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Atminimo kryžius – 
sukilėliams ir kunigui

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius, Anykščiai

Lietuvos užsienio politika

Reikšminga diplomatinė pergalė – 
Lietuva tapo Jungtinių Tautų Saugumo 

Tarybos nenuolatine nare

Lietuvių šventė Seinų bazilikoje
Sub signo nobili-Seinų kraštas

Nukelta į 3 p.

Atminimo kryžiaus, šį rudenį iškilusio Anykščių bažnyčios šventoriuje buvusiam Anykščių parapijos klebonui 
Ferdinandui Stulginskiui ir visiems 1863-aisiais laisvės siekusiems anykštėnams, šventinimo iškilmės

Nukelta į 13 p.

Niujorke, Jungtinių Tautų (JT) Genera-
linėje Asamblėjoje, spalio 17 d. vykusiuose 
rinkimuose Lietuva balsų dauguma buvo 
išrinkta į JT Saugumo Tarybos nenuolatines 
nares 2014–2015 m. kadencijai. Lietuvos 
kandidatūrą palaikė 187 valstybės.

„Tai didžiulė Lietuvos sėkmė ir reikš-
mingas užsienio politikos pasiekimas, 
liudijantis mūsų diplomatijos brandą 
bei išaugusį tarptautinį valstybės presti-
žą“, – pareiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius.

Ministras pabrėžė, kad JT valstybių 
balsų dauguma Lietuvai suteikta teisė tapti 
JT Saugumo Tarybos nenuolatine nare yra 
didžiulė atsakomybė ir rimtas iššūkis vals-
tybės diplomatinei tarnybai.

„Mūsų visų laukia sunkus ir atsakin-
gas darbas siekiant taikos pasaulyje bei 
stiprinant tarptautinį saugumą, bet aš 
neabejoju, kad mes esame pasirengę gar-
bingai ir profesionaliai priimti visus – net 
sudėtingiausius – globaliosios diplomatijos 
iššūkius“, – teigė L. Linkevičius.

Kalbėdamas apie tikslus, ministras akcen-
tavo Lietuvos siekį stiprinti mažų valstybių 
įtaką Saugumo Taryboje, Tarybos skaidrumą 
ir atvirumą. Ministras užtikrino, kad Lietuva 
pasirengusi konstruktyviai diskusijai su visais 
Tarybos nariais ir ketina aktyviai dalyvauti 
sprendžiant visus darbotvarkės klausimus.

„Lietuva nuosekliai gins kertines JT ver-
tybes ir principus. Dirbdami Saugumo Tary-
boje ypatingą dėmesį skirsime prevencijai ir 
civilių apsaugai konfliktų zonose, ypač ginant 
moterų ir vaikų teises, kovai su seksualiniu 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių sveikina Rusijos nuolatinis 
JT atstovas Vitalijus Čurkinas (kairėje)

smurtu kaip karo priemone, naujiesiems 
iššūkiams taikai ir tarptautiniam saugumui, 
taip pat skatinsime gerbti demokratiją, žmo-
gaus teises ir teisės viršenybės principą – tiek 

Nukelta į 9 p.

Šv. Mišias aukojo prelatas E. J. Putrimas, kunigai A. Kesilis, V. Girdžiušas ir P. Gucevičius

Šereiklaukis ir jo dvaras. III d.

Dr. Martynas PURVINAS
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Mažoji Lietuva

Enzys Jagomastas. Gyvenimas ir veikla*
Giedrė SKIPITIENė, Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. kultūrologė, Bitėnai, Pagėgių sav.

Ir šį kartą, kaip ir daugelį kartų prieš tai, 
stovėdama ant bedugnės krašto – visiško 
materialaus gyvenimo žlugimo, kultūrinės 
ir dvasinės erdvės niekinimo akivaizdoje, 
Enzio Jagomasto šeima, matyt, net nesvarstė 
galimybės išvykti iš Tilžės, jei ne į Lietuvą, 
tai bent į Klaipėdos kraštą. 

Vokiečių valdžios nurodymu spaustu-
vė „Lituania“ uždaryta 1940 m. rudenį. Ko-
mercinė Jagomasto įmonės veikla sustab-
dyta 1941 m. Griežtėjo reikalavimas apleisti 
kraštą. 1941 m. kovo mėnesį Jagomastams 
buvo nurodyta išvykti iš Tilžės per 24 va-
landas. Šeima išvyko į Vilnių, o spaustuvės 
įranga Vokietijos valdžios įsakymu buvo 
nusavinta, išmontuota ir išvežta.

Jagomastas išsivežė į Vilnių savo bib-
lioteką – retųjų XVI–XX a. spaudinių ir 
veiklos archyvą, kurį labai vertino.

Vilniuje šeima gyveno Klaipėdos g. 3, 
bet neilgai. Rugpjūčio 21 d. šeimos nariai 
buvo nacių susekti, suimti ir sušaudyti 
Paneriuose. Profesorius Domas Kaunas 
knygoje „Donelaičio žemės knygiai“ rašo, 
jog jam pavyko nustatyti, kad su Jagomas-
tais artimai bendravo Vilius Pėteraitis, 
ypač su sūnumi Jurgiu. Abu jaunuoliai 
kartu studijavo Lietuvos universitete ir 
abu priklausė Mažosios Lietuvos studentų 
draugijai. Po karo gyvendamas Kanadoje 
jis paskelbė jam žinomas Jagomastų žū-
ties aplinkybes „Žiburiuose“. Pėteraitis 
pasakoja: „Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., 

6 val. ryto staiga dingo Vilmantas su 
žmona. Tarnaitė pranešė, kad atvyko 
uniformuotieji ir juos išsivedė. Dviem 
dienom praėjus, šeštadienį, rugpjūčio 23 
d., 6 val. ryto dalis gestapininkų gaujos at-
vyksta į senojo Jagomasto butą, o kita dalis 
nuvyksta pas jo sūnų Jurgį (gyveno Tilto 
g. Nr. 3) ir suima juos. Jagomasto bičiulis 
Jonas Berželionis, su kuriuo susipažino 
dirbdamas spaustuvėje, išgelbėjo dalį ar-
chyvo ir knygų, išnešė iš buto susidėjęs į 
maišą. Kai grįžo paimti dar, vokiečiai jau 
buvo viską paėmę ir išvežę nežinia kur. 
Jono Berželionio dėka išgelbėtoji dalis 
Jagomasto spaustuvės archyvo, knygų 
saugoma Vilniaus universiteto bibliote-
koje. Po Jagomastų šeimos sunaikinimo 
Panerių miške slaptu dokumentu buvo 
pranešta, kad Jagomastų šeima sunai-
kinta, bet nedelsiant reikia neutralizuoti 
Meklenburgerių gimines, gyvenančias 
Tilžės apylinkėse ir Drezdene – Lofšice 
gyvenantį Emilį Jagomastą. Yra žinoma, 
kad Emilis liko gyvas. Manoma, kad jam 
nuo pražūties išsigelbėti padėjo tuo metu 
jau Vokietijoje gyvenęs didelis šeimos 
draugas Vilius Gaigalaitis.“

Kodėl Jagomasto šeimos atminimas ne-
įamžintas, veikla mažai tyrinėta? Gal dėl 
to, kad neliko giminių – visus sušaudė, gal 
dėl to, kad gyveno Tilžėje, kad Lietuvoje 
jokių pėdsakų lyg ir nėra, kad sovietiniais 
metais nebuvo parankus minėti. Gaila ir 

Tęsinys. Pradžia Nr. 21

Kenotafas Lumpėnų kapinėse  Jagomasto šeimai, nužudytai Paneriuose, atminti Kenotafas Lumpėnų kapinėse Jagomasto tėvų atminimui

Lumpėnų kapinėse rasta metalinio kryžiaus dalis, kurioje užrašyta „Juras Jagomastas“

graudu, kad Jagomasto pavardė dažnai 
glumina net ir labai išsilavinusį tautietį, o 
apie šios šeimos nuopelnus Lietuvai žino 
retas tautietis.

1996 m. Algio Karoso, seserų Irmos ir 
Rūtos Hakaičių ir kitų atsidavėlių iniciaty-
va buvo pastatytas paminklinis akmuo ant 
menamos nužudymo vietos Paneriuose.

Gimtajame Lumpėnų kaime esanti 
pagrindinė mokykla prieš keletą metų 
buvo pavadinta Enzio Jagomasto vardu. 
Mokyklos bendruomenė įkūrė kuklią 
ekspoziciją, skirtą Jagomastų šeimai, kapi-
naitėse, kuriose tikriausiai palaidoti Enzio 
Jagomasto tėvai, pastatė medinį krikšto 
formos kenotafą, o po metų ir kitą – skirtą 
Paneriuose nužudytai Enzio Jagomasto 
šeimai. Tvarkant šias kapines buvo rastas 
metalinis kryžius, skirtas anksti mirusiam 
Jurui Jagomastui. Pagal gimimo datą 
tai turėtų būti Enzio Jagomasto brolis. 
Šis kryžius tik patvirtino nuomonę, kad 
Jagomasto giminaičių amžinojo poilsio 
vieta yra Lumpėnų kapinaitėse. Enzio 
Jagomasto mokyklos bendruomenės 
veikla džiugina. Lumpėniškiai žino, kas 
buvo Jagomastas. Tačiau mokykla, kaip 
ir daugelis Lietuvos mokyklų, nyksta, nes 
mažėja moksleivių skaičius. 

Pirmaisiais atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės metais Mažosios Lietu-
vos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas 
Šilas rūpinosi, kad Tilžėje, ant Jagomasto 

gyvenamojo namo sienos (spaustuvės 
pastatas neišliko), būtų pritvirtinta kad ir 
kukli atminimo lenta. Tačiau to nepavyko 
padaryti. Martyno Jankaus muziejuje ir 
Rambyno regioninio parko Lankytojų 
centro ekspozicijoje yra minimas Enzys 
Jagomastas, bet tai yra taip mažai... Enzio 
Jagomasto ir jo šeimos atminimas turėtų 
būti suvoktas ir įprasmintas valstybės 
mastu. Viena Pagėgių savivaldybė negali 
ant savo pečių pakelti beveik visos Ma-
žosios Lietuvos didžiavyrių atminimo 
įprasminimo reikalų. Enzio Jagomasto šei-
ma gyvenimą paaukojo Lietuvai ir mūsų 
valstybė turi deramai jiems padėkoti.

Ant namo, kuriame Tilžėje gyveno 
Enzio Jagomasto šeima, greitai turėtų būti 
pritvirtinta atminimo lenta. Tai Lietuvos 
konsulato Tilžėje nuopelnas. Prieš tai mes 
turėtume pasirūpinti bent viena to namo 
siena, nes nuo pat 1940-ųjų ji nematė nei 
tinko, nei dažų...

G. Skipitienės ir 
J. Vercinkevičiaus nuotr.

*Pranešimas skaitytas š. m. rugpjūčio 10 d.
 Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnai, 

Pagėgių sav.) vykusioje konferencijoje, skirtoje 
Martyno Jankaus 155-osioms gimimo 

metinėms ir laikraščio „Aušra“
 130-osioms išleidimo metinėms pažymėti

Pabaiga

Paminklinis akmuo Jagomasto šeimai atminti Paneriuose



�Voruta 2013 m. spalio 26 d. Nr. 22 (786)

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Šereiklaukis ir jo dvaras. III d.
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

2013 m. spalio 16 d. sukako 30 metų, kai 
Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilikoje 
kunigas Jonas Jurgis Macekas po ilgų drau-
dimų ir kovų metų vėl aukojo šv. Mišias lie-
tuvių kalba. Ši sukaktis, primenanti atkaklias 
lietuvių kovas ir sustiprinanti tikėjimo dvasią, 
buvo iškilmingai paminėta sekmadienį, spa-
lio 20 d., Seinų bazilikoje. Šv. Mišias aukojo 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas už-
sienio lietuvių pastoracijai prelatas Edmun-
das J. Putrimas, drauge su juo meldėsi buvę 
Seinų vikarai, patarnavę lietuviams, Valdas 

Lietuvių šventė Seinų bazilikoje
Sub signo nobili-Seinų kraštas

Girdžiušas ir Arūnas Kesilis bei dabartinis 
vikaras kunigas Petras Gucevičius.

Į šv. Mišias susirinko gausus būrys lietuvių 
iš Seinų ir kitų aplinkinių parapijų. Iš Vilniaus 
palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos atvy-
ko bažnytinis choras, kurio giedamos giesmės 
suteikė šventei ypatingą sakralumo jausmą. 
Tarp svečių, atvykusių iš Lietuvos, buvo grupė 
ateitininkų, kuri savaitgalį, spalio 19-ąją, lankė-
si etninėse lietuvių žemėse Lenkijoje.

Po šv. Mišių atvykusiems kunigams buvo 
įteiktos padėkos. Taip pat buvo paminėti ir 

negalėję atvykti kunigai: Romualdas Zdanys 
ir Bernardas Augaitis. Sveikinimų sulaukė 
senoliai – šv. Mišių lietuvių kalba kovų vete-
ranai, kuriems teko už lietuvišką maldos žodį 
ir giesmę nemažai pakovoti. 

Visus labai sujaudino Seinų lietuvių 
vaikų giesmė su judesiais, kurią jie atliko 
bažnyčioje po šv. Mišių drauge su kunigu 
Petru Gucevičiumi.

Visiems vaikams ir jaunimui prelatas 
E. J. Putrimas padovanojo apyrankę-rožančių, 
skirtą Tikėjimo metams. Po Mišių svečiai 

ateitininkai, atvykę iš Lietuvos, dar ilgai 
kalbėjo, kad Seinų šventė tapo gerų įspūdžių 
viršūne, kuriuos jie išsiveš iš šios nuostabios, 
gamtos grožiu ir lietuviškais papročiais 
pasižyminčios žemės.

Po maldų ir sveikinimų seiniškiai ir 
svečiai tęsė bičiulišką bendravimą „Lietuvių 
namuose“ prie gausiai vaišėmis apkrauto 
stalo, džiuginami lietuviškos dainos.

punskas.lt, MT
Šaltinis: www. punskas.pl

Atkelta iš 1 p.

Šereiklaukio dvaro rūmai XIX a. Piešinys iš S. Stonio rinkinio

Šereiklaukio dvaro rūmai XX a. pradžioje, iki 1914 m.

Kaip rodo XVIII a. dokumentai, tuomet 
senasis vieškelis iš Ragainės į Kauną jau 
nebekirto Šereiklaukio dvaro sodybos. 
Atvykstant iš Kauno ar Smalininkų, tada 
keltasi per Jūros upę. Nuo perkėlos dešiniuoju 
Jūros krantu ėjęs medžiais apsodintas kelias 
sužvarbusius keliautojus vedė tiesiog į šiltą 
karčemą (užeigą), kur buvo galima pasistip-
rinti ar pernakvoti. Anuomet populiarią 
įstaigą supo keli sodybos pastatai. Netoliese 
dar stovėjo kalvės (anų laikų „autoserviso“) 
sodyba. Ta vieta pagal ankstesnių laikų 
kolonistą vadinta Klauciškiais.

Išėję iš karčemos ar atsispyrusieji jos 
vilionėms, toliau keliaudavo rytų link iki 
sankryžos su vieškeliu Ragainė–Vilkyškiai. 
Tas vieškelis anuomet taip pat buvo apso-
dintas medžiais kaip svarbus ir daugeliui 
žinomas kelias. Vieškeliu pasukusieji pietų 
link, atsidurdavo ties Šereiklaukio vandens 
malūno sodyba.

Tą malūną maitino neseniai atkurtas tven-
kinys ir iš Vilkyškių aukštumų tekėjęs upelis. 
Malūno sodybos pastatai buvo susispietę ke-
lio rytinėje pusėje. Netoliese buvo dar vienos 
didelės pakelės karčemos sodyba.

Netoli nuo malūno buvo dar viena kryž-
kelė. Vakarų link nuo ten keliauta į Ragainę, 
o pietryčių link ėjo medžiais apsodinta alė-
ja – įvažiavimas į Šereiklaukio dvaro sodybą. 
Palei kelią į Ragainę stovėjo Šereiklaukio kai-
mo sodybos su savo daržais ir arimais.

Įdomi buvo ir dvaro sodybos kaimynys-
tė. Piečiau tos sodybos plytėjo dvaro daržai, 
o už jų specialūs plotai apyniams auginti. 
Tai primena, kad anuomet alus ir jo gėrimas 
buvo svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Daž-
nų epidemijų laikais alus buvo sveikesnis 
gėrimas už ne visada švarų vandenį, alus 
krašto žmonėms dažnai atstodavo sriubas 
ir kompotus.

Ne kartą perstatinėta Šereiklaukio 
dvaro sodyba neretai keisdavo savo pavi-
dalą. XVIII a. buvo suformuotas anuomet 
madingas kvadratinis didelis kiemas, kurį 
supo stambūs ūkiniai pastatai – tvartai ir 
daržinės. Už rytinio tvarto iki pat Jūros pa-
krantės driekėsi ganykla dvaro žirgams.

Dvaro rūmai stovėjo didžiojo kiemo 
vakariniame pakraštyje, abipus jų kaip sar-
gybiniai buvo pastatai tarnams ir kitiems. Į 
vakarus nuo rūmų stovėjo pagrindinis dvaro 

svirnas – seniausias iki mūsų dienų išlikęs 
sodybos statinys. Į pietvakarius nuo dvaro 
rūmų buvo iškasta didelė kūdra, kurią supo 
keli mažesnieji pastatai – senesnių laikų 
palikimas.

XIX a. Šereiklaukį ir jo apylinkes užvaldę 
Dresleriai ėmėsi pertvarkyti ir senojo dvaro 
sodybą. Gal tuometiniams architektams ar 
keliautojams patarus, dvarininkai ėmėsi 
ne vien perstatyti atskirus pastatus, bet 
ir pertvarkyti didžiulius plotus pagal 
Prancūzijos ar Italijos valdovų dvarų 
pavyzdžius. Tuomet ties Nemuno ir 
Jūros santaka buvo suformuotas didingas 
ansamblis, turėjęs stebinti atvykėlius ir 
liudyti Dreslerių giminės galią.

Nuo perstatytų ir išplėstų dvaro rūmų 
vakarų link buvo nutiesta tiesi kaip styga 
alėja, nusitęsusi per du su puse kilomet-
ro ir įsirėmusi į aukštą kalvą netolimoje 
aukštumoje. Tiesiant tą didžiąją alėją buvo 
nukasinėjamos mažesnės kalvelės, užpila-
mos įdubos, suformuojant labai lygią trasą, 
vakarų gale sklandžiai pakylančią į kalvos 
viršūnę, kur Dresleriai pastatė savo koplyčią, 
o šalia jos įrengė giminės kapines. Koplyčia 
kalvos viršūnėje buvo apvalaus plano, gal 
prisiminusi senovės Romos architektūros 
šventovių tradicijas. Plačia ir tiesia alėja, 
apsodinta medžiais, dvarininkai karietomis 
važiuodavo iš rūmų į savąją koplyčią, ten 
aplankydavo ir savo mirusius artimuosius. 
Tais laikais aukštoji kalva gavo Koplyčkalnio 
vardą, vėliau vartotas vokiškas vertamas – 
Kopelbergas, Kapelkalnis.

Ta ilgoji alėja tebuvo viena iš naujovių 
dvarvietės aplinkoje. Netoli nuo dvaro 
sodybos ji šakojosi. Tai nebuvo kokia eilinė 
kelių kryžkelė, o geometriškai tiksliai 
suformuotas kelių trišakis, priminęs 
Prancūzijos Versalį ar kitas garsias vietas. 
Nuo tos kryžkelės vienas kelias ėjo tiesiai 
į pietvakarius Ragainės link, kitas tiesiai į 
šiaurvakarius Bitėnų link. Tie keliai buvo 
apsodinti medžiais. Šiandien lankytojus 
stebina buvusių alėjų išlikę fragmentai, jas 
supusių medžių didumas.

Palaipsniui nebeliko senojo kvadratinio 
dvaro sodybos kiemo, nepasižymėjusio di-
desniu originalumu. Tą kiemą pakeitė nauja 
didžiųjų ūkinių pastatų rikiuotė.

Šereiklaukio dvaro sodybos pertvarky-

mai ne visada buvo paprasti. Liko žinių apie 
XIX a. dvaro pastatus niokojusį gaisrą, po 
kurio teko atstatyti ir perstatyti sodybą.

Galop susiklostė įspūdingas dvaro sody-
bos kompleksas, užfiksuotas XX a. pradžios 
dokumentuose. Jį sukurti padėjo netoliese 
veikusi didelė dvaro plytinė, aprūpinusi 
medžiagomis naujas statybas. Senovinius 
prastesnius tvartus pakeitė tvirti mūriniai 
statiniai. Iš gerų raudonų plytų buvo sumū-
rytas Šereiklaukio mokyklos pastatas, dvaro 
sodyboje iškilo raudonplytė spirito varykla 
su aukštu dūmtraukiu – aniems laikams 
nemaža įmonė.

Dar labiau didžiuotasi dvare augintais 
žirgais. Į dvaro sodybą pagrindiniu keliu iš 
vakarų pusės atvažiuodavusieji matydavo 
ištisą parodą – vasarą pakelės aptvaruose 
laikytus žirgus. Pagal krašte galiojusius 
veislininkystės nuostatus Šereiklaukio 
žirgynas buvo susietas su kitais stambiais 
žirgininkystės centrais.

Įvažiavus į Šereiklaukio dvaro sodybą, 
lankytojams atsiverdavo bene vaizdingiau-
sias statinys – mūrinės didžiosios arklidės, 
įmantriai dekoruotos visokiais bokšteliais 
ir papuošimais. Ties jomis taip pat buvo 
žirgų aptvarai.

Augintais žirgais gėrėtasi ir iš netoliese 
stovėjusių dvaro rūmų langų. Pagal senesnių 
laikų papročius prie pat rūmų durų būdavo 
privažiuojama karietomis. Pakako ir kitokių 
vaizdų – piečiau plytėjo didelis parkas su 
kūdromis, gėlynai ir sodai.

Dvare neatsilikta nuo techninio progre-
so – greta arklidžių iškilo dailus raudon-
plytis vandentiekio bokštas, vėliau šalia 
jo atsirado ir betoniniai kaimynai. Iš plytų 
buvo mūryti ir netolimo Dalnico palivarko 
pastatai, kurių grindys klotos keraminėmis 
plytelėmis. Taip apylinkėse stūksojusios 
molio kalvos padėjo apsirūpinti patvariomis 
statybinėmis medžiagomis. 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą – savo ge-
riausiais laikais – Šereiklaukio dvaras valdė 

2267 ha žemės (iš jų 593 ha arimų, 279 ha pie-
vų, 230 ha ganyklų, 1018 ha medynų, 35 ha 
vandens telkinių), laikė 200 arklių ir 450 
galvijų (iš jų 130 melžiamų karvių). Turėta 
sava pieninė, lentpjūvė. Teko atsisakyti ne-
pelningos avininkystės (jos klestėjimo laiku, 
XX a. viduryje, dvare laikyta per 1000 avių). 
Už visus savo verslus, pelningai dirbusias 
įmones Šereiklaukio dvaras mokėjo didelius 
mokesčius valstybei (jis vadintas stambiau-
siu mokesčių mokėtoju Tilžės apskrityje).

Būta savų problemų. 1896 m. mirus sė-
kmingajam dvarininkui B. Dresleriui, dvaro 
ūkį toliau tvarkė jo našlė su padėjėjais. Mote-
riai senstant ir augant palikuonims, vis aštriau 
svarstyta neišvengiama įpėdinystė. Būdavo 
sunkesnių metų (kai kada tekdavo už laiku ne-
padengtas atiduoti kokį dvaro padalinį). Ma-
tyt, vengta išdraskyti didįjį dvarą, jį išdalinant 
keliems įpėdiniams, tačiau reikėjo pasirūpinti 
kompensacijomis likusiems vaikams.

Baigiantis antrajam našlavimo dešimt-
mečiui vis dėlto pasiryžta neišvengiamoms 
permainoms, dvarą paskiriant antrajam 
sūnui Konradui, susituokusiam su Ursula 
fon Zanden iš Launinkų dvaro. Surastas 
ir saliamoniškas sprendimas, ieškant lėšų 
didžiulėms kompensacijoms (liaudiškai 
tariant, dalių išmokėjimui) – už tuomet 
astronominę 2 milijonų markių sumą iškir-
timui buvo atiduota didžioji Šereiklaukio 
giria (apie tūkstančio hektarų plotas). Būta 
ir toliaregiško apskaičiavimo – parduotas 
ne žemės plotas, o tik ten augę medžiai, tad 
vėliau didžioji kirtavietė buvo vėl apsodinta 
mišku, tebestūksančiu ir šiandien.

Fantastikos mėgėjai galėtų galvoti, kad 
Dresleriai buvę kokie aiškiaregiai – visos 
tos turto dalybos ir miško pardavimas vyko 
1914 m. pradžioje, nesulaikomai artėjant 
Pirmojo pasaulinio karo laikams ir senojo pa-
saulio baigčiai. Tad dvarininkų giminė savo 
reikalais susitvarkė gal geriausiu laiku.

Tęsinys kitame numeryje
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Zanavykiškoji dvasia K. Donelaičio „Metuose“
Bernardas ALEKNAVIČIUS, Klaipėda

Jeigu kas atkakliai teigs, jog mūsų didy-
sis grafikas, Kristijono Donelaičio „Metų“ 
iliustracijų autorius Vytautas Kazimieras 
Jonynas ne zanavykas – sutikite. Grafikos 
dainius gimė Dzūkijoje. „Tai kas, kad aš 
gimiau Dzūkijoje, bet mano siela zanavy-
kiška“, – sakydavo V. K. Jonynas. Tikrai, 
nuo kūdikystės dienų Vytautas K. Jonynas 
gyveno Zanavykuose. Ir pradinius mokslus 
baigė Naumiestyje, kuris vėliau pavadintas 
Kudirkos Naumiesčiu. Čia, prie Šešupės, 
prabėgo gražiausios nerūpestingos vai-
kystės dienos. Ir gyvenimo saulėlydyje 
dailininkas dažnai aplankydavo Kudirkos 
Naumiestį, nes čia kapinėse ilsisi jo tėvai. 
Čia stovi jo sukurti antkapiniai paminklai 
gimdytojams. „Kai numirsiu, tai ir mane 
palaidokite štai čia, prie takučio, greta ma-
mos“, – atsilankęs Kudirkos Naumiesčio 
kapinėse mėgdavo sakyti dailininkas. Ir tik 
gyvenimas lėmė ką kita.

