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2013 m. sausio 31 d. pradėtas Lietuvių 
švietimo draugijos „Ryto“ šimtmečio minė-
jimas truko visus metus. Nuo straipsnelių 
periodikoje iki mokslinių straipsnių, nuo pra-

nešimų konferencijose – iki solidaus mokslo 
straipsnių leidinio.

„Ryto“ šimtmečio jubiliejiniai renginiai 

Linksmų šv. Kalėdų ir gerų Naujųjų metų

Keletą metų trukusį Lietuvos ambasados, 
lietuvių skulptorių ir čekų akademikų bendradar-
biavimą gruodžio 10 dieną vainikavo prestižinia-
me Prahos Vinohradų rajone atidengta atminimo 
lenta čia gyvenusiam lietuvių tautos patriarchui, 
daktarui Jonui Basanavičiui.

Skulptorių Svajūno Jurkaus, Sergejaus 
Plotnikovo ir architekto Vlado Balsio atmi-
nimo lenta, su joje atgijusiu lietuvių vedliu į 
nepriklausomybę, Čekijos sostinėje atideng-
ta neatsitiktinai. Būtent Prahoje 1883 metais 
J. Basanavičius parengė pirmąjį lietuvybę 
kursčiusio kultūros žurnalo „Aušra“ numerį 
ir parašė žymiąją jo prakalbą, tapusią lietu-
vių tautinio atgimimo manifestu.

 Iškilmingoje memorialinės lentos ati-
dengimo ceremonijoje šį projektą nuo pat 
pradžių globojęs Lietuvos ambasadorius Če-
kijoje Aurimas Taurantas pažymėjo, kad nuo 
šiol vieno prestižinių Prahos rajonų praeiviai 
nuolat matys Lietuvos ir Čekijos istorijos ir 
kultūros sąsajas įamžinusį ir Lietuvos meno 
tradicijas atskleidžiantį simbolį.

 „Puiku, kad Lietuvos patriarcho, pir-
mojo Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataro pėdsakus Prahoje įamžinti pavyko 
būtent dabar – kai į garbingai savo misiją 
prie ES Tarybos vairo baigiančią Lietuvą 
sutelktas viso žemyno dėmesys“, – sakė 
ambasadorius.

Praha buvo ir Basanavičiaus asmeninės 

laimės miestas – čia jis sutiko savo didžiąją 
gyvenimo meilę ir būsimą žmoną Gabriellą 
Eleonorą Mohl. Jų pažintis užsimezgė būtent 
prie namo, ant kurio nuo šiol puikuosis 
atminimo lenta.

 Prie jos atsiradimo svariai prisidėjo ir J. 
Basanavičiaus gyvenimą Prahoje tyrinėjęs 
lituanistas, Masaryko universiteto dėstyto-
jas Vaidas Šeferis, 2009 m. parengęs knygą 
„Mano tėvynė – prie jo širdies“, kurioje iš-
spausdintas ir G. Basanavičienės dienoraštis 
bei laiškai J. Basanavičiui.

 Susimąsčiusio J. Basanavičiaus bareljefo 
autoriai jį kurdami panaudojo lietuvių liau-
dies ornamentiką, taip pat dažną senosios 
kalvystės elementą ir pažadintos lietuvių 
tautos simbolį – saulutę.

 Tą patį vakarą į Prahos naujamiesčio ro-
tušėje vykusį iškilmingą renginį, skirtą me-
morialo atidengimui ir pirmininkavimo ES 
pabaigai, susirinko Čekijos Senato, valdžios 
institucijų, Prahos savivaldybės atstovai, 
Čekijos lietuviai, diplomatai, čekų politikai 
bei žurnalistai, baltų kultūros tyrinėtojai. Į 
susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos ambasa-
dorius Aurimas Taurantas ir Čekijos Senato 
pirmininkas Milanas Štěch, savo kalboje 
aptaręs Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 
ir įvardijęs jį kaip matomą ir sėkmingą.

www.Bernardinai.lt
Atminimo lenta Jonui Basanavičiui Prahoje. 
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Memorialinės lentos kunigui profesoriui Petrui Kraujaliui, Tilto skg., atidengimo momentas. 
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Mažoji Lietuva

Martyno Jankaus gyvenimo atspindžiai 
Šilutės muziejuje*

Inga RADAVIČIŪTĖ, Šilutės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja
Kaip žinoma, Martynas Jankus yra 

viena ryškiausių ir įtakingiausių Mažosios 
Lietuvos asmenybių. Jo asmeninio gyve-
nimo fragmentai ir veiklos barai nušviesti 
spaudos puslapiuose, leidiniuose. Tačiau 
vis dėlto dar nepakankamai išsamiai 
ištyrinėta ir publikuota straipsnių apie 
šią iškilią asmenybę. Šilutės muziejuje 
sukaupta medžiaga, susijusi su Martynu 
Jankumi, yra vienas iš šaltinių tolimes-
niems tyrinėjimams ir publikacijoms. 

Muziejaus fotografijos rinkiniuose 
saugoma daugybė fotografijų, kuriose 
įamžinta Mažosios Lietuvos patriarchas 
su žymiais to meto žmonėmis, jo dukra 
Elzė Jankutė ir kiti šeimos nariai skirtin-
gais jų gyvenimo laikotarpiais ir įvairiose 
vietose. Reikia pažymėti, kad dauguma 
nuotraukų – tai originalių fotografijų ko-
pijos. Nemažai jų publikuota įvairiuose 
leidiniuose, straipsniuose.

Raštijos rinkiniuose saugomi eks-
ponatai yra M. Jankaus visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo atspindžiai. O 
atsiminimai atskleidžia, kokia Mažosios 
Lietuvos patriarcho asmenybė buvo lie-
tuvių amžininkų akimis. 

Visą muziejuje saugomą medžiagą, 
t. y. fotografijas ir raštijos eksponatus, 
galima suskirstyti į  keletą temų, kurios 
atskleidžia M. Jankaus gyvenimą ir jo 
asmenybę įvairiais rakursais:

1. Martyno Jankaus ir jo šeimos li-
kimo vingiai.

2. Mažosios Lietuvos spaustuvinin-
kas, visuomenės veikėjas.

3. Martynas Jankus – žymiausias 
Bitėnų kaimo gyventojas.

4. Martyną Jankų prisimenant...

Martynas Jankaus 
ir jo šeimos likimo vingiai 

Šilutės muziejuje saugomi eksponatai 
iliustruoja M. Jankaus šeimos gyvenimą 
nuo Pirmojo pasaulinio karo, kai jie buvo 
ištremti į Rusiją,  Samaros guberniją. Ką 
jiems teko patirti, išgyventi, pateikia Elzė 
Jankutė savo prisiminimuose. Ji teigia: 
„Tėtatis eidavo pas kaimiečius dirbti. 
Vienam pečių pamūrydavo. Kitam stalą 
padirbdavo. Trečiam vėl kelias kėdes. Už 
tai gaudavo maisto produktų: duonos, 
kiaušinių ir kai kada ir lašinių. Mudvi su 
Elze megzdavome, tai kojines, tai skaras. 
<...> Aš buvau „kaimo raštininkas“.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam ka-
rui M. Jankus su šeima grįžo į Mažąją Lie-
tuvą ir apsistojo gimtuosiuose Bitėnuose. 
Beveik visose nuotraukose patriarchas 
įamžintas su šeimos nariais, svečiais arba 
užfiksuoti jo vaikai: Martynas, Elzė, Edė, 

Martynas Jankus Kaune, 1939 m.

Leidinėlis, spausdintas 
Martyno Jankaus spaustuvėje

Vilniaus skautai su Martynu Jankumi apie 1930 m.

Kristupas, Urtė. Jankaus šeimos veiduose 
atsispindi džiaugsmingos emocijos. Bitė-
nuose jie randa ramybės oazę. Čia M. Jan-
kus atšvenčia gražias šventes. Muziejuje 
yra keletas fotografijų, kuriose užfiksuoti 
patriarcho 75 ir 80 metų jubiliejai. Tarp 
sveikintojų galima pamatyti ir Mažosios, 
ir Didžiosios Lietuvos atstovus. 

Žinoma, kad šiuo idilišku laikotarpiu 
Jankaus šeima artimai bendravo su Lie-
tuvos Respublikos pulkininku, Lietuvos 
skautų sąjungos vyriausiuoju skautininku 
Juozu Šarausku ir jo žmona Sofija Šaraus-
kiene. 1932 m. Elzė Jankutė ir S. Šarauskie-
nė nufotografuotos Nidoje, prie pasienio 
punkto, Lietuvos pusėje. Fotografijos 
kairėje pusėje matome Lietuvos pasienio 
punktą ir pasienietį, tikrinantį dviejų 
turistų leidimus. Apie 1935 m. E. Jankutė 
ir Šarauskai įamžinti vaikštinėjantys po 
Nidos kopas. Tai tik keletas draugystę 
įrodančių fotografijų.

1939 m., Vokietijai užėmus Klaipėdos 
kraštą, M. Jankus pasitraukia į Kauną. 
Iš veido dingsta šypsena, atsiranda nu-
sivylimo šešėlis, nuovargio požymiai, 
ryškiai pasensta.  Žinoma, kad M. Jankų 
lankydavo Mažosios Lietuvos kultūros 
veikėja Lidija Bajoraitė, kuri tuo metu 
taip pat gyveno Kaune. 

1944 m. M. Jankus grįžo į Bitėnus, ta-
čiau artėjant frontui, hitlerinės kariuome-
nės iškeltas į Vokietijos gilumą. 1946 m. 
Martynas Jankus išleido paskutinį atodū-
sį. Jis palaidotas Vokietijoje, Flensburge. 
1950 m. jo vaikai Elzė ir Kristupas emi-
gravo į Torontą, nes tik Kanada priėmė 
neregius tremtinius. Čia gyvendama 
Elzė nepamiršo savo šaknų. Jos namuose 
ant sienos kabėjo tėvo portretas. Kaip ir 
Bitėnuose, E. Jankutės namuose netrūko 
svečių ir geros nuotaikos.  Kanadoje Elzė 
ir Kristupas gyveno iki mirties, palaidoti 
Toronto kapinėse. Šalia ilsisi ir kiti M. 
Jankaus vaikai: Urtė bei Edė. 

Mažosios Lietuvos spaustuvininkas, 
visuomenės veikėjas

Mažosios Lietuvos enciklopedijoje 
Martynas Jankus pirmiausia pristatomas 

kaip  Mažosios Lietuvos spaudos veikė-
jas. Muziejaus raštijos rinkinyje saugomi 
Bitėnuose,  M. Jankaus spaustuvėje, 
lietuvių kalba išspausdinti keli leidiniai 
ir knygos. Jos pasirodė XX a. 1 deš. Tik 
viena brošiūra „Anegdotai, iszsitarimai ir 
patarles isz gyvenimo senoves. Grekonu 
bei Rymijonu“ išspausdinta 1893 m. Joje 
pateikiamos didžiųjų senovės mąstytojų, 
filosofų mintys, pamokančios trumpos 
istorijos. 

Tačiau kaip žinoma, Martynas Jankus 
neapsiribojo vien spaustuvininko darbu. 
Jis inspiruotas visuomenės veikėjo, pu-
blicisto, filosofijos daktaro Jurgio Zauer-
veino, kartu su bendraminčiais 1885 m. 
įsteigė pirmąją tautinę Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją „Birutė“. Draugija suak-
tyvino lietuvininkų visuomeninę veiklą. 
Muziejuje saugoma „Birutės“ draugijos 
išleista knyga „Byrutės“ garsai: parinktos 
dainelės vartojimui Lietuvos jaunuome-
nei“ ir fotografija, kurioje – draugijos 
valdyba su poetu Andriumi Višteliu.

Martynas Jankus sulaukęs garbaus 
amžiaus aktyviai dalyvavo įvairiuose 
renginiuose. Jis  įamžintas ir vieno istori-
nio įvykio centre. Fotografijoje užfiksuota 
kaip Martynas Jankus kartu su minia 
žmonių Pagėgių geležinkelio stotyje 
pasitinka lietuvių kilmės lakūną Feliksą 
Vaitkų, kuris bandė pakartoti Dariaus 
ir Girėno skrydį per Atlantą. Lakūnas 
1935 m. rugsėjo  21 d. lėktuvu „Lituanica 
II“ iš Niujorko išskrido į Kauną. Tačiau 
aplinkybės susiklostė taip, kad lakūnas 
turėjo nusileisti Airijoje. Besileidžiant su-
gedo lėktuvas ir skrydžio tęsti nebebuvo 
galima. Į Lietuvą F. Vaitkus grįžo trauki-
niu, dalyvavo įvairiuose susitikimuose. 

Reikia pažymėti, kad dar vienas 
ryškus M. Jankaus nuopelnas – Rasos 
(Joninių) švenčių atgaivinimas ant Ram-
byno kalno. Kaip žinoma, jos šioje vietoje 
pradėtos rengti XIX a. pab. Šventėse 
dalyvaudavo vietiniai, iš toliau atvykę 
lietuvininkai, būdavo uždegamas au-
kuras, skambėdavo lietuviškos dainos, 
vykdavo teatralizuoti vaidinimai. Pirmojo 
pasaulinio karo metais Joninių tradicija 
nutrūko, tačiau prijungus Klaipėdos 

Sofija Šarauskienė ir Elzė Jankutė prie pasienio 
punkto Lietuvos pusėje, Nidoje. 1932 m.

Nukelta į 3 p.
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Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Karaliaučiuje sekretorius Otonas Paleikaitis 
ir Martynas Jankus ant Rambyno kalno, 1936 m.

Martynas Jankus Martyną Jankų 80 metų jubiliejaus proga pasveikinti atvyko lietuviai iš Vilniaus. Bitenai, 1938 m.

Kristupas ir Elze Bitenuose. Apie 1937 m.

Mažoji Lietuva

Martyno Jankaus gyvenimo atspindžiai 
Šilutės muziejuje*

Inga RADAVIČIŪTĖ, Šilutės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja
Atkelta iš 2 p.

Elze Jankute savo namuose, Toronte. 
Apie 1983 m.

kraštą prie Lietuvos Respublikos, patri-
archo pastangomis Joninių šventės buvo 
atgaivintos. Martynas Jankus ne vieną 
svečią ir ekskursantą priėmė ant Ram-
byno kalno, ne vieną istoriją ir legendą 
pasakojo apie šią vietą. Ant Rambyno 
kalno su Martynu Jankumi susitikdavo 
ir aukšti Lietuvos pareigūnai. Vienas iš 
jų – Lietuvos Respublikos generalinio 
konsulato Karaliaučiuje sekretorius Oto-
nas Paleikaitis. 

Martynas Jankus – žymiausias 
Bitėnų kaimo gyventojas

Martynas Jankus, gyvendamas Bi-
tėnuose su šeima, nuolat sulaukdavo 
svečių –  jis tapo net viso krašto įžymybe. 
Tai patvirtina fotografijos, atsiminimai 
ir istorinėje raštijoje saugoma adresų 
knyga, kurioje kaip vienas iš adresavimo 
pavyzdžių panaudotas  Martyno Jankaus 
adresas. 

Iš fotografijų žinoma, kad apie 1930 m. 
su Mažosios Lietuvos patriarchu susitiko 
Vilniaus skautai, kurie plaukė į Nidą. M. 
Jankus su jais nusifotografavo garlaivy-
je. Taip pat jį aplankė Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto studentai ir ne 
viena ekskursantų grupė. Keliose nuo-
traukose – „kadetų mokyklos karininkai 
iš Kauno“ įsiamžinę su M. Jankumi, 
moterų grupė patogiai įsitaisiusi patri-
archo sodyboje. 1934 m. rugpjūčio 8 d. 
baidarininkai plaukdami iš Kauno į Klai-
pėdoje vykusią šventę sustojo Bitėnuose 
ir, žinoma, aplankė M. Jankų. Jis ir pats 
tą dieną irklavo baidarę. 

1936 m. po Klaipėdos kraštą keliavo 
keliolika lietuvių, tarp jų ir Liuda Trei-
gytė-Karužienė, kuri visos kelionės metu 
rašė atsiminimus. Muziejuje saugomas 
1936 m. liepos 6 d. rašytas laiškas. Jame 
autorė aprašo susitikimą su M. Jankumi 
ir jo dukra E. Jankute: „Bitėnuos mus 
sutiko p. Elzė Jankutė paprasta, maloni 
bei nuoširdi lietuvaitė, tautiškais rūbais 
apsirengusi, kuriuos puošė kelios eilės 
lygių, kaip poteriai, gintaro karolių. Vė-
liau atėjo ir patriarchas Martynas Jankus, 
žilas, bet jaunos dvasios senelis. Jo namai 
yra lyg kokie užeigos namai.  Tėvas jam 
buvo palikęs 100 margų ūkį, bet dabar 
tebeturi vieną, kiti išėjo bespausdinant 
lietuviškas knygas, bedirbant lietuvišką 
darbą. Jis čia yra nepamainomas žmo-

gus, kurį lanko visi lietuviai be pažiūrų 
skirtumo, neaplenkia ir svetimtaučiai, 
jei užklysta į šį kraštą, o jis visus priima, 
vaišina „kafe“ ir kalba tiesius, nuošir-
džius žodžius. 

Paskui mus atvažiavo istorijos moky-
tojų – 70 asmenų ekskursija, jis juos visus 
gražiai priėmė ir vaišino. Vakare buvom 
ant Rambyno kalno stovyklaujančių 
Pagėgių gimnazijos skautų suruoštam 
lauže. <...> Prie aukuro kalbėjo patriar-
chas, jo žodžiai skambėjo kaip muzika ir 
kėlė gražius vaizdus, o kūnas nerviškai 
virpėjo: nuo jo žodžių stiprumo, nuo 
aplinkos mistiškumo. Taip ir atrodė, kad 
medžių viršūnėse šlama lietuvių prose-
nių dvasios ir džiaugiasi, kad Lietuvos 
šviesuoliai aplankė seną Rambyno kalną, 
kur jie garbino savo dievus, eidami į 
kovą su ateiviais iš vakarų ar pietų. Jie nė 
vieno žingsnio neatiduodavo veltui, bet 
aplaistydavo savo krauju. <...> Sugrįžę 
iš Rambyno patriarcho menėj klausėmės 
kanklių muzikos koncerto. Gali įsivaiz-
duoti kaip įspūdinga: senoviška menė, 
vidury kolona, kuri laiko lubas, prie 
jos sėdi du kanklininkai, aplinkui stovi 
stalai užtiesti lietuviškų raštų staltiesėm, 
apkrauti valgiais liudija, kad neseniai čia 
buvo daug svečių. Prie vieno iš jų sėdi 
žilas senelis (prie kitų mes susispietę) ir 
klausosi kanklių muzikos. Atrodė man, 
kad gyvenu senais senais kunigaikščių 

laikais ir pas žymiausią iš jų klausausi 
vaidilų kankliavimo.“.Kelionės  aki-
mirkos įamžintos ir fotografijose, deja, 
dauguma jų neryškios.

Martyną Jankų prisimenant...

Pagerbiant Martyno Jankaus atmini-
mą, 1981 m. Bitėnuose atidarytas M. Jan-
kaus memorialinis muziejus. Jis įkurtas 
Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo 
Domo Kauno iniciatyva. M. Jankaus 
memorialiniu muziejumi 18 metų rū-
pinosi  Birutė ir Kazimieras Žemguliai. 
Jie surinko knygų, laiškų, laikraščių ir 
žurnalų iškarpų, žmonių atsiminimų apie 
Mažosios Lietuvos patriarchą. Reikia pa-
žymėti, kad dauguma Šilutės muziejaus 
rinkiniuose saugomų eksponatų, susiju-
sių su Martynu Jankumi, yra perduoti 
būtent šių Bitėnų kaimo šviesuolių. 

Reikia pažymėti, kad Martyno Jan-
kaus memorialinio muziejaus kolektyvo 
dėka Mažosios Lietuvos patriarcho as-
menybė pagerbiama jų organizuojamų 
įvairiausių renginių metu. Ši konferen-
cija – ne išimtis.

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

(Bitėnai, Pagėgių sav.) vykusioje 
konferencijoje, skirtoje Klaipėdos 

krašto metams paminėti
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Švietimo ir ugdymo literatūra lietuvių kalba XX a. padžioje
Arida RIAUBIENĖ, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro bibliografė

Spaudos draudimo panaikinimas, 1905–
1907 m. revoliucinis sąjūdis Rusijoje pra-
dėjo naują Lietuvos politinio ir kultūrinio 
gyvenimo etapą. Didysis Vilniaus seimas 
paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo jos 
etnografinėse ribose programą, kurioje tarp 
kitų reikalavimų buvo iškeltas ir tautinės 
mokyklos klausimas. Pasikeitusi politinė 
ir kultūrinė situacija leido Lietuvoje XX a. 
pradžioje pradėti kurti lietuviškos švietimo 
sistemos pradmenis. 

Lietuviškos mokyklos buvo steigiamos 
privačia iniciatyva. Jas steigė privatūs 
asmenys, švietimo draugijos, religinės or-
ganizacijos. Pavyzdžiui, „Saulės“ draugija 
1905–1918 m. išlaikė ir įkūrė 78 lietuviškas 
pradžios mokyklas1. Palyginimui galime 
paminėti, kad „Žiburio“ draugija išlaikė 29, 
„Ryto“ – 29, kitos draugijos – 15 pradžios 
mokyklų2.

Keitėsi ir valdiškų mokyklų tinklo 
struktūra. Vietoj cerkvinių parapinių mo-
kyklų steigiamos pasaulietinės valdinės 
pradžios mokyklos. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą Vilniaus, Kauno, Suvalkų gubernijose 
veikė daugiau kaip 1620 pradinių mokyklų, 
kuriose mokėsi apie 80 tūkst. vaikų3. 1914 m. 
Lietuvoje veikė 25 gimnazijos, 19 progimna-
zijų, 2 realinės mokyklos4. Valdinių ir priva-
čių mokyklų tinklo plėtra didino mokymo 
apimtį, atsirado ugdymo bei pedagoginės 
literatūros poreikis.

Šiame straipsnyje apžvelgsime 1905–
1917 m. pasirodžiusius ugdymui ir peda-
gogikai skirtus leidinius pagal jų išleidimo 
datą, vietą, apimtį (didžiąją spaudinių dalį 
sudaro brošiūros) bei informacijos pobūdį.

1905–1917 m. nacionalinės retrospekty-
viosios bibliografijos apskaitos duomenimis, 
buvo išleistos 5393 knygos ir brošiūros. Švie-
timui ir ugdymui skirta literatūra tesudarė 1,2 
proc. visos spaudos produkcijos. Naudojantis 
nacionalinės bibliografijos duomenų banku 
iš 60 pozicijų, kurias sudaro bibliografinai 
įrašai, skirti švietimui ir ugdymui, 17 pozi-
cijų leidiniai pasirodė Kaune. Tai „Saulės“ 
draugijos ir Šv. Kazimiero draugijos knygelės. 
Antrą vietą pedagoginės literatūros leidyboje 
užima Vilnius – 10 leidinių. Šalia Vilniuje vei-
kusių „Ryto“, „Žiburėlio“, „Vilniaus aušros“ 
draugijų knygas leido ir kai kurių periodinių 
leidinių redakcijos – „Vilties“ bei „Vilniaus 
žinių“. Keletas leidinių pasirodė Marijampo-
lėje – 5, juos leido ten veikusios „Žiburio“  bei 
„Šviesos“ draugijos. Švietimui bei ugdymui 
skirta literatūra lietuvių kalba buvo leidžia-
ma ir už Lietuvos ribų – JAV (14 leidinių), 
po vieną kitą knygelę pasirodė Latvijoje, 
Lenkijoje, Rusijoje. Be draugijų ir periodinių 
leidinių redakcijų, šios tematikos literatūrą 
leido ir pačių leidinių autoriai. Pavyzdžiui, 
M. Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana išleido F. W. 
Foersterio „Jaunuomenės auklėjimas“ (1912), 
J. Naujalis 1914 m. – „J. Naujalio  vargoninkų 
mokyklos programą“, 1913 m. – „Įstatus J. 
Naujalio muzikalinės mokyklos“,  F. Dami-
jonaitis – „Liuosieji šveicarai ir jų mokykla“ 
(1910), A. Staniukynas – „Naminis vaikų 
auklėjimas“(1910) ir kiti.

Spaudinių plėtros rodiklis yra jų tiražai. 
Apie kai kurių leidinių, kurie buvo išspaus-
dinti S. Banaičio spaustuvėje bei Laukaičio, 
Dvaranausko, Narjausko ir b-vės spaustu-
vėje, rašoma prof. D. Kauno publikacijoje5. 
Pavyzdžiui, „Saulės“ draugijos įstatai (1906) 
pasirodė 5000 egz., o „Reguliaminas arba 
trumpas kai kurių draugijos „Saulė“ įstaty-
mų paaiškinimas“ – 1000 egz. tiražu6. Žinių 
apie šio laikotarpio tiražus yra ir to meto 
periodinėje spaudoje. Pavyzdžiui, 1911 m. 
„Viltyje“ pasirodžiusioje žinutėje rašoma, 
jog M. Gustaičio knygelė „Marijampolės lie-
tuvaičių progimnazijos atsišaukimas į visuo-
menę“ (1910) buvo išleistas 5000 egz. tiražu, 
kainavo 0,05 Lt, o „Antrosios Marijampolės 
paskaitos“ – 1000 egz. tiražu ir kainavo 
0,20 Lt7. Nežiūrint į tai, jog nagrinėjamuoju 
laikotarpiu švietimo ir ugdymo literatūra 
buvo leidžiama  gana nemažais tiražais, 
pasitaiko leidinių, kurių bibliotekose nėra 
išlikę nei vieno egzemplioriaus. Pavyzdžiui, 
„Įstatai J. Naujalio muzikalinės mokyklos“ 
(1913), „Mergaičių amatų ir naminės ūkės  
vedimo mokyklos programa“ (1910) ir kiti.

Pagal informacijos pobūdį gausią švie-

timo literatūros grupę sudarė oficialioji 
literatūra, kuriai priklausė draugijų įstatai, 
ataskaitos, mokymo programos. Dauguma 
įstatų pagal Rusijoje galiojusius draugijų 
veiklos nuostatus buvo išspausdinti lietu-
vių ir rusų kalbomis. Visų lietuvių švietimo 
draugijų įstatai savo struktūra iš esmės 
nesiskyrė. Įstatuose buvo aptariami tie 
patys klausimai: draugijų tikslai ir priemo-
nės jiems pasiekti, narių teisės ir pareigos, 
centro bei vietos skyrių valdybų teisės ir 
tarpusavio santykiai, visuotinų susirinkimų 
sušaukimų ir darbo klausimai, draugijų 
turtas ir lėšos. Nagrinėjamuoju laikotarpiu 
pasirodė jau anksčiau mūsų minėtų draugijų 
įstatai – „Saulės“(1906),  „Žiburėlio“ (1907) 
„Ryto“(1912) ir kitų.

Oficialiajai literatūrai priskirtini taip pat 
mokymo planai ir programos. Lietuviška 
bendrojo lavinimosi pradžios mokykla, 
susiformavusi 1905–1918 m., savo darbe 
rėmėsi daugelio steigėjų sudarytais mokymo 
planais ir programomis. Iki šiol  neaiški dau-
gelio mokymosi planų ir programų autorys-
tė. Žinomas „Saulės“ draugijos programos 
kūrėjas Tomas Ferdinandas Žilinskas. 1907 
m. jis sudarė „Apšvietos draugijos „Saulė“ 
pradinėms mokykloms programą“.

Keletas leidinių švietimo ir ugdymo 
klausimais pasirodė Vilniuje.Tai sietina su 
naujų mokymo įstaigų kūrimu. 1913 m. 
steigiant „Ryto“ švietimo draugiją išspaus-
dintas vieno iš draugijos steigėjų, kunigo J. 
Steponavičiaus atsišaukimas „Gerbiamas 
tautieti!“, kuriame raginama imtis priemo-
nių švietimui Vilniaus krašte pagerinti. „Ry-
tas“ buvo svarbiausia draugija, organizavusi 
ir palaikiusi švietimą lietuvių kalba Rytų 
Lietuvoje per visą gyvavimo laikotarpį.

Vienas iš Vilniaus lietuvių dviklasės pra-
džios mokyklos įkūrėjų – A. Vileišis 1917 m. 
parengė brošiūrą „Vilniaus lietuvių dviklasė 
mokykla 1907–1917“. Tai buvo atspaudas 
iš „Lietuvos aido“, kuriame nušviečiama 
mokyklos įkūrimo istorija, pateikiami 
duomenys apie mokinių skaičių, mokytojų 
kaitą kiekvienais mokslo metais, egzaminų 
rezultatus ir t. t. Ši mokykla veikė prie Šv. 
Mikalojaus bažnyčios 1904 m. įkurtoje vaikų 
prieglaudoje. 1915 m. mokykloje jau mo-
kėsi 107 vaikai8. Vilniaus lietuvių dviklasė 
mokykla buvo pirmoji lietuviška mokykla 
istorinėje Lietuvos sostinėje. „Per dešimt 
savo gyvavimo metų Vilniaus lietuvių dvi-
klasė mokykla nemaža nuveikė skleisdama 
šviesą ir stiprindama lietuvybę“9. Spaudos 
dėmesio susilaukė ir M. Gustaičio knygelė 
„Marijampolės progimnazijos lietuvaičių 
atsišaukimas į visuomenę“ (1911). Vienoje 
iš recenzijų buvo rašoma: „Knygelė verta 
perskaityti ir del gražios jos kalbos, ir del 
vaizdingai nupiešto mokyklos idealo“10.

