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Lietuvių švietimo draugijai 
„Rytas” – 100 metų

Nukelta į 15 p.

Popiežius Benediktas XVI 
atsistatydina

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-osioms metinėms

Nukelta į 6 p.

 Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena  

 Vasario 16-oji: pirmosios 
Nepriklausomybės metinės

Dr. Audronė VEILENTIENĖ, Kaunas
1918 m. vasario 16-ąją Lietuvos Taryba 

paskelbė valstybės Nepriklausomybės 
Aktą, tačiau Lietuvos priešininkai visuomet 
stengėsi paneigti šio akto teisėtumą. 
Lenkijos politikai ir diplomatai tuomet 
aiškino, kad tik saujelė inteligentų nori 
Nepriklausomos Lietuvos, o didžioji 
Lietuvos gyventojų dalis siekia susijungti su 
Lenkija. Lietuvą okupavusi Sovietų Sąjunga 
mokė, kad Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimas – tai buržuazijos „išmislas“, 
o lietuvių liaudis visuomet norėjo būti 
su Rusija. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvai 
atkūrus valstybingumą, 1918 m. vasario 
16 d. Nepriklausomybės Akto teisėtumu, 
paveikti lenkų ar sovietinės istoriografijos, 
pradėjo abejoti ir kai kurie Lietuvos istorikai. 
Atsigręžkime į istoriją ir pažiūrėkime, 
ar abejojo Nepriklausomybe to meto 
amžininkai. Apie Nepriklausomybės 
Akto reikšmingumą visuomenei galima 
spręsti iš to, kaip jis buvo prisimenamas 
ir minimas.

„Vasario 16-oji, Lietuvos Nepriklauso-
mybės šventė, yra ypatingas tautos pulsas, 
kuris kiekvieni metai turės atsiliepti kaipo 
iš bedugnės išsiveržusi laisva, skaisti ugnis, 
nušviečianti savo sūnums ir vargų praeitį 
ir trokštamąją ateitį. Kiekvieni metai mes 
naujais žodžiais ir nauja širdžių liepsna, 
kaip vasario 16 d. iškilusios mūsų tautos 
trijų spalvų vėliavos, pagerbsime didžia-

vyrius ir naujai kartai kvėpsime stiprybę ir 
pasišventimą“, – rašė laikraščio „Lietuva“ 
vedamasis 1919 m. vasario 18 d.1

Vilnius tuo metu buvo okupuotas 
Sovietų Rusijos kariuomenės, Lietuvos 
Vyriausybė ir Valstybės taryba buvo pasi-

Lietuvos kariuomenės paradas Kauno Viešojoje (dabar – Rotušės) aikštėje 1920 m. vasario 16 d. 
(Originalas – Vytauto Didžiojo karo muziejuje)

traukusios į Kauną, kuris tapo laikinąją sos-
tine. 1919 m. vasario 16 d. Sovietų Rusijos 
kariuomenės okupuotame Vilniuje veikusi 
Liaudies sąjunga nutarė slapta paminėti 
pirmąsias Nepriklausomybės sukaktuves. 
Kunigas Povilas Dogelis rašė:

Ugdymas – tai asmenybę kuriantis žmo-
nių bendravimas sąveikaujant su aplinka ir 
kultūros vertybėmis (Leonas Jovaiša, 2007). 

Tad žmogų supanti aplinka turi milžinišką 
įtaką jo tapatybei.  Visiems puikiai žinoma, 

Katalikų bažnyčia

Š. m. vasario 11 d. rytą, pirminin-
kaujant popiežiui Benediktui XVI, įvyko 
konsistorija, per kurią Kardinolų komisija 
pritarė, kad būtų užbaigtos trijų palai-
mintųjų kanoninės bylos, paskelbiant 
palaimintuosius šventaisiais. Konsistorija 
Lurdo Švč. M. Marijos liturginės šventės 
dieną prasidėjo 11 val. Po Dieninės liturgi-
nės valandos, kuriai vadovavo popiežius, 
Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas 
kard. Angelo Amato pristatė konsistorijos 
dalyviams būsimus šventuosius, perskaitė 
kankinio Antano Primaldo ir jo maždaug 
aštuonių šimtų bendražygių ir dviejų 
palaimintų vienuolių Lauros Montoya 
ir Marijos Gvadalupės Garcia Zavala 
biografijas. Pritarus kardinolams Šven-
tasis Tėvas pranešė, jog būsimų šventųjų 
kanonizacija įvyks gegužės 12 dieną (VII 
Velykų sekmadienį).

Pasibaigus balsavimui dėl palaimintų-
jų kanonizacijos, popiežius Benediktas XVI 
dar kartą kreipėsi į konsistorijos dalyvius – 
salėje buvo apie keturiasdešimt kardinolų 
ir keli kiti Šventojo Tėvo bendradarbiai 
arkivyskupai ir vyskupai – ir lotyniškai 
pareiškė, jog nutarė atsistatydinti iš Apaš-

talo Petro įpėdinio Sosto Romoje ir kad 
tai įvyks vasario 28 dienos 20 val. (Romos 
laiku), kad nuo tada asmenys, atsakingi 
už Bažnyčios valdymą vakuojančio sosto 
laikotarpiu, privalės sušaukti konklavą 
naujo Popiežiaus rinkimams. 

Po Šventojo Tėvo pareiškimo kalbą 
pasakė Kardinolų Kolegijos dekanas 
Angelo Sodano, kuris visų konsistorijos 
dalyvių vardu išreiškė jų visų sumišimą 
dėl netikėtos žinios, kuri, pažymėjo kardi-
nolas Sodano, buvo tarsi žaibas iš giedro 
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Prisiminimų popietė  Bitėnuose
Giedrė SKIPITIENĖ, Bitėnai, Pagėgių sav.

Mažoji Lietuva

2013-ieji metai LR Seimo nutarimu 
paskelbti Klaipėdos krašto atgavimo 
metais. Sausio 15-ąją visa Lietuva pami-
nėjo 1923 m. Klaipėdos įvykių 90-ies metų 
sukaktį. Tikėtina, kad 2013-aisiais daug 
daugiau dėmesio bus skiriama Klaipėdos 
krašto istorijai, kultūrai, paveldui saugoti 
ir puoselėti. 

Prieš 90 metų, sausio 24-ąją LR Seimas 
priėmė rezoliuciją dėl Vyriausiojo Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo komiteto skyrių 
narių ir krašto politinių bei ekonominių 
organizacijų atstovų visuotinio Seimo, 
įvykusio Šilutėje 1923 m. sausio 19 d., 
nutarimo prisijungti prie LR autonominės 
dalies teisėmis. 

Ta data buvo prisiminta 2013 m. 
sausio 24-ąją. Į Rambyno regioninio parko 
Lankytojų centrą rinkosi bitėniškiai, 
pagėgiškiai, vilkyškiečiai, savivaldybėje 
viešėję Aleksandro Stulginskio universiteto 
darbuotojai .  Susir inkusiems buvo 
pristatyta Algimanto Zolubo dovana, 
dailininko Antano Rimanto Šakalio 
suvenyrinių vokų Mažosios Lietuvos tema 
kolekcija, ir įvyko monospektaklio pagal 
Ullos Lachauer romaną „Rojaus kelias“ 
premjera. 

„ A š  n o r i u ,  k a d  m a n o j i  L ė n ė 
pamatytų Bitėnus“, – sakė Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto studentė Ieva 
Kancevyčiutė, parengusi monospektaklį 
pagal U. Lachauer romaną „Rojaus 
kelias“.

„Ne tik bitėniškiai, bet ir Rambyno 
lankytojai turėtų pasigrožėti suvenyrinių 
vokų, sukurtų dailininko Antano Rimanto 
Šakalio Mažosios Lietuvos tema, kolekci-
ja“, – taip yra sakęs dailininko bičiulis ir 
bendramintis A. Zolubas. 

Neatsitiktinai meninių vokų kolekcija 
saugoti patikėta Mindaugui Karkleliui. 
A. Zolubas su juo susipažino 1983 m., 
kai šis dar buvo tik pradžios mokyklos 
suolą besimatuojantis. O buvo taip... Rytų 
Lietuvos jaunuolis A. Zolubas su savo 
vidurinės mokyklos literatūros mokytoju 
Petru Steponavičium ir po mokyklos 
baigimo išliko draugais. Vis abu keliaudavo 
po Lietuvą. Kartą, jau trisdešimčiai metų 
po mokyklos baigimo praėjus, mokytojas 
pasiūlė susipažinti su Mažąja Lietuva. 
Pažintį nutarė pradėti nuo dvasinio 
Mažosios Lietuvos centro – Bitėnų, nuo 
Martyno Jankaus. M. Jankaus sodyba po 
1946-ųjų metų gaisro buvo visai sunykusi, 
bet netoliese gyvenusi Elena Grigolaitytė-
Kondratavičienė galėjo daug papasakoti 
apie prieškarinius Bitėnus, M. Jankaus 
šeimą. Nusivedusi į Bitėnų kapinaites 
parodė Jankų šeimos kapavietę, kur 
palaidota M. Jankaus mama, žmona, dar 
vaikystėje miręs broliukas, trys M. Jankaus 
dukros. E. Kondratavičienė pasiguodė, jog 
Toronte gyvenanti vyriausioji M. Jankaus 
dukra Elzė Jankutė laiškuose vis prašo 
nufotografuoti mamos ir seserų kapus 
Bitėnuose. O ką čia fotografuosi, viskas 
sunykę. „Jeigu kam prireiktų Jankų šeimos 
kapo, tai po mano mirties jau niekas čia 
nieko neras ir nežinos“, – nerimavo Elena. 
Kad koks atminimo kryžius bent būtų. 
Ėmė vyrai ir pažadėjo atminimo ženklą 
pastatyti. Niekada panašaus darbo nedaręs 
A. Zolubas ėmėsi pažadą vykdyti. Mėnesį 
laiko ąžuolą Vilniaus daugiabučio rūsyje 
skaptavo, mirkė įvairiais tepalais, kad 
nepūtų ir 1983 m. gegužės 10 d. paminklas 
iš trijų dalių (kad tilptų į „Žiguliuką“), 
pasiekė Bitėnus. Diena paminklui statyti 
buvo pasirinkta neatsitiktinai. Po pergalės 
dienos minėjimo partija ir Vyriausybė 
ramiai ilsėjosi. Paminklą kapinaitėse 
statė P. Steponavičius, A. Zolubas, E. 
Kondratavičienė ir jos vaikaičiai Mindaugas 
ir Žilvinas, o nuotrauka buvo nusiųsta 
Elzei Jankutei į Torontą ir išspausdinta 
lietuviškame Kanados laikraštyje. Tada tapo 
ramiau, kad į paminklėlį niekas nesikėsins. 
Tas kūrinys stovi ir dabar. O rūpestis 
Bitėnais, Rambynu liko visam gyvenimui. 
Prasidėjus M. Jankaus spaustuvės pastato 
atstatymo darbams A. Zolubas kreipėsi į 
savo darbovietės Vilniaus Kuro aparatūros 

gamyklos vadovybę prašydamas paremti 
lėšomis statybas Bitėnuose. Jam pavyko. 
50 tūkstančių rublių buvo paaukota M. 
Jankaus spaustuvės atstatymo darbams.

Laikas nenumaldomai slenka savo 
vaga. 1993 m. gegužės pabaigoje greta buvo 
perlaidoti M. Jankaus palaikai parvežti iš 
Vokietijos. Užaugo ir mažasis paminklo 
statytojas Elenos vaikaitis  Mindaugas. 
Dabar jis gyvena močiutės sodyboje, tęsia 
senas giminės tradicijas – ūkininkauja. 

Prie  savo vyro,  tėvų ir  senelių 
Bitėnų kapinaitėse nuo 1995-ųjų ilsisi ir 
E. Kondratavičienė. Tačiau garsas apie 
paskutinę Rambyno vaidilutę sklinda 
plačiai iki šiol. Ją išgarsino romanas 
„Rojaus kelias“, kurios autorė vokietaitė 
U. Lachauer taip pat atsitiktinai susitiko 
su šia moterimi. Jų draugystė tęsėsi iki 
Elenos (Lėnės) gyvenimo pabaigos, o 
Bitėnai visam gyvenimui tapo artimi. 
E .  Kondratavič ienės  pasako j imus 
U. Lachauer ryžosi perkelti į knygos lapus. 
Gimė puikus romanas, virtęs bestseleriu. 
Jis parašytas vokiškai, išverstas į lietuvių, 
anglų, lenkų kalbas. Tai ne tik patraukliai 
perteikta moters gyvenimo istorija, bet lyg 
ir viso XX a. Mažosios Lietuvos istorijos 
vadovėlis. E. Kondratavičienė – tiltas 
tarp prieškario ir pokario. Likimas lėmė 
jai vienintelei iš visų bitėniškių gyventi 
Bitėnuose ir po karo, tiesa, tik po 5 metus 
užsitęsusios „komandiruotės“ į Sibirą. Lėnė 
(tai mažybinė Elenos vardo forma) buvo 
dvasios atgaiva ir plonytė gija po pasaulį 
išblaškytiems bitėniškiams, pasmerktiems 
niekada nepamatyti gimtinės. Mums 
ji buvo žinių šaltinis, krašto atminties 
saugotoja. 

Gal neatsitiktinai romanas „Rojaus 
kelias“ pakliuvo jaunai merginai iš Taura-
gės, studijuojančiai Klaipėdos universitete 
Menų fakultete, į rankas. Išaugusi tarp 
knygų (tėvelis Tauragės Birutės Baltru-
šaitytės viešosios bibliotekos direktorius), 
nuo vaikystės supažindinta su Bitėnais, 
Vilkyškiais, tėvelio gimtine Mociškiais, 
I. Kancevyčiutė nepabūgo kurti E. Kon-
dratavičienės vaidmens. Dar maloniau, 
kad pirmą kartą spektaklį (monologą) Ieva 
nutarė vaidinti Bitėnuose, E. Kondratavi-
čienės kaime, kuriame gyvena žmonės, 
pažinoję ir prisimenantys E. Kondratavi-
čienę iki šiol. Šiame kaime yra išlikusi jos 
sodyba. Joje gyvena vaikaičio Mindaugo 
šeima, po kiemą bėgioja du Lėnės provai-
kaičiai – Eva ir Kostas. Būsimoji aktorė, 
prieš atvykdama į Bitėnus, turėjo du 
prašymus: aplankyti E. Kondratavičienės 
kapą ir vaidinimo metu prisėsti ant kė-
dės, kuri būtų iš Kondratavičienės namų. 
Vaikaitis Mindaugas atvežė autentišką 
ąžuolinę taburetę, priklausiusią močiutei 

ir tebesaugomą jos namuose. Užgniaužę 
kvapą, pusvalandį bitėniškiai ir kiti svečiai 
keliavo Lėnės gyvenimo vingiais nuo pra-
džios „gimiau sekmadienį“ iki pabaigos 
„aš nežinau, kas yra mirtis“... Emocinis 
įspūdis buvo galingas, žiūrovų akyse 
spindėjo ašaros. Niekas nesiskirstė, prašė 
dar kartą padainuoti meilės himnu tapusią 
Simono Dacho „Anikę iš Taravos“, stebė-
josi, kaip jauna mergina puikiai suvaidino 
vos ne Mažosios Lietuvos simboliu tapusią 
„Rojaus kelio“ heroję. Po spektaklio jaunoji 
aktorė Ieva Kancevyčiutė prisipažino, kad 

perskaičiusi romaną „Rojaus kelias“ ji 
negalėjo jo pamiršti ir ryžosi  kurti Lėnės 
vaidmenį. „O kai vaidmenį parengiau, 
norėjau, kad Lėnė pirmiausia pamatytų 
Bitėnus.“  

Taigi, Bitėnai, Rambynas įsigijo dar 
vieną tikrą draugę, būsimąją aktorę Ievą 
Kancevyčiutę, kuri, turbūt, jau neišsiva-
duos iš šio krašto traukos, kaip neišvengė 
to šiandien minėti A. Zolubas, A. R. Šaka-
lys, U. Lachauer ir daugelis kitų.

Autorės nuotr.

Antano Rimanto Šakalio suvenyrinių vokų Mažosios Lietuvos tema paroda

Lumpėniškis Remigijus Kelneris džiaugiasi 
galimybe pamatyti tokią unikalią vokų kolekciją

Renginyje susižavėjimą sukurtu spektakliu 
išreiškė Bitėnų kaimo šviesuolė Birutė Žemgulienė

Prie Algimanto Zolubo sukurto paminklo Martyno Jankaus šeimos amžinojo poilsio vietai 
atminti: Mindaugas Karklelis, Ieva Kancevyčiutė ir Kostas Karklelis

Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė dėkoja būsimai aktorei 
Ievai Kancevyčiutei, puikiai suvaidinusiai bitėniškę Eleną Grigolaitytę-Kondratavičienę
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Pagulbiniai ir Antgulbiniai (Baltriškiai). II d. 
Knygos, bitės ir likimai

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Nuversto paminklo liekana Pagulbinių kapinėse

Paminėjus tenykštį laivininką J. Broką, 
būtina prisiminti ir bene garsiausią tų laikų 
apylinkių žmogų – to laivininko sūnų, lai-
vininką ir rašytoją Paulių (Paul Brock). Per 
šimtmečius Nemuno vandenimis plaukiojo 
tūkstančiai laivininkų, tačiau retas iš jų dar 
ir vaizdingai aprašydavo savo keliones, 
senosios laivininkystės pavojus ir jos teik-
tus džiaugsmus. Gal tik P. Brokas įdomiai 
aprašė plaukiojimą Nemunu, senųjų laikų 
laivininkų gyvenimą savo knygose, spaus-
dintose tūkstančiais egzempliorių.

Rašytojo prosenelis  buvo Reino 
laivininkas, su Napoleono Didžiąja armija 
1812 m. atkeliavęs į panemunius ir čia vedęs 
zalcburgiečių palikuonę. Rašytojo tėvas 
Johanas buvęs jau trečios kartos laivininkas, 
turėjęs savo medinį tristiebį kuršlaivį ir juo 
plaukiojęs krašto upėmis. 1900 m. J. Brokas 
išsimokėtinai įsigijo dvarelį Viešvilėje, o 
paskutinį įnašą sumokėjo 1914 m. Gal po 
poros savaičių prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas, į kraštą įsibrovę Rusijos kariškiai 
J. Broko dvarelį sudegino. Laivininkas 
liko be savo nuosavybės ir pastogės. 1914–
1915 m. žiemą jam su šeima (tarp keturių 
vaikų buvo ir 1900 m. gimęs Paulius) 
teko praleisti lede įšalusiame mediniame 
kuršlaivyje. Kitą vasarą Paulius jau plaukiojo 
upėmis kaip šturmanas tėvo laive. 1917 m. 
Piliavoje jis gavo oficialias laivavedžio 
(šturmano) teises (patentą), galop įsigijo ir 
savo laivą, su kuriuo plaukiojo mariomis ir 
krašto upėmis.

