminarijoje 
(1892–1896) ir Peterburgo (dabartinis Sankt 
Peterburgas) imperatoriškojoje katalikų dvasi-
nėje seminarijoje (1896–1900). Dar studijuojant 
tuometinėje Rusijos sostinėje, 1899 m. Kauno 
katedroje Žemaičių vyskupo sufragano Gaspa-
ro Cirtauto buvo įšventintas kunigu, o 1901 m. 
jau buvo paskirtas dėstyti Žemaičių, vėliau 
Kauno, kunigų seminarijoje. 1909 m. J. Skvi-
reckas tapo seminarijos prefektu1*, po dvejų 
metų buvo pakeltas į kapitulos kanauninkus. 
1919 m. popiežius Benediktas XV paskyrė J. 
Skvirecką Žemaičių vyskupo pagalbininku ir 
tituliniu Ceramo2* vyskupu. Tų pačių metų 
liepos 13 d. Kauno katedroje Seinų vyskupo 
Antano Karoso buvo iškilmingai konsekruotas 
vyskupu, pirmuoju Nepriklausomoje Lietuvo-
je. 1926 m. popiežius Pijus XI paskyrė naujai 
įsteigtos Lietuvos bažnytinės provincijos me-
tropolitu ir Kauno arkivyskupu, o 1931 m. to 
paties pontifiko buvo paskirtas Šventųjų rūmų 
prelatu. Tuo pat metu jam suteiktas ir Romos 
grafo titulas. 1938 m. išėjęs į pensiją nustojo 
dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto Teolo-
gijos-filosofijos fakultete. Antrojo pasaulinio 
karo metu J. Skvireckas 1944 m. besitraukian-
čių vokiečių buvo priverstas išvykti į Vakarus 
kartu su savo pagalbininku vyskupu Vincentu 
Brizgiu. Austrijoje jie įsikūrė Šv. Vincento se-
serų vienuolyne, kur toliau stengėsi dalyvauti 
Bažnyčios, Lietuvos ir išeivių gyvenime. Me-
tropolitas mirė būdamas 86-erių metų, 1959 m. 
gruodžio 3 d., tame pačiame Austrijos seserų 
vienuolyne. Palaidotas vienuolyno koplyčioje, 
o 1998 m. iškilmingai perlaidotas Kauno Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 
kriptoje.

Metropolito asmenybės bruožai

Arkivysk. J. Skvireckas pasižymėjo darbš-
tumu, paprastumu, protingu taupumu ir 
patriotiškumu, tačiau dažnai per įvairius už-
siėmimus ir darbus jis stengdavosi pasislėpti 
nuo žmonių ir problemų, taip pasireikšdavo 
jo uždarumas, nes metropolitas daugiausia 
laiko leisdavo savo dvare Linkuvoje, kuris tuo 
metu buvo sunkiai pasiekiamas neturintiems 
nuosavo transporto. Kun. Stasys Yla pastebėjo: 
„Niekas jo negirdėjo sakykloje, turbūt nematė 
nė klausykloje. O vis dėlto jam rūpėjo bažny-
tinio gyvenimo atnaujinimas, savo vyskupijos 
ir Lietuvos reikalai. Daug kas jam rūpėjo.“3 
Turbūt tokį arkivyskupo neaktyvumą lėmė jo 
charakteris, nes ganytojas, kaip teigė prelatas 
Ladas Tulaba, „mėgo nuošalę ir šalinosi nuo 
gyvenimo triukšmo. Jo neviliojo žemės malo-
numai. Nors iš kitos pusės jis mėgo žemišką 
grožį: žavėjosi gamtos grožybėmis, gėrėjosi 
meno kūriniais. Tačiau, kas jam daugiausia 
džiaugsmo teikė, tai buvo knyga, studijos, jo 
numylėtas Šv. Raštas.“4

J. Skvirecko požiūris į spaudą

Nuo pat studijų metų arkivysk. J. Skvirec-
kas buvo įsitraukęs į literatūrinį ir publicistinį 
darbą, kurį tęsė visą gyvenimą. Jis visuomet 
žodine ir pinigine parama palaikė katalikišką 
spaudą, tačiau neužmiršdamas jos sekti ir 
prižiūrėti, kad nebūtų platinamos tikėjimo 
klaidos ar kita neigiama informacija. Kita ver-
tus, per didelis pasitikėjimas spaudoje esančia 
publicistika lėmė tai, jog Kauno arkivyskupas 
dažnai priimdavo tam tikrus sprendimus, rem-
damasis padiktuota informacija laikraščiuose, 
o ne savo asmenine patirtimi, ką paliudija ir 
kun. S. Yla, taip rašydamas apie metropolitą 
J. Skvirecką: „Atrodė kritiškas skaitytojas ir 
gana selektyvus, o kai iškildavo gyvenimiški 
klausimai, galėjai jausti, kad apsprendžia ne 
gyvenimiškoji pažintis, o spauda ir kitos tar-
pinės informacijos.“5

Arkivyskupas – Šventojo Rašto 
dėstytojas ir vertėjas

J. Skvireckas garsėjo savo išmone ir atsi-
davimu Dievo žodžiui. Jis nuo 1901 m. pro-
fesoriaus pareigas ėjo 37-erius metus, dėstė 
Šventąjį Raštą, jo egzegezę6*, katekizmą ir 
lotynų kalbą. Jo dėstymas buvo tikslus ir sklan-
dus, tačiau sudėtingas ir jam, ir jo studentams, 
nes ganytojas nepasižymėjo iškalbos dovana, 
nors išmanė dėstomą dalyką labai gerai. Užtat 
skriptoriaus gabumų arkivyskupas turėjo, to-
dėl, būdamas visiškai atsidavęs ir pasiaukojęs, 
per 1911–1937 m. laikotarpį išleido visus šešis 
lietuviškos Biblijos tomus. Kaip metropolitas, 
negailėdamas nei laiko, nei sveikatos, dirbo 
Dievui, Bažnyčios ir Tautos labui, versdamas 
taip tuo metu reikalingą lietuviams Šventąjį 
Raštą7*, apie tai pasako diplomato Petro 
Mačiulio žodžiai: „Parėjęs iš paskaitų semi-
narijoje, sėsdavo prie stalo už vertimo, daug 
rūkė ir gėrė stiprią kavą. Valandą – kitą taip 
padirbėjęs, sutaną nusivelka, ima pjūklą ar 
oblių į rankas ir valandą plūšia prie varstoto. 
[...] Padirbėjęs [...] vėl sėsdavosi prie rašomojo 
stalo už vertimo, [kuris dažnai nusitęsdavo iki 
išnaktų – autoriaus pastaba].“8

Metropolito santykiai su 
pasaulietine valdžia

Arkivysk. J. Skvireckas, palaikydamas 
ryšį su įvairiomis Lietuvos Respublikos ins-
titucijomis bei spręsdamas daugelį iškilusių 
problemų dėl prezidento Antano Smetonos 
ir Ministrų kabineto vykdytos politikos, buvo 
itin diplomatiškas. Dažniausiai metropolitas 
rašydavo valdžiai laiškus ir protestus arba 
siųsdavo savo atstovus, užuot pats ėjęs į tie-
siogines derybas bei reikalavęs konkrečių po-
kyčių Bažnyčios ir valstybės santykiuose. Dėl 
tokios politikos J. Skvireckas sulaukė kritikos 
iš kai kiurių savo kolegų vyskupų ir kunigų, 
nes, anot prel. L. Tulabos, iš jo buvo norima 
„aiškesnės ir griežtesnės linijos prieš tautininkų 
politiką Bažnyčios atžvilgiu.“9 To nepadaręs, 
arkivyskupas kartą gavo įspėjimą iš Šventojo 
Sosto, o vėliau (1937–1939) Vatikane net buvo 
svarstoma jį pakeisti kitu ordinaru10.

J. Skvireckas ir 
Lietuvos vyskupai

Kalbant apie Lietuvos vyskupų tarpusavio 
santykius, jiems įtaką darė ne vien arkivys-
kupo charakteris ir jo uždaras būdas, bet ir 
problemos, kilusios dėl tautininkų vykdytos 
politikos Bažnyčios atžvilgiu. J. Skvireckas 
veikė per daug atsargiai ir lėtai, kai reikėjo 
priimti greitus ir svarbius sprendimus. Tai 
erzino jo kolegas vyskupus, nes ganytojas ne 
tik buvo perdėm atsargus, bet ir neiniciaty-
vus, kai reikėdavo šaukti bendras episkopato 
(vyskupų) konferencijas, kuriose dažnai laiky-
davosi tik savo nuomonės. Be to, metropolitas 
dažniausiai nesidalindavo gauta informacija 
iš kitų pasaulietinių ir bažnytinių institucijų. 
Dėl tokių konfliktinių situacijų išryškėjo ir 
tuometinio Lietuvos episkopato diferenciacija 
tarp „senosios“ ir „naujosios“ kartos vys-
kupų, tą puikiai parodo Panevėžio ir Telšių 
ordinarų pavyzdžiai. Štai kaip kartą Kauno 
arkivyskupas atsakė Panevėžio vyskupui Ka-
zimierui Paltarokui, raginusiam šaukti ekstra-
ordinarinę11* Lietuvos vyskupų konferenciją: 
„Didelio reikalo nematau, bet jei vyskupai 
norėtų, kad būtų sušauktas pasitarimas, tai 
gali susiskambinti telefonais, kaip tai ligi šiol 
darydavo, ir aš sukviesiu vyskupų pasitari-
mą.“12 Taip pat ir vysk. Justinas Staugaitis ne 
sykį ragino metropolitą daryti bendrą susirin-
kimą, pavyzdžiui, kad ir pas save Telšiuose, 
dėl mokyklų, skautų, kapelionų skyrimo ar 
kitais klausimais, akcentuodamas, kad reikia 
vieningų sprendimų, antraip „padarysime 
vienas vienaip, kitas kitaip.“13 Tačiau net jei 
vyriausiojo ganytojo atsakymas vyskupams 
būdavo teigiamas, jis norėdavo posėdžiauti 
savo rūmuose Kaune, kuriuose, anot kun. 
Juozo Čepėno, „net nepriimdavo vyskupų 
[...] pernakvoti“14. Dėl iniciatyvumo stokos 
ir esamo susiskaldymo 1937 m. J. Skvireckas 
gavo asmeninį laišką iš Šventojo Sosto su ra-
ginimu veikti išvien su visu episkopatu prieš 
pasaulietinės valdžios siekius15, nesuderina-
mus su Katalikų Bažnyčios tradicija. Po tokio 
tiesioginio Vatikano įsikišimo arkivyskupas 
tapo „daug sukalbamesnis, dalijosi turimomis 
žiniomis“16, pasidarė „gyvesnis, laiko negaišo, 
lanksčiai vedė debatus.“17

Ganytojo santykiai su Kauno 
arkivyskupijos dvasininkais

Dėl savo uždaro būdo ir dažno rezidavimo 
Linkuvos dvare arkivysk. J.Skvireckas nuteikė 
dalį kunigijos prieš save, nes dvasininkai, 
kaip ir pasauliečiai, dėl viešojo transporto 
nebuvimo negalėdavo lengvai pasiekti 
metropolito dvaro. Be to, ir pats ganytojas 
nenoriai bendravo su kunigais, palikdamas 
tai generalinio vikaro ir ypatingojo sekreto-
riaus rūpesčiui. Taip pat ganytojas dažnai 
elgdavosi dviprasmiškai, pavyzdžiui, jis 
kartu su kitais bažnytinės provincijos vysku-
pais išleido bendrą instrukciją kunigams dėl 
politinės veiklos ribojimo, tačiau, nepaisant 
to, vis tiek arkivyskupas kai kuriems dvasi-
ninkams leisdavo užimti aukštus politinius 

postus partijose ar pasaulietinėje valdžioje, 
kaip antai kun. Vladui Mironui18, kun. profe-
soriui Vladui Jurgučiui19 ar kitiems. Dėl to J. 
Skvireckas ne kartą sulaukė priekaištų, kad 
nedrausmina politikuojančių kunigų, o į tai 
tuometiniam nuncijui Rikardui Bartoloniui (it. 
Riccardo Bartoloni) atsakė, jog toks poelgis tik 
paskatintų ir taip nemažą kunigų apostatų20* 
skaičių Lietuvoje. Todėl, esant tokiai situacijai, 
buvo net susidariusi dvasininkų, kartu su 
pasauliečiais, opozicija, kuri, vykstant kurijos 
darbui ar vyskupų konferencijai, kritikuodavo 
Kauno arkivyskupą, jo bendradarbius ir kitus, 
manytus esant neveiklius, vyskupus.