Svarbus buvo ir mokytojo vaidmuo 
Lietuvos visuomeniniame bei kultūriniame 
gyvenime. Spaudoje buvo rašoma: „Tarp 
įrankių platinimui apšvietimo nepaskutinę 
vietą privalo užimti tobula tautiška krikš-
čioniška mokykla su gerais, padoriais, tam 
tyčia išlavintais pedagogais ar pedagogė-
mis“11. Nuo XIX a. vidurio veikusios dvi 
mokytojų seminarijos nepajėgė patenkinti 
mokytojų poreikio. 1908 m. laikraščio „Vil-
tis“ redakcija išleido vieno iš Panevėžio 
mokytojų seminarijos dėstytojų J. Jablons-
kio kreipimąsi su stojamųjų egzaminų 
programa – „Jaunieji lietuviai, taisykitės į 
Panevėžio mokytojų seminariją!“. Kai ku-
rios Lietuvoje veikusios švietimo draugijos 
reikalavo valdžios įteisinti neturinčius cen-
zo mokytojus12. Tai paskatino lietuviškas 
švietimo draugijas pasirūpinti savo moky-
tojų kvalifikacija. Dėl šios priežasties Kaune 
1907–1908 mokslo metais oficialiai pradėjo 
veikti pirmoji lietuviška mokytojų rengimo 
įstaiga „Saulės“ draugijos pedagoginiai 
kursai. Tai buvo vienintelė mokymo įstaiga 
Lietuvoje (Be Veiverių mokytojų seminari-
jos), kurioje galėjo mokytis lėšų neturintys 
valstiečių vaikai. Tais pačiais metais pasiro-
dė „Ištrauka iš įstatų ir išguldomųjų dalykų 
„Saulės“ kursuose programų projektas“, 
1909 – „Ištrauka iš įstatų ir išguldomųjų 
dalykų „Saulės“ kursuose programos“. 
Praėjus penkeriems metams pasirodė 68 p. 
apimties knygelė „Planas prirengiamųjų 

paaugusiems kursų, leistų „Saulės“ drau-
gijai atidengti Kaune“ (1913).

Tarp svarbesnių visuomenės švietimui 
skirtų darbų paminėtina M. Pečkauskaitės 
išversta vokiečių pedagogo F. W. Foersterio 
knyga „Jaunuomenės auklėjimas“. Knyga 
vertėjos lėšomis pasirodė 1912 m. Seinuose, 
1000 egzempliorių tiražu. M. Pečkauskaitė 
knygos pratarmėje rašė, kad „dėl materijalės 
priežasties“ neleidžia viso veikalo“. Autorė 
pastebi: „(...) jei šitam mano vertimui bus 
lemta pelėti po knygų lentynas, kaip pelėja 
daugybė lietuviškų knygų, tai žinosim, kad 
Foersterio su visa jo pedagogija nesame 
reikalingi.“ „Jaunuomenės auklėjimas“ 
buvo vienintelis stambesnis pedagogikos 
veikalas Lietuvoje, jis pasitarnavo lietuviškų 
mokyklų mokytojams kaip rimta metodinė 
atrama auklėjimo darbe. 1913 m. „Ateityje“ 
pasirodžiusioje knygos recenzijoje kažkoks 
gimnazistas, pasirašęs slapyvardžiu A. A-G-
s  rašė: „Apskritai imant ši kniga iš auklėjimo 
pusės puiki. Patarčiau kiekvienam, kuris 
nori tapti geru auklėtojumi ir visuomenės 
veikėju, jąją perskaityti po kelis kartus“13.

Kuriant savąjį švietimo sistemos tinklą, 
reikšmingi buvo leidiniai, nagrinėjantys 
švietimo ir ugdymo problemas užsienyje. 
Juose supažindinama su užsienio šalių 
švietimo kryptimis, kartu nurodoma, kad 
ta patirtimi reikia naudotis apgalvotai, atsi-
žvelgiant į savo krašto, tautos ypatumus14. 
1905 m. Tilžėje 500 egz. tiražu pasirodė 
knygelė „Apie vidutines mokyklas“. Tai 
buvo straipsnio, išspausdinto Varšuvoje 
leidžiamame laikraštyje „Iskra“, vertimas 
apie Lenkijos visuomenės kovą dėl lenkiškų 
mokyklų raginantis reikalauti lietuviškų mo-
kyklų Lietuvoje. Knygelę vertė K. Grinius, 
pasirašęs Vertiko slapyvardžiu.

1906 m. pasirodė J. Gabrio-Paršaičio kny-
ga „Jaunuomenės švietimas kitur ir pas mus“. 
Joje ryškėja platus autoriaus požiūris į tautos 
švietimą, ypač svarbų mažoms tautoms, ne 

tik jų kultūrai, ekonomikai, bet ir išlikimui“15. 
Knygelėje plačiau apžvelgiama Danijos švie-
timo padėtis, istorinė raida, nemažai dėmesio 
skiriama kaimo švietimui.  Tais pačiais metais 
„Vilniaus žinios“ išspausdino recenziją, ku-
rios autorius K. Žalys pažėrė nemažai kritikos 
J. Gabriui, pastebėdamas, kad knyga skirta 
vien Danijos mokykloms, nepaminėta kitų 
Skandinavijos šalių mokyklų veikla. Atsaky-
damas į kritiką, knygos autorius pabrėžė, kad 
Danijos pavyzdį pasirinko dėl to, kad ši šalis 
daugeliu atveju panaši į Lietuvą16. Knygelę 
autorius skyrė ne „visapusiškai išsilavinusiai 
visuomenės daliai, bet „sodžiaus“ jaunuome-
nei. 1910 m. pasirodė „Saulės“ pedagoginių 
kursų pirmojo lietuvių kalbos mokytojo F. 
Damijonaičio referatas „Liuosieji šveicarai ir 
jų mokykla“, kuriame jis nagrinėja švietimo 
sistemos tinklą Šveicarijoje, mokytojų rengi-
mo įstaigų – seminarijų darbą, lygina moky-
tojo uždarbį Lietuvoje ir Šveicarijoje. Jis rašo: 
„Blogai apmokamas mokytojas priverstas 
jieškoti pašalinių apmokamų lekcijų, ir tokiu 
būdu gaišina laiką, kurį galėtų sunaudoti savo 
lavinimuisi“17. Toliau pateikia svarią išvadą: 
„Be gero mokytojo nebus geros mokyklos, be 
užtektinos mokytojui algos nebus gero mo-
kytojo“. Apie 1911 m. Brukline pasirodžiusią 
rusų rašytojos ir vertėjos Sofijos Nikolajevnos 
Šil knygelę „Švedų liaudies švietimas“ A. 
Rimka rašė: „Ši knygutė verta perskaityti 
visiems, kas nori darbuotis liaudies švieti-
mui (....). Vertimas neperpuikiausias, daug 
rusicizmų ir gan augštas stilius“18. Nemaža 
dalis pedagoginės  literatūros pasirodė Či-
kagoje. Iki Pirmojo pasaulinio karo Čikaga 
išliko lietuviškų knygų leidybos centras. 
Paminėtinos visuomenininko A. Graičiūno 
knygelės: 8 puslapių lankstinukas „Liaudies 
universitetas „Žinyčia“ (1917), kurį puošia 
pagal P. Rimšos skulptūrą „Lietuvos mo-
kykla“ sukurtas piešinys bei užrašas po ja: 
„Senoji močiute anuką mokina“. Tais pačiais 
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metais pasirodė knygelė „Liaudies universi-
tetas ir jo svarba lietuviams, gyvenantiems 
Amerikoje“, kurios, deja, nėra išlikę nė vieno 
egzemplioriaus.

Pagausėjo leidinių, susijusių su pagrin-
dinėmis ugdymo ir mokymo formomis. 
Jie dažniausiai buvo leidžiami už Lietuvos 
ribų. Vaikų ugdymui buvo skirta 1908 m. 
pasirodžiusi J. Šliūpo knyga „Koks privalo 
buti vaikų auginimas ir auklėjimas?“. 1886 m. 
Niujorke J. S. Kuokščio slapyvardžiu J. 
Šliūpas atskiru leidiniu išleido „Keli žodžiai 
apie auginimą“. Šis straipsnis buvo įdėtas į J. 
Šliūpo knygelę, „Koks privalo būti vaikų au-
ginimas ir auklėjimas“. Joje aptariami to meto 
aktualūs vaikų ugdymo klausimai; jie siejami 
su psichologinėmis, socialinėmis problemo-
mis. 1910 m. kunigo A. Staniukyno lėšomis 
buvo išleista J. Kurze knyga „Naminis vaikų 
auklėjimas“. Knygelė buvo skirta Amerikoje 
gyvenusioms lietuvių šeimoms. Joje buvo 
rašoma: „Šio veikalėlio rašytojo troškimu 
yra (...) įžengti į vargingiausią bakužę ir tapti 
patarėju gimdytojams jų sunkiame darbe“19. 
Toliau buvo rašoma: „Kad gyvenimo naštą 
žmogus galėtų lengvai pakelti, reikia, kad 
tėvai jau kūdikybėje padėtų vaiko širdyje tvir-
tą tikėjimo ir dorybės pamatą“20. Visą pelną, 
gautą už šią knygą, kunigas A. Staniukynas 
paskyrė našlaičių ir senelių prieglaudos rei-
kalams. Tais pačiais metais Čikagoje buvo 
išleistas vertimas iš anglų k. „Mandagus 
vaikelis: gražaus apsiėjimo pamoka“. Knygą 

išvertė Šv. Kazimiero draugijos sesuo-vienuo-
lė. Knygelėje nurodytos gero elgesio taisyklės 
namuose, mokykloje, bažnyčioje, knygelės 
gale pateikiami klausimai, siekiantiems pa-
sitikrinti žinias.

1905–1917 m. nemažas dėmesys skiria-
mas auklėjimo problemoms spręsti. 1914 m. 
publicistas J. Purickis išleido knygelę „Bele-
tristikos rolė žmonijos auklėjime“. Knygelė 
pasirodė 1000 egz. tiražu. 1905 m. pasirodė 
kunigo A. Skinderio knyga „Gimdytojams 
vadovėlis apie auklėnimą vaikų“. Tekstas 
pirmą kartą buvo išspausdintas žurnale 
„Kryžius“. Knygelėje rašoma: „Kaip kvietu-
kas, nors ir gražiausis būtų ir ant geriausios 
žemės pasodintas, be geros vieno apžiuros 
nuskursta ir nunyksta, taip ir jaunoji mūsų 
karta, tie jauni daigai, ta graži jaunuomenė, 
be geros ir išmintingos apžiuros-išauga 
menka ir niekam neverta“21. Autorius, 
kreipdamasis į tėvus rašo: „Norėdamas 
jums, malonus gimdytojai padėti išpildyti 
tą taip augštą jusų pašaukimą, parėdžiau 
šią knygelę; skaitykite ją kartų kartoms gerai 
įsitėmikite, kas joje parašyta“22. 1913 m. Šv. 
Kazimiero draugija Kaune išleido vertimą iš 
lenkų kalbos „Auklėjimo pamatai“. Pedago-
ginėje spaudoje pasirodė recenzija, kurioje 
leidinys vertinamas dvejopai: „Šiuo veikalu 
padėtas tvirtas pamatas lietuvių paidagogiš-
kajai raštijai“23. Tuo tarpu neapsieinama ir be 
kritiškų pastabų: „nes mokytojai, kuriems ji 
pirmiausia skiriama, baigusieji kokią nors 
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specialę paidagigišką mokyklą – ar tai moky-
tojų seminariją, ar tai paidagogiškus kursus, 
kur kas daugiau turi žinių iš tos srities, negu 
„Auklėjimo pamatai“ kad paduoda“24.

XX a. pradžioje tautinio auklėjimo 
problemas nagrinėjo švietėjas ir K. Puida, 
pasirašinėjęs Alfa slapyvardžiu. 1906 m. 
pasirodė jo knyga „Mokykla ir jos uždavi-
nys“. Pasak K. Puidos, tautiniame auklėjime 
svarbus užklasinis skaitymas bei tinkamai 
parinkta literatūra. Taip pat nurodo, kokia 
seka skaitytojui bręstant šią literatūrą reikia 
parinkti, kaip derinti rašytojų kūrinius su 
liaudies kūryba. Leidinėlyje pabrėžiama, 
kad tautinį auklėjimą nevalia sutapatinti 
su valstybiniu, nes ne kiekviena valstybinė 
politika atitinka tautos interesus, siekiama 
palyginti kitų kraštų ir Lietuvos švietimo 
padėtį ir uždavinius.

Apžvelgus 1905–1917 m. literatūros 
švietimo ir ugdymo tema leidybą, galima 
daryti išvadą, kad ji nebuvo gausi. Didžiąją 
švietimui ir ugdymui skirtos literatūros dalį 
leido tuo metu veikusios švietimo draugijos, 
taip pat paskiri leidėjai.

Švietimo ir ugdymo literatūra atspindi 
svarbiausius šio laikotarpio švietimo raidos 
momentus, pedagoginės minties formavi-
mąsi, padeda susipažinti su lietuviškos mo-
kyklos atgimimu ir raida XX a. pradžioje.
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Švietimo ir ugdymo literatūra lietuvių kalba XX a. padžioje

Apie Karaliaučiaus kraštą kitaip
Neseniai leidykla „Žemės trauka“ 1000 

egzempliorių tiražu išleido Valentino Jurai-
čio kelionių gidą „Karaliaučiaus kraštas“. 
Kiekviena nauja knyga apie Mažąją Lietuvą 
sukelia pagrįstą jos bičiulių susidomėjimą. 
V. Juraičio kelionių gidas išėjo kaip Kristijono 
Donelaičio 300 metų sukakčiai skirta knyga ir 
turėtų paskatinti lietuvius lankytis Donelaičio 
žemėje. Daugeliui žmonių kelionės į svečius 
kraštus yra vienas iš gyvenimo malonumų, 
tačiau dabar jau nedaug kas (palyginus su 
sovietmečiu) važiuoja aplankyti Donelaitį, 
Rėzą, Vydūną. Gal kiek kaltos nepigios vizos, 
ilgas stovėjimas pasienyje ir neretai nemalo-
nūs pareigūnai. Kelionių gido autoriui kilęs 
noras susipažinti su kraštu, kuriame „kažka-
da buvo Mažoji Lietuva“, kur būta didingo 
krašto, su didingomis pilimis, bažnyčiomis, 
piliakalniais, nuvedė jį į žemę, pavadintą 
Kaliningrado sritimi. 

Dabar V. Juraitis kviečia ir kitus ryžtis 
pažinti etninę Lietuvą, esančią už Lietuvos 
valstybės ribų. Mane nustebino tik tai, kad 
savo kvietimą į Mažąją Lietuvą jis pradėjo 
ne įžangos žodžiu apie ją apskritai, ne apie 
Donelaitį, o apie Raudonosios armijos pulki-
ninką Nesterovą, ne Donelaičio, o pulkininko 
atvaizdą išspausdinęs kelionės po Karaliau-
čiaus kraštą pradžioje....

Kiekviena aprašoma vietovė pradedama 
jos rusišku vardu. Paaiškinama, kodėl, pa-
vyzdžiui, Gumbinė dabar vadinama Gusevu. 
Mat šis Raudonosios armijos kapitonas pasi-
žymėjęs kovodamas Gumbinės ruože. Ylavos 
miestas yra gavęs Bagrationovsko vardą, nes 
1807 metais Prūsijos ir Rusijos kariuomenių 
mūšyje pasižymėjo rusų generolas Bagra-
tionas. Tiesa, pasigedau paaiškinimo, kodėl 
Karaliaučius pavadintas Kaliningradu, juk 
Kalinino čia nebūta nė kvapo. Sovietine logika 
remiantis jis turėtų būti gavęs Petrovsko ar 
Suvorovgrado vardą, kadangi, kaip ir kelionių 
gido autorius žino, Petras I čia yra buvęs 1697, 
o A. Suvorovas 1761 metais.

Nepamanykite, kad Lietuvos istorijai, 
lietuvių kultūrai nusipelnę Karaliaučiaus 
krašto žmonės yra autoriaus „nuskriausti“. 
Kelionių gido skyreliuose yra pakankamai 
pristatyti teologas S. Rapalionis, pirmosios 
lietuviškos knygos autorius M. Mažvydas, 
rašytojas J. Bretkūnas, tautosakininkas L. Rėza, 
tapytojas P. Domšaitis, mąstytojas Vydūnas, 
kalbininkas J. Gerulis ir kiti. Mažvydas, Bret-
kūnas, Rėza buvo kunigai. Iš pagarbos jiems, 

Vytautas ŠILAS, Vilnius
na ir lietuvininkų tradicijai, nederėjo jų (ir 
kitų kunigų) vadinti pastoriais, o jų bažnyčių 
kirchėmis.

Norėtųsi atkreipti ne tik kelionių gido 
autoriaus, bet ir visų kitų dėmesį į tai, kad 
skalviai ir nadruviai nėra prūsai. Tai visais 
atžvilgiais artimos prūsams lietuvių gentys. 
Beje, nadruvių tarmės pagrindu (M. Švoba, 
P. Ruigys, K. Donelaitis, J. Šulcas) formavosi 
lietuvių literatūrinė kalba!

V. Juraitis yra fotožurnalistas. Apsiginkla-
vęs fotoaparatu jis pabandė perkelti Mažosios 
Lietuvos atmintį į dabartinį rusiškąjį konteks-
tą. Parodyti, kiek Karaliaučiaus krašto liko 
Kaliningrado srityje (taip dabar vadinama 
Donelaičio žemė). Kelionių gidas yra gausiai 
iliustruotas geros kokybės nuotraukomis. 
Puiku! Tai turėtų patraukti potencialų skaity-
toją paimti šią knygą į savo rankas. Pats daug 
pakeliavęs po kraštą autorius pastebėjo, kad 
ne viskas kas iš praeities jame griūva. Atsirado 
naujas reiškinys: kai kurie privatūs asmenys 
imasi tvarkyti senienas ir taip pritraukti lan-
kytojų. Antai Įsruties pilies likučiuose įkurtas 
istorijos ir meno muziejus. Želvos pilį įsigijęs 
verslininkas ketina ją atstatyti ir įrengti jame 
muziejų.  Istoriniuose pastatuose randa prie-
globstį apgyvendinimo ir laisvalaikio centrai. 
Verslininkas V. Janovskis rekonstravo pamin-
klą lietuvių ulonams Įsrutyje.

Turbūt sunku rasti tokią be konsultantų 
ir be patyrusio redaktoriaus talkos kieno nors 
parašytą knygą, kurioje nebūtų netikslumų 
ar korektūros klaidų. Deja, jų yra ir kelionių 
gide „Karaliaučiaus kraštas“. Antai reikėtų 
rašyti ne Geldapė, o Galdapė (p. 159), kad Lab-
guvoje vertėjavo ne J. Mikštas, o J. Mikšas (p. 
116). P. Ruigio žodyne yra ne apie 26 tūkst., o 
apie 20 tūkst. lietuviškų žodžių. Prie Aistma-
rių yra ne Šventakirvis, o Šventapilė (p. 38). 
Dabartinis Tilžės vardas yra ne sovetsk, bet 
sovietsk (p. 156, 159). Palyginkime: ne Sovetų, 
o Sovietų Sąjunga. Toks Sovietsko kvapelis. 
Beje, K. Donelaičio gimtieji Lazdynėliai nėra 
dabar Višniovka! Tuoj po karo ji buvo gavusi 
Kiriušino vardą, kuris greitai buvo panaikintas, 
ir taip toliau. 

Nemalonu, kad neišvengta klaidinančių 
netikslumų. Apie Mažosios Lietuvos raštijos 
darbuotoją Joną Rėzą rašoma kaip apie ilgai 
mokytojavusį Tilžėje. Čia jis tarnavo kanto-
riumi ir tik vienerius metus (p. 100). 20 metų 
jis kunigavo Tolminkiemyje! Antai Vydūno 
gyventas namas Tilžėje nėra muziejus (p. 98, 

101), to tik norėtųsi. Teigiama, kad Tilžės 
Aktą pasirašė 24 įvairių partijų lietuvininkų 
veikėjai, tačiau partijos čia niekuo dėtos. 
Rašoma, kad Karaliaučiaus kraštą 1946 m. ap-
gyveno rusų, baltarusių ir lietuvių kolonistai. 
Tiesa yra ta, kad tuomet lietuvių iš Lietuvos 
TSR niekas nekėlė, o persikėlusių nederėtų 
vadinti kolonistais – jie atsikėlė ne į svetimą, 
o į savo tautos etninę žemę. Teigiama, kad 
„popiežius Jonas Paulius II atsiprašė lietuvių 
ir kitų baltų tautų už kryžiuočių padarytas 
skriaudas“ ( p. 159). Tai netiesa – jis 2000 
metais atsiprašė už kryžiaus žygius apskri-
tai, o konkrečiai paminėjo tik arabus. Ir dar 
vienas klaidinimas. Skaitytojui sudaromas 
įspūdis, kad 2005 metais pastatytas pamin-
klas žymiajam Liudvikui Gediminui Rėzai 
yra kapinėse ar prie jų (plg. p. 199 ir p. 200). 
Iš tikrųjų jis stovi prie Kaštanovaja alėjos ir 
Pobėdos prospekto sankryžos 2005 metais 
atsiradusiame Lietuvių skvere! 

Knygelės pabaigoje pateikiamas panaudo-
tos literatūros sąrašas. Nekomentuosime, ar 
visos pozicijos turėjo į jį patekti. Pastebėsime, 
kad kelionių gido autorius nepasinaudojo 
keliomis tikrai vertingomis stambiomis mo-

„Karaliaučiaus kraštas“ knygos viršelis

Turistai Tolminkiemyje. 
Danos Buibnickaitės nuotr.

nografijomis – D. Kauno Mažosios Lietuvos 
knyga (V., 1996), V. Pėteraičio Mažosios Lietuvos 
ir Tvankstos vietovardžiai (V., 1997), A. Juškos 
Mažosios Lietuvos bažnyčia (Klaipėda, 1997), 
I. Lukšaitės  reformacija Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje (V., 1999), 
Vydūno septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių 
santykių (V., 2001), L. Citavičiūtės Karaliaučiaus 
universiteto lietuvių kalbos seminaras (V., 2004), 
N. Kitkausko ir L. Kitkauskienės Kristijono 
Donelaičio memorialas Tolminkiemyje (V., 2002).  
V. Juraitis neabejotinai naudojosi unikaliuoju 
V. Biržiškos Aleksandrynu (V., 1990), bet kaž-
kodėl į sąrašą jo neįtraukė. 

Nepaisant paminėtų ar nepaminėtų kai 
kurių netikslumų ar trūkumų, sveikiname 
Valentiną Juraitį, pasiryžusį kviesti lietuvius 
lankytis Karaliaučiaus krašte ir rekomenduo-
jame visiems – įsigykite kelionių gidą „Kara-
liaučiaus kraštas“. Jis jums pravers.
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Kai kurie tautinės inteligentijos formavimosi bruožai
Doc. dr. Albertas JUŠKA, Klaipėda

Tuoj po krikščionybės įvedimo mokyklos 
pirmiausia kurdintos prie vyskupijų katedrų.  
Anksčiausiai, manytina, prie pastatytosios Vil-
niuje, paskesnė Varniuose (dokumentaliai jos 
paliudytos atitinkamai 1397 ir 1469 m.). Kiek 
vėliau radosi ir parapinių mokyklų: apie 1512 m. 
Žiežmariuose, apie 1513 m. prie Vilniaus Šv. 
Jono bažnyčios, 1518 m. Aukštadvaryje, 1522 m. 
Naujuosiuose Trakuose, galimas dalykas dar ir 
Senuosiuose Trakuose. XVII ir XVIII a. mokyklų 
skaičius nedaug tepaaugo, vis dėlto šio laiko-
tarpio pabaigoje jų veikė apie 200, XIX a. – bent  
250. Kai kuriose jų dirbo ne po vieną, bet po du 
ar tris mokytojus, tad vaikus tuokart prusino gal 
jau 400 pedagogų.  

Tiesa, to laikotarpio mokytojai, sakytume, 
buvo tik inteligentų bendrijos prieangyje. Pa-
rapinėse mokyklose dirbusieji asmenys – daž-
niausiai vargoninkas bei dar vienas žmogus, 
mokė tai, ką patys mokėjo. O mokėjo nedaug: 
aiškino katekizmo tiesas, pasakojo apie pa-
saulio sutvėrimą, kolektyviai kalbėjo maldas. 
Dar – „slebizavojimo“ (silabizavimo) metodu 
pramokė skaityti, kiek aritmetikos, kas įstengė, 
ir rašyti. Būta ir išimčių, antai Žeimelyje 1593 
m. vaikus mokė bakalauras, 1611 m. steigiant 
Krinčino mokyklą,fundatorius skyrė lėšų 
numatomam tokio išsimokslinimo mokytojui. 
Mokytojų išsilavinimas pagerėjo, panaikinus 
(1773) Jėzuitų ordiną. Be darbo liko keli šimtai 
jėzuitų bei eksjėzuitų, daugelis jų tapo parapinių 
mokyklų mokytojais.  

Greta parapijinių dirbo ir aukštesnio tipo, 
kaip dabar sakytume, vidurinės mokyklos. Jos 
vadintos kolegijomis, bajorų (Collegium nobi-
lium), akademinėmis, apygardinėmis ir poapy-
gardinėmis mokyklomis, galiausiai klasikinėmis 
ir realinėmis gimnazijomis. Pastarosios radosi 
veikiant Renesanso idėjoms, tad jose mokyta se-
nųjų kalbų, retorikos, filosofijos ir teisės pradme-
nų, meno istorijos. Šioms mokykloms prireikė 
aukštesnės erudicijos pedagogų, čia dirbo jau 
universitetinio arba bent jam artimo išsilavini-
mo pedagogai. 1824 m. vidurinėse mokyklose 
tokie sudarė jau 35 proc. visų šiose mokyklose 
dirbusių asmenų. Šiuo laikotarpiu inteligentai 
kūrėsi ne tik didesniuose miestuose – Vilniuje, 
Kaune, Gardine, bet ir Panevėžyje, Raseiniuo-
se, Ukmergėje, Nesvyžiuose, Kražiuose, net 
ir Merkinėje, Šilalėje, Virbalyje, Pastoviuose, 
Pašiaušėje (Kelmės aps.). Žinomas XVIII a. 
pabaigoje aukštesnėse mokyklose besimokan-
čiųjų skaičius: 1786 m. lankė 1656 moksleiviai, 
1788 m. – 1835. Mokytojų buvo apie 180–200. 
XIX a. antroje pusėje, nepaisant carinės valdžios 
represijų, aukštesnių mokyklų uždarinėjimo, 
besimokančiųjų skaičius pastebimai išaugo, 
pedagogų skaičius padvigubėjo.  

Dabar susirūpinta rengti reikiamo lygio 
pedagogus. Jie mokslinti bent keliose mokymo 
įstaigose, tačiau dėl nedidelio mokytojų prestižo 
parengta išties nedaug. Išskirtume Vilniaus uni-
versiteto 1819 m. įsteigtą Mokytojų seminariją. Ji 
veikė iki 1832 m. ir išmokslino apie 150 aukštes-
niųjų mokyklų mokytojų bei 19 vargonininkų. 
Lūžis įvyko šio amžiaus antroje pusėje, kai pe-
dagogai imti ruošti trimetėse bei keturiametėse 
mokytojų seminarijose. Lietuvai svarbiausia 
buvo 1872 m. atidaryta Veiverių seminarija. Joje 
išmokslintas pats didžiausias kvalifikuotų pra-
dinių mokyklų mokytojų skaičius. Ši seminarija 
išskirtinė ir kitu aspektu – čia dėstytas lietuvių 
kalbos kursas, o lietuvybė bent neslopinta. Glo-
bojant žinomam pedagogui Tomui Žilinskui, 
ilgainiui ji tapo reikšmingu lietuvybės židiniu. 
Iki 1918 m seminarija parengė 1025 mokytojus. 
Tarp jų lietuviškos spaudos platintoją, poetą bei 
vertėją Petrą Arminą-Trupinėlį, rašytoją, švietėją 
Ksaverą Sakalauską-Vanagėlį, poetą, publicistą 
Juozą Andziulaitį-Kalnėną, vadovėlių autorius, 
lietuvių kultūros veikėjus Juozą Damijonaitį, 
Juozą Geniušą, būsimus Lietuvos kultūros 
bei visuomenės veikėjus – dailininką Antaną 
Žmuidzinavičių, dvasininką, politiką Mykolą 
Krupavičių, operos solistą Antaną Kučingį. 