Sklaidydami 1940 m. Kristijono Done-
laičio „Metų“ leidimą, atkreipkime dėmesį 
į Vytauto K. Jonyno iliustracijas. Koks 
jaunatviškas ir subtilus darbas, su kokiu 
atidumu dailininkas skaitytojui padeda 
suvokti poeto poezijos posmų jėgą. 1940 m. 
leisti „Metai“ – dviejų kūrėjų žodinė ir 
vaizdinė giesmė. O kodėl gi ši giesmė tokia 
darni? Kodėl grafikos kūriniai taip taikliai 
papildo Kristijoną Donelaitį? Ir tai įmena-
ma mįslė. Dailininką ir poetą jungia ta pati 
prūsiškoji-zanavykiškoji terpė, tos pačios, 
tik zanavykams ir Donelaičiui pažįstamos, 
girios, tie patys kalbos perliukai, susiję ne 
su rudens, bet su rudenio gėrybėmis. Ir visa 
tai, ką dailininkas pavaizdavo raižiniuose, 
jungia ne tik Kristijoną Donelaitį, bet ir 
dailininką su poeto epocha. Ši knyga – Ma-
žosios Lietuvos ir Zanavykų gyvenimo 
giesmė. Tai akivaizdžiai liudija ir „Metų“ 
titulinis puslapis. Visi čia vaizduojami 
darbai ir darbo įrankiai – zanavykiški. 
Ir rugių pėdai, ir jų gubos (rikės), ir net 
dalgio pustymas (galandimas) toks kaip 
prie Šešupės. O bulviakasis ir piemenuko 
dūdelės traliavimas – kaip prie Kudirkos 
Naumiesčio. Versdami knygos lapą po 
lapo, dar akivaizdžiau įsitikiname, kad 
šiam darbui dailininkas įkvėpimo sėmėsi 
čia, savo krašte – Zanavykuose. 

Ir gandro lizdas (13 p.) – kaip prie No-
vos, ir naktinė lakštingalos suokiama daina 
(17 p.) – tarsi Šešupės karklynuose, gal tik 
paukščių karaliaus erelio iliustracija (21 p.) 
kiek nutolusi nuo Zanavykų lygumų. Bet 
tai – vienintelė iliustracija iš visos knygos. 
Tačiau dailininkas „Metų“ iliustracijomis 
nuo savojo krašto daugiau jau nebenutolo. 
Gal tik arklas su jaučiu (37 p.) paimtas iš 
Zanavykų XIX a. laikotarpio, o daržų so-
dinimas (45 p.) pašešupiuose, o tvoros – iš 
XX a. 4-ojo dešimtmečio...

„Metų“ leidinio 71 p. ypatingas grafikos 
darbas – šienapjūtė. Baras po baro, laukas 
po lauko – ir šienpjoviai traukia dainą. 
Aišku, pietistiškų pažiūrų poetui toks 
dailininko šienapjūtės supoetinimas gal ir 
ne visiškai priiimtinas. Bet dailininkas turi 
ir savo tikslą. Liuteronišką poetą jis nori 
vesti katalikiškos Lietuvos pašešupiais. Ir 
tai dailininkui neblogai pavyksta... Ir kitose 
iliustracijose, ypač kur vaizduojami žemės 
ūkio padargai, neaptiksime nei žemaitiš-
kų, nei rytiniams aukštaičiams būdingų 
elementų. Visose iliustracijose įžvelgiama 
tik Sūduvos ir Mažosios Lietuvos dvasia. 
O jeigu atkreipsime dėmesį į ratus, kurie 
žemės „išplautą nugarą drasko“ (92 p.), 
į arklių pakinktus, tai ar jie ne autentiški 
visai Sūduvai? Pagaliau – pjaunamos žąsys, 
skerdžiamos kiaulės ir dūmų kamuoliai 
prie pinučių tvora nebaigtos tverti sodybos 
(110 p.) arba kad ir tas brikelis (124 p.) su 
tolumoje pakeltais linais – ar tik ne nuo 
Sintautų? Ko gero, poetas tokiu brikeliu 
dar nevažinėjo... O štai ir bulvių pintinės 
(138 p.), kurias zanavykai kašėmis vadina, 
ar tik nebus iš Zanavykų tarpgirių… O ir 
vilkai (145 p.) – kaip 1938 m. žiemą prie 
Višakio Rūdos...

Pasibaigus „Rudenio darbams“ (o šį 

poemos skyrių net poeto kūrybos tyrinėtojai 
neretai klaidingai „Rudens darbais“ pavadi-
na), dailininkas su zanavykišku atkaklumu 
veda mus į „Žiemos rūpesčius“. Ir vėl ma-
tome XX a. pradžios zanavykišką duonkepę 
krosnį, kuri neretai pečiumi, o Mažojoje 
Lietuvoje kakaliu vadinama, prie kurios 
džiūsta rudenio prisisiurbę auliniai batai, 
šeimininkė, „paskendusi“ namų ruošoje, 
o čia pat, papsėdamas pypkę, prie ugnelės 
šildosi tėvukas, glaudžiasi anūkėlė (153 p.). 
Atkreipkime dėmesį ir į šlajas (158 p.), gy-
vulių šėrimą (170 p.). O kad mažlietuviai ir 
zanavykai žiemą savo bėrius „akseliu“ (tai  
pjaustinys – red. past.) šeria, be dailininko ir 
poeto, mažai kas Lietuvoje težino...Ir čia dai-
lininkas ištikimas savo vaikystės aplinkai. Ir 
kad sovietmečiu kai kurie menotyrininkai 
bandė kritikuoti dailininko Vytauto K. Jony-
no iliustracijas, skirtas Kristijono Donelaičio 
„Metams“, ko gero, jie darė tai todėl, kad 
tuomet taip „reikėjo“, ir net nenutuokė, kaip 
ir kokiomis aplinkybėmis šios iliustracijos 
buvo gimusios.

Žinoma, jog Vytautas K. Jonynas, dar 
studijuodamas Paryžiuje, pradėjo raižyti 
„Metų“ iliustracijas. Būdamas toli nuo gim-
tinės, dailininkas ne visiškai juto Kristijono 
Donelaičio kūrybos koloritą, ir Paryžiuje 
sukurti darbai jam pačiam pradėjo nepatik-
ti. „Grįžęs iš Paryžiaus į Lietuvą, –  vėliau 
rašė Vytautas K. Jonynas, – ir įtraukęs 
šviežio oro, basomis kojomis išbraidęs 
rasotas pievas, su K. Donelaičiu užvedžiau 
visai kitą kalbą negu pirmosiose keturiose 
„Metų“ iliustracijose.

„Išbraidęs rasotas pievas...“ O tos 
pievos – pašešupių lankos, kurios savo 
vaikystės dienų gaivumu ir įkvėpė dai-
lininką kurti iliustracijas K. Donelaičio 
„Metams“. O štai ką  1987 m. kovo 4 d. iš 
Niujorko šių eilučių autoriui rašė dailinin-
kas: „Mano du prieteliai – Jonas Aistis ir 
Antanas Miškinis – nugirdę, kad aš galiu 
būti kandidatas šiam darbui, mane gąsdino: 
„Vyruti, tu nežinai, kokia literatūrinė jėga 
yra Donelaitis, ir ar tu pajėgsi tokį darbą 
pakenčiamai padaryti?“ Man rodos, kad 
atsakiau, jog nežinosime, jei nemėginsime. 
Aišku, Galaunė mane rekomendavo, o to 
Švietimo ministerijai ir pakako. Su Švietimo 
ministerija sudariau sutartį pusantrų metų 
laikotarpiui. Ministerija man davė pilnus 
įgaliojimus ir visiškai nesikišo į darbo 
planus. Darbą pristačiau 25 val. anksčiau 
termino. Tai buvo 1938 m. vasara. „Spindu-
lio“ spaustuvė užsakė iš užsienio popierių 
ir mano parinktą naują raidyną, kurį taip 
pat reikėjo įsigyti iš užsienio.“ (Laiškas 
saugomas Klaipėdos apskrities viešosios 
Ievos Simonaitytės bibliotekos Bernardo 
Aleknavičiaus archyve).

Šios dailininko Vytauto K. Jonyno laiško 
eilutės galutinai sugriauna ir sovietinių 
laikų mitą, kad K. Donelaičio „Metų“ ilius-
tracijos buvo baigtos kurti 1940 m., kaip 
1987 m. kovo 14 d. teigė laikraštis „Lite-
ratūra ir menas“, o esą ir leidinys „Metai“ 
pasirodęs tik tarybų valdžios dėka... Kaip 
matome, melo trumpos kojos, nes laiko 
tėkmėje yla visados išlenda iš maišo...

Ir tik dailininkas, išbraidęs pašešupius, 
su K. Donelaičiu ryšio nenutraukė, o ir 
gyvendamas Vokietijoje Holznerio spaus-
tuvėje atspausdino L. Pasargės į vokiečių 
kalbą išverstus K. Donelaičio „Metus“. Tik 
gaila, kad šio leidinio likimas labai miglo-
tas. 1949 m. išspausdinus K. Donelaičio 
„Metus“, dailininkui susidarė palankios 
aplinkybės persikelti į JAV. Išvykdamas 
į Ameriką, V. K. Jonynas pasiėmė vieną 
neįrištą K. Donelaičio „Metų“ egzemplio-
rių ir jį išsivežė, o likusi tiražo dalis liko 
gulėti Holznerio spaustuvėje. Ar be V. K. 
Jonyno kas nors pasirūpino tolimesniu šiuo 
K. Donelaičio „Metų“ leidimu, dailininkui 
patirti neteko. Atsivežtąjį į JAV K. Donelai-
čio „Metų“ egzempliorių V. K. Jonynas visą 
laiką saugojo savo asmeniniame archyve, 
kurio kopiją atsiuntė ir šių eilučių autoriui, 
todėl ją pateikiame ir mieliems „Vorutos“ 
skaitytojams.

Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas 
Klaipėdoje. B. Aleknavičiaus nuotr.

Dailininkas Juozas Vosylius prie baigiamo 
kurti K. Donelaičio portreto, 1988 m. 

B. Aleknavičiaus nuotr.

Vytauto Kazimiero Jonyno iliustracijos K. Donelaičio poemai „Metai“

Mažoji Lietuva

1949 m. Vokietijoje vokiečių kalba leistų K. Donelaičio „Metų“ titulinis puslapis



�Voruta 2013 m. spalio 26 d. Nr. 22 (786)

Žurnalas „Rambynas“ – šeštą kartą
Mažoji Lietuva

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius
Jau šeštą kartą Mažosios Lietuvos my-

lėtojus pradžiugino gausiai iliustruotas 
ir puikios poligrafinės išvaizdos metinis 
žurnalas „Rambynas“ (2013 m. rugsėjis, Nr. 
1 (6), 84 p., 1000 egz.), kurį išleido Pagėgių 
krašto draugija „Sandūra“, o spaudai paren-
gė VšĮ „Vorutos“ fondas. Redakcinę kolegiją 
sudaro: Diana Milašauskienė – vyriausioji 
redaktorė, Eugenijus Skipitis – leidinio 
sudarytojas, Giedrė Skipitienė – atsakingoji 
sekretorė, Drąsutis Brazauskas, Ieva Jankutė, 
Marytė Gečienė, Birutė Žemgulienė ir Juozas 
Vercinkevičius. Leidėjo partneris: Rambyno 
regioninio parko direkcija.

Žurnalas pradedamas poeto Jono Juš-
kaičio eilėraščiu „Mažoji Lietuva“, parašytu 
1959 m., o išspausdintu tik per Atgimimą 
1989 02 14. 

Straipsnyje „Istorinė Lietuvos pergalė“ 
(p. 2) glaustai pateikiama informacija apie 
1923 m.  Klaipėdos sukilimą, kurio dėka 
Klaipėdos kraštas buvo priskirtas Lietuvos 
Respublikai.

Rambyno regioninio parko direkcijos 
vyriausioji kultūrologė Giedrė Skipitienė 
straipsnyje „2013-ieji – Klaipėdos krašto 
metai“ (p. 3–7) išvardija svarbiausius šių 
metų jubiliejus, nes LR Seimas 2013-uosius 
paskelbė Klaipėdos krašto atgavimo metais: 
Sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena, Šventės 
ant Rambyno kalno, Tilžės aktui – 95, Almana-
chui „Kovos keliais“ – 75, „Nors pelenu, tačiau 
esi namuos“ [apie M. Jankų – A. Ž.], Martynui 
Jankui – 155-eri, „Amžinoji Rambyno kalno 
knyga“ ir Vydūnui – 145.

Apie kaimo turizmo perspektyvas („Kai-
mo turizmo sodybos Rambyno regioniniame 
parke“ (p. 8–9) su Rambyno regioninio parko 
direktore Diana Milašauskiene kalbėjosi Juo-
zas Vercinkevičius, Lietuvos nacionalinio 
istorijos laikraščio „Voruta“ vyr. redaktorius 
ir leidėjas.  

Išsamiai apie archeologinius Rambyno 
kalno ir jo apylinkių tyrimus nuo II pa-
saulinio karo iki šių dienų „Neatsiskleidęs 
Rambynas“ (p. 10–17) rašo archeologas VU 
doc. dr. Valdemaras Šimėnas.

„Apie skalvių žygį ir kryžiuočių kerš-
tą“ (p. 18–19) su paaiškinimu pateikiamios 
dvi ištraukos iš Mikalojaus Jerošiniečio 
eiliuotos „Prūsijos kronikos“: „Kaip buvo 
sugriauta Labguva“ ir „Kaip buvo nusiaub-
ta Skalvos žemė“ XIII a. vokiečių bei lietuvių 
kalbomis. Vertė Justina Daunorienė, kon-
sultavo VDU doc. dr. Vytenis Almonaitis.

Diana Milašauskienė, remdamasi lenkų 
istoriko Ježio Ochmanskio kn. „Senoji Lie-

tuva“ (1996), parengė straipsnį „Vakarinių 
baltų gyvenvietės Lietuvoje“ (p. 20–21) apie  
XIII–XIV a. ištremtų, paimtų į nelaisvę prie 
Ragainės, skalvių gyvenvietes Rodūnės ir 
Paštuvos apylinkėse.

Archeologas Olegas Fediajevas pristato 
2005 ir 2008 m. mokslinę ataskaitą „Ar-
cheologiniai atradimai prie Šereiklaukio 
piliakalnio“ (p. 22–28).

Žymiausias Mažosios Lietuvos archi-
tektūros tyrėjas dr. Martynas Purvinas 
straipsnyje „Nuo Viešvilės iki Bitėnų“ (p. 
29–31) išsamiai rašo apie Viešvilės miestelį 
ir Bitėnų kaimą.

Apie Klaipėdos krašto gyventojų re-
vanšistines nuotaikas, nacių siautėjimą 
bei rengiamą sąmokslą atplėšti Klaipė-
dos kraštą ir jį padovanoti A. Hitleriui, 
jų teismą rašo Aras Lukšas straipsnyje 
„Audringas 1934-ųjų vasaris“ (p. 32–36). 
Lietuvos valdžia nepabūgo stoti akistaton 
su Trečiuoju reichu ir 1935 m. griežtai nu-
teisė 87 sąmokslininkus. Tiesa, spaudžiant 
Anglijai ir Berlynui, jie vėliau buvo paleisti. 
Tai – pirmasis nacių teismas Europoje.

Pagėgių krašto draugijos „Sandūra“ 
pirmininkas Viktoras Milašauskas pristato 
akmeninį stulpą, nutašytą iš vientiso rausvo 
granito („Akmeninis stulpas iš buvusių impe-
rijų sienos“ (p. 37–38), esantį Usėnų kaimo vi-
durio sankryžoje. Sprendžiama, kad tai buvęs 
Rusijos ir Vokietijos imperijų sienos žymėjimo 
stulpas. Kas perstatė jį šioje kelių sankryžoje 
10 km atstumu nuo buvusios sienos ir ką jis 
turėjo įamžinti, išsiaiškinti nepavyko. Minėta 
siena buvo pravesta dar 1422 m.

Juozas Šikšnelis, Klaipėdos apskrities 
viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direk-
torius, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos 
skyriaus pirmininkas, savo straipsnyje 
„Klaipėdos krašto literatūrinės tradicijos“ 
(p. 39–43) pristato čia gimusius ar gyvenu-
sius prozininkus ir poetus, rašiusius vokiš-
kai ar lietuviškai. Tai Simonas Dachas, Wil-
liamas fon Simpsonas, Rudolfas Naujokas, 
Ewaldas Swarsas, Gerhardas Lycas (Lietz), 
Ansas Bruožis, Jonas Pipiras, Pulgis Andriu-
šis, Butkų Juzė, Vilius Gaigalaitis, Antanas 
Gustaitis, Pranas Mašiotas, Juozas Pronskus, 
Ignas Šeinius, Antanas Venclova, Vydūnas, 
Jonas Žilius-Jonyla ir kiti jau sovietmečio bei 
šių dienų kūrėjai.

KU doc. dr. Arūnė Liucija Arbušaus-
kaitė moksliškai aiškina („Ką mums byloja 
senosios Klaipėdos krašto kapinaitės“ 
(p. 44–49) ir šio kultūros paveldo reikšmę ir 
svarbą krašto istorijai.

Šilutiškis „Šilainės sodo“ sudarytojas ir 
redaktorius Saulius Sodonis pristato savo 
periodinį leidinį „Svečiuose – dešimtmetį 
minintis „Šilainės sodas“ (p. 50) ir du 
straipsnius.

Tai „Rambynas ir jo nuosavybės klausi-
mas“ (p. 51–54) bei „Ieškotojas. Kazį Bud-
giną prisimenant“ (p. 55–60). Pastarajame 
autoriui pavyko atskleisti tik nedidelę šio 
kraštotyrininko Priekulėje, vėliau gyvenusio 
Klaipėdoje, plačių užmojų bei didelės širdies 
žmogaus asmenybę. Verta priminti, kad 
K. Budginas surado, o kartu su autorium, 
Š. Laužiku bei A. Varnu iš Talino parvežė 
Vydūno arfą, kuri dabar yra Vydūno mu-
ziejuje Kintuose.

Juozo Vercinkevičiaus pokalbis apie 
išsaugotą šimtametės mokyklos pastatą, 
kuris tapo patrauklia kaimo turizmo sodyba, 
su jos dabartiniais savininkais Aušrine ir 
Ramūnu Čepais pateiktas straipsnyje „Sena-
sis Rambynas“: nuo mokyklos iki turizmo 
sodybos“ (p. 61–64).

Giedrė Skipitienė rašo apie lietuvinin-
kų labai mėgtą XIX a. pr. Prūsijos karalienę 
Luizę, jos susitikimą su Napoleonu Tilžėje 
(„Karalienės žingsnių aidas Piktupėnuose“ 
(p. 65–68).

Diana Milašauskienė parašė straipsnį 
apie skautų judėjimą Lietuvoje, o ypač įdomi 
jo dalis apie Pagėgių skautes – „Nebaigtas 
„Pagėgių Skaučių Vietininkijos Dienoraš-
tis“ (p. 69–73). Tai vertingas Pagėgių K. Do-
nelaičio gimnazijos mokytojos Pranciškos 
Grudzinskaitės 1939 m. baigtas, o pradėtas 
rašyti 1936 m.vietos skaučių dienoraštis, kurį 
išsaugojo Šventojoje gyvenanti jos dukra me-
nininkė Audronė Bukauskienė (Urbonaitė) 
ir perdavė Rambyno regioniniam parkui. 
Dabar jis eksponuojamas Lankytojų centre. 
Ar atgims vėl Skautų judėjimas Pagėgiuose? 
Skautų šūkis „Budėk! – būk pasiruošęs. Jie 
tarnauja Dievui, Tėvynei, Artimui.“

 Žurnalo sudarytojas Eugenijus Skipitis 
(„Juodos mūsų nelaimių plunksnos“ (p. 
74–75) sukūrė alegorišką esė apie Lietuvos 
nacionalinį paukštį – gandrą Goberį. 

Tauragės savivaldybės kultūros paveldo 
tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas 
(„Tauragės ir Klaipėdos krašto pasienio 
gyventojų laisvadieniai“ (p. 76–82) įdo-
miai rašo apie laisvadienius bei pramogas 
(Sodiečių pramogos, Smuklės, Klaipėdos krašte, 
Orkestrai, Rambynas, Pagalba, Vaikų žaidimai 
ir skaičiuotės, Pramogų nauda).

Leidinio pabaigoje pateiktos straipsnių 
anotacijos vokiečių kalba „Zusammenfas-
sung“ (p. 83–84).

Kad šis žurnalo numeris išvystų dienos 
Paversk svajones tvirtybės tiltu, 
Te septyniadešimt švyti su aušra! 
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti, 
Bet ąžuolu šlamėki visada. 
Ne visos audros nuoskaudas palieka – 
Po jų sušvinta mėlynai dangus ... 
Tegu tikrove virsta tavo siekiai, 
Lai negandų Tavam kely nebus.  

Algirdą Miką ŽeMAiTAiTį 70-mečio proga 
sveikina dukra Birutė Žemaitaitytė

Gerbiamas Algirdai,
žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas 

žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo švie-
są – ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. istorija 
skaičiuoja šimtmečius, žmogus – metus, valandas, 
dienas.Prabėgę metai – mūsų gyvenimo turtas. 

Nuoširdžiai sveikiname gražaus jubiliejaus 
proga ir linkime: nepakartojamų akimirkų, 
džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų, lai-
mingų metų!  

Algirdą Miką ŽeMAiTAiTį 
jubiliejinio gimtadienio proga sveikina 
„Vorutos“ redakcinės kolegijos nariai ir redakcijos darbuotojai

šviesą, prisidėjo finansiniai rėmėjai: Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas, AB 
„Vilkyškių pieninė“, Vietos veiklos grupė 
„Pagėgių kraštas“, UAB „Meliovesta“, UAB 
„Senasis Rambynas“, Pagėgių krašto draugijos 
„Sandūra“ bičiuliai, 2012 m. parėmę draugiją 
2 proc. pajamų mokesčio, taip pat visi įsigiję ir 
užsiprenumeravę žurnalą „Rambynas“.

Įsigykite žurnalą 
„Rambynas“!

Žurnalą „Rambynas“ galima įsigyti 
Rambyno regioninio parko Lankytojų centre 
Bitėnuose (Pagėgių sav.). Nesant galimybių 
atvažiuoti, reiktų parašyti elektroninį laišką 
adresu diana@milasauskiene.com ir nurodyti, 
kiek žurnalų ir kokiu pašto adresu  pagei-
daujama gauti.  Žurnalas būtų atsiųstas 
paštu, tik reikia iš anksto susimokėti, t. y. 
padaryti  bankinį pavedimą  į Pagėgių 
krašto draugijos  „Sandūra“  sąskaitą – 15 Lt 
(žurnalo kaina + siuntimo paštu išlaidos), 
nurodant pavedimo paskirtį (už žurnalą 
„Rambynas“ Nr. 6) ir savaitės bėgyje žur-
nalai pasiektų adresatus.

Sąskaita pavedimui: 
LT327300010097269819 („Swedbank“),  

įmonės kodas 178054566.
Norintys patogiai gauti kitų metų numerį  

(Nr. 7) gali užsiprenumeruoti.

Dovanas gauti visuomet yra smagu. Bet turbūt ne 
vienas patvirtintų, kad dovanojimas taip pat būna malo-
nus. Žiemos švenčių bei dovanų ir sveikinimų laikotarpio 
dar teks palūkėti, tačiau populiariausia išankstinio mokė-
jimo paslauga „Pildyk“ siūlo savo draugus pradžiuginti 
ir be didesnės progos.

Dabar kiekvienas „Pildyk“ vartotojas, užsisakęs 
planą „Mygtukas“, antrą tokį planą galės dovanoti 
draugui. Jiems abiems ši dovana leis bendrauti daugiau 
ir sustiprins draugystę.

Moka vienas, naudojasi du

„Pildyk“ pirmoji Lietuvoje pasiūlė išskirtinę ga-
limybę savo vartotojams – padovanoti planą be jokių 
papildomų mėnesio mokesčių. 

„Pildyk“ turi daug draugų visoje Lietuvoje, tad 
„Mygtukas“ – puiki dovana draugystei palaikyti. Dova-
noti šią paslaugą ypač paprasta. Be to, ji leidžia sutaupyti. 
Gavęs „Mygtuką“ dovanų, kiekvienas gali naudotis 
visais paslaugos privalumais kaip ir ją užsisakęs varto-
tojas. O ir planą dovanojusiam draugui gavėjas neliks 
skolingas – pavaišins stikline sulčių“, – sakė Dominyka 
Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.

Naujoji paslauga gali ypač puikiai pasitarnauti, kai 
nėra galimybės pasipildyti sąskaitos. Paprašius draugo, 
jis tikrai neatsisakys padaryti gerą darbą ir padovanos 
galimybę bendrauti.  

Užsisakant „Mygtuką“ sau už įprastą 5 Lt mėnesio 
mokestį, antrą tokį pat planą padovanoti ypač paprasta. 
Siunčiant plano užsakymo SMS žinutę trumpuoju 
numeriu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt) su žodžiu 
MYGTUKAS, po jo tereikia palikti tarpelį ir įrašyti draugo 
telefono numerį. 

Draugas gaus žinutę apie padovanotą planą. Norė-
damas priimti dovaną, jis per savaitę turės išsiųsti plano 
užsakymo SMS žinutę (žinutės kaina – 0,15 Lt). Kaip ir 

planą užsisakęs vartotojas, jis visą mėnesį galės naudotis 
„Mygtuko“ pasiūlymu.

Planas mėgstantiems rašyti

„Pildyk“ planu „Mygtukas“ dabar galima naudotis 
dar palankesnėmis sąlygomis. Iki šiol už 5 Lt plano 
mokestį buvo suteikiama 1500 SMS žinučių. Atnaujintas 
planas jų pasiūlys praktiškai begalę. Vartotojai galės iš-
siųsti tūkstančius SMS į bet kurį Lietuvos tinklą (į „Bitės“ 
tinklą – iki 3000 SMS per mėnesį).

Išskirtinis „Pildyk“ pasiūlymas padės ir sutaupyti. Suta-
rę pasidalinti plano užsakymo mokestį, draugai „Mygtuko“ 
pasiūlymu galės naudotis perpus pigiau – už įprastus 5 Lt 
jie gaus du planus. Tai itin gera galimybė didesnėms draugų 
kompanijoms. „Mygtuko“ pasiūlymu jie galės naudotis vie-
nodomis sąlygomis, o kišenpinigių liks ir pramogoms.