Metropolito dėmesys 
pasauliečių organizacijoms

Pasauliečių katalikų organizacijoms Kauno 
arkivyskupas rodė ypatingą dėmesį, paremda-
mas jas ne vien proginiais laiškais, bet ir finan-
siškai. Tačiau Katalikų veikimo centrui (KVC), 
koordinavusiam visas susidariusias organizaci-
jas, J. Skvireckas nebuvo toks palankus. Jis vengė 
dalyvauti KVC suvažiavimuose, konferencijose 
ar kongresuose, nes manė, kad jo vadovybė per 
daug politikuoja, nesuprasdamas, kad jam pa-
čiam ir reikėjo tai pažaboti. Dėl tokio jo požiūrio 
metropolitas ne kartą buvo sulaukęs priekaištų, 
jog nesirūpina Katalikų akcija. Nepaisant to, J. 
Skvireckas visada ragino pasauliečius katalikus, 
nepriklausiusius jokiai organizacijai, burtis į 
draugijas, kuriose galėtų nuveikti daug gero 
tikinčiųjų ir Bažnyčios labui. Prelatas L. Tulaba 
labai puikiai nusakė arkivyskupo rūpestį dėl 
KVC ir atskirų jo grupių: „Būtų tikrai neteisinga 
teigti, kad Ekscelencija nesirūpino katalikiška 
akcija. Jis ja rūpinosi. Jis sekė katalikiškų orga-
nizacijų veiklą, gal nemažiau negu kiti. Bet jis 
savo prigimtimi nebuvo akcijos žmogus. Jis buvo 
mokslininkas, knygos žmogus. Jis mėgo nuoša-
lę. Visa tai veikė, kad jam buvo sunku aktyviai 
reikštis katalikiškos akcijos veikloje. Čia jis mielai 
pasivaduodavo savo bendradarbiais.“21

Požiūris į modernėjančią 
Lietuvos visuomenę ir naujus 

kultūros reiškinius

Arkivysk. J. Skvireckas visada domėjosi 
naujovėmis moksle, kultūroje ir visuomenėje, 
tačiau jis, kaip vyriausiasis ganytojas, griežtai 
laikėsi tuometinių Vatikano nurodymų ir 
kritiškai vertino modernėjančios Lietuvos 
visuomenės naujus kultūros reiškinius – lais-
vamanybę, religinį indiferentizmą ir kitas 
moderniosios minties apraiškas. Metropolitas 
buvo konservatyvus ir siekė kontroliuoti 
viešąją erdvę, kad „apsaugotų“ visuomenę 
nuo modernizmo reiškinių, tačiau kartu jis 
rūpinosi ir tais žmonėmis, kurie nukentėjo 
nuo to laikotarpio naujų gyvenimo iššūkių 
ir pagundų. J. Skvireckas visada jautriai rea-
guodavo ir spręsdavo alkoholizmo ar skurdo 
problemas, ragindamas tikinčiuosius šelpti 
stokojančius, o girtaujančius tramdyti įstaty-
mais ir blaivybės akcijomis.

Nukelta į 13 p.

Arkivysk. Juozapo Skvirecko herbas

Arkivysk. Juozapas Skvireckas

Arkivysk. Juozapas Skvireckas (viduryje) kartu su Lietuvos vyskupais  ir kitais dvasininkais
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Rumšiškių miestelio siuvėjas Jonas Klimas ir 
jo rinkinys Lietuvos liaudies buities muziejuje

Lietuvos muziejai

Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ, Lietuvos liaudies buities muziejaus vyr. muziejininkė, Rumšiškės
Lietuvos liaudies buities muziejaus 

miestelyje, gyvenamajame prekybiniame 
name iš Kauno, šiemet įrengta nauja siuvy-
klos ekspozicija. Joje eksponuojama dalis 
daiktų, priklausiusių garsiam Rumšiškių 
miestelio siuvėjui Jonui Klimui. Juos pa-
dovanojo jau beveik 40 metų čia dirbanti 
jo dukra, kasininkė Stasė Klimaitė-Lekavi-
čienė. Tai pats didžiausias siuvėjo amatą 
atspindintis rinkinys muziejuje. 

Jonas Klimas gimė 1912 m. Rumšiškių 
valsčiaus Užtakų kaime (Kaišiadorių r.). 
Tėvai – ūkininkai. Šeimoje dar augo trys 
broliai. Brolis Petras Klimavičius buvo 
garsus kalvis. 

J. Klimas siuvėjo amatą pasirinko dėl 
fizinės negalios. Vaikystėje įkandus šuniui, 
jam sutraukė koją, pradėjo šlubuoti. Iš pra-
džių tėvai leido mokytis pas žydų tautybės 
siuvėją. Vėliau, 1935 m., J. Klimas baigė 
Kaune veikusius garsaus tarpukario siuvėjo 
Juozo Bernoto kirpimo ir siuvimo kursus. 

Baigęs mokslus, siuvo vyriškus drabu-
žius: kostiumus, kelnes, švarkus, liemenes, 
vatines striukes, kepures. Moterims siuvo 
paltus. Taip pat persiūdavo ir taisydavo 
senus drabužius. Dirbo tik namuose, Už-
takų kaime, pas užsakovus nekeliavo. 

Darbui siuvėjas buvo paskyręs atskirą 
kambarį. Siuvo kojine siuvimo mašina 
„Singer“. Ją 1930 m. įsigijo naują. 

Medžiagą kirpo didelėmis siuvėjiško-
mis (10 numerio) „Solingen“ žirklėmis, 
pagamintomis Vokietijoje. Sukirpdamas 
naudodavo iš laikraščių ar vyniojamo 
popieriaus padarytas iškarpas. 

Matuodavo centimetrine juostele. 

Naudojo ir paties pasidarytas popierines 
matavimo juosteles. Tiesias linijas brėžda-
vo pasiėmęs didelę medinę trikampio for-
mos liniuotę. Lenktoms linijoms brėžti tu-
rėjo iš plonos medžio plokštės pagamintą 
liniuotę. Ant medžiagos braižė siuvėjiškos 
kreidos gabaliuku. Siūdamas ant piršto 
užsimaudavo antpirštį kiauru galu. 

Drabužius lygindavo anglimis kai-
tinamu ketaus lygintuvu su kaminėliu. 
Vėliau įsigijo elektrinį lygintuvą. Lygi-
no ant stalo, naudojo ir lyginimo lentą. 
J. Klimo lyginimo lenta buvo padaryta iš 
dviejų, lygiagrečiai viena ant kitos sudėtų, 
stačiakampių, suapvalintais galais lentų, 
sujungtų dviem statmenomis lentelėmis. 
Viršus aptrauktas audiniu. Jos reikėjo 
atvartams, atlapams, rankovėms, klostėms 
lyginti. Lygindamas drabužio pečius ir 
nugarą, J. Klimas naudojo pusiau perkirs-
tą medžio kaladę. 

J. Klimas domėjosi mados naujovė-
mis, pirko madų žurnalus. Buvo geras, 
žinomas siuvėjas, turėjo daug užsakovų. 
Amatu vertėsi iki senatvės. 

Jis taip pat buvo labai garsus Rumšiš-
kių apylinkių muzikantas. Grojo bajanu. 
Buvo grojęs daugiau kaip 300 vestuvių. 
Laisvalaikiu jam labai patikdavo atsisėsti 
kieme ant suoliuko prie gatvės ir groti. 

J. Klimas buvo labai darbštus, veltui 
neleido nei minutės. Dukra Staselė pa-
sakojo, kad kai pas tėtį ateidavo paben-
drauti kaimynas, tai jo prašydavo garsiai 
skaityti laikraščius, o pats siūdavo. Turėjo 
didelį bityną – 40 bičių kelmų. Užsiėmė ir 
sodininkavimu. Išvesdavo veisles, skie-

Siuvėjas Jonas Klimas savo darbo kambaryje prie siuvimo mašinos „Singer“, 1934 m.

pydavo medžius. Daug kas Rumšiškėse 
turi jo skiepytų kriaušių, obelų. Senatvėje 
J. Klimas dar augino nutrijas, išdirbdavo 
jų kailiukus.

Su žmona užaugino keturis vaikus: 
sūnų ir tris dukteris. Mirė 1992 m., palai-
dotas Rumšiškių kapinėse. 

J. Klimo rinkinį sudaro 58 ekspona-
tai, saugomi muziejaus pagrindiniame 
ir pagalbiniame fonde. Be siuvėjo darbo 
įrankių, ypač vertingi yra dokumentai: 
amato kortelė, siuvimo mašinos pasas, 
banko kvitai su mokesčių įmokomis. Labai 

įdomus vyriškų drabužių madų žurna-
las „Styles for men. Winter 1941/1942“. 
Muziejuje jis kol kas vienintelis. Įgytas ir 
paties siūtas kostiumas, kurį apsivilkęs 
J. Klimas grodavo vestuvėse. Atminčiai 
apie tėtį dukra pasiliko siuvimo mašiną 
ir žirkles. Žirklės, beje, puikiausiai kerpa 
ir dabar. 

2010 m. apie J. Klimą buvo parengta 
virtuali paroda. Joje buvo parodyta dau-
gelis šio siuvėjo rinkinio eksponatų. 

Nuotr. iš S. Lekavičienės albumo

Knygos

Širvintiškės Danutės Miliukienės 
knygoje – gyvenimo vaivorykštė

Vieną penktadienį, artėjant rugpjūčiui į vidurį, Širvintų biblioteka laukė eilėraščių...
Vilma VALIUKEVIČIENĖ, interneto laikraščio „Krašto naujienos“ redaktorė,  Širvintos

Vis dar dažais ir naujumu kvepiančios 
patalpos „neįgyventos“. Sienos ilgisi prisilie-
timų, erdvė ištroškusi žodžių, grindys – tokio 
joms mielo batų šiurenimo... Gal todėl čia 
vykstantys renginiai prikausto ir įsigeria sie-
lon lyg niekada nedažyton tvoron dažai...

Ir žodis čia aidi skambiai, ir emoci-
jos – grynos...

Danutės Miliukienės pirmosios po-
ezijos knygos „Vaivorykštės šviesoje“ 
pristatymas (rugpjūčio 9 d.) sukvietė jaukų 
būrelį draugų, kolegų, mokinių. Nežinau 
ir jau niekada nesužinosiu, kokį svorį turi 
žodis tam, kuris pažįsta pasakotoją visą 
gyvenimą. Tačiau net ir tiems, kuriems Šir-
vintos suaugusios su poetės paveikslu, buvo 
daug atradimų. Daug kas ir nežinojo, kokia 
saldybe mokytojos lūpose skamba žodžiai 
„namai“, „Žemaitija“, „Venta“... Ir kad ei-
lėraščio herojė – bobutė – giesmes giedojo ne 
čia įprasta, ne širvintiškių patarme.

Pristatant naują Širvintų krašto kūrė-
jos knygą buvo pasakojama apie autorės 
vaikystę, jaunystę, apie skaudžias istorijos 
pamokas: „Užsimerksiu. Ir vėl regėsiu, 
vėl matysiu iš naujo, iš naujo...“1 Būta vis-
ko – karo pėdsakų žmonių gyvenimuose, 
tremties kančios, slapstymo, baimės. Be 
abejo, vaikiškų šėlionių, širdin įstrigusių 
pamokų ir mokytojų. Eilėraščiuose viskas 
turi savo spalvą ir savo kainą gyvenimu.

Poetės D. Miliukienės istorija prasideda 

ne čia. Tačiau Širvintų istorijoje šios moters 
pėdsakas gilus ir svarus. Kaip buvo pa-
sakyta – „Širvintose nėra žmogaus, kuris 
nepažinotų mokytojos“...

Užvertus vaikystės prisiminimų skyrių, 
džiaugėsi visi, galėdami atpažinti Mokyto-
ją – tą, kurią vis sutinka Širvintų gatvėse, 
kuri mokė juos ir jų vaikus, kuri kiekvieną 
sutiktą draugišką veidą užkalbina be apgau-
lingo ir lakoniško „Kaip gyveni“. O ir taip 
paklausus, pats netinkamiausias atsakymas, 

labiausiai užgaunantis jautrios, vertinančios 
bendravimo gylį D. Miliukienės širdį, būtų 
tuščias ir bevertis „Gerai“. Apie tai eilėraštis 
taip pat yra naujojoje knygoje.

Ir apie Mokytojus, apie išėjusius mo-
kinius, apie meilę, ilgesį ir netektis: „Ir vėl 
glaudžiuos prie tų nepasakytų žodžių, vėl 
ieškau šilumos ir... nerandu...“2 Apie skaus-
mą ir viltį. Atvirai, be užuolankų, galbūt, 
kartais nepatogiai tiesiai...

Knygelėje savo vietą surado ir visiems 
žinomi, brangūs žodžiai, tapę dainomis 
ir himnais. Žinomi, nes ne kartą girdėti. 
Brangūs, nes – apie mus, apie Lietuvą ir apie 
mūsų Širvintas. Knygos pristatyme poetės 
lūpose skambėjo ne tik eilėraščiai, tačiau ir 
dainų įrašai, kuriuos tyliai, tarsi patys sau, 
kartu dainavo visi susirinkę.

Knygos autorė D. Miliukienė dėkojo 
tiems, kurie padėjo išleisti knygą – iliustra-
cijų autorei Rasai Rulevičiūtei, maketuo-
tojai Vilmai Gudeikaitei, dukrai Aušrinei, 
rinkusiai ir koregavusiai tekstus. Be abejo, 
dėmesio nestigo ir vieninteliam mažajam 
klausytojui, eilėraščių herojui, anūkui Džiu-
gui, atėjusiam pasveikinti močiutės...

Tad daug žodžių, daug minčių, daug 
prisiminimų susigėrė į ką tik dažais nudažy-
tas, tačiau jausmais ir emocijomis neįgyven-
tas sienas. O nuo šiol Širvintų bibliotekoje 
galite rasti ne tik naująją D. Miliukienės 
knygą, tačiau ir išgirsti vykusio pokalbio 
„iš širdies į širdis“ aido dulkes. Jos nusės 
ant kiekvieno, paėmusio knygą į rankas, 
pirštų ir sielos. Jei tik mokate klausyti, jei 
mokate pamatyti daug daugiau vaivorykš-
tės šviesoje...

1 Danutė Miliukienė, „Vaivorykštės šviesoje“. – 
Printėja, 2013, p. 16.

2 Danutė Miliukienė, „Vaivorykštės šviesoje“. – 
Printėja, 2013, p. 73.

Autorės nuotr.

Poetė Danutė Miliukienė Poetės Danutės Miliukienės pirmosios 
poezijos knygos „Vaivorykštės šviesoje“ viršelis
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Kalesninkų pagrindinei mokyklai 
suteiktas kun. Mykolo Rudzio vardas

Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Vladas KASPERAVIČIUS, Šalčininkai

Minint Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 
2 d.) Šalčininkų rajono pakraštyje esančiuose 
Kalesninkuose būta gero ir tauraus pakilimo. 
Šio kaimo lietuviškai pagrindinei mokyklai 
buvo suteiktas šioje vietovėje dirbusio kunigo 
ir švietėjo Mykolo Rudzio vardas. Tai pirmas 
atvejis, kuomet Pietryčių Lietuvoje esančiai 
mokyklai suteiktas kunigo vardas.

