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Ką ignoruoja Tomaševskis 
ir ko nemato naktinė koalicija?

Rinkimai: kam riestainiukai, 
kam skylutės

Edmundas MALŪKAS, rašytojas, Trakai

Prezidentė nedalyvaus Nepriklausomybės 
dienos minėjime Lenkijoje

LR Seimo rinkimai 2012

Edmundas Malūkas

Cunamio banga, vadinama naujo Seimo 
rinkimais, baigėsi ir galime vertinti. Aki-
vaizdu, kad turime ir ateityje turėsime dvi 
konkuruojančias partijas: konservatorius 
ir socialdemokratus. Tarp jų turėtų atsi-
rasti vietos liberalams. Tai partijos, kurios 
rinkėjams asocijuojasi su aiškia ideologija: 
socialdemokratai – kairieji (ne ultra kairieji, 
kaip komunistai ir socialistai), o konserva-
toriai – dešinieji. Liberalai – dar dešinesni, 
nei pastarieji, bet mūsų liberalai neturi ultra 
dešiniųjų savybių, bet deklaruoja aiškias 

ideologines, suprantamas vertybes. Pamažu 
nyksta centro partijos. Nepasiteisino nei kaž-
kada deklaravusi, kaip centro kairieji Naujoji 
sąjunga, nei Liberalų ir centro sąjunga, nei 
K. Brazauskienės partija ir pan. 

„Vienadienių“ partijų, kaip buvusi 
A. Valinsko partija, rinkėjų valios – bal-
suoju prieš visus, protestuoju, rezultatas. 
Lygiai kaip ir „Drąsos kelio“ partija, kuri 
gali išryškinti ne partiją, o tik pavienius as-
menis, kurie, būdami opozicijoje, deklaruos 
visišką sąžiningumą. Jei N. Venckienė ir jos 
kolegos per ketverių metų kadenciją nuo-
latos žiniasklaidą ir mus, rinkėjus, maitins 
žiniomis apie Seimo užkulisius, susitarimus 
„už akių“, nešvarius politikų sandėrius, jie 
išlaikys rinkėjų simpatijas. 

Rinkėjams duotas labai aiškus signalas, 
kad pati nesąžiningiausia Darbo partija. 
Kaltinta balsų pirkimu, juodąja buhalteri-
ja. Brangiausi advokatai išmaniai vilkina 
teismų eigą, kaip įmanydami stengiasi 
numarinti bylą. Kaip mes, rinkėjai, maty-
dami ir girdėdami jų lyderio skandalus 
(prisiminkime aukštojo mokslo diplomo 
istoriją, bėgimą nuo mūsų teisėsaugos į 

LR Seimas 2012

Kol Valdemaras Tomaševskis matuoja 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) LR  
švietimo ir mokslo ministro kėdę, yra gera pro-
ga pakalbėti apie tai, su kuo „naktinė koalicija“ 
rimtais veidais derasi dėl ministro posto. Prieš 
pusmetį jau teko komentuoti ir rašyti apie tai, 
kad elektroninėmis priemonėmis platinamo 
žurnalo rusų kalba „Russkij mir“ („Rusų 
pasaulis“) visuomeninės tarybos narių 
sąraše puikuojasi ir Europos Parlamento 
nario, LLRA vadovo Valdemaro Tomaševs-
kio pavardė.

Tai nekeltų jokio susidomėjimo, jeigu 
ne žurnale tiražuojamos antilietuviškos 
ar antibaltiškos, istorine dezinformacija 
dvelkiančios teorijos. Bei dar viena aplin-
kybė – politikas dalyvauja Rusijos Federa-
cijos vyriausybinės Tėvynainių, gyvenančių 
užsienyje, komisijos finansuojamo leidinio 
visuomeninėje taryboje. Natūralu, kad kyla 
klausimas, kokiai pozicijai atstovauja Toma-
ševskis? Juk žurnale kaip vienas nacizmo re-
abilitavimo pavyzdys pateikiamas ir 2010 m. 
atidarytas memorialas-bunkeris, kuriame 
1949 m. vasarį partizanų vadų suvažiavime 
generolas Jonas Žemaitis išrinktas Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos pre-
zidiumo pirmininku. Atidaryme dalyvavo 
prezidentė Dalia Grybauskaitė, o generolo 
J. Žemaičio nuopelnai taip pat aukštai įver-
tinti oficialios Lietuvos valdžios. Jo vardas 
įrašytas į mūsų istorijos vadovėlius kaip 
žmogaus, kuris per okupantų teismą išdrįso 
įvardinti Lietuvos okupaciją ir prisiėmė visą 
atsakomybę vadovaudamas lietuvių pasi-
priešinimo organizacijai. Jo paminklas stovi 

prie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos 
ministerijos.

Kaip žinia, lietuvių antikomunistinio 
pasipriešinimo atstovai su lenkų antiko-
munistinio pasipriešinimo pagalba siuntė 
informaciją per Lenkiją apie šalyje vykdytus 

Viktoro Kiero nuotraukoje prolenkiškos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) inspiruotas 
mitingas 2012 m. kovo 17 d., nukreiptas prieš Švietimo įstatymo pataisas, kad tautinių mažumų 

mokyklose daugiau dalykų būtų dėstoma valstybine kalba

baisius nusikaltimus žmoniškumui. Paga-
liau, pati galingiausia lenkų pasipriešinimo 
organizacija Armija Krajova nuo 1944 m. 
rugpjūčio mėn. pradėjo kovoti su komu-
nistiniu režimu ir NKVD kariuomene. Per 
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė dėl neatidėliotinų, su vidaus 
politika susijusių, klausimų šiemet lapkri-
čio 11 d. nenuvyks į Lenkiją. 

Šalies vadovė perdavė Lenkijos Pre-
zidentui Bronislavui Komorovskiui (Bro-
nislaw Komorowski) sveikinimus Ne-
priklausomybės dienos proga ir pasiūlė 
Lietuvos ir Lenkijos žmonėms svarbius 
dvišalio bei regioninio bendradarbiavimo 
klausimus aptarti darbo susitikime gruo-

džio pradžioje ar kitu Lenkijos Prezidentui 
patogiu metu. 

Prezidentės teigimu, Lietuvą ir Lenkiją 
jungia bendras darbas Europos Sąjungoje 
ir nuosekli veikla regione, todėl darbo susi-
tikime abiejų valstybių vadovai tradiciškai 
aptartų svarbius dvišalių santykių, regio-
ninės, europinės ir tarptautinės politikos 
klausimus. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Kalba Lenkijos Respublikos Prezidentas Bronislovas Komorovskis. 
Šalia stovi LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 2012 m. vasario 16 d. J. Česnavičiaus nuotr.

Demokratijos parodijos 
rinkimuose.Ką daryti?

Gediminas PAVIRŽIS

Ekspedicija Altajuje – skaudi 
praeitis ir jos ženklai ateičiai

Tomas KAZULĖNAS

Sibiro kankinys prelatas 
Povilas Pukys

ir jo atsiminimų knyga

Aldona VASILIAUSKIENĖ
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Dionizas Poška kaip istorikas
Habil. dr. Benediktas JANKAUSKAS, Kaunas

Lietuvos Respublikos Seimui 2012 m. paskel-
bus Muziejų metais, buvo parengta ir patvirtinta 
Muziejų metų programa. Ji „skirta, minint pirmojo 
viešo 1812 metais įkurto Lietuvos muziejaus – Dio-
nizo Poškos Baublių – 200 metų jubiliejų, stiprinti 
muziejų ir visuomenės bendradarbiavimą, atkreipti 
dėmesį į muziejų atliekamą svarbią sociokultūrinę 
misiją šiuolaikinėje visuomenėje“. Programa bai-
giama įgyvendinti, bet Dionizą Pošką dar ne visi 
Lietuvos regionai vienodai pažįsta.

Trumpos D. Poškos biografijos žinios. 
Dionizas Poška – poetas, rašytojas, istorikas, 
kalbininkas, teisininkas – gimė 1764 m. Telšių 
paviete, Žemalės parapijoje, Lėlaičių dvare 
bajorų Adomo Paškevičiaus ir Barboros Lopa-
taitės šeimoje1,2. Žemalės parapijos bažnyčios 
metrikų knygos įrašas byloja, kad 1764 m. 
spalio 13 d. Žemalės bažnyčioje „iš Lėlaičių 
bajorkaimio, teisėtos santuokos, pakrikštytas 
vaikas, vardu Dionizas“.

D. Poška keletą metų mokėsi Kražių ir 
Raseinių mokyklose, o pasirinkęs teisinin-
ko kelią, praktikavosi Raseinių palestroje. 
1786 m. jam pripažintas advokato vardas. 
Dirbo Raseinių žemės teisme advokatu, 
teismo regentu, ežių teismo sekretoriumi, 
žemės teismo raštininku. 1820 m. pabaigoje 
jis pasitraukė iš tarnybinės veiklos3. 

D. Poška iki motinos mirties gyveno 
gimtinėje, vėliau su tėvu ir pamote persikėlė 
į Maldūnus, dabartiniame Šilalės rajone, į 
vakarus nuo Bijotų. Ten jis nupirko Barz-
džių-Mikniškių dvarelio centrą ir aplinkines 
žemes, valdė apie 500 ha žemės, turėjo 40 
baudžiauninkų3; dalį įsigytų valdų netrukus 
perleido savo tėvui. Santaikos tarp tėvo ir sū-
naus trūko, todėl atsirado du dvarai: D. Poška 
valdė Bardžius, o jo tėvas su netikru sūnumi 
Norbertu Paškevičiumi – Bijotus4. Tose apy-
linkėse Dionizas gyveno 1790–1830 m.

Apie 1792 m. D. Poška vedė bajoraitę Ur-
šulę Sasnauskytę, kuriai buvo dėkingas „už 
jos jausmų pastovumą, gerą ir gailestingą šir-
dį, mokėjimą išsaugoti namų židinio ramybę, 
už šeimininkės darbštumą ir rūpestingumą“. 
Per visus kartu nugyventus metus Dionizą ir 
Uršulę siejo dvasinės bendrystės, prisirišimo 
ir ištikimybės ryšiai3.

Iki mirties D. Poška gyveno Bardžiuose. 
Jis mirė 1830 m. balandžio 30 d., būdamas 
septyniasdešimt ketverių metų; palaidotas 
Kaltinėnų parapijos kapinėse šalia anksčiau 
mirusios žmonos Uršulės (1 pav.). Ant 
paminklo senoviškomis lenkiškomis raidė-
mis įkalti šiuo metu jau sunkokai įskaitomi 
žodžiai: 

Žinok, ateivi, jog tai kapas yra 
Žemaičio mokyto ir garbingo vyro, 
Kurs kalbą tėvų savo ištaisyti troško, 
O patsai vadinos Dionyzas Poška. 
Metuos 1830 smertis užtiko, 
Bet uždirbta pasauly šlovė jo paliko.
Po D. Poškos mirties apie 1847 m. iš bajorų 

Poškų-Paškevičių Bijotų dvarą nupirkęs Kons-
tantinas Boleslovas Volmeris5. Jis globojęs D. 
Poškos įkurtą Baublių muziejų6. Tačiau buvo 
skelbiama, kad Volmerio šeimininkavimo 
laikotarpiu dauguma D. Poškos dvaro pastatų 
buvę nugriauti7.

Daug vertingų duomenų iš D. Poškos 
biografijos, apie Baublių muziejaus atsiradi-
mo aplinkybes bei Bardžių dvaro komplekso 
raidą pateikė V. Jocys8, ypač aktualiai iškėlęs 
viso D. Poškos kultūrinio paveldo išsaugojimo 
svarbą. 

Veiklos bruožai. D. Poška veikė keliuo-
se lietuvių kultūros baruose. Jis minimas 
kaip teisininkas, poetas-rašytojas, istorikas-
muziejininkas, kalbininkas-žodynininkas, 
archeologas. Plačiajai visuomenei jis dau-
giausiai žinomas kaip poetas-rašytojas ir 
pirmojo viešo Lietuvos muziejaus – Poškos 
Baublių – įkūrėjas (2 pav.), lietuvių kalbos 
puoselėtojas. Laiškuose draugams, Lietuvos 
šviesuoliams, poetas romantiškai aukštino 
lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją, draugystę9. 
D. Poškos kultūriniai interesai, domėjimosi 
sritys atsispindi jo rinkinyje „Bitelė Baublyje“. 
Iškalbingi jo žodžiai: „Nors aš lenkiško kraujo, 
bet laikau save lietuviu žemaičiu ir vadinuosi 
Poška, o ne Paškevičius“10.

Dažniausiai D. Poška vadinamas poetu-
rašytoju. Vyšniakalnyje, netoli nuo dabartinių 
Bijotų, jis liepęs nupjauti jau džiūstantį tūks-
tantmetį ąžuolą, praplatinęs drėvę kamieno 

storgalyje, pastatęs jį parke prie Pelos upelio 
šlaito, uždėjęs šiaudinį stogą, iškirtęs du 
langus, įstatęs duris ir įsirengęs kambarėlį. 
Statinį pavadinęs Baubliu. 1824 m. šalia Bau-
blio pastatęs antrąjį, kiek mažesnį, ąžuolo 
kamieną – Baublio brolį4. Baubliuose rašytojas 
dirbo ir ilsėjosi, čia laikė savo biblioteką, istori-
nę, archeologinę ir etnografinę medžiagą, čia 
parašė savo nemirtingąją poemą „Mužikas 
Žemaičių ir Lietuvos“, daugelį kitų kūrinių, 
kūrė to laiko dvasia dvelkiančius aktualius 
laiškus.

D. Poška – vienas žymiausių ir populia-
riausių XIX a. pradžios lietuvių rašytojų, že-
maičių kultūros veikėjų ir kūrėjų. Pasak prof. 
Juozo Girdzijausko10,11, jis atstovavo žemaičio 
bajoro tautinei savimonei, buvo dvikalbis ra-
šytojas. Žemaičių kalba buvo gimtoji, jo tėvų 
ir protėvių kalba, kurią jis puoselėjo. Lenkų 
kalba buvo skirta kasdieniam vartojimui. 
Nors ir nebaigęs aukštųjų mokslų, jis buvo 
labai apsišvietęs, susirašinėjo su Vilniaus uni-
versiteto profesoriais J. Leleveliu ir I. Loboika, 
poetu S. Valiūnu, vyskupu J. A. Giedraičiu, 
kultūros veikėju K. Nezabitauskiu, filologu 
L. Uvainiu, rašytoju ir tautosakininku S. Sta-
nevičiumi, mediku ir poetu J. Šimkevičiumi 
ir kt. Jis rašė trikalbį (lenkų-lotynų-lietuvių 
kalbų) žodyną, kurio baigti, kaip ir parašyti 
planuotą gramatiką, nebespėjo2. 

Mažiau žinomi D. Poškos istoriografijos 
darbai, tad aktualu juos išsamiau paanali-
zuoti. 

Istoriškumo atspindžiai D. Poškos poezi-
joje. Net istoriografine prasme pirmausiai mi-
nėtina garsioji D. Poškos 1815–1825 m. sukurta 
poema „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“12. Joje 
autorius atskleidė realistinį XIX a. pirmosios 
pusės baudžiavos vaizdą, pavaizdavo skurdo, 
beteisiškumo, priespaudos būklę. „Mužikas 
Žemaičių ir Lietuvos“ – antifeodalines nuosta-
tas ir baudžiavą atmetantis bei pasmerkiantis 
kūrinys8. Tai reikšmingos to meto istorinės 
žinios dabarties ir ateinančioms kartoms. 

Kartais ode vadinamame eiliuotame vei-
kale „Pas Kseverą Bogušą, lietuvį, ir Jokimą 
Lelevelį, mozūrą“13, D. Poška ragino broliškas 
tautas sugyventi „maloniai“, išgyveno dėl 
tragiško atskirų giminių likimo ir didžiavosi 
garbinga vieningos tautos praeitimi: 

... o jūs girskit, ką sako jums šlovės dievaitė:
Turėjau daugiaus vaikų, bet visi išnyko,
Ant galo Jogėlionai dėl džiaugsmo paliko;
Verkiant anų pabaigą reikėjo matyti,
O kas tolesniai stojos, nebnoriu sakyti ...
Tarkit, kaip kitą kartą jie mušė rymionis,
Skitus, gudus, kryžiokus, totorius pagonis,
Kaipo anie mylėjo savąją tėvynę,
Kaipo šarvuoti gynė savo karalystę.
D. Poška buvo įsitikinęs, kad mūsų protė-

viai „mušė rymionis, skitus, gudus, kryžiokus, 
totorius pagonis“, o „Odoakrs ... svečiopai 
nekalbėjo“, ką vis įtikinamiau paliudija šian-
dieninių Lietuvos istorikų vis dar ignoruojami 
S. Daukanto14, T. Narbuto15 veikalai. 

Čia pat D. Poška kėlė ir tuo metu jo skaudžiai 

išgyventą lietuvių kalbos menkinimo problemą:
Tarkit dėl ko kalbų svetimųjų ieško,
Dėl ko anie nekalba tikrai lietuviškai,
Juk lietuvių liežuviu kalbėjo ir diedai, –
Ar aniems savo tėvų ir motinos gėda?
O štai senoje dainoje, istorinėje žemaičių 

„Gerardas Ruda“16, kuri primena ištrauką 
iš herojinio lietuvių epo,  minimos ne tik 
žinomos istorinės asmenybės, bet galima 
atspėti ir kokius konkrečius mūšius dainius 
apdainuoja:

Kryžiokai, savo būdu nenorint pamesti,
Geidž žemaičius surištus ing prūsus pa-

versti.
Henriks, jų kariovedis, turint gausias kares,
Iš pat vidaus Vokiečių čionai atsivaręs,
Patį vidų Žemaičių,Varnių apygarde,
Išdegino, išplėšė, sugriovė, suardė.
Daug istoriškumo randama eiliuotuose ir 

mišriuose D. Poškos laiškuose J. A. Giedrai-
čiui, J. Loboikai (net 76 p. – B. J.), K. Nezabi-
tauskiui, J. Leleveliui ir kt.17 Atskiro dėmesio 
vertas eiluotas laiškas „Gromata pas Tadeušą 
Časkį“10.

Anot dr. Romos Bončkutės, Poška į praeitį 
žvelgė didingai dūmojančio žemaičio akimis 
ir bylojo gudraus, mokančio, moralizuojančio 
senučio lūpomis1. Tai tikrai taiklūs ir daug 
apie autorių pasakantys žodžiai. 

Istoriografiniai darbai. Kelerius metus 
D. Poška buvo atsidėjęs Lietuvos praeities 
tyrinėjimui, jos istorijos aprašymams. Istoriko 
užmojų skatinamas, jis kasinėjo artimiausių 
apylinkių piliakalnius bei kapus, gausinda-
mas savo iškasenų ir senienų kolekciją, studi-
javo istoriografinę literatūrą, dalijosi mintimis 
su akademiniais autoritetais ir pats neiškentė 
nepabandęs raštu padėti ir patarti tiems, kas 
ryžtųsi kurti Lietuvos istoriją.

Lenkiškai rašytas istoriografinis D. Poškos 
straipsnis „Keletas įžanginių žodžių bet kam, 
žadančiam rašyti Lietuvos ir Žemaičių isto-
riją“18 buvo atspausdintas 1829 m. prieš pat 
rašytojo mirtį. Tame straipsnyje autorius kėlė 
susirūpinimą, kas rašys Lietuvos istoriją. Jo 
nuomone, atėjo laikas, kad ją parašytų lietuvis 
„tiktai kuris nors civilis pilietis“, o ne rusas, 
ne vokietis ir ne lenkas, nes „senieji autoriai 
(tarp kurių įvardijami M. Cholevas, V. Ka-
dlubekas, B. Baško, J. Dlugošas, M. Kromeris, 
M. Strijkovskis, V. Kojalavičius) iš eilės vienas 
kitu sekdami ir nusirašinėdami, lietuvių pa-
goniškas gimines ne iš įsitikinimų ar religinių 
principų, bet dėl prietarų vos teikėsi laikyti 
žmonėmis ar to vardo vertais. 

Dar labiau D. Poška piktinosi dėl to, kad 
vėlesnieji autoriai, tarp kurių buvęs „ir antai 
toks šviesus literatas, kaip kun. Adomas 
Naruševičius, vien dėl to, kad buvo dvasi-
ninkas, nenorėjo keisti savo pirmtakų istorikų 
dvasininkų minčių, nuomonių ir žodžių ir 
todėl daugelyje vietų lietuvius bei žemaičius, 
prūsus ir kt. vadina barbarais, laukiniais, 
latrais, plėšikais, maištininkais ir t. t., ir t. t. 
Ką tad bekalbėti apie kitų šalių – vokiečių, 
rusų ir kt. – rašytojus, kurių tautoms lietu-

viai kariniais atsikeršijimais buvo įsipykę ir 
kurie, nepažindami mūsų istorijos, rašė tai, 
kas jiems patiko ar ką lenkų dvasininkų isto-
rikų veikaluose buvo skaitę.“ Tokie autoriai, 
lietuvių gimines „šmeiždami ir paksviliais 
niekindami“, nenoromis rašę apie Lietuvą ir 
jos giminaičius, o patys, būdami lenkai, norėję 
ir Lietuvą matyti „sarmatų giminių bėglių 
apgyventą, o todėl Lenkijai tariamai teisėtai 
priklausančią“18. 

Abejojama, ar D. Poška, rašydamas tą 
straipsnį, galvojo apie kokį nors konkretų 
asmenį iš jo pažįstamų tuometinių Lietuvos 
veikėjų. Įžymus XIX a. pirmosios pusės lietu-
vių istorikas Teodoras Narbutas19 rašė: „Tuo 
metu jau buvo parašyti S. Daukanto „Darbai 
senųjų lietuvių ir žemaičių“. D. Poškai buvo 
žinomas šis veikalas, <...>, bet savo straipsnyje 
jis nemini S. Daukanto, tarytum pastangų 
parašyti lietuvių tautos istoriją iki pat 1829 
metų ir nebuvo“. Vėliau, apie 1835–1936 m., 
žinome pasirodžius S. Daukanto veikalą „Is-
torija Žemaitiška“14, apie kurio rašymo planus 
D. Poška galėjo žinoti, o, galbūt, D. Poškos 
darbai net paskatino S. Daukantą rašyti „Is-
toriją Žemaitišką“.
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Viešvilė. II d. Dvarų likimai
Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

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

Viešvilės vertė žinota nuo seno. Šie plotai 
nebuvo palikti likimo valiai, neprieštarau-
jant kokių neaiškių klajūnų įsikūrimui. Ta 
svarbioji vieta privalėjo priklausyti ne bet 
kam, o pačiam krašto valdovui. Jam pri-
klausė ir šiaurrytinėje Mažosios Lietuvos 
dalyje plytėjusi Viešvilės giria, kurios taip 
ir neleista iškirsti – ten ilgai tebebuvo privi-
legijuotos medžioklės plotai.

Tie Prūsijos valdovo laikai prasidėjo 
1525 m., likvidavus Kryžiuočių (Vokiečių) 
ordiną ir buvusią teokratinę valstybę pa-
vertus pasaulietine kunigaikštyste. Tuo-
met vyko didžioji privatizacija, buvusią 
vienuolių ordino kolektyvinę nuosavybę 
išsidalinant naujam krašto valdovui ir jo 
didžiūnams. Iki tol krašte vyravo visai kita 
ekonominė sistema – Kryžiuočių ordino 
vienuoliai negalėjo turėti oficialių šeimų ir 
įpėdinių, kokių žemės valdų ar reikšmin-
go turto. Visos užkariautos senųjų prūsų, 
skalvių, kuršių ir kitų žemės per Kryžiuočių 
ordiną tiesiai sietos su tuometine katalikų 
bažnyčia. Tiesa, Ordinui galop atiteko du 
trečdaliai užkariautųjų žemių, o dar vie-
nas trečdalis atiteko tiesioginiam vyskupų 
valdymui. Taip panemuniuose atsirado 
Sambijos vyskupo valdų.

1525 m. paskutiniajam Kryžiuočių or-
dino vadui Albrechtui Brandenburgiečiui 
(beje, Jogailaičių įpėdiniui ir Lietuvos bei 
Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto pus-
broliui) priėmus liuteronybę ir atsisakius 
ankstesnių prievolių Romai, krašte įvyko 
savotiška revoliucija su turto persidalinimu, 
valdovo domenų bei dvarų kūrimu.

1546 m. ir 1663–1664 m. jau minėtas ir 
Viešvilės dvaras, pakeitęs ligi tol buvusią 
valdovo sodybą didžiojoje girioje Nemuno 
dešiniajame krante. Tas dvaras valdęs gal 
1000 ha plotą aplink dabartinę Viešvilę. 
XVII–XVIII a. to dvaro sodyba stovėjusi 
upelio dešiniajame krante atokiau nuo tuo-
metinio kaimo.

Plečiantis Prūsijos valdoms, joms susi-
jungus su tolimu Brandenburgu (Berlyno 
regionu) valdovo nuosavybė tapo beveik 
neaprėpiama. Anuometinė administracija 
ėmėsi savų ekonominių reformų, siekdama 
gauti daugiau naudos iš tuometinių valdų. 
Vis dažniau pradėta nuomoti valdovo 
nuosavybę (kartais ilgiems laikams – su pa-
veldimosios nuomos teise), taip atsikratant 
daugelio rūpesčių ir tiesiogiai (neretai ir 
avansu) gaunant nuompinigius už kai kam 
perduotą plotą.

Anuomet valdovo turtas nuomotas ne 
bet kam, o gana solidiems žmonėms ar 
nusipelniusiems dvaro pareigūnams. Daž-
niau tai nebuvo dovanos – kasmet tekdavo 
mokėti nemažus nuompinigius arba atsisa-
kyti tokios nuomos. Įvairiai kintant šalies 
ir Europos ekonominei konjunktūrai, dėl iš 
anksto suderėtų mokesčių valdovo dvarų 
nuoma tapdavo tai labai pelninga, tai visai 
nuostolinga.

Pavyzdžiui, apie 1700 m. Viešvilės dvarą 
nuomojo kilmingųjų Buchholcų iš Rygos 
giminė. Tada pelnytasi kertant aplinkinius 
miškus, parduodant medieną, iš to sumo-
kant ir nuompinigius.

Artėjant XVIII a. viduriui, medienos kai-
nos krito, Viešvilės dvaro valdytojams iškilo 
nemokumo grėsmė. Teko gelbėtis įvairiais 
būdais. Antai 1740 m. C. H. fon Buchholcas 
(kuris kartu buvo ir Prūsijos pilietis, ir ATR 
kariuomenės kapitonas) turėjo paimti 3000 
talerių paskolą. Viešvilės kreditoriumi tapo 
Ragainės Sendvario valsčiaus valdytojas 
(amtmonas) Domhardtas.

Tas epizodas rodo buvusius glaudžius 
ryšius tarp Didžiosios ir Mažosios Lietuvų, 
tarp ATR ir Prūsijos. Tarnystė gretimos vals-
tybės kariuomenėje tuomet nebuvo kokia 
išimtis (beje, Europos armijose šimtmečius 
kovodavo samdiniai iš įvairiausių šalių, taip 
uždarbiaudami, ieškodami laimės, nuotykių 
ar kitko).