Daugiau apie „Pildyk“ pasiūlymus galima sužinoti 
interneto svetainėje www.pildyk.lt arba artimiausiame 
„Tele2“ salone.  

Užs. Nr. 33

PR

„Pildyk“ siūlo dovanoti bendravimą

Užsisakydami „Mygtuką“ sau, tokiu pat planu „Pildyk“ 
vartotojai galės nudžiuginti ir draugą

Žurnalo „Rambynas“ (Nr. 6) viršelis
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Nuomonės, diskusijos, komentarai

Apie Kęstučio K. Urbos straipsnį 
„Lietuvos aide“

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

Akad. Zigmas Zinkevičius

Mano knygos „Lietuviai: praeities di-
dybė ir sunykimas“ prezentacijos Mokslų 
akademijos mažojoje salėje (įvyko 2013 m. 
spalio 3 d.) proga Kęstutis K. Urba (nepai-
nioti su filologu Kęstučiu Urba) įteikė man 
savo straipsnio „Aisčių ir lietuvių keliais“, 
paskelbto „Lietuvos aide“ š. m. rugsėjo 21 d. 
ir pasirašyto slapyvardžiu Vaidotas Bartkus, 
atspaudą su pageidavimu, kad viešai įver-
tinčiau to straipsnio teiginius. Pasižadėjau 
tai padaryti ir savo pažadą vykdau. Tam 
reikalui nutariau panaudoti „Vorutą“, nes 
šio laikraščio skaitytojai ne kartą yra kreipęsi 
į mane straipsnyje aptariamais klausimais. 
Taigi patenkinsiu ir jų smalsumą.

Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į 
straipsnio autoriaus nemokslišką žodžių kil-
mės aiškinimą (jų etimologizavimą). Kaip ir 
reikėjo tikėtis iš lingvistikos nestudijavusio 
asmens, etimologizuojama ne panaudojant 

kalbos mokslo metodologiją, bet žiūrima 
vien žodžių skambėjimo panašumo. Antai 
lietuvių dausas straipsnio autorius sieja su 
graikų dasos „miškas“, upės Venta pavadi-
nimą − su lotynų ventum „vėjas“, etruskų 
vardą − su slavų ruskij ir pan. Dėl to jis 
istorijos šaltinių Halibo vietovę tapatina su 
finų genties lybiai vardu, Ulmiganiją − su 
latvišku Estijos pavadinimu igaunija ir pan. 
Videvučio vardas tapatinamas su Vytautu. 
Slavų genties vendai pavadinimas siejamas 
su finų vodų (vadžių?) gentimi ir t. t.

Žinoma, remiantis tokiomis etimologi-
jomis, daroma mokslo duomenimis nepa-
grindžiamų išvadų, panašių į etnogenezės 
išvadas, esančias Česlovo Gedgaudo ir 
Jūratės Statkutės de Rosales veikaluose. 
Straipsnio autoriui „įdomios ir vertos dė-
mesio“, pavyzdžiui, A. Šachmatovo mintys 
apie kai kurių Lietuvos vietovardžių keltiš-

kumą, įtikinamai sukritikuotos Kazimiero 
Būgos ir atsižadėtos paties A. Šachmatovo. 
Dėl to fantastiškais lietuvių etnogenezės 
spėliojimais garsėjanti Jūratė Statkutė de 
Rosales straipsnyje gretinama su žymiąja 
mokslininke Marija Gimbutiene (!), kurių 
iš tikrųjų net palyginti neįmanoma. Arba 
vėl. Nevykusiai stengiamasi remtis žymiojo 
paleobalkanų kalbų tyrėjo bulgaro Ivano 
Duridanovo baltų ir slavų ryšių tematikos 
veikalais, nesuvokiant Duridanovo teiginių 
esmės.

Jau vien tai, kas pasakyta, rodo, kad tirti 
lietuvių etnogenezės problemas remiantis 
kalbiniais duomenimis gali ir nekalbinin-
kai, bet tik tuo atveju, jeigu jie yra studijavę 
kalbotyrą ir pajėgia tuos duomenis anali-
zuoti kalbos mokslo metodais. Kito kelio 
nėra. Vien patenkama į neišvengiamus 
paklydimus.

Pro memoria

Lietuvininkai prisiminė ir pagerbė 
dailininkę Ievą Labutytę

Aldona VAREIKIENė, Klaipėda
Šiemet Jai būtų sukakę 75 metai, o šį rug-

sėjį suėjo lygiai dešimtmetis nuo Jos mirties.
Mažosios Lietuvos dailininkės atmini-

mas pagerbtas bendrijos „Mažoji Lietuva“ 
susiėjime Plikių evangelikų liuteronų baž-
nyčioje. Šiame nedideliame miestelyje ji 
lankė mokyklą. Čia su mama glausdamasi 
po Antrojo pasaulinio karo evangelikų liu-
teronų bažnyčioje klausėsi Dievo žodžio ir 
uoliai mokėsi giesmių. Čia, matyt, užgimė 
svajonės Mažosios Lietuvos bažnyčias, gies-
mes, kryžius, krikštus ir šio krašto vietinius 
gyventojus lietuvininkus perkelti į grafikos 
lakštus. Jos nuopelnai senųjų baltų tautų 
praeičiai atgaivinti ir įamžinti šiandienos 
akcentuose tikrai nenuginčijami. 

Ieva Labutytė-Vanagienė gimė Šilutės 
rajono buvusiame Begėdžių kaime – šalia 
pamario, kažkur tarp Vilkyčių ir Švėkšnos. 
To kaimo pastatų ir žmonių po sovietinės 
melioracijos išvis neliko. Dar kartais vyksta 
kapinių šventės. „Tėvas karui pasibaigus 
apsigyveno Vokietijoje. Klaipėdos krašte 
viena su dukra likusi ir gyvenamąją vietą 
priversta pakeisti motina sunkiai dirbo ko-
lūkyje. Kaip ir visos pokario našlės, stengėsi, 
kad jų vaikai motyvuotai siektų mokslo, ieš-
kotų savojo tikro gyvenimo kelio, sugebėtų 
reikšti prigimtines nuostatas“, – šiandien 
pasakoja rašytoja, Ievos Labutytės bičiulė 
Edita Barauskienė.

Ieva mokėsi Klaipėdos rajono Plikių 
miestelio mokykloje, baigusi mokytojų 
seminariją kurį laiką mokė Kurmių kaimo 
ir Saugų vaikų namų auklėtinius. Vėliau 
studijavo grafiką Vilniaus dailės institute 
(dabar akademija). Po studijų atsidėjo 
kūrybinei veiklai: kūrė estampus, apipa-
vidalino knygas, liejo akvareles. Surengė 
personalines parodas Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šilutėje, Vokietijoje, Norvegijoje. Dar vienos 
lietuvininkų palikuonės Ievos Jankutės, lie-
tuviškos spaudos leidėjo Martyno Jankaus 
vaikaitės, iniciatyva ir lėšomis su jos kūryba 
susipažino Amerikos lietuviai. Buvo pelniusi 
Australijos lietuvės Genovaitės Kazokienės 
įsteigtą Meno fondo premiją.

Iki pat mirties liko ištikima savo protė-
vių istorinei praeičiai. Atgimimo pradžioje 
1989 m. su kitais Klaipėdos krašto inte-
lektualais inicijavo pirmąjį lietuvininkų 
susiėjimą ir įkūrė „Mažosios Lietuvos“ 
bendriją. Po kurio laiko kartu su prof. 
Domu Kaunu ir kraštotyrininku Bernar-
du Aleknavičiumi ėmė rūpintis Martyno 
Jankaus muziejaus Bitėnuose kūrimu ir jo 
ekspozicijomis. Vaisingi kūrybiniai saitai 

dailininkę siejo su rašytojomis Ieva Simo-
naityte ir Edita Barauskiene.

Sunkios ligos prislėgta Ieva Labutytė 
mirė eidama 66-uosius metus, palikusi vyrą 
ir sūnų. Pagal velionės valią palaidota šalia 
motinos Plikių evangelikų liuteronų kapi-
naitėse. Jos vardas suteiktas šiame miestelyje 
veikiančiai pagrindinei mokyklai. Jos vardu 
taip pat pavadinta gatvė Vilniuje.

Ievą Labutytę, šio krašto praeities meni-
nę kūrėją ir atminimo gaivintoją, girdėjome 
sakant: „Kaip ir Ieva Simonaitytė, noriu pa-
reikšti – aš iš šitos žemės.“ Estampuose, skir-
tuose Prūsijai ir Mažajai Lietuvai, su tik šiai 
autorei būdingu jausmingumu ir originaliu 
koloritu susipina sielvartas ir sentimentai, 
tikrovė ir iliuzijos, šviesos ir tamsos sandū-
ros. Tragiškos šio krašto praeities prikėlimo 
gijos tiesiasi per visus dailininkės kūrybos 
ciklus – „Mažosios Lietuvos veikėjai“, „Baltų 
ženklai“, „Klaipėdos krašto miestai“ ir kt. 

Dailininkė iliustravo prof. D. Kauno, 
dr.V. Bagdonavičiaus mokslinius leidinius, 
poetų K. Bradūno, B. Baltrušaitytės knygas, 
kūrė ekslibrisus Priekulei, Šilutei, lietuviškai 
knygai, rašytojams K. Donelaičiui, I. Simo-
naitytei. Paskutinis estampų ciklas –„Atmin-
ties ir Amžinybės apmąstymai“.

Po jos apsilankymo Norvegijoje dailinin-
kės kūryboje suskambo mėlyna spalva. Būtent 
suskambo – tai lyg ėjimas į šviesos erdvę, į vi-
sišką dvasinį apsivalymą. Išgauti tokią spalvą, 
kuri skambėtų, yra talento tobulybė. 

Vėsoką šių metų rugsėjo sekmadienį, 
skirtą dailininkės atminimui, Plikių evan-

gelikų liuteronų bažnyčioje Ievos Labutytės 
nuotrauką supo mėlynos spalvos gėlės ir 
degančios žvakės. Skambėjo M. K Oginskio 
polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“...

Po pamaldų sugiedojus giesmę „Jau 
nebesu tarp jūsų“, kunigas Liudvikas Fetin-
gis pakvietė susiėjimo dalyvius pasidalinti  
prisiminimais apie Ievą Labutytę. 

Ilgametis lietuvininkų bendrijos „Mažoji 
Lietuva“ pirmininkas Viktoras Petraitis sakė, 
jog Ieva Labutytė buvo stiprios dvasios 
asmenybė, ir dabar jis, kaip ir kiti šio krašto 
tragiško likimo lietuvininkai, semiasi sau 
stiprybės iš jos dvasios stiprybės.

Klaipėdos universiteto profesorė Aud-
ronė Kaukienė, ilgą metą bendravusi su 
dailininke rengiant spaudai Viliaus Gaiga-
laičio atsiminimus apie Mažosios Lietuvos 
būtį bei kitus leidinius, sakė, jog Ieva buvo 
šviesi, draugiška ir kartu principinga, iki 
gyvenimo pabaigos atsidavusi savo tautai 
menininkė, puikiai valdžiusi ne tik teptuką, 
bet ir lietuvišką žodį. Dažną savo kūrinį, 
sveikinimo atviruką ar dedikacijas palydė-
davo poetiškais posmais. Profesorę, kaip lin-
gvistę, imponavo jos emocialus atsidavimas 
tautinės prigimties šauksmui.

Ilgametis Plikių mokyklos mokytojas 
Antanas Ūsas jausmingai papasakojo, kaip 
sunkiai vertėsi Ievos motina, o vasaros 
atostogų metu kolūkyje paskirtus darbus nu-
veikti jai padėdavo iš studijų grįžusi dukra. 

Mokytojas akcentavo, jog vaikų darbštumas, 
dora ir santara paveldimi iš šeimos.

Klaipėdos universiteto profesorius dai-
lininkas Linas Julijonas Jankus, vienu metu 
studijavęs su Labutyte, prisiminė, jog nuo 
pat kūrybinio darbo pradžios pasireiškė 
Ievos Labutytės meilė ir atsidavimas Lietu-
vai. Ji turėjo tvirtus įsitikinimus, jos veikla 
buvo emocinga ir kryptinga. Dar gerokai 
iki Atgimimo kartu su kitais klaipėdiškiais 
intelektualais ji brandino idėją ateityje Klai-
pėdoje turėti universitetą.

Rašytoja Edita Barauskienė, apžvelgusi 
nelengvą Ievos Labutytės gyvenimo ir kūry-
bos kelią, akcentavo, jog savo estampuose tik 
ji vienintelė su ypatingu jausmingumu įamži-
no senovės baltų kultūros ženklus – krikštus, 
kryžius, Vėlines, bažnyčias, giesmes, o tautai 
paliko išskirtinės grafikos M. Mažvydo, 
L. Rėzos, K. Donelaičio, Kulviečio, S. Rapa-
lionio, Vydūno, kitų Prūsijos ir Mažosios 
Lietuvos kultūros veikėjų portretus. „Tokia 
buvo ta skambanti mėlynoji Ievos kūrybos 
šviesa“, – apibendrino Edita.

Už jausmingą didžios menininkės pa-
minėjimą visi susiėjimo dalyviai širdingai 
dėkojo kunigui Liudvikui Fetingiui ir jo 
žmonai Elžbietai. Po pamaldų susirinkusieji 
aplankė Ievos Labutytės kapą Plikių evan-
gelikų liuteronų kapinaitėse. 

Autorės nuotr.

Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje Ievos 
Labutytės nuotrauką supo mėlynos spalvos 

gėlės ir degančios žvakės

Prie Ievos Labutytės kapo Plikių evangelikų liuteronų kapinaitėse
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XIX a. II p.–XX a. I p. knygrišystė Lietuvoje*
Knygų leidybos istorija

Rūta TAUKINAITYTė-NARBUTIENė, Vilnius

Įrišimai

Apie trečdalis knygų, pasiekusių mūsų 
dienas iš tų laikų, yra neįrištos. Kitos anks-
čiau ar vėliau buvo įrištos ir turi kietus 
kartono viršelius, aptrauktus oda, drobe ar 
popieriumi. Daugiausia įrišimų yra puso-
diniai (rečiau pusdrobiniai), kuriuose odinė 
yra tik nugarėlė bei kampai, o likusi dalis 
dengta marmuruotu popieriumi. Kartais 
čia vietoj popieriaus naudojama drobelė, 
amžiaus pabaigoje ir kolenkoras. Pusodinių 
įrišimų puošniausia vieta yra nugarėlė, joje 
būna auksavimo technika įspausti orna-
mentai ir knygos autorius ar pavadinimas. 
Kalbėdami apie nugarėlių puošybą, galime 
išskirti du pagrindinius nugarėlių dekoro 
komponavimo būdus: tai klasikinis – juose 
linijos ar dekoro juostos pasikartoja tam 
tikrais intervalais (aliuzija į ryšių žymes), 
tarpuose dar kartais dedamas centriško tipo 
arba stačiakampis dekoro motyvas, rečiau 
tinklelis, ir neobarokinis – kuomet knygos 
pavadinimą viršuje ir pačioje rėmina siau-
rėjančios barokinio stiliaus dekoro pynės. 
Nors neobarokinių nugarėlių yra mažiau 
nei klasikinių, tačiau vis tiek, atrodo, čia 
jos buvo kur kas labiau paplitę nei Vakarų 
šalyse. Ant kai kurių nugarėlių galime ap-
tikti superekslibrisų – tai knygos savininko 
inicialai, įspausti nugarėlės apačioje. Vėliau 
tokį knygų ženklinimą išstūmė anspaudai ir 
ekslibrisai knygos viduje, nes gausėjo leidi-
nių, plito naujos sintetinės medžiagos, atsi-
rado daugiau pramoninių įrišimų ir rečiau 
tekdavo naudotis knygrišio paslaugomis.

Ir odos, ir popieriaus, ir bloko dekore 
dominuoja tamsios, neaktyvios žemės spal-
vos. Kitas tipinis šių įrišimų bruožas – jie 
daugiausia pusodiniai ir su kampukais, 
bet kampukai juose itin mažyčiai. Kartais 
tokiuose įrišimuose būna marmuruoto ar 
kitaip dekoruoto popieriaus priešlapiai bei 
auksuoti ar dažyti bloko kraštai. Tačiau tai 
labiau įprasta odiniams įrišimams. Tokių – 
meninių – odos įrišimų yra kur kas mažiau. 
Daugiausia tai religinio turinio knygos. 
Viršelių puošybai buvo naudojamos tos pa-
čios priemonės kaip ir ankstesniais amžiais, 
labiausiai paplitę spaudų, rulečių, filečių, 
klišių akli, tamsinti bei auksuoti įspaudai, 
šiek tiek naudojo dažymą ir marmuravimą. 
Labiausiai paplitę klasikinės viršelių deko-
ravimo kompozicijos. Paprastai puošiami 
abu kietviršiai vienodai, populiariausias 
komponavimo būdas tai centrinis motyvas 
(pvz., kryžius, Eucharistijos taurė ar Švč. 
M. Marijos atvaizdas) ir jį juosiantis rėmelis. 
Jis būna įvairaus sudėtingumo bei konfi-
gūracijos, sudarytas iš linijų ar ornamentų, 
dažniausiai turintis neobaroko bruožų arba 
augalinio dekoro motyvų; kartais labiau 
akcentuojami kampai. Tarp religinio turinio 
knygų pasitaiko ir kur kas prabangesnių 
viršelių. Antai vienas 1852 m. leidinys, 
kurio kietviršiai dengti raudonu aksomu ir 
metalo apkaustais, papuošimais ir dviem 
užsegimais, dekoruotais filigrano technika. 
Priešlapiai dekoruoti, jų spalvos priderintos 
prie kietviršio medžiagų, bloko kraštai 
auksuoti, knygoje yra iliustracijų, puošnus 
titulinis lapas. Taigi toks įrišimas savininkui 
kainavo nepigiai. Kitas pavyzdys, odinis 
viršelis, o centre įrėmintas ir stikliuku už-
dengtas ryškus ovalo formos paveikslėlis. 
Toks viršelis artimas Cosway įrišimų tipui 
(kuomet viršelyje panaudojama tapyta 
miniatiūra. Cosway įrišimai kilo Anglijoje. 
Dėl savo stilistikos buvo pavadinti garsaus 
anglų miniatiūristo Richardo Cosway var-
du, nors tiesiogiai nieko bendro jis su tais 
įrišimais neturėjo).

Be tokių minėtų klasikinių viršelio de-
koravimo kompozicijų, pasitaiko viršelių, 
kuriuos puošia architektūrinis piešinys: tai 
dvi arba trys arkos (dažniausiai gotikinės), 
įrėmintos kontraforsais, vidurinėje arkoje 
kartais būna knygos pavadinimas arba 
kryžius, šoninėse – šventųjų atvaizdai. Toks 
gotikinės architektūros motyvais paremtas 
dekoras galbūt perimtas iš titulinių lapų, bet 
joms atsirasti įtakos galėjo turėti XIX a. I p. 
Europos knygrišystėje paplitęs taip vadina-
mas katedrų stilius. Jis atsirado Prancūzijoje 

ir yra siejamas su romantizmu bei gotikos 
atgimimu. Tačiau taip pat pasitaiko odinių 
įrišimų, kurie beveik visai nedekoruoti – vos 
viena aprėminanti linija ar tamsiai marmu-
ruotos odos paviršius sudaro santūrų foną 
ryškiau dekoruotiems priešlapiams, nuga-
rėlei bei knygos bloko kraštams. 

Apskritai vyrauja eklektiška puošyba, 
nelengva rasti vieningo, gryno stiliaus vir-
šelių. Ornamentuose derinami ir įmantresni 
baroko ornamentų motyvai ir griežtesni 
klasicizmo arba santūriam klasicistiniam 
komponavimui pasirenkami barokiniai 
motyvai, amžių sandūroje atgimė ir rene-
sansinio stiliaus motyvai. Taip pat buvo 
naudojama tekstilė – tai ir paprasti audiniai, 
dekoruoti augaliniais raštais, faktūromis, 
languoti, ir vienspalvis aksomas. Taigi iš šių 
pavyzdžių matyti, kad lietuviai, nors vėluo-
dami, bet stengėsi neatsilikti knygų madose, 
o tai ir nebuvo sunku, nes keliaudavo ne tik 
meistrai, įrankiai ar pavyzdžių katalogai, bet 
pirmiausia pačios knygos. 

Puošnesnis knygos įrišimas kainavo 
brangiai. Išleistų knygų laikinuose popieri-
niuose viršeliuose kartais būdavo pristatomi 
kiti tos pačios spaustuvės ar knygyno plati-
nami leidiniai bei jų kaina. Štai spaustuvinin-
ko T. Gliuksbergo knygynų Vilniuje ir Kijeve 
pateiktas sąrašas skelbia ir įrišimų kainas12, 
tad iš čia matome, kad, pavyzdžiui, knyga 
750 puslapių, brošiūruota – 1,65 rb, jei kietas 
viršelis, dengtas safjaniniu popierium – 2 rb, 
safjanu – 3 rb, dengtas safjanu ir su keturio-
mis iliustracijomis – 3,50 rb, o dengtas akso-
mu, auksuotais bloko kraštais ir su brangia 
sagtele – 7 rb. Kitur savo spaustuvės Vilniuje 
produkciją ir įrišimus pristato J. Zavadskis13. 
Čia akivaizdi kur kas didesnė pasirinkimo 
galimybė, medžiagų (t. y. prabangos laips-
nio ir kainų) įvairovė. Siūlomas skirtingos 
vertės popierius (paprastas, pusiau baltas, 
baltas, veleninis), kietviršių medžiaga (pagal 
brangumą rikiuojasi: popierius, pusodinis, 
pussafjaninis įr., paprasta oda, juoda oda, 
safjanas, šagrenė, aksomas, vėžlio kiautas 
bei dramblio kaulas), užsegimai (jų kiekis, 
metalo rūšis ir pan.), t. p. apkaustai, pa-
puošimai, medalionai. Tai leidžia pirkėjui 
„susikomplektuoti“ įrišimą pagal savo porei-
kius ir galimybes. Beje, nepaisant ganėtinai 
lanksčios pasiūlos, matyti, kad stengiamasi 
derinti įrišimo medžiagas pagal jų vertingu-
mą, pvz., prastame popieriuje atspausdintam 
egzemplioriui siūlomas pusodinis bei odinis 
viršelis, o balto popieriaus blokui – safja-
nas, šagrenė ir kt., paprastame popieriuje 
atspausdinta knyga negali turėti brangaus 
aksominio ar šagrenės viršelio, o balto po-
pieriaus blokas – skurdų pusodinį viršelį. 
Taigi iš šių ir kitų pavyzdžių matyti, kad 
priklausomai nuo pasirinkto įrišimo, knygos 
kaina galėjo pakilti nuo dviejų iki keliolikos 
kartų. Didesnę įrišimo kainos dalį sudarė 
ne knygrišio darbas ar meninė vertė, o me-
džiagos. Žinoma, todėl kainai didelę reikšmę 
turėjo ir knygos formatas – mažesniam reikia 
mažiau medžiagų. Taigi knygrišio atlygini-
mas nebuvo didelis, antai amžių sandūroje 
šie amatininkai per savaitę uždirbdavo 6 rb, 
panašiai kaip ir daugelis kitų amatininkų, bet 
gerokai mažiau nei batsiuviai, pakinktininkai 
ar odų ir kailių išdirbėjai, kurie gaudavo apie 
15 rb per savaitę14.

Šie skaičiai iš dalies paaiškina, kodėl tiek 
daug įrišimų yra pusodiniai, kodėl nemažai 
knygų liko neįrištos, kodėl kai kuriuose 
to paties tiražo egzemplioriuose yra įdėta 
mažiau iliustracijų nei kituose, kodėl itin 
populiarūs buvo konvoliutai, ir kodėl įri-
šant knygas visais įmanomais būdais buvo 
taupoma. Be to, nereikia pamiršti, kad Za-
vadskio spaustuvė buvo viena pažangiausių 
ir didžiausių, ir, turbūt, kitos spaustuvės ar 

12 1853 m. leidinio (M. Jakubowicz „Chrzescijanska 
filosofia žycia“) viršelyje.

13 1861 m. leidinyje „Biblia łacinsko-polska“, t. 1, 
Wilno.

14 P. N. (P. Vileišis) Ką ir kaip kai kurie amatninkai dirba, 
Tilžė, 1903, p. 58.

*Pranešimas skaitytas š. m. rugpjūčio 10 d.
 Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnai, Pagėgių sav.)

vykusioje konferencijoje, skirtoje Martyno 
Jankaus 155-osioms gimimo metinėms

 ir laikraščio „Aušra“ 130-osioms išleidimo 
metinėms pažymėti Tęsinys kitame numeryje

Nuotr. iš autorės asmeninio archyvo. Fotografuotos 
knygos, esančios Lietuvos nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje

Tęsinys. Pradžia Nr. 21

XIX a. Europoje gana plačiai paplitęs odos marginimo būdas, suformuojant medžio motyvą

Aksominis viršelis su filigraniniais metalo apkaustais, papuošimais ir užsegimais. 
Visi bloko kraštai auksuoti

Knygrišio ženklas

knygynai tokia plačia įrišimų pasiūla bei 
prabanga pasigirti negalėjo. 

Galime pastebėti, kad maždaug nuo 
XIX–XX a. sandūros kai kurie mūsų krašto 
knygrišiai pažymėdavo savo įrišimus ma-
žytėmis lipdėmis ar anspaudais priešlapyje 
arba akluoju įspaudu viršelyje, nurodyda-
mi savo pavardę ar įmonę, o kartais ir jos 
vietą. Pasirašomi nebūtinai patys gražiausi 
įrišimai, o ir prabangūs įrišimai dažniau-
siai būna anoniminiai, tad akivaizdu, kad 

žymėjimo imtasi ne estetiniui savitumui ar 
autorystei pabrėžti, o vien komerciniais su-
metimais, tiesiog tai buvo būdas reklamuoti 
savo dirbtuves ir verslą. 
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Lietuvos muziejai

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 
(Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) nuo 2013 m. 
spalio 23 d. eksponuojama kilnojamoji sten-
dinė senųjų fotografijų paroda „XIX a. II p.–
XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultū-
ros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“. 
Ją parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas 
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmenini-
mo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS). Paroda 
muziejuje veiks iki lapkričio 9 d. (Lankymo 
kainos: 5 Lt suaugusiems, 2,5 Lt – mokslei-
viams, studentams, senjorams.)

Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose 
panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietu-
vos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame 
senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotogra-
fijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939) skai-
tmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana 
Photography“ (www.europeana-photography.
eu), rinkinių. Iš viso šiame projekte, kuris 
įgyvendinamas 2012–2015 m., jau dalyvauja 
36 Lietuvos muziejai.