Bažnyčioje, kurią pastatė M. Rudzis, 
parapijos administratorius Elijas Anatolijus 
Markauskas, Vilniaus Dievo Gailestingumo 
šventovės rektorius Vaidas Vaišvilas ir Vil-
niaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos 
diakonas Marijan Apriško aukojo šv. Mišias, 
o po jų prie mokyklos buvo atidengta memo-
rialinė lenta su bareljefu (autorius Kęstutis 
Musteikis). Atidengus memorialinę lenta, 
dalyviai sugiedojo Lietuvos himną.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės 
mokyklos direktorė Renata Aukščionienė 
pasidžiaugė, kad pasiektas kilnus tikslas ir 
nuo šiol mokykla vadinasi iškilios praėjusio 
šimtmečio asmenybės vardu. 

M. Rudzis 1915 m. Kalesninkuose įsteigė 
pradinę lietuvišką mokyklą, šelpė ir rėmė netur-

tingus mokinius, steigė ir organizavo lietuviškas 
organizacijas, platino lietuvišką spaudą.

Pasak mokyklos direktorės R. Aukščio-
nienės, vardo suteikimo mokyklai procesas 
prasidėjo prieš septynerius metus. Daug pa-
dėjo nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 
„Voruta“ leidėjas ir vyr. redaktorius Juozas 
Vercinkevičius, žurnalistas, istorikas, knygos 
„Kalesninkų parapijos atgimimas. Kalesninkų 
bažnyčios statytojas ir lietuviškos mokyklos 
įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis“ („Vorutos“ 
fondas, 2013) autorius Vytautas Valentinas 
Česnulis. 

Iškilmėse dalyvavo Švietimo ir mokslo 
ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus 
specialistas Vidmantas Vansavičius, knygos 
„Kalesninkų parapijos atgimimas“ autorius 

Mokslo, žinių ir Laisvės diena Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje

Vidmantas ŽILIUS, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius
Pirmąjį 2013-ųjų rudens sekmadienį 

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijoje nuskambėjo Rugsėjo 1-osios 
skambutis – suklegėjo vaikiškais balsais, 
sumirgėjo gėlių puokštelėmis mažučiuose 
delnuose Rugsėj 1-oji – šventė visiems – 
dideliems ir mažiems. Galėjome pasidžiaugti 
gausiu tėvelių ir vaikų būriu tiek šv. Mišiose 
bažnyčioje, tiek šventiškoje rikiuotėje 
gimnazijos kieme, tiek pirmojoje pamokoje 
klasėse. 

Rugsėjo 1-oji – puiki proga visiems pa-
sidžiaugti susitikus su išsiilgtais draugais 
ir mokytojais, pasidalyti būsimųjų metų 
svajonėmis, pasijuokti ir pamąstyti. Juk 
tai šeimos ir mokyklos šventė. Tad ją pra-
dedame susirinkę Šalčininkų Šv. Apaštalo 
Petro bažnyčioje, tęsiame gimnazijos kieme. 
Labiausiai jaudinanti akimirka – naujųjų 
mokyklos šeimininkų – abiturientų – ir 
mažiausių bendruomenės narių – pirmo-
kėlių – eisena. Mokiniai, tėveliai, svečiai šį 
gausų būrį pasitiko plojimais. Iškilmingiau-
sia šventės dalis – kai giedamas Lietuvos 
Respublikos himnas, keliama valstybinė 
vėliava, gimnazijos direktorius Vidmantas 
Žilius skelbia naujų Mokslo metų pradžią. 
Atvykę svečiai: Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas, „Ryto“ draugijos pir-
mininkas Algimantas Masaitis, gimnazijos 
bičiulis, buvęs ilgametis Eišiškių Stanislovo 

Rapolionio gimnazijos direktorius Vytautas 
Dailidka – nuoširdžiai sveikino visus susi-
rinkusius Mokslo ir žinių, Taikos ir Laisvės 
dienos proga, akcentuodami, kad lygiai prieš 
dvidešimt metų iš Lietuvos teritorijos buvo 
išvesti paskutiniai sovietinės kariuomenės 
daliniai. Vadinasi, turime pačią puikiausią 
progą švęsti ne tik mokslą, bet ir taiką. 

Rugsėjo 1-osios šventėje dalyvavo ir 
džiaugėsi galėdamas pasveikinti ir buvęs 
Gimnazijos tarybos pirmininkas, dabar VU 
studentas Aurimas Skaržinskas. Jis linkėjo 
mokiniams, o ypač abiturientams, mylėti 
savo mokytojus ir džiaugtis gimnazijoje jų 
laukiančiomis smagiomis šventėmis. 

Ypatingo dėmesio sulaukė pirmokai, 
gavę Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijos mokinio pažymėjimą, Lietuvos 
pirmoko pasą bei, kaip ir kasmet, „Ryto“ 
draugijos dovanas – kuprines su mokymo 
priemonėmis. Dėkojame Draugijai ir jos pir-
mininkui, Tautos fondo ir Cingų labdaros 
fondo vadovams už dėmesį mūsų krašto 
lietuviškoms mokykloms. Gavę pirmuosius 
savo dokumentus mažiausieji rinkosi prie 
mikrofono padeklamuoti pačių gražiausių 
eilėraštukų, skirtų Vaikystei, Mokyklai, 
prasidedančiai kelionei po žinių šalį. Ilgą 
laiką virš galvų tvyrojęs debesis prapliupo 
lietučiu, lyg pirmasis krikštas toje ilgoje 
kelionėje. Pirmokus pasveikinę gimnazi-
jos abiturientai išlydėjo juos į gimnazijos 

sodą, kuriame kartu su mokytojomis bei 
tėveliais vaikai pasodino jauną vyšnaitę 
ir pasižadėjo auginti visus mokslo metus, 
praleistus gimnazijoje. Su svečiais lankyda-
masis pirmokų klasėse, direktorius linkėjo, 
kad pasodintą medelį mokiniai puoselėtų, 
kad tai būtų Pažinimo medis, laistomas 
žiniomis, darbu, gražiu elgesiu, o į klasę 
susirinkusius tėvelius, senelius, mokytojus 
kvietė prisidėti auginant Gėrio medį, skie-
pijant vaikų atkaklumo daigus, padedant 
jiems stiebtis ir skleistis, mokyti gerumo, 
draugiškumo, atjautos.

2013-ieji paskelbti tautinės mokyklos 
koncepcijos kūrėjos Meilės Lukšienės – Lie-
tuvos švietimo reformos pradininkės – me-
tais. Mokslininkė yra sakiusi: „Klasė turi būti 
antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų 
darna, ne paradiškumas ir fasadiškumas, o 
darbas. Mokykla ir šeima – mūsų namai. Mo-
kykla turi būti tokiais namais, kuriuose už-
tektų vietos kiekvieno mokinio lūkesčiams 
ir svajonėms.“ Tad pradėdami naujuosius 
mokslo metus visiems linkime įsiklausyti 
į šiuos žodžius ir kasdien vadovautis jais 
kaip kelrodžiu. 

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokiniai Rugsėjo 1-osios šventėje

Vytautas Valentinas Česnulis, „Vilnijos“ 
draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Alfon-
sas Petrukevičius, Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) Varėnos rinktinės Purvėnų 
užkardos vadas Petras Česokas, kunigai, kai-

mo bendruomenės aktyvistai, mokinių tėvai, 
taurumo renginiui suteikė mišraus choro 
„Aidija“ dainos.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kun. Mykolas Rudzis

Knygos „Kalesninkų parapijos atgimimas. 
Kalesninkų bažnyčios statytojas ir lietuviškos 
mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis“ 

(„Vorutos“ fondas, 2013) autorius 
Vytautas Valentinas Česnulis

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės  
mokyklos direktorė Renata Aukščionienė prie 

memorialinės lentos kun. Mykolui Rudziui

Šventės dalyviai prie kun. Mykolo Rudzio kapo Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčios šventoriuje 

Kalesninkų  Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos  mokiniai atliko meninę kompoziciją
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Leonardas ALEKSIEJŪNAS, Rozalimas-Vilnius

Lietuvos miesteliai

Šią vietovę, amžiais žalią, pavadinki – Rozalimas

K. Bagdonavičienė 1930 m. išvyko į Lenkiją, 
pardavusi namą prekybininkui žydui Šapyrui 
(Šapyrai). Nuo to vėliau tapo įprasta vadin-
ti – „Šapyrai“. Nuo to vėliau tapo įprasta va-
dinti – „Šapyrynė“. Po Antrojo pasaulinio karo 
pastatas Kapų gatvėje naudotas ambulatorijai, 
pionierių stovyklai, mokyklos bendrabučiui. 
Dabar čia patalpos Rozalimo bendruomenės 
reikmėms, etnografijos ir istorijos muziejus. 

Daug vietos Rozalimui skirta Vytauto 
Didžiojo universiteto leidyklos Kaune 1998 m. 
išleistoje monografijoje „Daugyvenės kraštas“. 
Jos sudarytojas, atsakingasis redaktorius, dau-
gelio skyrių rengėjas ir autorius – prof. habil. dr. 
Vytautas Šernas (1927–2010), kilęs iš Rozalimo 
vls. (dab. seniūnija) Birjagalos kaimo, didžiąją 
gyvenimo dalį vilnietis. V. Šerno iniciatyva, 
talkinant kitiems kraštiečiams, Rozalime, prie 
bažnyčios, 2006 m. pastatytas paminklas Dau-
gyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę 
(skulptorius Jonas Jagėla, architektas Algis Vyš-
niūnas). („Vorutoje“ apie tai – 2006 m. rugsėjo 
2 d., Nr. 17.)

Pačioje 2012 m. pabaigoje amžinybėn išėjo 
rozalimietė Genovaitė Tamošaitytė-Valčiukie-
nė, ilgametė pedagogė, veikli visuomenininkė, 
kraštotyrininkė. 1934 m. gimė Meldinių kaime, 
1957 m. baigė Vilniaus universitetą, nuo 1960 
iki 2001 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Rozalime. 1997 m. išleista jos knygutė 
„Rozalimo mokykla“, vaizdžiai pristatanti 
vietovės švietimo raidą, pedagogus, jų ugdyti-
nius. 2000 m. pasirodė Valčiukienės parengtas 
leidinys „Paežeriai. Padaugyveniai“, kuriame 
supažindinama su Rozalimo ir jo apylinkių 
įdomiausiomis vietomis, istorijos, kultūros 
paveldu, iškiliais žmonėmis. Lietuvos žaliųjų 

judėjimas 2001 m. apdovanojo G. Valčiukienę 
Žaliojo Angelo statulėle – už pastangas ginti 
nuo iškirtimo Rozalimo pušyną, suteikti jam 
valstybinio miško parko statusą. Ir Pakruojo 
rajono miškų perlu vadinamas pušynas, jau 
XIX–XX a. sandūroje išgarsinęs Rozalimą kaip 
kurortinį miestelį (tarp čia poilsiavusiųjų – Jo-
nas Biliūnas, G. Petkevičaitė-Bitė, Žemaitė), 
buvo išsaugotas, dabar tai rekreacinis parkas su 
takais, informaciniais stendais, skulptūromis.

Jo pašonėje, Kapų gatvėje, kunigo jėzuito 
teologijos dr. Aniceto Tamošaičio gimtasis na-
mas. Šiemet rugsėjį 92-uosius gyvenimo metus 
pradedančiam kunigui gyvai išliko atmintyje, 
kas regėta, patirta dar nuo vaikystės. Monogra-
fijoje „Daugyvenės kraštas“ išspausdintuose 
prisiminimuose, be daug ko kita, jis pasakoja 
apie 1930 m. gaisrą, kai Rozalimo centre sudegė 
24 pastatai, varpinė: „Gaisrą sukėlė psichiškai 
nesveikas žydas Machatas. Man tada buvo 
aštuoneri metai. Mūsų skyrius buvo antrajame 
mokyklos aukšte, pietų pusėje, todėl langai 
buvo užleisti užuolaidomis, kad nekaitintų 
saulė. Sėdėjau viename suole su batsiuvio 
Juozo Zadlausko sūnumi Vytu. (Tėvas ir sūnus 
buvo nacių okupacijos metais sušaudyti Kana-
pinės miške.) Vytautas praskleidė užuolaidą ir 
suriko: „Gaisras!“ Sužiurome: pleška liepsnose 
toliau esantys namai, verčiasi kamuoliai dūmų. 
Mokytoja tuojau pat paleido namo. Naktį po to 
nelaimingas padegėjas užkūrė dar porą namų, 
tarp jų prekybininko Šapyro. Degant varpinei, 
nuo karščio išsilydė varpai, ir karšto metalo 
dribsniai nukrito žemėn; juos mes, vaikai, 
kiek radome, nešėmės namo. Vėliau vienas 
naujas varpas buvo pakabintas šventoriuje ant 
medinių stulpų.“

Kunigo kelią pasirinkęs A. Tamošaitis 
1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1950 m. gy-
veno JAV. 1953 m. gavęs kunigystės šventimus, 
kaip pats glaustai yra apibūdinęs, darbavosi 
daugiausia Čikagos lietuvių bendruomenėje – 
sakomu ir spausdintu žodžiu. Vienas iš gausių 
rašto darbų, tiesiogiai susijęs ir su Rozalimo 
bei kitomis Panevėžio vyskupijos parapijomis, 
buvo padėti B. Kvikliui rengti jo kelių tomų 
seriją „Lietuvos bažnyčios“. Iš Amerikos kun. 
A. Tamošaitis ilgesniam laikui buvo išvykęs 
Italijon ir Ispanijon. Romoje 1956–1959 m. rengė 
teologijos doktoratą, Madride 1970–1972 m. 
vesdavo Lietuvai skirtas radijo laidas.