Viešvilės dvaro permainingoji istorija rutu-
liojosi toliau. Mirus C. H. fon Buchholcui, 1744 
m. jo našlė didįjį dvarą perleido savo svainiui 
iš Rygos F. fon Buchholcui. Šis nesugebėjo 
įveikti ekonominių problemų ir tais pačiais 
metais nuomos teises už 7150 talerių parda-
vė jau minėtam kreditoriui J. F. Domhardtui. 

Šis apsukrus administratorius ne tik išlaikė 
Viešvilės dvarą, bet ir sugebėjo tapti visos 
provincijos oberprezidentu (aukščiausiuo-
ju pareigūnu), pelnyti kilmingojo titulą 
„fon“.

Taip Viešvilėje įsivyravo dvarininkų 
Domhardtų giminė. Pradžia nebuvo sėkmin-
ga – 1757 m. įsiveržusi Rusijos kariuomenė, 
anuomet nusiaubusi Mažąją Lietuvą, kartu 
su kitomis sudegino ir Viešvilės dvaro 
sodybą. Toje suniokotoje sodybvietėje ilgai 
riogsojo dvaro trobesių liekanos.

Tik 1763 m. pasitraukus Rusijos kariuo-
menei, Viešvilę pradėta atkurti. Naujajai 
dvaro sodybai jau buvo parinkta visai kita 
vieta upelio kairiajame krante, ten sukuriant 
ir nemažą parką. Buvo įsigyti nemaži plotai 
žemių iš karališkųjų valstiečių, tvarkytas 
ūkis. Dvaro grynosios pajamos kasmet siek-
davo 1000 talerių, o visas Viešvilės dvaras 
tada įvertintas 15000 talerių.

Išradingasis J. F. Domhardtas griebėsi 
įvairiausių verslų, bandydamas pagerinti 
dvaro ūkinę padėtį. Gavus privilegijas bei 
leidimus buvo pastatyti jau minėtieji po-
pieriaus fabrikas ir vario kalykla. Nuo seno 
dvare užsiimta javų ir avių auginimu.

Prūsijos karaliui Pričkui (Friedrichui) 
Didžiajam propaguojant iki tol neregėtas 
naujoves, Viešvilėje pradėta auginti bulves 
(anksčiau visai nežinomą kultūrą), įveisti 
vaismedžių sodai. 1778–1796 m. čia bandyta 
užsiimti lietuviško šilko gamyba, čia pasodi-
nant šilkmedžius. Pagal valstybės koncesiją 
1784–1819 m. augintas tabakas (tuo užsiėmė 
specialus tarnautojas).

1771 m. kaip Viešvilės dvaro valdytojas 
minėtas oberprezidento sūnus J. Domhard-
tas. Ta giminė vis tebeturėjo Viešvilės ir jos 
apylinkių generalinių nuomininkų teises.

1777 m. Viešvilės dvaras buvo įvertintas 
jau 40000 talerių ir išnuomotas dvaro kame-
ryrui fon Riudigeriui.

1781 m. mirus pačiam Domhardtui, 
dvaras buvo paliktas jo dukrai Ernestinai. 
1794 m. Domhardtų era baigėsi, kai pavel-
dėtoja Viešvilės dvarą jau už 78000 talerių 
pardavė.

Toliau prasidėjo mums įdomiausias 
lietuviškasis Viešvilės dvaro gyvavimo 
etapas. Šis buvo parduotas ne bet kam, o 
pačiam Kristijonui Donelaičiui (Christian 
Donalitius) – didžiojo poeto bendravardžiui 
ir giminaičiui, kilusiam iš Gumbinės apylin-
kių ir įsigijusiam Kuršių dvarą. K. Donelaitis 
1783 m. vedė Reginą Kautius (Cautius) ir su 
ja susilaukė 5 vaikų, kurių likimai susiklostė 
įvairiai. Pavyzdžiui, jo dukra Dorotėja Done-
laitytė 1809 m. ištekėjo už Oplankio malūno 
dvaro savininko Dreslerio. Sūnus Ernstas 
Friedrichas mokėsi Tilžės gimnazijoje ir 
Karaliaučiaus universitete, o 1811 m. po tėvo 
mirties paveldėjo Viešvilės dvarą.

Deja, jau 1814 m. jaunasis E. F. Donelaitis 
mirė, Viešvilės dvaras atiteko jo jaunesnia-
jam broliui Eduardui. Šis buvęs ligotas ir 
nepajėgė tvarkytis ūkyje, todėl galop per-
leido Viešvilę savo pusbroliui E. Kautius. 
Taip nunyko ši plačiosios Donelaičių gimi-
nės atšaka, nebepalikdama vyriškos lyties 
įpėdinių ir toliau neperduodama žymiosios 
pavardės.

E. Kautius sugebėjo Viešvilės dvarui pel-
nyti patį aukščiausią – riteriškojo dvaro sta-
tusą, tačiau savo šeimos taip ir nesukūrė.

XIX a. viduryje Viešvilės bajoriškasis 
dvaras su savo įmonėmis (vandens jėgainių 
varytais miltų malūnu, lentpjūve ir vėlykla) 
valdė 5435 margus žemės (apie 1360 ha), ten 
gyveno 485 žmonės.

1863 m. Viešvilės dvaras su Leipgirių 
kaimu iš viso valdė 6577 margus žemės (apie 
1644 ha). Ten buvo užregistruoti 127 trobesiai 
su 533 gyventojais, kurie užsiėmė įvairiais 
amatais. Dvaro valdose laikyti 107 arkliai, 195 
galvijai, 139 kiaulės ir net 984 avys.

Tais avininkystės bumo laikais mažiau 
derlingose krašto žemėse buvo ganomos 
tūkstantinės avių bandos. Jų vilną naudo-
davo ne vien šių apylinkių žmonės, bet 
ir tolesnių provincijų tekstilės pramonė. 
Deja, ir tuomet vykusi ūkio globalizacija 
tą verslą pribaigė. XIX a. antroje pusėje ir 
vėliau Europą užgriuvo kalnai pigios vilnos 
iš Australijos ir kitų tolimų šalių. Ten buvo 

gaunama daug geresnės kokybės vilna, 
greitai nukonkuravusi šiaurietišką šiurkščia-
vilnių avių produkciją. Taip Mažąją Lietuvą 
pasiekdavo net kitame pasaulio gale vykusių 
pokyčių aidai.

Kai bevaikis E. Kautius mirė, Viešvilės 
dvaras atiteko jo seseriai – popieriaus fabriko 
savininko Riedelio našlei. Ši dvarą vėliau 
paliko savo žentui majorui Šmitui, kurį dau-
giau išgarsino duktė, palikusi gimtuosius 
namus ir galop tapusi pasaulyje žinoma 
šokėja (scenoje pasivadinusia Dinah Grace). 
Taip iš Viešvilės iškeliauta į žinomiausias 
Europos ir tolesnes scenas.

1871 m. Viešvilės riteriškasis dvaras (kar-
tu su geležies kalykla ir popieriaus fabriku) 
dar turėjo medžioklių namelį ir Leipgirių 
palivarką. Ten iš viso gyveno 492 žmonės. 
Iki XIX a. pabaigos dvare dar veikė spirito 
varykla ir alaus darykla.

1885 m. dvaras su savo padaliniais valdė 
1755 ha žemės (iš jų 308 ha arimų, 171 ha 
pievų ir net 992 ha medynų). Ten stovėję 39 
gyvenamieji namai su 508 gyventojais (tarp 
jų buvę 16 katalikų).

XIX a. pabaigoje Viešvilės dvaras buvo 
parduotas Hildebrandui, tapusiam didžiojo 
ūkio duobkasiu. Jis pardavinėjo dvaro val-
das, ėmė kirsti dar likusius miškus. 

1895 m. dvaras teturėjo 1233 ha žemės ir 
457 gyventojus. Hildebrandas prie Nemuno 
senvagės pastatė modernią lentpjūvę, kur 
nukeliavo dvaro valdose iškirsta mediena. 
Baigus kirsti miško plotus, Viešvilės dvaras 
neteko savo svarbiausio turto. Sumenkusį 
ūkį perėmė valstybinė finansų žinyba, kuri 
1902–1903 m. ėmėsi parceliuoti likusį turtą.

Dvaro sodyba atiteko Viešvilės vyriau-
siajai girininkijai (daugmaž prilygusiai 
šiandieninei miškų urėdijai), kai kurie jos 
trobesiai buvo perstatyti. Išparceliuotuose 
buvusių dvaro arimų plotuose įsikūrė vals-
tiečiai žemdirbiai, sukurdami Vakarinės 
Viešvilės gyvenvietę.

1905 m. dvaro liekanai priklausė jau tik 
672 ha žemės (apie du trečdaliai ankstesnių 
valdų jau buvo prarasta), ten stovėjo 75 
gyvenamieji namai su 847 gyventojais. Dar 
vėliau teliko vien prisiminimai apie praeityje 
buvusį didįjį Viešvilės dvarą.

Tam dvarui (senovinio valdovo dvaro 
žymiausiai liekanai) išnykus, Viešvilėje 
toliau gyvavo smulkesni įvairių savininkų 
ūkiai. 

Jau minėto popieriaus fabriko vietoje vė-
liau gyvavo Riedelsbergo sodyba. Kai XX a. 
pradžioje buvo parceliuojamos Viešvilės ba-
joriškojo dvaro valdos, šią sodybą kaip ramų 
prieglobstį senatvei nusipirko H. Hiopfneris, 
jau valdęs kelis krašto dvarus. Po tėvo mir-
ties jo jauniausia duktė Gertruda 1920 m. 
ištekėjo už H. O. fon Knoblocho – Romintos 
girininko vaikaičio, tuomet dirbusio dvarų 
inspektoriumi – prievaizdu. Ši pora dvare-
lyje šeimininkavo iki pat 1944 m. rudens, 
kai baigėsi ankstesnė epocha ir tradicinis 
gyvenimas.

XX a. pradžioje Riedelsbergui priklausė 

apie 38 ha žemės (kiek arimų, 9 ha paupio 
pievų ties Senuoju Nemunu, per 1 ha bran-
daus miško ir t.t.). Dvarelis dar nuomojo 
keliolika hektarų panemunių pievų ties Nau-
jaisiais Lubėnais (iš ten būdavo atsivežama 
šieno). Nuo 1920 m. nuomota 10 ha arimų 
ties Apšriūtų kaimu.

Jaunieji savininkai, dar spaudžiami įvai-
rių problemų (užsitęsusi žemės ūkio krizė, 
Klaipėdos krašto politinė padėtis ir kt.), 
ėmėsi ir netradicinių verslų. Buvo užveistas 
didelis vaismedžių sodas su medelynu, bet 
geresnių ir lepesnių veislių medelius pražu-
dė šaltoji 1928–1929 m. žiema.

Augintos ilgos lysvės braškių, agrastai, 
įvairūs serbentai. Iš jų spaustos sultys, da-
rytas naminis vynas (kaip ir iš prie namo 
augintų kelių vynmedžių krūmų uogų 
derliaus). Užsiimta anuomet populiarintu 
biologiniu (šiandien vadinamu ekologiniu) 
ūkininkavimu. Auginta didelė valgomųjų 
šparagų plantacija, kurių derlių pelningai 
parduodavo Tilžėje ir Klaipėdoje. Dalį špa-
ragų konservuodavo sau.

Buvusio popieriaus fabriko „magazine“ 
(sandėlyje) buvo įrengta sūrinė, kur gamin-
tas krašte populiariausias „Tilžės“ sūris.

Įsirengtas veislinis žirgynas, kur auginti 
jojamieji – karštakraujai žirgai (tokių turėta 
per 50) ir darbiniai – šaltakraujai arkliai (jų 
būdavo apie 40).

Apie 1932 m. užsiimta tuometiniu kai-
mo turizmu. Sodyboje įrengta poilsiavietė, 
reklamuota Klaipėdos krašto ir Vokietijos 
periodinėje spaudoje. Poilsiautojams buvo 
įrengta 12 kambarių su 25–28 lovomis (buvo 
ir prabangūs „kaizerio“ apartamentai), pasi-
vaikščiojimo takai, sūpynės prie upelio. Būta 
nuolatinių atostogautojų iš Tilžės ir Klaipė-
dos. Atvykusieji keliaudavo po apylinkes, 
apžiūrėdavo senovinę geležies kalyklą ir 
jos vaizdingus įrenginius, ilsėdavosi miške 
ir prie vandens. Su didele karieta būrį sve-
čių veždavo maudytis į Nemuno pakrantę. 
Žiemą tvenkinyje pripjauti ledo gabalai 
pjuvenų pripildytoje ledainėje išsilaikyda-
vo iki rugsėjo mėnesio. Su jais gamindavo 
valgomuosius ledus ir kitus patiekalus po-
ilsiautojams. Iš pradžių vienos paros poilsis 
kainavęs 1 markę, vėliau 3–3,5. 

Poilsiautojų iš Karaliaučiaus ir Berlyno 
nestigo ir Antrojo pasaulinio karo metais. 
Tada galvota statyti net naują viešbutį 
svečiams.

Toje žinomoje sodyboje 1941 m. keliems 
savaitėms buvo įsikūręs garsusis feldmar-
šalas Manšteinas su savo štabu. Tada dvaro 
ganyklose buvo įrengtas nutūpimo takas 
kurjerių lėktuvams.

Šie skirtingi dvarų likimai rodo, kad su-
manūs šeimininkai sugebėdavo prasigyventi 
ir nedidelėje sodyboje, o nevykęs vadovavi-
mas sužlugdydavo ir didžiuosius dvarus.

Vėlesnis Viešvilės miškų ūkis (kaip ir 
kiti tokie ūkiai Mažojoje Lietuvoje) veikė 
kaip valstybinis dvaras – stambi ūkinė or-
ganizacija.

Buvusio XVIII a. popieriaus fabriko, vėliau Riedelsbergo dvarelio rūmas, perstatinėtas 
sovietinės okupacijos dešimtmečiais ir vėliau. M. Purvino nuotr. 2002 m. liepos mėn.

Tęsinys kitame numeryje
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Sąjūdininkai ir „Vilnijos“ draugija socialdemokratus ragina 
nekviesti į valdančiąją koaliciją LLRA atstovų

1944 m. antrąjį pusmetį Lietuvoje kas antra 
kovinė partizanų operacija prieš NKVD ir jų 
pagalbininkus teko būtent Armijai Krajovai. 
Tuo laikotarpiu okupuotoje Lietuvoje kas 
antras politinis kalinys buvo lenkas, o an-
tikomunistinio pasipriešinimo dalyviams 
persikėlus į Lenkiją – vien per trejus metus 
jie kautynėse nukovė tūkstantį NKVD 
karininkų ar kareivių, sovietinio saugumo 
darbuotojų. Gal Lietuvoje ir egzistuoja kon-

troversijos dėl Armijos Krajovos veiksmų 
rytų Lietuvoje 1944 m. pavasarį, bet Lenki-
joje (beje, ir Lietuvoje) antikomunistiniams 
lenkų partizanams, jų pasipriešinimui yra 
pastatyti paminklai. Apie tai joks „Russkij 
mir“ nerašo ir nerašys, o V. Tomaševskis 
KGB ir NKVD antilenkiškos veiklos nematė 
ir nematys.

Todėl visiškai nenuostabu, kad į Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybą su Lenkų 

rinkimų akcijos ir Rusų Aljanso koalicijos 
„Valdemaro Tomaševskio blokas“ kandida-
tų sąrašu pernai pateko europarlamentaro 
V. Tomaševskio padėjėjas, 18 metų KGB 
dirbęs V. Balakinas. Tada kyla klausimas: 
arba V. Tomaševskis nežino apie lenkų 
antikomunistinį pasipriešinimą ir kas prieš 
jį kovojo, arba, kas labiau tikėtina – savo 
dalyvavimu minėto leidinio veikloje, į po-
litiką atvedamais KGB patirties įgijusiais 

padėjėjais atstovauja Rusijos užsienio po-
litikos liniją Lietuvoje bei ignoruoja lenkų 
antikomunistinio pasipriešinimo istoriją. 
Todėl, kaip ir kuo V. Tomaševskio apetitą 
malšins „naktinė koalicija“ – pamatysime 
netrukus.

Arvydas ANUŠAUSKAS, 
LR Seimo narys, Vilnius

Šaltinis: www.alkas.lt

Ką ignoruoja Tomaševskis 
ir ko nemato naktinė koalicija?

LR Seimas 2012

Atkelta iš 1 p.

Lapkričio 2 d. „Vilnijos“ draugija 
ir Lietuvos Sąjūdis kreipėsi į Lietuvos 
socialdemokratų partijos pirmininką 
Algirdą Butkevičių ragindami nesuda-
ryti koalicijos su Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos (LLRA) atstovais naujai išrinktame 
Seime.

Kaip žinia, spalio 30 d. prie trijų 
partijų formuojamos valdančiosios koa-
licijos buvo pakviesti prisijungti ir LLRA 
atstovai.

Tokį valdančiąją koaliciją siekian-
čių sudaryti Lietuvos socialdemokratų 
(LSDP), Darbo partijos (DP) ir „Tvarkos 
ir teisingumo“ (TT) partijų apsisprendi-
mą sąjūdininkai ir „Vilnijos“ draugijos 
nariai įvertino kaip valstybės ir rinkėjų 
išdavystę.

Rinkimų programose ne viena iš trijų 
pagrindinių koaliciją sudarančių partijų 
„neskelbė, kad po rinkimų bendradar-
biaus su partija, kuri pažeidinėja LR 
įstatymus“, – rašoma Lietuvos Sąjūdžio 
pirmininko Ryto Kupčinsko ir „Vilnijos“ 
draugijos pirmininko habil. dr. Kazimiero 
Garšvos pasirašytame rašte. Pasak kreipi-
mosi autorių, LLRA atstovų įtraukimas į 
valdančią koaliciją būtų tolygus pritarimui 
šios politinės organizacijos bandymams 
„kurti teritorinę autonomiją, organizuoti 
priešvalstybinius mitingus, skundus prieš 
Lietuvos Respubliką, garbinti Lietuvos 
okupaciją, Tėvynės priešus, vykdyti lie-
tuvių kultūros naikinimą, trukdyti veikti 
švietimo įstaigoms valstybine kalba Vil-
niaus ir Šalčininkų rajonuose“.

Kreipimesi teigiama, kad „LLRA nesi-
laiko Konstitucijos, pažeidžia Valstybinės 
kalbos, Švietimo įstatymus, Lietuvos 
ir Lenkijos bendradarbiavimo sutartį, 
nevykdo teismų sprendimų, dirba pagal 
1988–1991 m. autonomininkų programą 
ir reikalauja pavardes, vardus dokumen-
tuose rašyti ne pagal valstybinės kalbos 
raidyną, neteisėtai kuriamoje teritorinėje 
autonomijoje gatvių pavadinimus rašyti 
dviem ar keliomis kalbomis, etninėse 

lietuvių žemėse iškraipo autentiškus 
lietuviškus vietovardžius, kaip tai buvo 
daroma carinės Rusijos bei Lenkijos oku-
pacijų laikotarpiais, siekia įvesti užsienio 
regioninę kalbą, kurią turės mokėti visi 
Lietuvos Respublikos valdininkai.“

Kreipimosi autoriai primena, kad prieš 
Voldemaro Tomaševskio vadovaujamą 
partiją LR generalinėje prokuratūroje yra 
pradėtos ir dar neišnagrinėtos 3 bylos: Dėl 
V. Tomaševskio bei kitų 3 jo partijos Seimo 
narių priesaikos sulaužymo, valstybės 
teritorinio vientisumo pažeidimo; Dėl Vil-
niaus rajono autonomininkų nusikaltimų, 
kuriose minimi Vilniaus rajono vicemeras 
J. Mincevičius, V. Tomaševskio tėvas bei 
kai kurie Vilniaus rajono tarybos nariai; 
Dėl Armijos Krajovos karo nusikaltimų.

Kreipimesi atkreipiamas dėmesys ir 
į tai, kad daugelis į Seimą išrinktų LLRA 
narių yra Lenko kortos (liudijimo) turėtojai. 
Kreipimosi autoriai cituoja dar 2008 06 13 
LR Valstybės saugumo departamento 
išvadą dėl Lenko kortos, kurioje teigiama, 
jog: „Lietuvos valstybei būtų nenaudinga, 
kad lenkų liudijimo siektų ir tokį statusą 
įgytų Lietuvos Respublikos renkamosios ir 
vykdomosios valdžios, valstybės ir vietos 
savivaldos institucijų, viešųjų įstaigų (tarp 
jų ir švietimo, kultūros, teisėsaugos, svei-
katos apsaugos sistemos) vadovaujantys 
pareigūnai. Lietuvos Respublikos interesų 
požiūriu, tokie jų veiksmai laikytini tam 
tikro nelojalumo valstybei išraiška.“

„LLRA nariai pirmiau turi pakeisti 
savo programą, teisingai paliudyti Lietu-
vos Respublikos generalinei prokuratūrai 
nebaigtose bylose, atsisakyti Lenko kortos, 
atitaisyti padarytus įstatymų pažeidimus, 
galutinai įvykdyti teismų sprendimus. To-
dėl manome, kad šiuo metu LLRA neturi 
įeiti į jokios valdančiosios koalicijos sudė-
tį“, – sako Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas, 
Seimo narys Rytas Kupčinskas.

 „Vilnijos“ draugijos inform. 
Viktoro Kiero nuotr.

Užs. Nr. 24

Iš visos Lietuvos suvažiavę LLRA nariai klausosi savo vedlių ir laukia puotos

Prolenkiška organizacija LLRA 2012 m. rugsėjo 7 d. šventė savo aštuoniolikos metų sukaktį Trakuose, 
„Kempingas slėnyje“. LLRA vadovai negailėjo svarių žodžių apie būsimą pergalę LR Seimo rinkimuose. 

Iš kairės: LR Seimo narys Jaroslav Narkevič, V. Tomaševskio padėjėja Marija Puč, Vilniaus r. 
merė Marija Rekst ir europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis

LLRA gimtadienio puota užtruko iki vidurnakčio

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus – Butauto 

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

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

bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt

LR Seimo rinkimai 2012
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Viešas laiškas būsimai Vyriausybei

Per ilgai mes nesirūpinome skaudžiausia 
mūsų dienų žaizda – Lietuvos tuštėjimu 
ir Rytų Lietuvos likimu. (Mano straipsnis 
„Paniekintoji žemė“ išspausdintas „Lietuvos 
Aide“ prieš 10 metų). Reikia pripažinti, jog 
ši tema ir dabar liko reikiamai nepaliesta 
visų partijų programose. Visoje ilgalaikėje 
mūsų istorijoje tokio masto praradimų kaip 
šiandien nebuvo. Tai galima lyginti tiktai su 
karų ir marų netektimis. Būtina Emigrantų 
partijai susirūpinti, išnagrinėti priežastis ir 
rasti racionalius sprendimus. Tai svarbiau-
sias jos uždavinys. 

Jau šiandien galima teigti, jog svarbiau-
sia emigracijos priežastis nedarbas, kitaip 

sakant, darbo vietų stoka. Žinoma, nedarbą 
seka ir mažas uždarbis.

Emigravusi darbingiausia tautos dalis 
kelia papildomą valstybės problemą – dar-
bo jėgos stokojimą. Esant tokiai padėčiai 
žlunga Vyriausybės bene didžiausias viltis 
sulaukti investicijų iš užsienio. Jau šiandien 
tampa aišku, jog be jų mes, maža valstybė,  
negalime orientuotis į didelių gamyklų atsi-
radimą. Kas belieka? Manau, Vyriausybė tą 
suprasdama, kviečia orientuotis į smulkųjį 
verslą, individualią gamybą, į kooperaciją. 
Tai yra teisinga, tačiau prielaidų tokios ga-
mybos atsiradimui nėra. Nėra net teoriškai 
suformuluotos verslo filosofijos. Sakykite, 
kokį verslą gali pasiūlyti daugiabučio kiau-
rastogio penkto aukšto dviejų kambarių 
gyventojas, netekęs darbo, sugriuvus didelei 
sovietinei gamyklai? 

Įžymus filosofas Albertas Šveiceris sakė, 
jog žmogus, nuvarytas nuo žemės ir sukiš-
tas į daugiaaukščius narvelius, tėra vergas, 
vykdantis pramonininkų nurodytus veiks-
mus. Su žemės atėmimu iš jo buvo atimtas 
ir kūrėjo sugebėjimas. Atėmus žemę ir „ant 
kalnelio gyvenusį jo gerą kaimyną, jis pra-
rado ir dvasinę ramybę“.

Ne be išimčių. Pažįstu vieną tokį buvusį 
bernaitį, jauną inžinierių, kuris suirus tokiai 
gamyklai išėjo iš jos kaip stovi – be nieko. 

Vyresnieji „dėdės“ viską privatizavo. Teko 
nuomotis iš jų ir patalpas ir įrengimus. 
Dirba, ne emigruoja... Gyvena Grigiškėse, 
gamybinės patalpos Kirtimuose, galvaniza-
cijos darbus vežioja į Naująją Vilnią, sausą 
dažymą atlieka Fabijoniškėse, sandėliuoja 
Gerosios Vilties gatvės garaže. Sakykite, ar 
tai verslas, ar gali jis būti konkurencingas? 
Maža to, jų verslą sunaikino „Rangos“ mani-
puliacijos. Taigi, pasirodo, nėra net įstatymų, 
ginančių verslą. Atsigavo sunkiai su didele 
rizika užstatydami net savo bustą, tačiau 
minėtos verslo sąlygos nieko gero nežada. 
Vargo verslas...

Pavienė iniciatyva retai gali būti sėkmin-
ga. Reikia esminės valstybės paramos. Jeigu 
valstybė orientuojasi į verslą, tai ta orienta-
cija turi būti visuotinė. Prielaidos verslui 
vystyti yra.

Pusę Lietuvos, visą Rytų Lietuvą supa 
graži gamta, bet yra apleista ir ištuštėjusi 
dėl žemo žemės derlingumo. Čia yra di-
delė galimybė padedant ES, panaudojant 
gyventojų investicijas (santaupas) vystyti 
komunikuotas verslo gyvenvietes. Reikia 
suteikti potencialiems verslininkams veltui 
po 2 ha žemės sodybai. Sodybą sudarytų 
gyvenamasis namas, gamybinis pastatas, 
viešbutėlis ir žemės plotas pagalbiniam 
verslui, susijusiam su šitos žemės naudojimu 

Rusiją, antrankius, ten, Rusijoje, Lietuvos 
dergimą ir pan.) turime manytis? Ką reiškia 
Rusijos žiniasklaidoje pasirodę pranešimai, 
kad V. Uspaskichas – mūsų žmogus? Ar tai, 
kad rusas, ar tai, kad vykdo Rusijos valią? 
Toks rezultatas, kad naujajame Seime Darbo 
partija turės net 29 mandatus – Lietuvos 
rinkėjų menko sąmoningumo padarinys. 
Mes dar, matyt, nesubrendome įvertinti, 
kad už tokį rezultatą gal ten, Maskvoje, 
spec. tarnybų pareigūnai apdovanoti or-
dinais ir medaliais? Jokia paslaptis, kad 
Lietuva – Rusijos geopolitinių interesų zona. 
Kitaip sunku paaiškinti, kaip dujų vamzdy-
nų suvirintojas tapo Rusijos dujų tiekimo 
Lietuvai tarpininku ir susikrovė milijonus. 
Ir gal visai ne „susikrovė“, o rusai leido 
„susikrauti“, kad vykdytų numatytą misiją? 
Akivaizdu, kad Darbo partija neturi aiškios 
politinės platformos (išskyrus gal politiką 
„po antklode“) ir Lietuvos politikoje laikysis 
tol, kol rinkimams tarnaus pinigai, daug pi-
nigų. Gal tol, kol lyderiu bus V. Uspaskichas. 
Žinoma, Darbo partijoje daug sąžiningų 
žmonių, kurie nesuvokia ar savyje ignoruoja 
partijos lyderių „makropolitikos“ grimasas. 