Dalis parodos stendų skirta Lietuvai 
svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: 
Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, 
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 
įkūrimui, Žemaičių krikšto jubiliejui, Stepo-
no Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui „Li-
tuanica“ per Atlantą, XIX a. pab.–XX a. pr. 
Lietuvos tautiniam sąjūdžiui, 1863 m. 
sukilimui.

Kita stendų dalis pasakoja apie Lietu-

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje – Lietuvos dailės muziejaus kilnojamoji stendinė paroda 
„XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

vos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos 
nuotraukos, faktinė informacija apie Lie-
tuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį 
Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, 
kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą 
Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus 
kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir 
Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės 
veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir An-
taną Baranauską.

Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dva-
rams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams 
pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasako-
jama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos 
dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir 
Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Ty-
zenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. 
Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių 
dvarų gyvenimą XIX a. pab.–XX a. pradžio-
je, yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems 
užsakius, nacionalizavus dvarus perduota 
juose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota 
iki šiol, o dabar skaitmeninama ir, naudojant 
šiuolaikines informacines technologijas, pri-
statoma visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ 
įgyvendinimo metu (2012–2014) planuoja-
ma suskaitmeninti ir Lietuvos integralios 
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) 
portale www.limis.lt paskelbti informaciją 
apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose 
saugomų senųjų fotografijų. Visos jos bus 

pateiktos ir svarbiausiam Europos kultū-
ros paveldo portalui „Europeana“ (www.
europeana.eu). Didelė dalis šių nuotraukų 
LIMIS portale www.limis.lt visuomenei 
jau pristatoma dabar. Su visais parodos 
stendais interneto vartotojai turi galimybę 
susipažinti Lietuvos dailės muziejaus in-
terneto svetainės puslapyje http://www.ldm.
lt/LDM/Slapeliai.htm. 

Ši kilnojamoji paroda kelionę po Lie-
tuvos kultūros ir švietimo įstaigas pradėjo 
2013 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje, Lietuvos 
dailės muziejuje veikiančio filialo LM ISC 
LIMIS patalpose, šiame muziejuje vykusio 
tarptautinio projekto „Europeana Photo-
graphy“, kuriame dalyvauja 18 partnerių 
iš 12 Europos šalių, plenarinio susitikimo 
metu. Spalio 7 d. paroda buvo atidaryta 
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, o 
iš čia pervežta į Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejų. Vėliau ją numatyta eksponuoti Vil-
niuje veikiančiame Marijos ir Jurgio Šlapelių 
name-muziejuje, Kauno miesto ir Maironio 
lietuvių literatūros muziejuose, Anykščių 
menų centre, Kretingos muziejuje ir kt.

Parodos koncepcijos ir tekstų auto-
rė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė 
Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailinin-
kė – Loreta Uzdraitė.

Kviečiame apsilankyti!

informaciją parengė Danutė MUKieNĖ

Martynas Jankus su dukromis Elze ir Ede. 
Klaipėda, 1923 m. vasara

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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Pirmajam elektrinio aerostato skrydžiui – 130 metų
Žmogus turi daug įvairių svajonių. 

Viena seniausių – tai skristi kaip paukš-
čiui, bet visos pastangos padaryti kažką 
panašaus į paukščio sparnus nebuvo 
sėkmingos. Tai atsispindi legendoje apie 
Dedalą ir Ikarą. 

Mintis, jog skrydžiui galima panau-
doti mašinas, o ne raumenis, praėjus 
šimtams metų leido išsipildyti amžinai 
žmogaus svajonei – skraidyti. Prieš 700 
metų anglų vienuolis Rodžeris Beikonas 
(Roger Bacon) vienas pirmųjų pasiūlė 
sukurti skraidančią mašiną su plasno-
jančiais sparnais, o daugiau nei po 200 
metų didysis genijus Leonardas da Vinči 
(Leonardo da Vinci) sukūrė eskizų dau-
geliui skraidymo įrenginių, kurie dabar 
mums yra įprasti.

Pirmąjį skraidymo prietaisą – po-
pierinį oro balioną, pripildytą karštu 
oru, išrado prancūzai broliai Žozefas 
ir Etjenas Mongolfj e (Joseph ir Etienne 
Montgolfi er). Prieš 230 m. į orą balionu 
pakilo pirmieji „oreiviai“ – antis, gaidys 
ir avis. Po sėkmingo bandymo 1783 m. 

spalio 19 d. į orą pakilo ir pirmasis žmo-
gus. Tačiau balionai buvo be variklių ir 
skriejo tik pavėjui.

Virš Vilniaus pirmasis oro balionas 
pakilo 1806 m. lapkričio 26 d. Jį išbandė 
moldavas Jordalis Kuparenka. 

Prancūzijos – Prūsijos karo metu, per 
Paryžiaus apsiaustį, 1870 metų rudenį 
– 1871 metų pradžioje iš miesto paki-
lo 66 oro balionai, kurie išgelbėjo 168 
žmones, išgabeno 2,5 mln. laiškų ir 400 
pašto balandžių.

1852 m. sukonstruojamas pirmasis 
dirižablis – valdomas aerostatas su va-
rikliu, pailgos formos, su gondola kro-
viniams ir keleiviams. Dirižablis buvo 
užpildomas heliu ar vandeniliu. Jo išra-
dėjas – Henris Žifardas (Henri Giff ard). 
Dirižabliai pradėjo naują epochą len-
gvesnių už orą orlaivių statyboje, iš es-
mės jie pradėjo oro nukariavimo amžių.

Naują žingsnį oreivystės srityje žengė 
broliai Albertas ir Gastonas Tisandje 
(Tissandier).   A. Tisandje (1839-1906) 
– prancūzų architektas, dailininkas, 

archeologas – į orą pirmą kartą pakyla 
1868 m. su broliu Gastonu (1843-1899). 
Jie kartu į orą pakilo daugiau nei 20 
kartų. Būdamas nuotykių ieškotoju, A. 
Tisandje 1886 m. išvyko į kelionę po 
Ameriką bei Aziją. Šių kelionių metu 
dalyvavo įvairiuose tyrinėjimuose, o 
savo piešinius siuntė broliui, chemikui, 
meteorologui, rašytojui G. Tisandje, ku-
ris leido žurnalą „La Nature“ ir turėjo 

sukaupęs didžiulę kolekciją rankraščių, 
dokumentų ir leidinių apie skrydžius.

1875 m. broliai Tisandje su dviem 
kolegomis aerostatu „Zenitas“ atliko il-
giausią skrydį oro balionu, kuris truko 
22 val. 40 min. Tais pačiais metais G. 
Tisandje tuo pačiu aerostatu „Zenitu“ 
pasiekia naują rekordą – pakyla į 8600 
m aukštį. Šis skrydis baigiasi tragiškai 
– du jo kolegos dėl deguonies trūkumo 
miršta, o pats G. Tisandje apkursta.

1883 m. spalio 8 d. broliai A. ir G. 
Tisandje atliko pirmąjį skrydį aerostatu, 
kuris buvo varomas elektra. Jame buvo 
įmontuotas Siemens variklis. Broliai 
elektriniu aerostatu pakyla iš Auteuil 
miesto ir po 75 min. nusileidžia šalia 
Croissy-sur-Seine miesto.

Muziejaus rinkinyje saugoma por-
celianinė lėkštė, skirta šiam įvykiui pa-
minėti, jos numeris 15. Tai – 1883 m. 
Paryžiuje pagaminta apvali, banguotais 
kraštais, 260 mm skersmens, tapyta 
jubiliejinė lėkštė. Jos centre pavaiz-
duotas skrendantis virš laukų ir namų 

dirižablis, apačio-
je – susižavėjusių 
žmonių grupė. 
Lėkštės pakraštys 
puoštas augaliniu ornamentu, viršuje ir 
apačioje – tekstas prancūzų kalba: „1ER 
AEROSTAT ELECTRIQUE A HELICE 
A ET G TISSANDIER 1ERE EXPERIEN-
CE 8 OCTOBRE 1883 DES PLAINE A 
CROISSY SUR SEINE“(„1-asis heliu 
varomas elektrinis oro balionas A. ir 
G. Tisandje 1883 m. spalio 8 nusileido 
Croissy-sur-Seine mieste“). Kitoje lėkš-
tės pusėje yra įrašas prancūzų kalba, 
kuriame  nurodyta proga ir pagamintų 
lėkščių tiražas – 150 vnt. 

Šis eksponatas yra vieno svarbaus 
aviacijos istorijos įvykio įamžinimas. 
Sėkmingas skrydis prieš 130 metų įta-
kojo kitus aviacinės technikos kūrėjus 
konstruoti ir tobulinti skraidymo apa-
ratus.

Trakų istorijos muziejaus direktorius
Virgilijus Poviliūnas

Lėkštė, skirta pirmajam aerostato su elektriniu 
varikliu skrydžiui atminti. Paryžius, 1883 m.

K. Barišausko nuotr.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 42 (303)

Dviašmeniai kalavijai
Kalavijas – tai kertamasis ar duriama-

sis ginklas, naudotas artimai kovai – savo 
istorija skaičiuojantis daugiau nei 4 tūks-
tančius metų. Laikui bėgant, keitėsi kala-
vijų forma, o kartu ir valdymo technika. 
Ankstyviausi kalavijų radiniai Vidur-
žemio jūros regione datuojami bronzos 
amžiumi. Įvairūs jų variantai randami 
nuo Italijos iki pat Skandinavijos. Rytų 
Pabaltijyje rasti 9 bronzos amžiumi da-
tuojami žalvariniai kalavijai, 4 iš jų aptik-
ti Lietuvos teritorijoje, prekybos keliais 
atkeliavę iš Centrinės ar Šiaurės Europos. 

Pradėjus naudoti geležį, pasikeitė ir 
kalavijų forma, jie gaminti tiesiais ašme-
nimis. Beveik visoje Romos imperijoje 
paplinta taip vadinamieji gladius tipo 
kalavijai, o pirmaisiais mūsų eros amžiais 
juos pakeičia dviašmeniai spatha tipo ka-
lavijai, kurie buvo gerokai ilgesni (75-100 
cm), juos naudojo sunkieji pėstininkai. 
I-IV a. po Kr. baltų kraštuose kalavijai yra 
itin reti. Vienas gladius kalavijas aptiktas 
Viekau kapinyne (Rusija, Kaliningrado 
sr.), keli spatha kalavijai rasti jotvingių 
žemėse Švajcarijos pilkapyne (Lenki-

ja), Krikštonių pilkapyne (Lietuva). Itin 
puošnus šio tipo kalavijas aptiktas Taura-
pilio ,,kunigaikščio” pilkapyje Nr. 5. Kala-
vijas 80 cm ilgio, turėjo medines makštis, 
kurios aptrauktos oda bei puoštas meta-
liniais ir sidabriniais apkalais. V a. pab. 
- VI a. pr. datuojamas kalavijas į Lietuvą 
greičiausiai pateko iš Romos provincijų. 

Dažniau Lietuvoje aptinkami taip 
vadinamieji sax tipo peiliai – tarpinis 
ginklas tarp ilgojo peilio bei kalavijo. 
Lietuvoje jie atsiranda V-VI a., tačiau la-
biausiai išplinta VIII-IX a. Tarp žemaičių, 
žiemgalių, sėlių ir latgalių VII a. pab. - XI 
a. paplinta vianaašmeniai platieji kalavi-
jai. Lietuvos ir Latvijos kapinynuose rasta 
keli šimtai šių ginklų. Jie nėra žinomi tarp 
kitų baltų ar kaimyninių genčių ir yra 
vietinių kalvių gamybos ginklas. 

Trakų istorijos muziejaus archeologi-
jos rinkinyje saugoma kelios dešimtys 
kalavijų ar jų fragmentų. Kelis jų pristato-
me šiandien. Didžioji jų dalis priklausytų 
taip vadinamajam vikinginiam laikotar-
piui, kuris Vakarų Europoje paženklin-
tas įvairių įvykių gausa, tame tarpe ir 

rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. VIII 
a. pab., o ypač IX a. paplitę vikinginiai 

dviašmeniai kalavijai išsiskyrė ilga 60-90 
cm ar net 100 cm ilgio geležte, sverdavo 
nuo 1 iki  2 kg. Pagal įvairius požymius 
šio laikotarpio kalavijai skirstomi į tipus, 
kurių išskiriama arti 30. Visiems jiems 
yra būdingi siauri ašmenys, palyginus 
su kalavijo ilgiu, ilgesnė rankena turinti 
viršutinį bei apatinį skersinius, rankenos 
galas paprastai užbaigiamas masyvia pu-
sapvale buožele, kurios paskirtis suba-
lansuoti kalaviją. Ant kai kurių kalavijų 
geležčių yra užrašai:   ULFBERHT, IN-
GELRI, BANTO, LEUTFRIT ir t. t. Pa-
prastai šie užrašai žymėdavo gamintojo 
vardą. Dažniausiai sutinkamas užrašas 
yra ULFBERHT, kuris pasirodo ant kala-
vijų tarp 800 ir 950 m. po Kr., INGELRI 
sutinkamas ant kalavijų datuojamų 950-
1050 m. Manoma, kad šie kalavijai buvo 
gaminami Pareinėje (dab. Vokietijoje 
arba buvusios Frankų imperijos žemėse). 
Nemažai jų rasta tarp rytinėje Baltijos 
jūros pakrantėje gyvenusių baltų genčių. 
Archeologijos rinkinyje saugoma ir atsi-
tiktinai rasta kalavijo geležtė su  įrašu IN 
NOMINE DOMINE (Viešpaties vardu). 

Šis įrašas jau susi-
jęs su krikščiony-
be. Ankstyviausias 
kalavijas su šiuo 
įrašu datuojamas X a. pab. - XI a. viduriu. 
Muziejuje saugomas kalavijas tikriausiai 
datuojamas XIV a., o gal siekia ir XIII a. 
bei yra tiesioginis lietuvių kovų su kry-
žiuočiais liudininkas. 

Vikinginio laikotarpio kalavijai išsiski-
ria puošnumu. Jų rankenos neretai būda-
vo inkrustuojamos brangiaisiais metalais 
ar akmenimis. Ant kai kurių šiuo metu 
muziejuje konservuotų kalavijų rankenų 
atsidengė ornamento fragmentai, inkrus-
tuoti variu bei baltu metalu. Dėl sudėtin-
gos kalavijų gamybos jie būdavo reti ir 
brangūs, todėl jiems neretai suteikdavo 
vardus bei būdavo perduodami iš kartos 
į kartą. Kalavijas tuo metu būdavo ne 
tik profesionalaus kario ar vado ginklas, 
tai vyriškumo simbolis, o galiausiai jis 
buvo neatsiejama laidojimo apeigų dalis.

Archeologijos skyriaus vedėjas
Ugnius Budvydas

Dviašmeniai kalavijai. Lietuva, VIII-IX a.
U. Budvydo nuotr.
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Holokausto aukų atminimas 
gyvas ir Veiviržėnuose

Sub signo nobili-Lietuvos žydų istorija

Prof. Aleksandras VITKUS, Chaimas BARGMANAS, gidas-istorikas, Irena URBONIENė, Veiviržėnų mokyklos kraštotyros 
muziejaus vedėja, Petras ČELIAUSKAS, Švėkšnos kraštotyrininkas

Veiviržėnų miestelis įsikūręs prie Veiviržo 
(Veviržo) upės, 10 km nuo Švėkšnos, 32 km nuo 
Klaipėdos. Tarpukaryje Veiviržėnai buvo vals-
čiaus centras ir priklausė Kretingos apskričiai1.

Veiviržėnuose žydų amatininkų ir pirklių 
jau gyventa XVIII a. Vėliau jie pasistatė sinago-
gą. Veiviržėnų žydai savo miestelį vadino Verz-
han (Veržan)2, nes visas miestelio pavadinimas 
jiems atrodė per ilgas ir sunkiai įsimenamas. 

1923 m. Veiviržėnuose buvo 150 so-
dybų ir 934 gyventojai3; tarp jų 259 žydai 
(28 proc.)4, iš jų 116 vyriškos lyties (P. Če-
liauskas)5. Tarpukaryje miestelis išgražėjo: 
sutvarkytos gatvės, šaligatviai, apšvietimas. 
Veiviržėnuose buvo pradžios mokykla, vals-
čiaus savivaldybė, paštas, policijos nuovada, 
knygynas su skaitykla, sveikatos ir vete-
rinarijos punktai, vaistinė, kooperatyvas, 
pieninė, dvi lentpjūvės, vandens malūnas, 
elektrinė, kelios užeigos ir t. t.6

Žydai Veiviržėnuose7 pragyveno ir iš 
amatų bei žemės ūkio, bet dauguma – iš pre-
kybos ir sandėliavimo. Daug žydų pirkdavo 
žemės ūkio produktų (daugiausia linų) iš 
aplinkinių ūkininkų ir veždavo į Klaipėdą. 
Žydams miestelyje priklausė 12 parduotuvių 
(beveik visos): 2 geležies, 3 audinių, grūdų, 
mėsinės ir kitos. Žydų bendruomenė turėjo 
savo mokyklą hebrajų (ivrito)  kalba ir bi-
blioteką. Iš 16 telefonų, kurie buvo Veivir-
žėnuose 1939 m., žydams priklausė net 11. 
Dalis Veiviržėnų miestelio žydų jaunimo, 
baigę vietos hebrajų mokyklą, tęsti mokslus 
vykdavo į Švėkšną8 arba į Telšių ješivą. Apie 
50 jaunuolių priklausė „Makabi“ (Maccabi) 
vietos skyriui. Miestelis taip pat turėjo kai-
riosios sionistinės organizacijos „Ha-Šomer 
ha-Cair“ (Jaunasis sargas) filialą. Dauguma 
miestelio žydų prijautė sionistams. 

Veiviržėnuose žydai laikėsi atskira ben-
druomene, turėjo sinagogą ir mokyklą, akty-
viai visuomeniniame gyvenime nedalyvavo 
ir į vadovaujančius postus nesiveržė. 

Antrąjį 1930-ųjų pusmetį9, padidėjus 
konkurencijai, kilo trintis tarp lietuvių ir 
žydų prekeivių; būta net keleto antisemitinių 
išpuolių, pavyzdžiui, siekta sudeginti žydų 
namus arba išdaužyti langus. 

1937 m. miestelyje buvo 6 žydų ama-
tininkai: stiklius, laikrodininkas, dailidė, 
kepurininkas ir kiti. 1937 m. birželio 1 d. 
Veiviržėnuose kilo gaisras10, per kurį sudegė 
23 gyvenamieji namai – žydų namai ypač 
smarkiai nukentėjo. 

Žydų sąlygos pablogėjo ir po to, kai 
1939 m. pavasarį Klaipėdos kraštas buvo 
prijungtas prie Vokietijos. Valstybinė siena 
atsidūrė netoli miestelio. Komercija tapo 
labai ribota. Be to, iš Klaipėdos pabėgusių 
žydų dalis apsistojo Veiviržėnuose11. 

1939 m. miestelyje jau gyveno apie 1200 
žmonių12, 1940 m. – 105013. Nors jau buvo 
prasidėjęs žydų išvykimas į Palestiną, ta-
čiau, didėjant bendram gyventojų skaičiui, 
didėjo ir žydų skaičius. Ne išimtis buvo ir 
Veiviržėnai. Tačiau pateikti duomenys rodo, 
kad miestelyje mažėjo gyventojų skaičius, 

daugiausia žydų sąskaita. Kadangi gyventojų 
skaičius per metus gerokai sumažėjo, mieste-
lyje tikrausiai turėjo gyventi apie 200 žydų. 

1940 m., kai Lietuva buvo prijungta prie 
Sovietų Sąjungos, visa sionistų veikla buvo 
uždrausta. Mokymasis hebrajų kalba nu-
trauktas, o mokiniai perkelti į klases, kuriose 
buvo mokoma žydų (jidiš, idiš) kalba. Kelios 
parduotuvės buvo nacionalizuotos; nemažai 
žydų dirbo ir prie įtvirtinimų prie naujosios 
SSRS–Vokietijos sienos. Žydų jaunimas buvo 
įtrauktas į ūkines ir kitas struktūras. Vienu iš 
naujųjų lyderių Veiviržėnuose tapo Izraelis 
Geselis iš Švėkšnos miestelio14.

Vokietijos–SSRS karo pradžioje Veiviržėnų 
miestelį vokiečiai užėmė jau pirmąją karo die-
ną15. Išsigandę žydai, kurie rado laikiną prie-
globstį pas aplinkinius ūkininkus, kitą dieną 
sugrįžę į savo namus, rado juos apiplėštus. 

Sinagogos likimas 
pirmomis karo dienomis

 Remiantis literatūra bei liudininkų pa-
rodymais dėl sinagogos likimo per Antrąjį 
pasaulinį karą, susidarė dvi nuomonės: ar 
sinagoga pirmomis karo dienomis buvo 
sugriauta ar nesugriauta. Liudininkė M. 
Jurkienė16 prisiminė: Prasidėjus karui, pa-
čią pirmą dieną ant miestelio iš lėktuvo buvo 
numestas sviedinys. Nuo sviedinio skeveldrų 
viena jauna žydė žuvo. Kitaip aprašoma karo 
pradžia žydų bendruomenės Lietuvoje in-
terneto puslapyje (JEW)17, kur nurodoma, 
kad 1941 m. birželio 27 d. lietuviai sugriovė si-
nagogą ir Toros ritinius išmetė į gatvę. Knygoje 
„Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos istorija“18 
nurodoma, kad miestelio apstatymas labiau 
nukentėjo karo pradžioje – per bombardavimą 
sudegintos dvi sodybos ir žydų sinagoga. Tačiau 
rankraštyje „Veiviržėnai“19 pateikiama ir an-
troji versija, kad sinagoga ir žydų mokyklos 
pastatas po karo sudegė. JEW20 tradiciškai 
teigia, kad lietuviai (baltaraiščiai) Toros 
ritinius išmetė į gatvę. Lietuvoje sinagoga 
buvo sugriauta žydų rankomis tik Jurbarke, 
o baltaraiščiai paprasčiausiai ją padegdavo, 
o Toros ritinius, išmetus į gatvę, sudegin-
davo. Veiviržėnuose Toros ritinėliai galėjo 
būti išmesti iš sinagogos, tačiau teiginys, kad 
Veiviržėnų sinagoga buvo subombarduota, 
kaip pateikia JEW21, neatitinka tiesos. 

Liudininkė S. Kundrotienė22 nurodo, 
kad 1947 metais, kai sudegė Taujenių namas ir 
greta esantys namai (Girdvainių ir kt. pavardės 
nebeprisimenu), sinagoga bei žydų mokyklėlė, 
aš ėjau tą naktį sargybą. Jau buvo vėlu, kai 
išgirdai garsų sprogimą, išsigandau ir nubėgau 
pasislėpti. Tuoj pamatėme, kad dega Taujenių 
namai, nuo jų užsidegė ir kiti netoli buvę. Po 
jų – medinė žydų mokyklėlė, tuoj pat ir sinagoga. 
Taujenis pabėgo, o dukrelė maža, vardo neatsime-
nu, sudegė viduje.<...> Kai tie, kuriems Adolfas 
Taujenis, – liudija O.Tamašauskienė23 – tada 
Balsėnų apylinkės pirmininkas, nepatiko, padegė 

jo namą...Tą kartą Taujenis pasislėpė, bet greit 
jį nušovė Jokšo kirpykloje Veiviržėnuose. Veivir-
žėnų kapinėse ant Taujenio šeimos antkapinio 
paminklo yra įrašyta mirties data 1947 metai. iš 
to darome išvadą, kad sinagoga sudegė 1947 m.  

Be to, liudininkė O. Tamašauskienė24 
prisimena, kad, kai žydai vyrai buvo išvežti, 
tai moterys, vaikai ir seneliai suvaryti į sinagogą, 
leidus pasiimti pačius būtiniausius daiktus. 

P. Čeliauskas25 prisimena: Gyvenau 3 km 
nuo sienos, man buvo 12 metų ir tas pirmąsias 
karo valandas gerai prisimenu. Jokie bombonešiai 
neskraidė ir niekas jų nesiuntė, kad subombar-
duotų Veiviržėnus. Galėjo skraidyti nedideli 
žvalgybiniai lėktuvai, turėję sekti, ar nevyksta koks 
rusų kariuomenės judėjimas. Galėjo toks lėktuvėlis 
pagąsdinimui išmesti kokį sprogmenį ir atsitik-
tinai pataikyti į sinagogą. Tad taip ir sakykime. 
Juk juokingai skamba: vokiečiai subombardavo 
Veiviržėnų miestelį, kuriame jokios kariuomenės, 
nei karinių objektų nebuvo. Atrodo, kad specialiai 
taikė į sinagogą... O greičiausiais artilerijos apšau-
dymą žmonės palaikė bombardavimu. Apšaudoma 
buvo ir Švėkšna, artilerijos sviediniai nuo pasienio 
galėjo pasiekti ir Veiviržėnus. 

Taigi belieka nurodyti, kad Veiviržėnų 
miestelis nebuvo specialiai bombarduojamas 
ir sinagoga išliko iki pat 1947 m.  

Jaunų žydų vyrų
 likimas Veiviržėnuose

JEW26 nurodo, kad kitą dieną (t. y. 1941 m. 
birželio 28 d.,šeštadienį, 3 Tamuz, 5701), atvykę 
naciai į Veiviržėnus, suėmė apie 150 žydų vyrų, 
įskaitant rabiną Natanielį Josefą Gracą, ir nuvarė 
juos į Švėkšnos sinagogą. O. Tamašauskienės 
liudijimu, vyrai buvo atskirti nuo moterų ir išvežti, 
nežinoma kur (Švėkšnos link varė juos pėsčiomis).

Izraelietės tyrinėtojos Esteros Rechtšafner 
(Esther Herschman-Rechtschafner) rankraš-
tyje „Svekshna. Our Town“ („Švėkšna. Mūsų 
miestas“)27 bei knygoje „Švėkšna atsimini-
muose 2 (sudarytojas P. Čeliauskas)28 yra 
aprašyti to meto įvykiai Švėkšnoje, tačiau visai 
neužsimenama apie Veiviržėnų žydus. Tad 
apžvelkime šį įvykį plačiau, tuo labiau kad 
Veiviržėnų kraštotyros muziejaus vedėja Irena 
Urbonienė pateikė mums darbą „Veiviržėnų 
žydų bendruomenė“29, kurį, jai vadovaujant, 
2004 m. atliko moksleivė Iglė Vepštaitė.