Daug mažesnis 1872 m. atidarytos Panevėžio 
mokytojų seminarijos įnašas, mat čia priimti 
leista tik stačiatikių tikėjimą išpažįstančius 
jaunuolius. Vis tik po 1905–1907 m. įvykių jau 
leista priimti ir kitų tikėjimų asmenis, tik jų skai-
čius neturėjo viršyti  33 proc. besimokančiųjų. 
Iš viso Panevėžyje parengta apie 400 pradinių 
vienaklasių mokyklų pedagogų, kurių daugu-
ma jau dirbo XX a. pirmoje pusėje. Žinomiausi:  
vadovėlių autoriai Jonas Murka, geografas, kal-
bininkas Antanas Vireliūnas, archeologas Petras 
Tarasenka, muzikas Mykolas Karka. 

Mokytojų taip parengė ir kolegijos, mokymo 
apimtimi prilygusios gimnazijoms. Tokių Lie-
tuvoje įvairiu laiku buvo įsteigta apie 20. Mūsų 
kultūrai svarbiausios atidarytosios  Vilniuje, 
Kražiuose, Nesvyžiuje, Kaune, Panevėžyje. 
Minėtinas ir 1917 m. Voroneže įkurtas privatus 
Mokytojų institutas. Tasai skirtas pabėgėlių 
mokytojų kvalifikacijai kelti. Vadovavo jam 
būsimasis Lietuvos švietimo ministras, istori-
kas Jonas Yčas, lietuvių kalbą čia dėstė Juozas 
Balčikonis ir Jonas Jablonskis. Stojus taikai, 
institutas perkeltas Lietuvon, tačiau darbo ne-
pratęsė. Išskyrus būsimą lietuviškų elementorių  
sakalėlis autorių S. Matjošaitį, daugiau žymesnių 
pedagogų jis lyg ir neišaugino10.

Gydytojai, teisininkai, kitų 
profesijų inteligentai

Svarbią kiekvienos šalies inteligentijos dalį 
sudaro žmonių sveikatos sergėtojai gydytojai. 
Jų reikėjo kariuomenei – vykstant nenutrūks-
tamiems karams, specialūs „liekoriai“ bent 
kiek sutaupydavo karių, medikų prireikdavo 
plykstelėjus masinėms epidemijoms. O ir 
vienuolynuose, didžiūnų rūmuose bei dva-
ruose buvo ką gydyti. Neatidarius Medicinos 
fakulteto senajame Vilniaus universitete, šios 
specialybės asmenys ruošti vangiai ir pavė-
luotai. Anksčiausiai – 1774 m. atidarytoje Vil-
niaus medicinos mokykloje bei metais vėliau 
tokio pat lygio mokykloje, įkurdintoje Gardine.  
Aukštasis medicinos mokslas Vyriausioje LDK 
mokykloje pradėtas dėstyti tik nuo 1781 m. 
Specialybė, deja, nebuvo populiari, o kai kada 
atrodė nykstanti. Antai 1783/84 mokslo metais 
Medicinos fakultete užsiėmimus lankė vos 14 
valstybės lėšomis mokslinamų studentų bei 
dar keli vadinamieji eksternai, patys mokėję už 
studijas. Ir tik Vyriausiajai mokyklai suteikus 
Imperatoriškojo universiteto statusą, fakultete 
atidarytos  7 šios specialybės katedros. Studentų 
skaičius tuokart keliskart padidėjo – 1822 m. jų 
čia mokėsi apie 150. Po nepavykusio 1831 m. 
sukilimo universitetą caro valdžia uždarė. Vis 
dėlto ji suvokė, jog palikti kraštą be gydytojų 
būtų neprotinga, tad 1832 m. rugpjūčio 31 d. 
įsaku leido atidaryti savarankišką aukštąją 
mokyklą – Medicinos-chirurgijos akademiją. Joje 
suformuoti bendrosios medicinos, veterinarijos, 
farmacijos ir akušerijos padaliniai. Gydytojų 
stygius tuokart buvo toks akivaizdus, jog pati 
valdžia skyrė lėšų 230 studentų mokslinimui (li-
kusieji taip pat kiek šelpti).  Akademijoje dirbtas 
rimtas mokslinis darbas, 1793–1842 m. apginta 
240 daktaro disertacijų. Iš viso 1781–1842 m. 
parengta apie 1500 gydytojų. Dar kiek medikų 
išmokslino kiti Europos universitetai. Kiek jų 
buvo kilę iš etnografinės Lietuvos, neaišku (kai 
kuriuose literatūros šaltiniuose nurodoma, jog 
1802–1880 m. gydytojų diplomus gavo 378 mūsų 
krašto asmenys). 

Gydytojų Lietuvoje visais laikais stokota. 
1849 m Vilniaus gubernijos žmones gydė 65, 
dešimčia metų vėliau – 68 medicinos daktarai. 
Kauno gubernijoje jų buvo kiek daugiau, čia 
1857–58 m. dirbo 82 medicinos studijas baigę 
daktarai. O štai kaimyninėje Suvalkų guberni-
joje 1871 m. triūsė vos 25 gydytojai. Nesunku 
nustatyti, kiek žmonių gydė vienas daktaras: 
1859 m. Vilniaus gubernijoje – 13 564, Suvalkų 
gubernijoje 1871 m. – 19 681. Paskesniais metais 

medikų skaičiai augo. XIX–XX a. sandūroje 
lietuviškose gubernijose žmones gydė 422 
daktarai, radosi kvalifikuotesnių vaistininkų, 
odontologų, pribuvėjų. Dalis jų įsiliejo į tautinio 
atgimimo sąjūdį, tapo pačiais svarbiausiais jo 
šaukliais. Pirmose jų gretose buvo daktarai Jonas 
Basanavičius, Vincas Kudirka, Vincas Pietaris, 
Rokas Šliūpas, Liudas Vaineikis, A. Vileišis, P. 
Gudavičius11.   

Valstybei taip pat reikalingi išmoningi 
teisininkai. Netgi patvaldystės dusinamoje 
Rusijos imperijoje. Nepaisant, kad jau nuo XVII 
a. vidurio juristus rengė Vilniaus universitetas, 
jų gausos Lietuvoje taip pat nebūta. O lietuvių 
teisininkų bent kiek radosi tik XIX a. antroje 
pusėje. Tuokart jie atliko dar ir reikšmingą vi-
suomeninį-kultūrinį darbą. Antai 1906–1917 m. į 
Rusijos imperijos Dūmą (parlamento Žemuosius 
rūmus) išrinkti keturi advokatai  – Stanislovas 
Narutavičius, Vladas Stašinskas, Mykolas Ja-
nuškevičius, Martynas Yčas. Garsėjo taip pat 
teisininkai Andrius Bulota, Leontijus Bramso-
nas, Česlovas Milvydas, Jonas Vileišis. Išaugo 
ir teisės mokslų teoretikų, žymiausias jų Sankt 
Peterburgo imperatoriškojo universiteto auklė-
tinis, lenkų kilmės Europos masto konstitucinės 
teisės teoretikas Mykolas Pijus Romeris (Röme-
ris). To paties universiteto Teisės fakultetą buvo 
baigęs ir pirmasis bei paskutinysis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Antanas Smetona, 
teisininko išsilavinimą savo laiku buvo įgijęs 
būsimasis nepriklausomos Lietuvos Vyriau-
sybės teisingumo bei vidaus reikalų ministras 
Petras Leonas, užsienio reikalų ministras teisės 
mokslų daktaras Dovas Zaunius.

Didelę dalį inteligentų sudarė valstybinių 
įstaigų valdininkai bei tarnautojai. Šiuo atveju 
susiduriame su labai retu reiškiniu – dėl vykdy-
tos nutautinimo politikos vos ne visi Lietuvos 
valdininkai buvo atvykėliai iš Rusijos. Vietinės 
kilmės asmenys – gydytojai, teisininkai, mo-
kytojai, inžinieriai – gimtajame krašte dirbti 
neskirti, jie siųsti į imperijos gilumą (išimtis 
labai nenoriai daryta tik dvasininkams). Tokiu 
būdu skaičiuoti, kiek tokių mūsų krašte būta, 
nėra prasmės.

Apžvelgtieji skaičiai liudija, jog lietuvių 
inteligentija brendo ganėtinai spėriai. Aiškiai tai 
liudija universitetuose studijuojančių asmenų 
skaičiaus dinamika: 1805 m. studentų būta 341, 
po 25 metų – jau 1054. Uždarius Vilniaus univer-
sitetą, daugiausiai lietuvaičiai studijuoti vyko į 
Maskvos universitetą Kai kuriais laikotarpiais 
vienu metu šiame universitete studijavo po 300 
šio krašto jaunuolių. Kita dalis lietuvių vyko į 
Sankt Peterburgo universitetą, čia XIX–XX a. 
sandūroje studijavo apie 100 lietuvių 12. Patogus 
studijoms buvo ir Dorpato (Tartu) iniversitetas: 
jis netoli Lietuvos, skirtingai nuo kitų Rusijos 
aukštųjų mokyklų, jame dar tvyrojo Vakarų 
Europos universitetų atmosfera. Lavintasi dar ir 
kituose Rusijos aukštosiose mokyklose: Kazanės 
universitete studijavo 26 lietuviai, Charkovo –13, 
bent po keli Kijevo, Tomsko, Odesos, Varšuvos 
universitetuose. Dėl prasto vokiečių kalbos 
mokėjimo (sena mūsų bėda!), mažiau vykta į 
Vakarų Europos universitetus. Vis dėlto lietu-
vių kiek įmatrikuliuota Karaliaučiaus, Halės, 
Vitenbergo, Frankfurto prie Maino, Helderbergo, 
Berlyno universitetuose, taip pat keliose Čekijos, 
Belgijos aukštosiose mokyklose. Buvo ir viena 
išimtis – Ženevoje veikusiame Fribūro univer-
sitete įvairiu laiku studijavo apie 110 lietuvių 
jaunuolių, čia apgintos ir kelios disertacijos.  

XIX–XX a. sandūroje Europos universitetuo-
se įsigyta jau ir retesnių specialybių. Petras Vilei-
šis, 1874 m. baigęs Sankt Peterburgo universiteto 
Fizikos ir matematikos fakultetą, o po to dar 
Peterburgo kalnų institutą, tapo inžinieriumi. 
Projektavo ir statė geležinkelių tiltus. Ernestas 
Galvanauskas Belgijos Lježo universitete įgijo 
kasybos, vėliau dar elektros inžinieriaus diplo-
mus, ėmėsi politinės veiklos. Vladas Jurgutis 
po studijų Sankt Peterbugo dvasinėje katalikų 
akademijoje dar baigė Miuncheno universiteto 
Valstybės ūkio fakultetą, tapo žinomiausiu Lie-
tuvos ekonomistu, finansų mokslo pradininku. 
Donatas Malinauskas agronomikos mokslus 
studijavo Čekoslovakijos Taboro universitete, 
Aleksandras Stulginskis – Halės universiteto 
Žemės ūkio institute. Sankt Peterburgo karinę 
jūrų akademiją baigęs Teodoras Daukantas įgijo 
agronomo kvalifikaciją, Stasys Dirmantas tapo 
žinomu geodezininku, Jonas Kriščiūnas – Žemės 

ūkio akademijos profesoriumi. Mūsų iškiliausias 
dailininkas bei kompozitorius Mikalojus Kons-
tantinas Čiurlionis po studijų Varšuvos muzikos 
ir piešimo institutuose peržengė savo šalies 
ribas, tapo žinomu Europos masto menininku, 
Česlovas Sasnauskas garsėjo kaip aukščiausios 
kvalifikacijos vargoninikas, chorvedys bei kom-
pozitorius. Antanas Žmuidzinavičius piešimo, 
tapybos meno mokėsi Lenkijos, Prancūzijos, 
Vokietijos akademijose, Petras Kalpokas – tai-
komosios dailės, grafikos, tapybos Miunchene, 
M. Petrauskas – dainavimo, muzikos teorijos bei 
kompozicijos – Sankt Peterburge ir Paryžiuje. 
Šį sąrašą pratęsia filologas Jonas Jablonskis, 
oftalmologas Petras Avižonis, fiziologas Vladas 
Lašas, chemikas Antanas Purėnas. Galiausiai 
inteligentų gretas papildo jau ir pirmosios mote-
rys: Julija Žymantienė-Žemaitė, Gabrielė Petke-
vičaitė-Bitė, Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė 
bei Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė, Liudvika 
Didžiulienė-Žmona, Sofija Kymantaitė-Čiurlio-
nienė, Liudmila Eglė Malinauskaitė-Šliūpienė. 
Naujas, iki tol sunkiai įsivaizduotas nacionalinės 
inteligentijos raidos puslapis!

Praradimai ir netektys

Spartesnį nacionalinės inteligentijos forma-
vimąsi sulėtino dvi skaudžios XIX a. negandos – 
carinės valdžios represijų bangos po 1831 m. ir 
1863 m. sukilimų. Valdžios įsiūtis pirmiausia 
nukreiptas į inteligentus, jos nuomone, tai jie 
buvo visų tų neramumų, kurstytojai, jie gausiau-
siai dalyvavo visuose užsitęsusiose priešvalsty-
biniuose veiksmuose. Daugelis šviesių žmonių 
tuokart įkalinti, rekrūtais išsiųsta į Kaukaze iš-
dėstytus kariuomenės dalinius, ištremta į Sibirą. 
Tikrasis šių intelektualinių praradimų mastas 
nėra žinomas, istorikų pateikiami skaičiai 
įvairuoja, tačiau bet kuriuo atveju jie šiurpina. 
Lietuviškose Kauno, Vilniaus ir Augustavo 
gubernijose 1831 m. sukilime galėjo dalyvauti 
25–30 tūkstančiai žmonių, tarp jų studentų apie 
400. Vien Vilniaus gubernijos tardymo komisija, 
sudaryta maištavusiesiems usmirit‘ (sutramdy-
ti), teisė 3881 sukilėlį. Žuvusiųjų kautynėse su 
rusų kariuomene taip pat niekas nesuskaičiavo, 
manoma, jog Lietuva neteko maždaug pusės 
pasipriešinime dalyvavusiųjų žmonių. Iš jų apie 
8–9 tūkstančiai, bijodami pakliūti į carinės och-
rankos nagus, emigravo užsienin. Tarp jų buvo 
labai daug Lietuvos inteligentijos atstovų. 

Naugarduko apskrities lietuvių bajorų 
šeimos atžala Ignas Domeika kartu su kitais 
sukilimo dalyviais pasitraukė į Rytų Prūsiją. 
Iš jos emigravo į Prancūziją. Savo išskirtinius 
geologo, kartografo gebėjimus realizavo Čilėje, 
tapo Santjago universiteto profesoriumi. Bene-
diktas Kalinauskas, studijavęs Vilniaus, Varšu-
vos, Vroclavo ir Heidelbergo universitetuose, 
emigravo į Prancūziją, ten pat prisiglaudė ir 
Sukilimo vyriausybės Varšuvoje narys, Vilniaus 
universiteto dėstytojas istorikas Joachimas Lele-
velis. Sukilimui pralaimint, kraštą paliko garsios 
Pliaterių giminės atstovas literatas Cezaris 
Pliateris, romantikas poetas Julijus Slovackis, 
literatai Emerikas Stanevičius ir Jonas Goštau-
tas. Pliaterio sesuo Emilija, išsekinta alinančio 
pasitraukimo, mirė Justinavo apylinkėse. Bausti, 
priešvalstybiniais nusikaltėliais pripažinti dva-
sininkų akademijas baigę kunigai Juozapas ir 
Adomas Eidrigevičiai, Raseinių kunigų pijorų 
mokyklos mokytojas V. Šteinas. Suimti, ilgai 
tardyti Žemaičių vyskupas kunigaikštis Juoza-
pas Giedraitis, Ariogalos parapijos klebonas K. 
Vizgirdas, Kražių kolegijos mokytojas V. Gar-
činas. Iš dalyvavusiųjų ar rėmusių sukilelius 
atimtas turtas, jis buvo perduotas imperijos 
iždo žinion. Tipiškas pavyzdys – Skuodo dva-
ro valdytojo Eustachijaus Sapiegos byla. Kaip 
vėliau rašė vyskupas Valančius, jisai tik penkias 
dienas tepanešiojo sukilėlių žvaigždelę Varšuvoje, o 
jokiame mūšyje nedalyvavo13. Jo dvaras atimtas, 
garsieji Sapiegų rūmai perduoti kariuomenės 
reikmėms. Juose įrengtos arklidės, į jas suvesti 
eiklūs Dono kazokų ristūnai.  

10  Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos 
bruožai. Red. A.Gučas ir kt.,V., 1983 , p. 15, 20, 26,

   28, 102–103, 137, 185, 187, 224, 269. 
11 Visuotinė lietuvių enciklopedija.  T. 6, V., 2004, p. 632. 
12 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 7, V., 1981, p. 296. 
13 http://www.svb.lt:81/enciklopedija/index.
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nuoširdžiai užjaučiame direktorių 
Virgilijų Poviliūną mirus tėveliui.

Trakų istorijos muziejaus bendruomenė
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Mažoji Lietuva

Vardas Mažoji Lietuva – būti ar nebūti...
Šilutės kraštotyros draugija ( pirminkė Regina Meškauskienė, pavaduotoja Jūratė Pancerova) gruodžio pradžioje surengė konferenciją, 

kurioje buvo bandoma nagrinėti Mažosios Lietuvos vardo arba regiono  ir Klaipėdos krašto pavadinimų vartojimą  
bei siūlymus kaip turėtume  tai vadinti. Žemiau spausdiname iš anksto  gautus raštiškus siūlymus ir priimtą rezoliuciją.

Kreipimasis į konferencijos 
„Vardas Mažoji Lietuva – būti ar nebūti...“ dalyvius 

Dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo
Mažoji Lietuva arba Klaipėdos kraštas , kaip 

vienas iš Lietuvos Respublikos regionų, turėtų 
išlikti ir išlaikyti savo pavadinimą. Visi etno-
grafiniai Lietuvos regionai su savo ypatumais 
susiformavo istoriškai, Mažoji Lietuva - taip pat. 
Tiesa, paskutinioji šio krašto istorijos atkarpa yra 
kitokia negu kitų regionų, dėl ko problemiškas 
lieka ir jo pavadinimas – Mažoji Lietuva ar 
Klaipėdos kraštas. Lietuvai dabar tepriklauso 
tik Mažosios Lietuvos dalis, kuri tarpukario 
laikais buvo vadinama Klaipėdos kraštu, tad 
gal ir dabar taip tą mums priklausančią dalį ir 
reikėtų vadinti. Tačiau nėra negalimas ir Mažo-
sios Lietuvos pavadinimas, nes jis atspindėtų 
tai, kad tokia etnografinės Lietuvos dalis buvo 
ir kad jos nemaža dalis tebėra dabartinės Lietu-
vos respublikos sudėtyje. Tad tą dalį pavadinti 
buvusios visumos vardu nebūtų nelogiškas. 
Buvusios Mažosios Lietuvos teritorijos nebeva-
dinant ne tik jos pačios, bet ir Klaipėdos krašto 
vardu, atrodytų, jog jos mūsuose paprasčiausiai  
nebėra. Tą dalį pavadinti Žemaitijos dalimi nėra 
teisinga, nes jos teritorijoje gyveno ne žemaičiai, 
o sava tarme kalbantys lietuvininkai ir vokiečiai. 
Šiems savo gimtą kraštą ne savo valia palikus, jų 
vieton atsikėlė lietuviai iš visos Lietuvos - taigi, 
ir aukštaičiai, ir dzūkai, ir sūduviai, ir žemaičiai, 

liko šiek tiek ir autochtonų lietuvininkų. Visi 
jie šiandien sudaro naują bendruomenę, kurios 
negalima pavadinti žemaičiais. 

Nepriklausomoje Lietuvoje yra gerbiama 
istorinė atmintis, branginamas išlikęs kultūros 
paveldas, rekonstruojami sunykę paminklai 
ar atstatomi sunaikintieji. Buvusios Mažosios 
Lietuvos dalyje šioje srityje irgi nuveikta ne 
tiek mažai. Nuoširdžiai stengiamasi daryti tai, 
kas primintų čia buvus istorinę Mažąją Lietu-
vą, kultūros sferoje besidarbuojantys žmonės 
stengiasi formuoti būtent šio krašto žmogaus 
tapatybės pojūtį, ugdyti prieraišumą tam kraštui 
ir pagarbą jo praeičiai. Tą darydami jie remiasi 
į tai, kas dar yra išlikę, įsiklauso į sugebėjusius 
išgyventi autochtonus , palaiko jų pastangas 
išlikti savimi. Regiono istorinio pavadinimo 
išlaikymas- tai pat vienas veiksnių, esmingai pa-
dedančių kraštui išlikti savitam, nepraradusiam 
istorinės atminties bei jos pagrindu kuriančiam 
šiandieninę kultūrą.

Vienareikšmiškai pasisakau – Mažosios 
Lietuvos vardui – būti!

Pagarbiai, 
Vydūno draugijos garbės

 pirmininkas Vacys Bagdonavičius
Vilnius, 2013 11 25

Kreipimasis į konferencijos „Vardas Mažoji Lietuva – 
būti ar nebūti...“ dalyvius

Dėl sąvokos darybos
Etnonimų sąvokos su žodžiu mažoji arba 

didžioji pasaulyje yra visuotinai vartojamos. 
Jos skirtos teritorijos visumai arba daliai pa-
žymėti: Germania Maior – visa germanų genčių 
gyvenama teritorija, Germania Minor – romėnų 
užkariauta germanų teritorija, Mažoji Lenkija, 
Mažoji rusija ir taip toliau, nekalbant apie 
teritorijas, apibrėžiamas su priedėliu Didžioji.    

Lietuvos etninių teritorijų vardai yra kilę 
skirtingomis aplinkybėmis ir sudaryti skirtin-
gais būdais: palyginkime kad ir pavadinimus 
Žemaitija ir Aukštaitija, suvalkija ir Dzūkija. Tad 
Mažosios Lietuvos pavadinimo kilmė nėra 
susaistyta ar turėtų būti saistoma su kokia nors 
bendra pavadinimų darybos taisykle.     

Dėl Mažosios Lietuvos pavadinimo.
Mažoji Lietuva yra istorinė ir kartu gyvy-

bingą etninę tradiciją išsaugojusi sritis. Nors 
jos pavadinimą (Kleinlittaw) pirmą kartą apie 
1510–1526 m. parašytoje Prūsijos kronikoje 
paminėjo Vokiečių ordino kronikininkas 
Simonas Grunau, tačiau nemanau, kad jis 
yra šios sąvokos autorius. Greičiausiai ji yra 
gerokai ankstyvesnė ir atneštinė, kilusi iš LDK 
migrantų, taip pat galbūt iš Vokiečių ordino 
atvarytų karo belaisvių arba pagrobtų LDK 
gyventojų, jautusių, išlaikiusių ir gaivinusių 
ryšį su tėvyne. Vokiečių ordino vadovams 
ir jiems tarnaujantiems raštininkams nebuvo 
jokio reikalo didelę Prūsijos dalį politiniais 
tikslais oficialiai pavadinti Mažąja Lietuva. Ta-
čiau vėliau, ypač nuo XVIII amžiaus, lietuvių 
gyvenamas kraštas įgijo ir oficialų, ir tradicinį 
Mažosios Lietuvos (rečiau), ir Prūsų Lietuvos 
(dažniau) pavadinimą. Tokie pavadinimai at-
sispindėjo administracinių teritorinių darinių, 
institucijų, valdžios leidžiamų informacinių ir 
visuomeninių periodinių leidinių, kartografi-
jos pavadinimuose. XVIII amžiuje Europoje 
buvo išleista žemėlapių su Mažosios Lietuvos 
pavadinimais anglų (Lithuania Minor) ir pran-
cūzų kalbomis.     

Mažosios Lietuvos sąvokos prasmė iki šių 
dienų įgijo įvairių prasmių. Prielaidas kismui 
ir sklaidai sukūrė lietuvių etninės teritorijos 
padalijimas, įvykdytas remiantis Versalio 
1919 metų taikos sutartimi. Tada tautinio 
ir politinio sąjūdžio lietuviškojoje spaudoje 
(Tilžėje leistame dienraštyje „Prūsų lietuvių 
balsas“) pasirodė siūlymų nuo Rytų Prūsijos 
atskirtą lietuviškiausią Mažosios Lietuvos 
dalį pavadinti Naująja Lietuva. Gilesnės ir 
platesnės diskusijos neįvyko, siūlomas pava-
dinimas neprigijo, nes atskirtas kraštas alijantų 
kalbomis oficialiai buvo pavadintas Klaipėdos 
teritorija, lietuviškai – Klaipėdos kraštu. Analo-
giškai, tik kitomis sąlygomis, atsirado Vilniaus 
krašto pavadinimas.

Kyla klausimas, kaip buvusį Klaipėdos 
kraštą vadinti dabar? Atsižvelgiant į regiono 
geografinę padėtį (prie vandenų: Nemuno 
deltos, marių, jūros) ir vandens įtaką šio 
krašto žmonių gyvensenai bei papročiams 
tiktų Pamario pavadinimas. Regionų su to-
kiu pavadinimu yra ir kitose šalyse. Tačiau 
lietuviškasis pavadinimas Pamarys iš esmės 
neturi šaknų. Jis būtų dirbtinis pavadinimas 

ir nei politinio, nei visuomeninio palaikymo 
nesulauktų.

Lietuvos Respublikos sudėtyje esančios 
Mažosios Lietuvos dalies nebūtų galima vadinti 
Klaipėdos kraštu, nes tai politinė sąvoka. Ji neturi 
istorinio ir etninio pagrindo. Net 1923 – 1939 
metais, kai Klaipėdos kraštas egzistavo kaip 
Lietuvos Respublikos administracinis terito-
rinis vienetas, renginių (pavyzdžiui, Mažosios 
Lietuvos dainų šventė) ir leidinių (pavyzdžiui, 
Mažosios Lietuvos kalendorius) pavadiniuose 
naudota Mažosios Lietuvos sąvoka. Ja siekta 
kelių ir nevienareikšmių tikslų. Kita vertus, 
šiandieniniais laikais, XXI amžiuje, prioritetiš-
kai įtvirtinus Klaipėdos krašto pavadinimo var-
toseną, palaidotume istorinį Mažosios Lietuvos 
pavadinimą, nes jis ilgainiui ir savaime susita-
patintų su dabartine teritorija piečiau Nemuno 
– Rusijos Federacijos valdoma Karaliaučiaus 
sritimi (Kaliningradsakaja oblastj). 

Ieškant sprendimo, reikalingas tikslinis 
kompromisas. Lietuvos Respublikai priklau-
sančią Mažosios Lietuvos dalį logiškiausia 
vadinti etnine sritimi Mažoji Lietuva, esant 
reikalui paaiškinus, kad tai šiaurinė, lietuviš-
kiausia Mažosios Lietuvos dalis. Ji pagrin-
džiama ir etnologiškai. Čia gyvena Mažosios 
Lietuvo autochtonai (dabar tegu ir ne per 
didžiausia etninė grupė), stiprūs etniškumo 
požymiai yra tradicinės evangelikų liute-
ronų tikybos bažnyčių tinklas, nepaprastai 
didelis memorialinių ir konfesinių paminklų 
(kapinių) skaičius, istoriniai vietovardžiai ir 
vandenvardžiai, ryški tendencija bendromis 
pastangomis gaivinti Mažosios Lietuvos at-
mintį tiriamaisiais ir mokslo populiariaisias 
darbais, folkloro tradicijų ir liaudies kultūros 
papročių aktualinimu (vien ko verta Šilutės 
„Ramytės“ ansamblio veikla). Be Mažosios 
Lietuvos politinių įvykių (1918 metų Til-
žės akto, 1923 metų ginkluoto Klaipėdos 
krašto sujungimo su Lietuvos Respublika) 
sąsajų su etnine ir paprotine autochtonų 
teise išsaugoti tautinį savitumą nutrūktų 
galimybė grįsti Mažosios Lietuvos likimo 
politinį sprendimą. Mažosios Lietuvos fe-
nomenas leistų palaikyti gyvybingą ryšį su 
kitose šalyse gyvenančiais krašto išeiviais 
lietuviais ir vokiečiais ir jų jaunesniųjų kartų 
įpėdiniais. Šiuo požiūriu Mažosios Lietuvos 
pavadinimas tampa ir politiniu koziriu 
bendraujant su geopolitinių interesų šiam 
kraštui turinčiomis valstybėmis. 

Ar krašto gyventojus autochtonus derėtų 
vadinti lietuvininkais? Mano sukaupti duo-
menys ir jau keturis dešimtmečius besitęsianti 
asmeninio bendravimo su mažlietuviais patir-
tis liudija, kad atsisakyti šios sąvokos nuo XX 
amžiaus pradžios linko patys mažlietuviai, 
ypač iš inteligentiškosios aplinkos. Dabarti-
nės pastangos dirbtinai didinti lietuvininkų 
sąvokos aktualumą nėra istoriškai pagrįstas. 
Taip pat manau, kad savivardis Lietuvininkai 
nelaikytinas šalutiniu Mažosios Lietuvos pa-
vadinimo variantu.