Daugeliui po Darbo partijos stogeliu gal 
tiesiog priimtinas žmogiškojo išgyvenimo, 
o ne politinio sąžiningumo modelis.

Jau esame pajėgūs suvokti, kad ir R. Pak-
so vadovaujama „Tvarka ir teisingumas“ 
partija – perspektyvoje mirštanti partija. 
Blėsta šios partijos „gelbėkim, užjauskim 
mušamą R. Paksą“ šūkis. Lietuvai jau reikia 
ideologinių vertybių.

Trakų rajonui, žinoma, aktualus Liberalų 
ir centro sąjungos likimas. Ši partija savival-
dos lygmeniu per pastarąjį dešimtmetį spėjo 
įsitvirtinti praktiškai visoje rajono švietimo 
grandyje. Galima manyti, kad konkuruoja su 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kuri taip pat 
siekia įtakos mokyklose, vaikų darželiuose 
ir pan., bet ši konkurencija laikinai taiki, 
pasidalinimo zonos nustatytos (kur mokoma 
lietuvių, rusų ar lenkų kalba), bet tai visiškai 
nereiškia, kad taip bus visada. Galutiniams 
Seimo rinkimų rezultatams, žinoma, turėjo 
įtakos rinkėjams nesuprantami centristų 
partijos idealai ir menkas lyderio A. Čapliko 
populiarumas. Ta aplinkybė, kad rajonui 
praktiškai vadovauja neturinti nei vieno 
naujojo Seimo nario ir valdančioje koalicijoje 

nebūsianti „valdančiąja“ politinė partija, 
labai apsunkins rajono plėtros sėkmę. Rajo-
no meras ministerijų ir Seimo koridoriuose 
praktiškai bus bejėgis. Laukia prašytojo ir 
maldautojo misija. Lieka tikėtis rajono so-
cialdemokratų lyderės A. Kandratavičienės 
iniciatyvos ir konkretaus dialogo su savo 
partijos vadovais.

Skirtingai nei visos Lietuvos mastu, kur 
socialdemokratų partija labai populiari, 
tai Trakų „socdemams“ likęs marginalinis 
elektoratas, tačiau šis skyrius turi didelę 
perspektyvą. Buvusieji Naujosios sąjungos 
nariai, nepaklusę prievolei jungtis prie 
Darbo partijos, labai sustiprino rajono kai-
riuosius.

Puikiai žinomi Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos siekiai ir nenustebino 8 naujojo 
Seimo mandatai. Save deklaruojantys Lie-
tuvos lenkai sudaro apie 6 % gyventojų ir 
susispietę tik keliuose rajonuose. Galima 
manyti, kad lenkai ateityje gali turėti iki 10 
Seimo narių. Tai objektyvi riba, nepaisant, 
kiek lenkai besistengtų (tarkim, junginyje 
su rusų tapatybės gyventojais). Lenkų 
šūkis „lenkas balsuoja už lenką“ veikia tik 

primityviu lygmeniu, nes Lenkijos politikų 
Lietuvos politikams nuleistas tikslas sukurti 
lenkų autonomiją Lietuvoje ir tą autonomiją 
prijungti prie Lenkijos ne visiems Lietuvos 
lenkams suprantamas ir priimtinas. Delnu 
vėjo nesulaikysi: vyksta natūrali laipsniška 
Lietuvos lenkų integracija į bendrą kultūrą 
ir būtį. Statistika negailestingai rodo, kad vis 
dažniau Lietuvos lenkai pripažįsta save lie-
tuviais ir jų suminė diaspora mažėja. Mažėja 
nepaisydama lenkų politikų valios.

Naujojo Seimo rinkimai parodė, kad 
mes, rinkėjai, peržengėme politinio są-
moningumo barjerą ir mums jau nebe tas 
pats, kas bus Seimo nariais. Reikėjo tik 
pasigrožėti, kaip intensyviai „Facebook“ 
tinkle jaunimas ragino vieni kitus balsuoti. 
Kaip aštriai ir sąmoningai šmaikštavo iš 
partijų deklaracijų! Štai apie Darbo partijos 
šūkį – įvesime 1509 Lt darbo užmokesčio 
minimumą – vartosi kalambūras: „Kai Lie-
tuvas valiuta bus rublis, blyn, tada ir bus 
tas minimum.“

Danos Buinickaitės nuotr.
Šaltinis: „Trakų žemė“, Nr. 44 (731), 

2012 m. lapkričio 2 d., p. 3 

Rinkimai: kam riestainiukai, kam skylutės
Edmundas MALŪKAS, rašytojas, Trakai

LR Seimo rinkimai 2012
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(žuvivaisa, sraigių, vaistažolių, retų paukš-
čių, kailinių žvėrelių, stručių, vaismedžių, 
gėlių, kuro auginimas, ir pan.).

Ką gaminti, ką auginti, turi būti ne 
tiktai verslininko rūpestis, tuo turi rūpintis 
ir valstybės institucijos. Turi būti įsteigti 
Verslo rūmai, leidžiami leidiniai, sukurtos 
bendrijos. Turi būti perprofiliuotos kai 
kurios  mokymo įstaigos, orientuojantis į 
politechnologijas.

Didžiausia susijusi su verslu būtų žemės 
reforma, užtikrinanti garantiją verslininkui 
į numatytą žemės plotą. (Kaip tai padaryti, 
yra Vyriausybių reikalas. Reikia prisiminti, 
kaip sunkiai, bet entuziastingai Lietuva 
kėlėsi po 1922 m. žemės reformos). Didelis 
darbas bus verslo gyvenviečių ir komuni-
kacijų projektavimas, verslo sodybų orga-
nizavimas, kooperacija ir jų susijungimas į 
verslo klasterius.

Išvardinti darbai padėtų spręsti emigra-
cijos klausimus, Rytų Lietuvos atgaivinimą, 
tikslinį žmonių santaupų investavimą. Ne-
sprendžiant šių klausimų Lietuvos ateitis 
miglota. Kadangi visos Vyriausybės šių 
klausimų nesprendė, manyčiau, jog tą darbą 
turėtų prisiimti Emigrantų partija.

 Dr. Ričardas KALYTIS, Vilnius

Ričardas Kalytis

Dėl pavardės Dienavagis ir kai kurių kitų pavardžių kilmės
Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

„Vorutos“ redakcija gavo gerb. p. Ge-
noefos Eitmontienės-Puč laišką, kuriame 
prašoma paaiškinti jos pavardės ir dar 
pavardžių Dienovagis, Gaidys, Talmont, 
Palievič, Uždavinys, Lavrukaitis kilmę.

Apie pavardę Puč jau esu rašęs „Vo-
rutoje“ (2012 m. spalio 13 d. numeryje). 
Pavardei Eitmont(as) pradžią davė lietuvių 
dvikamienis asmenvardis Eĩt-mantas, su-
darytas iš dėmenų Eĩt- (siejama su eĩti) ir 

 mantas (siejama su mantùs – supratingas, 
išmanantis, mantà – turtas). Apie abu šiuos 
dėmenis plačiau esu rašęs savo knygoje 
„Lietuvių asmenvardžiai“ (išleido Lietuvių 
kalbos institutas 2008 m.), p. 86 ir 111. Lenkai 
tokios struktūros dvikamienių asmenvar-
džių neturi.

Pavardė Dienãvagis iš seno buvo bū-
dinga Vilniaus kraštui. Prieš karą užrašytos 
trys šią pavardę turėjusios šeimos: po vieną 
Trakuose, Rūdiškėse ir Kaune (tikriausiai 
atsikėlusi iš Vilniaus krašto). Neabejotina, 
kad iš tikrųjų Vilniaus krašte tokių pavar-
džių būta daugiau, tik jos nepateko į mūsų 
kalbininkų akiratį. Taip manyti verčia 
gausūs svetimųjų iškraipyti šios pavardės 
dabartiniai variantai: Dienovagis (su o vie-
toj a; Vilnius), Denovagis (dar ir su e vietoj 
ie; Trakai, Šalčininkai), Dzienovagis (su dz 
vietoj d; Vilniaus r.), Dzenovagis (Vilnius 
ir Vilniaus r.), Dinovagis (su i vietoj ie; Vil-
niaus r.), Dzinovagis (Vilniaus r.). Dar plg. 
gyvenviečių pavadinimus Dienavagiaĩ – 2 
kaimai Giedraičių ir Žalvarių apylinkėse.

Kadangi Vilniaus krašto vardynas (ir 
aplenkintos lietuviškos pavardės) pasižymi 
dideliu archajiškumu, tai neabejotina, kad 
ir pavardė Dienãvagis yra labai senų laikų 
paveldas. Tai sudėtinis žodis (greičiausiai 
dvikamienis asmenvardis), kurio pirmasis 
diemuo yra aiškus ir sietinas su žodžiu 
dienà. Tačiau antrojo dėmens, turinčio šaknį 
vag-, kilmė nėra pakankamai aiški. Sieti jį su 
žodžiu vagis neleidžia sunkiai suprantama 
tokio asmenvardžio logika: kaip galima die-
ną vogti? Kas kita Vilniaus krašto pavardė 
Dúonavagis (prieš karą užrašytos ją turin-
čios dvi šeimos: Vilniuje ir Valkininkuose). 
Plg. bendrinį žodį dúonavagis – kas vagia 
duoną. Visai galimas dalykas, kad šaknyje 
vag- slypi kažkoks kitas žodis, galbūt iki 
šių dienų neišlikęs. Šiaip ar taip, ši pavardė 
dvelkia labai didele senove, kaip ir nema-
ža kitų lietuviškų asmenvardžių, esančių 
aplenkintose lietuviškose Vilniaus krašto 
pavardėse.

Pavardė Talmont – tai aplenkintas se-
novinis lietuvių dvikamienis asmenvardis 

Tólmantas, turintis ir variantą Tálmantas. 
Tokios struktūros dvikamieniai asmen-
vardžiai lenkams nėra būdingi. Dėmuo 
Tól siejamas su tolì, tólimas (plačiau apie šį 
dėmenį žr. mano „Lietuvių asmenvardžius“, 
p. 147, 150).

Pavardės Palievič, kaip ir lietuviško jos 
varianto Palevičius, šaknis Pal- yra krikš-
tavardinės kilmės. Jai pradžią davė tokie 
krikštavardžiai kaip Apolinaras, Ipolitas. 
Beje, lietuviai turėjo ir dvikamienių asmen-
varžių dėmenį Pal-, kuris ilgainiui sutapo 
su krikštavardinės kilmės Pal- (plačiau žr. 
„Lietuvių asmenvardžiai“ p. 395).

Pavardė Lavrukaitis sulenkinta iš Lau-
rukaitis, kuriai pradžią davė lietuviškas 
mažybinis krikštavardis Laurukas, pada-
rytas su priesaga -ukas iš lotynų kilmės 
vardo Lauras, reiškiančio lauro medį, šakelę, 
lauro vainiką ir vartoto šalia ilgesnės formos 
Laurynas. Lenkai turi visai kitokį vardą 
Wawrzyniec.

Pavardžių Gaidys ir Uždavinys kilmė 
savaime suprantama.

Akad. Zigmas Zinkevičius
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Manipuliavimo žuvusiais juodosios technologijos
Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Nepriklausomybės Akto signataras, Vilnius

LR Seimo rinkimai 2012

Aukų gainiojimas po vardynus ir jų žudikų slėpimas

P o z i t y v i a i 
v e r t i n t i n a  t a i , 
k a d  „ K n y g o s “ 
sudarytojai atliko 
sąrašų „Dzūkijoje“ 
ir „Pėdos“ selekciją ir 
gerokai juos išbraukė. 
Tuo net ies iogia i 
pripažįstamas anųjų 
sąrašų klastojimas, 
p a r t i z a n ų  a u k ų 
skaičiaus didinimas. 
Į „Knygą“ neįrašyta 
apie 190 raseiniškių, 

165 jurbarkiečių, 110 Šilutės krašto žmonių, 
92 šilališkiai ir 73 tauragiškiai. Iš viso 
partizanai buvo melagingai apkaltinti 
dėl 630 šio regiono žmonių nužudymo. 
Šilutės r. žuvusiųjų skaičius buvo suklastotas 
34%, Raseinių r. – 33%, Jurbarko r. – 32%, 
visų 5 rajonų – vidutiniškai 31%. Dar 
labiau suklastotas aukų skaičius Dzūkijoje: 
Alytaus r. klastojimo mastas siekia 36%, 
Varėnos r. – 39,4%, o Lazdijų r. popierinių 
aukų skaičius – 373. Tai sudaro net 65,3% 
visų į sąrašą „Dzūkijoje“ įrašytų nužudytųjų. 
Sunku net tuo patikėti. Pasikartokime ir 
įsidėmėkime skaičius. „Dzūkijoje“ buvo 
įrašyti 571 Lazdijų r. nužudyti, Alytaus r. 431 
žmonės ir  Varėnos r. 236 aukos. Vadinasi, 
tai pačiai Dainavos apygardai priklausę 
Lazdijų krašto partizanai nubaudė mirtimi 
2,4 karto daugiau žmonių nei varėniškiai. 
Aiškėja dėsningumas, kad didžiausiu mastu 
didintas partizanų aukų skaičius tuose 
regionuose, kuriuose vyko įnirtingiausios 
kovos, labiausiai siautėjusiems baudėjams 
reikėjo slėpti savo kruvinas brydes. Po 
„Knygos“ sudarytojų atliktos revizijos 
Lazdijų r. belieka 198 aukos, Alytaus r. – 276, 
Varėnos r. – 143. Vidutiniškai aukų skaičius 

šiame regione padidintas 60%. Vadinasi, ir 
rajonų „lyderiavimas“ pagal aukų skaičių 
priklausė ne tiek nuo partizanų baudžiamųjų 
veiksmų intensyvumo, kiek nuo ataskaitų, 
žuvusiųjų sąrašų sudarinėtojų.

Atl ikime kai  kuriuos paprastus 
skaičiavimus. Pietų Žemaitijos kiekviename 
rajone žuvusiųjų skaičius padidintas 
vidutiniškai 126 žmonėmis (630: 5). Šį 
skaičių padauginę iš Lietuvoje buvusių 44 
rajonų, rasime, jog šalies mastu į partizanų 
sąskaitą klastingai įrašytos 5 544 aukos. 
Gan netikėta, kad šis hipotetinis skaičius 
labai artimas A. Anušausko duomenims 
apie 1944–1945 m. represinių struktūrų 
nužudytus 5 tūkst. beginklių žmonių (jo kn. 
„Teroras“, V., 2012, p. 279).

L y g i n a n t  ž u v u s i ų  s o v i e t i n i ų 
aktyvistų (valsčių, apylinkių pirmininkų, 
jų pavaduotojų, sekretorių) „Knygos“ 
vardyną su „Pėdų“ sąrašais, nerasta didesnių 
nesutapimų. Gerai žinoma, kad nemažai 
jų nužudė represinės struktūros, ypač 
provokatoriai. Nepaisant to, galima teigti, jog 
labiausiai buvo klastojami, didinami žuvusių 
civilių gyventojų skaičiai. Tai esmingai keičia 
aukų socialinę sudėtį ir proporcijas, istorikų 
apskaičiuotus rodiklius.

Dar svarbiau, kad „Knygos“ sudarytojai 
gerokai sumažino iki šiol partizanams 
priskirtus šeimų ir vaikų nužudymus. 
„Knygoje“, priešingai „Pėdoms“, partizanai 
„amnestuojami“ dėl Pietų Žemaitijoje 
maždaug 25 šeimų (3 ir daugiau asmenų) 
ir 81–82 jų narių bei 18 nepilnamečių 
nužudymo. Tauragės r. nužudytų šeimų 
skaičius sumažėjo penkiomis,  l iko 
6; Šilutės r. atitinkamai 2 ir 4. Keturios 
šeimos per 10 metų 23 apylinkėse. Taip 
pat į „Knygą“ neperkelta dalis „Dzūkijoje“ 
neva partizanų sunaikintų šeimų. Tai 

būtų A. Monkelio (5), J. Packevičiaus (4), 
Petroškos (3), Rudnickio (3), Sabaičio (3), 
Simakavičiaus (3), J. Simanavičiaus (3), J. 
Stumbro (3), V. Špiliausko (5), M. Tamulyno 
(5), M. Utarienės (3), A. Valungevičiaus (5) 
šeimos. Iš „Dzūkijos“ į „Knygą“ neperkeltos 
54 Lazdijų r. šeimos (212 žmonių, iš jų 
42 nepilnamečiai). Sąrašų „Dzūkijoje“ 
klastotojų teigimu, Lazdijų r. buvo nužudyta 
maždaug 80 šeimų, o Varėnos r. – 12, arba 
6,7 karto mažiau. „Knygoje“ partizanams 
nepriskirtos ir kituose regionuose nužudytos 
šeimos: Bakučių (4), Banių (3), Blinstrubų 
(4, tarp jų 14-metis), Dikšų (3), Dirmeikių 
(6, iš jų 3 vaikai), Dominauskų (4), Zarasų 
krašto Gaidžių (4 tarp jų kūdikis), Musteikos 
k. Gaidžių (5), Grinkų (5), Gruzdų (3), 
Gužauskų (3), Jakavonių (3), Juodsnukių (4). 
Iš viso susidaro 50 šeimų ir 177 jų narių. Tiesa, 
Truska (anot Masilionio, blaiviai mąstantis) 
priekaištauja, kad dėl jam nesuvokiamų 
priežasčių į „Knygą“ neįrašyta daug šeimų 
ir pavienių asmenų iš „Dzūkijos“ („Gairės“, 
2012, vasaris, p. 35). Matyt, jam pastarasis 
leidinys yra Šventojo Rašto vertės.

„Knygos“ sudarytojai padarė gėdą 
„Lietuvos gyventojų genocido. A–M. 
1948“ (V., 2007) rengėjams, kurie iki galo 
neišsiaiškinę žūčių aplinkybių, tegul ir su 
abejonėmis (pažymėtomis klaustukais), 
nemažai nužudytųjų įrašė į partizanų 
„sąskaitą“. „Knygos“ sudarytojai prie 
partizanų aukų nepriskyrė šių žmonių: 
Bronislavo Černiausko (aktyvisto), Rimo 
Evalto (1948 m. kalinto už prievolių 
nevykdymą), Vytauto Gečo (g. 1930 m.), 
Leono Jaugos, Vilniaus mokytojo Antano 
Kartano šeimos, Stasio Koveros ir sūnaus, 
Mečinsko su žmona, Ežerinsko, moksleivio 
Vytauto Garliausko, Jono Gedučio, Anupro 
Gončaro, Jono ir Vinco Goštautų, Danieliaus 

Indriūno, jo žmonos ir 14 m. dukros; Jono 
Jakimavičiaus ir žmonos, Rožės Jurkevičienės 
su dukra, Povilo Kadziulio (apyl. pirmininko) 
ir žmonos, Kazimiero Kamarausko, žmonos 
ir sūnaus (14 m.); Juozo Kiškūno šeimos (5 
asmenų, iš jų 2 nepilnamečių); Jono Kolkos 
kartu su žmona ir sūnumi, Aleksandros 
Kvedarienės ir 17 m. sūnaus, Marijos 
Laukaitienės ir sūnaus Benado, Lomašicko 
šeimos (4 asmenys), Juozo Mackevičiaus 
šeimos (5 asmenų, 5 jų 2 nepilnamečių), 
Vlado Milinio ir žmonos. Kaip ne kaip 
partizanams buvo suversta kaltė dar dėl 53 
žmonių, 7 šeimų (didesnių nei 2 asmenų) ir 
apie 10 nepilnamečių nužudymo. Darytina 
prielaida, kad „Knygos“ sudarytojams 
žinomi tikrieji šių žmonių žudikai. Iki šiol 
buvo neaišku, kas 1946 m. Varžų k. Krinčino 
vlsč. sušaudė Baryso šeimą (3 asmenis). 
„Knygoje“ šių aukų nėra, vadinasi, ją 
sunaikino ne partizanai.

Lyginant „Pėdų“ ir „Knygos“ sąrašus, 
išaiškėjo dar vienas dirbtinis nužudytų 
šeimų skaičiaus didinimo būdas: „Pėdose“ 
prie mirtimi nubausto šeimos „galvos“ 
būdavo įrašomi kiti nesušaudyti jos nariai. 
Kaip rašoma „Knygoje“, buvo nužudytas tik 
Saugų apyl. deputatas Petras Lengvinas, bet 
jo žmona ir sūnus liko gyvi; Girainių apyl. 
deputatės Onos Linkienės vyras nenužudy-
tas, sūnų neprarado Vincas Rapalavičius ir 
Aleksas Šeputis. Dėl to nužudytų šeimų (2 
asmenų ir daugiau) Tauragės r. sumažėja 
devyniomis, Šilalės r. – tiek pat, Šilutės ir 
Tauragės rajonuose – po 16 (kartu su į „Kny-
gą“ neįrašytomis). Kartu dingsta kankinimo 
scenos, lavonų ir sodybų deginimas. Nėra 
paaiškinimo paradoksui: ar knygose „nu-
žudytos“ motinos, žmonos ir kt. gyveno, 
augino vaikus.

Vladas Terleckas

Tęsinys kitame numeryje
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Demokratijos parodijos rinkimuose.
Ką daryti?

Gediminas PAVIRŽIS, Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys
Labai gražu, 

kad demokratinė-
se šalyse, o tokia 
laikoma Lietuva, 
siekiama sudaryti 
sąlygas kuo plates-
niam gyventojų ar 
piliečių ratui daly-
vauti rinkimuose. 
Įstatymas numa-
to tokią galimybę 
realizuoti atskirai 

paminėtose įstaigose gyvenatiems užsieny-
je, ligotam, senam, laikinai nedarbingam, 
rinkimų dieną išvykstančiam ir pan. Tuo 
tikslu organizuojami rinkimai ne tik į už-
sienį išvykusiems tautiečiams, laivuose, 
kariniuose daliniuose, sveikatos ir globos, 
įkalinimo įstaigose, bet pasirūpinta ir ligotų, 
senyvų asmenų balsavimo teisės realizavi-
mu namuose, pašte, taip pat ir išankstiniais 
balsavimais savivaldybės būstinėje. Ką gi, 
gražu ir tiek.

Po šių LR Seimo rinkimų plačiai nuskam-
bėjo balsų pirkimo vajus. Teisingai reaguota, 
kritikuota,  gal ir per mažai bausta, vis dėlto 
gerai, kad nepalikta be dėmesio. Dar ma-
loniau, kad tokias rinkimų manipuliacijas 
labai griežtai vertina jaunimas. Tai nauja 
mūsų politiniame, visuomeniniame gyveni-
me ir teikia vilčių ateičiai, kad dar ne viskas 
pagedę ir įmanoma susigrąžinti pasitikėjimą 
ir pagarbą išrinkta valdžia.

Tačiau ar kiti per rinkimus patvirtinti 
atvejai nesukelia abejonių dėl iškraipomos 
rinkėjų valios, dėl galimybės pasinaudoti 
demokratiško rinkimų įstatymo nuosta-
tomis piktam (atskirų partijų tvirtinimu, 

didesniam ratui žmonių pasinaudoti rinki-
mų teise)? Turiu omeny balsavimą paštu, 
išankstinį balsavimą ir pavežiojimus, kuriais 
nemažai kas naudojasi siekdami norimo 
rezultato. Įstatyme tokie veiksmai taip pat 
griežtai vertinami, kaip ir balsų pirkimai. 
Tačiau apie tai kalbam puse lūpų, nes šiuo 
atveju labai jau humaniškai atrodo visokie 
pavežiojimai ir kitos rinkimų paslaugos. 
Juk tai daroma, atseit, dėl demokratijos, dėl 
galimybės platesniam žmonių ratui atlikti 
savo pilietinę pareigą.

Gali kilti mintis, ką tas rašeiva sapalioja. 
Visgi oficialūs rinkimų rezultatai apie tokias 
„demokratijas“ verčia gerokai suabejoti.

Na, pirmiausia krenta į akis, jei daugia-
mandatėje rinkiminėje apygardoje vidutiniš-
kai savo balsus paštu atidavė apie 11 proc. 
balsuoti pasiryžusių rinkėjų, beveik perpus 
mažesnis skaičius balsavusių paštu mieste. 
Kaimiškose apygardose tokių balsuotojų 
paštu skaičius varijuoja net iki 20 proc., o 
Ignalinos–Švenčionių rinkiminėje apygardo-
je net 23 proc. Nevienodai balsuoja žmonės 
paštu ir už įvairias partijas. Šiuo požiūriu itin 
aktyvūs Pietryčių Lietuvoje Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (LLRA) rinkėjai, Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) – (Ignalinos–Švenčionių, Skuo-
do–Mažeikių, Raseinių, Biržų–Kupiškio, 
Lazdijų–Druskininkų), Šilutės–Pagėgių 
apygardoje – „Tvarkos ir teisingumo“ (TT) 
partijos simpatikai ir pn.

Miesto žmonės turėtų lyg ir aktyviau 
balsuoti paštu, nes dažniau keliauja, laisvą 
dieną vyksta pas gimines, tėvus į kaimus 
padėti rudens darbų ruošoje, tačiau skaičiai 
rodo, kad viskas atvirkščiai. Kita vertus, 

sekmadieniais numatyti balsavimai atitinka 
dienas, kai lankomasi bažnyčiose, o tuo pat 
metu dažnai juk ir balsuojama, tad koks 
tikslas kaimo žmogui balsuoti iš anksto, 
trukdyti save eilinę darbo dieną.

O gal visa tai susiję su pavežėjimais, 
kurių niekas ir niekaip nesiekia rimtai 
kontroliuoti. Dar rinkimų dieną kartais 
girdimi kontroliuojančių skundai, bet iki 
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) jie 
ateina jau pagryninti „demokratijos“ („kai-
mynų“, gerų dėdžių pavežėjimais) atsilie-
pimais – galimybe balsuoti kuo didesniam 
rinkėjų skaičiui. Tik klausimas lieka atviras, 
ar neagituojama tuo metu, ar užtikrinamas 
balsavimo slaptumas.

Keletas ir kitų pastebėjimų. 
Niekas manęs neįtikins, kad balsavimui 

būtini kvietimai, o jei kas netiki, tegu patys, 
o dar geriau partijų „elitas“, bent vieną dieną 
pabando juos išnešioti, nežinodami rinkėjų, 
ypač naujakurių, adresų. Neturiu recepto, 
kaip išgauti žmogaus tikslų adresą be jo 
savanoriško gyvenamosios vietos deklara-
vimo, tačiau tikrai žinau, kad balsavimo 
teise pasirūpinti jis turi pats. Beje, šį iš esmės 
nereikalingą darbą, nors už tai jiems mokami 
grašiai, atlieka  rinkiminių komisijų nariai, 
sulaukdami iš minėtų rinkėjų įvairiausių 
priekaištų ir net įžeidimų.