Pirmojo pasaulinio karo paskutiniais 
mėnesiais (1918 m. rugsėjį) P. Brokas buvo 
mobilizuotas į Vokietijos karinį jūrų laivyną 
ir pradėjo studijas Jūrų akademijoje Kylyje. 
Karui pasibaigus, nepanoro likti laivyne ir 
grįžo atgal prie Nemuno. Ten neužsibuvo, 
panoręs aplankyti tolimus kraštus. Kaip 
jūreivis plaukiojo su įvairiais laivais, pasiekė 
net Rytų Aziją. Po ilgų plaukiojimų 1929 m. 
grįžo į Vokietiją, kur studijavo ir pradėjo 
rašyti visokias istorijas. Jau tapęs žinomu 
žurnalistu, grįžo į Tilžę, kur buvo apsigyvenę 
jo brolis ir seserys. Vieną pirmųjų savo 
didesnių veikalų „Laivininkas Mikelis 
Austynas“ išleido 1935 m. Karaliaučiuje. 
1937 m. parašė žymųjį romaną „Upė teka“, 
kuris vėliau ne kartą buvo leidžiamas 
naujai. Gausius ir įdomius P. Broko rašinius 
spausdino įvairūs laikraščiai.

1939 m. rugpjūčio 22 d. jis buvo mobi-
lizuotas į nacistinės Vokietijos karinį jūrų 
laivyną ir tarnavo Klaipėdoje. Vėliau gelbėjo 
žinomo žurnalisto reputacija, apsaugojusi 
nuo daugelio karo jūrininkų lemties – žūties 
vandenyse. Kaip raštingas žmogus P. Brokas 
darbavosi nacių propagandos tarnyboje, 
kurdamas reikiamus raštus.

Pokariu gyveno įvairiose Vokietijos 
vietose, rašė ir leido vis naujus savo 
kūrinius (per daugelį šimtmečių jis buvo 
gal vienintelis Pagulbiniuose gimęs žmogus, 
parašęs ir išleidęs ne vieną dešimtį savo 
knygų). 1953 m. apsigyvenęs Hamburge, 
pradėjo bendradarbiauti su ten įsikūrusiomis 
Rytprūsių išeivių organizacijomis, rašė 
į jų leidinius, dažnai prisimindamas 
savo vaikystę prie Nemuno ir senų laikų 
plaukiojimus. Nuėjęs ilgą ir nuotykingą 
gyvenimo kelią, tapęs populiariu (deja, 
Lietuvoje vis dar mažai žinomu) rašytoju, 
mirė Vokietijoje 1986 m., nesulaukęs 
laisvesnių laikų savo tėviškei.

Grįždami prie Pagulbinių, paminėsime, 
kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą ten buvo 
suspėta suregistruoti valstiečių ūkių turtą. 
Šiandien tie duomenys atskleidžia tos epo-
chos kaimiečių gyvenimo ypatybes.

Tuomet panemunių kaimas valdęs 
506 ha žemės, už kurią turėjo sumokėti 
3310 markių metinį žemės našumo mokestį. 
44 Pagulbinių sodybose laikyti gyvuliai. 
Turėtas 91 arklys (iš jų 60 buvo suaugę – su-
laukę 4 metų amžiaus ir vyresni). Laikyti 
197 galvijai (iš jų 105 melžiamos karvės ar 
telyčios). Turėta 18 avių, 284 kiaulės ir 3 
ožkos. Laikytas net 601 naminis paukštis: 
24 žąsys, 46 antys, 527 vištos ir 4 kalakutai. 

Kaimavietėje stovėjo 43 bičių aviliai, o 12 
iš jų buvo vežiojami. Sodybų soduose tada 
suskaičiuoti 605 vaismedžiai: 116 obelų, 31 
kriaušė, 16 slyvų ir 442 vyšnios.

Tie duomenys rodo, kad Pagulbiniuose 
anuomet gyventa ūkiškai – dažnoje sody-
boje turėta po porą arklių, nemažai karvių 
ir jautukų. Daug laikyta vištų ir kiaulių, 
tačiau reikia prisiminti, kad tie surašymai 
vykdavo metų gale, daug augintų gyvulių ir 
paukščių jau pardavus ar paskerdus. Matyt, 
vasarą naminių paukščių ir gyvulių turėta 
dar daugiau.

Nepamirštos ir bitės, turėta net moder-
niškų vežiojamų avilių, kuriuos nuvežda-
vo į tolimesnes pamiškes ar į panemunių 
pievas.

Populiariausi vaismedžiai buvusios vyš-
nios, kurių auginta dešimtimis, o kriaušių ir 
slyvų turėdavo ne kiekviena sodyba.

Tais ūkinio pakilimo metais vėl minėtas 
Pagulbinių dvarelis. Veikiausiai to didesnio 
ūkio savininkai už sėkmingą veiklą gavo 
kaimiškojo dvarelio statusą. Tas ūkis 1922 m. 
turėjo 71 ha žemės, jis tada priklausė Otui 
Bormanui.

Kitur rašyta, kad veikiausiai tas pats dva-
relis XX a. pradžioje valdęs apie 300 margų 
(apie 75 ha žemės). Tada jis priklausęs Šulcų 
šeimai. Jų duktė 1903 m. Viešvilėje ištekėjo 
už H. Veberio, kuris vėliau dirbo girininku 
Pakalnės apskrityje.

1925 m. surašant jau Lietuvos Res-
publikai priklausiusio Klaipėdos krašto 
gyventojus, Pagulbiniuose užregistruotas 
241 žmogus. Kaimas tada valdęs 507 ha že-
mės, priklausęs naujajai Pagėgių apskričiai, 
Viešvilės parapijai ir valsčiui. Viešvilėje 
tada buvo ir dauguma svarbiausių įstaigų: 
siaurojo geležinkelio stotelė, pašto skyrius, 
valsčiaus teismas, policijos stotis (nuovada). 
Tik vietinė mokykla tebeveikė pačiuose 
Pagulbiniuose.

1939 m. kovo mėnesį Klaipėdos kraštą 
aneksavo nacistinė Vokietija. Tų metų ge-
gužės mėnesį surašant krašto gyventojus, 
Pagulbiniuose buvo aptiktas jau tik 171 
gyventojas.

Viešvilės apylinkės ir toliau nepaliktos 
ramybėje. Kelis metus Europoje augusi tarp-
tautinė įtampa nacistinei Vokietijai rengian-
tis viešpatauti žemyne, o Sovietų Sąjungai 
puoselėjant savus agresyvius kėslus, galop 
palietė ir nuošalius panemunius.

1939 m. kovo mėnesį naciai aneksavo 
Klaipėdos kraštą, 1940 m. birželį sovietai 
okupavo Baltijos valstybes ir pasiekė Ryt-
prūsių – simbolinio Vokietijos forposto, 
pasienį. Manoma, kad tokia buvusių draugų 
skuba suerzino A. Hitlerį, jis įžvelgęs galimą 
grėsmę imperijos valdoms Rytuose ir liepęs 
rengti „Barbarosos“ planą, numatantį Sovie-
tų Sąjungos karinį sutriuškinimą. Nesnausta 
ir Maskvoje. Jau 1940 m. rudenį sovietiniai 
karo strategai pradėjo svarstyti Rytprūsių 
užėmimo planus, iš okupuotos Lietuvos teri-
torijos veržiantis per Nemuną į Pietnemunę. 
Anuomet buvo nustatyta, kad toks puolimas 
esą būtų sėkmingas – didžiausios pasaulyje 
sovietinės karinės pajėgos su daugybe tankų, 
lėktuvų ir artilerijos pabūklų esą būtų galėju-
sios  apsupti stipriai įtvirtintus Rytprūsius ir 
žygiuoti tolyn į Vakarus. Tokios optimistinės 
išvados esą patikusios Stalinui ir kitiems so-
vietiniams veikėjams – teigta, kad nacistinė 
Vokietija nėra reikšmingas priešininkas. 
Dabar manoma, kad tos išvados (pragaiš-
tingai atsiliepusios 1941 m. birželį) buvusios 
tendencingos – matyt, pataikūniškai skubėta 
įtikinti sovietinį diktatorių, kad ilgametė 
karinių pajėgų ir ginkluotės stiprinimo 
programa esanti veiksminga, kad Raudo-
noji armija ir jos tuometiniai vadai esantys 
nenugalimi ir sugebės įgyvendinti pasaulio 
užkariavimo planus.

Dabar mums įdomu, kad anuomet Ma-
žoji Lietuva buvo analizuojama kaip būsimų 
karinių veiksmų teatras, esą pergalingai 
puolant sovietinei kariuomenei.

To meto sovietinių karo vadų slaptuose 
planuose rengtasi apsupti Tilžę, keliantis per 

Nemuną ir Pagulbinių ruože, rengiantis ko-
voti su Pietnemunėje buvusiomis nacistinės 
Vokietijos karinėmis įgulomis. Tų planų taip 
ir neįgyvendinus, karo veiksmai Pagulbinius 
palietė tik 1944 m. rudenį, kai sovietinės 
kariuomenės daliniai pasiekė Nemuną ir 
ilgam ten įstrigo.

Dabar reikėtų grįžti į tolimą praeitį ir 
prisiminti gretimo Antgulbinių kaimo isto-
rijos bruožus.

XVIII a. tas kaimas gal dažniau vadin-
tas Baltriškiais. Lietuvių kalbos neišmanę 
Vokietijos tyrėjai vėliau tą vietovardį ėmė 
kildinti neva iš žodžio „baltas“. Vyresni 
Lietuvos žmonės dar atsimena šiandien retą 
Baltramiejaus vardą, kilusį iš krikščioniškojo 
šventojo Bartolomiejaus asmenvardžio. 
Mažojoje Lietuvoje nereta pavardė buvo 
Baltrus, kaimų vardai Baltrušaičiai, Baltruš-
kiemiai ir panašūs. Gal koks Baltrus kažkada 
buvo apsistojęs ir prie Gulbinės upelio, ten 
įkurtą sodybą paženklino savo lietuvišku 
vardu. Vėliau tas vietovardis nebemėgtas, 
kaimas ilgam buvo tapęs Antgulbiniais.

1785 m. Antgulbiniai vadinti šatuliniu 
dvaru Įsruties apygardoje, Kasikėnų valsčiu-
je ir Viešvilės parapijoje. Ten tebuvusi viena 
sodyba (ugniakuras). To dvaro statusas gal 
rodo, kad ten veikiausiai buvo įsikurta XVII 
ar XVIII a., kai naujakuriams dažnai buvo 
suteikiamas toks vardas (reiškęs tiesioginį 
pavaldumą pačiam valdovui, o ne kokiai 
žemesnei institucijai), žymėjęs ir tam tikras 
privilegijas.

1817 m. Antgulbiniai taip pat minėti ne 
kaip koks kaimas, o kaip kulmiškasis dva-
relis naujai sukurtoje Ragainės apskrityje ir 
Viešvilės parapijoje, priklausęs Šereikalnio 
domenui. Ten tebuvusi viena sodyba (ugnia-
kuras) su 5 gyventojais.

Veikiausiai šatulininko teises ir nuo-
mojamą sklypą Viešvilės girios pakraštyje 
XVII a. buvo gavęs koks apsukresnis žmo-
gus, ieškojęs tinkamesnės vietos apsistoti 
ir prasigyventi. Tie lūkesčiai vėliau nelabai 
pildėsi, nes ilgai nepajėgta sukultūrinti ap-
linkinių dykviečių, suarti didesnius plėšinių 
plotus, išnaikinti krūmynus ir brūzgynus. 
Ten (atokiau nuo Nemuno ir senojo panemu-
nių vieškelio) ilgai stovėjo tik nuošali pastatų 
grupelė, taip ir netapusi kokio didelio dvaro 

ar reikšmingos gyvenvietės užuomazga.
XIX a. I pusėje Antgulbiniai prarado 

dvaro statusą. 1861 m. jie jau vadinti tik 
šatulininkų kaimu.

Tuomet kaimui priklausė 197 margai ir 
146 kvadratinės rykštės žemės (apie 50 ha 
plotas). Ten gyveno 15 žmonių, stovėjo 15 
pastatų. Laikyti 5 arkliai, 10 galvijų, 5 avys, 
3 kiaulės.

Mažasis kaimelis turėjo kasmet mokėti 
tik po 1 talerį ir 25 sidabro grašius žemės 
mokesčio, dar 11 talerių 7 sidabro grašius ir 
6 pfenigius už gyventojų pajamas. Rimtes-
niais amatais ir pelningais verslais ten niekas 
neužsiėmė. Dar 4 talerius 17 sidabro grašių 
ir 8 pfenigius tekdavo surinkti apskrities 
reikalams. Skirtingai nei jų kaimynai, Ant-
gulbinių gyventojai dar susimesdavo pinigų 
savosioms bendruomenės reikalams (kasmet 
po 6 talerius ir 10 sidabro grašių). Dar reikė-
davo surinkti 4 talerius  22 sidabro grašius 
ir 6 pfenigius Pagulbinių kaimo mokyklai, 
kurią lankė antgulbiniškių vaikai. Tos moky-
klos mokytojui dar reikėdavo nuvežti rugių 
ir miežių, šieno ir šiaudų.

Po daugybės mokesčių ir rinkliavų dar 
šis tas likdavo patiems kaimiečiams, todėl 
Antgulbiniai gyvavo ir toliau.

1871 m. Antgulbiniuose aptiktos 2 sody-
bos su 3 butais (namų ūkiais). Kaime tada 
gyveno 14 žmonių, iš kurių 9 buvo gimę 
ten pat, o likusieji 5 atvyko iš kitur. Kaime 
buvusi lygybė – ten gyveno 7 vyrai ir tiek 
pat moterų. Visi kaimiečiai buvę evangelikai 
liuteronai. Antgulbiniuose tebuvo tik vienas 
vaikas (iki 10 metų amžiaus). Atrodo, kad 
jis buvo vienintelis, kuris tame kaimelyje 
buvo pramokęs skaityti ir rašyti, nes kiti 13 
kaimiečių tada buvo pripažinti beraščiais. 
Tokia absoliuti beraščių gausa apylinkėms 
ir kraštui nebuvo būdinga. Gal tai rodo, 
kad Antgulbiniuose buvo prisiglaudę kokie 
savotiškesni žmonės, nepageidavę tapti 
raštingais.

1885 m. Antgulbinių kaimeliui priklausė 
55 ha žemės (iš jų 18 ha arimų, 7 ha pievų, 
o likęs plotas buvo niekam tikęs). Dirbama 
žemė ir pievų plotai buvo pripažinti pras-
tais – nederlingais, neduodančiais didesnio 
derliaus ir pelno.

Tęsinys kitame numeryje

SOS: dabartinė mūsų valdžia talkina 
Vilnijos lenkintojams!

Mainais už trumpalaikę ūkinę naudą (?) ji leidžia lenkakalbius lietuvius paversti 
lenkais. Lietuvių kilmės pavardės ir tokios, kurių atsiradimą nulėmė senoji Lietuvos 
valstybė, parašytos lenkiškai, užbaigs gen. Želigovskio pradėtą trečdalio Lietuvos 
sulenkinimą. Apžlibę valdžios vyrai to nemato. Juos veikia lenkintojų propaganda, 
o ne dorų mokslininkų, tarp jų ir lenkės Halinos Turskos, padarytos neabejotinos 
išvados apie Lietuvoje atneštinę lenkų kalbą. Neskaito Zigmo Zinkevičiaus veikalo, 
įrodančio Vilnijos lenkakalbių gyventojų pavardžių lietuvišką kilmę. Neleiskime 
tautinio stuburo netekusiai valdžiai įvykdyti didžiosios lietuvybės išdavystės. Pagalbos 
šaukiasi saviškių prievarta lenkinamas Vilnijos lietuvis.
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Dėl Lietuvos lenkų politikų keliamų grėsmių Lietuvai

Jau keletą metų tęsiasi diskusijos dėl Lie-
tuvos tautinių mažumų įstatymo, pavardžių 
rašymo asmens dokumentuose, gatvių pavadi-
nimų rašymo lietuvių ir lenkų kalbomis ir dėl 
Švietimo įstatymo įgyvendinimo. Š. m. vasario 
7 d. užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
su oficialiu vizitu lankėsi Varšuvoje, kur atsi-
prašė lenkų už savo kolegų elgesį, kai 2010 m. 
Lietuvos Seimas pritarė pavardžių rašybai 
nelietuviškais rašmenimis antrame asmens 
dokumento puslapyje. Tuomet buvo pritarta 
Latvijos variantui, latviai tokiu būdu išsprendė 
pavardžių rašybos problema, pirmajame pusla-
pyje jie paliko pavardę latvių kalba. Šio vizito 
išvakarėse vasario 6 d. LR Seimo narys Rytas 
Kupčinskas surengė spaudos konferenciją tema 
„Kai kurie vyriausybės programos aspektai ir 
tautos lūkesčiai“. Joje taip pat dalyvavo LR Sei-
mo narys, parlamentinės grupės „Už ištikimybę 
priesaikai“ narys, Seimo švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto narys Vytautas Juozapaitis, 
LR Seimo narys, Kovo 11-osios akto signataras 
Algirdas Patackas, habilituotas humanitarinių 
mokslų daktaras Kazimieras Garšva, Tauti-
ninkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, 
Laisvės kovotojų sąjungos atstovas, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos atsto-
vas Kasparas Genzbigelis.

Konstitucija privalo 
būti gerbiama

Seimo narys R. Kupčinskas pareiškė, kad 
konferencija sušaukta, atsižvelgiant į kai ku-
rias Vyriausybės programos nuostatas, pažei-
džiančias Lietuvos Respublikos Konstituciją ir 
į užsienio reikalų ministro viešus pareiškimus 
prieš vizitą į Lenkiją, kad esą „yra erdvės kom-
promisui“ dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių 
rašymo dokumentuose nevalstybine kalba ir 
vietovardžių rašymo dviejomis kalbomis. Seimo 
narys išreiškė susirūpinimą, kad „pamažu pami-
namos svarbiausios konstitucinės ir moralinės 
tautinės vertybės“. Kaimyninė šalis kelia vis 
didesnius reikalavimus, kurie susiję su pagrin-
dinių lietuvių tautinių vertybių nykimu. „Nori-
me, kad tautinės vertybės būtų gerbiamos, kad 
išlaikytume valstybės ir tautos orumą“, – teigė 
R. Kupčinskas. Jis taip pat pabrėžė, kad pasisako 
„už gražius, draugiškus, paritetinius santykis 
su kaimyne Lenkija, bet negalima leisti, kad 
kokios nors jėgos priverstų keisti konstitucines 
nuostatas ar įstatymus“. 