Pusę šimtmečio nematęs Lietuvos, ją vėl 
išvydo 1993–1994 m. žiemą, atvykęs kaip 
vienas iš Amerikos lietuvių jėzuitų delegatų 
į provincijos suvažiavimą Kaune. Važiavo į 
gimtąsias vietas, prie jų priartėjus, prisipažįsta, 
ir ašarėlė nubyrėjo. Išfotografavo bažnyčią, 
Rozalimą – atpažįstamą ir pasikeitusį. 

Nuo 1995-ųjų kun. A. Tamošaitis jau nuo-
lat Lietuvoje. Grįžęs iš JAV ketverius metus 
buvo Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius, 
jėzuitų namų vyresnysis. Čia jis ir dabar. Daž-
nai apsilanko gimtajame Rozalime, tėviškės 
apylinkėse prie Daugyvenės. Šiemet vasarą 
jose atostogaudamas žvalgėsi, kur kitąmet 
„robinzoniškai“ pagyventi, ir tarp kitų vietų 
numatė – pasistatysiąs palapinę Rozalimo 
pušyne. Lietuvių jėzuitų Čikagoje leistame 
žurnale „Laiškai lietuviams“ (kun. A. Tamo-
šaitis buvo ir šio žurnalo redaktorių kolegijos 
narys) 1977 m. rašė, kad atostogos geros tada, 
„kai jų metu aplinkoje yra kiek galima daugiau 
gamtos, sieloje – giedros, o kūne – gajos“. Gim-
tosiose vietose kunigui Anicetui – dar ir tiek 
prisiminimų. Jis turi išsaugojęs savo motinos 
Teklės Tamošaitienės ranka užrašytą dešimties 
ketureilių posmų giesmę Jėzui Nazariečiui, ku-
rio statula, vaizduojanti kenčiantį Kristų, 1788 
m. pašventinta Vilniuje, – Rozalimo bažnyčios 
šventenybė. Pamaldi katalikė T. Tamošaitienė 

1943 m. siuntė užrašytąją giesmę į Pagryžuvio 
jėzuitų naujokyną sūnui, kad jis ją perrašytų 
dailyraščiu. „Perrašiau ir grąžinau“, – prisi-
mena kunigas. Jam liko brangi reikvija, istori-
jai – svarbus eksponatas. 

Dar žiupsnelis faktų, įvykių

„Lietuvos ūkininko bendrovės“ Sankt 
Peterburge 1911 m. išleistame „Lietuvos 
žemėlapyje su etnografijos siena“ Rozalimas 
pirmąkart įvardytas dabartiniu pavadinimu. 

1919 m. pradžioje Rozalimą užėmė Raudo-
noji armija. Tų metų pirmojoje pusėje į Lietuvos 
kariuomenę savanoriais įstojo ir buvo pašaukta 
keliasdešimt miestelio vyrų. IV pėstininkų 
pulke tarnavę rozalimiečiai dalyvavo 1919 m. 
lapkričio 21–22 d. kautynėse su bermontinin-
kais prie Meškuičių.

1923 m. surašyta: Rozalime 99 kiemai su 
713 gyventojų. 

Rozalimo bažnyčios vargonininko Juozo 
Rožansko vadovaujami mokyklos ir bažnyčios 
chorai dalyvavo 1924 m. bei vėlesnėse Dainų 
šventėse Kaune. 

1928 m. švenčiant Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės 10-metį, Rozalimo centre 
pastatytas paminklas žuvusiems už ją. 

1931 m. pabaigoje įsteigtas Vilniui vaduoti 
sąjungos (VVS) Rozalimo skyrius. Jo veikla ne 
kartą aprašoma VVS žurnale „Mūsų Vilnius“, 
leistame Kaune. 

1941 m. birželio 24 d. Rozalimo valsčiuje 
pradėjo formuotis Birželio sukilimo vietiniai 
kovos daliniai. Sudarytas partizanų štabas, į 
jo sudėtį įėjo ltn. Adolfas Skačkauskas, pusk. 
Juozas Jurkaitis, Benediktas Motieka, Adolfas 
Tamošauskas. Birželio 24 d. partizanai nu-
ginklavo kelis sovietų karius (nacių daliniai 
Rozalimą užėmė tik birželio 27 d.), o 25-ąją 
puolė ir užėmė miestelio paštą, savivaldybę 
bei policiją. 

Tęsinys. Pradžia Nr. 18

1920 m. miestelio kapinėse pastatytas 
paminklas kovose su bermontininkais prie 

Meškuičių 1919 m. žuvusiems rozalimiečiams. 
Butauto Barausko nuotr.

Laisvės angelu vadinamas paminklas Rozalimo 
centre, įamžinantis žuvusiųjų už Lietuvos 

nepriklausomybę atminimą. 1928 m. pastaty-
tas paminklas apie 1950 m. buvo nugriautas. 

Atstatytas 1990 m. Algio Padoros nuotr.

Rozalimo progimnazijos choras su vadovu Juozu Rožansku 1928 m. 

Pabaiga

„Pildyk“ vartotojams – 3 patogesnės paslaugų pakuotės
PR

Pasirinkti paslaugas taip, kad nepermokėtum, 
ne visada paprasta. Kai prireikia naujos išanksti-
nio mokėjimo mobiliojo ryšio kortelės, būna, kad 
stovi parduotuvėj prie kasų ir galvoji, kaži, kuri 
geriau tiks, jei noriu skambinti, o SMS žinutės visai 
nedomina? O šiaip taip pasirinkus, dar išsirinkti 
mokėjimo planą ir tik tada naudotis. Galiausiai, 
kai kuriose kortelėse pinigų iš pradžių būna vos 
kelioms minutėms pokalbių, tad ją iškart reikia 
papildyt. Nemažai vargo.

Todėl išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio pa-
slauga „Pildyk“ pasiūlė visiškai naują patogesnių 
kortelių kategoriją. Trys naujos „Pildyk“ kortelės 
jau yra papildytos reikalingomis paslaugomis, 
reikia tik nuspręst, ko labiau reikia – skambinti, 
rašyti SMS ar naršyti internete. Patogu – iškart imi 
ir naudojies už mažą kainą.

Naujosios „Pildyk“ pakuotės išsiskiria ne tik 
patogumu, bet ir išvaizda, todėl pasirinkti bus išties 
paprasta: daug kalbantiems – žalia, nuolat rašan-
tiems trumpąsias SMS žinutes – rausva, o mėgstan-
tiems naršyti internete – oranžinė pakuotė. 

Kaip ir įprasta mėlynos spalvos pakuotė su 5 Lt 
papildymu, šios taip pat kainuos tik 5 Lt.

Pakuotės – 
pagal skirtingus poreikius

„Stengiamės, kad „Pildyk“ paslaugos 
būtų paprastos naudotis ir pigiausios. Be 
to, gerbiam savo vartotojus ir jų laiką, todėl 
sukūrėme šias specialias pakuotes naujiems 
„Pildyk“ vartotojams. Juk visiems patinka 
aiškios paslaugos ir mažos kainos. Naujos 
„Pildyk“ pakuotės tam ir skirtos – nusiperki 
sau tinkamiausią ir iškart naudojies negaiš-
damas ir nepermokėdamas už nereikalingas 
paslaugas“, – sako Dominyka Jonušienė, 
„Pildyk“ prekės ženklo vadovė.

Pasirinkus žalią pakuotę, „Pildyk“ vartotojai 
iškart gaus 100 minučių, kurias galės prakalbėti 
bet kuriame Lietuvos tinkle. Be to, kartu su šia 
pakuote jiems bus suteikta 10 MB naršymui bei 
10 SMS į bet kurį tinklą. 

Rožinė pakuotė sukurta mėgstantiems 
bendrauti trumposiomis žinutėmis. Pasirinkę 
ją, vartotojai galės rašyti net 10 tūkst. SMS į 
visus Lietuvos tinklus (iš jų į „Bitė Lietuva“ 
tinklą – ne daugiau kaip 3000 SMS). O jei prireiks 

paskambinti, pakuotėje vartotojai ras 10 minučių 
pokalbiams Lietuvos tinkluose bei papildomus 
10 MB naršymui. 

Trečioji naujovė – oranžinė pakuotė, skirta 
daug naršantiems internete. Įsigijus ją, telefone 
bus galima išnaršyti net 1 GB duomenų. O apie 
savo naują telefono numerį vartotojai galės pra-
nešti draugams SMS ar skambučiu – pakuotėje 
jie ras 10 minučių pokalbiams bei 10 SMS į visus 
Lietuvos tinklus. 

Nusipirkus vieną iš naujųjų paslaugų 
pakuočių, ryšiu galima naudotis iškart – jau 
žinai, kokias paslaugas turi, tad nereikia nieko 
užsakinėt ir siųsti žinučių. Nusipirkai kortelę, 
įsidėjai į telefoną, ją aktyvavai ir jau galima 
skambinti, rašyti SMS ar naršyti internete. O jei 
bendrauti norėsis daugiau, vartotojai bet kada 
savo ryšio sąskaitą galės pasipildyti norimomis 
paslaugomis. 

Naujas išankstinio mokėjimo pakuotes vos už 
5 Lt galima įsigyti artimiausiame „Tele2“ salone 
ar prekybos centruose. Pasirinktos paslaugos bus 
aktyvuotos paskambinus trumpuoju numeriu 1520 
ir galios 30 dienų. Užs. Nr. 28
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Lietuvos Katalikų Bažnyčia

Rugsėjo 1-8 d. Trakuose vyko Trakų Dievo 
Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai (Trakinės). 
Tai naujai prikeliama tradicija, klestėjusi XVII 
a., kai ten esantis stebuklingas paveikslas gar-
sėjo visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
(LDK). Liudijimai apie tikinčiųjų patiriamas 
malones pasiekė ir Vatikaną – 1718 m. rugsėjo 
4 d. Trakų Dievo Motina buvo vainikuota iš 
Romos atsiųstomis karūnomis. Plačiau apie 
Dievo Motinos paveikslą, istorinį kontekstą 
ir atlaidų tradiciją pasakoja Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos doktorantė trakietė Lina 
Sokolovaitė.

Kada prasidėjo pamaldumas Dievo Moti-
nai Trakų bažnyčioje? Kada paveikslas ėmė 
garsėti stebuklais?

Kitoje Trakų Dievo Motinos paveikslo 
pusėje XVIII a. buvo užrašyta legenda apie jo 
kilmę. Joje pasakojama, kad Vytautui priėmus 
krikštą Bizantijos imperatorius Emanuelis II 
Paleologas padovanojo jam šv. Evangelisto 
Luko tapytą Marijos paveikslą, kuris kadaise 
padėjo jo pirmtakams nugalėti hunus ir persus. 
Taigi, remiantis šiuo pasakojimu, galime 
manyti, kad paveikslas jau buvo stebuklingas 
dar prieš atkeliaudamas į Lietuvą. Tačiau, 
kalbėdami apie pamaldumo tradiciją, visų pirma 
turime išskirti XVII a. Tai baroko epocha, kuri 
žmonių mąstymą ir meną persunkė religiniu 
pakylėtumu. Lietuvos ir Lenkijos valstybei tai 
buvo ir nuolatinių karų bei netekčių epocha, 
kuri skatino ieškoti dvasinės paguodos po Dievo 
Motinos skraiste. Trakuose esantis Marijos 
atvaizdas traukė ne tik dėl stebuklų, bet ir dėl to, 
kad jis priminė Vytautą ir jo didingus laikus. Tai 
stiprino tautą, todėl prie paveikslo keliaudavo 
melstis aukščiausieji valstybės valdovai, didikai, 
virtinės procesijų traukė iš įvairiausių vietų. 
Savo apogėjų pamaldumas pasiekė 1718 m. 
rugsėjo 4 d., kai Trakų Madona buvo vainikuota 
auksinėmis popiežiaus Klemenso XI siųstomis 
karūnomis. Jai buvo suteiktas Ligonių užtarėjos 
vardas, o žmonės paskelbė ją LDK globėja. 
Aštuonias dienas trukusios karūnavimo 
iškilmės davė pradžią Trakinių atlaidams, 
kuriuos švenčiame ir šiandien.

Ką Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilan-
kymo bažnyčia atskleidžia apie kunigaikščio 
Vytauto asmenybę? Istoriniuose vadovėliuose 
Lietuvos kunigaikščių krikštas daugiau vaiz-
duojamas kaip politinis žingsnis. Kas žinoma 
apie jo pamaldumą?

Įdomu tai, kad daugelis Europos valstybių 
savo valdovus krikštytojus yra paskelbusios 
šventaisiais. Vytauto atveju tokių bandymų 
nebūta, galbūt todėl, kad visi kiti jo bruožai 
nublanko prieš politinį talentą. Kad ir kaip 
ten būtų, jis tapo ta istorine asmenybe, kuri 
pakreipė Lietuvos istorijos vagą katalikiškos 
Europos link. Tai buvo apgalvotas politinis 
žingsnis. Iš tiesų apie Vytauto kaip žmogaus 
pamaldumą beveik nieko nežinoma. Jis tęsė 
savo pirmtakų tolerantišką santykį su kitatikiais 
ir jo pamaldumas, kad ir koks jis būtų buvęs, 
visų prima nebuvo nukreiptas prieš kitatikius. 
Trakuose jo, jau katalikiško valdovo, gyvybę 
saugojo karaimai bei musulmonai totoriai, kurie 
čia statėsi ir savo maldos namus. Jo aplinkoje 
nuolat buvo stačiatikių. Kita vertus, Vytautą iš 
dalies būtų galima laikyti lietuviško pamaldumo 
pradininku. Apkrikštijęs Lietuvą jis steigė 
išimtinai Švč. Dievo Motinai skirtas bažnyčias, 
kurios savo ruožtu puoselėjo gerą kunigaikščio 
vardą. Tam tikru atžvilgiu Vytautas prisidėjo 
prie Lietuvos, kaip Marijos žemės, įvaizdžio 
susiformavimo. Į Trakų bažnyčią taip pat galime 

Apie Trakinių atlaidų kilmę, didingumą ir reikšmę
Atkelta iš 1 p.