Dideles abejones kelia ir VRK sprendi-
mai. Tačiau jie ir bus tokie, jei šioje komi-
sijoje partijos turės savo atstovus. Partijų 
bendarbiavimas dėl daugumos fiksavimo 
ir dėlionės dar prieš rinkimus turės įtakos 
panašiai elgtis VRK posėdžiuose ir tokių par-
tijų deleguotus asmenis. Mano supratimu, 
VRK turėtų būti be partinės priklausomy-

bės atstovų arba bent jau būtų draudžiamą 
ajiems dalyvauti balsavime dėl sprendimų, 
susietų su partijų, kurioms jie atstovauja, 
nusižengimais. Kita vertus, VRK turi būti 
ganėtinai dantinga: be jokių išankstinių de-
rinimų ir baimės dėl tikrosios demokratijos 
šalinti iš rinkimų ne tik pavienius asmenis, 
bet ir nusižengusias partijas. Tik tokiu būdu 
VRK pajus pagarbą ir svarbą valstybėje, tik 
tada rinkėjas pasijus svarbus ir reikalingas. 
Žinoma, tam reikia įstatymų pataisų. O čia 
vėlgi abejonė, ar toks siūlymas atitinka par-
tinius interesus.

Be to, ir rinkimų sistema kažkiek atstu-
mianti. Ar normalu, jei vienmandatėje apy-
gardoje kandidatui parodoma jo tikroji vieta, 
o jis, kaip niekur nieko, lyg etatinis, pakliūna 
į Seimą pagal sąrašus. Nereikia manyti, kad 
sąrašinis reitingavimas tai išsprendžia. Parti-
jos mato ir pažįsta tokius savo „nelaimėlius“ 
ir skatina per savo partiečius juos reitinguoti. 
Reiktų rimtai pasvarstyti, ar nepravartu būtų 
išrinktam daugiamandatėje apygardoje, po 
vienos kadencijos buvimo Seime pasitikrinti 
savo gebėjimą ir rinkėjų pasitikėjimą tik 
vienmandatėje apygardoje? Tokiu būdu 
atsirastų vietos jaunimui, kurio parama ir 
aktyvus dalyvavimas politiniame gyvenime 
yra taip reikalingas šiandien.

Žinoma, jokiu būdu nepretenduoju į 
tiesą. Pastabų ir siūlymų, kaip gerinti ir 
skaidrinti rinkimus, politinį gyvenimą, gali 
ir turi būti daugiau. Išsakytos mintys nėra 
originalios, jos dažnai aptariamos susibūri-
muose, tarp artimų ir draugų, šeimose. Apie 
tai mes turime kalbėti garsiai ir organizuoti 
rinkimus bei eiti prie urnų tik su „baltomis 
pirštinėmis“.

Gediminas Paviržis
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Ekspedicija Altajuje – skaudi praeitis 
ir jos ženklai ateičiai

Tomas KAZULĖNAS, Vilnius
Altajus – tai pavadinimas, praeities kar-

toms sukeliantis skaudžias asociacijas, o šių 
laikų kartai – pasigėrėjimą bekraščiais kal-
nais, jų snieguotomis viršūnėmis, sraunio-
mis upėmis ir neaprėpiamais Sibiro toliais. 
Ne veltui Altajaus pavadinimas mongoliškai 
Altain ula reiškia „aukso kalnai“, todėl jau 
nuo seno čia lankosi aštrių pojūčių mėgėjai 
iš viso pasaulio.

Mes š. m. rugpjūčio 2–17 d. į Altajų vy-
kome ne alpinizmu užsiiminėti ir mojuoti 
vėliava pasiekus aukščiausią Sibiro viršūnę 
Beluchą (4506 m.), nevykome siekti ir dva-
sinio tobulėjimo bendraujant su vietiniais 
šamanais – vykome prisiliesti prie istorinės 
praeities ir bent dalimi prisidėti prie jos 
išsaugojimo.

Bendrija „Lemtis“ – tai jau 22 metus vei-
kianti ir 25 ekspedicijas į lietuvių trėmimų 
ir įkalinimo vietas visoje Rusijos Federacijos 
teritorijoje surengusi organizacija. Metams 
bėgant jos nariai keitė vieni kitus, tačiau 
niekuomet neblėso tikslas ieškoti, prisiliesti, 
išsaugoti ir papasakoti. 

Kad ir kaip visus viliojo kalnai, tačiau 
nenorėjome erzinti šventojo Beluchos kal-
no. Anot vietinių, jie labai nepatenkinti, jog 
alpinistai nuolat bando šturmuoti viršūnę. 
Nuo seno atsirado įsitikinimas, kad patiems 
altajiečiams net nevalia lipti į šį kalną. Tokia 
teisė, pasak jų, suteikta tik aukščiausio rango 
žyniams – šamanams. Dauguma altajie-
čių – ortodoksai, tačiau dalis likę prie senojo 
šamanizmo tikėjimo, taip pat turi budizmo 
apraiškų ir panašumų. Šamanizmas dabar 
gana stipriai atgyjanti vietinė Altajaus reli-
gija. Kviesdamiesi protėvių dvasias, vietiniai 
taip tikisi jų paramos sprendžiant įvairius 
būties klausimus.

Įdomu tai, jog pats Lietuvos alpinizmo 
pradininku vadinamas Gediminas Akstinas 
kartu su savo šeima daugiau nei prieš pusę 
amžiaus taip pat buvo priverstas pajusti 
tremties vargus šioje gamtos oazėje.

Rusijos medikai ir psichologai, siųsdami 
savo pacientus į Sibirą, dažniausiai nukrei-
pia į Altajaus regioną. Čia jie atgauna jėgas, 
sustiprėja ir pasveiksta. „<...> kai būni čia, 
jauti tūkstančius kilometrų besidriekiančių 
laukų, slėnių, miškų kvapą bei spalvas. Ši 
gamtos jėga tarsi įsiskverbia į tave“, – pa-
sakoja mums sutiktas vietinis gyventojas. 
Negali su juo nesutikti. Kraštovaizdis dar 
nepaliestas civilizacijos, dvelkia atšiaurumu, 
pirmapradžiu gamtos grožiu. Tik įdomu, ką 
anuomet matė lietuviai tremtiniai, neturėda-
mi nei maisto, nei pastogės. 

Ekspedicija

Kas Altajus yra mums, tenai nuvyku-
siems? Tai tremties, skausmo, žmogaus 
paniekinimu ir pažeminimu pažymėta te-
ritorija. 1941 m. birželio 14 d. buvo pradėti 
formuoti pirmieji traukinių ešelonai. Į vago-
nus sugrūdo Lietuvos inteligentiją – moky-
tojus, gydytojus, teisininkus, ir ūkininkus. 
Visuomenė, daugiau nei 20 metų kūrusi 
savo valstybingumą, turėjo priverstinai 
sustoti, paskubomis susirinkti būtiniausius 
daiktus ir palikti Lietuvą. Tačiau ne visi pa-
siekė atokius Sibiro miestus ir kaimus. Tais 
metais buvo ištremta daugybė mažų vaikų, 
kurių dalis mirė pakeliui. Dauguma vyrų 
buvo atskirti nuo šeimų, išsiųsti į lagerius ir 
daugiau niekada saviškių nepamatė.

Šių metų ekspedicijai buvo ilgai ruoštasi: 
dar pernai dviem žmonėms pavyko nuvykti 
į Altajų apžiūrėti tremties vietų, kapinių ir 
parengti planą šių metų ekspedicijai. Tad 
šiemet išvykome turėdami labai konkre-
čius planus ir ambicijas. Norėjome ne tik 
simboliškai aplankyti tėvynainių tremties 
vietas bei pakelti nuvirtusus kryžius ir 
tvoreles – ketinome iš pagrindų atnaujinti 
kultūrinį paveldą Sibire: pastatyti keletą 
naujų kryžių, o svarbiausia – aptverti vienas 
unikaliausių kapinių Sibire. 

Iš Vilniaus per Maskvą išvykome šešių 
asmenų komanda. Grupė buvo sudaryta 

daugiausia iš jaunų entuziastų, buvusių pro-
jekto „Misija Sibiras“ dalyvių, kurie norėjo 
dar sykį prisiliesti prie praeities pėdsakų. 
Sibiras jiems jau nebuvo nežinoma žemė. 
Tačiau, kaip visuomet, visko suplanuoti 
neįmanoma – Altajus mus pasitiko kitoks nei 
kiti Sibiro regionai: skirtingas savo gamti-
nėmis sąlygomis, savita ir unikalia kultūra.

Ekspedicijai, kaip ir visuomet, vadovavo 
nepailsantis, Sibirą geriau nei bet kas kitas 
Europoje žinantis keliautojas, fotografas ir 
operatorius Gintautas Alekna. Beje, ekspedi-
cijos dalyviai vadovą ir sutiko jau Sibire, nes 
jis išvyko vienas dar liepos mėn. viduryje, o 
liepos 20 – rugpjūčio 3 d, vadovavo ekspedi-
cijai „Misija Sibiras‘12”, todėl pasibaigus šiai 
ekspedicijai, bendrijos „Lemtis“ nariai prie jo 
prisijungė toliau tęsti pradėtų darbų.

Altajus – tai teritorija pačiame Azijos 
viduryje, pietų Sibire, Rusijos Federacijoje, 
sandūroje tarp Mongolijos pusdykymių 
ir Kazachstano stepių. Jo teritorija – kaip 
keturios Lietuvos. Reikia patikslinti, jog var-
tojant Altajaus pavadinimą privalu visuomet 
sukonkretinti – Altajaus kraštas (sostinė 
Barnaulas) ar Altajaus Respublika (sostinė 
Gorno Altaiskas). Dar visai neseniai tai buvo 
vientisas Altajaus kraštas, o dabar – jau du 
visiškai atskiri administraciniai vienetai.

Barnaulas – pradžios 
stotelė visiems

Pirmoji mūsų pažintis su Altajaus kraštu 
prasidėjo Barnaule. Kaip ir 1941 m., kuomet 
pirmieji gyvuliniai vagonai, prigrūsti mūsų 
tautiečių, sustojo būtent Barnaulo mieste. Jie 
dar mena tą siaubingą kelionę traukiniu pro 
Vitebską, Velikije Luki, Rybinską, Jaroslavlį, 
kertamą Volgos upę, Uralo kalnų tunelius ir 
pagaliau – Barnaulą.

Iš viso iš Lietuvos tais metais buvo išsiųs-
ta 17 ešelonų, o 8 iš jų – į Altajaus kraštą. Į 
Bijską ir Barnaulą buvo atvežta apie 7 500 
tremtinių lietuvių, kuriuos „išsidalijo“ sta-
tybų, gamyklų ir kolūkių atstovai.

Pirmoji lietuvių pažintis su Altajaus 
kraštu nebuvo svetinga. Maisto trūkumas, 
antisanitarinės sąlygos, alinantis darbas pa-
kirto daugybės žmonių sveikatą ir gyvybę. 
Mirtis tapo neišvengiama Sibiro lietuvių da-
limi: „Sulaukęs darbo pabaigos, tėvas šiaip 
taip parvelka kojas iki mūsų trobelės, griūna 
ant gultų, kad iš ryto vėl viskas prasidėtų iš 
naujo. Menkai, visai netinkamai apsirengu-
sios per šaltį ir gilų sniegą moterys varomos 
į taigą šimtamečių medžių kirsti. Nė viena 
savo gyvenime nelaikiusi rankose pjūklo 
ar kirvio. Fiziškai ir morališkai išsekusi iš 
miško parklampoja mama. Ką ji ras parėjusi? 
Kaip vaikus išmaitins?...“,  – savo atsimini-
mų knygoje rašo tremtinys Jonas Šarka.

Tremtiniai buvo išvežioti po visą Alta-
jaus kraštą. Jie neturėjo galimybės grožėtis 
supančia gamta – jų akis temdė ašaros, nes 
daug kūdikių sirgo ir mirė tiesiog moti-
noms ant rankų. Praėjus metams ir išlikus 
tik stipriausiems visų skausmai ir kančios 
nesibaigė. Lygiai po metų – 1942 m. vasarą – 
beveik pusė lietuvių iš Altajaus krašto buvo 
išvežti tikrai žūčiai prie Laptevų jūros. „Prie 
mūsų trobos nebuvo jokios išdirbtos žemės 
daržui, todėl plėšėm dirvonus, paskutinius 
atsivežtus daiktus iškeitėm į bulves, pasodi-
nom daržą. Bulvės sudygo, gražiai augo, bet 
neteko jų paragauti“, – skaudžiais prisimini-
mais savo knygoje dalijasi J. Šarka.

Į Altajaus kraštą buvo ištremtas vienas 
pirmųjų tarpukario žurnalistų, ELTOS 
(nacionalinė Lietuvos naujienų agentūra) 
direktorius Valentinas Gustainis. Žinoma 
tai, jog jį pėsčią NKVD varė iš Ust Kano į 
Kizyl Ozioko kalėjimą net 150 km. Sibiro 
tremtį pajuto ir daugelis kitų žinomų asme-
nybių artimųjų: Prancūzijos mokslinininko 
lietuvio, vieno semiotikos kūrėjų Algirdo 
Juliaus Greimo motina, dainininkės Beatri-
čės Grincevičiūtės brolis ir sesuo, tarpukario 
teisingumo ministro Stasio Šilingo (įdomu, 
jog jis su žmona susilaukė devynių dukrų) 

bei dabartinės Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės 
artimieji.

Praeities ženklai ateičiai

Vykdami link lietuvių tremties vietų 
Altajaus Respublikoje, pasiekėme Gorno 
Altaiską. Iš jo kelias driekiasi į tolimesnes 
lietuvių tremties vietoves. Už 15 km nuo 
jo – Kutašas. Kaimo jau nebėra, nelikę 
net jos žymių. Anuomet čia stovėjo šimto 
metrų ilgio barakas. Jame apgyvendino apie 
130 lietuvių, kurie buvo atvežti iš Jonavos, 
Kėdainių, Širvintų ir Ukmergės rajonų. Jie 
čia kirto mišką ir Maimos upeliu plukdė 
medieną į Gorno Altaisko miestą.

Tik štai vienintelis liudytojas apie pra-
eitį – kalva ir ant jos esančios kapinaitės. 
Jose buvo palaidota apie 20 lietuvių. Mūsų 
tikslas čia – atstatyti paminklą, kurį 1990 m. 
pastatė lietuviai. Jo betonas jau ištrupėjęs, 
o ertmėje buvęs kryželis su Nukryžiuotojo 
figūra dingęs. Pritvirtintoje lentelėje rusų 
kalba įrašyti penki čia palaidoti lietuviai. 
Ekspedicijos darbams vadovavo Robertas 
Ožalinskas – talentingas skulptorius iš Dzū-
kijos. Istorinės praeities vaizdinius jis suge-
bėjo paversti ilgaamžiais laikui atspariais 
ženklais. Tuo galėjome įsitikinti ir mes. Pagal 
turimas fotografijas dar Lietuvoje jis padarė 
naują, beveik identišką ąžuolinę skulptūrėlę, 
kurią įtvirtinome buvusios vietoje. 

Toliau mūsų kelias kalnų slėniais driekė-
si į Oziornoje kaimo kapines. Jose 1965 m. 
tremtinė Julija Čekanauskienė savo ranko-
mis pastatė paminklą, unikalų savo neįpras-
ta forma ir pastatymo aplinkybėmis. Tuomet 
ji nuo netoliese esančio kalno šlaito nešė 
akmenis, dėjo juos į krūvą ir savo rankomis 
viena pati pastatė atminimo ženklą visiems 

nuo Lietuvos atskirtiems tremtiniams. 
Manoma, kad čia palaidota iki dešimties 
lietuvių. Tuomet tepraėjus dvejiems metams 
mirė ir pati paminklo autorė. Simboliška 
– vietiniai ją palaidojo visai šalia jos pačios 
pastatyto paminklo. Taigi mes suirusiam 
paminklui „suteikėme naują veidą“ – su-
tvirtinome pagrindą ir šonus, naujai įmūry-
dami išgriuvusius akmenis, o visą paminklo 
paviršių padengėme nauju tinko sluoksniu. 
Šiose kapinėse radome ir medinį kryžių, kurį 
pastatė jau po nepriklausomybės atkūrimo 
atvykę tremtiniai ir taip pat pagerbė iš Sibiro 
negrįžusius. 

Iš tikrųjų Lietuvai atkūrus nepriklauso-
mybę, Sibiras tapo lietuvių traukos objektu. 
Daugelis žmonių panoro jau laisvu savo 
pasiryžimu sugrįžti į tremties vietas, prisi-
minti jaunystę. Jiems ypač svarbu buvo ir 
pagerbti nebegrįžusių atminimą. 1990 m. 
atvykę lietuviai Altajaus krašte pastatė 
aštuonis kryžius ant aukštų Bijsko ir Gorno 
Altaisko kalvų, Tengos, Kužurlos, Turočako 
ir Šipicino kapinėse.

Vietiniai ir jų 
vairavimo ypatumai

Keliaudami link pagrindinio mūsų 
ekspedicijos taško Kužurlos, turime dvi 
išeitis – žygiuoti per kalnus apie 40 kilo-
metrų ir bandyti po dviejų dienų pasiekti 
tikslą arba stabdyti pakeleivingas mašinas. 
Taupydami laiką, pasirenkame antrąjį 
variantą. Tik paėjėję pro gyvenvietę šalia 
kelio sutinkame vietinį, kuris pasisiūlo mus 
pavežėti iki Tengos gyvenvietės. Anot jo, 
ten mūsų lauks jo draugas, turintis didesnę 
mašiną. Kadangi nesitikime Sibire sutikti 

Nukelta į 13 p.

Ekspedicijos grupė Sibire

Paminklas lietuviams Oziornoje
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Lietuvos istorikei suteikta prestižinė premija

2012 m. spalio 18 d. Magdeburge 
(Vokietija) įteikta šių metų Aikės fon 
Repgov premija (Eike-von-Repgow-Preis) 
Lietuvos istorikei, Nacionalinio muzie-
jaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų direktoriaus pavaduotojai, 

Iš kairės: prof. dr. Jensas Strakeljanas, doc. dr. Jolanta Karpavičienė, dr. Lutcas Triumperis

Vilniaus universiteto docentei dr. Jolantai 
Karpavičienei. Tai pirmasis šalies moks-
lininkų, tyrinėjančių Lietuvos istorinę 
raidą Europos kontekste, pripažinimas 
tarptautiniu mastu. 

Magdeburgas viduramžiais ir anks-

tyvaisiais Naujaisiais laikais buvo vienas 
žymiausių centrų Europoje, o dabar yra 
Vokietijos žemės Saksonijos-Anhalto sos-
tinė. Saksų-Magdeburgo teisė, kurios isto-
riją ir sklaidą Vidurio Rytų Europoje jau 
šešiolika metų tyrinėja dr. J. Karpavičienė, 
yra plačiai žinomas miestų savivaldos rai-
dos, teisės, socialinės ir kultūros istorijos 
fenomenas ne tik vokiečių žemėse, bet 
ir į rytus nuo jų. Nuo XIII a. per penkis 
šimtmečius šią teisę, kuri sinonimiškai 
buvo vadinama ir vokiška teise, buvo gavę 
tūkstančiai miestų šiandieninėse Europos 
valstybėse – Vokietijoje, Vengrijoje, Če-
kijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Rumunijoje 
ir kt. Nuo XIV a. pabaigos saksų-Magde-
burgo teisė plito ir Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje: ji buvo suteikta Vilniui, 
vėliau Trakams, Brestui, Kaunui. Lietuva 
tapo šio miestų savivaldos reiškinio tiltu 
iš Europos į Rytus: Baltarusiją, Ukrainą, 
Rusiją. Iki XVIII a. pabaigos ikimodernią 
savivaldą buvo gavę daugiau nei 250 Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų, 
70 iš jų yra šiandieninėje Lietuvoje. 

Aikės fon Repgov – XII a. pab.–XIII a.
pr. gyvenęs vokiečių riteris, teisės rinki-
nio „Saksų veidrodis“ sudarytojas. Šis 
teisynas, vėliau išplėtotas ir patobulintas, 
buvo vienas iš saksų-Magdeburgo teisės 

šaltinių. Jis taikytas ir Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės savavaldžių miestų 
juridinėje praktikoje. Aikės fon Repgov 
vardu pavadinta premija nuo 1998 m. 
skiriama Vokietijos ir užsienio mokslinin-
kams, kurių tyrimai prisideda prie Elbės 
regiono kultūros ir istorijos gilesnio paži-
nimo, Vidurio Vokietijos praeities ryšių 
su kitomis Europos dalimis atskleidimo. 
1998–2010 m. ją yra gavę 10 profesorių iš 
Vokietijos, Lenkijos ir Vengrijos.

Sprendimą apie premijos skyrimą 
priima Magdeburgo miesto ir Oto fon 
Guerikės (Otto-von-Guericke) vardo uni-
versiteto bendra komisija. Magdeburgo 
senamiestyje esančioje Šv. Jono bažnyčioje 
įvykusios iškilmingos premijos įteikimo 
ceremonijoje lietuvių istorikė skaitė pas-
kaitą „Saksų veidrodis ir Magdeburgo 
miesto teisė: istoriniai-kultūriniai ryšiai 
tarp Vidurio Vokietijos ir Lietuvos“.

Premiją docentei dr. J. Karpavičienei 
įteikė miesto vyriausiasis burmistras dr. 
Lutcas Triumperis (Lutz Trümper) ir 
minėtojo universiteto rektorius prof. dr. 
Jensas Strakeljanas (Jens Strackeljan).

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų inform.

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. 43 (252)
Kunigaikštis Jonas Gediminas Beržanskis-Klausutis

2012 m. rugpjūčio 25 d. sukako 150 
metų, kai gimė kunigaikštis Jonas Gedi-
minas Beržanskis-Klausutis – teisininkas, 
istorikas, knygnešys, visuomenės veikėjas, 
publicistas.

J. Beržanskis augo pasiturinčių žemaičių 
bajorų ūkininkų šeimoje, netoli Viekšnių 
miestelio, Pluogų vienkiemyje. 1883 m. 
Jonas baigė Šiaulių gimnaziją, tais pačiais 
metais įstojo į Peterburgo universiteto Ma-
tematikos fakultetą. Peterburge 1884-1885 
m. su broliu Liudviku leido hektografuotą 
lietuvišką laikraštėlį „Žinianešis“. Universi-
tetą baigė 1888 m., be to, jame baigė Teisės 
fakulteto I kursą. Toliau teisės mokslus tęsė 
Varšuvoje, būdamas jau valstybės kontro-
lės valdininku. Mokėjo 10 kalbų. Išsilavi-
nusiems lietuviams caro vyriausybė trukdė 
dirbti Lietuvoje. 1889-1918 m. J. Beržans-
kis dirbo įvairiuose Rusijos imperijos mies-
tuose. Dirbdamas Varšuvoje J. Beržanskis 
susipažino su V. Kudirka (1858-1899) ir 
kartu pradėjo leisti laikraštį „Varpas“ (1889 
m.). Rėmė slaptą spaudos gabenimą, buvo 
jos platintojas. Publikacijas svarbiais to 
meto visuomeniniais klausimais pasiraši-
nėjo Dagio, j-b, Klausučio slapyvardžiais. 
1889-1895 m. rašė „Žinyčioje“, „Lietuvių 
laikraštyje“, „Vilniaus žiniose“. 1905 m. 

aktyviai dalyvavo Didžiajame Vilniaus sei-
me, buvo vienas pirmųjų Lietuvių mokslo 
draugijos narių.

Po Lietuvos Nepriklausomybės paskel-
bimo dirbo Finansų ministerijoje, buvo 
Vyriausiosios valstybinės komisijos karo 
metais padarytiems Lietuvos valstybei 
nuostoliams apskaičiuoti pirmininku. 
1928 m. vasario 16 d. J. Beržanskis įkuria 
Lietuvos bajorų draugiją, kuriai vadovavo 
iki mirties (1936 m.). Artėjant 1930 m. Vy-
tauto Didžiojo jubiliejui, pirmasis pasiūlė 
įsteigti minėjimo komitetą. Dalyvavo šau-
lių sąjungos veikloje. 

J. Beržanskis pamažu nutolo nuo visuo-
meninio darbo ir atsidėjo istoriniams tyri-
nėjimams. Jis daug laiko praleisdavo archy-
vuose, ieškodamas įrodymų, kad Pluogų 
Beržanskų giminė kildinama iš Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnaus 
Klausučio. 1930 m. išleido genealoginę stu-
diją „Lietuvių heraldika“ (antra laida 1932 
m.), kurioje save vadina Šviesiausiuoju 
kunigaikščiu Jonu Gediminu Beržanskiu- 
Klausučiu. Tai įrodydamas pateikia 1529 
m. Žygimanto Senojo ir 1601 m. Zigmanto 
Vazos privilegijas, kuriomis visa Beržans-
kių giminė atleidžiama nuo visokių mokes-
čių ir prievolių (išskyrus karinę tarnybą). 

Giminė turėjo savo giminės herbą „Po-
mian“ (geltoname fone juoda jaučio galva 
perverta sidabriniu kalaviju su auksine 
rankena). J. Beržanskis buvo apdovanotas 
carinės Rusijos šv. Anos IV laipsnio, šv. 
Stanislovo III laipsnio ordinais bei trimis 
medaliais. 1933 m. Lietuvos prezidentas 

Antanas Smetona už nuopelnus Lietuvai 
apdovanojo išeinantį į pensiją kunigaikštį 
Joną Gediminą Beržanskį-Klausutį ku-
nigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 
Gyvenimo pabaigoje jis propagavo senovės 
lietuvių tikėjimą ir prašė po mirties jo kūną 
kremuoti.

Šv. Stanislovo III laipsnio ordinas ir fotonuotrauka. O. Ševeliovo nuotr.

Trakų istorijos 
muziejuje saugomi 
keli eksponatai – J. 
Beržanskio asmeni-
niai daiktai: vizitinė 
kortelė, universiteto baigimo žetonas, šv. 
Stanislovo III laipsnio ordinas ir foto-
nuotrauka. Joje J. Beržanskis įamžintas su 
carinės Rusijos teisininko uniforma ir ap-
dovanojimais. Nuotrauka yra 123x78 mm 
dydžio, paklijuota ant storesnio popieriaus, 
kitoje pusėje įrašas lietuvių kalba: „Kuni-
gaikštaitės Minvydės Gedminaitės-Ber-
žanskaitės-Klausutaitės gimusios Kaune 
20 III 1923 Tėvas kunigaikštis Jonas, Jono 
sūnus Gediminas-Beržanskis-Klausutis, 
gimęs Pluguose 25 VIII 1862 ir nufotogra-
fuotas Dvinske 14 VII 1915“. Įdomiausias ir 
vertingiausias eksponatas – auksinis, ema-
liuotas šv. Stanislovo III laipsnio ordinas, 
kuriuo buvo apdovanotas J. Beržanskis. 

Pateikiau tik trumpą neeilinės ir spal-
vingos asmenybės, nepriklausiusios jokiai 
partijai apžvalgą. Deja, plačiajai visuome-
nei Jonas Gediminas Beržanskis-Klausutis 
ir tada, ir dabar mažai žinomas. 