                                                                         
  Domas Kaunas

Vilniaus universiteto profesorius 
2013 12 05

Dėl lietuvininkų ir žemaičių tapatinimo
Lietuvininkai, žinoma, nėra žemaičiai 

(vakarų), nors Klaipėdos krašte jų kalba 
turėjo ir žemaičių tarmės požymių. Kad lie-
tuvininkai skyrėsi nuo žemaičių rodo ir tai, 
kad rytinėje Skalvos ir Nadruvos pusėje būta 
bene septynių Žemaitkiemių – t.y. ne vieti-
nių žmonių gyvenviečių. Na, o svarbiausias 
argumentas, kad lietuvininkų negalima 
vadinti žemaičiais yra tai, kad lietuvių litera-
tūrinė kalba formavosi nadruviškių šnektos 
pagrindu (K. Donelaitis, L. Rėzos paskelbtos 
dainos). Nadruviškiams yra artimiausia pie-
tvakarių aukštaičių (suvalkiečių) tarmė.

Taigi, Klaipėdos kraštas (šis terminas 
atsirado tik po I pasaulinio karo) yra ne 
Žemaitija. Tai šiaurinė Mažosios Lietuvos 

dalis. Tai kraštas, kuriam dėl suprantomų 
priežasčių tenka reprezentuoti visą Mažą-
ją Lietuvą (ar tai daroma?). Ar galime tik 
nedidelę Mažosios Lietuvos dalį vadinti 
Mažosios Lietuvos vardu? Kremlius, kuris 
administruoja pagrindinę, ir didžiausią, 
Mažosios Lietuvos dalį, tuo apsidžiaugtų. 
Na, o kad, visu pirma, Klaipėdos kraštas 
turi rūpintis Mažosios Lietuvos paveldu yra 
akivaizdu. Tik, kažin, ar jam vertėtų suteikti 
etninio teritorinio vieneto vardą. Tai ne 
tik mano, bet ir dr. Algirdo Matulevičiaus 
nuomonė.

 
Vytautas Šilas, Mažosios Lietuvos 

reikalų tarybos pirmininkas 

Konferencija  „VARDAS MAŽOJI LIETUVA – 
BŪTI AR NEBŪTI...“.

 2013 m. gruodžio 6 d. Šilutė
Rezoliucija

Preambulė:
 - Kuo mažesnė tautos saujelė lieka, tuo len-

gviau susilieti su dauguma ir netekti savasties;
- Kiekvieno regiono etnografija ir paveldas 

išreiškia tik to krašto žmonių gyvenimo būdą 
ir žmonių santykius su juos supančia aplinka, 
gamta ir istorija;

- Mažosios Lietuvos palikimas visada buvo ir 
šiuo metu yra mūsų tautos kultūros dalis, visos 
žmonijos kultūros dalis;

- Šio krašto tyrinėtojai, etnografai, me-
nininkai iš esmės yra pozityviai mąstantys 
kvalifikuoti specialistai,  kūrėjai, nuo kurių 
sprendinių priklauso krašto savasties atskleidi-
mas ir išlikimas. 

norime pastebėti, kad:
- Stiprėja tendencija, kai regiono pavadini-

mas tampa „plačiai eskaluojamu produktu“, 
kurio išlikimui ženklios įtakos turi ne tik galio-
jantys valstybiniai reglamentai, bet ir skirtingi 
požiūriai, interpretacijos. 

- Per mažai dėmesio skiriama šiam etnokul-
tūriniam Mažosios Lietuvos regionui, nors savo 
savastimi jis daro įtaką kultūros procesams ir vi-
suomeniniam gyvenimui,  landšaftui, natūraliai 
aplinkai ir istoriniam paveldui. 

- Būtina rūpintis viešuoju interesu, už kurį 
atsakingi tampame visi, kad Mažosios Lietuvos 
savastis liktų ir būsimųjų kartų paveldas, reikia 
rasti kompromisą, pagrįstą pagrindinėmis mo-
ralinėmis vertybėmis ir nepasiduoti abejotinoms 
interpretacijoms, kurios gali padaryti neatitaiso-
mą žalą regiono ateities strategijai. 

- Etnokultūrinės Mažosios Lietuvos regiono 
menas, paveldas išlieka trapus ir pažeidžiamas. 
Kultūros bendruomenė, visuomenė ir politikai 
privalo kovoti už lietuvininkų kultūrinės di-
mensijos integravimą į kasdienį regiono žmonių 

gyvenimą, į savasties išsaugojimo ir kūrimo 
procesus, formuodami palankią terpę.

Svarbu veikti, pasitelkiant šias svarbiausias 
priemones:

- Išsaugoti istorinius, kūrybinius, pavel-
dinius, daugiakultūrinius Mažosios Lietuvos 
savasties aspektus. 

- Skatinti visuomenės švietimą (tarp vaikų, 
jaunimo, suaugusiųjų), įtraukiant aktualius 
sprendinius į valstybinius ir regioninius regla-
mentus,  žiniasklaidos priemones, kūrybinius 
sambūrius ir taip skleisti regiono išskirtinumą 
bei pripažinimą. 

- Parengti ir įgyvendinti rekomendacijas kaip 
pagerinti sklaidą apie etnografinio Mažosios Lie-
tuvos regiono pavadinimą ir krašto išskirtinumą, 
kaip, pasinaudojant sukaupta patirtimi, sutelkti 
kūrybinį potencialą ir pagerinti Mažosios Lietu-
vos regiono žinomumą Lietuvoje bei užsienyje. 

Konferencijoje „VARDAS MAžOJI LIETu-
VA – BūTI AR NEBūTI...“, vykusioje Šilutėje 
2013 m. gruodžio 6 d., buvo patvirtinta, kad 
visoms atsakingoms institucijoms ir strategijų 
kūrėjams, visam intelektualiam etnokultūrinio 
Mažosios Lietuvos regiono sambūriui, atėjo 
laikas pripažinti, kad šis regionas turi ypatin-
gos reikšmės mūsų valstybei, kad reikia keisti 
dabartinį požiūrį, įtvirtinant Mažosios Lietuvos 
regiono pavadinimą, vietą ir vaidmenį, kurio 
jis nusipelno kurdamas ir darydamas įtaką 
įtakojant šalies kultūrine politika. Toleran-
tiškai priimame nuomonę, kad kiti istoriniai 
šio regiono pavadinimai būtų vartojami leidi-
niuose, istoriniuose moksliniuose darbuose, 
kūrybinėje aplinkoje. 

Konferencijos dalyviai

Jono Basanavičiaus premijos laureatai Marija ir Martynas Purvinai dalyvavę 
konferencijoje buvo pasveikinti Šilutės merės pavaduotojas Šarūnas Laužikas
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Vytauto Valentino Česnulio knyga – džiaugsmas Lietuvai
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Šiais metais pasirodžiusi Vytauto Valen-
tino Česnulio knyga „Kalesninkų parapijos 
atgimimas. Kalesninkų bažnyčios statytojas ir 
lietuviškos mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas 
Rudzis“ (išleido VšĮ „Vorutos“ fondas (vyriau-
siasis redaktorius Juozas Vercinkevičius) turėtų 
sulaukti skaitytojų dėmesio ir padėkos. Juolab 
kad „Vorutos“ skaitytojams autorius pažįstamas 
iš įdomiai parašytų, moksliškai pagrįstų bei svarių 
jo straipsnių, išsamių knygų recenzijų.

Anotacijoje rašoma: „Žurnalisto Vytauto 
Valentino Česnulio knygoje – istorinėje apybrai-
žoje – aprašomas Kalesninkų parapijos atkūrimas, 
bažnyčios statytojo ir lietuviškos mokyklos steigėjo 
kun. M. Rudzio gyvenimas ir veikla, klebono 
ir kitų šviesuolių kova dėl lietuvybės Versekos 
pakrantėse“.

Prieš kalbėdami apie knygą, sugrįškime į 
2013 m. pradžią. Sausio 31-ąją buvo suorganizuota 
mokslinė konferencija, skirta Lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ šimtmečio jubiliejui. Tai buvo 
svari paskata kitiems jau beveik visus metus besi-
tęsiantiems renginiams, straipsniams periodikoje, 
mokslinių straipsnių rinkinio sudarymui, knygų 
pristatymui, paminklinių akmenų bei lentų sta-
tymui, jų pašventinimui ir daugeliui kitų darbų. 
Minėtos ir nepaminėtos veiklos kryptys – džiugus 
liudijimas, rodantis, kad mums rūpi lietuvybė, ne 
tik Vilniaus krašte, bet ir visoje Tėvynėje, mums 
skauda dėl lietuvių kalbos menkinimo ne tik 
prieš 100 metų, bet ir dabar; mes matome pasi-
kartojančias tas pačias bėdas. Tik praėjus šimtui 
metų jos įgauna jau kitokį atspalvį, apgaubiamos 
rafinuotumo šydu ir sunku iš karto suprasti ir 
įsivaizduoti vyksmus, jų pasekmes, besikarto-

jančius šiandieną – po 100 metų... Pagal veiklos 
plotmę šiuos metus būtų galima įvardinti „Ryto“ 
draugijos jubiliejiniais metais.

Minėta V. Česnulio knyga pagarbiai įsilieja į 
jubiliejinius „Ryto“ metus. Knygoje apžvelgiamas 
ženkliai ankstesnis laikotarpis – iki lietuviškos 
spaudos grąžinimo – tai tarsi priešistorė, liudijanti, 
kad tokia sudėtinga, sunki situacija nebegalėjo 
tęstis. Tam Kalesninkuose atkuriama parapija, sta-
toma bažnyčia, atidaroma rusiška dviklasė (1907), 
o po aštuonerių metų (1915) įsteigiama lietuviška 
pradinė mokykla. Nors 1921 m. pradžioje lenkų 
valdžia ją uždarė pirmą kartą, o 1922 m. pabaigoje 
antrą kartą, 1927 m. pradžioje nepatvirtino „Ryto“ 
draugijos mokytojo Kalesninkuose ir tik 1928 m. 
spalį lietuviškai mokyklai leido veikti – kol 1932 
m. kovo 11 d. ji buvo galutinai uždaryta. Tačiau 
autoriaus atskleistos pastangos – tyli kova dėl 
mokyklos, liudija rūpestį lietuvybės sklaida.

Visi atlikti darbai Kalesninkų parapijoje auto-
riaus V. Česnulio subtiliai atskleidžiami per vieną 
asmenybę – kunigą Mykolą Rudzį (1871 11 28 (12 
10)–1901 03 24 (07 070–1933 09 12), kuriam teko 
patirti įvairių nesklandumų, sunkumų, statant 
bažnyčią prarasti ir taip silpną sveikatą. 1902 m. 
balandžio 30 (gegužės 13) Rusijos vidaus reikalų 
ministras sutiko leisti statyti bažnyčią Kalesnin-
kuose, 1904 m. buvo atkurta parapija, o 1904  m. 
balandžio 8 (21) Vilniaus konsistorius leido imtis 
statybų. 1904 m. balandžio 9 (22) į Kalesninnkus 
atvykęs kun. M. Rudzis ir ėmėsi bažnyčios, klebo-
nijos, ūkinių ir kitų bažnytinių pastatų statybos. 
Tik 1922 m. lapkričio 14 d. pašventinta Kalesni-
ninkų bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo titulu.

Knygoje detaliai perteikiamas senosios baž-
nyčios likimas, bažnyčios beneficija, inventorius, 
pateikiama žinių apie Kalesninkuose dirbusius 
vikarus ir vėliau šioje parapijoje dirbusius dvasi-
ninkus, nurodomos parapijos ribos, kaime veiku-
sios organizacijos.

Autorius kruopščiai surinkęs medžiagą ir 
archyvuose, ir jau publikuotuose atsiminimuo-
se (kun. Prano Bieliausko, Rapolo Mackonio), 
pateikia plačią Kalesninkų parapijos panoramą. 
Knygoje galima rasti ir „Ryto“ draugijos istorijai 
svarbių žinių (p. 57, 59, 60–61, 62–63, 68, 74, 87), ir 
jau literatūroje įsigalėjusių klaidų atitaisymo: 13 p. 
rašoma, kad 1905 m. kun. M. Rudzis pastatydino 
mūrinę bažnyčią („Mūsų Lietuva“, „Lietuvių en-
ciklopedija), iš tikrųjų tais metais pastatyta medinė 
koplyčia. P. 27 pažymėta Kun. Mykolas rudzis – Lie-
tuvių konferencijos Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18–23 d. 
dalyvis. Tik registracijos knygoje klaidingai užrašyta 
jo pavardė – radzys, nors konferencijoje dalyvavusių 
dvasininkų sąraše pavardė teisinga. P. 43 parašyta, 
kad „Lietuvių enciklopedijos (Bostonas)“ 35 tome 
klaidingai rašoma, jog Zajančkauskas Švenčionyse 
dirbo 1930–1934 m., o Kalesninkai  neminimi. Dr. kun. 
Vincas Zajančkauskas Kalesninkuose vikaravo 
nuo 1930 m. liepos 8 iki 1932 m. rugpjūčio 31 d. 
(p. 41–43).

Įdomus momentas – minimi Šv. Juozapato 
(Ivano Kuncevičiaus, 1580–1623) – pirmojo Rytų 
(Graikų) apeigų kataliko, paskelbto šventuoju, 
atlaidai. Šv. Juozapatas – vienas iš Šv. Bazili-
jaus Didžiojo ordino kūrėjų. Baziljonų ordinas 
(OsBM) – vienintelis Lietuvoje įkurtas ordinas, 
2017 metais minėsiantis 400 metų jubiliejų. Šv. 
Juozapatui skirti atlaidai švęsti rugsėjo 26 d. (p. 

25), lapkričio 14 d. (p. 17, 42); dabartiniame baž-
nytiniame kalendoriuje jie švenčiami lapkričio 12 
d. (p. 25). Įdomu būtų patyrinėti, kodėl Kalesnin-
kuose buvo švenčiami Šv. Juozapato atlaidai? Tai 
pamąstymas knygos autoriui.

Labai svarbu, kad knygos pabaigoje (p. 85–87) 
pateikiamos Kalesninkų parapijos ir kun. Mykolo 
Rudzio gyvenimo ir veiklos datos – jos tarsi reziu-
muoja perskaitytą knygos tekstą.

 88 puslapyje surašytas gausus archyvinių 
šaltinių bei literatūros sąrašas, o taip norėtųsi 
kiekvieno puslapio apačioje matyti nuorodas į 
archyvinį šaltinį ar literatūrą. Pateikti gausūs šalti-
niai ir literatūra tik knygos gale – puikus pretekstas 
visiems didiesiems mūsų kaimynų mylėtojams 
ir jų gerbėjams, „kovotojams“ dėl lietuvybės ir 
detaliai ieškantiems kiekviename darbe trūkumų, 
pareikšti „nusistebėjimą“: pabandyk dabar surasti 
ir patikslinti tą autoriaus paminėtą lenkybės išplitimo 
faktą – kas jį paliudys, abejoju, ar taip galėjo būti? Ši 
pastaba autoriui Vytautui Česnuliui turėtų paliu-
dyti ir dabar vykstančioje nei kiek ne mažesnėje 
moralinėje, dvasinėje ir tautinėje vidaus kovoje, 
didžiulę atsakomybę pateikiant archyvinį šaltinį 
ir būtinybę jį detalizuoti. 

Labai pasigesta ir asmenvardžių rodyklės – to-
kiame rimtame darbe – ji tiesiog neišvengiamai 
reikalinga... 

Nepaisant pastebėjimų ir pageidavimų, no-
riu pasidžiaugti ir autoriumi Vytautu Valentinu 
Česnuliu, ir „Vorutos“ vyriausiuoju redaktoriumi 
Juozu Vercinkevičiumi –  jiems padėkoti: vienam 
už kruopštų knygos parengimą, kitam – už jos 
išleidimą – tai mūsų netolimos istorijos, siekiamos 
pamiršti „svarbių asmenų“, atskleidimas.

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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Gruodžio 4-oji – Šventosios 
Barboros diena. Viena popu-
liariausių šventųjų mergelių 
kankinių, manoma, gyvenusi 
I a. Mažojoje Azijoje, priklau-
so šventųjų grupei, turinčių 
išskirtinę galią padėti sergant 
ar lengvai numirti. Tikėta, kad 
Šv. Barbora apsaugo nuo žai-
bo, ugnies ar staigios mirties. O 
viduramžiais Šv. Barborą savo 
globėja išsirinko kalnakasiai ir 
artileristai. 

Žinių apie Barboros gyve-
nimą nedaug. Pasak legendos, 
Barboros tėvas Dioskuras buvo 
pagonis, uždaręs dukrą bokš-
te, siekdamas apsaugoti ją nuo 
krikščionių. Barbora slapta ap-
sikrikštijo ir davė skaistybės 
įžadus. Sužinojęs apie dukters 
naująjį tikėjimą, užsirūstinęs tė-
vas atidavė ją romėnų valdžiai. 

Kankinama Barbora neišsižadė-
jo tikėjimo ir buvo nukirsdinta 
tėvo kardu, o Dioskurą staiga 
nutrenkė žaibas. 

Tautodailėje Šv. Barbora vaiz-
duojama su karūna ant galvos, 
puošniai apsirengusi, dažnai su 
karoliais, stovinti šalia bokšto. 
Būtent bokštas yra laikomas pa-
grindiniu Šventosios atributu. 
Dešinėje rankoje dažniausiai 
laiko taurę ir ostiją – simboli-
zuojančiomis paskutinio pa-
tepimo Sakramentą, o kairėje 
– kalaviją ir palmės šakelę, kan-
kinystės simbolį. Kartais vietoj 
palmės šakelės rankoje laiko 
povo plunksną - nemirtingumo 
ir amžinai gyvos sielos ženklą. 
Šv. Barboros atributas gali būti 
ir knyga. 

Trakų istorijos muziejaus rin-
kiniuose saugoma keletas ekspo-

natų, kuriuose vaizduojama Šv. 
Barbora (atvirukai, skulptūros, 
atspaudai). Tačiau ryškiausias 
ir išskirtinis yra 2012 m. įsigy-
tas, datuojamas XVIII a. neži-
nomo dailininko Šv. Barboros 
portretas. Šis kūrinys tapytas 
ant 15,5x19,5 cm dydžio vario 

plokštelės. Metalai paveikslų 
pagrindams nebuvo itin plačiai 
vartojami, nes buvo brangūs. 
Tačiau maždaug XVI a. viduryje 
atsirado ir greitai išplito nedide-
lio formato ant metalo nutapyti 
paveikslėliai, kuriuose buvo pa-
vaizduotos žanrinės scenos, por-
tretai, religiniai ir mitologiniai 
siužetai peizažų fone. Nuo XVI 
a. II p. tapyba ant metalo išpo-
puliarėjo beveik visoje Europoje. 
Dailės kūriniuose Šventoji daž-
niau tapoma viena.

 Muziejuje saugomame pa-
veiksle Šv. Barbora taip pat 
pavaizduota viena, kairėje ran-
koje laikanti povo plunksną, 
dešiniąja ranka besiremianti į 
dantytą kankinimo ratą. Šv. Bar-
bora nutapyta su karūna, vilkinti 
suknelę, kurios audinys deko-
ruotas gėlytėmis, o apykaklės 

juosta orna-
mentuota se-
gmentinėmis 
žvaigždutėmis. 
Paveikslas tapytas barokiniu sti-
liumi, kuriam būdingos įtemp-
tos, dramatiškos scenos. Ypa-
tingą dėmesį baroko dailininkai 
skyrė daiktų medžiagiškumui 
vaizduoti ir apšvietimui perteik-
ti. 

Gruodis tamsiausias metų 
mėnuo, dažni vėjai, sniego dar 
nedaug, bet jau žvarbu. Žemę 
sukausto gruodas, naktys tampa 
šviesesnės. Todėl gruodžio 4-ąją 
lydi toks priežodis: „Šv. Barbora 
naktį pravaro“. Tradiciniame ka-
lendoriuje ši diena skirta avelių 
ir ožkų globai, o Šventoji Barbo-
ra esanti jų patronė. 

Muziejininkė Evelina Petrauskė

Šventoji Barbora

Paveikslas. Šv. Barbora. Vakarų Europa, XVIII a.
O. Ševeliovo nuotr.

Š

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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Prieš 220 metų antrą kartą buvo pada-
linta Lietuvos-Lenkijos valstybė (LLV). 
Vidinių nesutarimų draskoma LLV 1793 
m. jau antrą kartą nesugebėjo pasipriešin-
ti kaimyninių valstybių vykdomai agresy-
viai politikai ir to pasekmė – neteko dide-
lių savo teritorijos plotų.

LLV jau buvo išgyvenusi vieną pada-
lijimą: prieš 21 metus, 1772 m. jungtinės 
valstybės teritoriją pirmą kartą pasidalino 
trys kaimyninės valstybės – Rusija, Prūsija 
ir Austrija. LLV nesugebėjo pasipriešinti 
šioms galingoms valstybėms, tad 1773 
m. sušauktame seime buvo priversta pri-
pažinti padalijimą jau kaip įvykusį faktą. 
Pirmasis padalijimas dar nereiškė jungti-
nės Lietuvos-Lenkijos valstybės pabaigos, 
tačiau jos savarankiškumas buvo stipriai 
suvaržytas, labai sustiprėjo carinės Rusijos 
įtaka LLV politiniame gyvenime. Brendo 
mintys apie naujas reformas LLV, tačiau, 
dėl Rusijos kišimosi, jas įgyvendinti buvo 
itin sudėtinga. 

Padėtis pasikeitė 1787 m., kuomet 
Rusija įsitraukė į karą su Turkiją ir LLV 
atsirado galimybė pabandyti įgyvendin-
ti reformas. 1788 m. buvo sušauktas sei-
mas, kuris veikė iki 1792 m. ir istorijoje 

tapo žinomas Ketverių metų 
seimo vardu. Šiame seime 
buvo svarstomi politinių, eko-
nominių, socialinių reformų 
projektai. Svarbiausias šio 
seimo pasiekimas buvo 1791 
m. gegužės 3 d. priimta nauja 
Konstitucija, įteisinusi nema-
žai naujovių valstybėje. Gegu-
žės 3-osios konstitucija buvo 
patenkinti toli gražu ne visi. 
Dalis bajorų buvo nepaten-
kinti konstitucijoje numatytu 
karaliaus valdžios sustiprinimu bei sosto 
paveldėjimo įteisinimu, jie jautė pavojų 
savo teisėms. Reformomis nepatenkinti 
bajorai, susibūrę į Targovicos konfederaci-
ją, pagalbos kreipėsi į Rusijos imperatorę 
Jekateriną II (1762-1796) ir ji, įžvelgdama 
puikias galimybes sukliudyti numatytoms 
reformoms ir dar labiau sustiprinti Rusi-
jos įtaką LLV, sutiko jiems padėti. 1792 
m. gegužę Rusija pradėjo karinę invaziją 
į LLV žemes. Rusijos kariuomenė žygiavo 
vis gilyn į LLV teritoriją, o Jekaterina II 
dėjosi ginanti senąsias LLV bajorų teises. 
Imperatorė reikalavo, kad prie konfede-
racijos prisijungtų ir pats LLV valdovas 

Stanislovas Augustas Poniatovskis (1764-
1794). Pastarasis patenkino šį reikalavi-

mą. Ketverių metų seimo darbas 
nuėjo perniek – valdžią užgrobę 
ir Rusijos remiami Targovicos 
konfederacijos atstovai panai-
kino seimo priimtas reformas 
ir Gegužės 3-osios konstituciją.

Į konfl iktą įsijungė ir kita vi-
suose trijuose LLV padalijimuo-
se dalyvavusi valstybė – Prūsija. 
1793 m. sausio 23 d. Jekaterina 
II ir Prūsijos karalius Frydri-
chas Vilhelmas II (1786-1797) 
pasirašė antrojo LLV padalijimo 

sutartį. Austrija šįsyk nedalyvavo padaliji-
me, nes buvo įsivėlusi į konfl iktą su Pran-
cūzija. Prūsija užėmė dalį vakarinių LLV 
žemių, tarp kurių buvo Gdanskas, Pozna-
nė, Torunė. Rusijai teko dideli rytinių LLV 
žemių plotai, tarp jų – Minsko, Podolės, 
Braclavo, Kijevo ir dalis Vilniaus vaiva-
dijos. 1793 m. birželį sušauktas Gardino 
seimas buvo priverstas patvirtinti antrąjį 
LLV padalijimą. Trakų istorijos muziejuje 
saugoma nemažai eksponatų, susijusių su 
trimis LLV teritorijos padalijimais. Tai – ir 
žemėlapiai, ir atvirukai, ir medaliai.

Šį kartą pristatome S.-Peterburge 1793 
m. išleistą 79 mm skersmens varinį pro-

ginį medalį, skirtą 
Lietuvos Lenkijos 
valstybės padali-
jimams. Medalio 
autoriai yra Karlas 
Leberechtas ir Johanas Grasas. Averse - 
Jekaterinos II biustas, jos galvą puošia lau-
ro lapų vainikas, reverse – carinės Rusijos 
imperijos herbas, dvigalvis erelis, naguose 
laikantis žemėlapius tų Lietuvos ir Lenki-
jos teritorijų, kurios buvo prijungtos prie 
Rusijos imperijos 1772 m. ir 1793 m. Kitas 
eksponatas yra atvirukas, kurio autorius 
yra lenkų dailininkas Kajetonas Volskis 
(1852-1922). Atviruko dešiniajame ap-
atiniame kampe yra autoriaus signatūra 
K.S.Wolski 902. Piešinyje Europos žemė-
lapio fone prie stalo pavaizduoti: Rusijos 
imperatorė Jekaterina II, Austrijos impe-
ratorius Juozapas II ir Prūsijos karalius 
Frydrichas Vilhelmas II besidalinantys 
Lenkiją 1795 m. 

Nors po 1793 m. padalijimo LLV nete-
ko maždaug pusės savo teritorijos, valsty-
bė nebuvo galutinai likviduota. Ji dar du 
metus bandė išsaugoti nepriklausomybę. 

Muziejininkas Tomas Petrauskas

Antrasis LLV padalijimas

Medalis, skirtas 1772 m. ir 1793 m. LLV padalijimams. 
1793 m. O.Ševeliovo nuotr.

Atvirukas. 1795 m. Lenkijos padalijimas.
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Jonikaičių kapinėse atstatyti Urėdaičių šeimos paminklai
Mažoji Lietuva

Tilžės akto 95-ųjų metinių die -
ną (2013 m. lapkričio 30-ąją), Jonikaičių 
evangelikų liuteronų kapinėse (Pagėgių 
sav.) buvo pašventinti urėdaičių šeimos 
paminklai. Broliai Kristupas ir Jonas Urėdaičiai 
buvo Mažosios Lietuvos visuomenininkai, 
Tilžėje veikusios „Birutės“ draugijos nariai.

Dar prieš renginį  doc. dr. Vytenis 
Almonaitis parengė išsamų straipsnį su 
nuotraukomis “Mažosios Lietuvos visuo-
menininkai Kristupas bei Jonas Urėdaičiai 
bei jų kapai”, kuris buvo išspausdintas 
nacionaliniame Lietuvos istorijos laikraščio 
“Voruta” 2013 m. 24 Nr. Šiame straipsnyje 
dr. V. Almonaitis pastebi, kad “K. ir J. Urė-
daičiai nebuvo patys žymiausi lietuvinin-
kai, gal todėl juos menančiomis vietomis 
beveik nesidomėjo ir Mažosios Lietuvos 
praeities tyrinėtojai. Jonikaičių kapinės pa-
laipsniui tuštėjo, dauguma jose stovėjusių 
paminklų buvo pavogti.”

Netoliese nuo Jonikaičių kapinių gyve-
nantys įmonės “Veižas” savininkai Romu-
aldas ir Daiva Jarusevičiai, paraginti dr. 

Vytenio Almonaičio, organizavo kapinių 
tvarkymo talką, kurios metu buvo iškirsti 
krūmynai. Talkoje dalyvavę Saulius Šimkus 
ir Raimondas Kuisys iškėlė iš žemės išli-
kusį Urėdaičių šeimos paminklinį akmenį. 
Paminklų atkūrimo iniciatyvą palaikė 
Remigijus Kelneris, Vladimiras Gorodec-
kis, Petras Ūbartas.  Tauragėje veikiančios 
“Akmensidos” savininkas Vytautas Vaičys 
už savikainą sutvarkė tėvų paminklinę 
stelą bei padarė naujus paminklus broliams 
Jonui ir Kristupui Urėdaičiams, kadangi 
šie neišliko.

Talkoje dalyvavę Pagėgių mokyklos da-
bar jau 4b klasės vaikai, renginį pradėjo ei-
lėmis ir giesmėmis. Jie ant Urėdaičių šeimos 
kapų padėjo žvakutes. Susirinkusiems žodį 
tarė Pagėgių seniūnas Dainius Maciukevi-
čius bei kapinių tvarkymo iniciatorius dr. 
Vytenis Almonaitis. Pastarasis, pasidalinęs 
mintimis apie Tilžės akto svarbą, pristatė 
Urėdaičių šeimos biografiją bei kraštui 
reikšmingą kultūrinę veiklą.

Giedant “O gražus dangau”, prasidėjo pa-

minklų šventinimo dalis. Dievo Žodžiu, malda 
bei palaiminimo žodžiais paminklus šventino 
Pagėgių ev. liut. prapijos kunigas Remigijus 
Šemeklis. Dvi giesmes atliko parapijos choris-
tai, vadovaujami Evelinos Norkienės.

Renginio pabaigoje, Romualdas ir Daiva 

Jarusevičiai pasikvietė į savo sodybą, kur 
visi dalyviai buvo vaišinami šilta sriuba. Ją 
atvežė kavinės “Pagėgė” savininkai Jolanta 
ir Gintautas Petrauskai.