Žydų naikinimas pasienio zonoje prasi-
dėjo tuoj pat, vokiečiams ją užėmus: Prieš 
prasidedant karui, Tilžėje hitlerininkai sudarė 
operatyvinį būrį, pavaldų operatyvinės grupės 
A viršininkui SS brigadefiureriui Valteriui 
Stalekeriui (Stahlecker) [Štalekeris – aut. 
past.]. 1941 m. birželio 22 d. (birželio 24 
d. – A. Bubnys30). Tilžės operatyvinis būrys 
iš V. Stahlekerio gavo įsakymą pradėti žudyti 
Lietuvos pasienio ruože31(25 km pločio ruože 
nuo Vokietijos sienos).  
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27 Izraelietės tyrinėtojos Esteros Rechtšafner (Esther 
Herschman-Rechtschafner) rankraštis „Svekshna. Our 
Town“ („Švėkšna. Mūsų miestas“). 2010 m. gautas lei-
dimas skelbti jo medžiagą. Tais pačiais metais dalis jos 
rankraščio buvo išversta į lietuvių kalbą ir atspausdinta 
knygoje Švėkšna atsiminimuose 2. Sudarytojas P. Čeliaus-
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28 Švėkšna atsiminimuose 2. Sudarytojas P. Čeliaus-
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30 A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944).
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 1998, p. 189. 

31  Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944) Dokumentų 
rinkinys, d. 1. Vilnius, 1965, p. 23; Lietuvos naikinimas ir 
tautos kova (sud. I. Ignatavičius). Vilnius:Vaga, p. 75

Tęsinys kitame numeryje

valstybių viduje, tiek tarptautinių santykių 
srityje“, – akcentavo ministras.

Narystės svarbiausiame globalios poli-
tikos forume Lietuva siekė nuo 1996 m., kai 
pirmą kartą oficialiai pateikė paraišką užimti 
Rytų Europos šalių valstybių grupei skiria-
mą vietą. Nuosekliai tikslo siekusi Lietuva 
užsigrūdino pirmininkaudama Europos 

Lietuvos užsienio politika

Reikšminga diplomatinė pergalė – Lietuva tapo 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nenuolatine nare

Atkelta iš 1 p.

Taryboje, Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijai, Demokratijų ben-
drijai, Europos Sąjungos Tarybai. Lietuva 
sėkmingai dirbo svarbiausių JT institucijų 
valdančiuosiuose organuose – Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organiza-
cijoje (UNESCO), Ekonominėje ir socialinėje 
taryboje, Tarptautinėje atominės energijos 

agentūroje (TATENA), Pasaulio sveikatos 
organizacijoje, Tarptautinėje darbo organi-
zacijoje ir kitose institucijose.

Saugumo Tarybą sudaro 5 nuolatinės ir 
10 nenuolatinių narių – iš viso 15 šalių. Kie-
kvienais metais, laikantis tolygaus geografi-
nio paskirstymo principo, išrenkamos 5 nau-
jos nenuolatinės narės.  Šiemet 2014–2015 m. 

laikotarpiui išrinktos šios naujos narės: Čilė 
(Lotynų Amerikos ir Karibų šalių grupė); 
Saudo Arabija (Azijos šalių grupė); Čadas, 
Nigerija (Afrikos šalių grupė), Lietuva (Rytų 
Europos šalių grupė).

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos inform.

1 B. Kviklys, Mūsų Lietuva, t. IV: Veiviržėnai. Lietuvių enci-
klopedijos leidykla, 2-oji laida. Vilnius: Mintis, 1991, p. 347.

2 „Veivirzenai“ – Encyclopedia of Jewish Communities 
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Partizanai pasitiko artėjantį priešą, grei-
čiausiai pasirinkę plačiąją būrio rikiuotę, 
kurioje skyriai išdėstyti vienas šalia kito eile, 
skyriai greičiausiai išsidėstę į vilnį – mat tokia 
rikiuote visi žmonės gali dalyvauti ugnies 
veiksme, sutelkę stiprią kulkosvaidžių ugnį – 
numatę ugnies maišo16 vietą. Atsitraukimas 
vyko trumpais perbėgimais, sustojant atsi-
šaudyti, priedanga lygumoje buvo akmenų 
krūsnys – jos yra netinkamos ugniavietei, nes 
pataikiusios ir skildamos kulkos skeveldros 
gali sužeisti partizanus. Skrajojantis Karvelio 
būrys į puolimą perėjo išsiskirstęs į 6 skyrius, 
kiekvienas skyrius turėjo kulkosvaidininką 
(lengvasis ir sunkusis kulkosvaidis yra pa-
grindiniai partizanų skyriaus ginklai, iš jų 
paprastai šaudoma 4–8 šūvių serijomis, kad 
būtų pasiektas maksimalus rezultatas), pul-
dami užėmė pozicijas – kovavietes, iš kurių 
atidengė ugnį į priešą, taip sudarydami sąly-
gas pirmajam partizanų būriui atsitraukti. At-
sitraukimas vyko trumpais perbėgimais, nes 
mūšis vyko atviresnėje vietovėje, kur buvo 
sutelkta stipresnė ir taiklesnė priešininko 
ugnis. Tokioje situacijoje perbėgimai turi būti 
kuo trumpesni, kad priešas nespėtų gerai nu-
sitaikyti, ir reikia kiek įmanoma toliau nubėg-
ti. Kadangi Šarūno būrys kovojo pakankamai 
atviroje vietovėje – lygumoje, buvo pasirinkta 
gera atsitraukimo taktika – perbėgimai, nes 
atviroje vietovėje ropojimas ir šliaužimas 
netinka. Partizanai, perbėgant jo kaimynui, 
privalo savo ginklo ugnimi paremti jo judesį, 
šaudydami į taikinius, kurie trukdo kaimynui 
judėti. Šarūno būrys organizuotai atsitraukė 
žingsnis po žingsnio dešiniojo, kairiojo spar-
nų ir centro pozicijomis.

Skrajojantis A. Kiseliausko-Karvelio 
partizanų būrys – puikus pavyzdys, kad 
partizanai buvo gerai organizuoti ir kariškai 
vadovaujami. Įsijungti į mūšį iš eigos yra 
labai sudėtinga ir iš karių reikalauja gero 
susiklausymo. Kitas aspektas – tai įrodo, 
kad partizanai buvo aukštos kovinės dvasios 
ir, kaip ir Kalniškės mūšio atveju, sąmonin-
gai rinkosi mūšį, o ne slapstymąsi. Tokia 
pozicija atgrasinamai veikė ir okupacines 
pajėgas – kovinė dvasia nebuvo aukšta. Ga-
liausiai, vežimai su kulkosvaidžiais primena 
dabartinių SOP karių taktiką – visureigius su 
3–5 kariais, ginkluotais automatiniais ginklais 
ir kulkosvaidžiais, naudoja tiek agresyviam 
puolimui, tiek atsitraukimui ar manevravi-
mui mūšio lauke.

Lietuvos ginkluotos pokario rezistencijos 
metu partizanai dažnai veikdavo skrajojan-
čiais būriais ir tai labiausiai pasiteisinda-
vo – užpuldavo priešą staigiai ir netikėtai 
ir taip pat staigiai pasitraukdavo. Bene pats 

Panaros kautynės: taktika
Vaida PAKARKLYTė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji specialistė, Vilnius

Lietuvos rezistencijos istorija

įžymiausias buvo Jono Misiūno-Žalio Velnio 
partizanų dalinys, kuris ilgiau kaip tris dienas 
niekur neapsistodavo.

Dar vienas labai svarbus šių sėkmingų 
kautynių akcentas – aukšta partizanų moralė 
ir kovos dvasia – mūšyje dalyvavęs partizanas 
Raganius savo atsiminimuose pasakojo, kaip 
partizanai džiūgavo, drąsiai kovėsi, kaip kie-
kvieno širdyje jautėsi artėjantis pavasaris17.

Minėtieji mūšyje dalyvavę partizanų va-
dai – Mykolas Lukošiūnas-Lukošius, Antanas 
Grušauskas-Siaubas, Albinas Kiseliauskas-
Karvelis ir Juozas Slauta-Aušra. 

Mykolas Lukošiūnas-Lukošius, s. Prano 
gimė 1906-09-29 Zarasų aps. Antazavės vls. 
Ajočių k. 1925 m. baigė Zarasų progimnaziją, 
1927 m. – Zarasų dvejų metų mokytojų kursus. 
1927-11-05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, 
paskirtas į 2 pėstininkų pulką. 1929-02-16 
baigė Karo mokyklą, jam suteiktas pėstinin-
kų atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į 
pėstininkų karininkų atsargą. Nuo 1929 m. 
M. Lukošiūnas – Lietuvos šaulių sąjungos 
narys, vėliau šaulių būrio vadas. Nuo 1931-
01-01, pasikeitus Karininkų laipsnių įstatymui, 
jo karinis laipsnis pakeistas į atsargos jaun. 
leitenanto. 1929–1939 m. M. Lukošiūnas dirbo 
Utenos aps. Balninkų, Alytaus aps. Panaros, 
Merkinės, Kibyšių ir Radžiūnų pradinių 
mokyklų vedėju. 1933-06-07–1933-07-07 ir 
1939-04-27–1939-05-25 atliko karines pratybas 
2 pėstininkų pulke. 1939-09-08 pakeltas į atsar-
gos leitenantus. 1939–1941 m. dirbo Vilniaus 
aps. Šumsko ir Lavoriškių pradinių mokyklų 
vedėju, 1941–1944 m. – tabako f-ke Vilniuje. 
LLA narys, vėliau Lazdijų aps. Leipalingio 
vls. LLA grupės vadas. Antrosios sovietinės 
okupacijos pradžioje su B. Šimkoniu Žaliamiš-
kyje organizavo Šarūno partizanų būrį, nuo 
1945-02-06 jo vadas (slapyvardžiai Lukošius, 
Lukšas, Nemunas). Žuvo 1945 m. vasario 28 d. 
Panaros kautynėse. 1945-03-02 slaptai palaido-
tas Liškiavos kapinėse. 1928 m. M. Lukošiūnas 
apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės me-
daliu, 1998-08-19 jam suteiktas vyr. leitenanto 
laipsnis po mirties. Jis mokėjo rusų ir lenkų 
kalbas. M. Lukošiūnas vedė Emiliją Rudzytę 
(g. 1914),  kilusią iš Alytaus aps. Merkinės vls. 
Žeimių k., susilaukė vaikų – Algimanto ir Ire-
nos. Kaip rašyta Utenos aps. Komendantūros 
ats. ltn. M. Lukošiūno byloje – jis buvo lėto 
būdo, savyje užsidaręs, bet taktiškas, manda-
gus ir sąžiningas18. 

Antanas Grušauskas-Siaubas, s. Adolfo 
gimė 1907 m. Varėnos aps. Merkinės vls. Ra-
dyščiaus k. Jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
kur įgijo puskarininkio laipsnį, atsižvelgiant į 
šį faktą, jam buvo pavesta organizuoti ir va-
dovauti Seirijų bataliono (kurį sudarė keturi 

būriai) – būtent karininko Antano Juozapavi-
čiaus grupės Ypatingojo būrio skrajojantiems 
partizanams. Kaip savo prisiminimuose rašo 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Siaubas buvo 
itin aktyvių veiksmų šalininkas, veikdavo 
drąsiai ir greitai, dažnai sumušdavo kitų girios 
partizanų panosėje buvusius enkavėdistus, 
o patys pasitraukdavo į Žaliamiškį. „Siaubo 
adresu daug ką sakyti ir drausti nebuvo 
galima, nes jis mušė okupantą visur, kur tik 
jam buvo įmanoma“19. A. Grušausko-Siaubo 
vadovaujami partizanai buvo tikras galvos 
skausmas vietiniams enkavėdistams, jie 
pasižymėjo puikia taktika, ypač sėkmingai 
rengdavo pasalas, netgi „vaidinimus“ – tokius, 
kaip Seirijų miestelyje – Siaubas su kai kuriais 
vyrais apsistojo netoli Seirijų miestelio, o 
kiek toliau nuo jo pasiuntė kelis vyrus, kurie, 
vaizduodami labai girtus, pasirodė žmonėms, 
kurie, įtariama, turėjo ryšių su okupantu. 
Šnipai apie girtų partizanų pasirodymą iškart 
pranešė vietos stribams ir Seirijuose stovėju-
siam enkavėdistų garnizonui, kurie, nieko 
nelaukdami, metėsi į nurodytą vietą. Čia jų 
laukė Siaubas su savo vyrais, kurie paklojo 
bent aštuoniolika priešų ir atėmė jų ginklus. 
Antanas Grušauskas-Siaubas žuvo 1947 m. 
spalio 31 d., kai buvo apsistojęs miške pas 
sunkiai sužeistą kovos draugą Rytą. Ten juos 
aptiko enkavėdistai ir nukovė. Nors Siaubas 
narsiai kovėsi, tačiau viršų paėmė enkavėdistų 
gausybė. Tokio aktyvaus ir narsaus partizano 
Antano Grušausko-Siaubo žūtis labai sukrėtė 
tiek partizanus, tiek Dainavos krašto gyven-
tojus, mat gandas apie Siaubo narsumą buvo 
pasklidęs po visą Dainavą20. 

Albinas Kiseliauskas-Karvelis, s. Mykolo 
gimė 1916 m. Lazdijų vls. Margų k. Jis buvo 
Alytaus ulonų pulko vyr. puskarininkis, nacių 
okupacijos metais tapo LLA nariu, 1944 m. 
rugpjūčio mėn. organizavo pasipriešinimo 
būrį. Jis buvo Šventežerio skrajojančio parti-
zanų būrio vadas. Veikė Rudaminos, Lazdijų 
ir Šventežerio valsčių teritorijose. Žuvo Laz-
dijų NKVD skyriaus organizuotos karinės-
čekistinės operacijos metu, 1945 m. lapkričio 
13 d., savo namuose esančiame bunkeryje. 
Jo kūnas nuvežtas į Lazdijus ir paguldytas 
gatvėje. A. Kiseliausko žmona – Aldona Kis-
eliauskienė, d. Jurgio (g. 1924), sūnūs – Julius 
ir Gintautas21. 

Juozas Slauta-Aušra, s. Motiejaus gimė 
1907 m. Alytaus aps. Liškiavos vls. Liškiavos k. 
Nuo 1928-11-03 iki 1929-10-30 – tarnavo I 
pėstininkų pulke grandinio laipsnyje. Nuo 
1931-06-01 Seinų apskrities viršininko įsaky-
mu priimtas į tarnybą ir paskirtas apsaugos 
eiliniu policininku III rajone. Nuo 1932-03-03 
iki 1932-08-17 – iškomandiruotas į Klaipėdos 

kraštą. 1932-12-16 baigė pasienio policijos 
Lazdijų mokomojo būrio III laidos kursą ir 
atkomandiruotas į tarnybos vietą, nuo 1933-
12-01 perkeltas į IX rajoną paties prašymu, 
1936-09-01 – 1936-10-01 – buvo pašauktas 
atlikti karo pratimus, nuo 1939-03-01 priskirtas 
prie pasienio policijos Seinų baro VII rajono, 
1939-09-01 – 1939-09-18 – buvo pašauktas karo 
pratimų, o nuo 1939-09-18 iki 1939-10-01 – mo-
bilizuotas. Nuo 1939-12-04 iškomandiruotas 
į Kriminalinės policijos Seinų mokyklą, kad 
apmokytų šuns dresūros (jo išdresiruotas šuo 
buvo vardu Garas). 1940-06-17 dėl pasienio 
milicijos panaikinimo atleistas iš tarnybos. 
Vėliau J. Slauta išėjo partizanauti. Žuvus pir-
majam Liškiavos partizanų vadui, jis perėmė 
vadovavimą Šarūno būriui. J. Slauta-Aušra 
žuvo 1945 m. balandžio 24 d. Alytaus NKVD 
skyriaus organizuotos karinės-čekistinės ope-
racijos metu.  J. Slauta 1938 m. susituokė su 
Adele Stanislava Jarašiūte, susilaukė dukters 
Danutės Julijos. Jis buvo Liškiavos XIX rinkti-
nės 18 būrio šaulys, turėjo jaun. puskarininkio 
laipsnį. Pasienio apsaugos policijos byloje apie 
J. Slautą pirmaisiais tarnybos metais atsiliepia 
kaip apie plepų, bet gabų, vėliau – drausmingą 
ir sumanų22. 

Liškiavos kapinėse yra pastatytas pamin-
klas ir 25 kryžiai su iškaltomis žuvusių didvy-
rių – Liškiavos partizanų pavardėmis23. 

Panaros kautynės – puikus sėkmingos Lie-
tuvos partizanų naudotos taktikos pavyzdys. 
Tegul šio mūšio aidai mums primena mūsų 
protėvių ryžtą ir drąsą. Būkime tokie ir dabar.

16 Ugnies maišas – vietovės ruožas prieš priešakinį 
gynybos kraštą arba gynybos gilumoje, į kurį įviliojamas 
puolantis priešas ir sunaikinamas iš anksto suplanuota 
gynyboje esančių vienetų sutelktąja ugnimi iš sparnų 
ir fronto. Numatomas organizuojant ugnies sistemą. 
Čiočys P. A. Enciklopedinis karybos žodynas,  Vilnius: 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 
2008, p. 643.

17 Panaros kautynes prisiminus. Spaudai parengė 
A. Kašėta. In: Laisvės kovų archyvas 17. Kaunas: Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996, p. 208-209.

18 Utenos aps. Komendantūros atsargos leitenanto 
Miko Lukošiūno byla,  LCVA, f. 930, ap. 2L, b. 214, l. 
1-3, 6, 8-9, 12; f. 391, ap. 10, b. 8818,  b. 3059;  Lietuvos 
kariuomenės karininkai, V t. Vilnius: Lietuvos naciona-
linis muziejus, 2005, p. 103-104.

19 Kaziulionis V. Dainavos apygardos partizanų 
atminties paminklai.:Varėna, 2007, p. 184.

20 Ramanauskas-Vanagas A. Daugel krito sūnų..par-
tizanų gretose. Vilnius: Mintis, 1991, p. 396–397, 399.

21 Albino Kiseliausko baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. P-14149, l. 1, 7, 9, 12, 35.

22 Seinų apskrities viršininko 1931 m. byla apie pa-
sienio apsaugos eilinį policininką Slautą Juozą, LCVA, 
f. 407, ap. 2, b. 60; f. 1569, ap. 9, b. 1897; LYA, f. K-41, ap. 
1, b. 1011, l. 151-153.

23 Kaziulionis V. Dainavos apygardos partizanų 
atminties paminklai, p. 106.
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Ketvirtoji knyga apie Suvalkiją
Lietuvos regionai

2011–2013 m. buvęs marijampolietis, da-
bar – kaunietis Stanislovas Sajauskas vieną 
po kito išleido keturis nuotraukų albumus 
apie Suvalkiją. Tokiam darbui atlikti reikia ne 
tik medžiagos, pastangų ir išmanymo, bet ir 
motyvo. Pirmiausia jo.

Taigi kas paskatino elektronikos inžinierių, 
profesorių imtis jam neįprasto darbo?

Pirmojo albumo1, apie Marijampolę, atsi-
radimo priežastį lyg ir žinome. „2011 metais, 
pajutęs, kad darbas Kauno technologijos 
universitete prarado prasmę, tapau emeritu ir 
atsidėjau numizmatikai, kraštotyrai“, – vieno 
albumo pratarmėje paatviravo autorius. Tik 
todėl? Tik neturint ką veikti?

Antrojo albumo2, apie partizanus, parašyto 
su bendraautorium, atsiradimo niekas 
viešai nekomentavo. Tik teko nugirsti, kad 
S. Sajauskas jo ėmėsi norėdamas prastumti 
viešumon kitą Sajauską, brolį. Ar įspūdingas 
400 puslapių tomas su 1000 nuotraukų buvo 
parengtas vien iš noro kažką pamaloninti?

Aiškiausia trečiosios3 „Marijampolės“ kilmė. 
Šią knygą S. Sajauskas paruošė, gavęs dokumen-
tą, kurį, jo supratimu, privalėjo paskelbti. Pasirū-
pino teksto vertimu, pridėjo kelias nuotraukas 
ir – albumas. Bet ir vėl: kodėl knygos pavadinime 
dominuoja Marijampolė, o ne palaimintojo, apie 
kurį knyga, vardas ar pavardė?

Manau, atsakymo reikia ieškoti ketvirtoje 
serijos knygoje 4 , „Kalvarijoje“. Nors ir kitaip 
pavadinta, ji pabrėžtinai prilyginta pirmoms 
trims „Marijampolėms“: toks pat formatas, toks 
pat dizainas, netgi knygos apimtis tokia pati, 
kaip pirmosios „Marijampolės“.

Perverskime „Kalvariją“ atidžiau. Se-
niausieji miestelio apylinkių žmonės. Vasario 
16-osios Akto signataro Petro Klimo tėviškė. 
Peoviakų5 nukenksmintoja Aldona Joana Čar-
neckaitė-Birutavičienė-Birutis. Penkioliktoji 
1991 m. sausio 13-osios auka kalvarijietis Stasys 
Mačiulskas... Tai vis žmonės ir objektai, kuriuos 
žino ne tiktai Kalvarija, bet visa Lietuva.

Verskime toliau. Paminklo „Lietuvei 
Motinai“ projekto autorius Jonas Račyla. 
Poetas Jonas Gecevičius. Tremtinių choro 
vadovas Juozas Lukšys... Šitų žmonių šalis 
gali ir nežinoti, bet Kalvarija žino – atkuria 
sovietmečiu suniokotus jų darbo paminklus, 
leidžia knygas.

Pagaliau trečioji šio albumo figūrantų kate-
gorija – žmonės, žinomi nebent aplink miestelį 
išsibarsčiusiuose Kampiniuose, Jungėnuose, 
Smalininkuose. Dar Orijos ežerėlis. Dar vaikys-
tės kiemo tvorelė. Trumpiau – tėviškė. Pridėjus 
prie kitų serijos knygų – tėvynė.

„Jei nėra prisirišimo prie tėviškės, nebus jo 
ir prie tėvynės“, – kadaise išmąstė filosofas.

Ar ne taip reikia atsakyti į klausimą apie ke-
turių „suvalkietiškų“ albumų kilmę? Sąmonin-
gai ar nesąmoningai Stanislovas Sajauskas jais 
pagerbė tėvynę – gražią, dorą, mylinčią laisvę. 
Tą, kuri prasideda molinėje paežerės trobelėje 
ir baigiasi gyvenimo patirties apibendrinimais 
knygose. Tą, kurią jau du dešimtmečius juodi-
na įvairiausio plauko istorijos žinovai ir tokiais 
besiskelbiantys6, supriešindami ją su kita šalimi 
– nepalyginamai didesne, turtingesne, bet atvi-
rai godžia ir iki pasidygėjimo amoralia.

Spausdinant „Kalvariją“, tautai dar kartą 
buvo krimstelėta –„ pasistorojo“ vienas kosmo-
politizmu sloguojantis ministras. O tai reiškia, 
kad tokios knygos, kaip „Marijampolė“ ar 
„Kalvarija“, Lietuvai tebėra reikalingos.

S. JONVAiKiS

1 Stanislovas Sajauskas. „Marijampolė. Iš praeities 
į dabartį“. K., 2011.

2 Justinas Sajauskas, Stanislovas Sajauskas. „Mari-
jampolė. Partizaninis karas“. K., 2012.

3  Stanislovas Sajauskas. „Marijampolė. Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis“. K., 2013.

4 Stanislovas Sajauskas. „Kalvarija. Iš praeities į 
dabartį“. K.,  2013.

5.Peoviakai, Lenkų karinė organizacija, POV –  lenkų 
penktoji kolona Lietuvoje 1918–1919 m.

6 Vladas Terleckas. „Lietuvos istorijos klastojimo ir 
niekinimo iššūkiai“. V., 2009.

Stanislovo Sajausko knygos „Kalvarija. 
Iš praeities į dabartį“ (2013) viršelis
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Lietuvių ir baltarusių istoriniai, politiniai ir kultūriniai mainai XIX a.–XXI a.

Lietuvių–baltarusių kalbos 
ir etniniai santykiai Vitebsko srityje

Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius
Seniausieji baltų ir slavų kalbų santy-

kiai – viena svarbiausių ir sudėtingiausių 
indoeuropeistikos problemų. Dėl duomenų 
stokos, skirtingos metodologijos, medžia-
gos, patirties baltų ir slavų rytinės ribos 
tyrinėtojų aiškinamos nevienodai. Ono-
mastikos duomenys gali padėti išspręsti šią 
problemą. Remiantis duomenimis, naudo-
tais rašant straipsnį „Lietuviškas Vitebsko 
srities vardynas“, kuris buvo spausdintas 
„Vorutoje“ Nr. 21 (2013, p. 11), galima 
nustatyti ne tik baltų ir slavų rytinę ribą, 
bet ir saleles, kur ilgiausiai gyveno baltai 
slavų apylinkėse, Vitebsko srityje.

Lietuviškiems oikonimams neabejoti-
nai galima priskirti tuos, kurių kamienas 
sutampa su lietuviško žodžio kamienu. 
Užfiksuota daug oikonimų tik su lietuviš-
komis priesagomis. Veikiausiai tai rodo, 
kad lietuviškų žodžių šaknys galėjo būti 
verčiamos į baltarusių kalbą, taip pat 
prisitaikyti prie šios kalbos normų, todėl 
šiandien sunku jas išskirti, klasifikuoti ir 
rekonstruoti pirminį pavadinimą.

Straipsnyje apžvelgiami oikonimai su 
lietuvių kalbos reliktais. Lietuviškai oiko-
nimijai ir toponimijai apskritai būdingi šie 
žodžių struktūriniai elementai:

1) toponimai, kurių kamieną sudaro 
tik šaknis;

2) toponimai, kurių kamieną sudaro 
šaknis ir kitos žodžio dalys.

Pirmosios grupės oikonimai žinomi 
visoje Lietuvos teritorijoje ir dažnai su-
tinkami pasienio rajonuose. Iš antrosios 
oikonimų grupės Baltarusijos ir Lietuvos 
pasienyje randama oikonimų su prie-
sagomis ir priešdėliais (Birila, Vanagas 
1968, 9). Šiame regione daugiausia esama 
gyvenamųjų vietų vardų su priesagomis. 
Juos galima sąlyginai suskirstyti į tris 
grupes. Pirmajai grupei priklauso oiko-
nimai, kurių lietuviška kilmė akivaizdi, 
antrajai – diskutuotina (jie gali būti kilę tiek 
iš lietuvių, tiek iš baltarusių ar kitų slavų 
kalbų), o trečiajai – tie, kurių lietuviška yra 
tik priesaga, o šaknis kilusi ne iš lietuvių 
kalbos. Toliau šios trys oikonimų grupės 
apžvelgiamos detaliau.