Trakų istorijos muziejaus direktorius
Virgilijus Poviliūnas

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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Karaliaus Mindaugo žūtis
Lapkričio 14-oji yra paskelbta vie-

nintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo 
(1253-1263) žūties diena. Lietuvos di-
dysis kunigaikštis (1236-1263), valsty-
bės vienytojas, pirmasis ir paskutiny-
sis Lietuvos karalius buvo nužudytas 
1263 metais. Atsakomybė už sąmokslą 
nužudyti tenka dviem kunigaikščiams 
– Treniotai ir Daumantui.

Treniota buvo Mindaugo sesers 
sūnus. Šis pagonis kunigaikštis buvo 
atkaklus baltiškosios politikos šalinin-
kas, įtakinga asmenybė artimiausioje 
karaliaus aplinkoje. Jis buvo vienas 
pagrindinių Lietuvos valdovo karve-
džių. Ambicingojo Treniotos, toli gra-
žu, nežavėjo jo dėdės XIII a. šeštajame 
deš. vykdyta politika – puoselėjama 
taika su Livonijos ordinu ir ofi cialus 
krikščioniškojo tikėjimo laikymasis. 
Žinodami tokias Treniotos pozicijas ir 
suvokdami jo įtaką, būtent į jį kreipėsi 
1260 m. kryžiuočius Durbės mūšyje 
nugalėję žemaičių kunigaikščiai. Jie 
sutiko pripažinti Lietuvos karaliaus 
valdžią, bet už tai norėjo paramos 
kovoje su kryžiuočiais. Treniota matė 

puikią progą pulti dar po pralaimė-
jimo Durbės mūšyje neatsigavusius 
kryžiuočius ir kartu padėti kitoms 
laisvės siekiančioms baltų gentims. 
1261 m. vasarą žemaičių kunigaikš-
čiai kartu su Treniota savo pasiūlymus 
išdėstė pačiam Mindaugui. Karalius, 
spaudžiamas savo seserėno, sutiko su 
žemaičių siūlymais ir tų pačių metų 
rudenį pradėjo karą su Ordinu. Pra-
sidėjusios kovos dar labiau sustiprino 
Treniotos, kaip pagrindinio karvedžio, 
įtaką, ir tai pajutęs ambicingasis kuni-
gaikštis nusprendė, kad atėjo tinkamas 
laikas atimti aukščiausiąją valdžią iš 
savo senstančio dėdės.

1262 m. mirė Mindaugo žmona 
karalienė Morta. Beje, būtent ji arti-
miausioje karaliaus aplinkoje buvo 
aktyviausia europietiškos politikos ša-
lininkė ir krikščionybės rėmėja. Mor-
ta, skirtingai nei pats Mindaugas, buvo 
nuoširdi krikščionė. Būtent su karalie-
nės įtaka, siekdamas įgyvendinti savo 
baltiškosios politikos siekius, turėjo 
kovoti Treniota. Karalienė Treniotos 
nekentė ir juo nepasitikėjo. Mirus 

Mortai, našliu tapęs karalius nuspren-
dė vesti velionės žmonos jaunesnę se-
serį – Nalšios kunigaikščio Daumanto 
žmoną. Pastaroji atvyko į sesers Mor-
tos laidotuves, bet grįžti pas savo vyrą 
Mindaugas jai neleido, o netrukus 
ją vedė. Tokiam žingsniui Mindaugą 

galėjo paskatinti prieš mirtį išreikštas 
Mortos noras: karalienė norėjo, kad 
jai mirus, jos vaikais pasirūpintų tikra 
sesuo, o ne svetima pamotė. Mindau-
gas, įvykdydamas šį mirusios žmonos 
norą, stipriai įžeidė Daumantą. Šis 
norėjo karaliui atkeršyti, tačiau vienas 
nebuvo pajėgus tą padaryti. Čia kerš-
to trokštantis Daumantas ir ambicijas 
tapti Lietuvos valdovu puoselėjantis 
Treniota rado bendrą kalbą. Abu ku-
nigaikščiai prieš karalių organizavo 
sąmokslą.

Įgyvendinti savo ketinimus Trenio-
ta ir Daumantas progą rado 1263 m. 
rudenį, kuomet Mindaugas savo ka-
riuomenę buvo išsiuntęs į karo žygį. 
Daumantas netikėtai užklupo karalių 
ir jį nužudė. Kartu su Mindaugu buvo 
nužudyti ir du jo sūnūs Ruklys ir Ru-
peikis. Taigi, buvo pašalintas ne tik ka-
ralius, bet ir potencialūs jo įpėdiniai. 
Po Mindaugo nužudymo Lietuvos 
valdovo soste įsitvirtino pagrindinis 
sąmokslo organizatorius Treniota. 
Tačiau, pats sąmokslininkas valdė ne-
ilgai. Jau 1264 m. viduryje jį patį nu-

Karalius Mindaugas. Dail. R.Šakalys, 1997 m.
O. Ševeliovo nuotr.

žudė Vaišelgos 
– Mindaugo sū-
naus iš pirmosios 
santuokos – šali-
ninkai. Mindaugo žudikas Daumantas 
tokio liūdno likimo išvengė, bet Lie-
tuvoje likti negalėjo – apie 1266 m. jis 
pabėgo į Pskovą. 

Trakų istorijos muziejuje saugomas 
Antano Rimanto Šakalio grafi kos dar-
bas „LDK Mindaugas – pirmasis Lie-
tuvos karalius“ iš teminio ciklo „Lie-
tuvos kunigaikščiai“ (1997). Šis darbas 
yra 37x48 cm dydžio, atliktas šilko-
grafi jos ir guašo technika. Karaliaus 
Mindaugo akys mąslios, išmintingos, 
tarsi žvelgiančios pro šimtmečių ūkus. 
Dailininko sukurtas Lietuvos valdovo 
atvaizdas romantizuotas, keliantis pa-
sididžiavimą mūsų istorija ir valstybės 
didingumu. Tai vienas iš daugelio dar-
bų, atspindintis dailininko R. Šakalio 
meilę Lietuvos istorijai bei pasididžia-
vimą savo tauta.

Muziejininkas Tomas Petrauskas
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Kur dingo karališkoji Vytauto karūna?
Violeta RUTKAUSKIENĖ, Čikaga, JAV

Vagies kepurė dega...

Kai kurie rusų šaltiniai pasakoja, kad 
Krokuvos vyskupas Z. Olesnickis, aršiau-
sias Vytauto karūnavimo karaliumi priešas, 
jau viską  paruošus iškilmėms, visus į šven-
tę susirinkusius pergudravo. Susirinkusius 
gal ir pergudravo, bet istorijos pergudrauti 
pirmajam lenkui vyskupui ir nepasisekė. Į 
istoriją šis vyskupas įėjo kaip aršus lietuvių 
tautos ir Vytauto priešas, iš jo pavogęs 
Lietuvai ir Vytautui skirtąją karūną. Pasak 
vienos jau šiais laikais Maskvoje leistos sla-
vų enciklopedijos, lenkai, nepageidaujantys 
Lietuvai karūnos, karūną iš imperatoriaus 
Zigmanto pasiuntinių atėmę, ją perkirto 
pusiau, o perkirstas puses pridėjo prie  
Krokuvos vyskupo  kepurės (mitros). Kaip 
toliau rašoma, toji pusiau  perkirsta Vytauto  
karūna ir dabar yra saugoma Krokuvos 
karališkų rūmų Šv. Stanislovo bažnyčioje9. 
Matyt, nuo tų laikų ir patarlė tarp lietuvių 
prigijo – „vagies kepurė dega”– turint gal-
voje lenkų vyskupo Z. Olesnickio naujai 
„sumodeliuotą” vyskupo kepurę. Išlikusieji 
faktai byloja, kad „lietuvišką karūną“ mini 
1563 m. Krokuvos katedros lobyno inven-
torius. Jame įrašyta vyskupo sufragano 
mitra padaryta iš „lietuviškos karūnos“10. 
Atrodytų, jog tai žinoma ir Lietuvos isto-
rikams11.

Šį įvykį su karūnomis labai panašiai  
nupasakoja ir Bychovco kronika12. Tik čia 
pasakojama, kad Vytautui ir jo žmonai 
karūnos buvo gabenamos iš Romos, o 
Vytauto pasiuntinius jau Lvove  pasiekė 
žinia apie Vytauto mirtį. Čia, taip kaip ir 
pirmame pasakojime, karūnas iš Vytauto 
pasiuntinių atėmę lenkai, pasielgė taip, 
kaip ir jau girdėjome iš anksčiau minėtos 
slavų enciklopedijos: jas perkirto pusiau ir 
perkirstąsias puses prilydė prie Krokuvos 
vyskupo karūnos, kuri ir dabar tebėra 
Krokuvos pilies Šv. Stanislovo bažnyčioje. 
Tokią karūnos pagrobimo ir jos pritvirti-
nimo prie vyskupo kepurės versiją, mūsų 
istorikai, ko gero, net ir nepatikrinę, laiko 
tik legenda, išlikusia iki XVI a. pradžios. Gal 
ir visai be pagrindo, nes apie Vytauto kara-
lišką karūną užsimenama 1526 m. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės atstovų reikala-
vime Lenkijos ir LDK karaliui Žygimantui 
Senajam, kur jis raginamas savo sūnų Žy-
gimantą  Augustą vainikuoti  Krokuvoje 
esančia ar turinčia būti Vytauto Didžiojo 
karališka karūna. Gal toks Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės bajorų reikalavimas 
nebuvo jau taip iš piršto laužtas? Kaip ma-
tėme iš kiek aukščiau pateiktos medžiagos, 
Krokuvos lobyno inventorius visgi 1563 m. 
mini „lietuvišką karūną“, iš kurios padaryta 
vyskupo sufragano mitra.

Likimo ironija

Sena lietuvių išmintis sako: „Nekask 
duobės kitam, nes pats įkrisi. Nedaryk 
blogo savo artimui ar kaimynui, jei nenori 
sulaukti jo sugrįžtančio atgal.“ 1655 m. 
Krokuva, kaip ir visa Lenkija, labai nu-
kentėjo nuo švedų. Švedai negailestingai 
plėšė ir Karalių rūmus, ir jo lobyną. Stipriai 
nukentėjo bažnyčios, tarp jų ir minėta Šv. 
Stanislovo bažnyčia, kur, pasak metraščių, 
turėjo būti saugojama ir pavogtoji Vytauto 
karūna. Yra žinoma, kad  didžioji Krokuvos 
Karalių rūmų  (tuo metu švedų išgrobtų) 
turtų dalis pateko į karališkąjį Švedijos 
lobyną, dalis į Upsalos universiteto bibli-
oteką.

1792 m. Lenkijos Seimas nutarė pati-
krinti  išlikusį Vavelio rūmų karališkojo 
lobyno turtą. Pagal iki šių dienų išlikusius 
sąrašus matyti, kad tuo metu Lenkijos 
karalių lobyne rastos tik penkios auksinės 
karūnos. Tarp jų viena senesnė XIV a., kita 
labai puošni auksinio filigrano  karūna 
Žygimantui Augustui neva paskirta ar 
perduota pagal testamentą iš vieno ven-
grų didiko ar jo nurodymu13. Ar tarp tų 
penkių buvo toji, kurią dar 1526 m. savo 
reikalavime mini Lietuvos atstovai ir toji 
1563 m. užrašyta į inventoriaus knygas kaip 

vyskupo mitra, pagaminta iš „lietuviškos 
karūnos“, lieka neaišku.

1795 m. Krokuvos karališką lobyną 
dar žiauriau nusiaubė  prūsai. Prūsijos 
karaliaus Frederiko Vilhelmo II nurodymu 
visos lenkų karališkos regalijos slapta buvo 
išvežtos į Berlyną, o paskui į Kionigsbergą: 
auksas sulydytas, brangakmeniai ir perlai 
išparduoti. Tik kai kurios  retesnės lobyno 
vertybės, ir tos pačios  vienaip ar kitaip sie-
tinos su Prūsija ar Vokietija,  pateko į Prūsi-
jos karališkąją kolekciją, vėliau į Vokietijos 
muziejus, kur galbūt yra ir dabar14.

Niurnbergo muziejuje – 
neįvardyta karališka XV a. 

karūna

2006 m. Vengrijoje ir Liuksemburge 
vyko įdomi paroda. Ji buvo skirta Vytauto 
Didžiojo amžininkui imperatoriui Zigman-
tui, tam pačiam, kuris sutiko Vytautą  karū-
nuoti karaliumi, jam pagamino bei siuntė 
karališkąsias karūnas. Paroda vadinosi 
„Zigmantas Liuksemburgietis – karalius ir 
imperatorius“ („Sigismundus – rex & im-
perator“) . Šioje parodoje buvo daug įspū-
dingų rodinių, retų istorijos reliktų, susietų 
su Zigmanto Liuksemburgiečio gyvenimu 
ir jo veikla. Tarp jų kartu su kitais rodiniais 
parodoje buvo vienas, į akis iš pirmo žvilgs-
nio nekrintantis  daikčiukas – 1420–1450 
m. Niurnbergo auksakalių rankų darbo 
karūna, priskiriama Centrinei Europai15. 
Iš tikrųjų tai labai puošnios filigraninės 
karūnos fragmentas, tiksliau, ½ kažkada 
buvusios įspūdingos  filigraninės karūnos 
dalis. Ar ne ta  pati puošni filigrano karū-
na vengrų bajoro perduota Žygimantui 
Augustui?

Ji nepriskiriama Zigmantui Liuksem-
burgiečio aplinkai, jo dvarui,  tačiau ji 
kaip tik iš to laikotarpio, kuriame gyveno 
ir karaliavo šis garsus Vytauto ir Jogailos 
amžininkas, turėjęs ir Gediminaičių kraujo 
(Aldonos Gediminaitės vaikaitės sūnus). 
Karūna neįvardyta, ji nepriklauso jokiam 
kitam to laiko Europos karaliui ar žinomes-
niam didikui, o taip  istorijoje  retai pasi-
taiko. Prie jos nėra jokio platesnio aprašo, 
paaiškinimo, kas tai per karūna. Nurodoma 
tik tiek, kad ji yra gaminta Niurnberge 
1420–1450 m. ir dabar saugoma viename iš 
Niurnbergo muziejų. Parodoje ši bevardė 
karūna  kažkaip įdomiai pritapo prie ka-
rališkų regalijų, karūnų, puošniųjų kardų 
ir kitų šios įspūdingos parodos rodinių. 
Kodėl ir kuo? 

Įdomu tai, kad karūnos pagaminimo 
data (1420–1450 m.) ir vieta (Niurnbergas) 
jau yra svarbi nuoroda į Vytauto karūnos 
likimą ir žinomus istorijos faktus. Jos pri-
klausomybė Centrinei Europai, neįvardi-
jant konkretaus krašto ar valstybės, kelia 
įtarimą ir klausimą: ar ne Lietuvai Niurn-
berge gaminta karūna? Karūna stipriai 
sugadinta, perlaužta ar perkirsta pusiau, 
matyti nelygūs karūnos fragmento galai, 
trūksta detalių. Tai tarsi ir susisieja su ta 
žinia metraštyje apie Zbignevo Olesnickio 
įsakymu perkirstas karūnas. Tie sutapimai 
jau savaime kelia klausimų istorijai. Gal 
šis puošnios karūnos fragmentas ir yra toji 
Krokuvos vyskupo  Z. Olesnickio perpus 
perkirstoji Vytauto karūna? Ar nevertėtų 
pasidomėti? 

Niurnbergo muziejų 
vertybėmis nesidomėta

Vytauto karūnos pėdsakus atsekti 
bandė Vilniaus universiteto Senovės ir 
viduramžių katedros vedėjas istorikas dr. 
Rimvydas Petrauskas, tyrinėjęs Vytauto 
karūnos likimą Niurnbergo archyvuose. 
Pasak istoriko, Niurnbergo archyvuose 
esantys faktai byloja apie tai, kad  Vy-
tautui gaminta karūna visgi  nepateko į 
Lenkiją, o  buvo sugrąžinta į Niurnbergą 
ir kurį laiką dar buvo saugoma Šventosios 
Romos imperijos ižde Niurnberge. „Šios 

karūnos likimas taip ir liktų nežinomas, 
jei nelakoniški, objektyvūs, su politinėmis 
peripetijomis mažai susiję ir todėl istorikų 
vaizduotės nekaitinantys ūkinio gyvenimo 
šaltiniai – sąskaitų knygos ir įkeitimų do-
kumentai. Niurnbergo miesto šaltiniuose 
yra bent keli įrašai, kuriuose galima rasti 
žinių apie Vytauto karūnacijos rengimą ir 
pačią karūną. Visų pirma sužinome, kad 
Zigmanto nurodymu Niurnbergo miesto 
taryba buvo nupirkusi 104 šarvus, kuriuos 
Romos karalius ketino siųsti dovanų į Lie-
tuvą. Dovanojimo aktui taip ir neįvykus, 
buvo mėginta tuos šarvus parduoti, tačiau 
galiausiai (parduoti pavyko vos vieną) 
visi jie atsidūrė miesto arsenalo depozite. 
Bet įdomiausi duomenys yra apie Vytauto 
karūną, sugrįžusią nuo imperijos ir Lenkijos 
sienos. Jau 1431 m. Zigmantas ją už stambią 
1500 guldenų sumą įkeitė Niurnbergo pir-
kliui Ulrichui Ortliebui; po to ji toliau buvo 
įkeičiama turtingiems Ravensburgo, Baze-
lio ir Regensburgo miestiečiams. Paskutinis 
toks dokumentas žinomas iš 1434 m., vėliau 
informacija nutrūksta, todėl galima pagrįs-
tai manyti, kad karūna galiausiai sugrįžo 
perlydymui į vietos auksakalių rankas. 
Nuo to laiko ši karūna pradėjo savo naują 
gyvenimą – istorikų ir istorija besidominčių 
vaizduotėje. Buvo nuomojama, bet paskiau 
jos pėdsakai pranyksta“16, –  rašo istorikas 
dr. R. Petrauskas. Istoriko tvirtinimu, iki 
mūsų dienų Vytautui skirtoji karūna taip 
ir neišliko. 

Atrodytų, atlikęs didelį darbą Niurn-
bergo archyvuose, istorikas kažkodėl 
neužsuko į jo  muziejus ir nepatyrinėjo čia 
saugomų istorijos vertybių lobių, taip pat 
ir saugomos ką tik paminėtos puošnios XV 
a. neįvardytos karūnos istorijos.

Dr. Petrauskui 2010 m. lapkričio mėnesį 
lankantis Čikagoje, Lemonte, po paskaitos 
apie Žalgirį susidarė galimybė daugiau 
paklausti ir apie Vytauto karūną. Istoriko 
pasiteiravau, ar tyrinėjant Vytauto karūnos 
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likimą Niurnbergo miesto archyvuose jam 
netekę užsukti ir į Niurnbergo muziejus ir 
plačiau pasidomėti ten saugomų karūnų, 
taip pat ir tos ką tik minėtos  puošnios 
filigraninės karūnos, istorija. Dr. R. Pe-
trauskas atsakė, jog apie tokią karūną išvis 
neteko nieko girdėti, nors pastebėjo, jei būtų 
duomenų, kad ji yra nors panašių metų ar 
bent Niurnberge gaminta, vertėtų jau dėl 
to suklusti.....

Tad ar ne per daug paskubėta paskelbti 
išvadas apie Vytauto karūnos sulydymą? 
Ar jau padarėme viską, kad galėtume teigti 
apie galutinai amžių verpetuose pražuvusią  
Lietuvos karaliaus karūną...

Iki šiol taip ir nesugebėjome įminti 
mūsų valdovų karūnų paslapties, išsiaiš-
kinti jų likimo. Todėl  klausimas, kur yra 
karališka Vytauto karūna, išlieka atviras.
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Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų istorija

Prieš dvidešimt metų buvo taip...
Danguolė SABIENĖ, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė

Dalyvaudama Vilniaus rajono mokyklų 
dvidešimtmečio renginiuose dar kartą įsitiki-
nau, kad laikas nusineša užmarštin ir įvykius, 
ir žmonių vardus, ir jų nuveiktus darbus.

Dvidešimt metų valstybei yra be galo ma-
žas laiko tarpas, per kurį didelių prasmingų 
istorinių įvykių gali ir neįvykti. Kitaip yra 
mūsų jaunojoje valstybėje. Visas šis dvide-
šimtmetis buvo jos kūrimo, valstybingumo 
įtvirtinimo metai. 

1992 m. – tai tie metai, kai Lietuva, mūsų 
Tėvynė, kūrė ir stiprino valstybingumo pama-
tus, o tuo tarpu Vilniaus rajono savivaldybės 
taryba už antivalstybinę veiklą paleista, ir 
įvestas tiesioginis Vyriausybės valdymas. 
Vyriausybės įgaliotiniu paskirtas Artūras 
Merkys – jaunas, protingas ir talentingas va-
dybininkas, mūsų šalies patriotas. Man teko 
didelė garbė ir atsakomybė dirbti šio jaunuolio 
komandoje Vilniaus rajono Kultūros ir švieti-
mo skyriaus vedėja. Taigi man teko garbė ir 
atsakomybė įgyvendinti Tautinės mokyklos 
koncepciją.

Iki 1990 m. Vilniaus rajonas buvo vienas 
didžiausių rajonų Respublikoje ir jame buvo 
didžiausias mokyklų bei mokinių skaičius. 
Kadangi rajonas visada buvo daugiakalbis ir 
daugiakultūris, jame ir mokyklos buvo dau-
giakalbės, t. y. vienkalbės lietuvių, rusų, lenkų 
ir mišrios, dvikalbės ar trikalbės. Pastarosios 
tai tokios mokyklos, kai po vienu stogu mo-
kosi vaikai  trimis ar dviem kalbomis. Tokių 
mokyklų direktoriai paprastai buvo rusų 
tautybės, dažniausiai nemokantys nei lietuvių, 
nei lenkų kalbos. O tai reiškė, kad visa veikla 
mokykloje vyko rusų kalba ir tik pamokos lie-
tuvių ar lenkų klasėse vyko gimtąja kalba. Tad 
natūralu, kad paskelbta Tautinės mokyklos 
koncepcija Rytų Lietuvoje pirmiausiai buvo 
suprasta kaip ugdymo proceso organizavimas 
gimtąja kalba. Prasidėjo mokyklų „skyrybos“. 
Iniciatyvą pirmosios parodė mišrių mokyklų 
lietuviškos klasės. Jų noras atsiskirti buvo 
toks didelis, kad mokyklų bendruomenės 
sutiko keltis į prastas, nepritaikytas patalpas 
be mokymo, techninių priemonių.

Prisimindama tuos metus noriu pateikti 
žiupsnelį statistikos.

Pirmieji nuo mišrios mokyklos atsiskyrė 
Rudaminos lietuviai. Sutelkta stipri mokyklos 
bendruomenė, kurios vadovai buvo a. a. Vytas 
Cijūnėlis, Ramutė Zungailienė, Vytautas Vili-
pas, mokytojai ir mokinių tėvai. Jie persikėlė 
į beveik avarines, senas, medines patalpas 
be jokių patogumų. Metais vėliau ministe-
rija įsteigė mokyklą Juodšilių gyvenvietėje, 
buvusios berniukų specialiosios mokyklos 
patalpose. Jos steigimo iniciatoriai buvo mo-
kinių tėvai ir buvusi rusų mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja a. a. Elena Krupoviesienė. 
Tais pačiais metais mokinių tėvų iniciatyva 
buvo įsteigta Airėnų pradinė mokykla. O jau 
1992 m. buvo įsteigta 18 mokyklų. Maišiagalos 
vidurinė mokykla įsikūrė dvaro rūmuose, 
Nemenčinės – senosios mokyklos patalpose, 
Paberžės – senosios mokyklos patalpose, 
Riešės – vaikų lopšelio-darželio patalpose, 
Bezdonių pagrindinė mokykla  – senosios 
mokyklos patalpose. Šių mokyklų atsisky-
rimo iniciatoriai buvo tėvai ir mokytojai 
Valdas Kuzelis, a. a. Rita Vancevičienė, a. 
a. Antanas Akulavičius, Stasė Civinskienė, 
Aušrelė Šatienė. Jie buvo paskirti šių mokyklų 
direktoriais arba pavaduotojais ir ilgus metus 
sėkmingai joms vadovavo. Buivydžiuose, 
Mostiškėse, Glitiškėse, Šumske, Dūkštuose, 
Sudervėje, Rūkainiuose įsteigtos pradinės 
lietuviškos mokyklos. Nemėžyje, Medinin-
kuose, Sužionyse, Rudausiuose, Kabiškėse ir 
Vėriškėse – mokyklos-darželiai. (Beje, šiose 
gyvenvietėse sovietiniais metais nebuvo visai 
jokios lietuviškos mokyklos). 

Kalveliuose lietuviška mokykla sovieti-
niais metais tai išnykdavo, tai vėl atgimdavo. 
1993 m. įsteigta ir įsikūrusi vaikų darželio 
patalpose, atrodo, visiems laikams atsistojo 
į tvirtą savo kelią ir jau pasiekė gimnazijos 
statusą. Pirmoji ir ilgametė jos direktorė buvo 
Albina Piščiakienė. 1994, 1995 m. Veliučionių, 
Buivydiškių, Keturiasdešimt totorių, Paru-
daminos pagrindinėse mokyklose įsteigtos 
lietuviškos klasės.

Noriu pabrėžti, kad tais metais mokyklos 
steigėsi labai demokratiškai, vien pagal tėvų ir 
vaikų pageidavimus. Ministerija buvo paskel-

busi, kad mokykla yra depolitizuota, todėl nei 
politikai, nei partiečiai į šiuos procesus nesiki-
šo. Tėvai surinkdavo parašus, organizuodavo 
susirinkimus, į kuriuos būtinai nuvykdavo 
Švietimo skyriaus atstovai ir nuspręsdavo, ko-
kiai mokyklai būti. Tada mes kreipdavomės į 
Kultūros ir švietimo ministeriją ir gaudavome 
leidimą mokyklą steigti ir finansavimą.

Dirbti buvo sunku, bet įdomu ir pras-
minga, nes tai buvo visos mūsų skyriaus 
komandos veiklos prioritetai. O mūsų ko-
mandą sudarė: Rita Brazauskienė, Božena 
Beleninik, Steponas Kulbauskas, a. a. Veronika 
Laugalienė, Angelė Našliūnienė, Tamara 
Paramonova, Rita Sakalauskaitė, Juozas Vel-
kys. Vyriausybės įgaliotinis Artūras Merkys 
ir ministras Darius Kuolys buvo tie žmonės, 
kurie ne tik palaikė vykdomą mokyklų tinklo 
pertvarką, bet pasirašė svarbius steigimo 
dokumentus ir skyrė finansavimą mokyklų 
funkcionavimui.

Nepriklausomos valstybės Vyriausybės 
stengėsi ne tik užtikrinti visiems Lietuvos 
piliečiams išsilavinimą valstybine kalba, bet 
palaikė tėvų iniciatyvą steigti mokyklas tau-
tinių mažumų kalbomis.

Kai girdžiu kai kurių politikų sapalioji-
mus, esą lenkiškos mokyklos turėjo geresnes 
sąlygas sovietiniais metais, galvoju, kad jie 
tuomet, matyt, niekada nebuvo Vilniaus 
rajone ir net nieko apie jo švietimą negirdėjo. 
Niekada sovietiniais metais nebuvo mokyklų 
lenkų dėstomąja kalba tokiose gyvenvietėse 
kaip Pagiriai, Salininkai, Marijampolis, Ketu-
riasdešimt totorių, Riešė, Bezdonys, Glitiškės, 
Mostiškės, Nemėžis, Veliučionys, Rakonys 
ir kitur. Šiose gyvenvietėse įsteigė lenkiškas 
mokyklas būtent nepriklausomos Lietuvos 
Vyriausybės. Bet apie tai galėtų būti kitas 
straipsnis.