Šaltinis: www. pagegiai.lelb.eu

Renginio vedėja ir Pagėgių savivaldybės tarybos 
narys Remigijus Kelneris, renginio metu skaitęs eiles doc. dr. Vytenis Almonaitis

Kun. Remigijus Šemeklis ir Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos 
choristai (vad. Evelina Norkienė)

Tilžės akto 95-ųjų metinių dieną (2013 m. lapkričio 30-ąją), Jonikaičių
evangelikų liuteronų kapinėse (Pagėgių sav.) buvo pašventinti Urėdaičių šeimos paminklai

 Veriškių pradinė lietuviška mokykla laimėjo bylą 
prieš Vilniaus rajono savivaldybę

 LIETuVOS VYRIAuSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO 2013-12-03 SPRENDIMAS ADMINISTRACINĖJE BYLOJE A-756-2049/2013
 2013-12-03 Lietuvos vyriausiojo adminis-

tracinio teismo (toliau – LVAT) trijų teisėjų 
kolegija priėmė sprendimą administracinėje 
byloje A-756-2049/2013, kuriuo patenkinio 
Veriškių pradinės mokyklos apeliacinį skundą, 
panaikino Vilniaus r.  savivaldybės tarybos 
(toliau – VRST) 2010-06-25 sprendimo T3-207 
kai kurias dalis, tame tarpe visas šio sprendimo 
dalis, susijusias su Veriškių pradinės mokyklos 
reorganizavimu.  

 Šis LVAT sprendimas neskundžiamas. 
Taip pat šiuo sprendimu kaip precedentu 
ateityje remsis teismai, nagrinėdami tokio 
pobūdžio teisinius ginčus, todėl yra tikslinga 
su juo susipažinti.

 VRST argumentai dėl Veriškių pradinės 
mokyklos reorganizavimo

 VRST 2010-06-25 priėmė sprendimą T3-207 
„Dėl kai kurių Vilniaus r. švietimo įstaigų stei-
gimo, reorganizavimo <...>“. Šiuo sprendimu 
VRST ketino Veriškių pradinę mokyklą išskai-
dyti. Po šio sprendimo Veriškių pradinė moky-
kla kaip švietimo įstaiga nustotų egzistavusi, 
vietoj jos norėta įsteigti Nemenčinės Gedimino 
gimnazijos pradinio ugdymo skyrių (lietuvių 
dėstomąja kalba), Nemenčinės K. Parčevskio 
gimnazijos pradinio ugdymo skyrių (lenkų 
dėstomąja kalba).

 VRST šį sprendimą, jau vykstant teismi-
niams ginčams, argumentavo tuo, kad moky-
kloje mokosi mažai vaikų, todėl nepavyksta 
surinkti pakankamai mokinio krepšelio lėšų, 
kad mokykla galėtų egzistuoti savarankiškai. 
VRST teigė, kad mokykla susidūrė su nuolati-
niu ir sisteminiu lėšų trūkumu: 2007 jai trūko 
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58,5 tūkst. Lt mokymo lėšų ir 18,4 tūkst. Lt ūkio 
lėšų, 2008 jai trūko 64,2 tūkst. Lt mokymo lėšų 
ir 4,6 tūkst. Lt ūkio lėšų, 2009 jai trūko 29,3 
tūkst. Lt mokymo lėšų ir 4,3 tūkst. Lt ūkio lėšų, 
2010 jai trūko 60 tūkst. Lt mokymo lėšų ir 28,9 
tūkst. Lt ūkio lėšų.

 VRST teigė negalinti daugiau 
kompensuoti šių trūkumų.

 VRST teigė, kad reorganizacija atneš 
gerų pokyčių: mokyklai trūko 60 tūkst. Lt per 
metus. Nereorganizavus mokyklos, trūktų 
pinigų darbuotojų atlyginimams, o išdalijus 
mokyklą didelėms švietimo įstaigoms, tuos 
trūkumus padengs jos pačios, perskirstydamos 
savo pačios lėšas (dotuodamos savo skyrius), 
mokiniai mokysis tame pačiame pastate, dirbs 
tie patys darbuotojai (taip pat mokytojai) kiek 
galimybės leis, bet jau gimnazijos statusą tu-
rinčiose mokyklose.

 Veriškių pradinės  mokyklos
 svarbiausi argumentai

 ir reikalavimai

 1. Mokykla teigia, kad VRST kasmet vykdo 
mokyklų mokymo krepšelio lėšų perskirstymą, 
o tai įtakoja atsiradusį lėšų trūkumą. Kiekvie-
nais metais savivaldybė sulaikydavo 6 proc. 
mokyklos mokinio krepšelio lėšų (maksimalią 
leistiną dalį), dėl to atsirasdavo pinigų trūku-
mas, o po to jau perskirstymo būdu mokyklai 
buvo skiriamos trūkstamos lėšos.

 2. Mokykla teismui pateikė įrodymais 
pagrįstą argumentą, kad VRST, priešingai nei 
pati teigia, kiekvienais metais kompensuoda-

vo lėšų trūkumą, o tai reiškia, kad turėjo tam 
lėšų. Anot mokyklos byloje nėra dokumentų, 
įrodančių, kad VRST tuos pinigus skolintųsi iš 
kredito įstaigų.

  3. Mokykla mano, kad ji užtikrina itin 
aukštos kokybės švietimą, pateikė diplomus, 
padėkas, raštus, joje dirba geri specialistai, 
nuo 2010 m., kai vyksta teisminiai ginčai, ji 
geba tvarkyti savo finansus, o mokinių skai-
čius nuolat didėja. 2013–2014 m. m. mokosi 
27 pradinukai, mokinio krepšelio lėšų bus 
gauta 125 885 Lt – pakankamai, kad mokykla 
išsilaikytų pati.

 4. Mokykla teigia, kad VRST sprendimais 
2010 m. reorganizuotos mokyklos be jokių iš-
imčių buvo uždarytos 2013 m., tai reiškia, kad 
reorganizacija nepasiteisino.

 5. Gimnazijos (Nemenčinės Gedimino ir K. 
Parčevskio), prie kurių planuota jungti, susidu-
ria su lėšų trūkumu: iki 2013 pabaigos Gedimi-
no gimnazijai trūksta iš viso 90 tūkst. Lt, o K. 
Parčevskio gimnazijai trūksta iš viso 115 tūkst. 
Lt, taigi abiejų gimnazijų padėtis yra prasta, bet 
VRST tai slepia. Veriškių mokykla nenorėjo būti 
išdalinta „minusinėms“ mokykloms.

 Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pozicija

 1. Teismas atsiribojo ir visiškai nevertino 
politinių ir ekonominių ginčo aspektų.

 2.Teismas (su juo sutiko ir žemesnės 
instancijos teismas) iš esmės sutiko su VRST 
argumentu, kad mokykla nuolat ir sistemin-
gai susiduria su lėšų trūkumu, bet atkreipė 
dėmesį į kelis nesutapimus VRST pateiktose 
lentelėse.

 3. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas nesutiko su VRST pozicija, kad ji 
neturi papildomų lėšų finansuoti mokyklai ir 
panaikino žemesnės instancijos teismo spren-
dimą, kadangi VRST nepateikė duomenų, 
kad neturėtų lėšų mokyklai finansuoti, prie-
šingai – 2007–2010 metais skirdavo mokyklai 
trūkstamas lėšas – iš viso 503 tūkst. litų.

„Vilnijos“ draugijos valdyba

Nuotraukose: Vėriškių pradinės moky-
klos pastatas, „Vilniaus Jovarų“ kasmetinėje 
šventėje dalyvaujantys Vėriškių mokyklos 
moksleiviai (iš kairės Jolanta Kaušinienė, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Rima Pa-
merneckienė, muzikos mokytoja metodininkė, 
Dalia Peciūnienė, mokyklos direktorė).

Veriškų pradinė mokykla
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užbaigti 2013 m. gruodžio 7 d.: šv. Mišiomis, 
paminklinės lentos atidengimu bei pašventi-
nimu ir knygos „Lietuvių švietimo draugija 
„Rytas“ pristatymu.

Šv. Mišias Vilniaus arkikatedros Tremti-
nių koplyčioje aukojo Visų Šventųjų parapijos 
klebonas Vytautas Rapalis ir Šv. Mikalojaus 
bažnyčios vikaras dr. kun. Mindaugas Ragaišis. 
Ši koplyčia buvo pasirinkta neatsitiktinai: čia 
po Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio 
bareljefu įmūryta žemių sauja iš Vladimiro 
(prie Kliazmos) miesto kapinių, kur palaidotas 
M. Reinys. Šiemet lapkričio 8-ąją minėjome 60-
ąsias jo mirties metines, o M. Reinys glaudžiai 
susijęs su „Ryto“ draugija: du kartus buvo 
renkamas jos pirmininku.

Pamokslo metu kun. V. Rapalis plačiai 
nagrinėjo Evangelijos žodžius „Pjūtis didelė, o 
darbininkų maža“. „Evangelija sako, – kalbėjo 
pamokslininkas, – Kristus pasišaukė dvylika 
ir siuntė juos: „Eikit ir gydykit...“. Mes turime 
girdėti „eikit ir gydykit Vilniaus krašto žmones 
ir tuos, kurie viską dėl įvairiausių aplinkybių 
praradę, prikelkit mirusius dvasia, nes kurti 
gali morali ir taikinga visuomenė“. Kun. V. 
Rapalis linkėjo suteikti vieni kitiems džiaugs-
mo ir vilties, nuvalyti „raupsuotuosius“, kurie 
per problemas nebemato ateities. Tremtinių 
koplyčioje, kurioje meldžiamės, kiekvienas 
savaip  išgyvena tremtį, tad mūsų užduotis 
– gebėjimas suprasti ir atgaivinti tai, kas labai 
seniai prarasta, – kalbėjo kun. V. Rapalis.

Šv. Mišiose Juliaus Gaidelio „Maldą už 
Tėvynę“ giedojo prof. Antanas Kiveris.

Paminklinė lenta. Tilto gatvėje prie namo, 
pažymėto 12 numeriu (tai buvęs kunigų namas, 
čia gyveno ir M. Reinys), Rimantas Kraujalis 
(kun. P. Kraujalio giminaitis) atidengė pa-
minklinę lentą (skulptorius Kristupas Vilutis) 
prof. kun. Petrui Kraujaliui, pašventino kun. 
V. Rapalis. Rimantas Kraujalis (nuotraukoje 
prie kunigo). „Ryto“ pirmininkas Algimantas 
Masaitis pateikė keletą svarbiausių prof. kun. 
Petro Kraujalio gyvenimo bei veiklos faktų. 
Padėkojo Rimantas Kraujalis.

Mokslinių straipsnių rinkinio „Lietuvių 
švietimo draugija „Rytas“ pristatymas

Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko 
knygos – mokslinių straipsnių rinkinio 

Memorialinė lenta kun. prof. Petrui Kraujaliui
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius
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„Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ prista-
tymas. Renginį moderavo dr. Aldona Vasi-
liauskienė. 

Algimantas Masaitis kalbėjo apie sausio 
31-ąją vykusius renginius, skirtus „Rytui“, o 
jų svarbiausias atgarsis – knyga. 

Knygos atsiradimui daug nusipelnė LEU 
mokslininkai: iš devynių autorių – trys univer-
siteto darbuotojai (doc. dr. Vida Pukienė, doc. 
dr. Romualdas Juzefovičius ir prof. Libertas 
Klimka); iš trijų recenzentų – du iš Lietuvos 
edukologijos universiteto Istorijos fakulteto 
– Visuotinės istorijos katedros vedėjas prof. 
dr. Juozas Skirius ir  Katalikų tikybos katedros 
lektorius dr. kun. Mindaugas Ragaišis. Konfe-
rencijos rengimo komitete iš šešių asmenų net 
keturi iš LEU: prof. dr. Libertas Klimka, doc. 
dr. Vida Pukienė, dr. kun. Mindaugas Ragaišis 
ir prof. dr. Juozas Skirius. Tad knyga tarsi tam-
pa LEU produktu. Tad neatsitiktinai knygos 
pristatyme, džiaugdamasis jos pasirodymu, 
svarių minčių išsakė prof. dr. Juozas Skirius. 
Katalikų tikybos katedros lektorius, Vilniaus 
Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, Vil-
niaus Šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras dr. kun. 
Mindaugas Ragaišis pasidalijo įspūdžiais bei 
įžvalgomis, kilusiais recenzuojant straipsnius, 
o vėliau – skaitant knygą. Akcentavo kruopštų 
knygos parengimą, profesionalų apipavidalini-
mą, džiaugėsi gausiomis nuotraukomis bei api-
bendrinančiomis lentelėmis, į „Ryto“ draugiją 
pažvelgė kaip į Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
istorijos dalį, pabrėždamas kad „Rytas“ nebu-
vo klerikalinė organizacija, kuri rūpinosi vien 
tik Bažnyčios įtakos plėtimu ir užtikrinimu, 
tikėjimo doktrinos perteikimu. 

Fizikas Rimantas Kraujalis, kalbėjo apie 
sąsajas, vienijančias žmones, P. Kraujalio kelią į 
mokslą, jį supusias asmenybes: juos visus siejo 
šviesa: noras būti šviesuliais ir šviesti kitus. 
Pažymėjo, kad Kraujalių giminėje buvo net 
šeši kunigai.

Karolio Baužio vaikaitė Nijolė Baužytė 

praplėtė R. Kraujalio pasakojimą apie Karolio 
Baužio ir jo žmonos Karolinos Meidutės vei-
klą – abu tapo knygnešiais.

Prof. Kęstutis Makariūnas pažymėjo, kad 
„Ryto“ šimtmečio jubiliejus baigiamas dviem 
gražiais akordais: paminkline lenta ir knyga, iš-
kėlė P. Kraujalio rūpestį kaimo mokyklomis.

Užbaigos žodžiui pakviestas „Ryto“ pir-
mininkas A. Masaitis kalbėjo, kad lieka tik 
pasidžiaugti renginiu, klausantis vienas kitą 
papildančių kalbų.

Pirmininkas ragino pedagogus, atvažia-
vusius nuo Pabradės iki Šalčininkų dirbti prie 
dvasinių vertybių, kad jaunimas žinotų, jog 
yra lietuvių tauta, turinti savo kalbą, tradicijas, 
papročius, istoriją, kultūrą. Mokyklose turi būti 
sukurta puiki aplinka, liudijanti lietuvybę. Itin 
sunki padėtis, reikalaujanti pasiaukojimo, Pie-
tryčių Lietuvoje. A. Masaitis ragino atvykusius 
priminti savo kolegoms, kad Lietuvių švietimo 
draugijoje „Rytas“ buvo pasiaukojančių, ir 
sekti jų pavyzdžiu.

Algimantas Masaitis už pagalbą organi-

zuojant renginius, išleidžiant knygą padėkos 
raštus įteikė Lietuvos edukologijos universiteto 
Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros 
vedėjui prof. dr. Juozui Skiriui, LEU Istorijos 
fakulteto Katalikų tikybos katedros lektoriui, 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos 
dėstytojui, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios 
vikarui dr. kun. Mindaugui Ragaišiui, LEU 
Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros 
kapelionui, Visų Šventųjų bažnyčios klebonui 
kun. Vytautui Rapaliui, prašydamas būti ir 
„Ryto“ draugijos kapelionu,  taip pat parodos 
kuratorei ir leidinio sudarytojai Jūratei Gudai-
tei bei redaktorei Nijolei Deveikienei. Knygos 
recenzentui dr. kun. Gediminui Jankūnui A. 
Masaitis padėką įteikė kiek anksčiau LEU M. 
Reinio auditorijoje vykusioje konferencijoje  
„Mečislovas Reinys istorinėje atmintyje“.

Jono česnavičiaus nuotr.

Dar apie Virgilijaus Savukyno ciklą „Istorijos detektyvai“
Akad. emeritas Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

Šio ciklo laidos labai įdomios. Tačiau, 
kaip sakoma, šaukštas deguto viską 
sugadina. Tasai šaukštas deguto – tai 
pasitaikantis nežmoniškas gyvenviečių 
pavadinimų kirčiavimas Kernãvė (vietoj 
taisyklingo kirčiavimo Kernavė), Maišiãgala 
(vietoj Máišiagala), Leipãlingis (vietoj Léi-
palingis).

Klaidingai kirčiuodami vietovardžius 
mūsų žiniasklaidininkai labai nusikalsta 
lietuvių kalbai, jos kultūros puoselėjimui: 
įpratina visuomenę iškraipytai vieto-
vardžius tarti. Visuomenė žiniasklaidos 
darbuotojais vis dar pasitiki, o šie, ją mo-
kydami klaidingai kirčiuoti vietovardžius, 

greit sugriaus savo autoritetą. Rodos taip 
nedaug tereikia: pasitikrinti reikiamo vie-
tovardžio kirčiavimą ir jo tartį bet kokiame 
Žinyne. Tokių Žinynų turime pakanka-
mai. Pats patogiausias – Marijos Razmu-
kaitės ir Vytauto Vitkausko „Vietovardžių 
kirčiavimo žodynas“. Šis žodynas turi būti 
kiekvieno žiniasklaidininko parankinė 
knyga, turi gulėti jo darbo kabinete ant 
stalo pačioje prieinamiausioje vietoje, 
kiekvienu momentu lengvai pasiekiamas 
(ar taip yra?). Be šio žodyno kokybiškas 
kultūros darbuotojo, ypač šviečiančio 
visuomenę balsu, mažiau – raštu, darbas, 
visiškai neįmanomas.

Akad. Zigmas Zinkevičius

„Vietovardžių kirčiavimo žodynas“ viršelis

Memorialinė lenta Petrui Kraujaliui

Petras Kraujalis Bendras salės vaizdas

Ryto draugijos vėliava

Jonas Vasiliauskas dėkoja Algimantui Masaičiui

Susirinkimo preziudemas. Iš kairės: Algimantas 
Masaitis, Aldona Vasiliauskienė, 

kun. Vytautas Rapalis
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Baltų kilmės hidronimai Dysnos apskrityje
Dr. Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius

Upių vardai (potamonimai)

Apie Dysnos apskritį (kuris priklauso 
Vilniaus gubernijai) ir gyvenančius ten lietuvius 
buvo rašoma šįmet „Vorutoje“ nr. 16, mano 
straipsnyje „Vitebsko srities lietuviai“. Čia noriu 
pateikti seniausius duomenis (vandenvardžius), 
liudijančius baltišką (lietuviška) regiono 
praeitį. Straipsnyje išnagrinėti tik Dysnos 
upyno vardai. Dauguma pavadinimų išrašyta 
iš Vitebsko kraštotyrininko A. Sapunovo 
(А. Сапунов) darbų: Река Западная Двина: 
Историко-географический обзор, 1893; 
Список населённых мест Витебской губернии 
1906; Материалы по истории и географии 
Дисненского и Вилейского уездов Виленской 
губернии, 1896 (su bendraautoriais) ir iš J. 
Goškevičiaus (И. Гошкевич) knygos Список 
населённых мест Виленской губернии, 1905.

Šaltiniuose hidronimų aptikta žymiai 
mažiau negu oikonimų. Plotuose, kur lietuvių 
kalba išliko ilgiau, baltizmus (lituanizmus) 
atpažinti yra lengviau. Autentiškos lietuviškos 
formos pateikiamos pagal LTV 13–55.

Vandenvardžiams išrašyti tenka ieškoti 
kitų papildomų šaltinių. Upių ir ežerų vardų 
daryba iš esmės skiriasi nuo gyvenamųjų 
vietų vardų darybos. Hidronimai neturi dalies 
priesagų, kurios labai būdingos oikonimams. 
Apie Dysnos apskritį baltiškų oikonimų labai 
mažai, o prie slavų kalbų prisitaikę baltiški 
hidronimai aptinkami žymiai toliau į rytus, 
šiaurę ir pietus.

Абалинус (vietinių gyventojų dažnai 
dar vadinamos Dysnele), Dysnos kr. 
intakas – gali būti giminingas lietuviškiems 
pavadinimams, kilusiems iš apeliatyvo 
obelìs, obelýnas, obelỹnė (Vanagas 1981, 
234). A. Vanagas pastebėjo, jog kirčiuotos 
galūnės -ùs hidronimai siejasi su jotvingių 
plotu (Vanagas 2002, 28). Plg. dar 
Abalýkščiai (Būga III 284, 487).

Акута (Akuõtė) – plg. Akuõtis ež. 
Lenkijoje. Galėtų būti iš liet. akúotas, ãkuotas 
‘javų varpos viršūnė’, akuõtė ‘tokia žuvis: 
kuoja, mekšras’ (LKŽe, LVŽ I 52). Lyginant 
su liet. aketė̃ ‘prakirsta lede skylė; eketė’ 
(LKŽe), Ãketės kdr., Aketìs plkln. (LVŽ I 32), 
sunku pagrįsti, kodėl vietoj e atsirado u.

Аута Plis, Praz, Čern, Jzn – galbūt 
kilęs iš liet. aũtas ‘autskarys, audeklo gabalas 
kojoms apvynioti aunantis’, aũti, aũtis ‘apauti, 
nuauti; apsiauti, nusiauti’, autis su autais 
‘apvynioti kojas autais’ (LKŽe; Smoczyński 
2007, 37). Upė galėjo būti pavadinta pagal 
analogiją: kaip autais apvyniojamos kojos, 
taip upė apjuosia vietovę. Plg. Autagalìškės 
pv., Aũto kálnas (LVŽ I 241).

Бережа Step, Бережанка Dysnos kr. 
intakas – pavadinimas veikiausiai kilęs iš 
baltiškojo berž-, iš upių „beržinių“ pavadinimų 
(Trubačiov 2009, 247). Tokie pavadinimai 
dažni Lietuvoje, taip pat baltiškų hidronimų 
paplitimo teritorijoje (žr. Trubačiov 2009, 247; 
Vanagas 1981, 62). Plg. liet. Bérža, Béržė, lat. 
Bērzuoņa, Bērzaune, pr. Bersnickenn, Bersenik, 
Barsenik (Trubačiov 2009, 223).

Бирвита (Поддисна), liet. Birvėtà, 
Dysnos dš. intakas – pavadinimas gali būti kilęs 
iš liet. Birvà ež. Trakų r., Birvėtà up. Ignalinos 
r. su šaknimi bir- (Vanagas 1981, 65; LVŽ I 
490) ir mažybine priesaga -ėta. A. Vanago 
nuomone, pavadinimas taip pat gali būti 
kildinamas iš brus. бярва (ten pat). Upelis 9 
km teka Lietuvos Respublikos teritorija ir tik 
3 km – už jos sienos. Šaknis bir(v) greičiausiai 
susijusi su liet. bìrti (LKŽe).

Волта Leon, Step, Dauguvos kr. 
intakas – gali būti siejamas su Okos baseino 
upių pavadinimais Волоть, Волота, 
Волотея, kurie, V. Toporovo nuomone, yra 
baltiškos kilmės (Toporov 1997, 295–296). 
Vandenvardis formaliai sutampa su slavų 
prokalbės *volt ‘plaukas’ (Fasmer І 345).

Вянужка Mkl – pavadinime esanti 
lietuviška vandenvardžių priesaga –už- 
(Vanagas 1970, 214) ir šaknis Ven- / Vien- 
+ -už- rodo lietuvišką pavadinimo kilmę. 
Su šaknimis Ven- ir Vien- Lietuvoje yra po 
keletą hidronimų (žr. LUEV 1963, 190, 194; 
Vanagas 1981, 372). Vandenvardis siejasi su 
liet. žodžiu vienùžis, -ė (LKŽe).

Вята (Храбровка) Dauguvos (Vakarų 
Dvinos) kr. intakas, Вята Druj, Вятка, 
Miorv – К. Būga siejo upės pavadinimą su 
baltiškuoju *Vęta, Venta (Būga III 545–546). 
Šie vandenvardžiai yra baltiškų hidronimų 
paplitimo teritorijoje: Ventà upė Klaipėdos r. 
Маžeikių r., Až-vìntis ež. Zarasų r., Až-vìntė 
upė Utenos r. ir kt. (Vanagas 1981, 372), 
Вятица upė Veliko, Lucko aps. Novgorodo 
gub., Вятова upė Smolensko gub. (Smolickaja 
2004, 189). Nurodomos sąsajos ir su slavų 
prokalbės *vęt- < *vent- ‘drėgnas, šlapias’ (ten 
pat), finougrų vandens telkinių pavadinimais, 
pvz., Vento iš suom. vento ‘lėtas, ramus, gilus’ 
(Fasmer I 377).

Говчица Miorv – galima sąsaja su liet. 
gaũsti, netiesiogiai – su liet. avd. Gaũčas 
(LPŽ I 631), kuri kildinama iš liet. apeliatyvo 
(bendrinio žodžio) gaũsti (: *gaud-ti) 
‘skambėti; ūžti ošti; siausti (siaudžia); staugti, 
kaukti’ (ten pat).

Голбеица (Голбица, Голбейка, Оубия, 
Обия) Dysnos dš. intakas, Голбия Pstv – K. 
Būgos nuomone, pavadinimas yra kilęs iš 
sen. rus. Gъlbьja ir giminingo liet. Gulbija 
(Būga III 524). Lietuvoje dar yra Gulbė – upė 
Alytaus ir Molėtų r., Gulbìnė – upė Varėnos 
ir Švenčionių r. ir t. t. (Vanagas 1981, 126). 
Taip pat galima sąsaja su liet. avd. Gaũbis, 
Gaubỹs, kilusia iš bendrinio žodžio gaũbti 
‘supti, dengti, gobti’ (LPŽ I 631).

Грудня veikiausiai hidronimo pagrindas 
yra liet. žodis grūsti ar gruõdas: tai sietina su 
tuo, kad upė turėjo daug vingių, krioklių 
ir jos vanduo nuolat buvo putotas, tarsi 
būtų „grūdamas, plakamas“. Hidronimas 
galėtų būti kilęs ir iš brus. груда, kuris 
yra giminingas lat. grauds ’grūdas’, graut, 
graužu, graudu ’dundėti, griaudėti’, liet. 
graudus, grūsti, grūda, grūdo, grūdas 
(Fasmer I 463), mėnesio pavadinimo 
грудень: senovės rusų ir ukrainiečių kalbose 
taip buvo vadinamas lapkritis, lenkų k. – 
gruodis. Lietuvių gruodis – paskutinis metų 
mėnuo, gavęs pavadinimą nuo sušalusios 
į grumstelius žemės (Fasmer I  463). Ir 
vienu, ir kitu atveju upė galėjo gauti vardą 
pagal analogiją: kai vanduo užšąla pučiant 
stipriam vėjui, šiurkštaus ledo paviršiuje 
galima išvysti kažką panašaus į grūdus (šiuo 
atveju hidronimo pagrindas – liet. žodis 
grūdas), kita vertus, užšalusi upė primena 
žemės grumstelius, žemę sutraukusį 
gruodą (šiuo atveju hidronimo pagrindas – 
slaviškas pavadinimas). Todėl labai sunku 
vienareikšmiškai nustatyti hidronimo kilmę. 
А. Vanagas mano, kad šis pavadinimas kilęs 
iš lietuvių kalboje užfiksuoto slavizmo 
grùdas ‘aukštumėlė, sausa vieta pelkėje’ 
(Vanagas 1980, 153). Plg. brus. груд ‘aukšta 
vieta, kalvelė, aukštuma pelkėje’ (ten pat).

Гужа Dubr – plg. liet. gužỹs, gūžtis 
(LKŽe).

Дрисвята (Дрисвятица, Козянка, 
Жерствянка) Dysnos kr. intakas, Дрисвятка 
Bog – čia galima būtų priskirti ir Driviãtų ežerą 
Breslaujos r. V. Toporovo ir O. Trubačiovo 
nuomone, Drisos upės pavadinimas yra 
baltiškos kilmės (Trubačiov 2009, 218). Plg. 
prūsišką Drusa (Būga III 522).

Друйка (Друянка), Друйск Dauguvos 
kr. intakas – sietinas su sen. indoeuropiečių 
draváh ‘bėgimas, tekėjimas; skystis’ (Vanagas 
1981, 92). Plg. liet. ir lat. vardus: Drujà – upė 
Telšių r., Drúoja – upė Kaliningrado sr., 
Druve – upė Latvijoje, Druvas-ȩzars – ežeras 
Latvijoje (ten pat).

Друць Tlč – plg. liet. drūtas, druktas, 
iš kurio kildinama ir Drūkšà, Drūkšìs ež. 
(Vanagas 1981, 92).

Думбля Pst. – iš liet. dublė (LKŽe), 
plg. liet. Dublė up. Pakruojų r., Skuodo r.; 
Dumblė̃ up. Kupiškis, Utenos r. ir kt. (Vanagas 
1981, 96).

Жадица, Жодица Jzn, Jasnicos kr. 
intakas – A. Vanago nuomone, hidronimo 
kamienas žad- sietinas su liet. žãdinti (Vanagas 
1981, 396). V. Тоporovas ir O. Тrubačiovas 
mano, kad šie pavadinimai kilę iš praslavų 
*žad- (Trubačiov 2009, 308). 