Dėl ilgai trukusio regiono slavinimo 
dalyje vardyno sunku aptikti baltų kalbų 
pėdsakų, nes toponimai buvo verčiami į 
slavų kalbą bei pritaikomi prie šios kalbos 
normų. Kadangi skyrėsi kalbų fonetinė 
sistema (slavų kalbose nėra trumpųjų ir il-
gųjų balsių, dvibalsių), daugelis toponimų 
buvo perdaryti pagal vietinių kalbų kalbi-
nes normas ir todėl dabar sunku atsekti 
jų kilmę. Vardyno kilmei išaiškinti darbe 
remiamasi žodžių darybos struktūrinių 
dalių nustatymo metodu.

Yra keturi svarbiausi lietuvių kalbos 
žodžių darybos būdai, tam panaudojamos: 
1) priesagos, 2) priešdėliai, 3) galūnės 
ir 4) prijungiami kiti žodžiai. Vitebsko 
srities vardyne priešdėlių, galūnių ve-
dinių bei dūrinių yra nedaug, todėl be 
priesagų vedinių joks išsamus tyrinėjimas 
neįmanomas. Darybos funkciją turinti 
vietovardžio galūnė išlaiko ir pirminę 
kaitybos funkciją. Pereinant iš lietuvių 
kalbos į baltarusių kalbą žodžio galūnės 
ir jo kaityba dažniausiai keičiasi, todėl 
galūninis darybos afiksas ir tuo pačiu jo 
funkcija dažnai prarandama. 

Pagal paplitimą Baltarusijos ir Vitebsko 
srities oikonimų priesagos pasiskirsto į tris 
grupes: 1) priesagos, kurios daugiau ar kiek 
mažiau pasiskirstę visoje Baltarusijos teri-
torijoje ir už jos ribų (-(i)any, -eiki, -(i)ūny, 
-(i)uki), 2) priesagos, kurios daugiausia 
paplitę tik su Lietuvos Respublika besiri-
bojančiuose Baltarusijos rajonuose ir nuo 
jų prasitęsiančiose Vitebsko bei Gardino 
srityse (-eli, -ali, -ini, -ieni) ir 3) priesagos, 
kurių daugiausia aptinkama pasienyje su 
Lietuvos Respublika (-iški, -(i)uli, -(i)uci, 
-oici, -eiši). Pavyzdžiai su šiomis priesago-
mis, jų atitikmenys lietuvių kalboje patei-

kiami toliau. Labiau suslavintos priesagos 
-(i)ancy, -(i)uncy, -oli laikomos priesagų 
-(i)any, -(i)ūny, -ali variantais. 

Tą priesagų suskirstymą paremia ir 
prieš 45 metus atliktas M. Birylos ir A. Va-
nago tyrimas, kuris išsamiai apžvelgiamas 
toliau. Lietuviškų (resp. baltiškų) oikonimų 
priesagų paplitimą buvusioje Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje nulėmė nemažai 
aplinkybių: skirtingas priesagų populia-
rumas toje pačioje lietuviškai kalbančioje 
teritorijoje; to ploto apgyvendinimo ir 
suslavėjimo laikotarpiai; gyventojų autoch-
tonų bei kolonistų skaičius, kompaktiškiau 
jų gyvenamos salos; autochtonų migracija, 
slavakalbių gyventojų migracija, vykusi 
(pagal oikonimų duomenis) tarp Minsko 
bei Mogiliovo į šiaurę ir toliau ėjusi per 
dabartinės Vitebsko srities vidurį – Lepelio, 
Usačių, Rasonų rajonus. 

Minėtos aplinkybės lėmė ir baltų-slavų 
kalbinės ribos nustatymą bei jos raidą. Ke-
turi tyrinėtojai tą ribą nustatė nevienodai, 
nes rėmėsi kiek skirtingais laikotarpiais, ne 
tais pačiais duomenimis, įvairia metodika 
ir t. t. (žr. Garšva 2006, 288; Zinkevičius 
2013, 100–101). Archeologai tą ribą vedė 
labiau į rytus, nes rėmėsi senesniais duo-
menimis (jie konkrečių kalbos duomenų 
nerekonstruoja). Z. Zinkevičius (2013, 101) 
Vitebsko srities didžiąją dalį (Dysnos, Po-
locko, Vitebsko, Lepelio rajonus) priskiria 
nepakankamai ištirtam plotui, kuriame 
ieškotina lietuvių kalbos tąsos ir į rytus 
nuo jos buvusių nežinomų baltų etnoso 
kalbos ypatybių. 

Remiantis baltiškų oikonimų bei hidro-
nimų skaičiumi dabartinėje Baltarusijos 
teritorijoje, straipsnyje siūloma skirti ne 
vieną, o keturias baltų-slavų kalbų ribas, 
kurios atspindi skirtingą laiką, iki kurio 
kompaktiškai gyveno lietuvių (resp. baltų) 
kalbomis bendravę vietiniai gyventojai. 
Tos ribos išvestos remiantis straipsnyje 
nustatytu baltiškos kilmės vardyno pa-
plitimu, apibendrintu žemėlapiuose (žr. 
žemėlapį).

Pirmoji buvusi kalbų riba Vitebsko 
srityje yra arčiausia Lietuvos Respublikos 
sienos ir Breslaujos, Pastovių rajonuose 
eina pro Pliusùs, Delẽką, Kazėnus. Čia 
lietuviškos kilmės senųjų oikonimų gali 
būti maždaug nuo 90 proc. iki 30 proc., nes 
iki XX a. pabaigos tose vietose dar kai kur 
autochtonų buvo kalbama lietuviškai. 

Antroji lietuvių-baltarusių kalbų riba 
yra prie Drujos, Miorų, N. Paguosčio, 
Juodžių, Dunilovičių. Baltiškos kilmės 
oikonimų čia yra nuo 34 proc. iki 5 proc., 
jų skaičius skirtingose apylinkėse smar-
kiai skiriasi. Visame Verchnedzvinsko 
(buv. Drisos) rajone baltiškos kilmės 
oikonimų suskaičiuota 7,35 proc., Mio-
rų – 12,9 proc., Šarkauščinos – 13,4 proc., 
Pastovių – 23 proc. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad dabartinių rajonų ribos prieš 1000, 500 
ar 200 metų su buvusia kalbų padėtimi ir 
kalbų ribomis visiškai nesutampa. 

Trečioji lietuvių-baltarusių kalbų pa-
tikslinta riba eina pro Verchnedzvinską, 
Germanavičius, Gluboką, Dokšicus. Tai yra 
lietuvių etnoso pirmykštės teritorijos V a. 
spėjamoji riba (Zinkevičius 2013, 101), iki 
kurios išliko dar 5–3 proc. lietuviškų oiko-
nimų. Panašus jų skaičius pasitaiko ir kai 
kuriose labiau į rytus esančiose Vitebsko 
srities apylinkėse, bet jų jau slaviškesnės 
šaknys, priesagos, baltizmų laipsniškai 
mažėja. 

Ketvirtoji baltų-slavų (resp. lietuvių-
baltarusių) kalbų riba baigiasi prieš dabar-
tinę Baltarusijos–Rusijos sieną. Tas plotas, 
ypač suslavėjęs, baigiasi ties Vitebsku, 
Obole, Smalėnais (Oršos r.). Didžiulėje 
teritorijoje rasta tik 35 oikonimai su prie-
saga -iški (net 9 jų buvo Pustynės valsčiuje 
Verchnedzvinsko rajone), 12 – su priesaga 
-eiki (kitus galimus baltizmus tarp Polocko 
ir Smolensko žr. Garšva 2006, 285–288). 

Oikonimai su šaknimi, arba pirminiai, 
yra paplitę visoje Vitebsko srities terito-
rijoje. Šios rūšies vietovardžių situacija 
gerokai skiriasi nuo anksčiau apžvelgtųjų. 
Skirtingai nei vietovardžiai su priesagomis, 
ši rūšis paplitusi visoje Vitebsko srityje, jie 
aptinkami beveik visuose rajonuose.

Daugiausia vietovardžių su lietuviš-
komis šaknimis užfiksuota Miorų (59), 
Gluboko (38) ir Šarkauščinos (33) rajo-
nuose – plote, kuris yra arti dabartinės 
Lietuvos Respublikos sienos ar net su ja 
ribojasi. Tai leidžia teigti, kad baltų-slavų 
gyvenamoji teritorija palaipsniui slinko iš 
rytų į vakarus. Taip pat tampa aišku, jog 
ilgiausiai lietuviškasis etnosas išliko į rytus 
už Breslaujos ir Pastovių rajonų.

Kituose Vitebsko srities rajonuose 
vietovardžių su lietuviškomis šaknimis 
nedaug, 2–4 vardai, bet ir ten yra salelių, 
kur jų pasitaiko tankiau. Išsiskiria du plo-
tai: Šumilino rajonas ir Polocko-Garadoko 
rajonai. Šumilino rajone užfiksuoti 9 var-
dai. Pažymėtina, jog šiame rajone aptikta 
8,6 proc. lituanizmų. Tai leidžia spėti, jog 
čia baltų (lietuvių) gyvenvietės išsilaikė 
ilgiausiai ir kad šių teritorijų suslavėjimas 
vyko netolygiai, salelėmis: tame pačiame 
rajone vienos teritorijos slaviškomis virto 
anksčiau, kitos vėliau. Antrasis plotas, 
kuriame atrasta daugiau lietuviškos kil-
mės vietovardžių, yra Polocko (7 vardai) 
ir Garadoko rajonai (6 vardai).

Palyginus bendrą lietuviškų vietovar-
džių kiekį šiame plote, galima kalbėti apie 
baltų-slavų gyvenamųjų teritorijų sienų 
kitimą. Jau anksčiau minėta, jog palaipsniui 
ji slinko iš rytų į vakarus, bet likdavo sale-

lių, kur baltai išlikdavo ilgiau, o ilgiausiai 
išliko jau minėtuose Šumilino ir Polocko 
bei Garadoko rajonuose.

Apibendrinus tyrimų duomenis, galima 
išskirti 4 pagrindinius regionus, kuriuose 
vietiniai gyventojai baltai buvo asimiliuoti 
ateivių slavų. Ilgiausiai gyventojai baltai 
išsilaikė Breslaujos ir Pastovių rajonų 
teritorijose. Tai pirmasis regionas. Po to 
galima išskirti arealą, išsidėsčiusį Miorų, 
Šarkauščinos ir Gluboko rajonų teritori-
jose. Tai būtų antrasis regionas. Trečiasis 
apimtų Šumilino, o ketvirtasis – Polocko ir 
Garadoko rajonų teritorijas.

Taip pat nemažai baltiškos kilmės 
vietovardžių aptinkama Dokšicų rajone 
(6,5 proc.). Greičiausiai tai buvo tar-
pinė – pereinamoji – teritorija, kurioje 
vietoj buvusių gyventojų baltų ėmė vy-
rauti asimiliuotieji ateivių slavų. Nemažai 
(7,34 proc.) baltiškų vietovardžių randama 
ir Verchnedzvinsko rajono teritorijoje. Tai 
ne tik lietuvių-baltarusių, bet ir latvių-bal-
tarusių teritorijų paribys.

Kaip matome iš kalbotyros duomenų, 
baltų-slavų kalbų riba ėjo iš rytų į vakarus. 
O lietuviai Vitebsko srityje ilgiausiai gyve-
no pasienio teritorijoje, bet visai neseniai 
dideli lietuvių apgyvendinti plotai buvo 
ir regiono vidurinėje dalyje.
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Mokyklų kūrimasis Šiaurės Rytų Lietuvoje

Pastaba. b. – smulkiųjų bajorų, m. – miestiečių, v. – laisvųjų valstiečių vaikų skaičius13 

Tęsinys kitame numeryje

Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Tverečiaus parapinė mokykla dėl kle-
bono aplaidumo nebuvo pastatyta. Bet 
mokyklą priglaudė Tverečiaus atgailos 
kanauninkų vienuolynas. Mokyklai teko 
didelė klasė su dviem kambariais prie jos. 
Moko, prižiūrimas kunigo pamokslinin-
ko, vargonininkas. Parapija nėra turtinga, 
be to, geresnius mokytojus susigraibsto 
dvarininkai. Dėl to nelengva gauti atskirą 
mokytoją. Tverečiaus parapinėje mokykloje 
mokėsi: 1777 m. – 13 mokinių, 1781 m. – 2 
smulkiųjų bajorų, 3 miestiečių ir 5 laisvųjų 
valstiečių vaikai, 1782 m. – 9 smulkiųjų 
bajorų, 3 miestiečių ir 12 laisvųjų valstiečių 
vaikai, 1783 m. – 6 vaikai, 1804 m. – 5 vaikai, 
1805 m. – 5 vaikai, 1828 m. – 5 vaikai12. 

Apibendrinę galime pasakyti, kad tik 
Linkmenų ir Palūšės parapijų klebonai savo 
lėšomis pastatė mokyklas. Kitos išvardytos 
parapinės mokyklos įsikūrė: Tauragnų – kle-
bonijoje, Kaltanėnų ir Tverečiaus – tenykščių 
vienuolynų pastatuose, Daugėliškio parapi-
nė mokykla – Seniškyje, Daugėliškio para-
pijai priklausančiame name. Visų išvardytų 
mokyklų patalpos buvo erdvios, šviesios ir, 
reikia manyti, šiltos. Tikėtina, kad mokiniai 
eidavo į mokyklą tartum į šventę...

Tuo metu buvo įkurta dar keletas para-
pinių mokyklų, apie kurių pastatus nieko 
nežinome, todėl nurodysime tik mokinių 
skaičių, kurie mokėsi tose parapinėse mo-
kyklose. 

Kitose parapinėse mokyklose mokėsi:

paprasčiausiai per vieną vakarą sugebėdavo 
pralošti kortomis 3.000–4.000 dukatų (vienas 
dukatas, tai 3,5 g auksinė moneta)17.

Tiesa, šiame darbe jam „talkininkavo“ 
ir jo patikėtiniai, bet atsakyti už nežinia kur 
dingusius 300.000 auksinų teko vyskupui.

1778 m. Lietuvos ir Lenkijos karalius 
Stanislovas Augustas Poniatovskis vysk. 
I. J. Masalskį atleido iš Edukacinės komisijos 
pirmininko pareigų, bet paliko jos nariu. 
Vyskupas įsižeidė ir Edukacinės komisijos 
posėdžių nebelankė, o 1780–1788 m. aps-
kritai nedalyvavo Respublikos politinėje 
veikloje. Vysk. I. J. Masalskiui pasitraukus 
iš Edukacinės komisijos veiklos, prasidėjo 
jo pastangomis įkurtų lenkiškų parapinių 
mokyklų byrėjimas. Jei 1777 m. Vilniaus vys-
kupijoje buvo apie 330 parapinių mokyklų, tai 
1781 m. – tik 276, 1782 m. – 251, o XVIII a. 10 
dešimtmetyje – tik 195. Žinoma, tam turėjo 
įtakos Lietuvos ir Lenkijos antrasis bei trečia-
sias padalinimai ir 1794 m. sukilimas18.

Vyskupas I. J. Masalskis, kaip Edukaci-
nės komisijos pirmininkas, absoliučiai nieko 
nedavė lietuvių tautiniam švietimui. Neįkū-
rė nė vienos lietuviškos parapinės mokyklos, 
netgi nė vienoje parapinėje mokykloje ne-
buvo mokoma lietuvių kalbos. O galėjo tai 
padaryti, nes Edukacinės komisijos veiklos 
laikotarpiu Lietuvoje jau buvo leidžiami lie-
tuviški elementoriai, religinė literatūra. Tuo 
tarpu lietuviukams pamokos vyko tik lenkų 
kalba. Lietuviškai vaikai buvo mokomi tik  

mokiniai ar jaunuoliai, galime teigti, kad 
lietuviai nebuvo tokie jau neraštingi. Juos 
namuose mokė tėvai, kaimynai ar darakto-
riai. Tuo pačiu laikotarpiu buvo leidžiamos 
knygos ir suaugusiesiems. Ypač gausiai 
buvo leidžiamos religinio turinio knygos: 
maldaknygės, giesmynai ir t. t.

Pasaulietinio turinio knygelių išleista 
tik viena kita, pvz., „Statut WXL“ (Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės statutas).

Keliolika lietuviškų knygelių išspaus-
dino ir Vilniaus pranciškonų vienuolyno 
spaustuvė. Pvz., M. Olševskio „Broma, 
atwerta ing wiecznasty“ (Wilniuy, 1753), 
„Korunka Marios Pannos Szkaplieriaus 
Szwęnta“ (Wilniuy, 1779) ir kitas.

1803 m. Vilniaus švietimo apygardos glo-
bėju paskirtas Rusijos caro Aleksandro I stu-
dijų draugas, Lietuvos ir Lenkijos kunigaikštis 
Adomas Čartoriskis, kurio pastangomis galu-
tinai sulenkintas Vilniaus universitetas – visus 
dalykus imta dėstyti lenkų kalba21. 

Pirmieji originalūs 
lietuviški vadovėliai

XIX a. pirmoje pusėje parapinės mo-
kyk-los buvo skirtos valstiečių vaikams. Jos 
neturėjo bendros programos, negaudavo ir 
valstybinio išlaikymo. Beveik visos parapi-
nės mokyklos buvo vienklasės. Mokslas jose 
trukdavo 2–3 žiemas. Mokytojai buvo bajo-
rai, rečiau – miestiečiai. Mokytojavo vikarai, 
vargonininkai, zakristijonai. Naudojosi dar 
Edukacinės komisijos laikais išleistais, bet 
iš naujo perspausdintais lenkiškais vado-
vėliais. Dėl to parapinėse mokyklose buvo 
mokoma tik lenkiškai22.

Tuo metu ėmė kurtis neoficialios sezoni-
nės lietuviškos mokyklos. Vadovėliais ėmė 
rūpintis ir lietuviai inteligentai pasauliečiai. 
Jie sugebėjo parašyti orginalių elementorių, 
sukurti pasakėčių, netgi parašyti Lietuvos 
istoriją lietuvių kalba. Žinoma, tai kėlė lie-
tuvių tautinį sąmoningumą, pasididžiavimą 
lietuvių kalba bei Lietuvos praeitimi. 

Vienas iš tokių – literatūrologas, isto-
rikas Kajetonas Rokas Nezabitauskis-Za-
bitis (1779–1837). 1824 m. Vilniuje išleido 
p i r m ą j į originalų lietuvišką elementorių 
„Naujas mokslas skaytima diel mažū vaikū 
Žemaicziu yr Lietuvos“. Tai iliustruotas, 
vaikams patrauklus elementorius, kuriame 
daug patarlių ir priežodžių. 

Pirmajame jo puslapyje surašyti trys 
kvietimai: mylėti tėvų žemę, gerbti gimtąją kalbą, 
rūpintis lietuvių kalba. Šis elementorius, išleistas 
3.000 egzempliorių tiražu, greitai buvo išpar-
duotas. Kilęs 1831 m. sukilimas atitolino kitus 
leidimus. Tik spaudos draudimo laikotarpiu 
buvo atgaivintas šio populiaraus elemento-
riaus leidimas, kurio išėjo net 62 leidimai. Šia-
me elementoriuje pateiktas iki 1824 m. išleistų 
visų 73 lietuviškų knygų ir rankraščių sąrašas: 
„Surinkimas wysokių rasztų lietuwiszkų“.

Lietuvių istorikas, švietėjas, tautinio 
atgimimo pradininkas Simonas Daukantas 
(1793–1864) 1922 m. parašė p i r m ą j ą lie-
tuvių kalba Lietuvos istoriją „Darbai senųjų 
lietuvių ir žemaičių“, kurią išleido 1829 m.

Kitas, 2 t. „Istorija žemaitiška“ – 
1836 m., 1838 m., 1845 m. leidimo variantas 
išėjo Sankt. Peterburge, pavadinimu „Bū-
das senovės lietuvių, kalnėnų ir žemai-
čių“. Tik 1893–1897 m., jau po autoriaus 
mirties, išleistas 3 t. variantas, pavadintas 
„Lietuvos istorija“. Papildytas variantas 
išėjo 1933 m.

Simonas Daukantas parašė ir elemento-
rių „Abeciela lijtuwiu – kalnienu ir žiamaitju 
kalbos“, kurį išspausdino 1842 m. Sankt 
Peterburge. Tai 80 p. elementorius. Autorius 
pasirašė Jokūbo Laukio slapyvardžiu. 

12 B. Kviklys, Mūsų Lietuva, t. 1, p. 715. Breslaujos 
dekanato vizitacija 1782–1783 m., Vilnius, 2008, p. 328.

13 J. Kurczewski, Biskupstwo Wilenskie, Wilno, 1912, 
str. 292. VUB RS, f.2, DC – 102, l.94. 

14 VUB, RS, b. 53 – 135, 175, 192, 582.
15 I. Szybiak, Szkolnictwo komisij Narodowej w  Wielkim 

Księstwe Litewskim, t. 15, 1783, str. 111.
16 B. Kviklys, Mūsų Lietuva, t. 1, Bostonas, p. 736.
17 L. Byszewska, 1786 metų kelionės į Vilnių dienoraštis, 

Vilnius, 2008, p. 2.
18 M. Bolinskis, Dawna akademia Wilenska, S. Peters-

burg, 1862, p. 248. I. Szibiak Szkolnictwo komisij Narodowej 
w Wielkim Księstwe Litewskim, t. 15, 1783, s. 231.

19 VLE, t. 14, Vilnius, 2008, p. 370.
20 J. Lebedys, Lietuvių kalba 17–18 a. viešajame gyveni-

me, Vilnius, 1976, p. 98–105.
21 Сборникъ матеряловъ для исторiй просвещенiя в 

Россiй 1789–1903, т.3, с.451- 452, С.Петербургъ, 1893.
22 V. Merkys, Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 

1798–1918 m.,Vilnius, 2006, p. 205, 206.
23 M. Lukšienė, Demokratinė ugdymo kryptis Lietuvoje, 

Vilnius, 1985, p.167. VLE, t. 16, Vilnius, 2009, p. 362.
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       Parapinių mokyklų mokiniai kasdien 
privalėjo dalyvauti mišiose, kas mėnesį eiti 
išpažinties. Mokymo programa priklausė 
nuo mokytojo išsilavinimo ir noro.

Jei naujų parapinių mokyklų kūrimas 
ėjo kaip per sviestą, tai mokyklų statyba 
buksavo. Mat dalis klebonų nenorėjo prisi-
imti papildomų rūpesčių. Jie teisinosi, kad jų 
parapija neturtinga, kad tikintieji mažai au-
koja, kad sunku gauti medienos. Visgi dalis 
klebonų savo lėšomis mokyklas pastatė. 

Edukacinės komisijos veiklos laikotar-
piu, 1775 m. vasario 10 d., įkurta Vadovėlių 
leidimo draugija. Jai vadovavo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės rūmų maršalka 
Ignacas Potockis. Draugija paruošė ir išleido 
27 pavadinimų vadovėlius, bet nė vieno 
lietuvių kalba.

Beveik visi vadovėliai buvo leidžiami 
lenkų kalba. Edukacinės komisijos veiklos 
laikotarpiu per mokyklas, kaip ir per baž-
nyčias, vyko lietuvių lenkinimas14.

Parapinės mokyklos mokytojo atlygi-
nimas priklausė nuo klebono, rečiau nuo 
dvarininko išgalių ir noro. Mokytojas gau-
davo 3–10 talerių (viename taleryje – 20,46 g 
sidabro, prilygo 100 auksinų) per pusmetį. 
Jei mokė vargonininkas, jį tenkino ir mažes-
nis atlyginimas. Kartais klebonas mokytojui 
skirdavo gabalą žemės ir atleisdavo nuo čin-
šo mokesčio. Jei klebonas nenorėjo išlaikyti 
mokytojo, o tėvai norėjo mokyti vaikus, tai 
jie patys samdydavosi mokytoją. Edukacinė 
komisija parapinės mokyklos mokytojams 
atlyginimo nemokėjo15.

Vėliau, iki 1832 m., tai pasirodydavo 
žinutė apie mokinių skaičių mokykloje, tai 
„štilius“. Tik neaišku, kodėl? Ar neatsirado 
vaikų, norinčių mokytis? Nors mažai tikėti-
na. Gal nesurado mokytojo? O gal vyskupui 
I. J. Masalskiui nusišalinus nuo parapinių 
mokyklų globos, klebonai paprasčiausiai 
neberašė ataskaitų16.  

Didelė gėda, kad vyskupas nesugebėjo 
tvarkyti finansų. Dažnai sumaišydavo Edu-
kacinės komisijos kasą su asmenine arba 

n a m ų  sezoninėse mokyklose, bet už tai 
vysk. I. J. Masalskiui nedėkojame.

Vysk. I. J.Masalskis buvo 1791 m. gegu-
žės 3 d. Konstitucijos priešininkas, smerkė ir 
1794 m. sukilimą, bet nepritarė tam, kad Lietu-
voje lietuviukai būtų mokomi lietuvių kalbos. 

1794 m. birželio 28 d. Varšuvos sukilėliai 
vienoje iš Varšuvos aikščių vysk. I. J. Masalskį 
pakorė be teismo. 1795 m. jo palaikai buvo parga-
benti į Lietuvą ir palaidoti Vilniaus katedroje19.  

1776–1801 m. laikotarpiu Vilniaus aka-
demijos (kuri 1781 m. pavadinta Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiąja 
mokykla) spaustuvė išspausdino 14.615 
lietuviškus elementorius:

1776 m. – 560 egz. , 1783 m. – 798 egz.,   
1790 m. – 2800 egz.,

1777 m. – 1300 ,,  ,   1784 m. – 365  ,,   ,   
1792 m. –        2  ,,  ,             

1778 m. – 1260 ,,  ,   1785 m. – 730  ,,   ,  
1794 m. –         1 ,,   ,              

1779 m. –   725  ,, ,   1786 m. – 550  ,,   ,   
1795 m. –       13 ,,  ,                    

1780 m. – 1150  ,,  ,  1787 m. – 100 ,,    ,   
1797 m. –       20 ,,  ,  

1781 m. – 1120  ,, ,   1788 m. –   93 ,,    ,   
1799 m.  –      14  ,,  ,

1782 m. – 1810  ,, ,   1789 m. – 360 ,,   ,    
1801 m.  –        2  ,,   20.    