žiūrėti ne tik kaip į pastatą, bet ir kaip šaltinį apie 
Vytauto asmenį. Tai, kad Lietuvos bajorai šią 
vietą tiesiogiai siejo su šiuo valdovu, iliustruoja 
netipinis Vytauto portretas virš zakristijos durų. 
Čia jis pavaizduotas kaip XVII a. bajoras, kaip 
vienas iš savų. Tai rodo, kad Trakų bažnyčia 
atliko labai svarbų vaidmenį, saugodama šio 
didžiojo kunigaikščio atminimą, nes laikui 
bėgant būtent į ją susikoncentravo visa būtų 
laikų nostalgija. Ši nostalgija neatsiejama ir nuo 
pamaldumo tradicijos Trakų Madonai, kurios 
vainikavimas tapo simboliniu paties Vytauto 
karūnacijos aktu. Tad politinių momentų, be 
abejonės, galime įžvelgti ir šiame bažnytiniame 
įvykyje.

Kaip klostėsi pamaldumas Dievo Motinai 
skirtingais istoriniais laikotarpiais, ar jis 
nebuvo nutrūkęs reformacijos, carinės Rusijos 
laikotarpiu, sovietiniais metais?

Akivaizdus faktas toks, kad XVII a. mus 
pasitinka jau išmindžiotas piligrimų takais iš 
įvairiausių LDK vietų. Iš to laikotarpio turime 
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eiles „Keturios 
Mergelės Motinos mylios“, perteikiančias tą 
pamaldumo dvasią, kurią nors maža dalimi 
norėtųsi atgaivinti ir šiandien. Tai nėra lengva 
užduotis. Visų pirma dėl to, kad mūsų sielos 
nėra pasiruošusios tikriems stebuklams. 
Dabar mes šio paveikslo stebuklingumą labiau 
suvokiam kaip istorinį reiškinį, kuris kažkada, 
senais laikais, buvo ir kurio atsikartojimo 
viliamės, tačiau mūsų kartai trūksta realių 
patirčių, trūksta dvasinio pažinimo. Jis augs, 
bet tam reikia daugiau laiko. Šiuo atveju aš 
nekalbu apie vietos žmonių pamaldumą, kuris, 
perduodamas iš kartos į kartą, galbūt pajėgė 
išsaugoti senesnių epochų atspindžius.

Trakinių atlaidai, arba „festa“, kaip sako 
vietiniai, visuomet buvo reikšmingas įvykis 
visiems Trakų ir gretimų parapijų gyventojams. 
Tiesa, šventė tetrukdavo vieną, rugsėjo 8 d., 
per Mergelės Marijos gimimo šventę. Dabar 
vykstantys atlaidai trunka visą savaitę, ir jie 
ilgainiui turi tapti svarbūs ir savi visiems 
Lietuvos katalikams, nes tai yra dvasinis ir 
istorinis paveldas.

Grįžtant į XVII a., kai intensyviausiai 
formavosi pamaldumo Trakų Dievo Motinai 
tradicija, būtina atsiminti, kad tai buvo ne tik 
reformacijos, bet ir kontrreformacijos laikotarpis, 
kuris Trakuose buvo gerokai ryškesnis nei 
reformacija. Tad katalikiškam pamaldumui 
plėtotis čia buvo puikios sąlygos. Rašoma, kad 
per vainikavimo atlaidus kelios dešimtys bajorų 
viešai atsisakė Liuterio ir Kalvino tikėjimo.

Cariniu laikotarpiu būta ir pakilimų, ir 
nuosmukių. Tada, reikia manyti, prasidėjo 
pamaldumo provincialėjimas, po truputį tirpo 
„Lietuvos globėjos“ vardas, nes jo nebuvo galima 
garsiai deklaruoti. Lenkijos laikais bažnyčia buvo 
svarbiausias Trakų miesto ir apylinkių centras, 
dauguma gyventojų buvo katalikai, visi meldėsi ir 
žinojo apie paveikslo stebuklingumą. Sovietiniais 
metais bažnyčia nebuvo uždaryta, čia ir toliau 
vyko pamaldos, tačiau šventės buvo tylesnės. Tuo 
metu ją pradėjo lankyti inteligentai, patriotai. Su 
šiuo laikotarpiu susijęs vienas įdomiausių įvykių 
šventovės istorijoje. Ilgametis Trakų klebonas 
monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas iki 
pat 2000 m. saugojo paslaptį – Trakų Madonos 
karūnas, apkaustus ir kitokius bažnyčios turtus, 
paslėptus anksčiau buvusio klebono sovietinei 
valdžiai atėjus. Tai gražus Dievo malonės ir 
žmogaus stiprybės pavyzdys.

Šiemet per atlaidus minėjote 295 metus, kai 
Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas iš 

Romos atsiųstomis karūnomis. Papasakokite 
plačiau apie šį įvykį. Kaip garsas apie Trakuose 
esantį pamaldumą Dievo Motinai pasiekė 
Vatikaną?

Tais laikais informacija daugiausiai sklido 
žodiniu būdu įvairiuose seimeliuose, puotose, 
šv. Mišiose, turguose. Nesunku įsivaizduoti, kad 
prieš 1718 m. Trakų Dievo Motinos karūnacijos 
tema turėjo būti viena svarbiausių pokalbių 
temų, kaip ant mielių skatinusį ažiotažą ir bendrą 
religinį ir politinį pakylėtumą. Vatikanas turi 
griežtas taisykles kanonizacijos ar tokių svarbių 
šventumo pripažinimo aktų atžvilgiu. Amžininkai 
liudija, kad tuo metu, kai popiežiaus Klemenso 
XI buvo prašoma vainikuoti šį atvaizdą, Romoje 
buvo daugiau kaip keturiasdešimt pasitikėjimo 
asmenų iš Lietuvos ir Lenkijos, kurie prisiekė 
apie šio paveikslo malonių tikrumą. Pagrindinis 
šio įvykio tarpininkas buvo Vilniaus vyskupas 
Konstantinas Kazimieras Bžostovskis, kuris buvo 
paskirtas, kaip rašoma, „šviesiuoju vainikuotoju“. 
Likus trims mėnesiams iki rugsėjo 4 d. daugelyje 
bažnyčių buvo skaitomas jo laiškas. Tad visa 
šalis, visi žmonės tam ruošėsi, todėl per atlaidus 
nenustojamai plaukė minios žmonių iš atokiausių 
LDK kampelių. Tą įvykį galėtumėm įsivaizduoti 
panašiai kaip dabar vyksta monarchų karūnacijos 
ceremonijos. Iš tiesų, Trakų Dievo Motina buvo 
vainikuota lyg tikra valdovė, laikantis griežtų 
protokolo taisyklių ir su karališko dvaro vertu 
iškilmingumu.

Iš Marijos vardo raidžių Trakuose buvo 
įrengti penki puošnūs triumfo vartai, šaudyta iš 
patrankų, trimituota ir grota kitais instrumentais, 
mušta būgnais. Septintą iškilmių dieną atėjo 
būrys maldininkų, kuriuos lydėjo daugiau 
kaip du šimtai bajorų su nuogais kardais. Taip 
pagal seną paprotį buvo išreikštas pasiryžimas 
ginti Marijos garbę net ir tada, jei dėl to reikėtų 
pralieti kraują. Pamaldos vyko ir dieną, ir 
naktį, buvo nuolat skaitomi pamokslai, šimtai 
kunigų nuolat klausė išpažinčių. Altorius 
buvo išpuoštas įmantriausiais audeklais ir 
brangakmeniais. Kitaip tariant, šio renginio 
mastai ir reginiai šiandien mums sunkiai 
suvokiami ir vargiai atkartojami. Tačiau reikia 
nepamiršti, kad tuo metu visas šis puošnumas 

nebuvo vien tik pamaldumo išdava. Marijos 
vainikavimas ir Jos paskelbimas kunigaikštystės 
globėja suteikė psichologinę atramą ir tikėjimą 
valstybės ateitimi. Juk pati Dangaus valdovė ją 
globoja ir laimina jos kelius ir žygius!

Kuo savita pamaldumo Trakų Dievo 
Motinai tradicija? Kuo atlaidai ir pamaldumas 
skiriasi nuo Pivašiūnų, Šiluvos atlaidų 
tradicijų?

Būtina turėti omeny, kad dabar vykstantys 
atlaidai priklauso naujai tradicijai. Tradicijai, 
kuri dar tik formuojasi ir kuriasi pagal tas 
formas, kurios subrendo Žemaičių Kalvarijoje, 
Pivašiūnuose ar Šiluvoje. Tai yra ten, kur 
pamaldumas buvo stiprus visą XX a. Savą 
koloritą prideda vietos gyventojų tradicijos 
ir santykis su šiuo atvaizdu bei Bažnyčia. 
Jų patirtis įsilieja ir praturtina šiandieninius 
atlaidus savo paprastumu ir tikrumu. O jei 
vis dėlto reikėtų akcentuoti kokį nors ryškesnį 
išskirtinumą, tai visų pirma jis yra susijęs su 
istorija. Per šiuos atlaidus užmezgamas ryšys 
tarp jau nebeegzistuojančios valstybės – LDK – ir 
dabartinės Lietuvos.

Kuo buvo ypatinga šių metų atlaidų 
programa? Kaip pakomentuotumėte  pasirinktą 
šūkį „Jūs patys esate Bažnyčia! Būkite joje 
veiklūs, stiprūs, kupini šventos liepsnos“?

Tai popiežiaus Jono Pauliaus II Kaune 
S. Dariaus ir S. Girėno stadione ištarti žodžiai 
jaunimui. Juos savo jėgomis rengiamoje 
„Spalvotųjų šypsenų šventei“ šiais metais 
pasirinko Trakų parapijos jaunimas. Tai šventė, 
kuri vyksta jau trejus metus ir taip pat tampa 
neatsiejama Trakinių atlaidų dalimi. Kiekvienas 
jaučiasi atsakingas dėl bendro rezultato, 
kiekvienas įneša savo darbo indėlį, savo spalvą 
ir savo šypseną. Lygiai taip pat kuriama ir 
bažnyčia. Kuriama nuolat ir tam reikalinga 
vienybė, reikalingas veiklumas, stiprybė ir vidinė 
liepsna. Reikalinga jaunystė.

Parengė Monika MIDVERYTĖ OFS
Šaltinis: www.bernardinai.lt

Viktoro Kiero nuotr. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčia

Arkivyskupui Juozapui Skvireckui – 140 metų
Algirdas BALTUŠKONIS, Vilnius
Atkelta iš 9 p.

J. Skvireckas – principų, proto 
ir valios asmenybė

Taigi arkivyskupo J. Skvirecko asmenybė 
tikrai įvairialypė, galima matyti, jog jis išties 
buvo paprastas žmogus, kuriame teigiamos 
savybės derinosi su silpnybėmis. Nepaisant 
to, jis iki pat mirties išliko visiškai atsidavęs 
ir ištikimas Dievui, Bažnyčiai ir Lietuvai. Api-
bendrintą arkivyskupo asmenybę gana taikliai 
nusakė kanauninkas Vaclovas Zakarauskas: 
„[...] Švelnus, ramus, nepasidavęs momento 
emocijoms ar chaotinėms būklės nuotaikoms. 
Tai principų, proto ir valios asmenybė. [...] Lin-

kęs labiau klausytis, negu daug kalbėti, dirbti, 
bet ne statyti pilis tuščiomis svajonėmis.“22

 
1 T. y. dvasinės seminarijos rektoriaus padėjėju.
2 Nebeegzistuojanti vyskupija, gyvavusi Antikos laikais 

pietvakarių Mažojoje Azijoje, kuri priklausė Stauropolio 
bažnytinei provincijai; dabartinė Turkija, Muglos (turk. 
Muğla) provincija.

3 Stasys Yla, Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje: nuo 
Mažvydo ligi Skvirecko, Čikaga, 1973, p. 324–325.

4 Ladas Tulaba, Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas, 
„Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“, Roma: 
Lietuvių Katalikų MA, 1965, t. 1, p. 300.

5 S. Yla, op. cit., p. 326.
6 T. y. Šventraščio aiškinimas ir komentavimas.
7 Iki tol naudotasi XVII-tame amžiuje parengtomis 

jėzuito Jono Jaknavičiaus (lenk. Jan Jachnowicz) Evangelijo-

mis, kurios buvo perleidžiamos ir vėlesniais laikais, bei 1816 
m. Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio (lenk. Józef 
Arnulf Giedroyć) išverstu Naujuoju Testamentu. Katalikiško 
Senojo Testamento vertimų išvis nebuvo, išskyrus Psalmių 
knygą, kurią išvertė ir 1869 m. išleido vyskupas Motiejus 
Valančius. Be to, vyskupas Antanas Baranauskas buvo 
pirmasis siekęs išversti visą Šventraštį, tačiau jo įpusėtą 
darbą nutraukė mirtis.

8 Petras Mačiulis, Ekscelencijos Juozapo Skvirecko, Kauno 
Arkivyskupo-Metropolito 75 metų amžiaus Sukakties minėjimas, 
„Darbininkas“, 1949, Vol. 34, No. 7, p. 3.

9 L. Tulaba, op. cit., p. 305.
10 Kazimieras Paltarokas, Gyvenimo bruožai, Vilnius: 

Katalikų akademija, 2005, p. 263.
11 T. y. skubią, svarbią ir neeilinę.
12 K. Paltarokas, op. cit., p. 146.
13 Telšių vyskupo J. Staugaičio laiškas arkivyskupui J. Skvi-

reckui (1935-01-12), LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 44, l. 1.