Istorija kartojasi

A. Patackas atkreipė dėmesį į istoriją, Lietu-
vos ir Lenkijos valstybių santykių praeitį. Seimo 
narys akcentavo, kad „nuo Liublino unijos laikų 
Lenkijos ketinimai Lietuvos ir Vilniaus krašto 
atžvilgiu nesikeičia“. Anot A. Patacko, panašios 
tendencijos yra ir Lenkijos santykiuose su Balta-
rusija, Čekija, Ukraina. Jis tvirtino, kad kalbamu 
atveju „nuolaidų lenkams būti negali, nes jie 
tai supranta, kaip galimybę kelti dar didesnius 
reikalavimus“. Seimo narys teigė: „Visas lenkų 
elgesys rodo, kad kompromisų kelias netin-
kamas. Dabartinės Vyriausybės kompromisų 
politika niekur neveda, nes kompromisai tik 
kenkia abiejų valstybių santykiams. Reikia at-
sižvelgti į istorinę patirtį su lenkais ir nesileisti 
į kompromisus, provokuodami LLRA naujiems 
reikalavimams.“ Seimo narys A. Patackas 
dabartinį Lenkijos politikų spaudimą Lietuvai 
pavadino kultūriniu imperializmu, susijusiu 
su teritorinės autonomijos kėslais, kurie kelia 
grėsmę Lietuvos žemių vientisumui. 

Reikalavimai valstybės vado-
vams dėl valstybinės kalbos 
ir jos teritorinio vientisumo 

gynimo

G. Songaila pažymėjo, kad Tautinių mažu-
mų apsaugos pagrindų konvencijos 11 straipsnis 
aiškiai nurodo, jog dvikalbiai užrašai yra įmano-
mi tik, jei tai neprieštarauja šalies teisinei siste-
mai. Jis priminė, kad Konstitucinis Teismas yra 
ne kartą pareiškęs, kad dvigubas vietovardžių 
ir asmenvardžių rašymas prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai. „Šios Vyriausybės programoje 
numatyta rasti sprendimus dėl dvigubų užrašų 
ir lietuvių kalbos egzamino vertinimo suvieno-
dinimo. Siekiama, kad tas suvienodinimas būtų 
atidėtas.“ G. Songaila atkreipė dėmesį, kad lie-
tuvių padėtis Lenkijoje yra žymiai prastesnė nei 
lenkų Lietuvoje. Juk ten beveik nėra vadovėlių 
lietuvių kalba, Seinų ir Punsko lietuviai laiko 
vienodą valstybinės lenkų kalbos egzaminą. 
Jis pranešė, kad pradedami rinkti parašai po 
reikalavimais valstybės vadovams dėl valstybi-
nės kalbos ir jos teritorinio vientisumo gynimo. 
Šešių punktų reikalavimų sąraše reikalaujama 
neiškraipyti autentiškų etninių lietuvių žemių 
vietovardžių ir juos toliau rašyti tik valstybine 
kalba, nepažeisti Lietuvos teritorijos vientisumo 
ir neįteisinti regioninių kalbų oficialaus statuso, 

nekeisti lietuvių kalbos abėcėlės, nesilpninti 
lietuvių kalbos mokymo bendrojo ugdymo 
mokyklose, nepaversti lietuvių, t. y. valstybi-
nės kalbos, statuso derybų objektu dvišaliuose 
Lietuvos ir Lenkijos santykiuose, nutraukti 
vadinamosios Lenko kortos dalinimą Lietuvos 
Respublikos piliečiams. Šiuo kreipimųsi į Lie-
tuvos Prezidentę, Seimą ir Ministrą Pirmininką 
siekiama, kad būtų atkreiptas dėmesys, jog 
įgyvendinant 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-51 patvir-
tintą Vyriausybės programą, būtų nepažeisti 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinės 
kalbos įstatymas. Didžioji dauguma Lietuvos 
gyventojų yra sunerimę dėl Socialdemokratų, 
Darbo ir „Tvarkos ir teisingumo“ partijų nuolai-
dų Lietuvos lenkų rinkimų akcijos partijai.

G. Songaila taip pat priminė, kad prieš ke-
tverius metus vyko Lietuvos ir Lenkijos tarppar-
lamentinė Seimo narių asamblėja. Žiniasklaidoje 
nepagrįstai teigiama, kad asamblėjos darbas nu-
trūko dėl Lietuvos kaltės. G. Songaila šį teiginį 
paneigė tvirtindamas, kad „Lietuvos delegacija 
laikėsi oriai. Lietuvos atstovai pasiūlė, kad abi 
pusės savo pasiūlymus surašytų ir ieškotų 
kompromisų. Lenkijos pusė nesutiko, kad būtų 
sprendžiamos problemos, kurias mato Lietuva 
dėl lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje.“ Lie-
tuvos ir Lenkijos Seimo narių asamblėjos jau 
ketverius metus nevyksta, nors anuomet buvo 
sutarta, kad jos vyks kas pusmetį. „Lenkijos 
pusė nevykdė savo įsipareigojimų. Matyt, ne-
norėjo, kad Lenkijos visuomenė išgirstų tikrus 
Lietuvos argumentus“, – teigė G. Songaila.

Lietuvių kalba – tautinis 
paveldas ir vertybė

K. Garšva pagrindė, kodėl nėra jokios nei 
teisinės, nei mokslinės, nei moralinės galimybės 
oficialiai įteisinti polonizuotų vietovardžių. Jis 
taip pat pareiškė, kad dabartinė valstybinės 
kalbos egzaminų tvarka diskriminuoja daugumą 
Lietuvos piliečių, nes dvyliktos klasės moksleivių 
pasiekimai mokyklose valstybine kalba ir tauti-
nių mažumų kalba vertinami nevienodai. Taip 
yra diskriminuojami moksleiviai, kurie lanko 
mokyklas, kuriose dalykai dėstomi lietuvių kal-
ba, jų pasiekimai yra vertinami nevienodai, todėl 
Vyriausybės siūlymas atidėlioti egzaminų suvie-
nodinimą yra nepagrįstas, neatitinka tos tvarkos 
ir principų, kurie veikia Lenkijoje ir Latvijoje. K. 
Garšva teigė, „kad valdančioji koalicija padarė jau 
dvi klaidas: vieną – į koaliciją pakviesdama nelo-
jalią Lietuvai organizaciją Lenkų rinkimų akciją, 
kuri nesilaiko Konstitucijos, antra – pakviesdama 
jos atstovus viceministrais ir Vyriausybės pro-
gramoje siūlydama išspręsti vardų ir pavardžių 
rašymą asmens dokumentuose bei gatvių ir vie-
tovardžių pavadinimų rašymo klausimus“. <...> 
tie klausimai labai seniai išspręsti, nes lietuvių 
raidynas pradėjo formuotis prieš Žalgirio mūšį, 
baigė formuotis po jo. Lietuviškas raidynas buvo 
apgintas, kai nebuvo valstybės. Tad graudu, kad 
ši Vyriausybė nori sugriauti kultūros paveldą 
tada, kai turime savo valstybę. Juk už tą paveldą 
kentėjo knygnešiai, buvo vežami į Sibirą. Norima 
įvesti svetimas raides, kurių dar prieš 100 metų 
atsisakė Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis. 
Valstybė ir buvo atkurta tam, kad išsaugotų 
lietuvių tautą ir kalbą“. K. Garšva mano, kad 
etninės žemės turi išlaikyti savo ilgaamžę kultūrą, 
kurią privalu ginti. 

Mokslininkas išreiškė susirūpinimą dėl 

Lenkijos politikų mėginimo sužlugdyti lietuvių 
žurnalo „Aušra“ leidybą bei A. Baranausko fon-
do veiklą. K. Garšva pastebėjo, kad kai kuriose 
kitose šalyse lenkų tautybės atstovų gyvena kur 
kas daugiau nei Lietuvoje, bet jie ten nekelia 
tokių reikalavimų, kokius kelia mūsų valstybėje. 
„Esame lygios valstybės ir norime paritetiškai 
tvarkyti santykius“, – savo pasisakymą užbaigė 
K. Garšva.

Lietuvos lenkai negali pateikti 
tvirtų ir logiškų argumentų

V. Juozapaitis siūlė sušvelninti retoriką kal-
bant apie Lietuvos ir Lenkijos santykius: „Tik di-
alogas, supratimas ir labai aiškiai argumentuota 
kalba turi vyrauti specialistų, istorikų, lituanistų 
pasisakymuose.“ Seimo narys kreipėsi į valdan-
čiosios daugumos rinkėjus, kviesdamas išreikšti 
savo nuomonę, ar jų išrinkti politikai, įtraukę 
Lenkų rinkimų akciją į valdančiąją koaliciją ir 
tenkindama jų antikonstitucinius reikalavimus, 
atstovauja savo rinkėjų interesams. V. Juozapaitis 
teigė dažnai bendraująs su Lenkijos kultūros 
atstovais ir niekada iš jų negirdėjęs tokių kalbų, 
kokias girdi iš Lietuvoje gyvenančių valstybės 
lenkų. Pastarieji sakosi neva yra engiami ar kitaip 
pažeidžiamos jų teisės. Seimo narys patikino ne-
girdėjęs jokių argumentų ir faktų, kad tikrai būtų 
pažeistos Lietuvos lenkų teisės. Kalbėdami taip, 
kaip kalba dabar, kai kurie Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos atstovai Seime „rodo tik nepagarbą 
tai valstybei, kurioje jie gyvena. Juk Seimo narys 
pagal priesaiką atstovauja visai Respublikai, o ne 
tik konkrečiai kuriai rinkėjų daliai. Reikalaudami 
išlygos vienai kuriai tautinei mažumai, jie pažei-
džia kitų Lietuvos piliečių teises“. 

V. Juozapaitis: „Kaip Seimo narys, davęs 
priesaiką, kviečiu ir visus kitus Seimo narius, 
įskaitant ir Lietuvos lenkų rinkimų akciją, laikytis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimo statu-
to, ir nenešti tos destrukcijos ir nekalti to pleišto 
tarp mūsų valstybių, kurių santykiai privalo būti 
geri. Kita vertus, kas galėtų paneigti, kad tas pleiš-
tas kalamas ne specialiai, stengiantis nukreipti 
mūsų valstybės dėmesį nuo kitos kaimynės 
keliamų problemų arba reikalavimų. Jie gali 
vykdyti ne Lenkijos valstybės, o kitos valstybės 
užsakymus. Jei patys to nesuvokia, tai dabar pats 
laikas tuos savo veiksmu peržiūrėti.“

K. Genzbigelis taip pat pasisakė už tai, kad 
reikia gerbti kiekvienos tautos atstovus ir nepai-
nioti su kai kurių politikų užmojais: „Kiekvienas 
Lietuvos pilietis turi gerbti savo šalies Konstituci-
ją.“ Jis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Lietuvos 
tarnybos suvoks, kad „visa tai yra nacionalinio 
saugumo problema“ ir ne tik Lietuvai, bet visam 
Baltijos regionui.

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius, 
deja, neįsiklausė į šios konferencijos dalyvių min-
tis. Tad po jo vizito Varšuvoje Lietuvos Sąjūdžio 
taryba išplatino pareiškimą, kuriame reikalauja 
„už nekompetenciją inicijuoti užsienio reikalų 
ministro L. Linkevičiaus apkaltą ar atleidimą iš 
pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiški-
mą paskelbti niekiniu.“ Sąjūdininkai teigia, kad 
savo pasisakymais vizito Lenkijoje metu L. Lin-
kevičius „pažemino lietuvių tautą atvirai kursto 
tautinę neapykantą, provokuoja nesantaiką <…> 
ir sulaužė priesaikos normą – saugoti valstybės 
teritorinį vientisumą.“

Nijolė BALČIŪNIENĖ, 
Jurgita BRASIŪNAITĖ, Vilnius

 Jurgitos Brasiūnaitės nuotr.

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Spaudos konferencijoje iš kairės: Vytautas Juozapaitis, Kasparas Genzbigelis, Algirdas Patackas, 
Kazimieras Garšva, Rytas Kupčinskas, Gintaras Songaila

Dėl galimų nuolaidų ir pažadų Lenkijai
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių

Gerb. Ministre,

Žiniasklaidoje esate ne kartą pareiškęs, jog 
Lenkijos pareigūnams ketinate pažadėti daryti 
nuolaidų Lenkijai Lietuvos vidaus politikoje, 
t. y. paklusti reikalavimams Lietuvos piliečių 
pavardes rašyti lenkiškomis raidėmis, o 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų vietovardyną 
rodyklėse dubliuoti lenkų kalba.

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į kelis 
dalykus.

1. Lenkija Lietuvos lenkus traktuoja 
kaip savo politikos įrankį, o ne kaip 
„skriaudžiamus“ tautiečius. Šitai beveik 
atviru tekstu pareiškė Lenkijos užsienio 

reikalų ministras R. Sikorskis. Cituoju: „Jie 
yra geriausiai pasaulyje organizuota lenkų 
mažuma. Jeigu lenkai būtų taip organizuoti 
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse 
Valstijose, Brazilijoje ar Prancūzijoje, turėtume 
galingą diasporą, kuri turėtų politinę įtaką“ 
(paryškinta mano – A. B.). http://www.delfi.lt/
news/daily/lithuania/rsikorskis-lenkija-baiminasi-
dar-vienos-netikros-ausros-santykiuose-su-lietuva.
d?id=60509241#ixzz2K46ARjZ8 

Praktiškai tai yra savos penktosios 
kolonos funkcijų vizija. Vadinasi, nuolaidų 
darymas Lenkijai (pavardžių ir vietovardžių 
lenkiška rašyba, paralelinės švietimo sistemos 
Lietuvoje kūrimas) yra Lenkijos politinės 

įtakos stiprinimas Lietuvoje LLRA veikėjų 
rankomis.

2. Politikoje su Lietuva Lenkija vadovaujasi 
tarpukarinėmis šovinistinėmis endekų nuosta-
tomis, kurių netaikė ir netaiko kitoms Baltijos 
šalims. Iš tikrųjų reikia siekti, kad Lenkija 
Lietuvai taikytų tokius pat santykių kriterijus, 
kaip ir Latvijai. Blogų santykių priežasčių 
reikia ieškoti Varšuvoje, ne Vilniuje.

3. Ketinimas leisti rašyti Pietryčių Lietuvos 
vietovardžius dar ir lenkiškai būtų nedrau-
giškas žingsnis Latvijos ir Estijos atžvilgiu, 
nes gali išprovokuoti tų šalių slavakalbes 
bendruomenes reikalauti atitinkamų sąlygų. 
Tokį nuogąstavimą yra išreiškęs Latvijos prem-

jeras V. Dombrovskis š. m. sausio 10 d. Rygoje 
viešėjusiam Lietuvos premjerui A. Butkevičiui. 
Todėl santykiuose su Lenkija Lietuvai reikia 
atsižvelgti į bendrą Baltijos regiono politiką, 
o ne į siaurus dviejų Lietuvos rajonų politikų 
interesus.

Alvydas BUTKUS,
asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ 

pirmininkas

Nuo redakcijos. Š. m. vasario 6–7 d. Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius su darbo vizitu lankėsi Lenkijoje, kur 
susitiko su Lenkijos užsienio reikalų ministru 
Radoslavu Sikorskiu (Radosław Sikorski).
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Profesoriaus Mykolo Biržiškos laiškai iš Varšuvos
Prof. dr. Bronius MAKAUSKAS, Tilžė

Lietuvių ir lenkų santykių epizodas

1928.II. 5 (naktį į 6) Mamuček mano! Šit 
Užs. Reikalų Ministerijos žiniai gali paskai-
tyti. 

II.2 iš ryto kalbėjau su Sviechauskiu – 
skundėsi, jog jis, Okuličius, Vielhorskis ir kiti  
„lietuviai“ labai blogai jaučiasi – buvę Vilniuje, 
nepatikę, gelbėjęsi Varšuvon bėgdami – irgi 
negerai čia. 

1 val. buvau pas ministerį Jurkevičių60, 
kur atėjo ir ministeris Stanevičius61 su žmona 
[Su...rokite] ir pietavome. Ar žinai, kas Jur-
kevičienė? – Janina Podgórskaitė, kuri mane 
surado, o paskui vakare sukvietė Podgorskius: 
Jadvygą, Zbignievą su žmona ir Vytautą su 
žmona (Mečislovas miręs, o Zdislovas kitur 
kur esąs) – maloniai dalijomės atsiminimais. 
Jurkevičienė prisimena Steckevičių ir aplan-
kyti Alechnovičius62 (Franko sūnus esąs VII 
klasėje). Tą pat dieną aplankiau Stanevičius 
Leonus ir ieškojau Vandos adreso – pasirodo 
toli gyvenanti, biuran nueiti neturėjau laiko, 
o vėl ji nerado laiko manęs surasti. ½ 9 val. 
buvau pas prof. Lempickį, kuris priėmė mane 
kartu su prof. Boduenu, Handelsmanu, Po-
žezinskiu, Haleckiu63 ir Šoberiu64. Prakalbos 
buvo Lempickio ir mano – towarzyskiego cha-
rakteru [lenk. bičiuliško pobūdžio]. Handels-
manas ragino lietuvių istorikus prisidėti prie 
Rytų Europos istorikų sąjungos. Tas lietuvių 
atstovas būtų kooperuotas į redakciją ir t. t.

II.3 iš ryto atsisveikinau su Užsienio 
Reikalų Ministerijos žmonėmis: Libickiu, 
Litaueriu, Tarnovskiu, Grabianskiu: suradau 
vietoje tik Litauerį. Susipažinau su tik grįžusiu 
Holuvka (Pilsudskio taip ir nesulaukiau), su 
kuriuo paskui pietavau. Daug kalbėjo apie 
emigrantus, aiškindamas, jog Lydon tyčiomis 
juos nustumę toliau nuo demarkacijos linijos, 
keikė Majų65, kuris tevaikščiojęs pas mergas, 
iš Berlyno rašęs pinigų, reikalavęs griežtesnių 
žygių prieš Lietuvą, tik Pilsudskis nenorėjęs. 
Beje, ir jis ir visa Užsienio Reikalų Ministerija 

griežtai tvirtina, jog Daukantas ir Zubauskis 
pradžioj tarnavę lenkų kariuomenėj, tik apie 
Plechavičių66 nieko nesako ir labai dėl jo tei-
raujasi, klausinėja.

12 val. aplankiau Švietimo ministerį Do-
bruckį – geras žmogus, bet kalbėjome apie 
švietimą Vilniaus krašte. Išskyrus rudenio 
įvykius, kurie ne nuo jo parėję, gyręs gerus 
santykius su „Rytu“, kuris jam dėkojęs. Pats 
teiravosi dėl aplinkraščio, kurį išleidusi Lietu-
vos valdžia, drausdama taisyti pasų tautybę; 
to prašę iš manęs sužinoti „kowień-czycy“ 
[kauniečiai]. 

4 val. buvau pas „Varšaviankos“ redaktorių 
(seniau „Žečpospolitos“) Stronskį67, kuris labai 
teiravosi dėl Voldemaro ar ne vokietis buvęs 
(Krokuvoje tvirtina jį buvus lenku) ir žadėjo 
laikraštyje atitaisyti. Sakėsi prieš avantiūras, 
bet kartu už išspręstą Vilniaus klausimą. 
Vakare išvažiavau Krokuvon.