XVIII a. 10 dešimtmetyje vyko antrasis 
ir trečiasis Lietuvos ir Lenkijos padalinimai, 
1794 m. sukilimas, pirmieji Rusijos imperijos 
okupacijos metai ir kiti įvykiai. Dėl to ge-
rokai sumažėjo knygų, tarp jų ir lietuviškų 
elementorių, leidyba. Per 1791, 1793, 1796, 
1798 ir 1800 m. nebuvo išspausdintas nė 
vienas elementorius. 

Šis lietuviškų elementorių egzempliorių 
skaičius rodo, kad tuometinėje Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo žmonių, 
sugebančių bent jau išsiversti elementorius 
į lietuvių kalbą. Vadinasi, buvo daug dau-
giau žmonių, kurie tomis knygomis ar ele-
mentoriais naudojosi. Žinodami, kad vienu 
elementoriumi naudojosi ne vienas, bet keli 

K. Nezabitauskio elementoriaus titulinis ir paskutinis puslapis23
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Atminimo kryžius – sukilėliams ir kunigui
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius, Anykščiai

2013 m. paskelbti 1863-ųjų sukilimo metais

Audra, nusiritusi per Lietuvą lygiai prieš 
pusantro amžiaus, nurimo, bet jos įskelta ki-
birkštis įsižiebė kaip Laisvės siekis, skatinęs 
Atminti ir Tęsti... Net ir po pusantro šimtme-
čio šios kibirkšties atšvaitas vis sužėruoja 
įvairiose krašto vietose.

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios šventoriuje šį rudenį iškilo ir buvo 
pašventintas netradicinio silueto, drožiniais 
pagražintas masyvus ąžuolinis kryžius su ma-
tomiausioje vietoje iškaltu skaičiumi „1863“.

Tikriausiai nėra kitos XIX a. datos, kuri 
taip aiškiai bylotų, kokia intencija švento-
riuje galėjo atsirasti toks naujas paminklas. 
Tikriausiai nėra lietuvio, kuriam, tokį skaičių 
pamačius, mintyse nenuskambėtų žodžiai 
„sukilimas“ ir „laisvė“.

Minint sukilimo 150-ąsias metines, sim-
boliniam atminimo ženklui sukurti savo 
pastangas suvienijo įvairių sričių anykš-
tėnai: ir šiandieninis Anykščių klebonas 
kanauninkas Petras Baniulis, šventoriaus 
meno kompleksą taip praturtinti pasiryžęs, 
ir Anykščių miškų urėdijos miškų urėdas 
Sigitas Kinderis, ilgaamžį medžio kamieną 
pasiūlęs, ir tautodailininkas medžio drožėjas 
Pranas Petronis, įvairius simbolius viename 
kūrinyje sutelkęs...

Rugsėjo 22-ąją šį paminklą šventinęs 
Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ 
linkėjo anykštėnams ir šiandien, žvelgiant į 
šį kūrinį, semtis stiprybės, kuria pasižymėjo 
anuomet čia gyvenusieji. Ties kryžiaus pa-
grindu iškalti žodžiai primena ne tik bevar-
džius sukilėlius, savo pasiryžimu tiesusius 
kelią laisvai Lietuvai, bet ir vieną konkretų 
asmenį. Jo vardas iki šiol niekur Anykščiuo-
se nebuvo garsiai ir pagarbiai minimas...

Toje vietoje, kur dabar Anykščiuose stovi 
1863-ųjų atminimo kryžius, į dešinę nuo 
paradinių bažnyčios durų, prieš pusantro 
šimto metų šventoriaus kampe stovėjo masy-
vi varpinė, dar XVIII a. baigiantis pastatyta. 
Ir bažnyčia tuomet buvusi kita – bebokštė 

Atkelta iš 1 p.

ir baltasienė, gerokai mažesnė už dabartinę. 
Toje bažnyčioje nuo 1850-ųjų jau kelioliktus 
metus klebonavo Ferdinandas Stulginskis 
(1819–1892) – ryškiausia XIX a. katalikų bažny-
čios figūra Anykščių krašte, vienas iš kunigų, 
nuo jaunystės pelniusių ypatingą Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus palankumą. 
Tiesa, net ir tos vyskupo globos neužteko jam 
nuo carinės Rusijos represijų apsisaugoti...

Kai F. Stulginskis atvyko į Anykščius ir 
perėmė parapiją, jis buvo dar tik 30-metis. 
Bet gabus jaunuolis jau buvo baigęs Sankt 
Peterburgo dvasinę akademiją ir penkerius 
metus dirbęs Varnių kunigų seminarijos 
profesoriumi ir ekonomu – visą seminarijos 
ūkį tvarkęs.

Beje, trylika gražiausių jaunystės metų 
Anykščiuose praleidęs F. Stulginskis tuomet 
nutiesė pirmąjį tiltą tarp Anykščių ir 
Pakruojo krašte esančių Lygumų – savo 
gimtinės. Kaip liudija Lygumų parapijos 
krikšto metrikų knygos, 1819-ųjų gruodį jis 
buvo gimęs ir augo šios parapijos Joniškaičių 
kaime gyvenusių dvarininkų šeimoje. 
Praeis dar keli dešimtmečiai, ir Kauno 
gubernijos inžinierius architektas Nikolajus 
Andrejevas XX a. pradžioje nuties antrąjį 
tiltą tarp Anykščių ir Lygumų: suprojektuos 
dvi pačias gražiausias savo dvibokštes 
neogotikines bažnyčias abiems šioms 
parapijoms, kad jos abi toliau panašiais jo 
kūriniais garsėtų.

Tačiau F. Stulginskio tarnystė Anykš-
čiuose nebuvo rami. Kiek liudija pavieniai 
XIX a. vidurio Anykščių gyvenimo atspin-
džiai valdiškuose dokumentuose, klebonas 
ir Utenos dekanato dekanas F. Stulginskis 
keletą metų nesutarė su valdžia ir su 
valdžios iždą turtinusiais svaigalų pre-
kiautojais. Tad tą 1863-ųjų pavasarį, kai ir 
Anykščius pasiekė sukilimo banga, ji buvo 
tik pretekstas sudoroti neklusnų dvasinin-
ką, pasidavusį M. Valančiaus skleistoms 
lietuvių blaivinimo idėjoms – savitai, tam 

laikotarpiui būdingai anticarinio pasiprie-
šinimo formai.

Reikia pripažinti, kad F. Stulginskis, tuo 
metu jau 44-uosius metus ėjęs dvasininkas, 
nebuvo karštakošis Lenkijoje įsiplieskusio 
ir po Lietuvą pasklidusio sukilimo rėmė-
jas. Galima manyti, kad jo būta apdairaus, 
atsargaus, bet principingo kunigo. Ir tai, ką 
sukilėliai darė greit ir garsiai, jis verčiau ilgą 
laiką, nuosekliai, kantriai ir atkakliai skleidė 
tarp savo parapijiečių.

Tačiau pasirinkimo jam nebuvo. 1863 m. 
balandžio 19-osios rytą, per pačias šv. Mišias, 
Anykščių bažnyčią užplūdo pulkas ginkluo-
tų vyrų, kurie nuo Ukmergės keliavo pro šį 
miestelį į pagrindinę sukilimo stovyklavietę, 
įkurtą Ramuldavos girioje Teresboro vien-
kiemyje. Klebonas juos be didelio džiaugsmo 
pasitiko ir visaip išsisukinėjo nuo sukilėlių 
būrio vado kunigo Antano Mackevičiaus 
jam skiriamų įpareigojimų. Ir sukilėlių 
manifesto jis savarankiškai, be atvykėlių 
pagalbos, neperskaitė, ir anykštėnų jungtis 
prie sukilėlių garsiai nepakvietė...

Žinodamas, kokiomis nuotaikomis 
Anykščiuose tuomet gyventa, be abejo, dva-
sininkas matė, kad jį stebi ne tik sukilimui 
pritariantys miestelėnai, bet ir tie, kurie tik 
ir laukia geros progos neklusnų kleboną 
carinei valdžiai įskųsti ir juo atsikratyti...

Tikriausiai ne savo valia F. Stulginskis 
tądien buvo nugabentas ir į Teresborą už 
poros dešimčių kilometrų nuo Anykščių. Ten, 
Šventosios upės vingio apsuptos girios vidury, 
Zigmantas Sierakauskas balandžio pabaigoje 
sutelkė didžiausias sukilėlių pajėgas – per 
du tūkstančius daugiau ar mažiau ginkluotų 
vyrų, su kuriais išėjo į lemiamus mūšius.

Kelias dienas toje Teresboro stovyklavie-
tėje praleidęs ir į Anykščius grįžęs dvasinin-
kas vis dėlto nebeįstengė įrodyti, kad su su-
kilėliais bendravo ne savo iniciatyva. Jau po 
kelių dienų Anykščiuose jis buvo suimtas, o 
sukilimą žiauriai slopinant, buvo teisiamas ir 

nubaustas – ištremtas į Sibirą, kur Irkutsko 
gubernijoje išgyveno dešimt metų.

Paskui jam buvo leista grįžti į europinę 
Rusijos dalį, bet tik ne į Žemaičių vyskupiją. 
Tad gali būti, kad Anykščių, kur taip lem-
tingai susiklostė jo likimas, F. Stulginskis 
daugiau niekuomet ir nebepamatė – senatvę 
jis praleido dabartinės Latvijos teritorijoje, 
paskui Smolenske, kur eidamas 73-uosius 
mirė ir buvo palaidotas.

Smolenske ir šiuo metu veikia Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo katalikų 
parapija, priglaudusi Sibiro tremtinį F. Stul-
ginskį. Prie parapijos bažnyčios, paskutiniais 
dešimtmečiais įsikūrusios perstatytoje 
senojoje kapinių koplyčioje, tebėra ir tos 
pačios senosios kapinės, kuriose, tikėtina, 
savo žemiškąją kelionę baigė Anykščiuose 
klebonavęs dvasininkas. Jos buvo apleistos, 
bet XXI a. pradžioje vėl tvarkomos. 

Anykščiuose, F. Stulginskio atminimo kry-
žiaus šventinimo iškilmėse, mokslininkas isto-
rikas akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla iškėlė 
mintį, kad anykštėnų garbės reikalas – atrasti 
dvasininko, žadinusio anykštėnų laisvės siekį, 
kapą ir jo palaikus perkelti į Anykščius. Bent 
pirmoji šios priesakos dalis yra aprėpiama ir 
įveikiama – kunigo kapas Smolenske XIX a. 
pabaigoje buvo paženklintas horizontalia 
akmens plokšte su įrašais, ji gali būti išlikusi 
iki šiol, tad surasti kapą būtų įmanoma. 

Ar prasminga trikdyti šimtametę palaikų 
ramybę ten, kur likimas lėmė šiam dvasinin-
kui atrasti savo amžinojo poilsio vietą, – čia 
jau atskiros diskusijos tema.

O kol kas Ferdinando Stulginskio vardas 
Anykščių bažnyčios šventoriuje, ąžuolo kamie-
no drūtgalyje, iškaltas, primena jį 1850–1863 m. 
čia buvus klebonu, sukilėlių rėmėju ir tapus 
tremtiniu. Vardas, sugrąžintas iš užmaršties, 
liudys, kad darbai, kuriais gėrio siekiama, ir 
po šimtmečių nedingsta be pėdsakų.

Antano Verbicko nuotr.

Tautotyrininkų ruduo
Birutė MIKULYTė, Tėvynės pažinimo draugijos Vilniaus atstovybės pirmininkė

Lietuvos kraštotyros istorija

Kasmet ruduo džiugina nauju derliumi, 
akivaizdžiais per metus įdėto darbo vaisiais. 
Tautotyrininkais save įvardijančius Tėvynės 
pažinimo draugijos (TPD) narius šis ruduo 
džiugina ne tik tyrinėjimų rezultatais, bet ir 
kolegų kruopštaus darbo įvertinimu.

Rugsėjo 25 d. surengti konferenciją savo 
posėdžių salėje vilniečius tautotyrininkus 
pakvietė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kul-
tūros komitetas. Konferencija buvo skirta 
darbštuolių TPD narių – žurnalisto, „Kai-
šiadorių aidų“ laikraščio redaktoriaus Jono 
Laurinavičius 75-erių ir kraštotyrininko, 
Nepriklausomų rašytojų sąjungos Vilniaus 
skyriaus pirmininko Vytauto Indrašiaus 
70-ies metų – jubiliejams paminėti. 

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė 
įteikė jubiliatams komiteto padėkas, pasi-
džiaugė, kad bene pirmą kartą šioje salėje 
mato visuomeninės organizacijos narius, 
entuziastingai besidarbuojančius etno-
kultūros paveldo ir gyvosiosios istorinės 
atminties puoselėtojus. Maloniai nustebo 
pažinusi Janiną Ivoškaitę, kuriai komiteto 
padėką už viso gyvenimo kraštotyrinę 
veiklą įteikė šių metų gegužę. Jubiliatai 
A. Pitrėnienei padovanojo naujausius 
savo leidinius: „Indrajos motinėlės vaikai“ 
(Indrašius V., 2013) – išsamiai aprašytą 
Indrašių pavardę turinčių žmonių istori-
ją, ir „Atminties ženklai“ (Laurinavičius 
J., 2013) – „Gimtinės“ mėnraštyje 1989–
2009 m. skelbtų straipsnių rinkinį. Seimo 
narei buvo įteiktas TPD periodinio leidinio 
„Tautotyros metraštis“ III tomas. 

Vilniečiai tautotyrininkai dar kartą 

pasidžiaugė kolegų darbais. Kalbėjo ilga-
metis TDP pirmininkas, Tėviškės pažinimo 
paramos fondo ir „Gimtinės“ leidyklos va-
dovas dr. Kazys Račkauskas, poetas Juozas 
Elekšis, žurnalistas Julius Norkevičius, TPD 
pirmininkas dr. Jonas Rekešius, paminklo-
saugininkas Jonas Nemanis, rašytojas Petras 
Šatkus ir kiti. 

Apie jubiliatų kūrybą ir knygas ne 
kartą rašyta respublikos spaudoje, tad tik 
paminėsiu, kad „Tautotyros metraščio“ 
III tome publikuoti vertingi ir įdomūs jų 
straipsniai: „Pauliaus Širvio karas ir poka-
ris“ (V. Indrašius), „Kodėl Juozas Šliavas 
netapo aspirantu?“, „Su knyga į jaunystės 
atsiminimus“ (J. Laurinavičius).

TPD Vilniaus atstovybės nariai labiau 
linkę darbuotis pavieniui. Tyrinėja lokalias 
vietoves arba atskiras temas, darbus įprasmi-
na individualiais leidiniais. Jonas Laurinavi-
čius išleido atsiminimų knygą „Vidurnakčio 
pašvaistė (eskizai)“ (2013), Juozas Kuckailis – 
„Nutolę Leipalingio šimtmečiai: 1503–1944“ 
(2013), Birutė Silevičienė – knygelę apie gim-
tuosius Vičiūnus (Anykščių r.), kurioje sudėta 
atsiminimų, dokumentų, laiškų, Benjaminas 
Kondratas – knygų seriją „Kūrėjų pėdsakais“, 
Jonas Nemanis – albumo „Zarasų miesto ir 
apylinkių senoji architektūra“ (2012) vienas iš 
autorių, „Zarasų krašto dvarai“ sudarytojas 
(2012), kiti – renka medžiagą archyvuose, 
ekspedicijose. 

Svarbiausias TPD narių metų darbus 
apžvelgiantis leidinys – „Tautotyros me-
traštis“, kuriam straipsnius autoriai atrenka 
kaip tik rudenį. Šių metų tome sulauksime 
publikacijų, skirtų Žemaitijos krikšto ir 

1863 m. sukilimo jubiliejams bei iškilioms 
asmenybėms, mokytojų atsiminimų, kitų 
įdomių rašinių. Praėjusių, 2012-ųjų, metų 
tomas – 352 puslapių, 10 skyrių (istorijos, 
archeologijos, tradicinės kultūros paveldo, 
gimtosios kalbos, žymių tėvynainių gyve-
nimo ir kt. temomis) leidinys. Malonu, kad 
jame publikuoti straipsniai inspiruoja kitas 
knygas. Publikacija apie buvusią „Moters“ 
laikraščio redaktorę, Kaišiadorių gimnazijos 
mokytoją Oną Gratkauskienę (Mikulytė 
B. „Šimtas Onos Gratkauskienės metų“), 

galima sakyti, pagreitino šios talentingos 
asmenybės atsiminimų ir kūrybos ruošimą 
spaudai. Knygos (sudarytoja dr. Ramunė Ur-
bonavičienė) sulauksime dar šiais metais.

Taigi, tautotyrininkai apibendrina šių 
metų tyrinėjimų derlių būsimam TPD 
leidinio tomui. Tikimės, kad darbo vaisiai bus 
įdomūs, prasmingi. „Tautotyros metraščio“ 
IV tomas pasirodys 2014 m., prenumerata 
vyks iki 2014 m. kovo 22 d.

Aušros Jagėlienės nuotr.
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Kijevo Rusios krikšto 1025-osios metinės
Dr. Aldona VASILIAUSKIENė, Vilnius

313 m. imperatorius Konstantinas (272–
337) paskelbė Milano ediktą, kuriuo uždraus-
ta persekioti krikščionis: krikščionybė tapo 
valstybine religija, o visiems teologiniams 
ginčams išspręsti Konstantino iniciatyva 
325 m. buvo sušauktas pirmasis Nikėjos 
susirinkimas. Tad šie 2013-ieji metai, minint 
Milano edikto 1700-uosius metus, popiežiaus 
Benedikto XVI buvo paskelbti Tikėjimo metais. 
Rugpjūčio 16–19 d. Kijeve vyko renginiai, skirti 
Kijevo Rusios krikšto 1025-osioms metinėms. 
Pagrindinės jubiliejinės dienos – šeštadienis ir 
sekmadienis (17 ir 18). Taip pat prasminga pri-
siminti, kad šįmet Lietuvoje labai iškilmingai ir 
dvasingai paminėtas Žemaičių krikšto 600 metų 
jubiliejus. Su Kijevo Rusios krikštu glaudžiai 
susijusi kunigaikštienė Olga (apie 890–969 06 
11) ir jos vaikaitis Volodymyras (958–1015) (rusų 
kalboje rašomas Vladimiras, ukrainiečių – Volo-
dymyras, kadangi kalbame apie Kijevo Rusios 
krikštą, naudosime pastarąją rašybą).

Kunigaikštienė Olga ir jos 
vaikaitis Volodymyras

Kunigaikštienės Olgos vardas neatsieja-
mas nuo Kijevo Rusios krikšto. Olgos vardas 
metraščiuose pirmą kartą paminėtas 903 m. 
Drevlianų sukilimo metu (945), nužudžius 
Kijevo didįjį kunigaikštį Igorį, jo žmona Olga, 
kaip regentė, 945–964 m. valdė Kijevo valsty-
bę už mažametį sūnų Sviatoslavą (942–972). 
Teigiama, kad kunigaikštienė Olga 957 m., 
nuvykusi į Konstantinopolį, apsikrikštijo. 
Manoma, kad ji ten priėmė krikščionybę, nors, 
kai kurių istorikų spėjimu, ji krikščionybę 
priėmusi Kijeve dar 955 m. Elenos vardu. Grį-
žusi iš Konstantinopolio, kunigaikštienė Olga 
prisidėjo prie krikščionybės plėtimo Kijevo 
Rusioje, tam ji kreipėsi į vokiečių imperatorių 
Otoną I (966–973), prašydama iš Vakarų į 
Kijevą atsiųsti vyskupą.

960 m. gegužės 11 d. Kijeve buvo pašven-
tinta Dievo Išminties Šventosios Sofijos šven-
tovė, todėl ši diena – ypatinga šventė Ukrainos 
Bažnyčios istorijoje. Pagrindinė šventovės 
relikvija buvo kryžius, kurį Olga krikšto metu 
gavo Konstantinopolyje. Olgos pastatyta šven-
tykla 1017 m. sudegė. Jos vietoje Jaroslavas 
Išmintingasis pastatė Šventosios kankinės 
Irinos cerkvę, o Olgos pastatytos Sofijos šven-
tovės relikviją perkėlė į 1017 m. pradėtą statyti 
ir apie 1030 m. pašventintą Kijevo Šventosios 
Sofijos cerkvę. XIII a. apie Olgos kryžių buvo 
rašyta, kad jisai stovi Kijevo Šventosios Sofijos 
soboro altoriaus dešinėje. Vėliau, XIV a. Kijevą 
ėmus valdyti Gediminaičiams, Olgos kryžius 
iš Sofijos soboro buvo išvežtas į Liubliną ir 
tolesnė jo istorija nežinoma.  

Nors 964–972 m. Kijevo Rusią valdęs Olgos 
sūnus Sviatoslavas atsisakė krikštytis, tačiau 
jos vaikaičio Volodymyro Didžiojo valdymo 
metais (980–1015) Kijevo Rusia buvo apkrikš-
tyta. Volodymyras Didysis krikštijosi Kryme 
Korsunėje (Chersonese) 988 m., žinomoje 
pirmųjų krikščionių kankinystės vietovėje, 
susijusioje su dviems popiežiais – šventaisiais 
Klementijumi bei Martynu. Tai pačiais 988 m. 
savo pavaldinius ir kijeviečius jis ėmė krikštyti 
Dniepro upėje. Šia proga kunigaikštis Volody-
myras gavo sveikinimo laišką iš popiežiaus 
Jono XV (985–996).

Kunigaikštis Volodymyras (Vasylijus, 
sakmėse (bylinose) vadintas Raudonąja sau-
lute), pradžioje buvęs pagonis, krikščionybę 
įtvirtino kaip valstybinę religiją. Volodymy-
ras Didysis tapo pirmuoju krikščioniu – Ki-
jevo valdovu. 

Kijeve ir visose Volodymyro valdomose 
žemėse buvo įsakyta statyti cerkves ir prie jų 
atidaryti mokyklas.

Krikščionybės stiprinimui ir plėtrai Kijevo 
Rusioje iš Konstantinopolio buvo atsiųstas 
metropolitas Teofilatas bei keletas vyskupų, 
o aktyvūs misionieriai atvyko iš Bohemijos, 
Motavijos ir Bulgarijos, kur buvo įsitvirtinęs 
Kirilo (Konstantino, 827–869 02 14) ir Meto-
dijaus (Michailo, 825–885 04 06, rašoma, ir 
kad mirė sulaukęs 75-erių metų) kultūrinis 
palikimas. Kirilas ir Metodijus – slaviškosios 
abėcėlės autoriai. Kirilas sukūrė senąjį bažny-
tinį slavišką raštą – glagolicą, paskui – kirilicą 
(iki šiol vartojama Baltarusijoje, Bulgarijoje, 

Rusijoje, Serbijoje, Ukrainoje, taip pat rusų ir 
graikų stačiatikių bažnyčiose). Kirilo ir Meto-
dijaus dėka į senąją slavų kalbą buvo išversta 
Evangelija ir kitos krikščioniškos knygos. Šie 
„slavų tautos apaštalai“, nuo seno liaudyje 
gerbti kaip šventieji, oficialiai šventaisiais 
paskelbti popiežiaus Leono XIII 1880 m. Po 
šimto metų – 1980 m. gruodžio 31 d. – po-
piežius Jonas Paulius II šv. Kirilą ir Metodijų 
paskelbė Europos globėjais. Europos globėju 
dar 1964 m. spalio 24 d. popiežius Paulius VI 
buvo paskelbęs šv. Benediktą. Šventieji Kirilas 
ir Metodijus Katalikų Bažnyčios liturginiame 
kalendoriuje minimi vasario 14-ąją, o Rytų 
Bažnyčia juos mini gegužės 24 d.

Olgos ir Volodymyro 
vardo įamžinimas

Stačiatikių Bažnyčia kunigaikštienę Olgą 
kanonizavo ir 1547 m. paskelbė šventąja – tai 
pirmoji šios bažnyčios paskelbta švento-
ji. Kunigaikštis Volodymyras šventuoju 
įvardintas XIV a. dokumentuose, tačiau jis 
nekanonizuotas.

Kadangi Volodymyras gyveno iki 
1054 m. – krikščionių skilimo į katalikus ir 
stačiatikius, tai jis gerbiamas ir vienų, ir kitų. 
Stačiatikių cerkvė pagal Julijaus kalendorių jį 
mini liepos 15 d., tą pačią dieną (pagal šv. Gri-
galiaus kalendorių liepos 28 d.) švenčia Romos 
katalikai: šv. Volodymyras – ukrainiečių ir 
rusų katalikų globėjas. Ukrainoje Šv. Volody-
myro Didžiojo diena minima liepos 15-ąją, o 
liepos 24-ąją – švenčiama Šv. Olgos diena.  

Olgos ir Volodymyro vardai įamžinti meno 
paminkluose (cerkvės, skulptūros, portretai), 
jų portretais pažymėti piniginiai vienetai, 
sukurti pašto ženklai, jų vardais pavadintos 
įvairios draugijos, bendrijos, organizacijos. 
Olgos ir Volodymyro vardai suteikti aukščiau-
siems valstybiniams apdovanojimams – ordi-
nams. Tarkim, 1782 m. rugsėjo 22 d. (spalio 
3 d.) Jekaterina II minėdama savo valdymo 
dvidešimtmetį įsteigė Vladimiro Krikštytojo 
ordiną, kuris buvo teikiamas iki 1917 m. 
1957 m. Rusų stačiatikių cerkvė, minėdama 
Patriarchato atkūrimo 40-metį, įsteigė Šven-
tojo – apaštalams prilyginamo – kunigaikščio 
Vladimiro ordiną. 

1992–1996 m. buvo išleista įvairios vertės 
ukrainietiškų kuponų – karbovancų su kuni-
gaikščio Volodymyro atvaizdu.

1913 m. vasario 21 d. Rusijos imperatorius 
Nikolajus II, minėdamas Romanovų dinastijos 
300 metų jubiliejų, įsteigė Šventos kunigaikš-
tienės Olgos pasižymėjimo ženklą moterims 
už visuomeninę ir valstybinę tarnybą, tačiau 
1917 m. įvykiai jį panaikino. Kunigaikštienės 
Olgos ordiną rusų stačiatikių cerkvė įsteigė 
1988 m. gruodžio 28 d., minint Kijevo Rusios 
krikšto 1000-metį (tai buvo trečias ordinas, 
įsteigtas rusų stačiatikių cerkvės). 