14 Juozapas Čepėnas, Sacerdos in aeternum: Velaikių Juozelio 
atsiminimai, Kaunas: Lututė, 2010, p. 487.

15 K. Paltarokas, op. cit., p. 159.
16 Ten pat, p. 172.
17 Ten pat, p. 243.
18 Užsienio reikalų ministro S. Lozoraičio telegrama Lietuvos 

pasiuntiniui Vatikane K. Graužiniui, kuria pavedama prašyti 
popiežiaus leidimo kunigui V. Mironui įeiti į vyriausybę (dok. 
Nr. 70), „Klerikalizmas ir katalikų bažnyčia buržuazinėje 
Lietuvoje“, Vilnius: Mintis, 1978, p. 125.

19J. Čepėnas, op. cit., p. 487.
20 T. y. atsisakiusiųjų nuo tikėjimo ar kunigystės.
21 L. Tulaba, op. cit., p. 306.
22 Vaclovas Zakarauskas, J. E. Juozapo Skvirecko 80 metų 

amžiaus jubiliejaus proga, „Ateitis“, 1953, Nr. 6, p. 121.

Nuotr. iš www.kaunoarkivyskupija.lt, 
www.kaunoarkikatedra.lt

Š. m. rugsėjo 7 d. Trakinių iškilmėse dalyvavo mons. Vytautas Pranciškus Rūkas 
ir kun. Marek Bogdanovič
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Šventinamojo galvą patepus šventąja krizma 
(kvapusis pašventinimo ir dalyvavimo Kristaus 
kunigystėje balzamas), įteikdamas Evangeliją 
kardinolas tarė: „Imk Evangeliją ir skelbk Dievo 
Žodį su visokeriopa kantrybe bei išmintimi.“ 
Įteikdamas ištikimybės ženklą žiedą, kardinolas 
kalbėjo: „Pasipuošęs tvirtu tikėjimu akylai saugok 
Dievo sužadėtinę, šventąją Bažnyčią.“ Ant galvos 
uždėjo mitrą, kad šviestų šventumo spindesys, kad 
būtų vertas priimti nevystantį garbės vainiką. Kar-
dinolas šventinamajam įteikė pastoralą – ganytojo 
tarnystės ženklą, rūpintis visa kaimene, kurioje 
Šventoji Dvasia paskyrė vyskupu vadovauti Dievo 
Bažnyčiai.

Vyskupams pasveikinus naująjį vyskupą 
ramybės pabučiavimu, naujasis vyskupas L. Vir-
balas SJ, tapęs Vyskupų kolegijos nariu, atsisėdo 
į vyskupo sostą. 

Iš kardinolo 
A. J. Bačkio pamokslo

Kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo, kad 
visa Lietuvos Bažnyčia, o ypač Panevėžio 
vyskupija, džiaugsmingai sutinka savo 
ganytoją, kuris sugrįžta į gimtuosius namus 
praturtėjęs patirtimi Tėvynėje ir Romoje. 
Popiežius išrinko jį šiais Tikėjimo metais 
liudyti tikėjimą ir mokyti mus liudyti šviesą 
bei gilinti tikėjimą. Tikėjimas kyla iš Dievo 
Malonės. „Vyskupo tarnystė, – sakė kar-
dinolas, – ypač reikalinga Dievo Malonės 
ir pagalbos. Vyskupas, kunigas ne sau – o 
Dievo tautai, jai tarnauti, ganyti ir ginti nuo 
vilkų. Kai kunigas taip tarnauja – Bažnyčia 
vieninga. Svarbiausi vyskupo tikslai: tikėji-
mas, malda, tėviškumas.“ 

Viešpats pasirenka konkretų asmenį, 
kuris darbuojasi Jo Bažnyčioje. Tačiau tokiai 
tarnystei reikia, kad mirtų mūsų ambicijos, 
žmogiški apskaičiavimai ir dvasininkai neštų 
Kristaus Meilę. Tik tikėjimas ir visiškas pasi-
tikėjimas įgalina darbuotis Dievui. 

Malda – gyvas ryšys su Viešpačiu. Malda 
reikia atsigręžti į Dievą ir prašyti Jo Šviesos, 
kurios reikia visiems, ypač vyskupui, kad 
sutvarkytų visus nesklandumus, nes malda 
yra stiprybės šaltinis.

Viešpats dovanoja tėvystės malonę kuni-
gams ir vyskupams. Tėvystės teikiamas gy-
venimas – pilnutinis. Tikroji tėvystė susijusi 
su auka, todėl mūsų dienomis itin reikalinga 
dvasinė tėvystė. Kad subręstume, turime 
patirti tėvystės džiaugsmą: kunigų atveju tai 
dvasinė, sielovadinė tėvystė.

Vyskupijos valdyme yra daug įvairių 
reikalų, į kuriuos įsijungia gausybė žmonių. 
Vyskupui turi rūpėti ne tik patys reikalai, bet 

ir žmonės – nuo to priklausys ir pati veikla.
Kardinolas kreipėsi į kunigus linkėda-

mas, kad jie lydėtų savo ganytoją, priimtų 
jo pamokymus, kad būtų glaudi vyskupija, 
kurioje visi darbuotųsi Dievo vardui. Prašė 
vyskupo emerito J. Kaunecko, kad malda 
ir auka bei konkrečia tarnyste įsitrauktų į 
vyskupijos gyvenimą.

Kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo, kad visų 
darbų šeimininkas – Dievas ir Jam viskas 
priklauso, todėl ragino pirmųjų krikščionių 
pavyzdžiu liudyti meilę ir atjautą visiems.

„Pavedu Panevėžio vyskupiją, jos Ga-
nytojus ir visus tikinčiuosius Dievo Motinos 
meilingai globai ir užtarimui.“

Apaštališkojo nuncijaus mons. 
Luigi Bonazzi sveikinimas

Apaštališkasis nuncijus kalbėjo lietuviš-
kai (dalį sveikinimo teksto skaitė s. Virginija 
Bandzevičiūtė SF ).

Nuncijus sveikinimą pradėjo klausimu: 
„Mieli bičiuliai, visi susirinkusieji, ar jūs 
džiaugiatės?“ Bažnyčioje vieningai garsiai 
nugaudė – „Taip!“ 

Nuncijus tęsė: „Jūs atsakėte „Taip“ ir jūsų 
veidai rodo, kad esate patenkinti.

Popiežiaus Pranciškaus vardu dėkoju 
jums, kad, kaip jis prašė šventimų pradžioje 
perskaitytoje bulėje, priėmėte savo naująjį 
vyskupą „su džiaugsmu“. Ačiū! 

Dabar noriu su jumis paatvirauti.
Šiais Tikėjimo metais čia, Panevėžio vys-

kupijoje, mačiau pasikartojant popiežiaus 
Benedikto XVI padovanotą mums šviesų ir 
didingą tikėjimo vaisių. Kaip prisimename, 
šių metų vasario mėnesį popiežius Bene-
diktas XVI, paklusdamas Viešpaties balsui, 
atsisakė Romos vyskupo ir Visuotinės Baž-
nyčios Ganytojo tarnystės. Jo atsisakymas 
vedė į popiežiaus Pranciškaus išrinkimą. 
Taip, popiežius Pranciškus yra popiežiaus 
Benedikto tikėjimo dovana.

Taip pat ir jūsų mylimas vyskupas Jonas 
Kauneckas pajuto vidinį paraginimą prašyti 
Šventojo Tėvo, kad būtent per jo 75-ąjį 
gimtadienį būtų paskirtas naujasis Panevėžio 
vyskupas. Jis pakluso paraginimui, ir tai 
įvyko. Manau, kad tikrai galime sakyti, jog 
jūsų naujasis Ganytojas, vyskupas Lionginas 
Virbalas, taip pat yra monsinjoro Kaunecko 
tikėjimo vaisius ir dovana.

Kaip nuostabu šiais Tikėjimo metais 
tiesiog ranka paliesti gyvenimo tikėjimo 
vaisius. Taip paklusti Viešpačiui arba, ge-
riau sakant, mylėti tai, ko Viešpats prašo. 
Tai ne tik nieko iš mūsų neatima, bet mums 

Lietuvos katalikų bažnyčia

Vyskupo Liongino Virbalo SJ ingresas Panevėžyje
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

duoda viską: tai pats gražiausias ir pats 
naudingiausias dalykas, kurio galime linkėti 
sau ir kitiems.

Ačiū, mielas vyskupe Kauneckai, už jūsų 
šviesų tikėjimo liudijimą ir už didelę meilę, 
parodytą šiai Panevėžio vyskupijai, kurios 
Ganytoju, tėvu ir bičiuliu išbuvote daugiau 
kaip vienuolika metų. Telaimina jus Dievas 
už visa, ką padarėte. Gilūs meilės, bičiulystės 
bei dėkingumo jausmai ir toliau mus visus 
tesieja su jumis.

O tau, mielas vyskupe Lionginai, ačiū 
už tavąjį „Taip“ vyskupiškam vadovavimui 
šiai diecezinei Bažnyčiai, kuri labai pasitiki 
Tavimi.

Daugelis tave jau pažįsta, nes čia tavo 
žemė, tėviškė, kur gimei ir kur subrendo tavo 
pašaukimas. Jie visada žvelgė į tave, sekė 
tavo žingsnius mylėdami ir didžiuodamiesi. 
Galiu tau pasakyti, kad sužinoję apie tavo 
paskyrimą, daugybė žmonių man išsakė 
savo asmeninį džiaugsmą, o pirmasis iš 
jų – vyskupas Kauneckas. 

Esu tikras, kad tavo ganytojiškos 
meilės centre artimiausiais bendradarbiais 
bus kunigai, kuriais uoliai rūpinsies, jų 
dvasine, intelektualine ir materialine būkle, 
drąsindamas ir lydėdamas juos vienybės 
ir brolystės dvasioje, kad visa savo būtybe 
priklausytų Kristui ir per savo tarnystę būtų 
visų tarnavo, trumpai tariant, ganytojai, 
kvepiantys avimis (Popiežius Pranciškus, aliejų 
šventinimo Mišios, 2013 m. kovo 28 d.).

Sveikinu ir linkiu drąsos, mielas vyskupe 
Lionginai: išskleisk visą entuziazmą, kurį esi 
sukaupęs, kad įdirbtum gerą šios vyskupijos 
bendruomenės žemę, padarydamas ją dar 
atviresnę ir gyvybingesnę. Dievo malonė su 
nekantrumu laukia, kada galės veikti tavyje ir 
per tave Panevėžio vyskupijos Bažnyčioje. Ir 
dėl to ji prašo, kad visiškai ja pasitikėtum.

Motiniškas Marijos, Bažnyčios Motinos, 
užtarimas telaimina ir testiprina tavo 
žingsnius ir tavo tarnystę, kad visi galėtų 
pamatyti, jog Tu myli šią vyskupiją: myli, kad 
ir kas beatsitiktų ir iki paskutinio atodūsio.

Mieli bičiuliai, baigiu vėl duodamas žodį 
popiežiui Pranciškui: jis prašo jūsų: „Būkite 
vienybėje su savo vyskupu ir melskitės už 
mane“. Prašau jūsų: taip ir darykite. Ačiū. 
Amen!“

Keletas vyskupo 
Liongino Virbalo SJ minčių

Naujasis Panevėžio vyskupas L. Virbalas 
SJ pirmiausia dėkojo popiežiui Pranciškui – už 
paskyrimą bei jį pasveikinusiam ir padrąsinu-
siam nuncijui mons. Luigi Bonazzi. 

Vyskupas prisiminė, kad prieš 40 metų 
pilnoje žmonių bažnyčioje per kunigų 

šventimus, jis kaip patarnautojas stovėjo 
kamputyje. „Nedaug žingsnių, – sakė vys-
kupas, – skiria nuo patarnautojo vietos iki 
vyskupo – tačiau tai buvo ilgas ir sudėtingas 
gyvenimas, kuriame gėrio pradžia – šeima. 
Tai, ką turiu geriausio, tėvelių Aleksandros 
ir Kazimiero meilės dėka, seserų Kristinos ir 
Reginos dėmesio ir rūpesčio dėka“, – kalbėjo 
vysk. L. Virbalas.

„Stengiuosi visus, kuriuos savo gyvenimo 
kely sutikau ir pažinojau, apglėbti širdy – 
maldoje. Dėkoju kardinolui Audriui Juozui 
Bačkiui, arkivyskupui metropolitui Sigitui 
Tamkevičiui SJ, vyskupui emeritui Jonui 
Kauneckui – bus nelengva tęsti jo darbus.“

Naujasis vyskupas dėkojo visiems sve-
čiams, kunigams. Priminė, kad vysk. Jo-
nas Boruta SJ priėmė jį į Jėzaus Draugiją, 
džiaugėsi šventėje dalyvaujančiu kurso 
draugu vyskupu Rimantu Norvila, kitais 
Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 
kurso draugais, broliais jėzuitais, šventėje 
besimeldžiančiais evangelikais reformatais ir 
stačiatikiais, kurie jam artimi nuo gyvenimo 
Biržuose laikų.

Vyskupas dėkojo visiems, kurie giedojo, 
puošė katedrą, patarnavo. Dėkojo Lietuvos 
televizijai, sudariusiai galimybę visoje Lie-
tuvoje stebėti šv. Mišias. 

Naujasis vyskupas padėką užbaigė kreip-
damasis į Panevėžio vyskupijos kunigus: 
„Esame vienoje valtyje – Bažnyčioje, kurioje 
yra Kristus. Būnant Jo artumoje galime 
darbuotis, jei esame vieningi: jei skauda vie-
nam – kiti negali būti abejingi. Ačiū!” 

Naujasis vyskupas L. Virbalas palaimino 
susirinkusiuosius.

Katedros šventoriuje, 
Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje

Po šv. Mišių ilgai bendrauta Katedros 
šventoriuje, vėliau – prie Katedros esančioje 
Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, kurioje 
nusidriekė ilga sveikintojų eilė. 