II. 4 iš ryto (apie 6) atvykau Krokuvon (ar 
pranešta laikraščiuose). Čia kiek pamiegojęs 
„Prancūzų viešbuty“, kelias valandas žiūrėjau 
miestą. Senobinis, kupinas atsiminimų, man 
brangus, manau, kad ir Tau, Bronuček! Kiek 
Varšuvoj svetima, čia viskas lyg mano. 1 val. 
buvau pakviestas pas vaivadą Darovskį68, 
kurio žmoną, pasirodo, tėvas gydęs; ji išva-
žiavusi. Priešpiečiuose dalyvavo redaktoriai 
Dambrauskis69 ir Srokovskis70, bene tas redak-
torius Dziadošas, poetas Orkanas71 su žmona 
(Folejauskienė, kuri apie Tave klausinėjo. Prie 
stalo ir salėje kelias valandas kalbėta apie Ma-
lopolskos dalykus, apie rinkimus ir para[...]. 

Tęsinys kitame numeryje

60 Stanislavas Jurkevičius (Stanisław Jurkiewicz, 
1884–1954) – teisininkas, darbo ministras (1926–1929). 
Žmona Janina Podgórska – advokatė.

61 Vitoldas Stanevičius (Witold Staniewicz, 
1887–1966) – lenkų mokslininkas (žemės ūkio ekonomi-
stas), II Žečpospolitos valstybės veikėjas, masonas. Po 
gegužės perversmo nuo 1926 m. birželio 20 d. iki 1930 
m. gruodžio 4 d. aštuonių kabinetų (iš eilės) žemės ūkio 

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Vasario 16-osios Akto signatarai

reformų ministras. Nepartinio bloko, bendradarbia-
ujančio su vyriausybe (lenk. trumpinys BBWR) narys 
Seime dvi kadencijas. Rytų Europos mokslo ir tyrimų 
instituto Vilniuje ūkio skyriaus viršininkas. Nuo 1946 
m. Poznanės universiteto, vėliau Aukštosios žemės ūkio 
mokyklos profesorius. 

62 Francišakas Aliachnovičius (1883–1944) – baltarusių 
rašytojas, teatro režisierius, tautinis veikėjas. Tremtinys. 

63 Oskaras Haleckis (1891–1973) – istorikas, rašęs 
apie Lietuvos istoriją ir tautinius santy-kius. Lenkų 
delegacijos Paryžiaus konferencijoje (1919) ekspertas.  

64 Stanislavas Šoberas (Stanisław Szober, 1879–
1938) – kalbininkas, profesorius. Tuomet dirbo VU 
Lyginamosios kalbotyros katedroje.

65 Antanas Majus – kapitonas, atsargos karininkas 
Tauragės sukilimo metu. Jo paminėjimas tarp Lydos 
„plečkaitininkų“, dirbusių Lenkijos naudai, nėra 
aiškus.

66 Povilas Plechavičius (g. 1890 Židikų vls. Mažei-
kių aps. – m. 1973 Čikagoje) – Lietuvos kariuomenės 
generolas. Vadovavo 1926 m. gruodžio 17 d. pervers-
mui Lietuvoje. Nuo 1927 m. Lietuvos kariuomenės 
vyriausiojo štabo viršininkas. 1929 m. vasario 13 d. gen.  

Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos

Klaipėdos krašto atgavimo 90-osioms metinėms

Naktinis žygis – komanda „Vėjas“
Klaipėdos krašto atgavimo 90-mečiui 

Š. m. sausio 18 d. vakare į Klaipėdos r. 
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnaziją iš 
visų Lietuvos kampelių sugužėjo per 1300 
žygeivių entuziastų – šaulių, geležinkelininkų, 
policijos, skautų, savanorių, savanorių kūrėjų, 
visuomeninių organizacijų bei kitų Lietuvos 
piliečių komandos – į naktinį pėsčiųjų žygį 
„Klaipėdos sukilėlių keliais“, skirtą Klaipėdos 
krašto atgavimo 90-mečiui paminėti. Dauguma 
dalyvių užsiregistravo iš anksto: jau buvo subūrę 
komandas, sugalvoję pavadinimus. Taip lėmė, 
kad vienam atvykus reikėjo susiorganizuoti ir 
suburti savo komandą. Komanda buvo skubiai 
surinkta iš asmenų, kurie taip pat atvyko 
„vieniši“, ir pavadinta „Vėjas“. Ją sudarė 5 
asmenys: vadovas Gintautas Tamulaitis, LŠS 
KVDŠ 2-osios rinktinės šaulys, nariai: LŠS 
KAVDŠR 2-osios rinktinės šaulys Liutauras 
Trumpulis, Mykolo Romerio universiteto IV 
kurso studentė Reda Bajerčiūtė, alpinistas 
Audrius Bloškys ir UAB „M-1“ vyr. buhalteris 
Dainius Petrauskas. Skubiai užsiregistravome, 
gavome žemėlapį su maršrutu, kortelę žymoms 
punktuose ir 20.42 val. startavome. 

Nedidelis šaltukas nei vieno komandos 
dalyvio neišgąsdino, svarbiausia, kad visi buvo 
geros nuotaikos ir pakiliai nusiteikę žygiavo 
nustatytu maršrutu. Žygiuodami miesto gatvė-
mis pro I. Simonaitytės paminklą pasukome į 
dešinę prie netoliese esančio paminklo senosios 
Priekulės bažnyčiai atminti. Nukeliavę 2,4 km, 
kairėje pusėje sustojome prie atmintinos vietos. 
Tai NKVD nužudytų pokario partizanų kūnų 
slapto laidojimo vieta. Čia nusilenkėme Tautos 
Didvyriams ir tylos minute pagerbėme jų at-
minimą. Po kelio 4,5 km atkarpos jau ir pirmas 
kontrolės postas, kur visiems žygeiviams buvo 
pažymėtos kontrolinės kortelės. Žygiuodami 

komandos dalyviai pasakojo ne tik savo gyve-
nimo istorijas, bet prisiminė ir Klaipėdos krašto 
sukilimą, jo reikšmę, Lietuvos vystymąsi tapus 
jūrine valstybe. 

Nuėjus 13,8 km pasiekėme antrąjį žygio 
kontrolės postą, kuris buvo šalia akmeninio 
Klaipėdos miesto teritorijos ribų žymenio, 
simbolizuojančio istorinį valstybės sienos 
kontrolės postą. Čia kontrolės punktas buvo 
įrengtas su valstybinių sienų ribų žymėjimų 
stulpais, šalia pastatyta posto būdelė. Vokiečių 
uniformą dėvintys kontrolieriai visų žygeivių 
kortelėse istoriniais pašto ženklais pažymėjo 
„sienos kirtimą“. Už kelių šimtų metrų pasitiko 
Klaipėdos krašto šauliai su kareiviška koše ir 
karšta arbata. Truputį atsipūtėme ir patraukėme 
pirmyn miško keliu, kur tolumoje jau švietėsi 
Klaipėdos miesto žiburiai. 

Maršruto 17,8 km stovi paminklas prancūzų 
karo belaisviams atminti. Čia taip pat nusilen-
kėme ir pagerbėme jų atminimą tylos minute. 
Keliaudami miesto Perkėlos, Minijos gatvėmis, 
šalia Smiltynės perkėlos pasukome į Taikos pr. 
54, į Sporto kompleksą. Čia mūsų komanda 
ir finišavo jau sausio 19 d. 2 val. 48 min. Visi 
komandos dalyviai sėkmingai įveikė 25 km 
trasą per 5.45 val. Nors jautėsi nuovargis ir 
dėl nuospaudų skaudėjo kojas, visa komanda 

Bendra Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės skyriaus 
narių, Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės šaulių, KASP 

Dainavos apygardos 1-osios rinktinės karių komanda. Romo Eidukevičiaus nuotr.

Iš kairės į dešinę: Lietuvos šaulių sąjungos 
Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios 

rinktinės šauliai Gintautas Tamulaitis ir Liu-
tauras Trumpulis, trečias – UAB „M-1“ vyr. 

buhalteris Dainius Petrauskas, ketvirtas – 
alpinistas Audrius Bloškys ir Mykolo Romerio 

universiteto IV kurso studentė Reda Bajerčiūtė. 
Audriaus Bloškio nuotr.

švytėjo pergalingu džiaugsmu. Žygio organi-
zatoriai visus pasveikino įveikus trasą. Visiems 
žygeiviams buvo įteikti diplomai bei atminimo 
ženklai. Komanda „Vėjas“ aptarė tolimesnius 
žygių planus ir nusprendė toliau žygiuoti savo 
senolių, Lietuvos partizanų, sukilėlių, laisvės 
kovų keliais – taip patriotine dvasia bus ugdoma 
jaunoji karta, mylinti ir branginanti Lietuvos 
laisvės kovų istoriją, o pasauliui bus primenama 
apie drąsią ir stiprią Lietuvos valstybę.

P. Plechavičius išleistas į atsargą.
67 Stanislavas Stronskis (Stanisław Stroński, 

1882–1955) – pagrindinis nacionalistų grupuotės, vadi-
namųjų endekų, politikos publicistas; dienraščio Rzecz-
pospolita (1920–1924), vėliau Warszawianka (1924–1928) 
redaktorius.  

68 Liudvikas Darovskis (Ludwik Darowski, 
1881–1948) – politikas, darbo ministras, Lodzės vaivada, 
1926–1929 m. Krokuvos vaivada.  

69 Marianas Dombrovskis (Dąbrowski, 1878–1958) – 
žurnalo Ilustrowany Kurier Codzienny vyriausiasis re-
daktorius, spaudos sindikato steigėjas. Pilsudskininkų 
partijos delegatas į Seimą. 

70 Konstantis Srokovskis (Konstanty Srokowski, 
1878–1935) – publicistas, liberalus politikas iš Galici-
jos. Nuo 1928 m. dirbo dienraštyje Ilustrowany Kurier 
Codzienny Krokuvoje. Knygos Sprawa narodowościowa 
na kresach wschodnich (1923) autorius.   

71 Vladislavas Orkanas (Władysław Orkan, 
1875–1930) – poetas, rašytojas, susijęs su Podhale ir 
Krokuva. Orkano antroji žmona – Bronislava Folejevska 
(Bronisława Folejewska).

Gintautas TAMULAITIS, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šaulys
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kokius kryžiaus kelius turėjo nueiti lietuvių 
tauta, kad išsaugotų savo valstybę. Kovota 
ne tik ginklu, bet ir lietuvišku žodžiu. Būtent 
švietimas vaidino bene svarbiausią vaidmenį 
formuojant lietuvių nacionalinę savimonę 
Rytų ir Pietryčių Lietuvoje. Tuo tikslu ir buvo 
įkurta lietuvių švietimo draugija „Rytas”, ku-
rios šimtmečio jubiliejų šventėme sausio 31 d. 
Šimtmečiui paminėti Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje buvo surengta konferencija. 

1912 m. lapkričio 29 d. Petrapilyje buvo 
patvirtinti lietuvių švietimo draugija „Rytas” 
nuostatai. Draugija galėjo steigti ir laikyti pra-
dines ir liaudies mokyklas, vakarines ir šven-
tadienio pamokas suaugusiesiems, mokytojų 
seminarijas, liaudies universitetus, knygynus, 
skaityklas. Steigiamasis „Ryto“ draugijos susi-
rinkimas įvyko 1913 m. Vilniuje, Visų šventųjų 
bažnyčios klebonijoje. Steigėjai buvo: Jonas 
Basanavičius, Antanas Smetona, Liudas Gira 
ir kunigai Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis, 
Klemensas Maliukevičius. Pirmininku tapo 
kunigas Jonas Steponavičius*. Draugija veikė 
iki 1938 m. Po Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo lietuviškų mokyklų steigimu ėmė do-
mėtis „Vilnijos“ draugija. 2003 m. „Vilnijos“ 
draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras 
Garšva pasiūlė draugiją atkurti ir 2004 m. ba-
landžio 3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute Vilniuje įvyko suvažiavimas. Pirmi-
ninku išrinktas Algimantas Masaitis, labai 
sėkmingai šias pareigas einantis iki šiol.

Konferenciją atidarė Lietuvos nacionalinio 
muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. Pirmasis 
sveikinimo žodžius tarė daug lietuvybės 
įtvirtinimui Rytų Lietuvoje nuveikęs akad. 
prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius: „Ačiū 
už pakvietimą dalyvauti šiame gražiame ir 
lietuvių tautai svarbiame jubiliejuje. Sveikinu 
Jus visus čia susirinkusius paminėti mums 
brangią sukaktį. Lietuvių tautos, praeityje 
buvusios gausios ir galingos, likučiai XX a. 
sutiko būdami ant pražūties krašto. Tautą 
galėjo išgelbėti tik tvirta šeima ir mokykla, 
t. y. lietuviškas švietimas, o šiam sukurti 
pradinį impulsą davė „Ryto“ draugija, ku-
rios šimtmetį paminėti čia susirinkome. Esu 
laimingas čia Jus visus matydamas. Linkiu 
sėkmingo darbo!”

Draugijos atkūrimu džiaugėsi LR švietimo 
ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Num-
gaudis ir draugijos pirmininką Algimantą 
Masaitį apdovanojo LR švietimo ir mokslo 
ministerijos ,,Garbės ženklu“ už tautinio 
švietimo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo 
ugdymą Pietryčių Lietuvoje.Draugiją sveikino 

Lietuvių švietimo draugijai „Rytas” – 100 metų
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-osioms metinėms

Atkelta iš 1 p.

ir Lietuvos edukologijos universiteto rekto-
rius, akademikas Algirdas Gaižutis, Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja 
Irena Seliukaitė, Algimantui Masaičiui įteikusi 
LR švietimo ir mokslo ministro padėką. Lie-
tuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininko 
Jono Buroko pavaduotojas Laimas Dieninis 
Algimantui Masaičiui įteikė ordiną už nuo-
pelnus Lietuvos švietimui. 

Draugijos pirmininkas Algimantas Ma-
saitis dėkojo visiems susirinkusiems už svei-
kinimus ir už didelę pagalbą organizuojant 
konferenciją Birutei Kulnytei ir dr. Aldonai 
Vasiliauskienei įteikė padėkas. Nepamiršti 
ir jau Anapilin iškeliavę buvę „Ryto“ drau-
gijos pirmininkai Jonas Basanavičius, Petras 
Kraujalis ir Kristupas Čibiras – jiems pagerbti 
iš salės buvo išnešti vainikai, kurie padėti ant 
jų kapų Vilniuje. 

Po sveikinimo žodžių prasidėjo jubiliejinė 
konferencija. I posėdyje pirmininkavo prof. 
Juozas Skirius ir dr. kun. Gediminas Jankūnas. 
Pranešimus skaitė: doc. dr. Vida Pukienė (Lie-
tuvos edukologijos universitetas), dr. Alma 
Lapinskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas), dr. Aldona Vasiliauskienė (Lie-
tuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvių, 
ukrainiečių istorikų asociacija). II posėdyje 
pirmininkavo prof. Juozas Skirius ir dr. kun. 
Mindaugas Ragaišis. Pranešimus skaitė: Linas 
Janulevičius (Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka), Gintautas Ereminas 
(Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras), 
prof. habil. dr. Kęstutis Makariūnas, doc. dr. 
Romas Juzefovičius (Lietuvos edukologijos 
universitetas), habil. dr. Kazimieras Garšva 
(Lietuvių kalbos institutas), Algimantas Ma-
saitis. Dauguma pranešimų bus spausdinama 
„Vorutoje“.

Po konferencijos Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Naujajame arsenale buvo atidaryta 
paroda „Lietuvių švietimo draugija „Rytas“, 
kurioje eksponuojamos senųjų vilniečių išsau-
gotos istorinės relikvijos, švietėjišką draugijos 
veiklą liudijančios fotografijos ir dokumentai. 
Pateiktą istorinę medžiagą papildo edukacinis 
vaizdo siužetas apie draugijos veiklą.

„Vorutos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

*Lietuvių švietimo draugijos „Ryto“ vei-
kla carinės priespaudos ir Pirmojo pasaulinio 
karo metais in Voruta, 2008 m. gegužės 10 d., 
Nr. 9 (651), p.1-7.

dangaus. Kardinolų Kolegijos dekanas 
Angelo Sodano, kuriam pagal pareigas 
teks pagrindinis vaidmuo ir atsakomybė 
už konklavos sušaukimą, popiežiui Be-
nediktui XVI užtikrino visų kardinolų ir 
popiežiaus bendradarbių vardu, kad šią 
valandą jaučiasi dar arčiau popiežiaus 
negu kad buvo per visus aštuonerius jo 
pontifikato metus.

„Iš Jūsų žodžių pajutome ypatingą 
rūpestį Dievo Šventąja Bažnyčia ir karštą 
meilę Bažnyčiai“, – pasakė konsistorijoje 
Kardinolų Kolegijos dekanas, kardinolas 
Sodano. Kreipdamasis į popiežių jis prisi-
minė tą momentą, kai 2005 m. balandžio 
19 d. popiežiumi išrinkus Josephą Ratzin-

gerį, būtent jam teko pareiga paklausti iš-
rinktojo ar priima išrinkimą popiežiumi. 

„Tą dieną pasakėte „Taip, priimu“ ir 
prasidėjo šviesus pontifikatas tęstinumo 
su visais 265 pirmtakais Petro soste vago-
je, per du tūkstančius Bažnyčios istorijos 
metų, nuo nuolankaus Galilėjos žvejo 
apaštalo Petro, iki didžiųjų pastarojo am-
žiaus popiežių, nuo šv. Pijaus X iki pal. 
Jono Pauliaus II.

Tačiau iki vasario 28 dienos, – tęsė Kar-
dinolų kolegijos dekanas, – bus dar ne vie-
na proga klausytis popiežiaus ganytojiškų 
pamokymų, kaip pav. jau šį trečiadienį, 
Pelenų dienos liturgijoje, kuriai vadovaus 
popiežius Benediktas, kaip ir per susitiki-

Popiežius Benediktas XVI atsistatydina
Katalikų bažnyčia

Atkelta iš 1 p.

mą šį ketvirtadienį su Romos vyskupijos 
kunigais, taip pat per ateinančius Vidu-
dienio maldos susitikimus ir trečiadienio 
bendrąsias audiencijas.“

Pasibaigus konsistorijai, kuri truko 
mažiau nei valandą, Vatikane buvo pa-
skelbtas popiežiaus Benedikto XVI pareiš-
kimas dėl atsistatydinimo lotynų ir italų, 
o netrukus dar šešiomis kitomis kalbomis. 
Popiežiaus atsistatydinimo kalbos teksto 
lietuvišką vertimą netukus paskelbė Va-
tikano radijas.

Iki Benedikto XVI pontifikato pabaigos 
beliko kiek daugiau nei dvi savaitės. Per 
šį laikotarpį popiežiaus darbotvarkėje 
numatytos dvi trečiadienio bendrosios 

audiencijos vasario 13 ir 27 d. Vasario 20 
d. bendroji audiencija neįvyks, nes savaitę 
nuo 17 iki 23 Šventasis Tėvas dalyvaus už-
darose Kurijos rekolekcijose. Popiežius iki 
pontifikato pabaigos vadovaus „Viešpaties 
Angelo“ maldai vasario 17 ir 24 d., priims 
kelias grupes Italijos vyskupų „ad limina“ 
audiencijose ir Popiežiškosios Gyvybės 
Akademijos generalinės asamblėjos daly-
vius vasario 23 d. Paskutiniąją pontifikato 
dieną, vasario 28 d., popiežius Benediktas 
XVI audiencijoje priims Kamerūno prezi-
dentą ir grupę italų vyskupų iš centrinio 
Markių regiono. 