Жалова Praz – gali būti siejamas su liet. 
žãlas ‘tamsiai rausvas (kalbant apie galvijus)’, 
žãlias (LKŽe). V. Toporovo nuomone, toks 

pavadinimas gali būti baltiškojo „geležinių“ 
vandenų slaviškoji adaptacija (Toporov 
1997, 296). Plg. lietuviškus pavadinimus: 
Gelẽžė – upė Panevėžio, Kėdainių, Ukmergės 
r., Geležìnis – ežeras Trakų r. ir kt. (Vanagas 
1981, 111).

Зуйка Dok – plg. liet. zùikis ‘kiškis’ 
(LKŽe).

Иодская Jdž – pavadinimas kilęs iš liet. 
júodas, juodà ir pan. žodžių (Vanagas 1981, 
138). Reikėtų pažymėti, kad toks pavadinimas 
Lietuvoje gana dažnas: Juodà – upė Širvintų, 
Panevėžio r., Júodas – ežeras Varėnos, 
Kaišiadorių, Ukmergės r. ir pan. (žr. Vanagas 
1981, 137–138). 

Комайка Birvytės dš. intakas – 
nesuslavinta forma būtų Kamajà. Pasak A. 
Vanago, toks pavadinimas turėtų būti kilęs 
iš liet. kãmas ‘stirksantis, atsikišęs (apie 
kupstus)’ (Vanagas 1981, 144). Lietuvoje yra 
Kamajà – upė Širvintų r., Kamaitìs, Kamatė̃ 
– upė Pasvalio r. (ten pat).

Лучайка Мedilos dš. intakas, Лучайка 
Zal, Pst Мniutos kr. intakas – pavadinime taip 
pat yra lietuviška žodžių darybos priesaga 
–aik- (Vanagas 1970, 73). V. Žučkevičiaus 
nuomone, šio pavadinimo šaknis gali būti 
slaviška, tačiau veikiausiai šaknis luč- kilusi 
iš baltų lauc-, lauk- (Būga III 530–531; 
Trubačiov 2009, 273–274). Plg. baltiškus 
pavadinimus: liet. Laukesà – upė Zarasuose, 
Laũkesas – ežeras Zarasų r. ir kt.; pr. Laukappe, 
Lauken, Lawkaser; lat. Laukupis, Laukupe 
(Vanagas 1981, 183).

Лынтупка (Leñtupis) Pst – Strėčios 
intakas. Plg. liet. tarm. lintà ‘lenta’ ir ùpė.

Маруга Dysnos kr. intakas – pavadinime 
yra lietuviškiems hidronimams būdinga 
priesaga –ūg-, -iug- (Vanagas 1970, 192). А. 
Vanagas mano, kad tai lietuviškas pavadinimas, 
ir teigia, kad jį galima būtų palyginti su tokiais 
upėvardžiais kaip Marà – upė Lazdijų r. (ten 
pat). Lietuviški pavadinimai su Marà kilę iš 
liet. mãrės, mãrios ‘jūra’, be to, gali būti susiję 
ir su indoeuropiečių *mor- ‘stovintis vanduo’ 
(Vanagas 1981, 204).

Мерица Druj, Leon, Miorv, Step, 
Dauguvos kr. intakas – K. Būgos nuomone, 
sietinas su lietuvišku pavadinimu Mera (Būga 
III 531-532). Švenčionių r. tekančios upės 
Merà, Merià vardas siejamas su upės vardu 
Marà (Vanagas 1981, 211) (žr. aukščiau  
Маруга). Čia tiktų paminėti ir Miorų (Миоры) 
ež. (Būga III 531–532).

Мнюта (Мнютица, Сшанка) upės 
pradžia vadinama Soša (Šoša), Dysnos dš. 
intakas, Мнютинца Plis, Ig, Luž, Plis – 
pavadinimas skiriasi nuo kitų vandenvardžių 
lietuviška priesaga -(i)ut- (Vanagas 1970, 
209), o tai galėtų liudyti baltišką upės vardo 
kilmę. Apie Soša (Šoša) žr. Сшо (Шо).

Морхва Vrj – greičiausiai kilęs iš 
liet. markà ’duobė, kūdra linams merkti’ 
(Vanagas 1981, 205). Lietuvos Respublikos 
teritorijoje irgi yra panašių pavadinimų: 
Markẽlis (ež.), Markelỹnė (upė) (Vanagas 
1981, 205). Giminingi dariniai: Mekė (upė), 
Merkỹs, Merkẽlis, Merkãlės ir kt. (Vanagas 
1981, 212). Hidronimų kilmė sietina su liet. 
mekti ’nardinti į vandenį ar kokį kitą skystį, 
pamerkti, sudrėkinti, lieti, suvilgyti’ (plg. rus. 
мяреча ’liūnas’; ten pat).

Олшневка Golebicos kr. intakas – gali 
būti, kad pavadinimas susijęs su liet. žodžių 
al̃š-in-ti, alsà šaknimi. 

Опивардка Drisviatos dš. intakas – 
pavadinimas siejamas su lietuviškais 
vandenvardžiais: Apývardė – upė Ignalinos r., 
Apvarda – ežeras Ignalinos r. (Vanagas 1981, 
44, 46). A. Vanago nuomone, pavadinime yra 
priešdėlinis ap- < *apī- (Vanagas 1981, 46). 
Šaknies vard- aiškinimą žr. aukščiau Верды 
(p. 87). 

Оржаница Glub – gali būti kilęs iš liet. 
várža ‘pintinė  (pintas įtaisas) žuvims gaudyti’, 
lat. varza ‘tas pat’ (Vanagas 1981, 367).

Освятица Dysnos kr. intakas – gali 
būti tos pačios kilmės kaip Asvejà ež. Molėtų 
r., Ašvijà up. Šilalės r., Asveja (brus. Асвея) 
ež. Verchnedvinsko r. (Vitebsko sr.), Ašvà 
up. Mažeikių r. ir kt., kurie gali būti siejami 
su liet. ašvà ‘kumelė’ ašvíenis ‘darbinis 
arklys’ (Vanagas 1981, 49, 50). Plg. taip pat 

prūsiškus pavadinimus Asswene upl., Asswin 
ež. (Trubačiov 2009, 281), kurie siejasi su pr. 
аswinan ‘kumelės pienas’ (ten pat).

Плавна Dysnos dš. intakas – plg. Plavijus 
(Плавия) – ežeras, telkšantis Berezinos kr. 
intako Sergučio (Сергуч) baseine (Trubačiov 
2009, 284). V. Toporovas ir O. Trubačiovas 
šį pavadinimą sieja su lat. plavint ‘jaudinti’, 
plēve, plēvs ‘plėvelė’ arba pļaut ‘spausti’, pļava 
‘pieva, lanka’ (ten pat). K. Būga sieja su liet. 
Plavys ež., Plavėjai k. (ten pat). A. Vanagas 
šiuos pavadinimus sieja su liet. plovà ‘liūnas, 
klampynė’ ir pan. (Vanagas 1981, 261).

Плиса – gali būti iš liet. plìsti ‘sklisti; 
didėti, augti; platėti, storėti’ (LKŽe). Tačiau 
vietovardis gali būti kilęs ir iš brus. плиска 
(paukščio pavadinimas), plg. brus. плісіца 
(Fasmer III 283). Žr. dar Плисовка.

Плисовка Luc – V. Toporovo ir 
O. Trubačiovo nuomone, šis hidronimas gali 
būti baltiškos kilmės ir siejamas su prūsišku 
pavadinimu Plissingis (Trubačiov 2009, 
284). K. Būga  šiuos pavadinimus siejo 
su lietuvišku žodžiu plyšti, tačiau abejojo 
tokia jų kilme dėl žodžių šaknyse esančių 
skirtingų raidžių s ir š (Būga I 510). R. 
Agejeva mano, kad tokie pavadinimai gali 
būti slaviškos kilmės ir siejami su šaknimi 
плес-, sen. rus. плес, плис ‘upės vingis nuo 
vienos kilpos iki kitos’ (Ageeva 2004, 161). 
Galima sąsaja ir su liet. žodžiu plìsti. Plg. 
taip pat brus. пліска ‘nedidelis žvirblinių 
būrio paukštis keliauninkas ilga uodega’ 
(TSBM IV 275); suom. pliiskі ‘jūros vilnis’ 
(Trusman 1907, 224)

Подявы Prb – vv. kilmė iki galo nėra 
aiški. Veikiausiai jis yra kilęs iš liet. pa-dieviai, 
sudaryto iš priešdėlio pa- ir šaknies -diev-. 
Lietuvoje užfiksuota keletas hidronimų su 
tokia šaknimi, pavyzdžiui, Diẽv-upis ‘Dievo 
upė’ Klaipėdos r., *Diẽv-rašas  ež. Ukmergės 
r. (Vanagas 1981, 86).

Рудица Luc – su šaknimi rud- yra 
daugybė lietuviškų hidronimų (žr. Vanagas 
1981, 281-282). Su tokia pat šaknimi yra 
užfiksuota nemažai ir baltarusiškų pavadinimų 
(žr. Žučkevič 1974, 327–328). Todėl sunku 
vienareikšmiškai atsakyti, kokia šio hidronimo 
kilmė – slaviška ar baltiška. 

Свила (Свилка) Birvytės dš. intakas – 
A. Vanago nuomone, hidronimai su tokia 
šaknimi gali būti kilę iš liet. svìlti (Vanagas 
1981, 322–323). 

Свисла Praz – akivaizdi sąsaja su Berezinos 
dš. intaku Svisločiumi, kurio pavadinimas, V. 
Toporovo ir O. Trubačiovo nuomone, yra 
baltiškas (Trubačiov 2009, 291–292). Galima 
ir sąsaja su vandenvardžiu Svila (Свила), tik 
prie priesagos prisišlieja -l- > -(s)l-.

Сцярвица (Strevýčia) Brsl – plg. liet. 
stervénti.

Укля Jdž – pavadinimas gali būti 
gretinamas, V. Žučkevičiaus nuomone, su 
baltiškuoju ūkas ‘rūkas, migla’ (Žučkevič 
1974, 384). Plg. liet. pavadinimus  
Ūkis up. Tauragės r., Ukõjas ež. Ignalinos r. 
(Vanagas 1981, 352).

Язенка, Язынка Jzn, Язница 
(aukštupyje Аута (Авута), žemupyje 
Язница arba Осмерка) — Dysnos dš. 
intakas, Язница Mkl, Язница Jzn, Jazno 
(Язно) ež. Ig, Jaznenskojė (Язненское) ež. 
Jaz, Jaznica (Язница) ež. Mkl, Jazenka 
(Язенка), Jazinka (Язынка) up. Jaz, Jaznica 
(Язница) Mkl ir Jaz (Goškevič 1904, 145–
147, 159–162, 181). Hidronimai gali būti 
kilę iš kamieno jaz (яз, ез) ‘užtvara upėje 
žuvims gaudyti’ (Žučkevič 1974, 417), 
plg. liet. Jãzas up. Trakų rajone (Vanagas 
1981, 135). Šis pavadinimas, A. Vanago 
nuomone, padarytas iš slavizmo jaz (яз), 
turinčio tokią pačią reikšmę (ten pat). Dar 
keletas pavadinimų: Jieznẽlė up. Prienų r., 
Jiẽznas ež. Prienų r., Jiẽznas mstl. Prienų 
r. (Vanagas 1981, 136). Ukmergės rajone 
teka Jazmenà (Vanagas 1981, 135). Pasak 
A. Vanago, šaknis jaz- gali būti iš *jez- < 
*jiez, iš upės pavadinimo Jieznẽlė Prienų 
r. ir pan. Ji gali būti susijusi su liet. iẽžti 
‘skilinėti’ (ten pat). Plg. taip pat brus. avd. 
Язны (Birila 1969, 498) ir liet. avd. Jèznas, 
Jeznỹs (LPŽ I 834).
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Mokyklų kūrimasis Šiaurės Rytų Lietuvoje
Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Agronomas, pedagogas Klemensas Ska-
beika (1884–1951) parengė ir 1909 m. išleido 
elementorių „Kas skaito rašo – duonos nepra-
šo“. Parašytas garsų analizės ir sintezės metodu. 
Rašyti ir skaityti moko kartu, t. y. greta spaus-
dinto teksto pateikiamas ir rašytinis. Skaitymo 
tekstuose gausu patarlių, mįslių, yra eilėrasčių, 
dainų. Antroji šio elementoriaus laida išėjo 1915 
m., o trečioji – 1916 m. Maskvoje. 1916 m. Sankt 
Peterburge išleido kitą elementorių „Pirmieji 
žingsniai“63. 

Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinį, 
pedagogą, rašytoją Ksaveras Sakalauskas-Vana-
gėlis (1863–1938) labiausiai išgarsino jo parašytas 
eilėraštis „Kur banguoja Nemunėlis, kur Šešupė 
miela plaukia...“, kuris virto populiaria patrioti-
ne daina. Jis parašė ir 1909 m. išleido elementorių 
„Dovanėlė“, kuris buvo premijuotas lietuviškų 
vadovėlių konkurse. Jame  ikielementorinė dalis 
trumpesnė negu J. Damijonaičio leidinyje, toliau 
vaikai brėžia linijas, piešia, rašo raides, mokosi 
skaityti. Poelementorinėje dalyje moko gramati-
kos. Vėliau išleido elementorių „Aušrelė“. Abu 
elementoriai parašyti garsų analizės ir sintezės 
metodu64.

Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinis, pe-
dagogas Stasys Matjošaitis-Esmaitis (1877–1949) 
iki 1933 m. gyveno Vilniuje, mokytojavo Vytauto 
Didžiojo lietuvių gimnazijoje. Parašė 8 dalių  va-
dovėlį „Sakalėlis“ pradinėms mokykloms, kurio 
I dalį išleido dar Voroneže 1918 m. Iki 1942 m. 
išėjo net 32 laidos. Kitus, ne mažiau populiarius, 
vadovėlius parašė jau tarpukariu65. 

Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinis, 
pedagogas Juozas Damijonaitis (1871–1926) 
parengė ir 1906 m. Varšuvoje išleido „Trumpą 
lietuvių kalbos gramatiką“ pradinei mokyklai 
bei „ABC. Rašymo ir skaitymo pradžiamokslį“, 
kuriame vaikus pradeda mokyti nuo piešinių, 
vėliau moko rašyti raides, po to moko skaityti 
ir tik vėliau naudojama garsų analizė ir sintezė. 
Toliau įdėti skaitymėliai, kuriuose randame 
Maironio eilėrasčius, Antano Baranausko 
poemą „Anykščių šilelis“ bei liaudies dainų. 
Parengė ir 1909–1910 m. Varšuvoje išleido 2-jų 
dalių „Aritmetikos vadovėlį“. Kitus vadovėlius 
išleido jau tarpukariu66.       

Pedagogas Petras Bendorius (1863–1906), 
Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinis suda-
rė dviejų dalių skaitinių rinkinį „Vaikų žvaigž-
dutę“, kurio I dalį išleido 1905, o II d. – 1906 
m. Skirta pradinės mokyklos I ir II skyriams. 
Antroje vadovėlio dalyje daug vietos skirta 
gramatikai.

Kartu su Petru Daugirdu sudarė „Atitmetikos 
uždavinių ir pavyzdžių rinkinį“, kurio I dalį išleido 
1906 m., o II dalį – 1910 m.67.                                        

S. Mečiaus „Trumpas žemės aprašymas“ 
1906 m. verstas iš rusų k. Tai 114 puslapių 
vadovėlis, kuriame numatyta visą medžiagą 
išdėstyti per 35 pamokas. Nurodyta kiekvie-
nos pamokos tema ir medžiagos apimtis68. Kai 
vertėjas vadovėlį papildė žiniomis iš Lietuvos, 
vadovėlį rekomenduota naudoti lietuviškose 
mokyklose, nes geresnio tuo metu nebuvo.   

Suprantama, ne visus elementorius pami-
nėjau. Juk iki Pirmojo pasaulinio karo jų buvo 
parašyta ir išspausdinta net keliskart daugiau, 
bet ne visi elementoriai mokytojų buvo teigia-
mai įvertinti. Vertingiausius vadovėlius parašė 
buvę Veiverių mokytojų seminarijos auklėtiniai. 
Sakyčiau, iki Pirmojo pasaulinio karo buvo 
elementorių rašymo era, nors tuo metu rašė 
ir istorijos, geografijos, aritmetikos ir kitus 
vadovėlius. Pirmojo pasaulinio karo metu jau 
buvo rašomi vadovėliai ir gimnazijoms, nors 
neatsisakoma ir elementorių leidybos.

Iš kurių mano paminėtų vadovėlių mokėsi 
linkmeniškiai ir kiti iš dabartinės Šiaurės Rytų 
Lietuvos kilę mokiniai, sunku pasakyti. Papras-
tai daraktoriai turėdavo nuolatinius knygnešius. 
Kuriuos elementorius ar knygutes atgabendavo 
knygnešys, tuos ir nupirkdavo mokiniui tėvai, 
tais elementoriais ar knygutėmis  ir naudojosi 
mokiniai. Žinoma, tai priklausė nuo to, iš ku-
rios spaustuvės knygnešys imdavo knygutes 
ir nuo knygnešio sėkmės gabenant spaudą. 
Jei knygnešys patekdavo žandarams į rankas, 
daraktoriai nesulaukdavo ne tik spaudos, bet 
neretai ir paties knygnešio.

Taigi neretai tos pačios mokyklos ir klasės 
mokiniai, netgi sėdėdami greta, mokėsi iš 
skirtingų autorių parašytų vadovėlių. Ne tiek 
jau svarbu, ar vaikai mokėsi iš skirtingų, ar iš 
tų pačių vadovėlių, svarbu, kad turėjo iš ko 
mokytis ir kad apskritai mokėsi.

Vėliau lietuviškų elementorių laidą pristab-
dė Pirmasis pasaulinis karas. Jo metu Vilniuje 
lietuviškų vadovėlių leidimu rūpinosi Lietuvių 
mokslo draugija, o Rusijoje – Lietuvių draugi-
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ja nukentėjusiems dėl karo šelpti. Nuo 1917 
m., pasirašius taikos sutartį Breste, Lietuvoje 
atgyja lietuviška spauda, svarstomi lietuviškų 
mokyklų reikalai.

Pirmoji lietuviška pradinė
mokykla Šiaurės Rytų Lietuvoje

Pirmoji lietuviška pradinė mokykla Šiaurės 
Rytų Lietuvoje buvo įkurta jau 1905 m. rudenį 
Kretuonių kaime, dabartinėje Švenčionėlių 
seniūnijoje kunigo Kajetono Čepono, gimusio 
Kretuonyse, pastangomis ir lėšomis. Kun. 
Kajetonas Čeponas tuo metu klebonavo Daniu-
šavoje, dabartiniame Smurgainių r., Gardino 
srityje, Baltarusijoje (Pirmojo pasaulinio karo 
metu – Kietaviškėse). Mokytojui jis pažadėjo 
mokėti 100 rb per metus. Patalpą mokyklai 
ir baldus parūpino tėvai. Atvykęs mokytojas, 
norėdamas nuversti kalnus švietimo srityje, 
išdalijo suaugusiems knygeles pasiskaitymui, o 
jaunimui dainų rinkinius. Pvz., Maironio „Pa-
vasario balsus“, Antano Vienažindžio-Vienužio 
„Tėvynės dainas“ ir t. t.

Tačiau kaimo moterėlės mokytojo gerų 
norų nesuprato. Mokytoją išvadino ciciliku, 
perėjūnu, valkata ir apskundė kunigui Kajeto-
nui Čeponui. Pastarasis patikėjo. 

Mokinių tėvai Viktoras Karklas ir Blažys An-
kėnas nuvyko į valsčių Linkmenyse ir apskundė 
savo mokytoją valdinės rusiškos mokyklos ve-
dėjui. Viso to rezultatas – mokytojas, susirinkęs 
knygeles, išvyko. Mokykla, gyvavusi tik keletą 
mėnesių, uždaryta. Uždaryta ne dienai kitai, bet 
ištisiems dvidešimčiai metų69. 

Nuo daraktoriaus iki mokytojo

Po 1905 m. revoliucijos Rusijos švietimo 
ministras grafas I. Tolstojus 1906 m. balandžio 
24 d. aplinkraščiu leido mokyti lietuvių kal-
bos valdinėse pradinėse mokyklose. Vėliau 
leido mokyti I skyriuje ir aritmetikos, tikybos 
ir mokyti lietuvių liaudies dainų lietuviškai. 
Gimnazijose leido mokyti lietuvių kalbos tik 
kaip neprivalomo dalyko. Tai vienas, nors be 
galo svarbus faktas. Antra, kas gi mokys? Juk tik 
Užnemunėje, Veiverių mokytojų seminarijoje, 
parengė palyginus nemažai mokytojo cenzą 
turinčių mokytojų, galinčių mokyti ir lietuvių 
kalbos. Aukštaitijoje ir Žemaitijoje kvalifi kuotų 
mokytojų, galinčių mokyti lietuviškai, buvo tik 
vienas kitas. Tiesa, mokytojams lietuviams jau 
leido mokytojauti Lietuvoje. Tad iš Lenkijos 
ir Rusijos grįžo į Lietuvą dauguma mokytojų 
lietuvių, papildė kvalifi kuotų mokytojų gretas, 
bet problemos neišsprendė, nes, pvz.,Vilniaus 
gubernijoje buvo tik 4 cenzuoti mokytojai 
lietuviai. Vadinasi, neatidėliojant reikėjo 
rengti mokytojus patiems. Jų reikėjo daug, o 
lietuvaičių, turinčių bent pradinį išsilavinimą ir 
mokančių lietuviškai skaityti bei rašyti, ne tiek 
jau daug. Tad lietuvius mokytojus teko rengti iš 
tokio „molio,“ kurį turėjome, kad ir menkesnės 
kokybės. Kol Lietuva parengė reikiamą skaičių 
kvalifi kuotų mokytojų visų tipų mokykloms, 
praėjo visas pusšimtis metų. Supažindinu, kaip 
ir kur buvo rengiami mokytojai Vilniaus krašto 
lietuviškoms mokykloms. 

P i r m o j i Lietuvoje įstaiga, rengianti lie-
tuviškoms pradinėms mokykloms mokytojus, 
ofi cialiai buvo pavadinta „Vakariniai kursai 
suaugusioms lietuvaitėms“. Praktiškai buvo 
vadinama trumpiniu „Vakariniai kursai“. 
Kursai įsteigti 1907 m. prie lietuvių dviklasės 
pradinės mokyklos Vilniuje. Į kursus priimda-
vo 15 metų ir vyresnes lietuvaites, mokančias 
skaityti ir šiek tiek rašyti. Jos mokėsi vakarais, 
po 3 valandas kas vakarą. Mokslas truko dvejus 
mokslo metus. Už mokslą joms teko mokėti po 
6 rb per metus. Lietuviškai mergaites mokė 
lietuvių kalbos (skaitiniuose buvo straipsnelių 
iš Lietuvos istorijos ir geografi jos), aritmetikos 
I skyriuje , dainavimo ir tikybos.

Rusiškai –  rusų kalbos, aritmetikos II–V 
skyriuose, istorijos ir geografi jos kartu.

Mokslo metų pabaigoje mokiniai laikė egza-
minus. 1910 m. baigė 5, 1911 m. – 8, 1912 m. – 6, 
1913 m. – 14, 1914 m. – 13, 1915 m. – 10 mergai-
čių. Mergaitės, baigusios kursus, dažniausiai 
eidavo mokytojauti į nelegalias lietuviškas 
mokyklas, o kai kurios stodavo mokytis į kitas 
mokyklas.

Pirmosios eglutės vaikams

1909–1910 m. m. Adutiškio liaudies mo-
kyklos vedėju dirbo Stepan Veremej, antru 
mokytoju – A. Guičinski. Mokė rusiškai, tik 
tikybą vietos klebonas – lietuviškai. Mokyklo-

je mokėsi 70 berniukų ir 33 
mergaitės. 1910 m., per Tris 
karalius, mokytojai suorga-
nizavo eglutę mokiniams. 
Vaikai deklamavo eilutes 
(eilėraščius), dainavo, žaidė 
žaidimus. Mokiniai ir jų tėve-
liai liko patenkinti. Tai buvo 
pirmoji eglutė Adutiškyje.

Tačiau tėvai, kurie savo 
vaikus norėjo pamokyti lie-
tuviškai, turėjo samdytis 
daraktorių, dažniausiai vie-
tos davatką, kuriai už vaiko 
mokymą per žiemą mokė-
davo po 1,2–1,5 rb ir kuri 
išmokydavo skaityti tik iš 
maldaknygės. Žinoma, ge-
riausia būtų gauti mokytoją, 
baigusią Vilniuje „Vakari-
nius kursus“, bet tuo  metu 
tai buvo neįmanoma70.  .

1912 m. gruodžio 28 d. 
Miežionėlių k. (tuo metu Mie-
žionėliuose mokyklos nebu-
vo), dabartinėje Švenčionėlių 
seniūnijoje buvo suruošta 
eglutė vaikams. Į eglutę su-
sirinko ne tik Miežionėlių k., 
bet ir aplinkinių kaimų vaikai. 
Eglutė buvo papuošta žvaku-
tėmis, saldainiais ir visokiais 
gražumynais, degė benga-
liškos ugnys. Prie eglutės 
vaikai deklamavo eiles, sekė 
pasakas. Vėliau vaikai pašoko 
„Aguonėlę“, o suaugusios 
merginos padainavo keletą 
liaudies dainų. Vaikai gavo 
po knygutę ir saldainių. Tai 
Švenčionėlių klebono dovana 
vaikams71. 

Vadovėlių rašymas ir lei-
dyba vyko patenkinamai, jei 
ne gerai, o naujų lietuviškų 
mokyklų kūrimas aiškiai 
buksavo. Mat caro valdžia 
sunkiai leido steigti lietu-
viškas mokyklas. Žinoma, 
tam rasdama „pateisinamų“ 
priežasčių72.

Caro valdžia, norėdama 
susiskaičiuoti, kiek imperijoje 
mokyklų, kiek jose mokosi 
mokinių, kokia mokytojų kva-
lifi kacija, kaip mokiniai lanko 
mokyklą ir t .t.,  visoje imperijo-
je 1911 m. sausio 18 d. surengė 
visuotinį mokyklų surašy-
mą. Šis surašymas atskleidžia 
tuometinę padėtį dabartinėje 
Šiaurės Rytų Lietuvoje.  

1911 m. sausio 18 d.
 mokyklų surašymas

(Žiūrėti lenteles)
 9 mokytojai buvo baigė 

mokytojų seminariją ir 2 pe-
dagoginius kursus, 3 – gimna-
zijų  pedagogines klases, 3 – dvasines mokyklas, 
2 – miesto mokyklas ir 2 – amatų mokyklas, 
1 – institutą,  1 – puskarininkių mokyklą ir 
1 – savamokslė.

Man atrodo, kometarų nereikia.

Caro laikais statytos mokyklos

Iš 18 mokyklų 9, t. y. pusė jų, turėjo mokyklai 
statytus pastatus. Daugėliškio (2 klasės ir 3 kam-
bariai), statyta 1895 m. ir Švenčionių (6 klasės ir 4 
kambariai), statyta 1964 m. Daugėliškio ir Šven-
čionių mokyklų pastatai mūriniai, bet šalti.

Kitų septynių: Linkmenų (2 klasės ir 3 
kambariai), statyta 1883 m., Mielagėnų (2 kla-
sių ir 3 kambarių), statyta 1896 m., Mikalavo 
(Švenčionių r., 1 klasė ir 2 kambariai), statyta 
1868 m., Milių (Švenčionių r., 1 klasės ir 2 
kambariai), statyta 1880 m., Rimšės (2 klasės 
ir 3 kambariai), statyta 1869 m., Zablatiškės (2 
klasės ir 3 kambariai), statyta 1896 m., Ceikinių 
ir Tverečiaus mokyklos mokiniai mokėsi pritai-
kytose patalpose.

1911 m. sausio 18 d. mokyklų surašymo 
metu Kazitiškio mokykla nepaminėta, mat 
priklausė Kauno gubernijai. Iki šių dienų išliko 
tik Kazitiškio mokyklos pastatas. 

Zablatiškės mokykla Pirmojo pasaulinio 
karo metu, o Milių apie 1995 m. sudegė. Kitos, 
baigusios savo amžių, paprasčiausiai buvo 

nugriautos. Likusios 8 mokyklos patalpas 
nuomojo pas ūkininkus.