Buivydiškių pradinės mokyklos atidaryme 
dalyvavo Atkuriamojo Seimo pirmininkas

 prof. Vytautas Landsbergis. 1992 m.

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys ir 

Juodšilių vidurinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja a. a. Elena Krupoviesienė. 1991 m.

Svečiuose Riešės vidurinėje mokykloje. Antras iš kairės – LR švietimo ir mokslo ministras 
akad. Zigmas Zinkevičius, ketvirtas iš kairės – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Socialinių 
reikalų, švietimo ir kultūros  departamento direktorius Jonas Vasiliauskas, penktas iš kairės – Vilniaus 

apskrities viršininkas a. a. Alis Vidūnas, šalia jo mokyklos direktorė Stasė Civinskienė ir kt. 2001 m.

Vilniaus r. Švietimo skyriaus komanda. Pirma iš dešinės a. a. Veronika Laugalienė.
 Antras –Vyriausybės įgaliotinis Vilniaus r. Artūras Merkys. 1992 m.

Nuo 1996 m. lietuviškų mokyklų steigimo 
iniciatyvą perėmė Vilniaus apskrities virši-
ninko administracija, nes rinkimus į Vilniaus 
rajono savivaldybę laimėjusi Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija (LLRA) lietuviškų mokyklų 
nesteigė. Buivydiškių, Buivydžių, Medinin-
kų, Sužionių, Šumsko pradinėse mokyklose 
įsteigtos penktos klasės, Bezdonių pagrindi-
nėje – vienuolikta klasė. Pradinės mokyklos 
įsteigtos Rakonių, Čekoniškių, Visalaukių, 
Karvio, Lavoriškių, Galgių, Senasalio gyven-
vietėse.

Tais metais sutelktai dirbo apskrities vir-
šininkai Alfonsas Macaitis, a. a. Alis Vidūnas, 
Švietimo departamento vadovai Rimantas Re-
meika, Jonas Vasiliauskas, ministrai akademi-
kas Zigmas Zinkevičius, Kornelijus Platelis.

Praėjus dvidešimčiai metų, sutelktai dir-
bant visų Lietuvos Vyriausybių vadovams, 
švietimo ir mokslo ministrams, Vilniaus 
apskrities vadovams, daugelis mokyklų jau 

dirba naujose, moderniose patalpose, turi 
puikią materialinę bazę. Tai Rudaminos 
„Ryto“ gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, 
Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo vidurinė, Paberžės „Verdenės“ vidu-
rinė mokykla, Riešės, Nemenčinės Gedimino, 
Kalvelių „Aušros“ gimnazijos, Sudervės  mo-
kykla-darželis. Daug geresnes sąlygas turi ir 
tautinių bendrijų mokyklos. O Kenos pagrin-
dinė mokykla, kurioje dėstoma lenkų kalba, 
dalyvavo Mokyklų tobulinimo programoje ir 
gavo naujas gražias patalpas.

Taigi, pokyčių įvyko ir vyksta daug, nes mo-
kykla yra gyvas organizmas. Viename straips-
nyje išdėstyti visko tiesiog neįmanoma.

O laikas nenumaldomai bėga, nusineš-
damas praeitin įvykius, žmones ir jų darbus. 
Taigi mintimis ir persikėlėme į tuos svarbius 
istorinius metus.

Nuotr. iš asmeninio D. Sabienės  archyvo

Švietimo skyriaus darbuotojai. Iš kairės: Angelė Našliūnienė, 
Tamara Paramonova, Danguolė Sabienė ir Steponas Kulbauskas
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Istorijos pamoka (ne)istorijos mokytojams
Vaidotas PAKALNIŠKIS, Vilniaus r. Lavoriškių vidurinės mokyklos vyr. istorijos mokytojas 

Ne paslaptis, kad labai dažnai moky-
dami kitus, mokytojai pamiršta patys save. 
Didžiausias dėmesys, geriausi ir gražiausi 
gyvenimo metai skiriami vaikams, mo-
kiniams, auklėtiniams... O mokytojas? Jis 
dažnai lieka nuošalyje ir it koks vienišas 
keleivis pasimetęs pakelėj. Bet taip nėra 
nuolat. Džiugu, kad Tarptautinės mokytojų 
dienos proga Rytų Lietuvos lietuviškose mo-
kyklose dirbantys mokytojai buvo pakviesti 
į netradicinę kelionę – į istorijos ir kultūros 
pamoką.  

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ ir 
Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Re-
gioninių mokyklų skyrius, „Cingų“ labdaros 
fondas mokytojams dovanojo kupiną įspū-
džių netradicinę istorijos pamoką Liubavo 
dvaro malūne ir Europos parke. Liubavo 
dvaro malūnas – tai vienas iš nedaugelio 
muziejų, laimėjusių UNESCO apdovanojimą 
už autentiško istorinio ir techninio paveldo 
išsaugojimą bei pritaikymą edukaciniams, 
pažintiniams tikslams. Pamoką mokytojams, 
mokyklų vadovams bei ŠMM specialistams 
malūne-muziejuje vedė pats muziejaus savi-
ninkas ir malūno atkūrimo bei išsaugojimo 
idėjos autorius skulptorius Gintaras Karo-
sas, kuris taip pat yra ir paties didžiausio 
muziejaus po atviru dangumi – Europos 
parko – kūrėjas. Mokytojai buvo supažindinti 
su analogų Lietuvoje neturinčiu muziejumi. 
G. Karosas išsamiai papasakojo Liubavo dva-
ro istoriją, kuri siekia Žygimanto Augusto, 
o gal ir ankstesnius, laikus. Intriguojančiai 
apžvelgė ir dvaro savininkų gyvenimus, jų 
įpročius ir keistenybes. 

Sužinojome, kad tai vienas iš moderniau-
sių savo laiko malūnų, kuriame panaudojant 
vandens turbinų gaminamą energiją buvo 
galima ne tik aukščiausios rūšies pikliuotų 
miltų pasigaminti, bet ir kruopų pasiskaldy-
ti, sėlenų pasigaminti. Kartu malūno energija 
buvo naudojama ir milui velti, ir skiedroms 
drožti. Prie malūno veikė lentpjūvė – žodžiu, 
malūnas buvo tikras to meto „fabrikas“. Kad 
užšalus vandeniui malūno veikla nesusto-
tų, malūne buvo sumontuotas ir dyzelinis 
variklis. G. Karosas pastebėjo, kad didžioji 
malūno įrangos dalis yra autentiška, likusi 
iš ankstesnių laikų arba analogai yra įsigyti 
iš kitur. Jeigu ką prisireikė atkurti, tai buvo 
padaryta  labai kruopščiai, vadovaujantis 
istoriniuose dokumentuose išlikusiais rei-
kiamo inventoriaus aprašymais. Įdomiau-
sia, kad ne tik klausytis reikėjo, kiekvienas 
išbandė malūno laiptų statumą, pamatė, 
kaip iš viršaus atrodo girnos, kurios, beje, 
taip pat unikalios – pagamintos iš lydinio, 
galėjo prisiliesti prie malūno įrangos: gervės, 
milvėlio, pikliaus. Žodžiu, pamoka praėjo 
puikiai, ir ne vienas mokytojas slapta išsi-
vežė viltį čia dar kartą sugrįžti, tik dabar jau 
su savo mokiniais.

Įdomioji pamoka malūne nesibaigė, o 
buvo perkelta į Europos parką. Tai unikalus 
muziejus, kurio eksponatai išsiskiria dydžiu, 
forma, originalumu... Tai tikra modernaus 
meno galerija po atviru dangumi, beje, 
vienas iš muziejaus eksponatų – LNK Infome-
dis – įrašytas į Gineso rekordų knygą. 

Po pasivaikščiojimo parke buvo surengta 
ir oficiali šventės dalis: lietuvių švietimo 

Liubavo dvaro malūnas-muziejus. G. Karoso nuotr.

draugijos „Rytas“ renkamo Rytų Lietuvos 
metų mokytojo apdovanojimo ceremonija. 
Aidint garsioms ovacijoms 2012 metų Rytų 
Lietuvos Metų Mokytoju tapo Lavoriškių 
vidurinės mokyklos direktorė Ramunė 
Katinauskienė, kuri buvo apdovanota 
diplomu ir pinigine premija. Apdovanojimą 
už pradėtus naujų mokyklų ir darželių stei-
gimo darbus gavo Buivydiškių pagrindinės 
mokyklos direktorė Vilma Aponaitė, kuriai 
apdovanojimą skyrė „Cingų“ labdaros fon-
das. Per renginį ŠMM padėkos raštais buvo 
apdovanotas gausus būrys savo darbą verti-
nančių ir sąžiningai jį atliekančių mokytojų. 
Mokytojus sveikino ir jiems dėkojo ŠMM 
Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas 
Vasiliauskas, „Ryto“ draugijos pirmininkas 

Algimantas Masaitis, „Cingų“ fondo atstovas 
Jonas Endriukaitis. Mokytojus pasveikino ir 
dažniau apsilankyti Europos parke pakvietė 
ir šventės šeimininkas G. Karosas.

Šventės baigiasi, o jų palikti įspūdžiai iš-
lieka ilgam. Mokytojai pasisėmė gerosios pa-
tirties, pabendravo su kolegomis, pasikeitė 
idėjomis ir kupini naujų jėgų bei sumanymų 
grįžo prie pagrindinio savo darbo – šviesti 
ir ugdyti jaunąją kartą, kuri ugdoma puikių 
pedagogų užaugs tikrais ir nuoširdžiais 
savo krašto patriotais, savo šalies istorijos 
žinovais ir kultūros puoselėtojais. Švietimo 
draugijos „Rytas“ pasėti daigai sudygo 
derlioje dirvoje ir tikimės, kad greitai išaugs 
naujas ir gražus atžalynas.

Įvyko pirmas Comenius daugiašalės partnerystės 
projekto „The legends unite us“ susitikimas

Lenie DRŪTEIKIENĖ, projekto koordinatorė Lietuvoje, Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos mokytoja
2012 m. rugsėjo 24–28 d. vyko Comenius 

daugiašalės partnerystės projekto „The 
legends unite us“ („Legendos suvienija 
mus“) pirmas susitikimas Čekijoje, Pardu-
bico mieste. (Projektą finansuoja  Švietimo 
mainų paramos fondas iš Mokymosi visą 
gyvenimą programos. Dotacijos sutarties 
numeris – LLP-COM-DP-2012-LT-00374). 

Susitikime dalyvavo Ignalinos r. Dūkšto 
vidurinės mokyklos projekto koordinatorė 
anglų kalbos mokytoja L. Drūteikienė ir in-
formacinių technologijų mokytojas A. Vaic-
kus, partneriai iš Portugalijos, Ispanijos, 
Nyderlandų, Vokietijos, Kroatijos, Latvijos 
ir šeimininkai iš Čekijos. Buvo aptarta, kaip 
plėtoti veiklą, įgyvendinti projektą, numatyti 
mokinių mainų etapą.

Pardubico miesto „Stredni prumyslova 
skola chemicka Pardubice“ mokyklos mo-
kytojai ir projekto koordinatorius Michal 
Dūšek pasirūpino, kad susitikimas vyktų 

sklandžiai. Svečiai nuolat buvo dėmesio 
centre, apsupti draugiškai nusiteikusių 
mokinių ir mokytojų. 

Per viešnagę projekto nariai buvo su-
pažindinti su miesto istorija, mokiniai pa-
pasakojo apie savo mokyklą, demonstravo 
linksmus cheminius eksperimentus. Svečiai 
apžiūrėjo kirpyklos, kosmetikos bei makia-
žo darbo klases, kuriose tuo metu dirbo 
mokyklos mokiniai – būsimi grožio salonų 
darbuotojai. Visiems patiko ekskursijos į 
Čekijos sostinę Prahą bei Kutna Horą (mies-
tą Vidurio Čekijos krašte). Neišdildomą 
įspūdį paliko Šv. Barboros katedra, Šv. Vito 
katedra – Prahos pilies ansamblio akcentas, 
matomas iš viso miesto, Prahos astronominis 
laikrodis bei kitos vietos, įtrauktos į pasaulio 
kultūrinį paveldą.

Buvo sudarytas darbų, kuriuos šalys 
partnerės turės atlikti 2012–2013 m. m., 
planas. 

Dar vienas šaunus projektas „Be healthy – be active“
Renata ČESNYTĖ, Vilniaus r. Eitminiškių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja 

Šiais mokslo metais Eitminiškių vidurinė 
mokykla vykdo jau antrąjį laimėtą projektą 
„Be healthy – be active“, kurį koordinuos Ei-
tminiškių vidurinės mokyklos matematikos 
mokytoja metodininkė Svetlana Sčastnaja. 
Projekto partneriai: Rumunija, Graikija, 
Lenkija, Italija, Ispanija.

Šis projektas – tai partnerystė tarp 
mokyklų, kurios turi vieną  tikslą: skatinti 
mokinius sveikai gyventi. Iš tiesų tai yra 
sudėtingas uždavinys šių dienų pasaulyje, 
kuriame vis daugiau greito maisto kavinių, 
naujų technologijų, kurios jaunam žmogui 
neretai atrodo daug įdomesnės negu fizinis 
aktyvumas. Vis daugiau paauglių laisvalaikį 
leidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus 
arba bendraudami su žmonėmis, kurių jie 
net nepažįsta, todėl mokytojai mano, kad 
jų pareiga įtraukti mokinius į veiklas, kurios 

padės gyventi sveiką, aktyvų, o ne virtualų 
gyvenimą. Mokiniai mokyklose mokysis, 
kaip sveikai maitintis, kaip turiningai, akty-
viai, linksmai leisti  laisvalaikį. Mes mano-
me, kad mokytojai, organizuodami įvairius 
renginius, leis mokiniams daugiau sužinoti 
apie didžiulę sveiko gyvenimo būdo ir 
sporto naudą, leis suvokti, kad rūpindamiesi 
savo sveikata jaunystėje, jie galės ir sulaukę 
senatvės džiaugtis visaverčiu gyvenimu. 
Vis daugiau mokinių turi bendravimo 
sunkumų, todėl šis projektas padės mokyti 
jaunus žmones draugiškumo, atvirumo, pa-
sitikėjimo. Mokiniai bus pratinami gyventi 
aktyvų gyvenimą, susiras naujų draugų, su 
kuriais turiningai leis laisvalaikį. O sportas, 
kuris yra sveiko gyvenimo dalis, mokys 
juos komandinės dvasios jausmo, ambicijų, 
sąžiningo žaidimo, pagarbos kitiems, atsa-

komybės. Džiaugiamės galėdami pristatyti 
mūsų mokyklai tokį unikalų projektą, kuris 
padės įgyvendinti sveiko gyvenimo būdo 
idėjas, formuos mokinių požiūrį atsakingai 
rinktis draugus, laisvalaikį bei sėkmingai 
kurti savo ateitį.

Šis projektas finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. Šis pranešimas atspin-

di tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį 
jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
Comenius paprogramė yra Mokymosi visą 
gyvenimą programos dalis, o šią programą 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas.

AUTORIŲ DĖMESIUI!
Dėkojame visiems, kurie „Vorutai“ siunčia savo sukurtus rašinius, ir primename, kad 
rašiniai turėtų būti ne didesni kaip 7 000–8 000 simbolių (spaudos ženklų), iliustracijos ir 
nuotraukos siunčiamos jpg, tiff formatu. Rašiniai siunčiami el. p. vorutosfondas@voruta.
lt. Siunčiami straipsniai turi atitikti kalbos kultūros reikalavimus, t. y. suredaguoti, nuo-
traukos ir iliustracijos turi turėti metrikas, t. y. reikia nurodyti, kas yra tose nuotraukose, 
kas nuotraukų autoriai bei šaltiniai. Be to, citatos ir išnašos turi atitikti išnašų sudarymo 
taisykles.
Kitiems laikraščiams siųsti straipsniai yra nepriimami.

Pagarbiai Redakcija

Visi projekto dalyviai (iš kiekvienos šalies po du) prie Pardubico miesto savivaldybės rūmų
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Tęsinys kitame numeryje

Kun. Danielius Buivys
Vytautas ČESNULIS, Vilnius

D. Buiviui 1913 m. rugpjūčio 21 d. teko 
aiškintis vyskupijos valdytojui dėl to, kad 
neva savavališkai išvyksta iš parapijos 
sekmadieniais, kai turi būti papildomos pa-
maldos lenkų kalba. Klebonas teigė, kad as-
meniškais reikalais niekada nebuvo išvykęs, 
o jei išvykdavo, tai tik į atlaidus, kviečiamas 
kaimyninių parapijų klebonų ir vyskupijos 
valdytojui sutikus. Kviesdami kaimynus, 
klebonai apie tai paprastai informuoja vys-
kupijos vadovybę. Be to, jis išvyksta ir tada, 
kai būna papildomos pamaldos ir lietuvių 
kalba. Atlaidų datas nustato ne jis. Nevykti 
į kitų parapijų atlaidus jis negali, nes paskui 
ir pas jį nieks neatvažiuos, o dėl to vėl bus 
skundų (VAK).

Nemalonumai ir aiškinimasis su vysku-
pijos vadovybe tęsėsi 1913 m. rudenį. Prie 
spalio 15 d. raporto dėl kolektyvinio para-
pijiečių prašymo pakeisti kleboną D. Buivys 
lapkričio 4 d. pridėjo Jono Bortkevičiaus ir 
Stanislovo Kačanausko paaiškinimus. J. Bort-
kevičius iš Mikalajūnų kaimo sužinojęs, kad 
jo pavardė įrašyta į prašymą pasirašiusiųjų 
skaičių, teigė, jog tai padaryta melagingai: 
jis, beraštis, nieko neprašęs už jį pasirašyti. 
Paaiškinime už Bortkevičių pasirašęs Justi-
nas Berkelis, o pastarojo parašą savo parašu 
ir valsčiaus antspaudu patvirtinęs valsčiaus 
seniūnas Časas. Žaigaičių kaimo gyventojui 
S. Kačanauskui toks Jonas Darvydas maž-
daug prieš dvi savaites pasiūlęs pasirašyti 
neva prašymą, kad Buivys būtų paskirtas 
Gelvonų liaudies mokyklos tikybos dėstyto-
ju. „Ranka rašyto rašto aš skaityti nemoku, 
tik spausdintą“, – teisinosi Kačanauskas ir 
suklastoto parašo atsisakė.

1913 m. lapkričio 6 d. D. Buivys pra-
nešė vyskupijai, jog prie savo spalio 15 d. 
raporto vyskupijos valdytojo nuožiūrai dar 
prideda Mykolo Abišalos, Petro Dudonio, 
Igno Abišalos, Igno Minderio, Stanislovo 
Dikčio, Juozo Abišalos, Jurgio Čižiūno, 
Kazimiero Jurkevičiaus, Mykolo Glinskio, 
Jurgio Palukevičiaus ir Vaclovo Drazdausko 
pareiškimus.

J. Palukevičius iš Laplierių kaimo rašė 
D. Buiviui, kad prašymo jis nepasirašinėjo 
ir nieko neprašė už jį pasirašyti. Gurų pa-
livarke gyvenęs bajoras V. Drazdauskas 
tvirtino, jog Konstantinas Pakauskas prieš 
dvi savaites jam pasiūlęs pasirašyti prašymą 
su daugeliu parašų, kad dviklasėje Gelvonų 
liaudies mokykloje dėstyti tikybos būtų pa-
skirtas kun. Buivys. Pasirašė rašto neskaitęs. 
Po kurio laiko užgirdo, kad jo pasirašytas 
raštas buvęs visai kitokio turinio. D. Buivio, 
kaip lietuvio, nemėgstantys asmenys norėjo 
apgaulės būdu surinkti parašus ir suklaidinti 
bažnytinę bei civilinę valdžią, siekdami ku-
nigą lietuvį iš parapijos pašalinti ir pasiekti, 
kad į ją būtų paskirtas kunigas lenkas. Ap-
gaulingu būdu gautą jo parašą Drazdauskas 
prašė laikyti negaliojančiu. 

Kulniškių kaimo gyventojai M. Abišala, 
P. Dudonis, I. Abišala, A. Minderis, S. Dik-
čys ir J. Abišala savo pareiškime teigė, kad 
prašymą visų jų kaimo gyventojų vardu 
pasirašė Feliksas Čižiūnas, nors jie šešiese 
to daryti neprašė. Anot pareiškėjų, prašymą 
vyskupijos vadovybei surašė ir nusiuntė kai 
kurie lenkų agitatoriai, norėdami pašalinti 
jiems neparankų kleboną lietuvį ir geisda-
mi lenko. Mykolas Glinskis ir Kazimieras 
Jurkevičius iš Būdų kaimo taipogi sužinoję, 
kad jų pavardės įrašytos į prašymą, nors 
jie, beraščiai, nieko neprašę už juos pasira-
šyti. Apie tą lenkų agitatorių sukurptą raštą 
sužinojęs ir Jurgis Čižiūnas iš Knizluvkos 
(?) kaimo; jis, beraštis, nieko neprašęs už jį 
pasirašyti. Pareiškimus klebonui už visus 
devynis beraščius kaimiečius pasirašęs Juo-
zas Petrašiūnas (MAB 318-22182).              

Knygoje „Gelvonai“ mokytojos Geno-
vaitės Pilipavičienės sudarytame po 1831 
metų miestelyje dirbusių kunigų sąraše 
(p. 220) nurodyta, kad 1911–1915 metais 
Gelvonuose darbavosi Danielius Buivys, o 
nuo 1915 m. –  kun. Rapolas Juknys-Juknevi-
čius. Tai klaidinga žinia. Be to, V. Merkys ir 
G. Pilipavičienė, galbūt nusižiūrėję į Buivio 
pavardės lenkišką rašybą, neteisingai rašo 
mūsų kunigo pavardę – Buivis. Šitaip jo 
pavardę rašo ir Antanas Patackas knygoje 

„Kunigas Ambraziejus Jakavonis“, Trakai-
Vilnius, 1993, p. 25, nors, anot „Lietuvių 
pavardžių žodyno“ (A-K, Vilnius, 1985),  
Lietuvoje neužfiksuota nė viena tokia pa-
vardė.

Gelvonų parapijos administratorius 
D. Buivys, atsakydamas į Jo Ekscelencijos 
Vilniaus vyskupijos valdytojo 1918 m. vasa-
rio 4 d. potvarkį, kovo 15 d. išsiuntė žinias 
apie bažnytinius turtus, kuriuos rusų valdžia 
Gelvonų miestelyje buvo paėmusi ortodoksų 
cerkvės naudai. Tie turtai – tai pranciškonų 
vienuolynas ir dvi žemės valdos – daržas ir 
sodas. Visą tą turtą katalikų bažnyčia valdė 
nuo 1686 metų. Kuriais metais rusų valdžia 
jį atėmė, žinių nebuvo, nes seni inventoriai 
per Gelvonų bažnyčios gaisrą tikriausiai 
sudegę. 240 uolekčių ilgio ir 60 uolekčių 
pločio (0,68 ha) žemės sklypą buvo pado-
vanojęs Kazimieras Daumantas iš Siesikų 
(Ukmergės raj.). Vienuolyno patatas yra 39 
uolekčių ilgio ir 26 uolekčių pločio. Jame iki 
I pasaul. karo pradžios gyveno ortodoksų 
cerkvės klebonas, tačiau kalbamu metu 
jis buvo išvykęs į Rusiją. Vokiečių valdžia 
tame name įsteigė dvi mokyklas: katalikų 
ir žydų. Sodas ir daržas buvo katalikų mo-
kyklos žinioje. Gelvonų parapijoje tuo metu 
dar gyveno 4 ortodoksų, arba schizmatikų, 
šeimos (MAB 43-8310).     

1919 m. kovo 21 d. D. Buivys iš Gelvonų 
pasitraukė už fronto linijos. Anot gegužės 
18 d. rašto Vilniaus vyskupui, klebonas 
sužinojęs, kad bolševikai į Gelvonus siunčia 
baudžiamąjį būrį, kuris šaudys kas dešimtą 
miestelio gyventoją už tai, kad vokiečiai 
anksčiau išvaikė ir išžudė komunistų ko-
mitetą. Kitiems gyventojams turėjo būti 
uždėtos didelės kontribucijos. Be to, sklido 
gandas, kad jį, kleboną, bolševikams skųsiąs 
lenkų gaivalas. Į Gelvonus Buivys grįžo 
gegužės 6 d. ir ėjo pareigas (VAK). 

Pasak J. Lebionkos, birželio 7 d. į Gel-
vonus įsiveržusi lenkų kariuomenė ieškojo 
lietuvių komiteto narių (komiteto pirmi-
ninku buvęs klebonas D. Buivys), bet jų 
nerado. Toliau J. Lebionka savo rankraštyje 
rašo, kad „rugpjūčio 11 d. kun. D. Buivys 
dalyvavo to krašto trijų kaimų įgaliotinių, 
kunigų, pasauliečių inteligentų ir valstiečių 
susirinkime, protestavusiame prieš oku-
pantų reikalavimą, kad vietiniai gyventojai 
rašytųsi už jų krašto prijungimą prie Len-
kijos. Po mėnesio, Švč. Mergelės Marijos 
gimimo (IX 8) dieną, Gelvonuose įvyko 
klebono D. Buivio organizuota parapijiečių 
demonstracija prieš lenkų siekimą pavergti 
Lietuvą.“ Deja, autorius nenurodė šaltinio, 
iš kurio tokių žinių pasisėmęs.   

Klebonaudamas Gelvonuose, D. Buivys 
patyrė konfliktą su lenkų kariuomenės 
vadais neva dėl agitacijos prieš Lenkijos 
valstybę. Lenkų legionų pulkui 1919 m. 
rugsėjo 19 d. užėmus Gelvonus, rugsėjo 20 d. 
D. Buivį suėmė 12 kuopos karininkai ir išve-
žė į Vilnių. Šis faktas paminėtas B. Šėmio [M. 
Biržiškos] knygoje „Vilniaus Golgota“, p. 47. 

Iš klebono buvo atimti bažnyčios raktai ir 
grąžinti tik grįžus iš Vilniaus. Be to, kai vežė į 
Vilnių, klebonijoje nebuvo likę jokio vyriškio 
saugoti klebono ir bažnyčios turtui. 

Lenkų 1 divizijos vadas E. Ridz-Smiglas 
D. Buivį iš arešto paleido spalio 14 d. Ku-
nigas gavo raštelį: „Kun. Buivys Danielius 
šiandien atleidžiamas nuo tardymo davus 
žodį, kad neskleis jokios agitacijos prieš 
Lenkijos valstybę; kunigui Buiviui turi būti 
grąžinti visi per kratą paimti pinigai.“

D. Buivys 1919 m. spalio 24 d. 29 Kališo 
pėstininkų pulko 9 kuopos vadams įteikė 
prašymą, adresuotą 1 divizijos vadovybei. 
Kunigas priminė, kad nebuvo įvykdytas jo 
prašymas areštuojant: išrinkti bažnyčios ko-
mitetą, kuris prižiūrėtų bažnyčią ir kleboniją 
nesant klebonui. Todėl beveik visi jo daiktai 
išgrobstyti, sunaikinti. Klebonas prašė divi-
zijos vadovybės paimtus daiktus grąžinti, 
o jeigu daiktų nėra, tai už juos atlyginti 
pinigais pagal vietos kainą. Pinigus reikėtų 
įteikti Vilniaus vyskupui Jurgiui Matulaičiui, 
kuris juos atiduotų Buiviui (vyskupui nu-
siuntęs prašymo nuorašą). Kainos nurodytos 
vokiečių Oberosto pinigais, nes taip buvo 
tvarkomos klebono sąskaitos.