Šaltinis: Vatikano radijas

Akad. prof. habil. dr. Zigmas 
Zinkevičius

Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius
Lietuvos edukologijos universiteto rektorius, 

akademikas Algirdas Gaižutis

Vainikus ant „Ryto“ draugijos steigėjų kapų padėjo Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos 
mokytoja Vilma Kisielytė ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijos direktorius Ramūnas Maniuška  

Konferenciją sveikino (iš dešinės): LR švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, 
viceministrė Edita Tamošiūnaitė, Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas

Jubiliejinės konferencijos dalyviai
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 „Šalčios aleliumuose“ 16-ąjį kartą skleidėsi 
lietuvių tautinės kultūros žiedai

Lietuviškų mokyklų „Šalčios aleliumai“

Diskusijos dėl Rytų Lietuvos švietimo 
vis dar netyla. Š. m. sausio 14 d. LR švie-
timo ir mokslo ministerijoje įvyko svarbus 
susitikimas, kuriame aptarti aktualiausi 
Rytų Lietuvos švietimo klausimai: mokymo 
valstybine kalba, įstaigų tinklo, mokyklų 
pavaldumo, aprūpinimo, finansavimo ir kiti. 
Pokalbyje dalyvavo LR švietimo ir mokslo 
ministras Dainius Pavalkis, viceministrė 
Edita Tamošiūnaitė, „Vilnijos“ draugijos 
pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva, 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkė Audronė Pitrėnienė. Ministras 
užtikrino, jog Vilnijoje bus išlaikytas 
lietuviškų mokyklų tinklas, o ministerija 
sieks, kad visi mokiniai, nepriklausomai 
nuo to, kokia mokomąja kalba mokosi, 
gautų kokybišką išsilavinimą, vienodai gerai 
mokėtų savo tėvynės valstybinę kalbą bei 
turėtų vienodas galimybes mokytis toliau.

LR švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas „Vorutai“ pasakojo*: 
„Lietuviškų mokyklų poreikis, ypač Vilniaus 
rajone, didėja; keičiasi gyventojų požiūris. 
Tie, kurie anksčiau leido savo vaikus į lenkų 
kalba dėstomas mokyklas, dabar leidžia į 
lietuvių. Tai faktai.“

Didelį indėlį į valstybinės kalbos 
puoselėjimą, sceninės kultūros ugdymą, 
pagarbą tautos tradicijoms, bendravimo 
mokymą įneša Šalčininkų r. lietuviškų 
mokyklų „Šalčios aleliumų“ šventė, jau 
šešioliktąjį kartą tradiciškai įvykusi paskutinį 
sausio mėnesio šeštadienį – š. m. sausio 
26 d. – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijoje. Iš viso Šalčininkų r. yra 12 
švietimo įstaigų, kuriose ugdymas vyksta 
lietuvių kalba, šventėje dalyvavo 10: 
Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla, 
Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“, 
Turgelių vidurinė mokykla, Poškonių 
pagrindinė mokykla, Eišiškių Stanislovo 
Rapolionio gimnazija, Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio gimnazija, Dieveniškių 
technologijų ir verslo mokykla, Čiužiakampio 
pagrindinė mokykla, Butrimonių pagrindinė 
mokykla, Jašiūnų „Aušros“ vidurinė 
mokykla. Šventę organizavo Lietuvos 
Šalčininkų tūkstantmečio gimnazija, 
„Vilnijos“ draugija, Cingų fondas.

Į šventę atvyko ir daug garbingų 
svečių: Europos Parlamento narė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, LR Seimo 
narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas 
Rytas Kupčinskas, monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas 
habil. dr. Kazimieras Garšva, LR švietimo 
ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 
skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, įteikęs 
Vytauto Landsbergio fondo padėką už 
nuopelnus ugdant Lietuvos jaunimą, 
skirtą Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijos direktoriui Vidmantui Žiliui. 
Šventėje dalyvavo ir lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas 
Masaitis, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos 
pirmininkė Danguolė Sabienė, Cingų labdaros 
fondo pirmininkas Jonas Endriukaitis, 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus atsakingoji 
sekretorė Julija Iskevičienė, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus atstovė, Lietuvos kūrėjų 
savanorių sąjungos Kauno apskrities 
skyriaus pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė, 
Šalčininkų r. laikraščio „Mūsų kraštas“ 
redaktorė Dalia Jankelaitienė, „Valstiečių 
laikraščio“ žurnalistas Bernardas Šaknys ir 
jo žmona Marija Šaknienė, „Lietuvių godos“ 
vyr. redaktorė, ir kt. 

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus 
atsakingoji sekretorė J. Iskevičienė už 
nuopelnus Lietuvai V. Žiliui įteikė pirmo 
laipsnio atminimo ženklą „Su Sąjūdžiu už 
Lietuvą“.

„Voruta“ pakalbino šventės dalyvius, 
kurių įspūdžius apie „Šalčios aleliumus“ 
spausdiname apačioje.

Europos Parlamento narė Radvilė MOR-
KŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ

Kokios mintys užplūsta šiandien bū-

nant čia? Žinome, kad jau ne pirmą kartą 
svečiuojatės.

Taip, ne pirmą. Man labai patinka čia būti. 
Kaip aš sakau, tai yra tarsi kokie atlaidai, kai 
susirenka visa bendruomenė, kur vieni kitus 
daugiau ar mažiau pažįsta, kuriuos jungia 
tas pats dalykas. Taigi mano įspūdžiai tiktai 
kuo geriausi. Aš net stebiuosi, kaip galima 
tuos paauglius priversti dainuoti ir šokti, 
kalbėti scenoje. Ir scenos baimės neturi, tai 
tikrai labai malonu matyti. 

Atvykote tik į šventę ar dar kas nors Jus 
sieja su Šalčininkų kraštu?

Turbūt galiu tiesiai įvardyti, kad Šalči-
ninkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 
direktorių Vidmantą Žilių jau seniai pažįs-
tu. Mano tėvai su juo susipažino, kai dar 
Nepriklausomybės pradžioje čia aktyviai 
dirbo. Ir pati su vyru stebėjau pastaruosius 
rinkimus būtent Šalčininkų krašte, buvome 
Rudnioje. Šis kraštas svarbus ta prasme, 
kad yra taip netoli nuo sostinės, o čia tiek 
visokių šešėlingų dalykų vyksta. Tad norisi 
tuos šešėlius kiek įmanoma labiau prasklai-
dyti. Taip pat mes bendradarbiaujame su 
„Vilnijos“ draugijos nare Nijole Balčiūniene. 
Kiek žinau, ji mokyklose pristato knygas, 
DVD, žodžiu, mokymo ir lietuvių kultūros 
ugdymo proceso reikalais pasirūpina. Apie 
konkrečius sumanymus dėl Šalčininkų 

krašto dar negalėčiau pasakoti. Štai ir Lie-
tuvos tūkstantmečio gimnazija, mano galva, 
tikrai neblogai laikosi, tačiau galbūt yra tam 
tikrų niuansų dėl politinių sumetimų. Kitas 
mokyklas norėtųsi pastiprinti: papildyti jų 
bibliotekas, sudalyvauti renginiuose, padėti 
jiems pasiruošti. Tiesa, „Šalčios aleliumų“ 
pasirodymų pavyzdžiai taip įkvepia, kad, 
atrodo, ir pagalbos nebereikia – viską jie 
puikiai moka. Bet visada ieškau būdų, kaip 
juos palaikyti, kad nesijaustų vieni. 

Dabar gal galima būtų sugrįžti į Briu-
selį, kaip sekasi ir kokių naujienų turite, 
ką galėtumėte papasakoti mūsų skaityto-
jams?

Naujienos tokios, kad artėja gana su-
dėtingas laikas, kai Lietuva, kaip žinia, 
pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. 
Tai bus sunku, nes tikėtina, kad kito pir-
mininkavimo metu teks susitarti ir dėl  
kitos finansinės perspektyvos 2014–2020 m. 
Pinigų reikia viskam, kaip sako Europos 
Komisijos atstovai, viskam nebus, biudžetas 
mažėja. Čia mes susiduriame su sunkumais 
dėl žemės ūkio, dėl Ignalinos atominės elek-
trinės uždarymo, dėl sanglaudos politikos, 
bet panašu, kad bendromis pastangomis 
vis dėlto viskas pavyksta. Galbūt nepavyks 
suvienodinti tų išmokų, kurias gauna Va-
karų Europos žemdirbiai, bet bent jau tos 
tiesioginės išmokos, skaičiuojamos hektarui, 
tikėtina, bus didesnės. Džiugu, kad tikrai 
turime palaikytojų ir bičiulių Europos Par-
lamente. Būnant tiktai dvylikai, o kai dar tie 
dvylika įvairaus plauko, labai svarbu, kad 
mus palaikytų Europos Parlamento nariai 
iš kitų šalių. Štai ir dėl Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo mus palaiko Europos 
Parlamento vicepirmininkas ispanas Alejo 
Vidal-Quadras. Smagu, kad tokios ryškios 
figūros supranta mūsų valstybės specifiką, 

mūsų problemas. Man svarbus tebeišlieka 
istorinės atminties puoselėjimas. Ir galiu 
pasakyti, kad kovo 27 d. vyks Rūtos Šepetys 
knygos pristatymas Europos Parlamente. 
Taip pat šiais metais turėtų būti atidarytas 
pasažas, vienas iš koridorių, pavadintas 
Baltijos kelio vardu. Svarstome ir apie 
daugiau renginių šia tematika, ketiname 
surengti parodą apie lietuvių kalbą – norime 
nešti žinią apie Lietuvos kultūrą. Iš tikrųjų, 
dažnai nemaloniai tenka nustebti: pasitaiko, 
paklausia, ar Lietuvoje kalbame rusiškai, 
jeigu atsakome, kad ne rusiškai, tai beveik 
visi yra įsitikinę, kad rašome kirilica. Žodžiu, 
svarbu parodyti tai, ką mes iš tiesų turime, 
kad esame tokie, kokie esame, ir nepalikti 
interpretacijos kažkokiems gandams ir pa-
našiems dalykams.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gim-
nazijos mokytoja Gražina ŽILIENĖ

Gal galėtumėte pakomentuoti šių metų 
šventės programą?

Šių metų tema – papročiai ir tradicijos. 
Kitais metais jau skelbsime kitą temą – 
„Mano Lietuva“. O dabar tiesiog kiekviena 
mokykla pristato kažkokį paprotį jį akcen-
tuodami – pavyzdžiui, Užgavėnes, Kalėdas, 
krikštą. Kaip matėte, mūsų mokykla sujungė 
visus papročius.

Jūs jau šešioliktus metus organi-
zuojate „Šalčios aleliumus“, kokie Jūsų 
įspūdžiai?

Kiekvienais metais šventė įpareigoja 
mokyklas ruoštis ir jos pasiruošia vis geriau 
ir geriau. Džiugu, kad į šventę atvyksta 
daugiau žmonių. Mokyklos, neturėjusios 
tautinių drabužių, juos įsigijo. Tikriausiai, 
kiekvienoje mokykloje atsirado ir šokių, ir 

Nukelta į 14 p.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 
choreografijos mokytoja Diana Butrimienė

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 
mokinės Saulės mama Evelina

Šventės dalyviai. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos kolektyvas su mokytojomis Ana Bandelevič ir Vilma Kisielyte 

Šventėje linksmai ir išradingai buvo prisimintos Užgavėnių tradicijos. Juk kokios 
Užgavėnės be Lašininio ir Kanapinio dvikovos
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Apie Lietuvos dailės muziejuje esančią 
epitafinę plokštę su rožės herbu 

Arimeta VOJEVODSKAITĖ, Vilnius
Anuomet uždarius Vilniaus katedrą, 

dalis čia buvusių brangiųjų metalų dirbi-
nių buvo konfiskuota ir sunaikinta, dalį 
gavo Lietuvos dailės muziejus (LDM), kur 
pateko ir plokštė su rožės herbu. Rūtos Vit-
kauskienės ir Gintaro Kazlausko straipsnyje 
„Kunigaikščio Jonušo Radvilos sarkofago 
iš Kėdainių evangelikų reformatų bažny-
čios autorystės klausimu“ ji paminėta kaip 
„<...>nežinomo apie XVII a. vidurį mirusio 
karsto galvūgalio plokštė su herbu „Rožė“, 
buvusi Vilniaus katedroje vienoje iš koply-
čių, kaip čia palaidoto asmens epitafija“1. 
Remiantis herbu, epitafija teisingai priskirta 
„kažkuriem iš Giedraičių“, teigiant, kad 
nuimta nuo karsto, epitafinė lenta buvusi 
perkelta į bažnyčios interjerą. 

Norėtume atkreipti tyrėjų dėmesį, kad 
ši plokštė tikriausiai priklauso Ukmergės 
seniūnui, Mscislavo vaivadai Martynui Mar-
celijui Daumantui kunigaikščiui Giedraičiui 
iš Videniškių.

Karaliaus tarybos nario, diplomato Mo-
tiejaus, Baltramiejaus Vaitkevičiaus sūnaus, 
sūnus, žemaičių vyskupo Merkelio Giedrai-

čio jaunesnysis brolis M. M. Giedraitis mirė 
1621 m. liepos 10 d. Mirė tikriausiai sostinėje, 
nes paskutinis žinomas jo dokumentas 
buvo surašytas Vilniuje 1621 m. birželio 
30 d. Palaidotas Videniškiuose paties nau-
jai funduotos (1617) bažnyčios koplyčios 
rūsyje. Mirusysis buvo balzamuotas, dar 
penktame XX a. dešimtmetyje ant karsto 
gulėjo kalavijas.

Yra žinoma, kad Martynas Giedraitis 
buvo vienas iš Kircholmo kautynių (1605) 
rotmistrų, atvedęs 100 karių pulką, vado-
vavęs dešiniojo flango atsarginiam būriui. 
L. Bojerio „Karolomachijoje“ jis vadinamas 
„galingu, drąsiu“, „smarkiuoju“ Giedraičiu2, 
Videniškių bažnyčios epitafinėje skulptūri-
nėje lentoje (1639) – „Livonijos, Moskovijos, 
Podolijos raitelių vadu“.

LDM plokštės skydas yra įrėmintas 
vėliavomis, panoplijomis, šone matosi 
pilies kuorai. Panašūs pilies kuorai XVII a. 
Kircholmo kautynių ikonografijoje figūruoja 
visuose mūšio vaizduose, juos matome ir 
mūšio vado Karolio Chodkevičiaus portrete, 
esančiame Kretingos bažnyčioje. Plokštės 

datavimas, herbas bei atributika sakyte 
sako, kad ji priklauso vieninteliam tuo laiku 
iškilusiam Giedraičių giminės karvedžiui 
Martynui Marcelijui Giedraičiui.

Kyla plokštės atsiradimo katedroje klau-
simas. M. M. Giedraitis buvo pašarvotas ka-
tedroje ir ten vyko iškilmingos jo palydos, po 
kurių, kaip buvo įprasta, palikta atmintinė ir 
tikėtina, kad tai buvo prieš karstą išvežant 
į tėvoniją – Videniškius. Nuimta karsto 
plokštė katedroje buvo palikta kaip votas. 
Tačiau dera atminti ir tai, kad į Vilniaus 
katedrą vėliau buvo suvežta daiktų iš daug 
kur, dažnai nenurodant jokių atsiradimo 
aplinkybių. 

Svarstytinas yra ir plokštės autorystės 
klausimas. Tai galėtų būti Vilniaus auksa-
kalių darbas, bet neatmestina ir Videniškių 
meistrų autorystė. Videniškių bažnyčioje 
ypač gausu įvairių laikotarpių kalstinių, čia 
visą laiką buvo gajos vietinės kalstinėtojų 
tradicijos. 1620 m. miestelio inventoriuje 
šalia kitų amatininkų buvo įvardintas auk-
sakalys Adomas ir amato paveldėtojas jo 
sūnus Petras. 

Šiuo metu iš M. M. Giedraičio karsto 
spėtinai yra išlikusi jo mumija ir karsto 
rankenos. 

1 Atgimstantys paminklai. Kultūros paminklų 
restauravimo metraštis, Vilnius, 1992, p. 25.

2 L. Bojeris „Karolomachija“, Vilnius, 1991, 
p. 141.

Epitafinė plokštė su rožės herbu 

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

Muziejus laikraštyje Nr. 5 (266)
1863 m. sukilėlių ginklai

2013 m. vasario 2 d. sukanka 175 metai 
nuo vieno iš 1863 m. sukilimo Lietuvoje 
ir Baltarusijoje lyderių Vincento Kons-
tantino Kalinausko gimimo. Jau studi-
juodamas teisę Peterburgo universitete 
susižavėjo tuo metu populiariomis revo-
liucinėmis demokratinėmis idėjomis, bei 
buvo karštas buvusių ATR žemių išvada-
vimo iš Rusijos valdžios šalininkas. Po 
studijų grįžęs į tėviškę aktyviai įsitraukė 
į būsimo sukilimo rengimą, greitai tapo 
viena ryškiausia fi gūra ir lyderis. 1863m. 
liepą, žuvus Z. Sierakauskui, K. Kalinaus-
kas buvo išrinktas sukilėlių vyriausybės 
vadovu ir kariniu vadu. 

K. Kalinauskui teko spręsti labai ak-
tualų ginklų klausimą. Ginklų pramonės 
nei Lietuvoje, nei Lenkijoje nebuvo, tik 
negausūs meistrai, gaminantys vieneti-
nius šaltuosius ir šaunamuosius ginklus 
privatiems asmenims. Tad buvo tik trys 
keliai, kaip sukilėliams apsirūpinti gin-
kluote. Pirmasis ir pats masiškiausias – 
įvairūs savadarbiai ginklai. Todėl buvo 
ginkluojamas visais prieinamais būdais. 
Dauguma valstiečių ginklavosi įvairiais 
savadarbiais ginklais. Buvo naudotos sa-
vadarbės ietys, ištiesinti dalgiai, geležimi 

apkaltos kuokos, ilgakotės šakės ir kiti 
panašūs šaltieji ginklai. Taip pat buvo ga-
minami savadarbiai šautuvai ir pistoletai, 
bet jų buvo kur kas mažiau.

Buvo bandoma ginkluotis ir užgro-
biant Rusijos kariškių ar žandarmerijos 
ir policijos arsenalus. Bet rimti arsenalai 
buvo gerai saugomi stambių dalinių, o 
smulkiuose atsargos negausios. Paprasta 
miestų policija tuo metu dar pati buvo 
mažai aprūpinta šaunamaisiais ginklais. 
O grafo Leono Joachimo Pliaterio (1836-
1863) bandymas 1863 m. kovo 13 d. už-
grobti stambų ginklų krovinį, gabenamą 
iš Dinaburgo (dab. Daugpilis) tvirtovės, 
visiškai sužlugo.