Vadinasi, laikas susirūpinti lietuviškų pra-
dinių mokyklų steigimu. Bet, kiek besistengė 
lietuvių visuomenė, jiems pavyko įsteigti tik vie-
ną kitą, o dabartinėje Šiaurės Rytų Lietuvoje – nė 
vienos. Tuo tarpu rusiškos liaudies mokyklos 
kūrėsi ne tik valsčių centruose, bet ir didesniuose 
kaimuose. Pvz., 1913 m. N. Daugėliškio valsčiaus 
Deniūnų, Grigiškės ir Ožionių kaimuose atidarė 
liaudies mokyklas, o po metų Ožionyse pastatė 
mokyklą, tačiau nespėjo pilnai įrengti. 1915 m. 
užėjo vokiečiai ir per visą karą mokykloje „mokė-
si“ vokiečių armijos arkliai. Tik 1930 m. mokykla 
buvo suremontuota, pradėjo dirbti. Tačiau buvo 
mokoma lenkų kalba. Lietuvių kalbos buvo tik 
dvi savaitinės pamokos. Deniūnų ir Grigiškės 
mokyklose mokinių buvo labai mažai, nes šie 
kaimai greta vienas kito. Todėl po Pirmojo pa-
saulinio karo mokyklą atidarė Paringyje.
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Lietuvos dvarų paveldas, samprata ir kultūra
Algimantas GRAŽULIS, Vilnius

Žirgyno tinklapyje skelbiama, kad „Sėkmin-
gai kino gamybos pramonėje dirbanti UAB 
„Petesha“ teikia šias paslaugas: žirgų nuoma 
masinėms kino scenoms; specialiai apmokytų 
žirgų nuoma aktoriniams–kaskadiniams triu-
kams; žirgų nuoma aktoriams; kaskadininkų 
apmokymas ir jų komandos formavimas filmų 
projektams; specialaus jojimo rekvizito nuoma 
(balnai, šarvai, pakinktai, vežimai ir kt.); spe-
cialaus žirgų transporto nuoma; žirgų nuoma 
reklamoms, koordinavimas; žirgų nuoma foto-
sesijoms, koordinavimas; žirgų nuoma įvairiems 
renginiams, koordinavimas“.   

Keletą amžių Lietuvoje paskirų dvarų ir 
jų grupių darni visuma sudarė savitą Lietuvos 
valstybės struktūrą, vadinamą istorine dvarų 
sistema [1]. Dvaras, kaip ilgaamžė Lietuvos pa-
grindinė ūkinė valstybės valdymo institucija ir 
instrumentas, yra įteisintas visuose trijuose LDK 
Statutuose (1529, 1566, 1588 m.), t. y. kodifikuotu 
teisiniu pavidalu. Be to, dvaro vieta Lietuvos 
Kunigaikštystėje (toliau vadinama LK) ir LDK, 
įskaitant ir trumputį Lietuvos Karalystės tarpsnį, 
ilgus amžius buvo nustatyta paprotine teise, kuri 
buvusi moraliai net patikimesnė ir tvirtesnė nei 
rašytinė. Be to, dažnai nutylima, kad Lietuvoje 
dvaras ilgą laiką buvo giminės ekonominio ir 
dvasinio stabilumo, ilgalaikių tradicijų perima-
mumo garantas. 

Visuose svarbiausiuose Valstybės doku-
mentuose įvardijama tėvonija, tėvūnija ir pan. 
Dvaras iš kartos į kartą pereidavo kaip valda, o 
ne kaip tam tikra jos dalis – sodyba ar rūmai. Ir 
pirmiausia pagal vyriškąją liniją, paskui pagal 
moteriškąją. LDK dvarų sistema padėjo išlaikyti 
ilgalaikio giminės stabilumo ir šeimos tvirtumo 
tradiciją. Carinei Rusijai okupavus Lietuvą, net 
caras ilgai neišdrįso drastiškai kištis į dvarinin-
kų luomą. Žlugus LDK Trečiasis LDK Statutas 
su išlygomis galiojo dar 45 metus – iki 1840 m. 
Tai rodo, kad LDK bajorijos luomas buvo labai 
tvirtas, o tradicijos – gajos. Šios savybės tam tikrą 
laiką paisyti jo privertė netgi carinę Rusiją.

Bajorijos istorija – tai nuolatinis Lietuvos 
valstybės stiprinimo, jos valstybingumo gy-
nimo bei įtvirtinimo, pirmiausia ginklu, o tik 
po to diplomatinėmis priemonėmis, siekis. 
Neatsitiktinai dažnai minima Vytauto Didžiojo 
ir kitų LDK valdovų ginklo teisė. LDK bajorijos 
galių šaltinis (ištakos) ir syvai – jos dvarai. LDK 
dvarų ir bajorų istorija tai ir neįkainojamos 
netektys – valstybingumo, turto (dvarų) ir gy-
vybės praradimas. Ilgus amžius mirti mūšyje 
bajorui buvo garbė. Valstybingumo praradimas 
reiškė garbės praradimą, todėl jį praradus vyko 
nuolatinė kova už laisvę ir valstybingumo atga-
vimą visais įmanomais būdais ir priemonėmis. 
Dvarai– tai šių siekių įgyvendinimo centrai ir 
židiniai. Po 1831 ir 1863 metų sukilimų jau atvirai 
buvo griebtasi drastiškų represijų, o dvarai ne 
atsitiktinai buvo konfiskuojami – ir ne po vieną, o 
tūkstančiais. Po 1831 m. pralaimėjimo „iš sukilimo 
dalyvių buvo atimta 2890 dvarų“, o po pralaimėto 
1863 m. sukilimo buvo konfiskuoti 1794 dvarai 
[5, 6]. Pavyzdžiui, išnagrinėjus konkrečių Zarasų 
krašto dvarų istoriją, kuri ypač glaudžiai susijusi 
su legenda tapusios grafaitės Emilijos Pliaterytės 
asmenybe (Antazavės, Didžiadvario, Imbrado ir 
kt. dvarai) ir jos pusbrolių veikla, paaiškėja, kad 
po abiejų sukilimų šio krašto Lietuvos bajorai 
patriotai buvo itin represuojami ir persekiojami, 
o daug jų dvarų ir palivarkų šiame krašte nusa-
vinta. Apskritai carinė Rusija siekė, kad 2/3 visų 
Lietuvos dvarų priklausytų jos administracijai, 
kitaip sakant, kolonistams iš Rusijos [5, 6]... 
Siekiant politinių Lietuvos kolonizavimo tikslų, 
valstybiniai ir iš Lietuvos bajorų sukilėlių kon-
fiskuoti dvarai buvo dovanoti Rusijos imperijos 
valdininkams, daugiau kaip pusė – generolams, 
slopinusiems sukilimą (ypač daug – Užne-
munėje). Tokie dvarai pavadinti majoratais. 
Taigi sąvoka „majoratas“ Lietuvoje iki šiol turi 
neigiamą atspalvį, pabrėžiantį pažeminimą ir 
kolonizavimą. Vakarų Europoje priešingai – dar 
XIV–XVI a. įteisintas terminas „majoratas“ reiškė 
prigimtinės šeimos tradicijos, jos stambiosios 
žemėvaldos tęstinumą. Tuomet, kai žemės 
valdą paveldėdavo vyriausias šeimos sūnus, 
ji buvo vadinama majoratu, o kai vyriausias iš 
giminės – senjoratu ([14] – L. Mulevičius, 2003, 
LII, ,,Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje”, 
339–340 p.).

Istorinio Lietuvos dvarų 
tinklo raida ir jos įtaka 

Anksčiau apibūdintos Lietuvos dvarų siste-

mos teritorinė erdvinė išraiška, susieta bendra 
administravimo ir teisine sistema, teritorinės 
sklaidos ir polifunkcinių ryšių visuma, vadina-
ma istoriniu Lietuvos dvarų tinklu. Paprasčiau 
sakome, kad Lietuvos dvarų sistemos erdvinė 
išraiška yra vadinama istoriniu jos dvarų tinklu. 
Ilgus amžius reikšmingiausia šio tinklo dalis 
buvo Lietuvos valdovo dvarai. Istorikai išskiria 
valdovo dvarų tinklą ir teigia, kad „Lietuvos 
valdovo dvarų (domeno) tinklas susiformavo iki 
XiV a. vidurio ir gyvavo per visą LDK laikotarpį“ 
([8.1] – 151 p., LDK kultūra, Dvaras, A. Dubonis, 
2001 m., Aidai). Kai kurie istorikai nurodo dar 
ankstesnes tokio tinklo egzistavimo datas (K. 
Avižonis, T. Baranauskas ir kt.). Lietuvoje dvarai 
dominavo netgi labiau ir ilgiau nei daugelyje 
Europos valstybių, o jų tinklo raida nulėmė 
Valstybės kultūrinio kraštovaizdžio tradiciją 
ir apgyvendinimo struktūrą – savitą Lietuvos 
kaimo gyvenviečių ir miestelių, miestų tinklą. 
Minėtas apgyvendinimo tinklo pagrindas išlikęs 
iki šiol ([15] – tai nurodo ir K. Šešelgis, „Lietu-
vos urbanistikos istorijos bruožai“, 71 p. ir 4 
lentelėje, ir kt., 1996 m., Vilnius), nors kai kurie 
šiuolaikinės Lietuvos planuotojai vis dar tęsia 
sovietmečio tradiciją ir šios situacijos nenori 
pripažinti. Kaimo ir miesto – dviejų iš esmės 
skirtingų kultūriniu, ūkiniu ir politiniu požiū-
riu funkcinių erdvinių struktūrų – formavimas 
Lietuvoje itin glaudžiai siejosi ir vėlesniuose 
jų raidos etapuose. Vienas iš dvarų sistemos 
neabejotinų privalumų yra tas, kad ji dėl dvarų 
tinklo ilgus amžius užtikrino materialiosios 
ir dvasinės kultūros tolygią sklaidą didžiojoje 
Lietuvos teritorijos dalyje [1]. Dvarų sistemos 
ir jų sklaidos ypatumai sąlygojo regionų kultū-
rinio kraštovaizdžio, tradicijos bei gyvensenos 
skirtingų bruožų formavimąsi, skatino sociali-
nės sanklodos ypatumus ir palaikė paprotinės 
teisės elementus. Minėtų apraiškų elementai 
išliko iki šių dienų.

Lietuvos dvarų paveldas yra esminė, itin 
reikšminga, didžiausios apimties ir sudėties 
Lietuvos kaimui būdingo kultūros paveldo 
dalis. Išlikusi istorinės dvarų sistemos dalis yra 
labai vertinga, nes liudija Lietuvos valstybės 
ilgaamžiškumą, kultūros lygį, sąsajas su kitų 
Europos valstybių kultūromis, atskleidžia 
ekonomikos raidą, įvairių socialinių grupių 
tradicijas, socialinę, politinę, tautinę sanklodą 
bei jos pokyčius. Ši dalis – tai išlikę istorinių 
dvarų fizinės, funkcinės, teritorinės struktū-
ros, dėmenys ir/ar jų sankaupos, fragmentai, 
elementai bei kilnojamosios, dvasinės, soci-
alinės ir kitos vertybės – paveldosaugos ir 
kraštotvarkos kompleksiškumo reikalavimus 
atitinkanti visuma. 

Tarpukariu, iš esmės keičiant žemėvaldos ir 
žemėnaudos sistemą (1922–1940 m. M. Krupa-
vičiaus žemės reforma), dvarai buvo apkarpyti, 
jų žemėnauda, dirbamos žemės plotai labai su-
mažinti. Sovietmečiu dvarai buvo konfiskuoti, 
nacionalizuoti, o kaimo gyvenviečių planinė–er-
dvinė struktūra, žemėvaldos ir žemėnaudos 
struktūra bei suformuota apgyvendinimo (sklai-
dos) sistema buvo ignoruota ir palaipsniui pla-
ningai naikinama. Daugiausia buvo sunaikinta 
ir sužalota Lietuvos vienkiemių ir viensėdžių. 
Iš esmės pakeista vienkieminė ankstesnė ir ypač 
tarpukario Lietuvos kaimo gyvenviečių sklaidos 
sistema. Dvarų rūmai ir kiti pastatai taip pat 
buvo naikinami, žalojami naudojant juos ne 
pagal paskirtį arba nyko neprižiūrimi, tačiau 
tiesiogiai ir netiesiogiai dvarų paveldas darė 
įtaką sovietmečio gyvensenai. Daug nugyventų 
dvarų sodybų, palivarkų, valakinio laikotarpio 
kaimo gyvenviečių bei miestelių išliko. Daug 
kur dvarų sodybose buvo įkurtos tarybinių 
ūkių ir kolūkių kontoros, ūkiniai, mokslo ar 
mokymo, kultūros centrai bei ambulatorijos, 
socialinės paskirties įstaigos, kumetynuose bei 
kituose dvarų pastatuose apgyvendinti kolūkie-
čiai bei tarybinių ūkių darbininkai. Kolūkinių 
brigadų gamybinių centrų su gyvenvietėmis 
šalia jų steigimo principas buvo pasiskolintas 
iš palivarkinio tipo dvaro. 

Dėl minėtų ir kitų priežasčių yra išlikusi 
labai nedidelė dvarų sistemos dalis, todėl kie-
kvienas elementas, fragmentas ar darinys yra 
reikšmingas, nes stiprina Lietuvos tapatumą, 
palaiko istorinio ir kultūrinio kraštovaizdžio 
būdinguosius bruožus (šiuo metu tokį kraš-
tovaizdį mes vadiname istoriškai susiforma-
vusiu kultūriniu kraštovaizdžiu) ir apskritai 
praturtina jau daug kur skurdoką kraštovaizdį 
[2]. Juk mūsų istoriškai susiformavęs vertingas 

bei reikšmingas kultūrinis kraštovaizdis turbūt 
matomiausia Lietuvos kultūros dalis. Tokių 
kultūrinio kraštovaizdžio vertingų fragmentų 
ar elementų (erdvinių struktūrų) kol kas dar 
gausu ir Zarasų krašte. Tiesa, šios erdvinės 
struktūros dažniausiai apleistos, apšepusios, 
tinkamai neatskleistos ir vizualiai neišryškintos 
aplinkinio kraštovaizdžio visumoje. Tačiau 
netgi tokios, gerokai apgailėtinos būklės, šis 
ežerų ir piliakalnių kraštovaizdis su jame pri-
gludusiomis dvarų sodybomis, jų liekanomis, 
o daug kur – jau tik dvarvietėmis – yra ypač 
vaizdingas ir patrauklus.

Prisiminkime, kad nemažai dvarų sodybų jų 
užuomazgoje buvo transformuotos dar iš pilių ar 
pilaičių arba įkurtos betarpiškoje piliakalnių bei 
senovės gyvenviečių aplinkoje: ant Punios pilia-
kalnio ir jo aplinkoje (Alytaus r.), ant Žemaičių 
Naumiesčio piliakalnio ir jo aplinkoje (Šilutės r.) 
yra dvarų sodybų liekanų, o Cirkliškio dvaro 
sodyba (Švenčionių r.), Dūkšto dvaro sodyba 
(Ignalinos r.), Biržuvėnų ir Džiuginėnų dvarų 
sodybos, Pašatrijo palivarko ir dvaro sodybos 
(Telšių r.), Pagryžuvio dvaro sodyba (Kelmės 
r.) bei daugelis kitų yra tiesiog suaugusios su 
prie jų prisišliejusiais ar šalimais stūksančiais 
piliakalniais ir senovės gyvenvietėmis. Kaip 
pavyzdžius galima paminėti ir Lakinskų dvaro 
sodybos sode (išlikę tik sodybos griuvėsiai) 
Marijampolės savivaldybėje esantį Lakinskų 
piliakalnį su senovės gyvenviete, Maišiagalos 
dvaro sodybos teritorijoje (beveik jos vidu-
ryje) esantį Maišiagalos piliakalnį su senovės 
gyvenviete, Kernavės–Kriveikiškio dvarvietę, 
esančią greta Kernavės piliakalnių komplekso 
Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezer-
vate, Širvintų rajone ir daugelį kitų. Tai buvo 
natūrali istorinio, dvasinio, o ir materialaus 
prado tęstinumo apraiška. Zarasų krašte šios 
tradicinės gyvenamosios ir sakraliosios aplinkos 
perimamumo, tęstinumo sąsajos taip pat labai 
pastebimos. 

Jau minėjome, kad ištisus šimtmečius dvarų 
struktūros (kartu su miestais, miesteliais bei baž-
nyčių su vienuolynais dariniais) buvo vienas iš 
keleto lemiamų veiksnių, formavusių Lietuvos 
kraštovaizdį. Dvarų sodybos, bažnyčios su vie-
nuolynais, pilys ir piliakalniai ilgą laiką buvo ne 
tik istorinio Lietuvos kraštovaizdžio formantės, 
bet netgi dominantės. Derėtų prisiminti, kad ir 
tarpukario Lietuvoje dvarų struktūrą, nors ir 
gerokai apkarpytą, buvo stengtasi išsaugoti. 
Jeigu pažvelgsime atidžiau, tai tarpukario Lietu-
vos stuburas – itin gausios vienkiemių sodybos 
– mums asocijuosis su dvaru (tik mažesnio 
mastelio). Daugelį iš mūsų nenumaldomai 
traukia bent dalį atostogų praleisti pas mamas, 
močiutes ar pažįstamus kaimo vienkiemyje. Ši 
trauka – ne vien nostalgija tarpukario Lietuvos 
vienkiemiui. Ji yra susijusi ir su žymiai gilesniais 
mūsų pasąmonės raidos klodais. Pastaruoju 
metu kai kuriose šalyse panašaus pobūdžio 
psichologiniai veiksniai yra panaudojami pri-
taikant dvarus ir vienkiemius kaimo turizmui 
bei agroturizmui. Pas mus tokių dvarų sodybų, 
kurios atitiktų esminius paveldosaugos reikala-
vimus, kol kas beveik nėra. Tačiau jau yra dvarų 
sodybų ar jų pastatų, pritaikytų ar pritaikomų 
naujai paskirčiai, ypač muziejinei. 

Muziejinė veikla yra plėtojama Burbiškio, 

Plungės, Rietavo, Renavo, Rokiškio, Palangos, 
Kelmės, Kretingos, Paežerių, Verkių, Mar-
kučių, H. Šojaus, Brėvikių, Puziniškio ir kitų 
dvarų sodybose. Dar reikėtų pridurti, kad Pu-
ziniškio dvare gimė, gyveno, kūrė ir labdaros 
bei kita visuomenine veikla užsiėmė Gabrielė 
Petkevičaitė–Bitė. Paberžėje 2009–2011 m. 
buvo restauruotas Šilingų giminės dvaro ponų 
namas, jame iš esmės atnaujinta 1863 m. suki-
limui skirta ekspozicija. Derėtų priminti, kad 
Paberžės dvaras buvo žymaus valstybininko 
Stasio Šilingo senelio Stanislovo valda. Dionizo 
Poškos baubliai yra muziejus muziejinėje Bijo-
tų–Bardžių dvaro sodyboje. Pažymėtina, kad 
ši sodyba nuolat tvarkoma ir prižiūrima. Ypač 
didelės apimties sodybos tvarkymo, atkūrimo 
ir pritaikymo darbai vykdomi pastaraisiais 
metais. Atgimęs yra Liubavo dvaro malūnas. 
Šiame skulptoriaus, visuomenininko G. Karoso 
iniciatyva kruopščiai restauruotame pastate 
įrengta ir muziejinė ekspozicija. Bukantėje, 
Julijos Beniuševičiūtės gimtinėje, yra restauruo-
jamas dvaro sodybos ponų namas–muziejus, 
atkuriami ūkiniai pastatai. Nedidelis dvaras 
priklausė grafams Pliateriams, o valdytojai 
buvo bajorai Beniuševičiai. Prie Džiuginėnų 
piliakalnio iki šiol tebėra Džiuginėnų dvaro 
sodyba. Šis kuklus muziejinės paskirties kom-
pleksas yra nuolat tvarkomas ir prižiūrimas. 
Dvaro savininkai buvo Gorskiai, Perkovskiai. 
Gyvendama šiame dvare, jauna bajoraitė J. 
Beniuševičiūtė tapo Žymantiene, čia gyveno 
ir kūrė žymus dailininkas ir etnografas J. 
Perkovskis, lankydavosi tapytojas Leopoldas 
Andrijauskas, poetas Pranas Genys. Bendrai 
kultūros sklaidai jau yra pritaikytos arba 
pritaikomos Burbiškio, Užutrakio, Brėvikių, 
Šešuolėlių, Palangos, Verkių, Plungės, Rietavo, 
Žemaitkiemio, Kelmės, Kurtuvėnų, Trakų Vo-
kės, Pakruojo, Norviliškių, Bikuškio, Kretingos, 
Platelių, Pavirvyčio ir daug kitų dvarų sodybų. 
Beje, Pavirvyčio dvaro savininkai buvo Šeme-
tos, Druvės. Keletą vasarų čia viešėjo legendinis 
suomių maršalas, Suomijos nacionalinis didvy-
ris, regentas ir Prezidentas Karlas Gustavas 
Emilis Manerheimas, švedų barono ir suomių 
grafienės sūnus. Pavirvyčio dvare mokytojavo 
Laurynas Ivinskis, būrėsi bei viešėdavo lietu-
vių atgimimo šaukliai, kultūros veikėjai ir t.t. 
Kai kur atkuriama pirminė dvarų sodybų, jų 
pastatų paskirtis (Aštrioji Kirsna, Raguvėlė, 
Lapšiai). Yra buvusių dvarų, kuriuose jau 
ūkininkaujama (Aštrioji Kirsna, Raguvėlė ir 
kt.), kaip jau minėta, auginami žirgai (Žagarė, 
Šilgaliai, Aštrioji Kirsna, Kairėnai, Peteša, 
Kurtuvėnai ir kt.), atgaivinami malūnai, lent-
pjūvės, pieninės. Aukštosios Fredos, Kretingos 
dvarų sodybose eksploatuojamos oranžerijos. 
Želdynai puoselėjami Palangos, Užutrakio, 
Kairėnų, Burbiškio, Verkių, Paežerių, Plungės 
ir kitų dvarų sodybose.  

Lietuvos kultūros istorija

Tęsinys kitame numeryje
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Užutrakio dvaro fragmentai 1880 m. Adomo Pliaterio rūpesčiu Švėkšnos 
dvare pastatyti rūmai žmonos garbei – „Villa 

Genowefa“ (istorizmas), renesanso ir klasicizmo 
formų derinys (architektas Meyeris, skulpt. 

V. Branderburgeris). Savininkės (gražinti 
2001 m.) grafienės Felicijos Laimės Broel Pliate-

rienės rūpesčiu ir lėšomis buvo restauruotas šių 
rūmų interjeras. Autoriaus nuotr.
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Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia

Kijevo Rusios krikšto 1025-osios metinės
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Bažnytinės vadovybės ir
 tikinčiųjų dėmesys statomu 

Patriarchaliniu Soboru

Jau nuo pačios idėjos – pastatyti UGKC Ki-
jeve – jos įgyvendinimas pradėjo savo pagrin-
dinę misiją – tapti matomu UGKC tikinčiųjų, 
gyvenančių įvairiuose pasaulio kampeliuose, 
vienybės simboliu. Dar tebevykstant staty-
boms, jau keliavo piligrimai ir iš Ukrainos, ir 
iš diasporos. IV Pasaulinio ukrainistų forumo 
dalyvių grupė (apie 150 asmenų) 2006 m. rug-
pjūčio 20 d. susitiko su kardinolu Liubomyru, 
vyskupu Dionizijumi Liachovičiu OsBM ir 
statybos direkcijos prie UGKC patriarchato 
nariais. 2007 m. gruodžio 9 d. būsimąjį patri-
archato centrą aplankė Popiežiškosios tarybos 
už vienybę tarp krikščionių vadovas kardinolas 
Valteris Kasperas. Svečią iš Vatikano sutiko 
vyskupai Dionizijus Liachovičius OsBM ir 
Bogdanas Dziurachas.  

2008 m. gegužės 25 d. su statyba susi-
pažino vizitui į Ukrainą atvykęs Vatikano 
valstybės sekretorius kardinolas Tarčizio 
Bertone, kartu keliavo ir apaštalinis nuncijus 
Ukrainai arkivyskupas Ivanas Jurkovyčius, ir 
Romos Katalikų Bažnyčios Ukrainoje arkivys-
kupas metropolitas Mečislovas Mokšickyj. Tų 
pačių metų liepos 15 d. į Kijevą atvyko Rytų 
Cerkvių kongregacijos prefektas kardinolas 
Leonardas Sandri.

2010 m. rugsėjo 6 d. Kristaus Prisikėlimo 
Patriarchaliniame Sobore lankėsi JAV Katalikų 
vyskupų konferencijos delegacija, vadovauja-
ma Vašingtono arkivyskupo emerito kardinolo  
Teodoro MakKarriko, kuris pareiškė, kad 
Kijevas – Ukrainos centras ir jame – graikai – 
katalikai, kurie ir turi būti valstybės centre. 
Džiaugėsi, kad baigiama unikali statyba ir čia 
greitai bus aukojamos šv. Mišios. 

Iki pašventinimo lankėsi ir Popiežiškosios 
tarybos socialinės komunikacijos klausimais 
vadovas kardinolas Klaudijo Marija Čelli. O 
2013 m. birželio 7 d. UGKC Kijevo Patriar-
chaliniame centre apsilankė  Popiežiškosios 
tarybos už krikščionių vienybę prezidentas ir 
Bažnytinio dialogo tarp Katalikų ir Stačiatikių 
Bažnyčių bendros tarptautinės komisijos pa-
vaduotojas kardinolas Kurtas Kocha. Svečius 
lydėjo apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivys-
kupas Tomas Edvard Gallikson. Šventovę pa-
rodė ir apie ją svečiams pasakojo arkivyskupas 
Sviatoslavas Ševčiukas ir UGKC Patriarchalinio 
centro statybos priežiūros tarybos pirmininkas 
vyskupas Josyfas Milianas. Kalbėjo ir apie pa-
ruošiamuosius darbus Soboro šventinimui.

2011–2013 m. dvasiniame 
Soboro gyvenime

Jau buvo minėta, kad pirmosios šv. Mišios 
Patriarchalinio soboro požemyje vyko 2006 m. 

pradžioje. Kitas itin svarbus, jau minėtas, 
įvykis Kristaus Prisikėlimo Patriarchaliniame 
Sobore – vyskupo Josyfo Miliano inaugura-
cija (chirotonija) 2009 m. birželio 18 d. O dar 
beveik po dvejų metų – naujas įšventinimas 
į vyskupus.

2011 m. kovo 27 m. Kristaus Prisikėlimo 
Patriarchalinį Soborą savo inauguracija (in-
tronizacija) pašventino UGKC Aukščiausiuoju 
arkivyskupu išrinktas Sviatoslavas Ševčiukas. 
Šventėje dalyvavo 60 UGKC ir kitų Rytų apeigų 
katalikų vyskupų, Apaštalinio Sosto, Lotynų 
apeigų Katalikų Bažnyčios, Ukrainos stačia-
tikių (Kijevo patriarchato) bei Autokefalinės 
cerkvės atstovai, Europos Vyskupų konferen-
cijos ir kitų organizacijų atstovai.

UGKC vyskupų sinodo sprendimą apie 
Sviatoslavo Ševčiuko išrinkimą perskaitė 
sinodo sekretorius vyskupas Bogdanas Dziu-
rachas. Arkivyskupai ir metropolitai: Ivanas 
Martyniakas (Peremyšlio–Varšuvos), Stefanas 
Soroka (Filadelfijos), Lavrentijus (Laurynas) 
Guculiakas (Vinipego), Igoris Vozniakas (Lvo-
vo arkivyskupas, iki Sviatoslavo intronizacijos 
ėjęs UGKC administratoriaus pareigas) įteikė 
įvairius aukščiausiojo UGKC ganytojo žen-
klus – simbolius.

Po arkivyskupo S. Ševčiuko įšventinimo 
Patriarchaliniame Kristaus Prisikėlimo Sobore 
šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį. 
Šiokiadieniais meldžiamasi medinėje Švč. 
Mergelės Marijos Apreiškimo cerkvėje.  

2011 m. lapkričio 10 d. labai svarbi So-
boro istorijai: Kijevo miesto taryba (rada) VI 
šaukimo VIII-os sesijos sprendimu teritoriją 
Michailsko-Slobitska gatvėje 5 (čia statomas 
Soboras ir Patriarcho rezidencija) iki tol bu-
vusioje arendoje, perdavė nuolatiniam UGKC 
naudojimui.

2011 m. gruodžio 12 d. Kijevo Patriarcha-
liniame Sobore suteikti pirmieji šventimai: du 
įšventinti į kunigus ir penki – į diakonus.

Kijeve pastatytas uGKc Patriarchalinis so-
boras – Katedra, – kaip sakė vyskupas Josyfas 
Milianas, – visam pasauliui liudys Dievo Tėvo 
taiką, Jo sūnaus auką ir Šventosios Dvasios meilę. 

Kijevo Patriarchalinis Kristaus Prisikėlimo 
Soboras tradicinės kompozicijos: trijų apsidžių 
ir 5 navų katedra baigiasi penkiais bokštais. 
Vidinė Soboro dalis – pagrindinė nava 19,6 x 
19, 6 m, kurioje telpa iki 1500 tikinčiųjų. Soboro 
aukštis 64,5 m. Pagrindinis altorius nukreiptas 
į rytus, prieš įėjimą – aikštę.                                                         

Pasirengimas jubiliejui

2013 m. vasaryje Kijeve vykęs vyskupų 
sinodas patvirtino jubiliejinio organizacinio 
komiteto įsteigimo būtinybę (iki tol Kanadoje 
vykusiame sinode buvo nuspręsta jubiliejų 
paminėti tik piligrimyste) ir jubiliejinės šven-
tės metu pašventinti Patriarchalinį Soborą. 
Patvirtinus jubiliejinio organizacinio komiteto 

įsteigimą nutarta įkurti 
7 departamentus: Litur-
ginį, Medio, Leidybinį ir 
kitus. Jiems buvo paskirti 
vadovai, o pagalbininkus 
rinkosi patys vadovai. Tie 
septynių departamentų 
vadovai sudarė organi-
zacinį komitetą 1025-ųjų 
krikšto metinių jubiliejui 
rengti, o jo pirmininku 
paskirtas vyskupas Jo-
syfas Milianas. Artėjant 
jubiliejui, organizacinis 
komitetas įvairiems pa-
sitarimams rinkdavosi 
kasdien.