Naujasis Panevėžio vyskupas L. Virbalas 
pageidavo, kad sveikintojai nepirktų nei 
gėlių, nei dovanų. Šiems daiktams skirtus 
pinigus prašė aukoti Panevėžio „Carito“ 
organizacijai. Aukų dėžutė buvo pastatyta 
netoli salių su vaišėmis. Bendrystė tęsėsi ir 
prie vaišių stalų. Sveikinimo salėje ekrane 
buvo rodomi vaizdai iš vyskupo gyvenimo, 
veiklos, kelionių...

Pirmąsias šv. Mišias Panevėžio vyskupas 
L. Virbalas SJ jau kitą dieną, sekmadienį, 
(aukojo Panevėžio pataisos namų koplyčioje 
bausmę atliekančioms moterims.

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

Tęsinys. Pradžia Nr. 18

Vyskupas Lionginas Virbalas SJ su šventėje dalyvavusiais jėzuitais.  Iš kairės: I eilėje  –  t. Vidmantas 
Šimkūnas SJ  (provincijos ekonomas, Vilniaus namų vyresnysis, Vilniaus akademinės sielovados 

vadovas), t. Gintaras Vitkus SJ (Lietuvos jėzuitų provinciolas),  t. Ladislovas Baliūnas SJ (Balninkų ir 
Lyduoklių parapijos administratorius); II eilėje – Klemens Werth SJ (jėzuitų Rusijos regiono ekonomas, 
naujokyną ir dalį studijų atlikęs Kaune, Novosibirsko vyskupo Joseph Werth brolis), Claudiu Octavian 

Ciubotariu SJ (Rumunijos jėzuitas, Graikų apeigų katalikas, buvęs vyskupo bendradarbis, Popiežiškosios 
„Russicum“ Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės  kolegijos Romoje ekonomas), t. Algis Gudelis SJ (Jėzuitų
 naujokų magistras, krikščioniškojo gyvenimo bendruomenių dvasinis asistentas – Šiauliai), t. Stasys 

Kazėnas SJ (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios rektorius, Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dvasios 
tėvas), t. Algirdas Paliokas SJ (šeimų judėjimo dvasinis palydėtojas, rekolekcijų vedėjas – Kaunas).

 Iškilmėse dalyvavo dar ir t. Artūras Sederavičius SJ (Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius)

Vyskupas L. Virbalas (viduryje) su Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos kurso draugais. Iš kai-
rės:  kun. Juozas Čičirka (Viduklės Šv. Kryžiaus parapija), kun. Remigijus Gaidys (Šunskų Šv. Marijos 

Magdalietės parapija), Ričardas Rutkauskas (Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija), Saulius Paliūnas 
(Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija), Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Vilkaviškio 

vyskupas Rimantas Norvila,  Rimvydas Marozas (Platelių  Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija), 
Jonas Varaneckas (Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija), mons. Petras Šiurys 

(Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius), Dalius Tubys (Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija) 

Pabaiga
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Ką tik sukako 20 metų, kai Lietuva galu-
tinai įtvirtino savo nepriklausomybę – 1993 
m. rugpjūčio 31 d. paskutiniai okupacinės 
Sovietų Sąjungos kariuomenės daliniai 
paliko Lietuvos valstybę. Ta proga š. m. 
rugpjūčio 30 d., penktadienį, LR Seime įvyko 
forumas-minėjimas „1992 metai: Lietuvos 
ir Rusijos susitarimai dėl kariuomenės 
išvedimo“.

Rusijos kariuomenė galėjo 
likti dešimtmečiams

Forumas pradėtas dienraščio „Lietuvos 
žinios“ fotografo Romualdo Jurgaičio parodos 
„20 metų be okupacinės kariuomenės“ 
atidarymu, kurioje užfiksuoti unikalūs 
derybų su Rusijos federacija dėl okupacinės 
kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos 
teritorijos ir dramatiško kariuomenės 
išėjimo vaizdai. Forumo dalyvius sveikino 
krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, 
LR Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas, 
buvo perskaityta LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės, tą dieną išvykusios su 
vizitu į Vašingtoną, sveikinimo kalba, 
pranešimus skaitė ir prisiminimais dalijosi 
Europos Parlamento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarai ir kiti garbūs svečiai, 
tuomečių įvykių liudininkai.

Kalbant apie 1990–1993 m. sovietų 
armijos iš Lietuvos teritorijos išvedimo pe-
ripetijas, lydėjusias daugybę diplomatinių, 
politinių, socialinių, netgi techninių-logisti-
nių aplinkybių, buvo retoriškai klausta, ar 
įvykių baigtis galėjo būti kitokia. Taip – jeigu 
ne ypatingas lietuvių tautos sutelktumas ir 
principingumas, išlaikytas visoje nepriklau-
somybės atgavimo eigoje. 

Teisės ekspertas, LR valstybinių derybų 
su Rusijos Federacija delegacijos narys Vile-
nas Vadapalas pabrėžė, kad net ir atkūrę ne-
priklausomybę, galėjome patekti į Vidurinės 
Azijos šalių situaciją, kai okupacinė kariuo-
menė pasiliko dešimtmečiams. Okupacinės 
sovietų kariuomenės išvedimas iš Lietuvos 
nebuvo „natūrali“ nepriklausomybės proce-
so tąsa, kaip dabar kartais galima išgirsti – tai 
įvyko tik ypač sudėtingų politinių, diploma-
tinių ir paprastų piliečių pastangomis. De 
facto ir de jure valstybingumo teises atgavusi 
Lietuva sugebėjo įtikinti savo Rytų kaimynę 
išvesti sovietų kariuomenę anksčiau negu iš 
kitų buvusių sovietinio bloko respublikų.

Iki derybų – pyktis ir kraujas

Pirmasis atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės vadovas prof. V. Lands-
bergis mintimis nusikėlė į 1988–1993 m., 
kuriant nepriklausomybės atgavimo ir 
įgyvendinimo politiką, išryškinusius ne-
paprastą tautos susitelkimą krauju aplais-
tytam laisvės atgavimo tikslui. Vienas iš 
esminių jau 1988 m. susikūrusio Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio uždavinių buvo 
pasiekti, kad iš Lietuvos būtų išvesta sovietų 
okupacinė kariuomenė, pakertant bet kokį 
okupacinį „teisėtumą“ ir pasmerkiant 1939 
m. Molotovo-Ribentropo paktą. Tai buvo 
tikras išbandymas besikuriančiai Lietuvos 
diplomatijai. Lietuvai reikėjo įvykdyti 
daug uždavinių: įtikinti Vakarus savo tei-
sumu, rasti paramą, sukonstruoti Lietuvos 
institucijas ir struktūras, o priešišką pusę 
pasisodinti prie derybų stalo.

Padėtis buvo komplikuota, nepaisant to, 
kad 1989 m. vasarą surinkta 1 mln. 600 tūkst. 
parašų dėl Rusijos kariuomenės išvedimo, o 
1992 m. birželio 14 d. įvykusio referendumo 
rezultatai patvirtino šią piliečių poziciją. 
„1989 metų gale Maskvoje Liaudies depu-
tatų iš Lietuvos Sąjūdžio susitikime su SSRS 
kariuomenes vadais pačiam SSRS gynybos 
ministrui Dimitrijui Jazovui pasakiau apie so-
vietų okupacinės kariuomenės neteisėtumą. 
Eta ni naša armija – atsimenu save tai sakantį 
ir jo tirštai raudoną piktą veidą“, ‒ sudėtingai 
besiklosčiusią to meto situaciją piešė vienas 
reikšmingiausių Lietuvos politikų. 

Valdant Michailui Gorbačiovui, Sovietų 
Sąjunga į derybas nėjo. Karinių jos struktūrų 
atstovai persekiojo, kalino, smurtavo prieš 
Lietuvos piliečius, sulaukusius šauktinio 
amžiaus ir atsisakius tarnauti SSRS karinėse 
struktūrose. „Daugelis tarnybai SSRS 
nepaklūstančių Lietuvos jaunuolių į Tėvynę 
buvo parvežami nukankinti karstuose“, ‒ 
priminė prof. V. Landsbergis.

Derybos: kaltinimai ir nevyk-
domi susitarimai

Inicijuoti kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos leido 1991 m. Rusijoje įvykusi 
demokratinių jėgų pergalė, vadovaujant 
Rusijos Prezidentui Borisui Jelcinui. Nors 
derybinė Lietuvos pozicija, kaip ypač 
akcentavo V. Vadapalas, tiek tarpvalsty-
biniame derybų su Rusija, tiek tarptauti-
niame kontekste rėmėsi skaidriais, aiškiais 
ir tarptautinės teisės patvirtintais principais: 
kaip kad valstybės suvereniteto, nesikišimo 
į jos vidaus reikalus, restitucijos, sąžiningo 
įsipareigojimų vykdymo dėl kariuomenės 
išvedimo grafiko, kurio Rusija nelaikė 
tarptautine sutartimi, derybos nebuvo 
lengvos. Be to, Lietuvos atvejis buvo uni-
kalus reiškinys tarptautinės teisės prak-
tikoje, o tai nelengvino aplinkybių. Kaip 
pabrėžė V. Vadapalas, Baltijos valstybės 
neatsirado kaip naujos valstybės, todėl joms 
negalėjo būti pritaikyti dekolonizacijos ar 
kiti klasikiniai sutarčių vertinimo modeliai. 
Tarptautinė teisė turėjo būti pritaikoma kaip 
nepriklausomybės atkūrimo rezultatas.

Nors 1991 m. liepos 29 d. sutartyje Rusija 
pripažino, kad 1940 m. aneksijos pasekmės 
pažeidė Lietuvos suverenitetą, po metų 
vykusiame Helsinkio viršūnių susitikime 
Rusija apkaltino Baltijos valstybes žmogaus 
teisių pažeidimu ir pasiūlė sankcijas. Lietu-

vos Nepriklausomybės Akto signataras, 
LR valstybinių derybų su Rusijos Fede-
racija delegacijos narys Valdemaras Katkus 
prisiminė, kaip šiame susitikime Vokietijos 
delegacijos vadovas primygtinai reikalavo 
atšaukti reikalavimą dėl Rusijos armijos 
išvedimo iš Baltijos valstybių, antraip dėl 
mūsų užsispyrimo esą suirs Helsinkio 
vadovų susitikimas, nes Rusija būtinai 
užprotestuos šį reikalavimą.

1992 m. sausio 31 d. Vilniuje įvyko pir-
masis diplomatinis abiejų šalių delegacijų 
susitikimas. Daugelis forumo svečių aptarė 
tarp abiejų šalių komplikuotai vykusias 
derybas. Lietuvos ir Rusijos pozicijos iš 
pradžių kardinaliai skyrėsi. Šalys nesutarė, 
kaip teisiškai apibrėžti Rusijos kariuomenės 
buvimą Lietuvos teritorijoje po SSRS žlugimo 
ir likviduoti šias pasekmes. Rusija siekė 
įtikinti, kad iširus SSRS, jos ginkluotosios 
pajėgos perėjo į Rusijos Federaciją, taigi esą 
reikia sudaryti sutartį ir joje suderinti abiems 
šalims perėjusias teises ir pareigas, kas iš 
esmės reiškė Rusijos kariuomenės buvimo 
Lietuvoje įteisinimą. Kategoriškai nesu-
tikome su šiuo variantu, kuris buvo siūlomas 
buvusioms Nepriklausomų valstybių san-
draugos, jungiančios 10 buvusių Tarybų 
Sąjungos respublikų, šalims. Be to, reikalau-
ta, kad Lietuva atlygintų SSRS kariuomenės 
palikimo žalą.

Susitarimas pasiektas 1992 m. rugsėjo 
8 d. Jis skelbė, kad Lietuva, niekaip 
neįstojusi į SSRS sudėtį, nebuvo jos teisių ir 
pareigų perėmėja. Tą dieną Maskvoje buvo 
pasirašytas Rusijos Federacijos ginkluotųjų 
pajėgų išvedimo iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos grafikas, kuriuo remiantis Rusijos 
Federacija savo kariuomenę turėjo išvesti 
iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. Tačiau grafiko 
Rusija nesilaikė.

„Buvome drąsūs ir akiplėšiški“

Lietuvos kariuomenės vadas, Parla-
mento gynėjas generolas Arvydas Pocius 
prisiminė, kaip išvedant sovietų armiją iš 
Lietuvos Rusijos karininkai maištavo, 
demonstravo agresiją. Vyko konfliktai 
ir susistumdymai tarp ginkluotų abiejų 
valstybių kareivių. Grasinta kariuomenės 
išvedimo neteisėtumu. Nelegaliai buvo 
pildomi Kazlų Rūdos ir Kėdainių kariniai 
aerodromai. Kauno rajone, šalia Lietuvos 
karinio posto, okupacinės kariuomenės 
padalinys pastatė savo postą. Tai tik keli 
faktai, liudijantys dramatiškus ano meto 
įvykius. „Lietuvos karinės pajėgos dar buvo 
tik kūrimosi stadijoje. Neturėjome nei pat-
irties, nei ginkluotės“, ‒ sunkią tuometinės 
Lietuvos kariuomenės padėtį aiškino A. Po-
cius. Mūsų karininkai turėjo tik pistoletus, 
medžioklinius šautuvus arba iš partizanų 
laikų išsaugotus ginklus. Padėjo tik ypa-
tingas jų pasiaukojimas. Tuo tikslu tarnavo 
567 kariai savanoriai. Per keletą aktyvios 
blokados mėnesių kariai savanoriai kartu su 

kelių policija ir pasieniečiais patikrino 18 341 
Rusijos karinį automobilį ir 47 080 Rusijos 
karių dokumentų.