Sukilėlių vyresnybė bandė atgabenti 
stambias ginklų siuntas iš užsienio, net 
iš pačios Rusijos gilumos. Nemaža tokių 

krovinių pasiekė Lietuvą. Bandyta nu-
pirkti ginklų Anglijoje ir pristatyti laivu 
į Lietuvos pajūrį. Londone buvo nupirkta 
1000 šautuvų, apie 100 000 šovinių jiems, 
750 kardų, 200 iečių, kelios patrankos, 5 
tonos parako bei kitos amunicijos ir iš-
plukdyta į Lietuvą. Bet ginklai taip ir ne-
pasiekė adresato. 

Problemų ginkluojantis kėlė ir nesuta-
rimai tarp Lenkijos ir Lietuvos sukilėlių 
vadovybių. Taip, dėl fi nansinio konfl ikto 
tarp Lietuvos sukilėlių atstovo Europoje 
A. Bonoldi, o vėliau jau K. Kalinausko 
pasiųsto B. Dluskio, ir Lenkijos atstovo 
generolo Liudviko Mieroslavskio (1814-
1878), sužlugo bandymas pristatyti Lie-
tuvos sukilėliams stambią ginklų partiją 
iš Belgijos.

Trakų istorijos muziejus savo rinki-

niuose turi keletą sukilėliams priklau-
siusių ginklų.  Tai kardas – karabela su 
makštimis, su graviruotu dekoru abie-
jose geležtės pusėse: vienoje – dvigubas 
herbas Lenkijos Eras ir Lietuvos Vytis, 
viršuje įrašas „BOŹE ZBAW POLSKĘ“ 
(liet. Dieve, gelbėk Lenkiją, o apačioje 
data „1861“; kitoje – Dievo Motinos su 
kūdikiu atvaizdas ir įrašas „POD TWOJĄ 
OBRONĘ UCIEKAMI“ (liet. Tavo užtari-
mo šaukiamės).

Antras egzempliorius – kardas su 
makštimis, greičiausiai pagamintas Aus-
trijoje, su vienoje makštų pusėje gra-
viruotu sukilimo herbu – karūnuotu 
heraldiniu trijų laukų skydu. Laukuose 
pavaizduoti Lenkijos Eras, Lietuvos Vytis 
ir Kijevo Šv. Mykolas Arkangelas, sim-
bolizuojantys tris senosios Abiejų Tautų 

Respublikos dalis, Len-
kiją, Lietuvą ir rusėnų 
žemes. Kitoje pusėje – 
data „1864“. Kitas įdo-
mus eksponatas – savadarbis kapsulinis 
pistoletas, kopijuojantis populiarius to 
meto belgiškus pistoletus. Padarytas gana 
grubiai, greičiausiai namudinėmis sąlygo-
mis, bet su daug detalių originalo pavyz-
džiu. Ketvirtas – savadarbis dviašmenis 
ginklas, nukaltas 1863m., Mikiežių kaimo 
(Anykščių apyl.) kalvio. Ginklo prototipu 
beveik neabejotinai buvo ilgas, sunkus, 
dviašmenis 1848 m. modelio Rusų armi-
jos pėstininkų peilis. Ginklas kiek ilgesnis 
už originalą, rankena ne bronzinė, o me-
dinė, bet kitos proporcijos išlaikytos.

V. K. Kalinauskas 1864 m. vasario 9 
d. buvo išduotas ir suimtas. Karo lauko 
teismas nuteisė jį mirties bausme paka-
riant. Nuosprendis buvo įvykdytas 1864 
m. kovo 22 d. Vilniuje Lukiškių aikštėje. 
Ginklų problema taip ir nebuvo išspręsta 
iki pat sukilimo pabaigos. Deja, ji tapo 
daugumos sukilėlių burių pralaimėjimo 
priežastimi.

Muziejininkas Vytautas Tenešis

Savadarbis kapsulinis pistoletas, XIX a. II p.                               Kardas su makštimis. Austrija (?) Dekoruotas graviruotu 1863 m. sukilimo herbu. Foto V. Neliubino.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 6 (267)
Lentvaris XX a. pr. atvirukuose

Lentvario miestas įsikūręs prie Len-
tvario ežero ir yra Trakų rajono savi-
valdybės seniūnijos centras. Lentvario 
dvaras (lenk. Litowaryszki, Lentvo-
riškės) minimas nuo 1596 m. XVIII 
a. jau pasitaiko slaviškas pavadinimas 
Lantworowo (arba Landworowo, t.y. 
Landvaravas). Lentvario dvarą nuo 
XIX a. vidurio iki Vilniaus krašto grą-
žinimo Lietuvai (1939 m.) valdė grafų 
Tiškevičių giminė. 1838 m. Lentvario 
kaime buvo 14 kiemų. Ypač sparčiai 
Lentvaris pradėjo augti 1862 m. nutie-
sus Šiaurės vakarų geležinkelio Sankt 
Peterburgas – Varšuva atšaką į Virbalį.   

Pirmieji atvirukai su Lentvario vaiz-
dais pasirodo XX a. pradžioje (1904–
1915 m. išleisti 34 atvirukai). Atvirukų 
su Lentvario vaizdais leidėjai Vilniuje 
buvo: Davydas Vizūnas (1900–1915), 
Abraamas Fialko (1902–1915), Boles-
lovas Stadzevičius (1906–1909), An-
tonis Žukovskis (1906–1915), Petras 
Vileišis (1905-1906). Atvirukus leido 
ir šv. Eugenijos Raudonojo kryžiaus 

draugija Sankt Pe-
terburge (1906-
1914), bendrovė 
Spaudos kontrahen-
tas (1907-1910) bei 
Aleksandro Suvori-
no ir Ko kontrahen-
tūra (1911-1915) 
Maskvoje. Atvirukų 
antraštės buvo rusų, lenkų ir lietuvių 
kalbomis. Tiražai svyravo nuo kelių 
šimtų iki 1500 egzempliorių.

Pirmasis 4 atskirus Lentvario at-
virukus vienu vaizdu ir užrašu rusų 
bei lenkų kalbomis „Lentvario gele-
žinkelio tunelis“ išleido D. Vizūnas 
1904-1907 m. Leidėjas A. Fialko pirmą 
atviruką su pavadinimu „Lentvaris“ 
išleido 1905 m. Jame pavaizduotas 
kelias į Lentvarį. 1907–1910 m. šis lei-
dėjas išleido 5 atvirukus: keturiuose iš 
jų pavaizduoti neogotikiniai Eduardo 
Andrė projektuoti grafo Tiškevičiaus 
rūmai, o viename – Hilerovičiaus vieš-
butis. 

Pirmą atviruką su lietuvišku tekstu 
1905 m. išleido P. Vileišis (1851-1926) 
– „Geležinkelio tunelis pas Lintvarius 
„Lendvaravą“ netoli Vilniaus“. 1906-
1909 m. B. Stadzevičius (1875-1947) 
išleido 5 skirtingus atvirukus su grafo 
Tiškevičiaus rūmais ir tekstu rusų, len-
kų ir lietuvių kalbomis. A.Žukovskis 
1906–1907 m. išleido 3 atvirukus – du 
su neogotikiniais rūmais ir vieną – su 
Lentvario ežeru.

Sankt Peterburge buvo išleisti du 
atvirukai su Lentvario Rivjera. Taip 
buvo reklamuojama kavinė. 1907-
1910 m. Maskvoje išleisti 4 atvirukai 

su grafo Tiškevičiaus rūmais ir už-
rašu „Cafe Riviera“. Patys įdomiausi 
moderno stiliaus atvirukai išleisti 
1908 m. Juose pavaizduota moteris su 
drugelio sparnais. Juose yra skirtingi 
Vilniaus, Trakų ir Lentvario vaizdai. 
A. Suvorinas turėjo teisę platinti at-
virukus geležinkelio stotyje ir išleido 
3 atvirukus, skirtus Šiaurės vakarų 
geležinkeliui. Juose pavaizduota ge-
ležinkelio trasa, kurioje pažymėta ir 
Lentvario stotis. 1914 m. ši firma iš-
leido dar 2 atvirukus su dvaro rūmais 
ir tekstu „Lentvario stotis“ rusų ir 
lenkų kalbomis.

Trakų istorijos 
muziejuje saugo-
ma 19 atvirukų 
su Lentvario vaiz-
dais. Pristatome tik du A. Fialko 1907–
1908 m. leistus atvirukus. Viename at-
viruke pavaizduota valtis su keturiais 
poilsiautojais, tolumoje – gyvenamieji 
namai ir dvaro rūmai. Viršuje yra teks-
tas rusų ir lenkų kalbomis: „Lentva-
ris. Rūmai dešinėje“. Kitame atviruke 
vaizduojama pakrantėje iškylaujanti 
keturių asmenų grupė, kitame krante 
– neogotikiniai dvaro rūmai. Viršuje 
yra užrašas rusų ir lenkų kalbomis: 
„Lentvaris. Gr. Tiškevičiaus rūmai“. 
Abu atvirukai yra 88x136 mm dydžio 
ir pažymėti inicialais A.F.W. (Abraam 
Fialko Wilna).

Tikiuosi, kad muziejaus rinkinys 
dar pasipildys naujai atrastais Lentva-
rio atvirukais.

Trakų istorijos muziejaus direktorius 
Virgilijus Poviliūnas

Atvirukai. Lentvaris. Vilnius, 1907-1908 m. Išleido A. Fialko

Lietuvos dailės istorija
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

XX a. pradžioje per penkerius metus pa-
sikeitė 6 kunigai. 1900 m. sausio 8 d. konsis-
torija gavo Semeliškių parapijiečių skundą 
su 20 parašų. Jame rašoma, kad mirus kun. 
Andriui Daugai, į jo vietą atvažiavo senelis 
kun. Vladislovas Kliukauskas. Tada visą 
valdžią ir tvarką bažnyčioje į savo rankas 
suėmė vargonininkas Petras Bagdanavičius 
ir jo sūnus Juozapas. Bažnyčioje nutilo gies-
mės, žmonės tarp savęs pjaunasi. Jie prašo 
pašalinti minėtą vargonininką.

Ir pats senelis klebonas pačioje 1900 m. 
pradžioje skundėsi, kad buvęs zakristijonas 
Bernardas Belevičius skleidžia nebūtus 
gandus apie kunigus ir nesikrausto iš baž-
nytinio namo. Kunigas prašė leisti užvesti 
prieš jį bylą teisme. Turbūt teismo nebuvo, 
nes B. Belevičius balandžio 25 d. iš to namo 
išsikraustė.

Iš Trakų dekano Juozapo Kavrovskio 
pranešimų sužinome kunigų kaitą Seme-
liškėse:

1900 m. balandžio 19 d. iš kun. Vladislo-
vo Kliukausko Semeliškių parapiją perėmė 
kun. Steponas Račkauskas;

1901 m. vasario 6 d. iš kun. S. Račkausko  
(jis nukeltas į Žiežmarius) – kun. Antanas 
Deksnys (1868–1894–1949);

1902 m. spalio 16 d. iš kun. A. Deksnio – 
A. Kripaitis, atvykęs iš Pivašiūnų (A. Deksnys 
iškeltas į Pivašiūnus); 

1904 m. kun. A. Kripaitis pranešė, kad 
dėl sunkios ligos nebegalįs eiti pareigų. Tada 
jam į pagalbą 1904 m. gruodžio 6 d. vikaru 
buvo paskirtas kun. Pranas Raišutis;

1905 m. spalio mėnesį Semeliškių para-
piją perėmė kun. Jonas Masiulis, kuriam  į 
pagalbą spalio 12 d. paskirtas vikaras kun. 
Petras Valiuškis;

1914 m. birželio mėn. Semeliškių Šv. Lau-
ryno bažnyčią ir parapiją iš kun. J. Masiulio 
perėmė dr. kun. Jonas Steponavičius.

Dokumentas supažindina ir su to meto 
bažnyčios būkle. Tai matyti iš įvairių kunigų 
raštų, pastangų statyti naują ar remontuoti 
senąją bažnyčią.

Kun. S. Račkauskis pranešė konsistorijai, 
kad Semeliškių bažnyčia sena ir maža – joje 
telpa tik 800 žmonių, o parapijoje jų yra 9 
000. Reikia naujos bažnyčios, tris kartus 
didesnės. Kunigas prašė atsiųsti knygelių 
aukoms rinkti – reikia surinkti 10 000 rub. 
Tačiau konsistorija tam nedavė leidimo, 
nes Semeliškėse reikalinga ne medinė, bet 
mūrinė bažnyčia.

Atkeltas naujas kunigas A. Deksnys tęsė 
kun. S. Račkauskio darbus – toliau rūpinosi 
bažnyčios padėtimi. Jis sudarė smulkią są-
matą mūro bažnyčiai pastatyti (47 990 rub 
ir 89 kap.), tačiau užtikrino konsistoriją, kad 
pakaks ir 30 000 rub., nes plytos bus gamina-
mos pačių parapijiečių nemokamai. Vilniaus 
konsistorijos pirmininkas kun. Vaškevičius 
buvo įgaliotas kartu su techniku visa tai 
patikrinti vietoje.

Klebonas kiek vėliau specialiu raštu 
išdėstė motyvus, kodėl norima statyti 
mūro bažnyčią. Akcentuota, kad 1772 m. 
atnaujinta bažnyčia labai sena ir maža, 
jos remontas apsieitų ne mažiau kaip 
naujos bažnyčios pastatymas. Parapijiečiai 
sutinka per kelerius metus surinkti kiek 
reikia pinigų, be to, mūro bažnyčia bus 
daug patvaresnė ir nereikalaus nuolatinio 
remonto, kurio reikia medinei bažnyčiai. O 
parapijoje yra 10 253 tikintieji.

Naujas kun. A. Kripaitis ir grupė para-
pijiečių kreipėsi į konsistoriją, prašydami 
atsakyti į ankstesnių klebonų raštus dėl 
bažnyčios. Į kun. A. Kripaičio kreipimąsi 
atsako sulaukė naujas Semeliškių parapijos 
kunigas Jonas Masiulis. 1906 m. sausio pa-
baigoje jam paaiškinta, kad grafas Palenas, 
turėjęs pats asmeniškai vietoje apžiūrėti, iš 
Vilniaus išvykęs ir todėl šis reikalas nebuvo 
išspręstas.

1906 m. sausio pradžioje kun. J. Masiu-
lis rašė vyskupui: Bažnyčios sienos supuvo, 
altorius pairo, per stogą lietus ir sniegas krenta 
ant didžiojo altoriaus – visai neįmanoma laikyti 
pamaldų; atrodo, kad iki pavasario stogas 

visai sukris. Kunigas skundžiasi, kad prieš 
5 metus pasiųsta sąmata ir planas, o atsa-
kymo vis nėra. Kada kreiptasi į Statybos 
valdybą ir gubernatorių, liepiama teirautis 
konsistorijoje.

Nesulaukęs atsakymo dėl galimos staty-
bos, kun. J. Masiulis pažymėjo, kad dėl sta-
tomos Aukštadvario bažnyčios Semeliškių 
parapija sumažės, tad 1907 m. vasarą prašo 
leisti remontuoti Semeliškių bažnyčią.

Atsisakius mūrinės bažnyčios teko 
remontuoti esančią, ją praplėsti ir pridėti 
zakristiją. Apie tai rašė dekanas kun. 
Juozapas Karvauskas (Karvovskis). Jis 
pažymėjo, kad aukas galima rinkti tik savoje 
parapijoje ir pradėti darbus bus galima tik 
įnešus į banką pusę numatomos remontui 
sumos. Konsistorija tokiam remontui davė 
leidimą – pagal sąmatą leista surinkti 3 
403 rub. laisvų aukų.

Mašinraštyje pateiktas ir 1911 m. baž-
nyčios aprašymas. Bažnyčia Šv. Lauryno 
vardu statyta 1774 m., turi tris navas. Ilgis 44 
aršinai, plotis – 17; nuo durų iki presbiterijos 
33; presbiterija iki sienos 9 aršinai. Bažnyčia 
III klasės. Klebono alga – 400 rub.

Bažnyčia dengta malksnomis. Parapijinės 
kapinės už 4 varstų, yra dar 14 kapinių 
kaimuose – jų būklė gera, visos aptvertos.

Tikinčiųjų yra 6 290 (1910). Bažnyčia turi 
41 dešimtinę 1400 kv. sieksnių žemės.

Sekmadieniais ir šventadieniais var-
gonininkas gieda „Valandas“, kartais su 
žmonėmis. „Valandos“, rožančius ir kitos 
giesmės giedama pakaitomis lietuviškai ir 
lenkiškai. Skaitoma Evangelija ir sakomi 
pamokslai kiekvieną sekmadienį ir šventę 
dviem kalbom. Kryžiaus kelią žmonės eina 
be kunigo, procesijos daromos šventoriuje.

Katechizacija vyksta nuo gegužės vi-
durio iki birželio vidurio ir visą rugsėjo 
mėnesį.

Tikinčiųjų nuotaika gera: į pamaldas 
renkasi gausiai, bet nelabai noriai padeda 
puošti ir išlaikyti bažnyčią.

Yra dvi mokyklos – Semeliškėse ir Pas-
trėvyje ir dvi vadinamos „skaitymo moky-
klos“ („Škola gramoty“). Visokių ydų yra 
po nedaug, o labiausiai tai įvairūs kivirčai 
ir vagystės.

Per metus pakrikštyta 247 (2 nelega-
lūs), sutuoktos 58 poros ir palaidotas 201 
mirusysis.

Kun. J. Masiulis 1913 m. paprašė leidimo 
praplėsti parapijines kapines – iš trijų pusių 
pridėti po 6 sieksnius – toji žemė priklauso 
bažnyčiai. Prie prašymo kunigas pridėjęs ir 
planą. Vilniaus gubernatorius 1914 m. pra-
džioje leidimą praplėsti kapines pasirašė.

Tačiau kun. J. Mačiulio lietuviška veikla 
buvo neparanki lenkams. Apie šią jo veiklą 
rašo kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas 
(1899 03 29–1925 06 14–1985 01 20) rankraš-
tyje „Kaišiadorių vyskupijos istorija“92. Per-
teiksime Milžino pastebėjimus: Kalbėdamas 
su parapijiečiais lietuviškai ir kurį laiką paklausęs 
jų lietuviškų išpažinčių – Masiulis suprato ir 
įsitikino, kad Semeliškių bažnyčioje yra būtinos 
lietuviškos pamaldos, nes parapijiečių dauguma 
kalba lietuviškai, lenkiškai nemoka ir visi jie 
trokšta suprantamų lietuviškų pamokslų, savų 
giedojimų ir kitų pamaldų. O iki šiol Semeliškių 
bažnyčioje nebuvo nė žodelio.

Tai kun. Masiulis pradėjo, įvedė ir įtvirtino 
čionai lietuviškas maldas, pusiau palikdamas ir 
lenkiškąją kalbą. Parapija džiaugėsi, visi eiliniai 
parapijiečiai buvo patenkinti. Juk lietuvių kalba 
skambėjo kitose kaimyninėse bažnyčiose.