Gelvonų bažnyčiai ir klebonijai lenkų ka-
riuomenės padarytų nuostolių sąraše net 103 
pozicijos. Bažnyčioje atidaryta cimborija su 
Švč. Sakramentu; iš bažnyčios paimti pinigai 
ir sudaužytos taupyklės; paimtas bažnyčios 
antspaudas; paimta 20 butelių vyno bažny-
čioje ir 10 klebonijoje (2 tušti buteliai mėtėsi 
bažnyčioje už altoriaus); paimta 40 svarų 
bažnytinių žvakių ir apie 10 svarų vaško; 
klebonijoje dingę daugybė indų, batų, įvairių 
drabužių, tarp jų ir priklausiusių bažnyčios 
patarnautojams; išmušti 6 langai; dingę 
18 vežimų avižų su šiaudais, 20 vežimų 
šieno, iškasta apie 50 pūdų bulvių, nurauti 
kopūstai, burokai, išganyti dobilai; paimtos 
malkos, sukūrentos tvoros; dingę daug 
dokumentų iš bažnyčios archyvo, metrikų 
knygos; neliko gramofono; dingę sidabriniai 
padėklai, medus, sviestas, muilas ir t.t., ir t.t. 
D. Buivio raštą 9 kuopos vadai 1919 m. spalio 
25 d. persiuntė 1 divizijos vadovybei (VAK). 
Ar nuostoliai buvo atlyginti, žinių nėra.                 

 Kliuščionys ir Gervėčiai 

Dar aiškinantis dėl žalos atlyginimo, 
1919 m. spalio 19 d. D. Buivys iš Gelvonų 
perkeltas į Kliuščionis (Kliukščionis) Len-
tupio valsčiuje, tuometinėje Švenčionių 
apskrityje (dabar Baltarusija). D. Buivys 
čia pakeitė kun. Rapolą Juknį. Kliuščionys 
priklausė Svyrių dekanatui. 

Mariana Piotrovska iš Gelednės vien-
sėdžio 1920 m. gegužės 4 d. prašė klebono 
D. Buivio priimti ją į Kliuščionių parapiją, 
nes iki Kliuščionių keliais varstais arčiau 
negu iki Strūnaičio. M. Piotrovskos prašymą 
Švenčionių dekanas I. Petronis su Strūnaičio 
ir Kliuščionių klebonais nagrinėjo 1922 m. 

kovo 27 d. Visi sutiko, kad būtų geriau Ge-
lednę priskirti Kliuščionių parapijai. Vysk. 
J. Matulaitis birželio 17 d. nutarė Gelednės 
viensėdį atskirti nuo Strūnaičio parapijos ir 
priskirti Kliuščionims (LVIA 694-5-2104).

1922 m. lapkričio 5 d. vyko rinkimai į 
Lenkijos Seimą. Rinkimų kampanijai valdžia 
užėmė parapijos namų patalpas. Klebonas 
dėl to pareiškė protestą lenkų administra-
cijai. 

D. Buivys 1922 m. gruodžio 27 d. paprašė 
kurijos leidimo bažnyčios turimame 24 de-
šimtinių miške nukirsti 30 pušų stogo dangai 
ir kartims padaryti. (Kitame 1922 m. gruo-
džio mėn. dokumente rašoma, kad iš baž-
nyčiai priklausiusių 38 hektarų žemės 12 ha 
buvo ariamos, 24 ha miško ir 2 ha „kariškų 
apkasų“; kokie tie apkasai – I pasaulinio karo 
palikimas ar jau lenkų kariuomenės pratybų 
laukas – nepatikslinta.) Klebonijos bei kitų 
parapijos statinių malksnomis dengti sto-
gai buvo supuvę. Be to, pirtyje ir špitolėje 
reikėjo naujų grindų. Tarpininkavimo raštą 
kurijai 1923 m. sausio 16 d. nusiuntė Svyrių 
dekanas Valerijonas Holiakas. Vyskupijos 
valdytojas K. Michalkevičius 1923 m. sausio 
2 d. per Svyrių dekaną pareikalavo tikslaus 
projektuojamų darbų įkainojimo ir, jeigu jis 
bus pagrįstas, 30 pušų leisti nukirsti (LVIA 
694-5-2097). 

Bevalgant kyla dar didesnis apetitas. Kle-
bonas D. Buivys 1923 m. sausio 29 d. atsaky-
damas Svyrių dekanui į jo sausio 16 d. raštą, 
pateikė kur kas didesnę reikalingų darbų 
apimtį. Savo ruožtu, tiems darbams reikėjo ir 
daugiau medžiagos. Klebono paskaičiavimu 
klebonijos stogui – 140 kvadratinių sieks-
nių – uždengti reikėtų 980 kapų malksnų 
(vienam sieksniui – 7 kapos). Svirnui, veži-
minei, arklidei ir kitiems tvartams perdengti 
reikėtų dar 660 kapų malksnų. Skaičiuojant, 
kad iš vieno rąsto išeis 10 kapų malksnų, 
reikėtų nukirsti 174 pušis. Tačiau šį kartą kle-
bonas prašė leidimo nukirsti tik 30 pušų, nes 
daugiau medžių nespėtų išvežti, be to, turėjo 
mažai pinigų. Kitas pušis nukirsti galėtų 
jeigu ne šiais, tai kitais metais. Apie tai, kad 
bažnyčios statiniams remontas reikalingas ir 
kad prašomų medžių iškirtimas nepadarys 
didelės žalos parapijos miškui, vasario 14 d. 
paliudijo Svyrių dekanas. Vysk. J. Matulaitis 
kovo 5 d. patvirtino leidimą nukirsti 30 pušų 
ir apie jį tą pačią dieną pranešta Kliuščionių 
klebonui. 

Tačiau tąkart Buivys vyskupijos leidimu 
nepasinaudojo ir vėliau netgi painiojosi savo 
prašymuose. 1923 m. rugsėjo 24 d. jis vėl 
kreipėsi į kuriją: pernai buvo prašęs leisti 
nukirsti 170 pušų, šių metų vasario 11 d. 
tam pritaręs dekanas, tačiau klebonas gavęs 
leidimą tik 30-čiai pušų. „Dėl to iš tiek me-
džių negalėjau nieko padaryti ir tų medžių 
nekirtau. Todėl maloniai prašau leisti iškirsti 
170 pušų malksnoms pagaminti ir pastatams 
apdengti“. Vyskupas J. Matulaitis spalio 
26 d. leido nukirsti dar 140 pušų, apie ką 
spalio 30 d. pranešta D. Buiviui.

Kun. Danielius Buivys

Lietuvos katalikų bažnyčia

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Gelvonų bažnyčia, kurioje 11 metų klebonavo kun. D. Buivys
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nors vieno blaivaus vairuotojo, sutinkame 
su jo pasiūlymu. Be „nuostolių“ pasiekiame 
Tengą. Čia jau mūsų laukia du dar labiau 
„įšilę“ altajiečiai. Štai čia mes jau mažiau 
sukalbami. Po ilgų diskusijų mašinos savi-
ninkas užleidžia mums savo vietą prie „Ga-
zelės“ vairo, o su draugužiu įsitaiso kartu 
su ekspedicijos dalyviais mašinos „būdoje“. 
Važiuojame linksmai, pasišokinėdami, per 
atvirą mašinos galą stebime kalnus. Viskas 
vyksta kaip surežisuotame filme. Altajiečiai 
pasakoja savo gyvenimo istorijas: pasirodo, 
vienam jų ką tik gimė vaikaitis, todėl mano 
turįs teisę šiandien atsipalaiduoti. Žinoma, 
turi, juk nekasdienis įvykis. Dar jiems pa-
dainavus užkimusiais balsais porą posmų 
altajiečių liaudies dainos, susigraudina 
ir užmiega nesuvokiamame triukšme bei 
dulkių debesyje.

Vienos unikaliausių 
kapinių Sibire

Kalnų apsuptyje, gyvulių ganymo plo-
tuose, viduryje pievos, išvystame nedidelį 
žemės lopinėlį, aptvertą neaukšta medine 
tvora. Vieta išties įspūdinga, o kapinaitės 
su nei vienomis matytomis Sibire nesuly-
ginamos. Viduryje jų – vienintelis lietuvių 
1990 m. pastatytas kryžius. Spėjama, jog 
šiose kapinėse palaidota dvylika kūdikėlių: 
„Vieno Altajaus kalno papėdėje palaidota 
vienintelė mano dukrytė. Mudvi išvežė 
birželio keturioliktąją (ją dar negimusią), 
gimė ji Altajuje rugsėjo penkioliktąją. Jos 
atėjimą į pasaulį jautė visas mūsiškių būrelis. 
Gyvenimas man atrodė puikus, nuostabus. 
Jos dangaus mėlynumo akutėse mačiau 
tokias proto, jautrios širdelės gelmes, kad 
galėdavau žiūrėti į jas valandų valandas. 
<...> Vieną rytą dukrytę radau lovelėje 
mirusią...“, – prisimena Elena Červinskienė 
savo knygoje „Silpnųjų jėga“.

Kužurla – tremties metais buvo avių 
ganyklų ir šienavimo vieta. Tremtiniams 
atvykus čia stovėjo tik pora lūšnelių ir sena 
jurta, todėl jie suskubo susiręsti žemines ir 
palapines. 

Kapinės – išskirtinai tik lietuvių, viduryje 
laukų, visiškai vienišos, pamirštos ir apleis-
tos. Tik retkarčiais pro jas prajoja vietinis 
piemuo, ganantis gyvulius neaprėpiamuose 
plotuose. Apžiūrėję kapinaites, netoliese prie 
kalvos įkuriame stovyklavietę. 

Altajuje vyrauja žemyninis klimatas. 
Šiltas metų laikas tetrunka maždaug gegu-
žės–rugsėjo mėnesiais. Vasarą temperatūra 
pasiekia ir 30 laipsnių, o štai žiemos šaltos, 
speiguotos, atšiaurios. Šiltuoju metų laiku 
vyrauja dideli temperatūrų skirtumai. Taigi 
patiems savo kailiu tenka pajusti, ką reiškia 

Lietuvos tremčių istorija

Ekspedicija Altajuje – skaudi praeitis 
ir jos ženklai ateičiai

Tomas KAZULĖNAS, Vilnius

altajietiškos naktys, kuomet nukrenta net iki 
5–6 laipsnių šilumos. 

Per kelias Kužurloje praleistas dienas 
sutikti vietiniai pasakojo, jog visuomet sten-
giasi apeiti šią vietovę. Tačiau gyrė, jog atvy-
kome iš taip toli vien tam, jog prisimintume 
lietuvius ir išsaugotume jų atminimą.

Kitą rytą artimiausiame miestelyje nu-
sipirkę medienos pradedame suplanuotus 
darbus: pirmiausia nuardome likusios tvo-
ros dalis, iškasame duobes tvoros stulpams, 
supjauname medieną, ją impregnuojame. 
Darbų pabaigoje nukeliame senąjį kryžių, 
o jo vietą pakeičia Roberto atkurtas toks 
pats beveik penkių metrų naujas maume-
dinis kryžius. Po trijų dienų darbo galime 
atsikvėpti – ekspedicijos tikslas neabejotinai 
pasiektas: dar vienos lietuvių kapinės Sibire 
liudys istorines praeities nuoskaudas. 

Vietinių svetingumas

Kara Koba – maža gyvenvietė šalia pa-
grindinio kelio į Gorno Altaiską. Vaikštant 
po kaimą, mūsų dėmesį patraukia du prie 
lentpjūvės dirbantys vietiniai. Prieiname 
arčiau – tai tėvas su sūnumi. Tikri altajiečiai 
Azijos senbuviai – tamsių plaukų ir apvalių 
veidų. Tėvas Sergejus – kaimo šviesuolis. 
Blaivus, „nepragerto veido“, stropiai dirban-
tis. Pasirodo, tai jo lentpjūvė – patys pjauna 
medieną, stato pirtis, namus. Sužinojęs, ko 
mes čia atvažiavome, prisiminė dar 1990 m. 
bendrijos vykdytą ekspediciją bei jos daly-
vius, kurių pėdomis mes vėl sekame praėjus 
net 22 metams. Jis dar įstengė prisiminti 
net tremtinio Ališausko pavardę. Taip greit 
Sergejus užsitarnavo mūsų pagarbą. 

Kalno papėdėje esančiose kapinaitėse 
radome nuvirtusį kryžių su lietuviška pa-
varde Kazakevičius. Dar pernai jis stovėjo, 
šiemet, deja, jau guli. Iš Sergejaus įsigijome 
medienos, o Robertas vėl turėjo paplušėti iš 
peties. Kartu pastatėme visiškai naują mau-
medinį kryžių, kuris išsiskyrė savo aukščiu 
ir didybe iškilęs virš kapinių tvoros.

Užsimezgus mūsų pažinčiai su Serge-
jumi, sužinome, jog jis turi ir autobusiuką. 
Altajietis sutinka mus pavėžėti iki pat Gorno 
Altaisko. Tačiau prieš tai jam prašant sutin-
kame apsilankyti svečiuose. Visų nuostabai  
pirmą kartą užeiname į ailą. Ailai – tai 
šešiakampiai arba aštuoniakampiai senovi-
niai altajiečių mediniai namukai, panašūs 
į jurtas. Dabar tai dažniausiai tik vasaros 
virtuvėlė (statoma šalia namo), kurioje yra 
krosnis, gaminamas valgis, rūkomas tradi-
cinis sūris.

Panašaus tipo jurtas mėgsta ir ne tik 
altajiečiai. Jas statosi uzbekai, kirgizai ir 
kazachai, tolimos šiaurės evenkų ir jakutų 

tautelės. Kaip ir prieš tūkstantį metų, jie 
labai patogūs klajokliniam gyvenimo būdui, 
ganant avis ir karves Kaukazo ir Vidurinės 
Azijos kalnuose, Kazachstano lygumose ar 
elnius Šiaurės tundroje.

Aplink mus susėda visa Sergejaus gausi 
giminė. Jie mums pasakoja apie gyvenimo 
būdą, kultūrą, tradicijas. Pasakodamas apie 
daugumos altajiečių gyvenimą Sergejus nu-
liūsta ir ironiškai tarsteli: „Jei tauta 250 metų 
gano gyvulius, tai niekuomet ir nesugebės 
daugiau nieko kito daryti.“ Nors aplink jį 
laksto penki vaikai, jis neatsisako ateityje 
jų turėti ir daugiau: „Mūsų visoje Rusijoje 
belikę vos 70 tūkstančių, todėl noriu, jog 
visi turėtų bent po penkis vaikus.“ Tačiau 
liūdesį perskrodžia jo griausmingas balsas 
ir išvada: „Nors mūsų mažai, tačiau mes 
stiprūs, galingi ir vieningi!“ 

Bendraujant su juo išgirdome gražių 
atsiliepimų apie mūsų tautiečius – prisiminė 
keletą jų, su kuriais teko tarnauti armijoje. 
Šie buvę stiprūs, aukšti, net gindavę altajie-
čius nuo kitų.

Išties altajiečiai nėra visiškai nutautėję ir 
stengiasi išsaugoti savo tradicijas – mokyklo-
se yra galimybė pasirinkti mokymąsi rusų 
arba altajiečių kalba, kuri, beje, priskiriama 
prie tiurkų kalbų grupės. 

Kalbai krypstant link politinės situacijos, 
Sergejus iškart „užsiliepsnoja“ ir išrėžia, jog 
Altajaus Respublikoje gyvena apie 200 tūkst. 
žmonių, o jiems atstovauja 600 parlamenta-
rų. Sunkiai suvokiami skaičiai.

Toliau tęsiant pašnekesius, ant stalo 
patiekiama aviena, po to  naminė duona su 
medumi. Viską užgeriame vietine arbata 
su talkanu – trintais ir skrudintais miežių 
grūdais – juos beriame tiesiai į puoduką. 
Šeimininkė dar į kelionę mums įdeda gabalą 
vietinio sūrio.

Bijskas

Grįždami iš tremties vietų vėl užsukome 
į Gorno Altaiską. Apžiūrėjome dar vieną 
1990 m. ant kalvos, prie senųjų kapinių, 
pastatytą kryžių Altajaus krašto tremtinių 
atminimui (projekto aut. Vytautas Taraso-
nis). 

Paskutinė vieta prieš ilgą kelionę namo – 
Bijskas. Miestas įkurtas Rusijos caro Petro I 
1708 m. Tai sovietinių tremtinių ir politinių 
kalinių persiuntimo punktas, kurį įsimi-
nė tūkstančiai lietuvių. Toliau traukiniai 
nevažiavo. Daug lietuvių dirbo Bijsko cu-
kraus fabrike, o gyveno šalia pastatytuose 
barakuose. 

Bijske Matiščensko kapinėse 1998 m. 
tremtinių iniciatyva buvo pastatytas rausvo 
granito paminklas (projekto aut. Vytautas 
Nasvytis). Apačioje plokštėse iškalti užrašai 
lietuvių ir rusų kalbomis: „Lietuvos pilie-
čiams, žuvusiems tremtyje Altajaus krašte 
1941–1955 m.” Pačios kapinės apleistos, 
baigiančios sunykti, o tam daugiausia darė 
įtakos per pačias kapines nutiestas plentas 
ir kelio žiedas. Taigi ne vien laikas ir gamta 
viską naikina – prie to prisideda ir vietinė 
valdžia. 

Dar viena bendrijos „Lemtis“ ekspedicija 
Sibire baigėsi, tačiau darbai toliau tęsiami 
grįžus į Lietuvą. Esant galimybėms vyksta-
me į susitikimus su kaliniais ir tremtiniais, 
švietimo institucijomis, rengiame fotografijų 
parodas, rodome sukurtus dokumentinius 
filmus. Taigi taip siekiame prisidėti prie 
lietuvių kultūrinio paveldo išsaugojimo 
bei pilietiškumo, patriotiškumo skatinimo 
visuomenėje. 

G. Aleknos nuotr.

Kryžiaus statymas Kužurloje

Atkelta iš 7 p.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių 
raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2012 m. Lapkritis

1647 11 02 Karaliaučiuje mirė Kristupas 
Vilkas, poetas, J. Bretkūno vaikaitis. Studi-
javo Karaliaučiaus universitete, dirbo archy-
varu, mokytojavo. Parašė vokiškų eilėraščių, 
viename įterpė lietuviškų eilučių (1640). 

Gimė 1598 02 03 Karaliaučiuje.
1562 11 06 Liubecke (Vokietija) gimė 

Lozorius Zengštokas (Sengstock), ev. liu-
teronų kunigas Klaipėdoje, religinių raštų 
redaktorius ir leidėjas. 

Mirė 1621 02 21 Karaliaučiuje.
1927 11 08 Tilžėje mirė Mikelis Kiošis, 

Maž. Lietuvos visuomenės ir politikos veikė-
jas, spaudos darbuotojas, redaktorius. 

Gimė 1868 08 01 Smeltėje (prie Klaipėdos).
1677 11 11 Įsrutyje gimė Adomas Fridri-

chas Šimelpenigis, mokytojas, ev. liuteronų 
kunigas, vienas iš J. H. Lysiaus katekizmo 
(1722) tikrintojų ir Biblijos (1735) vertėjų. 

Mirė 1740 10 23 Skaisgiriuose.
1872 11 11 Naujakiemyje (Pilkalnio aps.) 

gimė Jurgis Storostas, istorijos mokytojas 
Klaipėdoje, filos. dr., Vydūno brolis. Bendra-
darbiavo brolio darbuose, vokiečių k. išsp. 
Lietuvos istoriją (1921). 

Mirė 1937 11 14 Klaipėdoje.
1677 11 12 Karaliaučiuje gimė Kristupas 

Konradas Gericas (Göritz), ev. liuteronų 
kunigas, vyskupas, vertėjas, Karaliaučiaus 
universiteto profesorius.

Mirė 1752 04 22 Vėluvoje.
1892 11 12 Drevernoje (Klaipėdos aps.) 

gimė Martynas Banšėrius, prozininkas, 
dramaturgas, poetas; lietuviška kūryba liko 
neišleista. 

Mirė 1916 03 01 Klevėje (prie Duisburgo 
Vokietijoje).

1897 11 14 Gargžduose (Kretingos aps.) 

gimė Martynas Arminas Kavolis, teisinin-
kas, ev. liuteronų kunigas, dr., spaudos 
bendradarbis, sociologo Vytauto Kavolio 
(1930–1996) tėvas. 

Mirė 1979 08 10 Čikagoje.
1747 11 17 Didlaukiuose (Įsruties aps.) 

mirė Fabijonas Ulrichas Glazeris, ev. liute-
ronų kunigas, raštijos darbuotojas, giesmių 
kūrėjas ir vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, kunigavo. Sueiliavo giesmių, iš-
leido jų rinkinį „Kelios nobažnos giesmės...“ 
(1736) kartu su J. Berendu.

Gimė 1688 02 17 Dovydėliuose (Įsruties aps.).
1897 11 19 Tilžėje mirė Dovas Didlaukis, 

Gossnerio misijos misionierius Rytų Indijoje, 
spaudos darbuotojas. 

Gimė 1836 06 06 Mažuosiuose Vanagu-
piuose (Stalupėnų aps.).

1862 m. pirmąjį advento sekmadienį 

pašventinta Raseinių ev. liuteronų bažny-
čia (1853 m. įsigyta nebaigta statyti mūrinė 
karmelitų bažnyčia), kurią sovietų valdžia 
1953 m. uždarė ir nugriovė. 2001 09 08 pir-
mosios atkurtos parapijos pamaldos. 1818 m. 
pastatyta medinė bažnyčia (parapija įsteigta 
1816 m.).

1757 11 28 Įsrutyje mirė Adomas Hen-
rikas Piligrimas, ev. liuteronų kunigas, 
išvertė dalį Biblijos (1735), rengė spaudai 
jos 1755 m. leidimą, laikomas poros kitų 
religinių leidinių vertėju.  

Gimė 1702 m. Kalveliuose (Ragainės aps.).
11 30 – Mažosios Lietuvos prisijungimo 

prie Didžiosios Lietuvos akto diena, kurią LR 
Seimas 1998 06 25 paskelbė atmintina diena.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius
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Sibiro kankinys prelatas Povilas Pukys
ir jo atsiminimų knyga

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Lietuvos katalikų bažnyčia

Kupiškio kraštas išugdė nemaža žmo-
nių, dirbusių įvairiose srityse ir garsinusių 
gimtinę bei visą Lietuvą. Vienas jų – žino-
mas istorikas prof. Bronius Dundulis (1909 
11 26–2000 09 01), gimęs Kupiškio rajone 
Gyvakarų kaime (priklausė Salamiesčio 
parapijai), ir jam mokslo padėjęs siekti (t. y. 
rėmęs finansiškai) kupiškėnas, bažnyčių 
statytojas Žemaitijoje, liaudies švietėjas ir 
kultūrintojas, mokyklų steigėjas, 1905 m. 
Vilniaus Seimo dalyvis prelatas Povilas 
Pukys (1883 12 12–1913 05 26–1964 08 22). jis 
gimė Griciūnų kaime, tačiau tėvai netruko 
persikelti į Gyvakarus (plačiau apie prel. 
P. Pukį žr. „Voruta“, 2009 m. birželio 6 d., 
Nr. 11, p. 13, 16).

Prel. P. Pukys 1913 m. gegužės 26 d. 
įšventintas į kunigus, buvo paskirtas vikaru 
į Plungę, vėliau dirbo kitose Žemaitijos para-
pijose: klebonavo Žemaičių Kalvarijoje, buvo 
Alsėdžių dekanu, Plungės klebonu, grįžęs 
iš Sibiro kaip altarista iki mirties talkino 
Tirkšliuose.  

Kun. P. Pukys 1917–1918 m. tarp Plungės 
ir Rietavo pastatė pirmąją Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo medinę bažnytėlę Stalgėnuose, 
kuriai 1921 m. buvo suteiktos parapijos 
teisės.

Tapęs Plungės klebonu P. Pukys, pastatė 
dar dvi bažnyčias: 1933 m. užbaigė 1905 m. 
pradėtą statyti didžiulę Plungės bažnyčią, 
o 1941–1943 m. savo lėšomis Pakutuvėnų 
kaime pastatė mūrinę Šv. Antano Paduviečio 
bažnytėlę.

Kun. P. Pukys 1928 m. sausio 1 d. pa-
skirtas klebonu į Plungę užbaigti bažnyčios 
statybos darbų. Šv. Jono Krikštytojo bažny-
čioje prel. P. Pukys dirbo iki 1945 m. liepos 
30 d., kol okupacinės valdžios buvo suimtas 
ir ištremtas į Sibirą. Jam buvo sudaryta byla 
Nr. 34861/3  (saugoma Lietuvos Ypatinga-
jame archyve).

Kupiškėnas prel. P. Pukys beveik 10 
metų kentėjo Sibiro lagerių kančias – tik 
1955 m. vasario 15 d. paleistas į laisvę. Buvo 
Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios altaris-
ta. Mirė 1964 m. rugpjūčio 22 d. Palaidotas 
Žemaičių Kalvarijos kapinėse prie Žemaičių 
Kalvarijos kalnų XI vietos „Rotušėje“, šalia 
kitų kunigų: kun. Pranciškaus Lukoševi-
čiaus (1841–1929 04 29), Žemaičių Kalvari-
jos klebono Plungės dekano kun. Alfonso 
Lukoševičiaus (1914–1984), kun. Stanislovo 
Joco (1899–1967), 28 metų  kun. Vincento 
Mačiuko (Wincenty Maczuk), dvejus metus 
dirbusio kapelionu; 64 m. Juozapo Myko 
(mirusio 1903 m. kovo 19 d.).   

Prelatas Povilas Pukys: LYA 
byla Nr. 34861/3

Lietuvos Ypatingajame archyve (LYA) 
saugomos sovietinių represijų aukų bylos. 
Tarp jų saugoma prel. P. Pukio byla Nr. 
34861/3. Supažindinsime su šia byla. 

Kunigo P. Pukio archyvinę bylą sudaro 
32 lapų Stebėjimo byla (pradėta 1945 m. 
liepos 30 d.; baigta 1963 m. liepos 22 d.) ir 
96 lapų Baudžiamoji byla (pradėta 1945 m. 
liepos 30 d.; baigta 1993 m. spalio 27 d.). 
Bylas užvedė Lietuvos SSR valstybės sau-
gumo komiteto (KGB) LSSR NKVD Telšių 
apskrities skyrius.