Kaip pavyko padaryti, kad nepaisant dide-
lio Rusijos priešiškumo mums pavyko efek-
tyviai ir gana greitai išvesti jos karius? „Buvome 
nepriklausomi savo dvasia ir sprendimais – 
niekas nei Vakaruose, nei Rytuose nebuvo 
mums neginčijamu autoritetu. Turėjome 
tikslą, kuris tiek Vakarų, tiek Rytų politi-
kams atrodė neįmanomas – neišsigandome jų 
skepsio. Buvome drąsūs ir akiplėšiški“, – taip 
tvirtino Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras, LR valstybinių derybų su Rusijos 
Federacija delegacijos narys, buvęs krašto 
apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Jis 
tęsė: „Mes organizavome ataką prieš svarbi-
ausius SSRS ramsčius – atakavome Komunistų 
partiją, skleisdami informaciją apie jos nusi-
kaltimus žmogiškumui, organizavome Sąjūdį 
kaip ypač efektyviai veikiančią organizaciją, 
SSRS armiją pastatėme į labai psichologiškai 
keblią padėtį, inicijuodami joje tarnaujančių 
žmonių pasitraukimą ir atskleisdami vidines 
jos negeroves, diskreditavome KGB veiklą, 
nukreiptą prieš visuomenės interesus. Taip 
privertėme oponentą sėsti prie derybų stalo – 
vietoje to, kad būtume sunaikinti, jis derėjosi 
su mumis.“

Ateities negalime nujausti

SSRS okupacinės kariuomenės pasitrauki-
mas iš Lietuvos teritorijos – tikra sėkmės isto-
rija. Dar ir todėl, kad daugelis Vakarų politikų, 
kaip akcentuota forume, netikėjo SSRS iširimu 
arba tokios baigties scenarijų laikė katastrofa. 
Vis dėl to mums pavyko. Žinoma, kaip neleido 
pamiršti prof. V. Landsbergis, viską aplaistant 
Sausio 13-osios krauju.

Prezidentės žodžiais tariant, SSRS 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos pro-
cesas yra istorijos pamoka šiandienai: 
„Didžiosios valstybės niekada neatsi-
sako didelių interesų. Kinta tik priemonės, 
naudojamos jiems įgyvendinti. Ne kartą 
patyrėme, kad dvidešimt pirmajame amžiuje 
ginkluotąsias pajėgas sėkmingai pakeičia 
viešoji diplomatija, energetiniai ir ekono-
miniai žaidimai, kibernetinės ir informacinės 
atakos. Tik nuolat mokydamiesi ugdyti savo 
tautos vieningumą ir principines nuostatas 
atremsime valstybei pavojingas grėsmes.“ 

Laikytis lietuvių tautai būdingų principų 
linkėta ir ateityje, ypač tolesnėse derybose su 
Rusija. Pabrėžta, kad net ir praėjus daugiau 
nei dvidešimčiai metų po nepriklausomybės 
atkūrimo į šią valstybę reikia žiūrėti ypač            
budriai. „Ateitis gali pateikti naujų reiškinių, 
kurių joks praeities žinovas negali nujausti. 
Ateitis visada yra daugiau nei horizontas, 
kurį brėžia mūsų atmintis. Tokia yra prae-
ities pamoka dabarčiai“, ‒ sakė Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras Romual-
das Ozolas.

Jono Česnavičiaus nuotr.

Okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 20-metis

Okupacinės kariuomenės išvedimas – išmokta pamoka?
Jurga DIRKSTYTĖ, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

Lietuvos užsienio politika

Prasideda naujas Lietuvos ir JAV 
strateginio bendradarbiavimo etapas

sprendimų. Todėl Lietuva ir Baltijos šalys 
pereina į naują strateginio bendradarbiavi-
mo su JAV etapą“, – sakė Prezidentė. 

Pasak Prezidentės, JAV siekis stiprinti 
bendradarbiavimą su Baltijos ir Šiaurės šali-
mis padės Lietuvai siekti strateginių tikslų.

JAV palaiko Lietuvos ir Baltijos šalių 
energetinio savarankiškumo siekį ir įsipar-
eigoja stiprinti energetinį Baltijos regiono 
saugumą. Tiesioginė parama išsakyta Lietu-
vos vykdomam Trečiojo energetikos paketo 
įgyvendinimui, energetinėms jungtims su 
Vakarais, energijos išteklių tiekimo įvairo-
vės užtikrinimui. Prezidentės teigimu, prie 
alternatyvių energijos šaltinių gali prisidėti 

ir JAV, palengvindama leidimų išdavimą 
skalūninių dujų eksportui į NATO šalis, taip 
pat ir Lietuvą. JAV dujos yra keturis kartus 
pigesnės nei Europoje.

Branduolinio saugumo užtikrinimas – 
taip pat bendras Lietuvos ir JAV interesas. 
Bendradarbiavimas šioje srityje Lietuvai 
svarbus siekiant, kad aukščiausi tarptau-
tiniai saugumo reikalavimai būtų taikomi 
kaimynystėje planuojamoms AE. Pernai 
Lietuva buvo pakviesta į Branduolinio sau-
gumo viršūnių susitikimą Seule. Lietuvoje 
taip pat veikia kartu su JAV pagalba įsteigtas 
Branduolinio saugumo centras.

Saugi Rytų kaimynystė taip pat bendras 

Lietuvos, ES ir JAV siekis. Pasak Prezidentės, 
demokratizacijos plėtra Rytų partnerystės 
šalyse yra svarbi ne tik šių šalių raidai, bet 
ir viso pasaulio saugumui, todėl Ukrainos 
eurointegracija ir rezultatyvus Vilniaus 
viršūnių susitikimas turi geostrateginę 
reikšmę.

Santykių su Rytų partnerystės šalimis 
stiprinimas yra vienas svarbiausių šiuo metu 
ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos 
prioritetų. Lietuvos pastangomis siekiama, 
kad Vilniaus viršūnių susitikime šį rudenį 
būtų pasirašyta ES asociacijos sutartis su 
Ukraina bei parafuotos asociacijos sutartys 
su Moldova, Gruzija ir Armėnija.

Lietuvos vadovė su JAV Prezidentu taip 
pat aptarė per Lietuvos pirmininkavimą ES 
Tarybai pradėtas derybas dėl Transatlanti-
nės ES ir JAV prekybos sutarties. Didžiau-
sias pasaulyje prekybinis susitarimas padės 
sukurti milijonus naujų darbo vietų, paska-
tins investicijas ir ekonomikos augimą. 

Baltijos šalių ir JAV Prezidentai aptarė 
ir padėtį Sirijoje, kuri kelia rimtą susirū-
pinimą visai tarptautinei bendruomenei. 
Šalies vadovė pabrėžė, kad cheminio ginklo 
naudojimas yra nepateisinamas. 

Prezidentės spaudos tarnyba
Dž. G. Barysaitės nuotr.

Atkelta iš 1 p.
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Skelbimai, reklama
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Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ 
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, edukacines 
pamokėles ar  įmonės renginius bei kitas Jums svarbias šventes.

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms 

grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) 

„Šimtalapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji 

kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Vilniaus mieste nuolatiniam darbui reikalingi 
mūrininkai. Tel. 8 698 48 288

PR

„Tele2“ mažina kainas 
studentams

Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ 
įsibėgėjančius naujus mokslo metus pra-
dėjo pasiūliusi naujų galimybių sutaupyti. 
Visi Lietuvos universitetų, kolegijų ar 
profesinių mokyklų studentai vos už 12 
Lt/mėn. galės nevaržomai kalbėti „Tele2“ 
bei „Pildyk“ tinkluose. 

Taip pat studentai gaus 100 minučių 
pokalbiams į kitus Lietuvos tinklus, 1000 
SMS žinučių į visus tinklus ir 1 GB duo-
menų naršymui telefone.

Visos paslaugos – viename plane

Pasirinkę planą „Studentas“, aukštųjų 
ir profesinių mokyklų studentai vos už 12 
Lt mėnesio mokestį gaus visas reikiamas 
mobiliojo ryšio paslaugas.

„Studentai turi kam išleisti pinigus ir 
be ryšio paslaugų, tad maža kaina jiems 
svarbi. Iš visų klientų studentai bene 
dažniausiai naudojasi visomis mobiliojo 
ryšio paslaugomis – ir skambina, ir rašo, ir 
naršo. Todėl į atnaujintą mokėjimo planą 
sudėjome viską, ko reikia bendravimui 
ir studijoms“, – sakė Tomas Burovas, 
„Tele2“ rinkodaros vadovas.

Pasak jo, mokėjimo planą „Studentas“ 
labai gerai vertina studentų tėvai, dažnai 
apmokantys ryšio sąskaitas. „Vaikams 
išvažiavus, tėvams yra svarbu neprarasti 
bendravimo su jais, todėl mobilusis ryšys 
reikalingas. Studentams siūlomos geros 
sąlygos piniginės labai nepaplonins. Be to, 
bet kuris studentas apsidžiaugs mokslus 
pradėjęs su nauju išmaniuoju telefonu už 
mažesnę kainą“, – sakė T. Burovas.  

Nemokamai ir neribotai kalbėti „Tele2“ 
bei „Pildyk“ tinkluose ar 100 minučių bet 
kuriame kitame Lietuvos tinkle, parašyti 
1000 SMS bei išnaršyti net 1 GB duomenų 
dabar gali tiek esami, tiek ir nauji bendro-
vės klientai. Tam tereikia atvykti į bet kurį 
„Tele2“ saloną ir sudarant sutartį pateikti 
galiojantį studento pažymėjimą. 

Išmanieji telefonai
 nuo 69 Lt

Studentai vieni pirmųjų išbando 
ir perpranta naujas išmaniųjų telefo-

nų funkcijas. Be to, išmanusis neretai 
puikiai pasitarnauja studijoms. Kad 
bendrauti ir mokytis būtų lengviau, 
„Tele2“ studentams naujausius išmanių-
jų „Samsung“ telefonų modelius siūlo už 
mažesnę kainą. 

Mėgstantiems kompaktiškus ir pato-
gius telefonus siūlomas „Samsung Galaxy 
S Duos“. Praėjusiais metais pristatytas 
modelis turi 5 megapikselių kamerą, 
itin ilgai neišsekančią bateriją. Telefone 
vienu metu galima naudotis dviejomis 
SIM kortelėmis. Kartu su planu telefoną 
galima gauti už 69 Lt pradinę įmoką ir už 
jį atsiskaityti per dvejus metus, kas mėnesį 
mokant 20 Lt mėnesio mokestį.

Norintiems įnešti į savo gyvenimą 
daugiau spalvų, „Tele2“ siūlo „Sam-
sung Galaxy S3“. 16 milijono taškų 
gama bei 8,1 megapikselio kamera leis 
daryti itin kokybiškas nuotraukas. Pasi-
rinkus planą „Studentas“, „S3“ modelio 
pradinė įmoka yra 189 Lt, mėnesio 
įmoka – 45 Lt.

Studentai gali rinktis ir naujausią 
„Samsung“ pasididžiavimą – „Samsung 
Galaxy S4“. 13 megapikselių kamera, 
keturių branduolių procesoriumi ir nau-
jausių technologijų puokšte išsiskiriantis 
telefonas puikiai tiks bet kuriam pažan-
giam studentui. Kartu su planu jį bus 
galima gauti už 49 Lt ir 80 Lt mėnesinį 
mokestį. 

Telefonų pasiūlymai kartu su planu 
„Studentas“ galioja sudarant dvejų metų 
sutartį. Daugiau informacijos apie telefo-
nus ar pasiūlymus galima sužinoti apsi-
lankius artimiausiame „Tele2“ salone.

Užs. Nr. 27

Pasirinkę planą „Studentas“, aukštųjų ir profesinių mokyklų studentai vos už 12 Lt mėnesio mokestį 
gaus visas reikiamas mobiliojo ryšio paslaugas, o „Samsung“ telefonus galės įsigyti už mažesnę kainą

Kviečiame apsilankyti Kauno 
arkivyskupijos muziejuje

Kauno arkivyskupijos muziejus (M. Valančiaus g. 6, senieji Žemaičių vyskupų 
rūmai prie arkikatedros bazilikos) maloniai kviečia į atnaujintas ekspozicijas, parodas, 
rengiamus edukacinius užsiėmimus.

1. Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20-osioms metinėms pažymėti 
paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II“, eksponuojama Šv. Tėvo relikvija – vilkėtas 
arnotas, dovanos, knygos, albumai, nuotraukos.

2. J. E. Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) Šv. Romos kardinolu pakėlimo 
25-osioms metinėms pažymėti – jo memorialiniame bute susitikimai, liudijimai, 
dokumentinio filmo peržiūra, gyvo balso įrašo klausymas Eksponuojami memorialūs 
baldai, liturginiai drabužiai, dokumentai, asmeniniai daiktai, nuotraukos.

3. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ ekspozicija, atskleidžianti pogrindžio 
Bažnyčios veiklą 1972–1989 m. Eksponuojama pogrindžio leidiniai, jų dauginimo priemo-
nės, dokumentai, relikvijos, nuotraukos, apdovanojimai ir kt. Vyksta moksleivių istorijos 
pamokos, susitikimai su pogrindžio Bažnyčios dalyviais ( iš anksto susitarus).

4. Paroda „Kauno arkivyskupijos istorija“ (1926–2012), eksponuojama istoriniai 
dokumentai, nuotraukos, relikvijos, dovanos ir kt.

5. Kun. Pijaus Brazausko meno kūrinių paroda „Teesie šventas Tavo vardas“.
Kauno arkivyskupijos muziejus lankytojus nemokamai priima darbo dienomis 

10–16 val., grupės priimamos iš anksto susitarus.
Maloniai kviečiame!
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Mieli skaitytojai ir 
prenumeratoriai, 
nacionalinio Lietuvos istorijos 

laikraščio „Voruta“ prenumeratoriai 
(privatūs asmenys) gali nemokamai 
skelbti  laikraštyje skelbimus,  
sveikinimus, užuojautas, nekrologus. 
Siųsti el. paštu vorutosfondas@
voruta.lt ar telefonu 8 603 11 117.

Iš anksto dėkojame už paramą.

„Vorutos“ redakcija