1997 m. rugsėjo 15 d. Ukrainos Prezidento 

UGKC Kristaus Prisikėlimo soboras – katedra Kijeve

L. D. Kučmos įsakymu įsteigtas Ukrainos 
Prezidento ženklas – „Kunigaikštienės Olgos 
ordinas“, o 2000 m. kovo 16 d. Ukrainos Aukš-
čiausioji Rada nustatė aukščiausią valstybinį 
apdovanojimą „Kunigaikštienės Olgos ordiną“ 
(2006 m. lapkričio 14 d. Prezidento V. Juščenkos 
įsakymu Nr. 959 Kunigaikštienės Olgos III 
laipsnio ordinu apdovanota ir pirmoji lietu-
vė – šio straipsnio autorė).

Paminklas Volodymyrui Kijeve

Jau imperatorius Nikalojus I  (1796 06 25 
(07 06)–1855 02 18 (03 02), ne kartą aplankęs 
Kijevą, skundėsi, kad šiame mieste, kur vyko 
Rusios krikštas, nėra įamžintas nei Krikštas, 
nei jo vykdytojas Didysis Volodymyras. Tad 
architektai ėmėsi šio svarbaus darbo.

Kijeve, prie dešiniakrančio Dniepro ant 
Michailovsko kalvos (netoli buvo Michailovsko 
vienuolynas), vėliau pavadintos Volodymyro 
kalva, 1853 m. buvo pastatytas bronzinis 20,4 m 
aukščio paminklas Didžiajam Volodymyrui – 
tai vienas seniausių skulptūrinių paminklų 
Ukrainos sostinėje, neoficialus miesto simbo-
lis. Skulptoriai ir architektai: Petras Klodtas 
(4,4 m aukščio Volodymyro statula su dideliu 
kryžiumi dešinėje rankoje, o kairėje – didžio-
jo kunigaikščio kepurė), Aleksandras Ton 
(pjedestalas, 16 m) ir Vasylyjus Demut-Maly-
novskys (bareljefas su Kijevo herbu ir Šventojo 
Volodymyro ordino žvaigžde bei horeljefas 
„Kijevo Rusios krikštas“). Mirus V. Demut-
Malynovskiui, jo darbą tęsė P. Klodtas.

Postamento skulptūrinės detalės išlietos 
netoli Kalugos buvusioje Dugninsko gamyklo-
je, skulptūra – Sankt-Peterburge, asmeniškai 
prižiūrint Petrui Klodtui, jo dirbtuvėje. Iš 
Sankt-Peterburgo į Maskvą statula atvežta 
traukiniu. Kadangi tuo metu traukinio į Kijevą 
dar nebuvo, tad vežta arkliais.  

1853 m. rugsėjo 28 d. (nauju stiliumi spalio 
10 d.) paminklas buvo atidengtas ir pašventin-
tas (kitur rašoma, kad paminklas atidengtas 
rugsėjo 30 d.).

1895 m. mecenato Semiono Mogilevcevo 
lėšomis buvo organizuotas elektrinis Volody-
myro paminklo kryžiaus apšvietimas.

Kijevo Rusios krikštytojo Volodymyro 
vardas Nikolajaus laikais buvo įamžintas ir 
kitokiais būdais. Imperatoriaus Nikolajaus I 
valdymo metu Kijeve buvo įkurtas Šventojo 
Vladimiro universitetas (dabar tai Taraso 
Ševčenkos universitetas), o įkurtas kadetų 
korpusas pavadintas  Vladimiro vardu. 
Kijeve buvo galvojama statyti didžiulį Vladi-
miro soborą. Dvi naujos gatvės Kijeve buvo 
pavadintos Vladimiro vardu, o jose statomi 
gražiausi pastatai... 

Sovietmečiu paminklas Volodymyrui 
Kijeve tapo vienu iš nedaugelio monumentų, 
pastatytų iki 1917 m. ir nesugriautų. Pasako-
jama, kad bolševikai bijojo ardyti paminklą, 
nes, pasak legendos, jis pastatytas ant galingo 

Kijevo Rusios krikšto 1025-ųjų metų 
jubiliejinis simbolis 

Tėvai bazilijonai domisi „Voruta“. Iš kairės: 
Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos Ukrainoje 

protoigumenas  t. Panteleijmonas (Mychailas 
Salamacha) OSBM, vyskupo Josyfo Miliano 

pagalbininkas t. Martynas (Martynas Borisas 
Chaburskis) OSBM  ir žurnalo „Misionierius“ 

vyr. redaktorius, bazilijonų misijų vadovas      
t. Kornelijus (Viktoras Jaremachas) OSBM

vandens šaltinio ir, paminklą susprogdinus, 
tūkstančiai tonų vandens staigiai užlietų visą 
senamiestį. Tačiau iš paminklo buvo siekta pa-
naikinti visas su religija susietas jo puošmenas, 
ypač postamente. Ir šios „pastangos“ vedė prie 
būtinos jo restauracijos 1953–1954 m. rengian-
tis minėti paminklo pastatymo šimtmetį.

Paminklas šv. Volodymyrui tapo viziti-
ne Kijevo kortele, o 1988 m. minint krikšto 
1000-metį jis buvo įamžintas jubiliejinėje 
monetoje. 

Kasmet prie Šv. Volodymyro Didžiojo 
paminklo Kijeve vyksta iškilmingos maldos, 
kuriose dalyvauja valstybės vadovai. Stačiatikių 
iškilmėse ir krikšto dienose į čia iš Kijevo – Pečio-
ros Lauros – organizuojamas Kryžiaus kelias. 

2013 m. liepos 27 d. Maskvos ir visos Ru-
sijos patriarchas Kirilas kartu su stačiatikių 
cerkvių vadovais, atvykusiais iš viso pasaulio, 
ypatingomis maldomis paminėjo 1025-ąjį Kije-
vo Rusios  krikšto jubiliejų. Kartu su Maskvos 
patriarchu meldėsi Jeruzalės cerkvės vadovas 
Feofilas, Aleksandrijos patriarchas Feodoras, 
visos Gruzijos patriarchas katalikozas Ilja II, 
Bulgarijos stačiatikių cerkvės atstovas Neo-
fitas, serbų patriarchas Irinėjus, Varšuvos ir 
visos Lenkijos metropolitas Savva, Kipro arki-
vyskupas Chrizostomas, Amerikos ir Kanados 
metropolitas Tichonas, Kijevo metropolitas 
Vladimiras, vadovaujantis Ukrainos stačiati-
kių cerkvei. Apeigose dalyvavo Ukrainos ir 
Rusijos prezidentai: Viktoras Janukovičiaus 
ir Vladimiras Putinas, Moldavijos ir Serbijos 
vadovai bei kiti oficialūs asmenys. Ukrainos 
spaudos pranešimuose apgailestauta, kad 
dėl valstybių vadovų ir kitų svarbių valdžios 
atstovų dalyvavimo saugumo sumetimais ne 
visi norintys galėjo dalyvauti renginyje.

Tęsinys kitame numeryje
Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo
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Mokyklų gyvenimas

Mokytojų rudens konferencija 
Karaliaučiaus krašte

Emilija Algaudė BUKONTIENė, Kraupiško (Uljanovo) vidurinės mokyklos mokytoja
Nepastebimai prabėgo vasara, ir rugsėjis 

vėl sukvietė į klases. Karaliaučiaus krašte (Ka-
liningrado srityje) dirbantys lietuvių kalbos ir 
etnokultūros bei muzikos mokytojai susirinko 
Tilžės (Sovetsko) 10-ajame licėjuje į tradicinę 
konferenciją, skirtą mokslo metų pradžiai.

Regioninės lietuvių kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas 
pristatė garbingus svečius. Susirinkusius 
dainomis, šokiais ir eilėmis sveikino Tilžės 
lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (auklėtoja Re-
gina Kapkova), Tilžės 3-osios pagrindinės 
mokyklos (mokytoja Vitalija Kovalenko) ir 
Tilžės vaikų kūrybos namų būrelio (vadovė 
Tatjana Pavlova) vaikučiai.

Naujųjų mokslo metų proga pasveikino 
Tilžės Švietimo valdybos viršininkė Elena 
Michailovna Kurina, linkėjo malonių įspū-
džių ir pasisekimo darbe.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedė-
ja Virginija Linkevičienė perdavė švietimo 
ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio svei-
kinimus. P. Virginija sakė, kad lituanistinės 
mokyklos – tai tautiškumo židiniai, kurie 
padeda išsaugoti papročius, kultūrą, vieną 
seniausių ir gražiausių lietuvių kalbą. Tai 
gyvoji grandis, jungianti jaunąją kartą ir 
Lietuvą. P. V. Linkevičienė atvežė Kara-
liaučiaus krašto moksleiviams Lietuvos 
pirmoko pasus.

Lietuvos Respublikos konsulato Kara-
liaučiuje generalinio konsulo pavaduotojas 
Vytautas Umbrasas perdavė generalinio 
konsulo Vaclovo Stankevičiaus sveikinimus, 
linkėjo sėkmės ir sakė, kad konsulatas visada 
stengiasi padėti ne žodžiais, bet darbais.

Lietuvos Respublikos konsulė Tilžėje 
Natalija Raškauskienė padėkojo Tilžės 10-
ojo licėjaus vadovybei už sudarytas sąlygas 
konferencijos darbui, linkėjo pasiryžimo ir 
energijos populiarinant Mažosios Lietuvos 
kultūrinį paveldą.

Karaliaučiaus plėtotės instituto huma-
nitarinių mokslų katedros vedėja Galina 
Vladimirovna Grivusevič pasveikino šio ins-
tituto kolektyvo vardu, linkėjo sėkmės ir kū-
rybiško darbo. P. Galina tikisi, kad 2010 m. 
prasidėjęs bendradarbiavimas su Lietuvių 
kalbos mokytojų asociacija tęsis ateityje. 
Institutas rūpinasi mokytojų kvalifikacijos 
kėlimu, organizuoja seminarus, konferenci-

jas, konkursus, leidžia metodinius rinkinius, 
kur mokytojai dalijasi pedagoginio darbo 
patirtimi. Katedros vedėja priminė, kad 
lapkričio 7 d. srityje vyks meninio skaitymo 
konkursas „Pasaulis skaito Donelaitį“.

Tilžės 10-ojo licėjaus direktoriaus pava-
duotoja Olga Olegovna Komelkova pasvei-
kino su lietuvių kalbos švente jų mokykloje. 
Licėjus naujas, gražus, pastatas didžiulis, 
erdvūs kabinetai, veikia nuo praėjusiųjų 
metų rugsėjo 1-osios.

Vilniaus gimnazijos „Lietuvių namai“ 
direktorius Gintautas Rudzinskas pasi-
džiaugė, kad kartu su Asta Turskiene, 
Užsienio lietuvių švietimo centro vedėja, 
ir grupe gimnazijos moksleivių dalyvauja 
šioje konferencijoje. Vilniaus gimnaziją 
ir Karaliaučiaus mokytojų asociaciją sieja 
glaudūs ryšiai, pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis. Direktorius supažindino su moky-
kla, kur mokosi 300 moksleivių iš įvairių 
šalių. Priimami moksleiviai, nemokantys 
lietuvių kalbos. Mokosi ir suaugę, kurie 
grįžta į Lietuvą ir laiko valstybinį lietuvių 
kalbos egzaminą. Vilniaus gimnazija padeda 
užsienyje dirbantiems mokytojams, teikia 
metodinę paramą. Į Tilžę atvyko mokyklos 
šokių ansamblis (vadovė Zita Damauskienė), 
kuris savo pasirodymą pradėjo „Kepurine“, 
pašoko lietuvių liaudies šokius. 

Srityje dirbantiems mokytojams už 
pasiaukojantį darbą dėkojo ir sveikino 
Karaliaučiaus lietuvių tautinės kultūrinės 
autonomijos pirmininko pavaduotojas Mak-
simas Čajauskas.

Tarptautinės mokytojų dienos proga 
sveikino ir dainą skyrė Ragainės (Nemano) 
2-osios vidurinės mokyklos mokytojos Jolan-
ta Valskienė ir Vida Martišauskienė.

Aleksas Bartnikas supažindino su lietu-
vių kalbos mokytojų asociacijos veikla. Tai 
visuomeninė organizacija, įkurta 1995 m. 
rugsėjo 15 d. 2008 m. prie asociacijos įsteigtas 
Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos 
centras. Šiais mokslo metais lietuvių kal-
bos, etnokultūros ir muzikos mokoma 23 
mokymo įstaigose. Kartu su I. Kanto uni-
versiteto studentais mokosi 1010 moksleivių. 
Asociacijos pirmininkas apgailestavo, kad 
dėl mokytojų trūkumo 5 srities mokyklose 
lietuvių kalba nedėstoma.

Tradiciniai asociacijos renginiai – 

Bendra mokytojų ir konferencijos svečių nuotrauka

lietuvių kalbos olimpiados, lietuviškos 
muzikos festivaliai, muzikos ir literatūros 
popietės Tolminkiemyje, raiškiojo skaitymo 
konkursai, jaunimo konferencijos, ekskursijos 
po Karaliaučiaus kraštą, pažintinės kelionės 
į Lietuvą ir vaikų vasaros poilsis Lietuvoje. 
Asociacijos bendradarbiavimo partneriai – 
Karaliaučiaus krašto ugdymo įstaigos, 
Baltijos federalinis I. Kanto universitetas 
(Karal iaučius ,  Rusi jos  Federaci ja) , 
Marijampolės kolegija, Lietuvių kalbos 
institutas, VšĮ „Karaliaučiaus lietuvių 
b e n d r u o m e n ė “ ,  K a u n o  p e d a g o g ų 
kvalifikacijos centras, Karaliaučiaus krašto 
Švietimo plėtotės institutas.

Asociacijos pirmininkas nuoširdžiai 
dėkojo rėmėjams – Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerijai, 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai Čika-
goje, Mažosios Lietuvos fondui.

Konferencijoje aptarti aktualūs darbo 
klausimai, supažindinta su artimiausiais 
renginiais. Buvo liūdna atsisveikinti su 

kolegėmis, kurios ilgus metus puoselėjo 
lietuvybę Karaliaučiaus krašte. Šiais mokslo 
metais nebedirba Karaliaučiaus 48-osios vi-
durinės mokyklos mokytoja, poetė, vertėja 
Rūta Leonova ir Lazdynų (Krasnoznamens-
ko) 1-osios vidurinės mokyklos muzikos 
mokytoja Aldona Strojeva. Joms įteikti 
Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos 
raštai, dovanėlės, gėlės ir skirti šilčiausi 
padėkos žodžiai.

Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos 
Čikagoje ir Mažosios Lietuvos fondo pa-
ramos dėka mokytojams įteikti „Mokytojo 
kalendoriai“ ir rašikliai, apmokėtos kelionės 
į konferenciją išlaidos.

10-ojo licėjaus vadovai apžvalginės eks-
kursijos metu  apžiūrėjome kabinetus. Po 
konferencijos atvykome prie namo, kuriame 
gyveno filosofas, rašytojas, visuomenės 
veikėjas Vydūnas. Vilniaus moksleiviai 
skaitė eiles, pagerbėme šį Mažosios Lietuvos 
šviesuolį, padėdami gėlių.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie 
šios konferencijos organizavimo.

2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės

Įteikta Meilės Lukšienės premija
Spalio 6 d. Lietuvos nacionalinėje fil-

harmonijoje apdovanotas Meilės Lukšienės 
premijos laureatas.

2013 m. Meilės Lukšienės premija įteikta Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos
 fizikos mokytojui Tomui Kivarui

Tarptautinei mokytojų dienai ir habil. 
dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti skirtame renginyje-

koncerte „Išskridę paukščiai sugrįžta“ švie-
timo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis 
2013 m. Meilės Lukšienės premiją įteikė 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 
fizikos mokytojui Tomui Kivarui.

2010 m. M. Lukšienės premiją Švietimo ir 
mokslo ministerija įsteigė pedagogams (ne 
vyresniems nei 35 m.) už demokratiškumo, 
bendruomeniškumo,  p i l ie t i škumo, 
tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo 
idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

Tarptautinės mokytojų dienos pro-
ga renginio dalyvius pasveikino Seimo 
Pirmininkė Loreta Graužinienė ir linkėjo 
mokytojams stiprybės, atsidavimo, kantry-
bės, gerumo ir supratimo ugdant Lietuvos 
valstybės vaikus.

„Džiaugiuosi, matydamas tiek daug 
jaunų mokytojų. Vadinasi,  mokykla 
gyva ir nuolat atsinaujinanti. Ir mūsų 
patyrę mokytojai turi kam perduoti savo 
patirtį“, – šventiniame renginyje kalbėjo 
ministras Dainius Pavalkis. „Mokytojo 
profesija yra unikali tuo, kad širdyje 
visada tenka būti jaunu ir pasiryžusiu 
keistis. Ir dėl to, kad keičiasi visuomenė 
bei jos diktuojami iššūkiai švietimui, 
ir todėl, kad jaunimas nori matyti kiek 
panašius į save – veržlumu, polėkiu, 

kūrybine drąsa. Tai profesija, kuri nie-
kada neleidžia pasenti. Tik skatina eiti 
pirmyn. Nes tas, kuris moko, nuolat pats 
mokosi ir tobulėja“, – sakė ministras 
D. Pavalkis.

Renginyje dalyvavo 167 jaunieji mo-
kytojai, pradėję dirbti mokykloje prieš 
penkerius metus. 2008 m. minėdama 
Tarptautinę mokytojų dieną ir Lietuvos 
švietimo pertvarkos 20-metį, Švietimo ir 
mokslo ministerija sukvietė į Filharmo-
niją jaunuosius mokytojus, jiems buvo 
įteikti patirties kaupimo lakštai – sim-
bolinė ministerijos dovana, skatinanti 
mokytojus 5 pirmuosius metus likti 
dirbti mokykloje.

Po penkerių metų darbo mokykloje vėl 
į renginį sukviestiems mokytojams ministe-
rija už patirties kaupimo lakštus įteikė ska-
tinančias tobulėti dovanas – nešiojamuosius 
kompiuterius.

Renginio dalyviai galėjo aplankyti 
Filharmonijoje eksponuojamą Lietuvos 
nacionalinės UNESCO komisijos parengtą 
Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodą 
„Mokykla su Meile“.

 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Komunikacijos skyriaus inform.
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Skelbimai, reklama

Kalesninkų 
parapijos atgimimas

Kviečiame įsigyti Vytauto Valentino Česnulio knygą 
„Kalesninkų parapijos atgimimas. Kalesninkų bažny-
čios statytojas ir lietuviškos mokyklos įkūrėjas kunigas 
Mykolas Rudzis“ (Voruta, 2013). Knyga parduodama 
„Vorutos“ redakcijoje (Naujoji g. 16, Trakai), norintieji 
gali gauti paštu, kaina – 10 Lt (be siuntimo išlaidų). Pa-
siteirauti galite tel. 8 603 11 117, 8 528 512 66 arba el.paštu 
buhalterija@voruta.lt. 
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„Tele2” siūlo geras sąlygas 
pradėti naudotis išmaniuoju

Išmaniaisiais telefonais Lietuvoje jau 
naudojasi beveik kas trečias mobiliojo ryšio 
vartotojas. Lyg ir nemažai, bet dar daug 
žmonių jų neišbandė. Naujas specialus 
„Tele2“ plano pasiūlymas suteikia gerą ga-
limybę tai padaryti už nedidelę kainą.

Už 17 Lt mėnesio mokestį nauji ir esami 
„Tele2“ klientai galės kalbėti net 420 minu-
čių, išsiųsti 5000 SMS ir išnaršyti 300 MB 
internete. 

Be to, kartu su naujuoju mokėjimo planu 
vartotojai galės už gerą kainą pasiimti ir 
vieną iš naujausių „Samsung“ išmaniųjų 
telefonų.

Visos paslaugos – viename plane

Naujasis „Tele2“ planas sujungia visas 
reikalingas mobiliojo ryšio paslaugas ir jos 
siūlomos už mažesnį nei įprasta mėnesio 
mokestį. Tai patogu žmonėms, kurie nori ir 
skambinti, ir rašyti, ir naršyti.

„Pasiūlymas yra skirtas žmonėms, kurie 
nori neriboti savęs, paslaugomis naudotis 
patogiai ir nepermokėti. Maža kaina visada 
svarbi, bet tam, kad sutaupytum, nebūtina 
atsisakyti pažangių technologijų siūlomų 
galimybių ir gerų telefonų. Todėl siūlome 
XXI amžiaus poreikius atitinkantį telefoną 
su visomis reikalingomis paslaugomis ir ga-
limybę sutaupyti“, – sako Daiva Matukienė, 
„Tele2“ prekinio ženklo vadovė.

Už nedidelį 17 Lt mėnesio mokestį sutei-
kiama tikrai daug paslaugų, kurių pakaks 
ir daug bendraujantiems – 420 minučių 
pokalbių skambučiams į visus tinklus ir net 
5000 SMS žinučių. 

Kartu suteikiama 300 MB naršymui. Pra-
dedantiems mobiliojo interneto vartotojams 
toks duomenų kiekis bus pakankamas ir leis 
skaityti naujienas internete, siųsti elektroni-
nius laiškus.

„Išmanieji telefonai populiarėja, nes 
smarkiai praplečia ribas, kam gali būti nau-
dojamas telefonas. Vienam svarbiausia bus 

programėlės, leidžiančios pažiūrėti šeimos 
narių buvimo vietą ir jaustis saugiau. Kitas 
žmogus labiausiai džiaugsis galimybe vi-
sada turėti internetą po ranka. Galiausiai, 
kiekvienas suranda, kaip išmanusis gali 
palengvinti ir praturtinti jo gyvenimą“, – pa-
sakojo D. Matukienė.

Išmanieji telefonai 
vos nuo 8 Lt per mėnesį

Išmaniųjų populiarėjimą ypač skatina 
auganti nebrangių ir kokybiškų telefonų 
pasiūla. Su mokėjimo planu juos įsigyti 
galima dar geresnėmis kainomis.

Norintiems, kad telefonas veiktų tikrai 
greitai, skirtas „Samsung Galaxy Trend“. 
Vartotojų mėgstamas išmanusis telefonas 
turi galingą procesorių, o jo 4 colių ekranas 
išsiskiria ryškiomis spalvomis.

Mėgstantiems kompaktiškus ir patogius 
telefonus, puikiai tiks „Samsung Galaxy 
S Duos“. Praėjusiais metais pristatytas 
modelis turi 5 megapikselių kamerą ir itin 
ilgai neišsekančią bateriją. Be to, telefone 
vienu metu galima naudotis dviejomis SIM 
kortelėmis. 

Norintiems į gyvenimą įnešti daugiau 
spalvų, „Tele2“ siūlo „Samsung Galaxy S II 
Plus“. 16 milijono taškų gama bei 8,1 mega-
pikselio kamera leis daryti itin kokybiškas 
nuotraukas. 

Renkantis naująjį planą bei sudarant 
dvejų metų sutartį, pradinė įmoka už šiuos 
„Samsung“ modelius yra 199 Lt. Iškart su-
mokėjus už telefoną šią kainos dalį, vėliau 
už jį reiks mokėti mažesnes mėnesio įmo-
kas. Už „Samsung Galaxy Trend“ mėnesio 
įmoka yra 8 Lt, už „Samsung Galaxy S 
Duos“ – 10 Lt, o už  „Samsung Galaxy S II 
Plus“ – 30 Lt.

Daugiau informacijos apie telefonus ir 
pasiūlymus galima sužinoti apsilankius 
artimiausiame „Tele2“ salone.

Užs. Nr. 30

Pasirinkę naują mokėjimo planą, „Tele2“ klientai galės už gerą kainą įsigyti išmaniuosius 
telefonus „Samsung Galaxy Trend“, „Samsung Galaxy S Duos“ bei „Samsung Galaxy S II Plus“

Lietuvos muziejai

Panevėžio muziejuje – Vilijos ir 
Osvaldo Balčiūnų keramikos darbų paroda

2013 m. spa-
lio 18 d. (penk-
tadienį) 16 val. 
Panevėžio kraš-
totyros muzie-
juje atidaryta 
Vilijos ir Osval-
do Balčiūnų  ke-
ramikos darbų 
paroda.

Osvaldas Balčiūnas keramika susidomė-
jo ir pradėjo kurti nuo 1990 m. Grupinėse 
parodose dalyvauja nuo 1997 m., pirmąją 
savo personalinę parodą surengė Vilniuje, 
galerijoje „Kuparas“. Nuo 2001 m. yra Tau-
todailininkų sąjungos narys ir dalyvauja kas-
metinėje tautodailės parodoje Panevėžyje.

Osvaldo Balčiūno keraminės skulptū-
ros, objektai ar indai atspindi jo mintis, idė-
jas ir dvasinę sintezę su jį supančia aplinka. 
Autoriaus darbai inspiruoti mitologinių 
simbolių, praeities ir dabarties sankirtų, 
kaip filosofinio būties taško.

Vilija Balčiūnienė kuria ir gyvena Pa-
nevėžyje. Nuo 1997 m. yra Lietuvos daili-
ninkų sąjungos narė. Kūrinius eksponavo 
parodose užsienyje: Austrijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Angli-
joje, Olandijoje. Yra surengusi daugiau nei 
10 personalinių parodų.

Autorės kuriamos skulptūros sujun-

gia filosofinį ir jausminį žmogaus būvį ir 
perteikia emocinį nuotaikos atspindį. Šiuo 
metu Vilija Balčiūnienė daugiausia dirba 
raku technika.

Tradicinės raku keramikos šaknys – Japo-
nijoje, ir tik 1960 m. keletas amerikiečių kera-
mikų ją išpopuliarino Amerikoje ir Europoje, 
drąsiai atitoldami nuo japoniškųjų šaknų.

Raku technologija – ypatinga darbų 
degimo technika, kai keramika degama 
palyginti žemos temperatūros aplinkoje. 
Išsilydžius glazūrai, karštas gaminys trau-
kiamas iš krosnies, dedamas į redukcinę 
aplinką ir po to greitai ataušinamas vande-
niu. Dėl tokių procedūrų molis pajuoduoja, 
glazūra skilinėja, o vario oksidas ir sidabro 
nitratas tampa blizgiu liustru. Norint, kad 
gaminys pavyktų, reikalingas specialiai 
paruoštas molis, speciali raku glazūra ir 
netgi tinkamas oras.

Šiuolaikiniame kontekste raku – degimo 
procesas, kuris aiškiai ir visiškai skiriasi 
nuo visų kitų keramikos gamybos ir degimo 
technikų, lydimas atsitiktinumo – kad ne 
visi degimo procesai gali būti kontroliuo-
jami, jausmo.

Paroda veiks iki 2014 m. sausio 31 d.
 

 Raimonda GVOZDieNĖ, ryšių su 
visuomene ir lankytojų aptarnavimo 

specialistė, Panevėžio kraštotyros muziejus
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