Bet šitai nepatiko Semeliškių ponams dvari-
ninkams. Jie aliarmavo kurijon, skundėsi Trakų 
dekanui.

Dekanas J. Karvauskas, oficialiai išsišaukė 
kun. Masiulį ir jam – tarnybiniai – lenkiškai 
pareiškė tokį protestą: „Tikras skandalas! Kaip 
aš čia esu 28 metus – jokių lietuvių ir kokių 
ten naujų lietuviškų pamaldų Semeliškėse  
niekad nebuvo. Visi nuo amžiaus meldžiasi 
katalikiškai – lenkiškai. O tu (Masiulis – Aut.) 
užkart visus lietuviais pavertei ir ėmei melstis 
neleistinai – lietuviškai. Būsi už tai nubaustas. 
O tas savo išmislytas (lietuviškos – Aut.) mal-

das – tuojau nutrauk. Marš namo!“ (Lietuvių 
raštas Pijui X, p. 51).

Kun. Masiulis buvo tikrai sąžiningas ir drąsus 
vyras. „Draudžiamų“ pamaldų nenutraukė ir 
lietuvybė įsivyravo Semeliškių bažnyčioje. Kartu 
su lietuviškų pamaldų įvedimu jis iš pagrindų 
suremontavo ir pačius Dievo namus. Lietuviai 
čia jį begaliniai mylėjo.

Bet šitai erzino lenkiškąją kuriją. Kitaip gal 
nedrįsdami pabausti rimtą kunigą – kurija dar 
darbingą ir neseną 52 m. kun. Masiulį iškėlė iš 
Semeliškių ir paskyrė bendradarbiu mansionorumi 
į Stakliškes. Šitai buvo kurijos nemalonė lietuviui 
kunigui.

Netrukus lenkiškumas Semeliškių bažnyčioje 
visai sumenko ir išnyko – lietuviai laimėjo savo 
amžinas teises.

Apžvelgėme Semeliškės Šv. Lauryno 
bažnyčią ir parapiją, kurią 1914 m. birželio 
mėn. perėmė dr. kun. J. Steponavičius. 
Neįvardytas autorius mašinraštyje rašo: 
Matyt bažnyčios remontas dar nebuvo užbaigtas. 
Naujasis šeimininkas norėtų apmušti bažnyčią 
lentomis viduje ir iš lauko, sutvarkyti laiptus ir 
šventoriaus aptvėrimą, nudažyti altorius. Kadangi 
tiems darbams užbaigti reikia 4 500 rub. ūkininkai 
smulkūs ir neturtingi, o parapijos kasa tuščia, jis 
prašo pašalpos...

Kadangi tais metais prasidėjo karas, tai, reikia 
manyti, kad naujasis klebonas jokios pašalpos 
negavo93.

Tad kunigas J. Steponavičius pateko į jam 
artimą lietuvišką terpę. Tačiau apie jo darbus 
Semeliškėse dar nesurasta konkretesnių 
duomenų. Be abejo, jeigu dr. kun. J. Stepona-
vičius užimdamas lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininko pareigas rūpinosi švie-
timo reikalais visame Vilnijos krašte, daug 
dėmesio skyrė ir Semeliškėse įsikūrusiam 
šios draugijos skyriui. Jau 1914 m. vidurvasarį 
valdžios leista čia atidaryti knygyną-skaity-
klą94. Archyvinėje medžiagoje rastas gražius 
paminėjimas: 1914 m. gruodžio 5 d. lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ valdybos posė-
dyje pirmininkas dr. kun. J. Steponavičius 
kalbėjo apie materialinę  pagalbą jos reika-
lingiems draugijos skyriams, tad iš draugijos 
kasos Semeliškės skyriaus švietėjiškai veiklai 
plėsti nutarta išskirti 125 rub.95

O jau 1915 m. birželio 15 d. Trakų dekanas 
pranešė konsistorijai, kad Semeliškių klebo-
nas dr. kun. J. Steponavičius 1915 m. gegužės 
1 d. išvyko į armiją, palikdamas bažnyčią 
ir parapiją savo vikarui Leonui Petkeliui 
(1885–1910–1935 03 13)96. 

1914–1916 m. vikaraudamas Semeliškėse 
kun. L. Petkelis talkino kun. J. Steponavičiui. 
1916–1919 m. vikaravo kun. Leonas Markuc-
kis (1889–1912–1963 03 02)97, klebono pareigas 
ėjęs, matyt, tuo metu, kol kun. J. Steponavi-
čius buvo armijoje. Prel. Stanislovo Kiškio 
knygoje esantis sakinys: Semeliškėse 1916 m. 

92 Milžinas. Kaišiadorių vyskupijos istorija II tomas. 
Parapijos II dalis. Rankraštis. Kernavė. 1969 // Kš. 
VKA.

93 [Autorius nenurodytas]. Iš Semeliškių bažnyčios ir 
parapijos istorijos 1830–1915. Mašinraštis. 1983. L. 14 // 
KšVKA. B. Semeliškės.

94 [Autorius nenurodytas]. Vilniaus kronika // Viltis. 
1914. Liepos 19 (rugpjūčio 1). Nr. 159. P. 3.

951914 m. gruodžio 5 d. posėdžio protokolas Nr. 11 
// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 33 a. p.

96 Kiškis S.  Kristaus pašauktieji. Kaišiadorių 
vyskupijoje dirbusieji ir amžinybėn iškeliavusieji kunigai 
1921–1995. Kaišiadorys. 1996. P. 51.

97 Kiškis S.  Kristaus pašauktieji. Kaišiadorių 
vyskupijoje dirbusieji ir amžinybėn iškeliavusieji kunigai 
1921–1995. Kaišiadorys. 1996. P. 153–154.

98 Kiškis S.  Kristaus pašauktieji. Kaišiadorių 
vyskupijoje dirbusieji ir amžinybėn iškeliavusieji kunigai 
1921–1995. Kaišiadorys. 1996. P. 153.
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101 [Autorius nenurodytas]. Steponavičius Jonas // 

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Vilnius: 
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102 Rauda P. Nesuprantami mums Tavo, Viešpatie, 
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P. 145.
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Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

jis pavaduodavo dažnai išvykdavusį kleboną kun. 
dr. J. Steponavičių98, kelia klausimą dėl kun. 
J. Steponavičiaus – karo kapeliono darbo 
Tbilisyje laiko: jeigu kun. J. Steponavičius 
1916 m. buvo Semeliškėse, tai jis tuo pat metu 
negalėjo kapelionauti Tbilisyje.

Kitas pastebėtas faktas – kun. Prano Bie-
liausko „Vilniaus dienoraštis“. Jis aprašo 1917 
m. spalio 19 d. lenkų manifestaciją Vilniuje (iš 
1,5–3 tūkst. žmonių minios apie du trečdaliai 
buvo vaikų), neva organizuotą bažnytinę 
procesiją, lenkų elgesį su vokiečių policija... 
Kada kun. P. Bieliauskas užėjęs pas kun. Te-
odorą Brazį ėmė pasakoti matytus įspūdžius, 
ten buvęs kun. dr. J. Steponavičius juokėsi iš 
lenkų kultūros99. Šios dvi datos kėlė prielaidą, 
kad iš Kaukazo armijos dr. kun. J. Steponavi-
čius turėjo sugrįžti jau 1916 m. 

Tačiau LCVA Švietimo ministerijos fondo 
byloje J. Steponavičiaus surašyto „Curricu-
lum vitae“ sakinys: 1915 m. išvykau savanoriu 
į veikiančiąją Kaukazo armiją kapelionu ir išbuvau 
iki karo galo – 1918 m.100, liudija trejų metų 
tarnystės laiką: 1915–1918 m. Kai kuriuose 
rašiniuose minima, kad  J. Steponavičius į 
Lietuvą sugrįžo tik pasibaigus karui, nes 
dar talkino grąžinant lietuvius iš Kaukazo 
į tėvynę.

Už tarnystę Rusijos kariuomenėje dr. 
kun. J. Steponavičius 1916 m. buvo apdova-
notas Šv. Stanislovo IV laipsnio ordinu101. 

Semeliškėse kun. J. Steponavičius klebo-
nu dirbo 1914 06 (?)–1915 05 01 ir 1918–1922 
m. Tad su pertrauka iki 1922 m., iki aktyvaus 
įsijungimo į politiką102. 

Prie naujų Semeliškės Šv. Lauryno parapijos namų.
 Klebonas Gintautas Jančiauskas (dešinėje) su svečiu Kazimieru Tamošiūnu

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo
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Bukauciškių dvaras ir jo istorija
Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis 

Vasario 16-osios Akto signatarai

Apie Bukauciškių1 dvarą geografijos 
žodyne2 rašoma, kad jis yra Aleksandrovsko 
valsčiuje (1869–1914), anksčiau vadintame 
Alovės. Kitas Bukauciškių dvaras buvo 
Nedzingės valsčiuje. Gyventojai, kad 
atskirtų Bukauciškių dvarus, esančius netoli 
Daugų, tą, kuris buvo Alovės apskrityje, 
vadino Bukauciškėmis I, o tą, kuris buvo 
Nedzingės valsčiuje – Bukauciškėmis II. 
Pastarosios tarpukario Lietuvoje nuo 1934 
m. priklausė 1918 m. signatarui Vladui 
Mironui. Apie Bukauciškes I ir jų savininkus 
žinoma nedaug ir, matyt, net nenorima 
žinoti, nes tam esama priežasčių, kurios, 
švelniai tariant, vadintinos postsovietiniu 
sindromu. Bukauciškės I – tai 1918 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro 
Donato Malinausko tėviškė, jo tėvų  Mykolo 
ir Alinos Malinauskų dvaras. 

Dvaro istorija

Bukauciškių I dvaras vadintas lenkiškai 
Bychowszczyzna ir Bychowczyszki. Pastarasis 
pavadinimas išliko Donato Malinausko 
giminių atmintyje. Dvaras nuo senų laikų 
priklausė Daugų parapijai. 1772 m. Bu-
kauciškių I dvare Tadui ir Magdalenai (iš 
Vysockių) Charevičiams gimė dukra, kuri 
buvo pakrikštyta Daugų bažnyčioje Teresės 
Brigitos vardu. 1810 m. taip pat Bukauciškių 
dvare Franciškui ir Onai (iš Danovskių) Cha-
revičiams gimė dukra. Ji buvo pakrikštyta 
trimis vardais – Agripina Paulina Marijana. 
Mažiausiai tris kartas Bukauciškių dvaras 
išbuvęs Charevičių giminės rankose, XIX a. 
trečiojo dešimtmečio pabaigoje perėjo į 
Tanskių giminės rankas. Tą faktą patvirtina 
ir jau minėtas geografijos žodynas, kuriame 
nurodoma, kad 1850 m. Bukauciškių I dva-
ras priklausė Tanskiams3. Juozas Tanskis, 
vesdamas Pauliną Charevičiūtę, kraičio 
gavo Bukauciškių I dvarą. Šioje santuoko-
je 1830 11 02 gimė mergaitė, pakrikštyta 
Onuškio bažnyčioje trimis vardais – Alina 
Michalina Remigija4, vėliau tapusi 1918 m. 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signata-
ro Donato Juozo Malinausko mama. Nors 
Donatas Malinauskas gimė Krėslaukyje, 
Latgaloje, Vitebsko gubernijoje, tačiau jo 
tėviškę turėtume laikyti Bukauciškių I 
dvarą, kuris priklausė jo tėvams Mykolui ir 
Alinai Malinauskams. Dvaras caro armijos 
karininkui atiteko, greičiausiai, kaip krai-
tis susituokus su Alina Tanskyte 1858 m. 
vasario 4 d. Vilniuje Šv. Jurgio bažnyčioje. 
1865 m. Bukauciškių kaime, kaip rašoma 
geografijos žodyne, gyveno 65 gyventojai, 
buvo katalikų koplyčia. Koplyčia buvo ir 
Bukauciškių II dvare, kuris priklausė Kar-
lovičių giminei. Bukauciškių I dvaras radosi 
pusiaukelėje tarp dviejų Donato Malinausko 
giminei priklausiusių dvarų, tai yra, tarp 
Alovės (kunigaikščių Kęstučių – Gediminų 
nuosavybė) ir Tolkiškio dvaro (Tanskių ir 
Chelstovskių nuosavybė). Anksti netekęs 
tėvo, Donatas Malinauskas augo Alovės 
dvare, kurį pasiekti iš Bukauciškių I dvaro 
buvo nesudėtinga. Po Donato Malinausko 
mamos Alinos mirties, 1914 m. pagal testa-
mentą Jankovicų dvaras su palivarkais atite-
ko D. Malinauskui, Bukauciškių I dvaras – jo 
seseriai Filomenai, Saloviškių dvaras – kitai 
jo seseriai Jadvygai. 

Šimtmečius gyveno kartu

Daugų parapijos knygose nuo XVIII a. 
pradžios minimas ne tik Bukauciškių dva-
ras, bet ir jo senieji šeimininkai Charevičiai 
ir valstiečiai Kamanduliai. Paskutiniuoju 
Bukauciškių I dvaro šeimininku tapo Karolis 
Kamandulis, jį įsigijęs iš varžytinių. Filo-
mena Malinauskaitė 1941 m. buvo įskųsta 
kaip dvaro savininkė, dvarininkė, nors ji jau 
seniausiai nieko neturėjo, viską paaukojo 
lietuvybei. 

Kur palaidotas Juozas Tanskis, Mykolas 
Malinauskas, jo žmona Alina Tanskytė-
Kalinauskienė, šiandien nėra žinoma. Prieš 
gerą dešimtmetį paskutinio Bukauciškio I 

dvaro savininko Karolio Kamandulio žmona 
tvirtino, kad signataro Donato Malinausko 
tėvai palaidoti Pivašiūnų kapinėse šalia 
bažnyčios.  Kur buvo Bukauciškių I 
dvaro koplyčia, šiandien nėra žinoma. 
Gal ten, kur šiuo metu yra Bukauciškio 
kaimo kapai, kuriuose buvo palaidota ir 
Evelina Tanskytė, 1863 m. sukilėlio Felikso 
Tanskio5 dukra. Feliksas Tanskis su žmona 
palaidoti Bernardinų kapinėse Vilniuje. Kur 
palaidotas Bukauciškių I dvaro savininkas 
Juozas Tanskis nėra žinoma, gal Daugų 
kapinėse, kurių šiandien nebėra, o gal 
Bernardo Karlovičiaus pastatytoje koplyčioje 
Bukauciškių II dvare.

Paminklas Malinauskų 
giminei Pivašiūnų kapinėse

Atokiau nuo Pivašiūnų bažnyčios yra 
paminklas Malinauskų giminei, kiek nunio-
kotas, su Pobóg herbu jame ir įrašais lenkų 
kalba. Vienoje paminklo pusėje yra įrašas 
lenkų kalba „Ignas Malinauskas 1888 09 27 72 
metų“ (Ignacy Malinowski 1888 09 27 lat 72). 
Kas tas Ignas, iš dalies paaiškina Pivašiūnų 
bažnyčios mirties metrikų įrašas, kuriame tei-
giama, kad 1888 m. rugsėjo 27 d. Bukauciškių 

Malinauskų šeimos kapas Pivašiūnų kapinėse

 Mykolas Malinauskas 
( žmona Ona iš Gronskių )

                                                                I
               I--------------------------------------------------------------------------------------I

           Ignas                                                                                                  Mykolas Ponkratijus
(žmona Adelija iš Freubergų)                                                              ( žmona Alina Tanskytė}                                               

 I                                                                                                                  I
    Rudolfas                                                                                             Donatas   Juozas
Kad Ignas Malinauskas ir Mykolas Malinauskas yra broliai, patvirtina ir jų mamos 

1871 m. mirties metrikos, saugomos Pivašiūnų bažnyčioje. Jose nurodoma, kad mirdama 
Ona Zdanavičienė (pavardė antrojoje santuokoje) paliko du sūnus Igną ir Mykolą 
Malinauskus iš pirmosios santuokos ir dukrą Teofiliją iš antrosios santuokos.

Pivašiūnų kapinėse palaidota Donato Malinausko senelė Ona Malinauskienė Zdanavi-
čienė, kilusi iš Gronskių giminės, jos paminklą puošia Malinauskų giminės Pobóg hergas. 
Kur palaidotas pirmasis jos vyras Mykolas Malinauskas, nėra žinoma, kaip nežinoma, 
kur palaidoti ir signataro tėvai. Tai nėra keista, nes pokaryje buvo ne tik naikinamos ir 
apiplėšiamos dvarininkų kapavietės, bet ir sunaikintos kai kurios kapinės kaip tautos at-
minties simboliai. Buvo sunaikinti kapai Onuškyje, Dauguose, Kaune ir kitur. Taip buvo 
apiplėštos generolo Tytus Stommos, žinomo profesoriaus Tado Ivanausko, tėvų kapai. 
Profesorius Tadas Ivanauskas savo prisiminimuose lakoniškai konstatavo, kad „1940 me-
tais atėję bolševikai ieškodami brangenybių išrausė kapus, atidarė karstus ir išmetė mano 
tėvų palaikus“6. 

Daug kas užmiršta. Šiandien niekas negali pasakyti, kur yra Bukauciškių I dvaro sau-
lės laikrodis, kurį iš dvaro maždaug 1935 m., anot Karolio Kamandulio žmonos, išsivežė 
profesorius Zigmas Žemaitis. 

1Lenk.  Bychowcyszki
2 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 

i innych krajów słowiańskich. Warszawa . 1900. 
Tom XV cz.1. str. 285.

3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich. Warszawa . 1880. 
Tom I.  str. 489-490.

dvare nuo senatvės mirė Neapolitanijos prin-
co Karlo jūrų pulko štabs-kapitonas Ignas, 
sūnus Mykolo, Malinauskas. Kaip jis siejasi 
su Bukauciškių dvaro savininkais, Mykolu 
Ponkratijumi Malinausku ir Alina Tanskyte-
Malinauskiene? Iš 1866 m. Daugų parapijos 
aprašo sužinome, kad Bukauciškių palivarko 
ponas buvo Ignas Malinauskas, 49 metų 
amžiaus, Igno motina Ona Malinauskienė, 72 
metų amžiaus. Tiesa, 1857 m. parapijiniame 
apraše yra įrašas apie gerbiamą ponią Oną 
Zdanavičienę, 65 metų amžiaus. Iš Daugų 
parapijos sutuoktuvių metrikų knygų įrašo 
sužinome, kad Donato Malinausko senelis 
buvo Mykolas, o senelė Ona iš Gronskių 
giminės. Paminklo šone esantis įrašas lenkų 
kalba „Zdanavičienė Malinauskienė, 80 metų 
(Zdanowicz  Malinowska lat 80) patvirtina, 
kad tai vienas ir tas pats asmuo, tai yra Ona 
Zdanavičienė Malinauskienė. Donato Mali-
nausko tėvas buvo karininkas ir tarnavo už 
Lietuvos ribų, o savo dvaro valdymą buvo 
pavedęs broliui Ignui. Igno vienintelis sūnus 
Rudolfas mirė jaunas, 1883 m., turėdamas 26 
metus. Paminklas sovietiniais metais galėjo 
būti perkeltas iš kitos vietos, paminklo šonai 
apdaužyti, taip pat nudaužtas paminklo 
viršus. Taigi šiandien galime pateikti Mali-
nauskų giminės medį.