Kunigo suėmimui ruoštasi iš anksto. 
1945 m. balandžio 10 d. Plungėje tardytojo 
Raškevičiaus buvo apklausta Ona Pacevičie-
nė, tapusi pagrindine liudininke, „įrodant“ 
kunigo „kaltę“. Tas pats tardytojas balan-
džio 12 d. apklausė Joną Vitkų ir Liudviką 
Vaserytę, 14 d. – Mykolą Gelažių, 16 d. – Joną 
Šližių, 17 d. – Zenoną Vainorį, o 27 d. – Juozą 
Jasaitį. Ona Pacevičienė – po karo sovietų 
paskirto Plungės plytinės direktoriaus žmo-
na, vokietmečiu iš kalėjimo bandė išvaduoti 
suimtą vyrą. Apklaustieji  tvirtino, kad kle-
bonas priklausė prie sukilėlių sudarytos ko-
mendantūros veikusiam teismui. To užteko, 
kad būtų „įrodyta“ klebono „kaltė“.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
klebonui P. Pukiui  jau 1945 m. liepos 16 d. 

pasirašytas nutarimas areštui. Jis buvo kal-
tinamas, kad per vokiečių okupaciją     buvo 
jų sukurto  teismo nariu. Teismas mirties 
bausme nuteisdavo komunistus ir sovie-
tinius aktyvistus, tad apkaltintas RTFSR 
Baudžiamojo kodekso straipsnių 58-1 a 
ir 58-11 pažeidimais. Nutarimą pasirašė 
LSSR  NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio 
viršininkas leitenantas Juozas Petkevičius, jį 
patvirtino 2-ojo skyriaus viršininkas papul-
kininkis Izotovas, su nutarimu sutiko NKGB 
Tardymo skyriaus viršininkas kapitonas 
Rozauskas. Stebėjimo byloje rašoma, kad 
kun. P. Pukys 1945 m. liepos 19 d. areštuotas 
ir jam užvesta byla Nr. 4676. 

Kituose dokumentuose suėmimo die-
na – liepos 30 d. Orderis Nr. 65 kratai pa-
sirašytas liepos 30 d. Telšiuose tardytas tik 
pora kartų: prelatą suėmus – 1945 m. liepos 
30 d.  nuo 21 val. iki 22 val. 15 min. ir 1945 
m. rugpjūčio 4 d. nuo 9.30 val. iki 14.00 val. 
Abu kartus prelatą tardė Ulanovas.

Labai greitai rugpjūčio 7 d. prel. P. 
Pukys iš Telšių buvo perkeltas į Vilniaus 
NKGB kalėjimą. Čia tardymai vykdavo 
naktimis ir ilgiau. Po 1945 m. rugpjūčio 
13  d. vakare 20.45 val. prasidėjusio tardymo, 
kuris užsitęsė iki 1.00 val. nakties, ir 14 d. 
21.00– 23.00 val. tardymo, 14 d. NKGB vyr. 
tardytojos jaun. leitenantas Gomyranovas 
parengė nutarimą – patraukti prel. P. Pukį 
baudžiamojon atsakomybėn.

P. Pukys dar buvo tardytas rugpjūčio 
22 d. (21.30–2.30 val.) ir spalio 9 d. (23.00–
2.40 val.(?). Trūkstant įrodymų, rugsėjo 
mėnesį jaun. leit. Raškevičius Telšiuose pa-
pildomai apklausė liudininkus: rugsėjo 1 
d. Zenoną Lukošių, rugsėjo 4 d. – Edvardą 
Burkaną.

1945 m. spalio 13 d.  prel. K. Pukys buvo 
etapuotas į Vorkutą (Koževo stotis, Severo-
Pečioros geležinkelio stotis).

Komi ASSR jį tardė jaun. leitenantas 
Karatumanovas 1946 m. sausio 5 d. nuo 
20.15 val. iki 1.00 val. nakties jau sausio 6 d., 
o sausio 8 d. parengė protokolą apie tardymo 
pabaigą byloje Nr. 4676/2967. Sausio 14 d. 
pateikta kaltinamoji išvada.  Joje  pažy-
mėta, kad P. Pukys už tėvynės išdavimą 
1945 m. liepos 30 d. areštuotas ir patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn. Tardant nu-
statyta, kad kaltinamasis gyveno Plungėje, 
ir būdamas priešiškai nusiteikęs sovietinei 
valdžiai, nuo pirmųjų vokiečių okupacijos 
dienų yra okupantų sukurto „teismo“ na-
rys. „Teismo“ sprendimais vyko sovietinių 
piliečių, komunistų ir partinių aktyvistų 
masiniai šaudymai: sušaudyta apie 3 500 
žydų, 130–140 komunistų ir komjaunuolių. 
Tad P. Pukys kaltinamas pažeidęs RTFST BK 
58-1 a ir 58-11 straipsnius. Kaltinamasis kaltu 
neprisipažino, tvirtindamas, kad „teismo“ 
nariu nėra buvęs. Tačiau, pasak tardytojų, 
P. Pukio pasakymai prieštarauja liudininkų 
parodymams.

Tad kaltinamojoje išvadoje prel. P. Pukys 
pripažįstamas kaltu, byla laikoma užbaigta 

ir siūloma siųsti Ypatingajam pasitarimui, 
siūloma 10 m. lagerio konfiskuojant turtą.

1946 m. gruodžio 11 d. Ypatingasis 
pasitarimas prie SSSR valstybės saugumo 
ministro svarstė  MVD Komi ASSR (MGB 
Lietuvos SSR) P. Pukio bylą Nr. 4676/2967. 
Už Baudžiamojo kodekso straipsnių 58-1 a 
ir 58-11 pažeidimus nutarta nubausti patai-
sos darbų lageriu 7 metams. Bausmės laiko 
pradžia nuo 1945 m. liepos 30 d. Tad liepos 
30-oji ir yra tikroji prelato suėmimo data.

1946 m. gruodžio 24 d. ypač slaptas 
raštas į Syvtyvkarą MGB Komi ASSR „A“ 
skyriaus viršininkui kapitonui Modianovui 
dėl P. Pukio palikimo Vorkutos lageryje 
tolesniam teistumo laikui.

1951 m. Minlago medicininė komisija 
ištyrusi P. Pukio sveikatos būklę konstatavo, 
kad kunigas – visiškas invalidas, negalįs 
pasirūpinti savimi, todėl 1952 m. gegužės 
9 d.  buvo paskirtas į specialius, MGB prižiū-
rimus invalidų namus Potmoje (Mordovijos 
ASSR).

1952 m. spalio 10 d. iš Kauno pulkininkas 
Lapinas rašo saugumo papulkininkiui Gri-
šinui, prašydamas atsiųsti P. Pukio bylą – ji 
reikalinga rengiantis Zenono Vainoriaus 
areštui.

Tik 1955 m. pradžioje prel. P. Pukys 
galėjo sugrįžti į tėvynę. Po metų, dirbdamas 
Sedoje, sužinojo, kad jis patekęs į amnestuo-
tų asmenų kategoriją, todėl galįs gauti pasą, 
taigi galįs gyventi be gyvenamosios vietos 
apribojimo.

Tačiau sovietinė valdžia jį akylai ste-
bėjo, saugumo darbuotojai rajonuose siekė 
susipažinti su prelato byla. Tą liudija doku-
mentai – rajonuose esančių KGB įgaliotinių 
prašymai atsiųsti P. Pukio bylą susipaži-
nimui. Tarkim, 1959 m. birželio 13 d. KGB 
patikėtinis Plungės raj. Rusteika į Vilnių  
KGB archyvinio skyriaus viršininkui papul-
kininkiui siunčia slaptą raštą, prašydamas 
atsiųsti susipažinimui P. Pukio bylą ir gali-
mam patraukimui baudžiamojon atsakomy-
bėn. Panašius prašymus 1960 m. kovo 29 d. 
rašė KGB įgaliotinis (patikėtinis), Mažeikių 
raj. vyr. leitenantas Kazakevičius, 1960 m. 
balandžio 29 d.  iš Akmenės rajono, 1961 m. 
rugpjūčio 30 d. KGB įgaliotinis Kėdainių 
raj. kapitonas Lesickas, 1963 m. liepos 22 d. 
Plungės raj. majoras Černeckis.

Aukščiausiasis, pasišaukdamas prelatą 
Amžinybėn, užbaigė sovietinio saugumo 
pareigūnų „rūpestį“ altarista P. Pukiu.

Nagrinėta byla patikslina prelato suėmimo 
laiką, supažindina su P. Pukio „nusikaltimu“, 
pateikia kai kurių žinių iš kančios Sibire bei ra-
mybės nebuvimą net ir tapus amnestuotu...

Knyga „Kunigo prelato Povilo 
Pukio gyvenimo prisiminimai“

Galima pasidžiaugti, kad 2010 m. pabai-
goje plungiškio Juozo Šimkaus iniciatyva, 
Plungiškių draugijos pastangomis, koncerno 
„Achemos grupė“  lėšomis išleista knyga 
„Kunigo prelato Povilo Pukio gyvenimo 
prisiminimai“ (216 p.). 

Įvadinį žodį „Aukštaitis, tarnavęs 
žemaičių dvasinei gerovei“ parašė Telšių 
vyskupas Jonas Boruta SJ (p. 7–9), aprašo-
mąjį laikotarpį analizavo ir atsiminimus 
detalizavo dr. Arūnas Streikus: „Kun. Povilo 
Pukio prisiminimai – vienos kunigų kartos 
autoportretas“ (p. 13–23).

Prie plataus ir detalaus įžanginio 
straipsnio norisi pridurti pora svarbių, 
nepaminėtų faktų.  

Profesorius 
Bronius Dundulis

Pirmiausia – prelato Povilo Pukio finan-
sinė parama ir jos svarba sesers Paulinos 
Pukytės-Dundulienės (1887–1937) vaikams, 
ypač sūnui Broniui Dunduliui (1909 11 
26–2000 09 01), siekiant mokslo: studijuojant 
Lietuvoje ir Prancūzijoje. Todėl B. Dundulis 
ir tapo pirmuoju lietuviu istoriku, baigusiu 
Sorbonos universitetą, tapusiu žinomu 
profesoriumi, mokslininku  (apie prof. 
B. Dundulį plačiau rašyta „Vorutoje“, 2009 
m. gegužės 9 d. Nr. 9, p. 15; gegužės 23 d. 
Nr. 10, p. 15).

Apie prof. B. Dundulio mokslinį indėlį 
Lietuvos ir Prancūzijos istorijai kalbėta 
2009 m. gegužės 6 d. Istorijos dienai Kupiš-
kyje organizuotoje konferencijoje, skirtoje 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui 
ir profesoriaus Broniaus Dundulio 100-
osioms gimimo metinėms. 

Belieka tik apgailestauti, kad Vilniaus 
universitetas, kuriame prof. B. Dundulis 
ugdė ne vieną šiuo metu skambiu vardu 
besipuikuojantį mokslininką, nepanoro 
prisiminti ir pagerbti savo mokytojo bent 
100-mečio proga. O universitetui profeso-
rius atidavė visą gyvenimą – be pertraukos 
dirbo 50 metų (1941–1992): skaitė paskaitas, 
vadovavo diplominiams darbams, buvo 
kandidatinių ir 7 daktarinių (dabar habil. 
dr.) disertacijų oficialusis oponentas, kurį 
laiką buvo VU Istorijos ir filologijos fakulteto 
prodekanas, Visuotinės istorijos katedros 
vedėjas. Vilniaus universitetą garsino ir savo 
mokslo darbais – išleista 12 monografijų. 

Knygos „Kunigo prelato Povilo Pukio 
gyvenimo prisiminimai“ viršelis

Prie namo Žemaičių Kalvarijoje, kuriame gyveno prel. P. Pukys, sovi Kazimieras Tamošiūnas ir 
Leonora Zapereckienė. Atminimo lentoje įrašas: „Šiame name gyveno ir mirė prel. Povilas Pukys 

(1882–1964) po gaisro atstatęs Žemaičių Kalvarijos bažnyčią ir pastatęs dar tris bažnyčias: 
Plungėje, Stalgėnuose, Pakutuvėnuose“ 

Tęsinys kitame numeryje
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Neblėstantis senųjų portretų spindesys
Laima TUBELYTĖ-KRIUKELIENĖ, Utena

LDK valdovų ir didikų portretai

Laikydama rankoje katalogą, kurį 
išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rū-
mai, lėtai ir tyliai įeinu į pirmą parodų salę 
Vilniaus paveikslų galerijoje, kur ekspo-
nuojami LDK valdovų ir didikų portretai. 
Lengvas ir malonus virpuliukas perbėga 
per kūną. Daugiau jaučiu negu suprantu, 
kad sugrįžau į tuos laikus, kuriuose nie-
kada negyvenau. Matau veidus didikų, 
apie kuriuos skaičiau, girdėjau, kuriuos 
mačiau paveiksluose arba reprodukcijo-
se.  Į mane žiūri daug akių, kurios staiga 
pasirodė lyg kažkur matytos... Daugybę 
pro praskleistas laiko atodangas žvel-
giančių įstabių akių matau iš labai arti. 
Tas artumas priverčia mane stabtelti ir 
suvokti šio ypatingo momento didingą 
prakilnumą, suspindusį šiandienos aki-
mirkoje. Pasimetu laike ir erdvėje. Ne-
žemiškas, nerealus jausmas pasiglemžia 
mane... Noriu, kad jis manęs neapleistų. 
Pirmiausia akimis aprėpiu visą paveikslų 
ekspoziciją. Matau daug prabangiai ir 
puošniai apsirengusių kilmingų žmonių. 
Kažkokia nežemiška ramybė tvyro er-
dvėje... Mano mintys keliauja praėjusių 
epochų keliais. Staiga pajuntu, kad labai 
noriu pamatyti karalienę Barborą Radvi-
laitę. Juk daugybę kartų kalbėjausi su 
Barbora... Kuo greičiau noriu ją pamatyti. 
Skubu prie nedidelio portreto, nutapyto 
nežinomo XVIII a. II p. dailininko. Taip, 
tai ji, Barbora Radvilaitė, antroji Lenkijos 
karaliaus (1530/1548–1572) ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio (1529/1544–1572) 
Žygimanto Augusto žmona. Pajuntu 
keistą ilgesį. Matau ir jaučiu   Barboros 
veide lyg nerimo, o gal nostalgijos žymę. 
Klausiu jos: „Kas atsitiko?“ Sulaikau 
kvėpavimą ir vėl žvelgiu į karalienės akis. 
Štai palaiminga akimirka – didelės gražios 
akys jau ramiai žiūri į mane... Atrodo, 
kad Barbora Radvilaitė kažką gero norėtų 
pasakyti... Dar kartą atidžiai pasižiūrėjusi 
pamatau jos veide lengvą, švelnią šypseną 
ir svajonėse paskendusį žvilgsnį. Viskas 
gerai, pagalvoju... Suprantu, nors ir ne-
lengvas buvo karalienės gyvenimas, bet 
neapsakomai turtingas ir ryškus. Ta ryški 
Barboros Radvilaitės šviesa, sklindanti 
iš praėjusių epochų, neblanksta iki šiol. 
Nepaprastu grožiu ir moterišku žave-
siu, elegancija,  įstabiu protu bei stipria 
meilės liepsna deganti  moteris spindi ir 
švyti amžinai... Apakinta šios neregėtos 
šviesos, prieš dvejus metus aš taip pat 
nutapiau Barboros Radvilaitės portretą. 
Amžininkams spręsti, kaip man pavyko 
sukurti šios didžios moters portretą, bet 
jaučiuosi lyg būčiau atlikusi kažką gero. 
Nesigailiu. Šią įdomią parodą aplankiau 
net keturis kartus. Dar ne sykį norėčiau 
ateiti į Vilniaus paveikslų galeriją ir min-
timis pasidalinti su Jogaila, Chodkevičiais, 
Radvilomis, Sapiegomis, Pacais ir kitais 
LDK kunigaikščiais ir didikais. Bet šįsyk 
skubu į paskaitą „Portreto meno ypatu-
mai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
didikų atvaizduose“, kurią skaito prof.
dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė. Įdomi 
paskaita. Į atmintį įstringa paskutiniai 
paskaitoje pasakyti žodžiai: „Kiekvienas 
žmogus mokosi regėti, žiūrėdamas į 
portretą.“ Nors parodą aplankiau keletą 
kartų, bet po šių menotyrininkės pasaky-
tų žodžių klausiu savęs: „O aš ar moku 
regėti, žiūrėdama į portretą?“ Negaliu 
atsakyti. Gal tiksliausias atsakymas būtų 
toks – mokausi. Bet nežiūrint to, moku ar 
nemoku regėti, man be galo įdomu žvelgti 
į LDK didžių asmenybių portretus. Prieš 
akis iškyla garsūs ar primiršti mūsų krašto 
praėjusių epochų didikų ir valdovų veidai. 
Užplūsta prisiminimai apie nuveiktus jų 
darbus, atliktus žygdarbius bei iškovotas 
pergales. Portretuose yra užfiksuota infor-
macija apie  portretuojamąjį, jo aprangos 
ypatybes, veiklą bei socialinį statusą. Dar 
kartą „prisiliečiu“ prie girdėtų ar nežino-
mų portretų kūrėjų vardų. Tai dailininkai: 
Danielius Šulcas, Martynas Almontė, 

Pranciškus Smuglevičius, Marčelas Bača-
relis, Juozapas Pičmanas ir kt. Nemažai 
dailininkų vardų išliko, bet tiek pat, o gal 
dar daugiau ištrynė laikas. Gaila...

Parodoje pristatyti LDK valdovų ir 
didikų portretai neabejotinai turi svarbią 
ne tik meninę, bet ir istorinę vertę. Tad 
savaime suprantamas per doc. dr. Dei-
manto Karvelio paskaitą „Svečiuose pas 
Chodkevičius – Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės didikų istoriniai portretai“ 
klausytojams pateiktas klausimas: „Jei iš 
istorijos „išimtume“ kai kurias gimines, ar 
nesubyrėtų atskiros epochos?“

Vėliau istorikas D. Karvelis sampro-
tavo, jog LDK istorinė praeitis būtų nyki 
ir neįdomi be Radvilų, Chodkevičių, 
Sapiegų ar kitų garsių giminių.  Doc. 
dr. Deimantas Karvelis kartu su doc. dr. 
Eugenijumi Saviščevu diskutavo apie tai, 
kas yra didikas. Istorikas E. Saviščevas 
teigia: „Didikas – kažkas didelio. Mūsų 
tautos didikai apie save mąstė kaip apie 
didelius dvasiškai ir fiziškai. <...>Trys 
dalykai šias asmenybes išskiria iš kitų, 
tai: kilmė, turtas, ir padėtis valstybėje, 
visuomenėje.“ Istorikas D. Karvelis LDK 
didikų išskirtinumą iš minios sutvirtina ir 
papildo kitais trimis dalykais: žemėtvar-
kos turėjimu, politinėmis pareigybėmis ir 
aristokratiniais  titulais.

Dr. Genutė Kirkienė iškalbingai pri-
statė didikų Chodkevičių giminę. Pasak 
istorikės G. Kirkienės, Jono Karolio Chod-
kevičiaus  kilnios ir aukštos vertybinės 
nuostatos, nušvietusios kiekvieną šio 
garsaus žmogaus žingsnį, buvo šios: meilė 
Tėvynei, Valdovui ir Dievui. Matyt, todėl 
garsųjį J. K. Chodkevičių lydėjo sėkmė 
Salaspilio mūšyje.

Doc. dr. E. Karvelis labai įdomiai ir 
pagarbiai pristatė Radvilų giminės reikš-
mę LDK. Jis su lietuvišku pasididžiavimu 
pabrėžė, kad didikams Radvilams Garbė 
buvo pati didžiausia vertybė. Dievo garbė, 
Tėvynės garbė ir giminės garbė šiai iškiliai 
didikų giminei buvo šventi dalykai.

Po dviejų išklausytų paskaitų dar 
ilgai skendėjau mintyse, vis prisimin-
dama matytus senuosius LDK valdovų 
ir kunigaikščių portretus bei praėjusias 
epochas, padovanojusias ne vieną istorinę 
asmenybę. LDK laikais reprezentaciniai 
portretai vaidino didelį vaidmenį. Tai 
buvo vaizdus ir pagavus informacijos per-
davimo ir priėmimo būdas. Net ir praėjus 
ištisoms epochoms, mes šiandien galime 
didžiuotis, turėdami galimybę pažvelgti 
į aukštus LDK pareigūnus: vaivadas, 
etmonus, kanclerius bei jų artimuosius 
ir gimines, šlovinusius ir garsinusius 
įvairiais  nuopelnais savo kraštą. Parodos 
ekspozicijoje galima išvysti po keletą ar 
vieną kunigaikščių Radvilų, Sapiegų bei 
Vyšnioveckių portretus. Iš arti galima 
pažvelgti į grafų Chodkevičių, Pacų, Tiš-
kevičių ir kitų  žymių istorinių asmenybių 
atvaizdus. 

Moterų atvaizduose akcentuojamas 
asmeninis jų žavesys bei moteriškumas. 
Neretai jų veiduose – meilės šiluma ir 
gerumas. Vedina trapaus ir švelnaus jaus-
mo, prieinu prie LDK etmono ir Vilniaus 
vaivados Mykolo Kazimiero Radvilos 
(1702–1762) dukters, Ignoto Felikso Mo-
ravskio žmonos Teofilės Konstancijos 
Radvilaitės-Moravskienės (1738–1818) 
portreto (nežinomas dailininkas, apie 
1762 m.). Į mane žvelgia susimąsčiusi, 
švelni ir kartu išdidi moteris. Žvelgiu į 
ją ir bandau įsivaizduoti jos gyvenimą. 
Pavyksta... Ilgokai pastovėjusi prie šio 
atvaizdo, prieinu prie LDK arklidininko 
Udalsiko Kristupo Radvilos (1712–1770) 
žmonos Sofijos Rey-Radvilienės (1716–
1748) portreto (dailininkas – Bazilijus Kli-
kovskis, 1740 m.). Matau mįslingą ir kartu 
žavų moters veidą. Žvilgsnis įdėmus ir 
nuoširdus. Šiame portrete įžvelgiu mote-
riškumo, elegancijos ir kilnumo apraiškas. 
Gera pastovėti, pamąstyti, nors jausmus 
apibūdinti nėra paprasta.

Niekaip negaliu atsitraukti nuo Len-
kijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Jono Sobieskio (1674–1696) 
žmonos Marijos Kazimieros de la Grange 
d’ Arguien (1641–1716) portreto. Paveiks-
las dvelkia solidumu ir prabanga. Portre-
tuojamoji žvelgia žavingu, bet kartu lyg 
ir ilgesingu žvilgsniu. Netikėtai  pastebiu 
nostalgišką ilgesį veide. Gal pasirodė? Bet 
vis dėlto... Pasitraukiu šiek tiek toliau. Šios 
moters žvilgsnyje jaučiu švelnumą, kurį 
dar labiau sustiprina atsiradusi lengva ir 
miela šypsena. Atrodo, lyg ši didi moteris 
norėtų kažką tyliai ištarti...

Sustoju ir pasineriu į tą pačią nuo-
taiką, kurioje gyvena Kristina Liudvika 
Pociejūtė-Sadovskienė (g. apie 1660 m.) 
(nežinomas XVIII a. I p. dailininkas). 
Solidi kūrinio spalvinė gama, aprangos 
subtilybės primena, kad atvaizdas yra 
kilmingos moters. Į jausmų sūkurį mane 
įtraukia vidinis portretuojamosios grožis. 
Ta vidinė šviesa atsispindi šypsenoje ir 
žvilgsnyje, kuris spinduliuoja gerumą ir 
moterišką švelnumą. 

Ilgai stoviu prie Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto 
Senojo (1506–1548) pirmosios žmonos 
Barboros Zapolijos (1495–1515) biusto 
(nežinomas XVI a. I ketv. dailininkas). 

Didelę meninę vertę turintis kūrinys mane 
pavergia moterišku grožiu, natūralumu ir 
tikroviškumu.

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Jono Sobieskio dukters Tere-
sės Kunigundos (1676–1730) portretas – 
(dailininkas Žanas Fransua de Trua, apie 
1690 m.) – tikras moteriškos elegancijos, 
gracijos ir grožio įsikūnijimas.

Gaila, bet straipsnyje aprašyti visus 
patirtus įspūdžius, aplankius parodą 
Vilniaus paveikslų galerijoje ir išklausius 
dvi paskaitas, sudėtinga. Daug kas liko 
nepasakyta... Bet juk ne tas svarbiausia. 
Svarbiausia, kad įspūdžiai bei prisimi-
nimai gyvena manyje iki šiol ir, manau, 
neapleis ateityje. Žinau, jie lankys mane 
intriguojančiu savo grožiu, kilmingu soli-
dumu bei istoriniu epochų dvelksmu.

Didelis džiaugsmas yra regėti, prisi-
minti, svajoti bei interpretuoti. Istorikas 
E. Saviščevas teigia: „Be didikų istorijos 
mes niekaip nepažinsime žmogaus. Turi-
me pažinti tą žmogų, kuris atveria vartus 
į epochą.“ Juk portretai pirmiausia yra 
istorijos šaltinis. Jie labai daug gali pasa-
kyti ne tik apie vaizduojamą žmogų, bet 
ir apie tą laikotarpį, kuriame jis gyveno. 
Kūriniai, kurie atspindi konkrečios kultū-
ros bei epochos tikrovę, įvykius, turi neį-
kainojamą istorinę ir meninę vertę. Ryškių 
istorinių asmenybių portretai byloja apie 
šlovingą ir garbingą mūsų tautos praeitį. 
Pagarba krašto istorinei praeičiai įkvepia 
ir įpareigoja ją įprasminti ir aktualizuoti 
šiandienos kūrybos darbuose.

Dailininkė Laima Tubelytė-Kriukelienė, 
„Barbora Radvilaitė“, aliejus, drobė, 2010 

Dailininkė Laima Tubelytė-Kriukelienė, „Sofija 
Vytautaitė“, aliejus, drobė, 2012 
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Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

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

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

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

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

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, go-
muriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Skaitytojų dėmesiui!
VšĮ „Vorutos“ fondas išleido naują 2013 m. 

Trakų bažnyčios kalendorių. Kviečiame įsigyti 
Trakų bažnyčioje, Vilniaus centriniame, „Katalikų 
pasaulis“ knygynuose arba teirautis 

el. paštu buhalterija@voruta.lt.  

Kviečiame į religinio meno XII parodą „GLORIA DEO“
Maloniai kviečiame jus da-

lyvauti katalikų dailininkų re-
liginio meno kūrinių parodoje 
„GLORIA DEO“, kuri vyks 2012 
12 02–2013 03 05. Paroda bus 
eksponuojama Birštono sakra-
liniame muziejuje, Birutės g. 10, 
LT-59217 Birštonas. Parodos ati-
darymas gruodžio 2 d., advento 
pirmąjį sekmadienį. Birštono sakralinis muziejus

Dėl Vilniečių ainių klubo pirmininko 
Kęstučio Kazio Šimo mirties nuoširdžiai 

užjaučiame velionio šeimą, artimuosius.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Eugenijui Čerškui, Genoefai Eitmontienei, 
Žiedūnai ir Viktorui Jenciams, Tadui Stommai, Kanados Lietuvių 
Katalikų Centrui už paramą ir nuoširdų bendravimą.

„Vorutos“ redakcija

Padėka
Mieli „Vorutos“ skaitytojai,

nuoširdžiai dėkojame, kad VšĮ „Vorutos“ fondui šiais metais sky-
rėte 2 proc. pajamų mokesčio sumos pagal LR labdaros ir paramos 

įstatymą. Džiaugiamės, kad prisidedate prie Lietuvos istorijos 
populiarinimo, tautiškumo ugdymo.

„Vorutos“ redakcija

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

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