Išleisti jubiliejiniai 
leidiniai: jubiliejinė kny-
ga – albumas „Собор нашої 
єдності“ („Mūsų vienybės 
Soboras“), šventės progra-
ma, kvietimas, maldynas, 
šventinės – koncertinės 
akademijos programa, 
mokslinės konferencijos 
programa.

112 puslapių knyga – 
albumas „Mūsų vienybės 
Soboras“ išleista vysku-
po Josyfo Miliano inicia-
tyva. Joje Kijevo Halyčo 
metropolijos aukščiausio 

arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko, kardinolo 
Liubomyro Huzaro tekstai, kardinolo Liubo-
myro Huzaro 2002 m. spalio 27 d. pasakytas 
pamokslas, šventinant kertinį Soboro akmenį, 
2005 m. rugpjūčio 21 d. kardinolo Liubomy-
ro Huzaro oficialus pranešimas apie UKGC 
centro perkėlimą iš Lvovo į Kijevą, vyskupo 
Josyfo Miliano straipsnis „Žmonių širdžių 
Soboras“, žurnalo „Patriarchatas“ vyriausiojo 
redaktoriaus Anatolijaus Babinskio straipsnis 
„Patriarchato idėja“, architektės doc. dr. Lilijos 
Gnatiuk straipsnis „Sakralinės erdvės kūrimas: 
Patriarchalinis soboras – tradicijų ir nūdienos 
junginys“, Ukrainos liaudies architekto, Soboro 
projekto vyriausiojo architekto Mykolo Levčuk 
straipsnis „UGKC Patriarchalinis Soboras 
Kijeve – tikėjimo laisvės simbolis“ ir Patriar-
chalinio Kristaus Prisikėlimo Soboro statybos 
chronologija (p. 108–109). Be to, albume platus 
10 puslapių reziumė anglų kalba. Nuotraukos 
albume turi išsamų istorinį aprašą.

Kiekvienas piligrimas, atvykęs į jubiliejinę 
šventę, registracijos metu gaudavo specialią, 
jubiliejui pagamintą kuprinėlę, kurią puošė So-
boro paveikslas. Kuprinėlėje – būtina medžiaga 
piligrimui: specialus maldynas šventei, šventės 
programa, žurnalas, mineralinis vanduo.

Jubiliejinis komitetas monetų kalykloje už-
sakė 10 tūkstančių jubiliejinių medalių, tačiau 
pritrūko lėšų ir iki šventės sumokėta tik už 
penkis tūkstančius (taigi tiek medalių ir gauta). 
Galima pasidžiaugti, kad jų atvežta ir į Lietuvą: 
du medaliai įteikti straipsnio autorei, kuri vieną 
iš jų perdavė Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 
klebonui t. Pavlo Jachimecui OsBM – tai vys-
kupo Josyfo Miliano dovana.

Buvo tikėtasi, kad šventėje dalyvaus arti 
20 tūkstančių maldininkų, jų gi iš tikrųjų at-
vyko gerokai daugiau: per 50 vyskupų, beveik 
tūkstantis kunigų (vienuolių ir pasaulinių), keli 
šimtai seserų vienuolių ir beveik 30 tūkstančių 
maldininkų.

Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis – Popiežiaus Pranciškaus 

nepaprastasis pasiuntinys 
Krikšto jubiliejui

Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis 2013 m. birželio 15 d. gavo popiežiaus 
Pranciškus pasirašytą laišką – dokumentą dėl Jo 
Eminencijos paskyrimo nepaprastuoju pasiunti-
niu minint 1025-ąjį Kijevo Rusios krikšto jubiliejų. 
Į lietuvių kalbą išverstą popiežiaus Pranciškaus 
laišką, Jo Eminencijai sutikus, spausdiname šia-
me „Vorutoje“ publikuojamame straipsnyje.

Perteikiame laiško tekstą:
Garbingajam Mūsų Broliui
Jo eminencijai Kardinolui AuDriui JuO-

Zui BAčKiui,
Vilniaus arkivyskupui emeritui
ukrainos Bažnyčia labai džiaugiasi, kad 

prieš 1025 metus Kijevo rusios žmonės Dniepro 
upėje priėmė Krikšto sakramentą, „gražiausią ir 
brangiausią“ iš visų Dievo dovanų (šv. Grigalius 
nazianzietis, Oratio 40). nors iš dieviškosios 
malonės šio krašto dirva jau iki tol buvo davusi 
derliaus, pradėjus skelbti evangeliją ji užmezgė 
dar gausesnių vaisių. Didžiai užsidegęs Kijevo 
kunigaikštis šv. Vladimiras labai stengėsi, kad 
pakistų žmonių papročiai, kad kiekvienas suvok-
tų, jog artimo meilė ir Dievo meilė yra glaudžiai 
susijusios. Prie išganingų šaltinių jis kvietė 
visus: jaunuolius ir merginas, senius ir vaikus, 
visų luomų ir amžiaus žmones, kilminguosius 
ir nekilminguosius, kad pašaukti „į vieną savo 
pašaukimo viltį“ uoliai sergėtų „Dvasios vienybę 
taikos ryšiais“ ir garbintų vieną Dievą ir visų 
Tėvą (plg. ef 4, 3–6).

Tęsinys kitame numeryje

nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Užs. Nr.31

Susitikimas su vienuoliais bazilijonais. Iš kairės: Liuba Kuzmin, t. Joanikijus (Mychailas 
Ščverenčiukas) OSBM, protoarchimandritas t. Genezijus (Genezijus Viomar) OSBM , t. Viktoras 

(Vasylius Batig) OSBM, dr. Aldona Vasiliauskienė ir Natalija Šertvytienė

Švietėjiško forumo „Krikščioniškosios vertybės švietime: iššūkiai ir perspektyvos“ 
dalyviai Tarptautiniame parodų centre. Priekyje sėdi Natalija Šertvytienė
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Pirmieji Europos karališkieji ordinai
Violeta RUTKAUSKIENĖ, JAV

XIV a. pradžioje Europa išgyveno nau-
ją riterystės tradicijų etapą – plūstelėjusi 
pasaulietinių ordinų kūrimosi banga, pasiekė 
ir Lietuvą. Čia ji turėjo  įtakos  Lietuvos  
valdovų dvaro papročiams, ritualams, pasi-
tarnavo ir padėjo formuotis europietiškoms 
Lietuvos didikų manieroms, riteriškų tradicijų 
kultūrai, veikusiai LDK kilmingųjų savimonę 
bei Lietuvos diduomenės gyvenimą. 

Pasaulietinių karališkųjų riteriškų ordinų 
atsiradimui pradžią davė 1318–1326 m. Ven-
grijoje įkurtas Pirmasis Europos karališkasis 
Šv. Jurgio ordinas (Szent Gyorgy Lovagrend – 
vengr.).  Jo pradininkas ir įkūrėjas – Vengrijos 
karalius, garsių Kryžiaus žygių dalyvių pali-
kuonis, Lietuvos–Lenkijos karaliaus Jogailos 
žmonos  Jadvygos  Anžujietės  senelis  Karolis 
Robertas Anžujietis. 

Šv. Jurgio ordino pasirodymas, jo tra-
dicijos paskatino ir  kitų  riteriškų ordinų 
atsiradimą įvairiose viduramžių Europos 
valstybėse, taip pat galėjo duoti postūmį ir 
pirmosioms  riterystės  tradicijų užuomaz-
goms  Lietuvoje. Istorinė medžiaga bei įvairūs 
istorijos fragmentai liudija, jog pirmojo kara-
liškojo ordino Europoje nariai vėlesniaisiais 
jo gyvavimo ir veiklos metais galėję būti ir 
Lietuvos valdovai: karalius Jogaila, Vytautas 
Didysis ar kiti to meto Lietuvos  didikai.  Pa-
ties ordino  simboliai paliko ryškius pėdsakus  
ir lietuviškos heraldikos istorijoje, tik gaila, 
kad mes apie tai dar  mažai ką žinome.

 Ordinų-brolijų pradžia 

 Riterystė – viduramžių feodalinėje 
bendruomenėje plačiai  išgyventas reiški-
nys.  Riterių sąjungos – ordinai, karingos 
viduramžių visuomenės dvasios išraiška, 
jos kūrinys. Riteriai  ir riteriška kultūra 
Europoje iškilo ir suklestėjo XII a. pradžioje, 
kada prasidėjo Kryžiaus karai Šventojoje 
žemėje – Palestinoje ir  Pirėnų pusiasalyje ėmė 
kurtis  religiniai-kariniai riterių ordinai. Tarp 
seniausių tokių ordinų minėtini Kalatravos, 
Alkantaros – Ispanijoje ir Portugalijoje, Palest-
inoje – Šv. Jono, Tamplierių, Šv. Kapo  ir  Šv. 
Kryžiaus,  Kryžiuočių-Teutonų, o  vėliau  kiti 
Europoje atsiradę ir prigiję ordinai.  

XIV a. pradžioje įvairiuose Europos 
kraštuose prasidėjo  naujas riteriškumo pro-
veržis. Masiškai imta steigti pasaulietinius 
diduomenės ordinus, riterių sąjungas ar 
ordinų draugijas. Tiesa, tokie ordinai ar riterių 
draugijos-sąjungos  dažnai  buvo steigiamos 
siekiant apsisaugoti nuo anksčiau minėtų 
religinių-karinių ordinų įtakos. Šio naujo 
reiškinio iniciatoriai dažniausiai  būdavo 
įvairių  šalių valdovai, karaliai, kiti žymūs 
didikai. Tačiau neretai  naujos  pasaulietinių 
ordinų tradicijos formavosi ant tų  religinių 
ordinų  struktūros, formos, buvo kopijuojama  
net apranga. Skirtingai nuo  religinių ordinų,  
karališkų  organizacijų tikslai buvo kiek 
kiti. Jiems mažiau rūpėjo  šventų religinių 
ir bažnytinių idealų, simbolių gelbėjimas, 
o  dėmesys buvo sutelktas į karaliaus ir jo 
šeimos interesus: teisių, valdų, padėties 
gynimą, šiek tiek rūpinantis  ir  krikčionybės 
interesiais tiek atskirose valstybėse,  tiek 
visoje Europoje. Net ir mažesnės kunigai-
kštijos, miestai ar atskiri didikai  kūrė savas 
riteriškas draugijas, brolijas, ordinus. Euro-
pos karališkųjų ordinų kūrimosi pradžia, 
kaip jau minėta, – XIV a. 2–3 dešimtmetis, 
kai Vengrijoje įkūrus karališkąjį Šv. Jurgio 
ordiną (Fraternal Society of Knighthood of 
St. George)  ir kitose šalyse  masiškai pradėti 
steigti  vis  nauji  pasaulietiniai riterių ordi-
nai – draugijos, brolijos ar sąjungos.

 Karališkųjų Europos 
ordinų pradžia

Vengrų karaliaus dvaro naujovė – Pirma-
sis karališkasis Europos ordinas buvo geras 
pavyzdys ir kitiems  to meto Europos val-
dovams. 1332 m. įkuriamas Juostos-Kaspino 
ordinas (Order of the Band) Leone – Kas-
tilijoje, Ispanijoje. 1344–1349 m. Keliaraiščio 
ordinas (Order of the Garter) Anglijoje. 1344–
1352 m. – Žvaigždės (Company of the Star) 
Prancūzijoje. 1352–1353 m. Mazgo (Order of 

the Knot) Sicilijoje, Neapolyje. 1355 m. Sagties 
(Order of the Buckle) – Niurnberge, Vokieti-
joje; 1408 m. Slibino  ordinas (Order Of the 
Dragon) – Vengrijoje. 1438–1439 m. Skepetos  
(Order of the Towel/Shawl) – Bohemijoje, 
Čekijoje, vėliau –  Aukso Vilnos, Dramblio, 
Auksinio skydo, Šv. Huberto, Karūnos, 
Tikrojo Kryžiaus, Kalavijo ir daugelis kitų 1   
istorijai žinomų ar ir visai mums negirdėtų 
ordinų. Kai kurie  ordinai  ir jų tradicijos išliko 
ir sėkmingai gyvuoja net mūsų dienomis. 

Pirmasis Europos 
karališkasis ordinas

Pirmojo Europos karališkojo ordino isto-
rija mus nukelia į XIV a. pradžią Vengrijoje. 
Šv. Jurgio ordino įkūrėjais laikomi Jogailos 
ir Zigmanto Liuksemburgiečio žmonų, 
vengrų princesių Jadvygos ir Marijos, senelis, 
Vengrijos karalius Karolis I (vengr. – Karoly 
Robert; sutr. – Karobert)  ir  Vengrijos katalikų 
bažnyčios hierarchai. 

1301 m.Vengrijoje nutrūkus Arpadų 
vyriškajai linijai, po 7 m. trukusio karo Ven-
grijos sostą užėmė  garsios prancūzų  Anžu 
(Anjou) giminės, karališkos Kapetų dinastijos 
iš Neapolio atšakos kilęs Karolis robertas 
(1288–1342), Neapolio karaliaus Karolio II 
ir Arpadų dinastijos  Vengrijos karaliaus 
Stepono V vaikaitis. Naujasis Vengrijos kara-
lius kūrė savo dvarą išmintingai, sugebėjo  
pašalinti daugelį senųjų jam nepalankių 
didikų, į savo aplinką ir valstybės valdymą  
iškelė  bei pritraukė naujų, žemesnio luomo 
didikų, juos privilegijuodamas, suteikdamas 
svarbias  pareigas ir pozicijas valstybės 
valdyme ir karaliaus dvaro aplinkoje. Tarp 
jų ieškojo ištikimų  dvariškių ir tarnų  ir būrė 
aplink save naują karališkąją palydą, svitą,  
karaliaus kariauną (vengr. – banderia ), kuri 
buvo žinoma „barones naturales seu solo 
nomine“  vardu. Naujoji karaliaus kariauna-
palyda Vengrijos karalių  turėjo lydėti ne tik 
iškilmių ar riteriškų turnyrų metu, bet buvo 
įsipareigojusi jam ištikimai  ir  atsidavu-
siai tarnauti, drąsiai ginti  karalių, jo šeimą, 
valstybę  nuo  vidaus ir išorės priešų, taip pat  
bet kuriuo momentu  paukoti  gyvybę dėl jų, 
jei to reikėtų. Svarbus narių įsipareigojimas 
buvo krikšionybės gynimas tiek Vengrijoje, 
tiek ir visoje Europoje. 

Pasinaudodamas Neapolio  ir šiaurės 
Prancūzijos riteriškomis tradicijomis, jų 
pavyzdžiu organizuodamas riteriškus 
turnyrus ir dvikovas, Karolis Robertas tokiu 
būdu atsirinko karališkojo dvaro Garbės 
palydai pačius geriausius bajorus, karius; 
skatino juos pakeldamas į riterius. Šitaip 
netrukus suformavo pavyzdinę  ir išskirtinę 
to meto Europoje   karališkojo dvaro palydą.  
Su 50 pačių ištikimiausių narių  susibūrė į 
brolišką  Šv. Jurgio riterių draugiją  (Szent Gy-
orgy Lovagrend –  vengr.), kurią įkūrė, kaip 
liudija išlikęs šio ordino statutas, surašytas 
per Jurgines, paties  šventojo paminėjimo 
dieną 1326 m. balandžio 24-ąją.

Iš pradžių pagrindinis ordino tikslas 
buvo  atrinkti gerą  riterišką karaliaus palydą 
turnyrų pasirodymams, vėliau išplėtė veiklą 
ir įsitraukė į kovas už katalikybės išsaugojimą 
Vengrijoje ir visoje Europoje. Jo veikla buvo 
grindžiama pirmųjų Kryžiaus karų tradicijo-
mis, riterių turnyrų dvasia, krikščionybės ir 
katalikybės išsaugojimo Vengrijoje principais 
bei rėmėsi garsių Anžu riterių pirmtakų patir-
timi, istoriniu palikimu ir senomis tradicijomis. 
Šv. Jurgis, lydėjęs Anjou giminės ir Anjou pro-
vincijos riterius Pirmojo kryžiaus karo metu 
į Palestiną, buvo pasirinktas  ir šio  Pirmojo 
karališkojo Europos ordino riterių globėju.

Pasak Europos pasaulietinius ordinus 
tyrinėjusio amerikiečio istoriko dr. D’A. J. 
D. Boultono, pradžioje draugiją sudarė 50 
riterių, vėliau jų išaugo iki kelių šimtų, dar 
vėliau – per tūkstantį2.  Apie patį ordiną ir jo 
veiklą žinios ir faktai skurdoki, fragmentiniai. 
Tačiau išlikęs Šv. Jurgio ordino statutas su 
išsilaikiusiu draugijos antspaudu, saugomu  
Vengrijos nacionaliniame archyve,  suteikia 
daugiau informacijos ir apie pačią draugiją, jos 
narių veiklą, privilegijas, pareigas, draugijos 
tvarką, riterių santykius. Draugijos nariai tar-

navo Švč. Trejybės, Tikrojo-Šventojo kryžiaus  
ir Šv. Jurgio priesaikai bei  idealams. 

Šio ordino nariai nešiojo juodą apsiaustą, 
ant kurio raudoname skyde buvo baltas 
kryžius. Vėliau riterių nešiojami ženklai 
pasikeitė: vietoj paprasto balto kryžiaus 
raudoname skyde ant  apsiausto pradėtas 
nešioti  raudonos spalvos skydas  su baltu-
sidabriniu dvigubu kryžiumi, virš kurio buvo 
išsiūtos riterių devizo žodžių 7 pirmosios 
raidės IVISHFS (In veritae iustus sum huic 
fraternali  sosietati).

Ordinui priklausantys riteriai, vilkėję  
ordino brolijos rūbus,  su savimi turėjo 
nešioti  ir priklausymą ordinui patvirtinantį 
dokumentą, su kiek  anksčiau parodytu ant-
spaudu (pav. 1).

 Lietuvos valdovų dvaro tradicijos

Kai kurie istorijos šaltiniai mini, kad 
Lietuvos–Lenkijos karaliai bei kiti Lietuvos 
didikai  priklausė įvairiems karališkiems kitų 
valstybių ordinams, taip pat  ir valdantysis 
lietuvių elitas perėmė daug europinės bajori-
jos riteriškų papročių. Nors Lietuvoje riterių 
kultūra, kaip rašo šiuolaikiniai istorikai, 
reiškėsi tik fragmentiškai, tačiau istorija paliko 
liudijimų apie lietuvių valdovų bei didikų 
susidūrimą su riteriškais papročiais jau Gedi-
mino, Kęstučio ir Algirdo laikais, jų gyvavimą 
karaliaus Jogailos ir Vytauto Didžiojo bei 
vėlesniųjų Lietuvos valdovų dvare, tiek ir  to 
meto Lietuvos diduomenės aplinkoje.

Pirmieji susidūrimai 
su riterystės tradicijomis

Jau 1323 m. Gedimino rašytuose laiškuose 
į Lietuvą iš kitų kraštų kviečiami įvairūs ama-
tininkai, meistrai, specialistai: akmenskaldžiai, 
malūnininkai, račiai, batsiuviai, sidabrakaliai, o 
kartu  ginkladirbiai, riteriai bei  ginklanešiai. 

Istorijai paliktas faktas apie Margirio  
dvikovą su Bohemijos karaliumi Jonu 
Liuksemburgiečiu  apie 1329 metus. Šioje 
dvikovoje Margiris pažeidė riteriškos kovos 
taisykles ir už tai turėjo sumokėti baudą.  
Bauda mokėta  Šventosios romos imperijos 
imperatoriaus Liudviko iV monetomis, pa-
grobtomis 1326 m. žygyje į Brandenburgo 

markgrafystės žemes. Tai puikiai liudija, kad  
riterystės  tradicijos  yra ne vien pramoga, 
pasimėgavimas ar žudymas turint tikslą. 
Tradicijos buvo apipintos taisyklėmis, 
susitarimais ir riterių  pasaulyje galiojusia 
teise ir tvarka, kurios privalu  buvo mokytis  
ir laikytis. 

„Kęstučio laikais Lietuva garsėjo kaip labai 
narsių vyrų šalis. Todėl Vakarų Europos rite-
riai veržėsi į žygius prieš  lietuvius, norėdami 
iškilti  kovose su didvyriais“ 3 . Yra žinoma, 
kad Kęstutis laikėsi vakarietiškų kariavimo 
taisyklių, buvo gerbiamas savo priešų,  o tuo 
metu lietuvių ir kryžiuočių santykiai pasidarė 
riteriški, kariauta laikantis vakaruose prigijusių 
papročių, o taikos metu net medžiota ir puo-
tauta kartu, nors ir nuolat kariauta.  Kęstučio  
taurumas kelė visuotinį nusistebėjimą ir 
pagarbą.4 Tai rodo, kad lietuvių valdovai  
šioje srityje nebuvo  atsilikę, jų dvaro  kultūra 
nebuvo žemesnė nei vakarietiškoji. Istorikai 
pastebi, kad Kęstučio  riteriškai laikysenai 
įtaką galėjęs turėti ordinas, kitų didikų lai-
kysenai ir  riteriškai kultūrai  galėjo padėti 
formuotis Vokietijos, Čekijos (Bohemijos), 
Vengrijos karalių dvaro tradicijos. Riteriškos 
tradicijos ryškiausiai matomos  Jogailos ir  Vy-
tauto  dvaro aplinkoje. Yra labai aiškių ženklų, 
kad jie abu priklausė ir  Pirmajam karališkajam 
Europos Šv. Jurgio  ordinui.  

Riterystės ženklai Lietuvos 
valdovų aplinkoje

Privaloma europietiškos riteriškos 
kultūros struktūrinė dalis buvo dvaro 
koplyčia, kadangi Šv. Jurgio ordino rite-
riai tarnavo Švč. Trejybės, Tikrojo-Šventojo 
kryžiaus ir šv. Jurgio priesaikai bei jų ide-
alams. Vytauto funduotoje Trakų pusiasalio 
pilyje  rastas 1522 m. dokumentas mini Šv. 
Jurgio koplyčią su aiškia  nuorodą į riterių 
globėją šv. Jurgį. Jogaila dedikuoja Liub-
lino koplyčią  Švč. Trejybei, kurioje jis pats 
vaizduojamas kaip šv. Jurgis, o presbiterijos 
skliautuose ištapytas raudonas skydas su bal-
tu dvigubu kryžiumi – jo paties priklausymą 
riteriškai Šv. Jurgio draugijai. 

Šv. Jurgio ordino įkūrimo aktas su 
antspaudu, 1326 m. Saugomas Vengrijos 

nacionaliniame archyve

Šv. Jurgio ordino simboliai ir ženklai

Šv. Jurgio ordino riteris Visegrado pilyje   
Nuotr. Zoltan Hersanyi

Jogaila kaip  Šv. Jurgis Švč. Trejybės 
koplyčioje Liubline, 1411–1418 m., tapyba

Tęsinys kitame numeryje

Lietuvos istorija
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Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

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

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

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

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

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Voruta 
parduodama 

K400   Alytus, Jotvingių g. 10
K422   Druskininkai, Eglės g.1
            Kaunas, „Akademinis knygynas“,
            VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52
K236   Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.
              sankryža
K369   Klaipėda, Taikos pr. 101
K436   Marijampolė, Stoties g. 2
K466   Panevėžys, Savanorių a. 5
K558   Šiauliai, Tilžės g. 109
K78     Trakai, Vytauto g. 90
B EMSI Trakų Vokė, Trakų pl. 14 km
K153   Ukmergė, Kęstučio a. 6
K210   Utena, Aušros g. 30
K45     Vilnius, Gedimino pr. 19
K7       Vilnius, Gedimino pr. 31
K6       Vilnius, Gedimino pr. 44
K110   Vilnius, Geležinkelio g. 16
K8       Vilnius, Gynėjų g. 1
K145   Vilnius, Konstitucijos pr. 12
K44     Vilnius, Lelevelio g. 2
K5       Vilnius, Sodų g. 22 – 
            autobusų stotis
K572   Vilnius, Sodų g. 22
K26     Vilnius, Sodų g. 22

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2014 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)
1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt
12 mėn.  39,00 Lt

Prenumeratos kaina pensininkams, 
neįgaliesiems, moksleiviams, studentams,

 mokytojams (indeksas 0136)
1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt
12 mėn.  36,36 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pus-
mečio laikotarpiui (pvz., ateinančiam mėnesiui) 
priimama iki einamojo mėnesio 22 dienos, jei 
nenurodyta kitaip. Gyventojų ir organizacijų 

užsakyti periodiniai leidiniai nurodytais adresais 
pristatomi kasdien, išskyrus sekmadienius, šven-
čių dienas ir – kai kuriose kaimo vietovėse – pir-

madienius. Periodinius leidinius galima užsakyti ir 
internetu, tinklapyje www.post.lt.

www.post.lt.
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„Tele2“ prie neribotų pokalbių pasiūlė 
ir nemokamo mobiliojo interneto

„Tele2“ didžiąsias metų šven-
tes šiemet pasitinka paruošusi 
dovanų. Visai neseniai savo kli-
entams pasiūliusi pigiausius neri-
botus skambučius ir SMS žinutes 
į visus Lietuvos tinklus, bendrovė 
dalija naujus, dar geresnius kalė-
dinius pasiūlymus.

Dabar rinkdamiesi neribotų 
pokalbių ir SMS planą „Pigiau“, 
„Tele2” klientai 1 GB duomenų 
naršymui gaus dovanų. Visa 
tai – už 21 litą per mėnesį.

Šventinį „Tele2“ pasiūlymą su 
nemokamu gigabaitu pasirinkę 
vartotojai juo galės naudotis ne-
terminuotai, kol patys nesugalvos 
pakeisti plano.

Mobilusis internetas – dovanų 

„Tele2” klientai žino, kad ben-
drovė visuomet pasiūlys geriausią 
kainą. Naujas šventinis pasiūly-
mas yra pigiausias Lietuvoje, tad galima 
naudotis visomis reikiamomis paslaugomis 
ir savęs nebevaržyti. Prie neseniai pasiūlytų 
neribotų pokalbių ir SMS dabar dovanojam 
ir nemokamą gigabaitą”, – sakė Tomas Bu-
rovas, „Tele2“ marketingo vadovas.

Pasak jo, daugiau žmonių įsigyjant iš-
maniuosius telefonus ir didėjant mobiliojo 
interneto populiarumui, interneto kainos 
žmonėms rūpi vis labiau, o „Tele2” jas 
mažina.

Nemokamai „Tele2“ suteikiamo 1 GB 
duomenų užteks laisvai naršyti, skaityti nau-
jienas, naudotis el. paštu ir programėlėmis. 

Prireikus papildomų duomenų, varto-
tojai galės pasiimti reikiamą paketą už ma-
žiausią tarp operatorių kainą. Papildomas 
1 GB interneto telefone jiems kainuos 10 
Lt/mėn., o daug naršantiems skirtas 5 GB 
paketas – 29 Lt/mėn. 

Telefonai šventinėmis kainomis

Norint patogiai naudotis mobiliuoju 
internetu, reikalingas ir išmanusis te-
lefonas. Tad kartu su atnaujintu planu 
„Pigiau“ bendrovė siūlo sudarius dviejų 

metų sutartį įsigyti ir pasirinktą išmanųjį 
„Samsung Galaxy“, „Nokia Lumia“ arba 
„LG“ telefoną. 

Mėgstantiems šiuolaikinį dizainą ir 
modernias, viename aparate telpančias 
technologijas, patiks populiarieji „Samsung 
Galaxy“ serijos telefonai. Priklausomai 
nuo modelio, „Samsung Galaxy Trend“, 
„Samsung Galaxy S II Plus“ bei „Samsung 
Galaxy Note 3“ kartu su planu dabar kai-
nuoja nuo 17 Lt/mėn., o jų pradinės įmokos 
yra nuo 139 Lt.

„LG“ gerbėjai taip pat galės rinktis iš 
trijų verslo klasės išmaniųjų modelių: „LG 
Optimus L7“, „LG Optimus L9“ arba „LG 
G2“. Jų pradinės įmokos prasideda nuo 99 
litų, o mėnesio įmokos – nuo 23 litų.

Kartu su planu „Pigiau“ galima rinktis ir 
spalvingą „Nokia Lumia“ serijos modelį. Da-
bar „Nokia Lumia 520“, „Nokia Lumia 625“ 
bei „Nokia Lumia 925“ kainuos nuo 139 Lt, o 
jų mėnesio mokestis bus nuo 15 Lt/mėn.

Įsigyti telefoną ar užsisakyti planą „Pi-
giau“ galima artimiausiame „Tele2“ salone ar 
savitarnos interneto svetainėje „Mano Tele2“. 
Išsami informacija apie mokėjimo planą skel-
biama ir tinklalapyje www.tele2.lt.

Lai gerovės, ir laimės šv. Kalėdos Jums teikia 
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, 

Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų, 
Šeimyninės laimės ir metų ilgų. 

Dėkojame visiems skaitytojams už finansinę paramą, 
tik  Jūsų dėka galime leisti VORUTOS laikraštį.

Vorutos redakcija
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