4Jencius-Butautas Viktoras. 1918 m. Nepri-
klausomybės Akto signataras Donatas Malinaus-
kas. Trakai. 2011. P. 17.

5 Feliksas Tanskis Juozo Tanskio brolis.
6 Ivanauskas T. Aš apsisprendžiu. Vilnius. 

2010. P.112.
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Lenkų rinkimų akcija: įprastas agresyvumas, 
pastangos izoliuoti ir skaldyti

Valentinas STUNDYS, Lietuvos Respublikos Seimo TS-LKD frakcijos narys, Vilnius

Stebint pastarųjų dienų santykių su Len-
kija „perkrovimo“ įdomybes, tenka stebėtis 
kai kurių Lietuvos ministrų ar viceministrų 
pastangomis ką nors šioje srityje keisti. Štai 
Užsienio reikalų ministerijos (URM) naujasis 
vadovas, oficialaus vizito nuvykęs į Lenkiją, 
dėl kažko atsiprašinėja ir džiūgauja, kad 
prasideda nauja santykių era.

Vienas iš septynių Seimo vicepirmininkų 
žada greitą pavardžių rašymo lenkų kalbą 
įteisinimą (o kitos kalbos?). 

Švietimo ir mokslo viceministrė Edita 
Tamošiūnaitė, kaip informuoja Delfi, siaučia 
ministerijoje, inicijuodama lietuvių kalbos 
brandos egzamino pakeitimus tautinių 
mažumų atstovų diskriminacijos labui. 

Net švietimo ir mokslo ministras Dai-
nius Pavalkis stebisi, kad pastaroji veikėja 
„užsiima ne visai tuo, kuo reikėtų“ ir kukliai 
priduria, kad viceministrų atsakomybės 
sritys nepadalintos – taigi akivaizdu, kad 
pastaroji Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
(LLRA) veikėja tiesiog imasi veiklos, įgy-
vendina savo misiją, taip viršydama jai 
nesuteiktus įgaliojimus (ar gali ji todėl tokias 
pareigas eiti?). 

Bet po dienos tas pats ministras jau aiš-
kina, kad svarstoma galimybė tautinių ma-
žumų mokykloms „duoti“ kitokias lietuvių 
kalbos egzamino užduotis. Būtų linksma, 
deja, toks chaosas liūdina, o kai LLRA ly-
deris pareiškia, kad partija išeisianti iš koa-
licijos, jeigu nebus greitai vykdomi pažadai, 
supranti, kokioje politinėje kloakoje atsidūrė 
premjeras ir jo partija. O viską nuspręs ko-
alicijos politinė taryba. Ar įsivaizduojam, 
kas mūsų laukia, ko galime tikėtis? Ta proga 
verta priminti kelis dalykus bei palinkėti 
socdemams nuoseklumo ir tvirtybės.

Viešosiose diskusijose LLRA politikai 
nuolat priekaištauja, kad Lietuva nevyk-
do Tautinių mažumų apsaugos pagrindų 
konvencijos normų bei savaip aiškina šį 
tarptautinės teisės dokumentą. Taigi jame 
yra akivaizdžiai išskirti bent jau du teisinio 
reglamentavimo lygmenys: vienos normos 
yra imperatyvios, būtinos įgyvendinti, o 
kitos yra tik rekomendacinės, nukreipiančios 
į valstybės teisinę sistemą ir tradiciją. Kas 
yra privalu ir būtina? Paminėsiu tik tuos as-
pektus, kurie yra akcentuojami – švietimas, 
vietovardžiai, pavardės.

Konvencijos 12 straipsnio 3 dalis nurodo, 
kad šalys įsipareigoja sudaryti vienodas ga-
limybes tautinėms mažumoms priklausan-
tiems asmenims įgyti visų lygių išsilavinimą. 
Visi Lietuvoje gali mokytis ir studijuoti, nei 
apribojimų, nei draudimų kam nors nėra, 
nėra ir diskriminacinių reikalavimų. 14 
straipsnis įtvirtina valstybės pareigą sudary-
ti sąlygas mokytis mažumos atstovams savo 
gimtosios kalbos. Ši priedermė Lietuvoje yra 
įgyvendinta.

Ten pat yra nurodoma galimybė ne tik 
mokytis savo gimtosios kalbos, bet ir moky-
tis ta kalba. Tenka priminti, kad Lietuvoje 
yra sudarytos galimybės apie 80 procentų 
ugdymo turinio dalykų mokytis gimtąja 
kalba. Beje, tas pats straipsnis primena, kad 
neturi būti pažeidžiamos nuostatos mokytis 
oficialiosios kalbos arba mokytis ta kalba. 
Taigi pareiga mokytis valstybine kalba ats-
kirų istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo 
temų valstybine kalba nepažeidžia jokių 
Konvencijos normų, nebent LLRA politines 
iliuzijas – protestuodamas prieš sąlygų 
išmokti valstybinę kalbą didinimą šis poli-

tinis susivienijimas pažeidžia dalies piliečių 
galimybes įgyti visų lygių išsilavinimą.

Be to, tas pats straipsnis įteisina galimybę 
tautinėms mažumoms steigti savo privačias 
švietimo įstaigas ir tai nėra susiję su valsty-
bės finansiniais įsipareigojimais. Taigi kiek 
mokyklų pačios tautinės mažumos Lietuvoje 
išlaiko? Kiek į jas investuoja? LLRA, sėkmin-
gai kaupdama žmonių skiriamas lėšas savo 
politinei veiklai, galėtų steigti savo švietimo 
įstaigas. 

Jei Lietuvos valstybė, išlaikydama pa-
kankamą švietimo įstaigų tinklą tautinių 
mažumų mokomąja kalba, netenkina LLRA 
poreikių, ši partija galėtų inicijuoti mažumos 
finansuojamą įstaigų tinklą. Kodėl LLRA to 
nedaro? Švietimas jai tiesiog nerūpi. Lietuva 
oriai geba užtikrinti sąlygas visoms tauti-
nėms mažumoms mokytis ne tik gimtosios 
kalbos, bet ir mokytis gimtąja kalba. Tad 
LLRA tiesiog tarnauja ne lenkų tautinei ma-
žumai, o kažkam kitam, siekia kiek kitokių 
tikslų ir manipuliuoja lenkų emocijomis.

Lietuvoje vartojami oficialiai įteisinti 
vietovardžiai, jie paprastai teisės aktų 
tvarka yra įregistruoti ir privalomi visoms 
institucijoms, tokiu būdu užtikrinamas ir 
sklandus susižinojimas, ir tarpinstitucinė ko-
munikacija. Įsivaizduokime, kokia sumaištis 
kiltų, jei vartotume skirtingus vietovių 
pavadinimus. Valstybės registras nustato 
aiškias taisykles. 

Taip, Konvencijos 11 straipsnyje yra 
minima galimybė – ne įsipareigojimas – 
šalims vartoti vietovardžius ir mažumos 
kalba, tačiau nurodomos net kelios sąlygos: 
tradiciškai gausiai gyvenama (gausumas 
gali būti, tarkim, okupacijų pasekmė), 
vartojami tradiciniai vietovardžiai (taigi 
istoriniai, nenulemti kokių nors laikinų 
aplinkybių, pavyzdžiui, okupacijų), 
minimi savo teisinės sistemos reikalavimai, 
žymėjimo poreikis bei konkrečios sąlygos, 
net sutartys su kitomis valstybėmis. Taigi 
jokio besąlyginio įpareigojimo vartoti 
topografinius įrašus tautinės mažumos 
kalba nėra. O jeigu vertintume konkrečias 
aplinkybes, racionaliai teisingas sprendimas 
sunkiai įmanomas, kad jis nepažeistų nei 
valstybinės kalbos konstitucinio statuso 
reikalavimų, nei kitų tautinių mažumų 
atstovų teisių – tose pačiose teritorijose 
gyvena ir baltarusiai, ir rusai, ir lenkai, ir 
ukrainiečiai, ir lietuviai...

Be to, Lietuvos ir Lenkijos bendradar-
biavimo sutartyje šiuo požiūriu jokių im-
peratyvų taip pat nėra. Dar prieš kelerius 
metus Konvencijos patariamasis komitetas 
savo ataskaitoje Lietuvai dėl mažumos 
kalbos vartojimo viešajame gyvenime 
pabrėžė, kad privalomas valstybinės kal-
bos vartojimas neturėtų peržengti viešojo 
sektoriaus ribų. Mūsų įstatymai ir nustato 
„privalomą valstybinės kalbos vartojimą 
tik viešajame gyvenime, o kitose gyvenimo 
srityse asmenys gali vartoti bet kokią jiems 
priimtiną kalbą“(Konstitucinis Teismas, 
1999, 2011 m.).

Konvencijos 11 straipsnis nustato įsi-
pareigojimą „pripažinti kiekvieno tautinei 
mažumai priklausančio asmens teisę pavar-
dę ir vardą vartoti mažumos kalba bei teisę 
į tai, kad jie būtų oficialiai pripažinti pagal 
šalių teisinėse sistemose nustatytas sąlygas“. 
Taigi šioje Konvencijos nuostatoje kalbama 
apie du skirtingus dalykus: vartojimą ir 
įteisinimą asmens dokumentuose. 

Konvencijos išaiškinimo 68 p. pateikia-
mas 11 straipsnio įgyvendinimo pavyzdys: 
vartojant oficialiosios kalbos rašmenis 
(alfabetą), pavardes ir vardus rašyti pagal 
skambesį. Beje, jau minėtos tarpvalstybinės 
sutarties 14 straipsnyje aiškiai parašyta 
„vartoti savo vardus ir pavardes pagal tau-
tinės mažumos skambesį“. Tenka priminti 
ir ES Teisingumo teismo 2011 m. išvadą, 
kurioje ši institucija pateikė atsakymą Vil-
niaus miesto pirmajam apylinkės teismui 
(jis nagrinėjo lenkų kilmės Lietuvos pilietės 
Malgožatos Runevič-Vardyn skundą dėl 
civilinės metrikacijos skyriaus atsisakymo 

jos vardą ir pavardę gimimo ir santuokos 
liudijimuose pakeisti perrašant pagal lenkų 
kalbos taisykles).

Teisingumo teismas fiksavo, kad šie 
klausimai yra nacionalinės teisės dalykas, 
kad atsisakymas naudoti diakritinius žen-
klus, kurie vartojami Lenkijoje, o ne Lietu-
voje, nepažeidžia ES garantuojamų teisių. 
Teismas atkreipė dėmesį į, viena vertus, as-
mens teisės ir, kita vertus, valstybinės kalbos 
bei tradicijų apsaugos pusiausvyrą. 

Lietuvos Konstitucinis Teismas, atsi-
žvelgdamas į tai, kad pasas yra oficialus 
dokumentas, patvirtinantis asmens ir 
valstybės nuolatinį ryšį, vienareikšmiškai 
įtvirtino, kad vardas ir pavardė turi būti 
rašomi valstybine kalba, nes kitaip būtų 
paneigtas konstitucinis valstybinės kalbos 
statusas. Kartu 2011 m. nutarime pastebėjo, 
kad asmens vardo ir pavardės įrašas paso 
kitų įrašų skyriuje nelietuviškais rašmenimis 
neturėtų būti prilygintas įrašui apie asmens 
tapatybę valstybine kalba. Taigi mūsų naci-
onalinė teisė labai griežtai įtvirtina vardų ir 
pavardžių įteisinimo apribojimus, o Lietu-
vos tarptautiniai įsipareigojimai nenustato 
radikalių pakeitimų būtinybės.

Naujai kurstomose diskusijoje esminis 
atskaitos taškas yra Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 14 straipsnis. Jame nustatyta, 
kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba. 
Mūsų Konstitucinis Teismas 1999 ir 2011 m. 
atskleidė, ką reiškia konstitucinis valstybinės 
kalbos statusas, kokias prievoles jis nustato 
valstybės institucijoms. Valstybinė kalba 
ne tik saugo tautos identitetą, bet ir 
integruoja pilietinę tautą, užtikrina valstybės 
vientisumą ir jos nedalomumą, garantuoja 
visų įstaigų funkcionavimą. Teismas tiksliai 
pastebi, kad „valstybinė kalba yra svarbi 
piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia 
visiems piliečiams vienodomis sąlygomis 
bendrauti su valstybės ir savivaldybių 
įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus 
interesus“.

Konstitucinis kalbos statusas įpareigoja 
įstatymų leidėją, Seimą, įstatymais nustatyti, 

Valentinas Stundys 

kaip valstybinės kalbos vartojimas užtikrina-
mas viešajame gyvenime, numatyti kalbos 
apsaugos priemones, o visose valstybės ir sa-
vivaldos institucijose teisės aktai, raštvedyba, 
apskaita, finansiniai dokumentai ir t. t. priva-
lo būti tvarkomi lietuvių kalba. Konstitucija 
laiduoja taip pat teisę piliečiams, priklausan-
tiems tautinėms bendrijoms, puoselėti savo 
kalbą, kultūrą ir papročius (37 str.), užtikrina 
joms paramą. Konstitucija užtikrina piliečių 
teisių ir pareigų dermę, todėl svarbu, kad po-
litikai nesiryžtų tokiems sprendimams, kurie 
ją sutrikdytų, kurie pažeistų konstitucinių 
vertybių statusą, kad ką nors „perkraudami“ 
nepažeistume nacionalinių interesų. 

P. S. Tik sekmadienį pasirodė nauja 
informacija. Švietimo ir mokslo ministrui bei 
tiems, kurie jį spaudžia dėl lietuvių kalbos 
egzamino keitimo, galima tik priminti, 
kad Švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 
dalis nustato tokią mokymosi pasiekimų 
vertinimo tvarką: „mokymosi pasiekimų 
patikrinimai organizuojami vienodi visų 
mokomųjų kalbų mokyklų mokiniams“, 
„visos bendrojo ugdymo mokyklos užtikrina 
lietuvių kalbos mokėjimą pagal bendrąją 
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 
programą (pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo ir brandos egzaminų)“. Šių 
metų abiturientai jau turės laikyti vienodą 
egzaminą, todėl suprantama tokia LLRA 
politikų desperacija – žūtbūtinai, bet kokia 
kaina atšaukti tą pareigą.

Teisiškai to padaryti tiesiog neįmanoma, 
dar praėjusios kadencijos Švietimo ir mokslo 
ministerija nustatė apibrėžtam laikotarpiui 
palengvintus egzamino vertinimus, kokie 
nors palengvinti turinio reikalavimai negali-
mi. Tenka priminti, kad bet kokie pakeitimai, 
neatitinkantys Švietimo įstatymo normų, 
būtų pirmiausia Švietimo ir mokslo minis-
tro atsakomybė, o už tai tenka teisės aktų 
nustatyta tvarka atsakyti. Tenka priminti ir 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių sutarties 16 
straipsnį, kuris įtvirtina kiekvieno piliečio 
pareigą vadovautis jos įstatymuose numaty-
tomis pareigomis.
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„Pildyk“ vartotojams – nevaržomi 
pokalbiai beveik už dyką

Ar girdėjote posakį: meilei apibūdinti ir visų pasau-
lio kalbų žodžių neužtenka? O ar bandėte įsivaizduoti, 
kiek kainuotų bandymas visus žodžius išsakyti mobi-
liuoju telefonu? Pasitinkant šv. Valentino dieną, „Pildyk“ 
kviečia ne bandyti, o tiesiog bendrauti ir dalintis šiltais 
žodžiais. Pasirinkus naują mokėjimo planą „Myliu“ už 1 
litą per savaitę su visais „Pildyk“ vartotojais bus galima 
bendrauti beveik už dyką.

Nemokami pokalbiai ir SMS
„Puikiai žinome, kad apie meilę ir bundančius jaus-

mus ne visuomet pavyksta kalbėti paprastai ir trumpai. 
Bet „Pildyk“ vartotojams visiškai nebūtina savęs varžy-
ti – jie visuomet džiaugiasi mažomis pokalbių kainomis. 
O dabar, linkėdami meilės ir malonaus bendravimo, 
kviečiame išreikšti savo jausmus beveik už dyką“, – sako 
Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo vadovas.

Už 1 litą per savaitę vartotojui užsisakius planą „Myliu“, skambučiai visiems „Pildyk“ 
vartotojams jam bus nemokami. O SMS žinutės nieko nekainuos visame „Pildyk“ ir „Tele2” 
tinkle.

Pašnekovas juokauja, kad tikra meilė nelaukia, geri pasiūlymai – taip pat. Planas 
„Myliu“ už šventinę kaina galios tik šį mėnesį, tad reikėtų suskubti ir galimybe bendrauti 
nevaržomai pasinaudoti net kelias savaites.

Geras metas pereiti į „Pildyk“
Nevaržomus pokalbius vertinantiems žmonėms, kurie dar nėra „Pildyk“ klientai, dabar 

ypač palankus metas jais tapti. Visiems naujiems „Pildyk“ vartotojams planas „Myliu“ bus 
taikomas visiškai nemokamai iki pat šios akcijos pabaigos. Perkelti numerį į „Pildyk“ galima 
paprastai ir greitai – tereikia apsilankyti artimiausiame „Tele2“ salone.

Tiek naujieji, tiek esami „Pildyk“ vartotojai planą „Myliu“ gali užsisakyti siųsdami SMS 
su žodžiu MYLIU numeriu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt). Užsakytas planas galioja savaitę 
ir taikomas paslaugoms Lietuvoje.

Statistika liudija, kad Lietuvos vartotojams galimybė daug ir laisvai kalbėti – labai svarbi. 
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, būtent „Pildyk“ ir „Tele2“ klientai mobiliaisiais 
telefonais kalba daugiausiai. 

„Pildyk“ yra populiariausia išankstinio mokėjimo paslauga Lietuvoje. Ryšių reguliavimo 
tarnybos duomenimis, „Pildyk“ paslaugomis naudojasi daugiau nei milijonas išankstinio 
mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų šalyje.

Užs. Nr. 1
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Atidengiant paminklą Lietuvos tremtiniams, 
mirusiems 1941–1956 m. Jakutijoje, atminti 

kalba Jakutijos lietuvių draugijos „Gintaras“ 
pirmininkė Regina Burbaitė-Trofimenko

Jakutske – paminklas Lietuvos tremtiniams
Lietuvos tremčių istorija

Jakutija – tai 47-ios Lietuvos arba 
beveik 6-ios Prancūzijos. Eisi iš šiaurės 
į pietus, reikės nueiti 2500 km, iš rytų į 
vakarus – apie 2000 km. Jakutijos valdoms 
priklauso ir Naujojo Sibiro salos.

Apie 50 proc. gyventojų sudaro rusai, 
jakutų apie 40 proc., ukrainiečių – 7 proc., 
čia gyvena ir žydai, totoriai, evenkai, 
evenai, dolganai, čiukčiai, jukagyrai bei 
kai kurios kitos Sibiro tautelės. Oficialios 
kalbos – rusų ir jakutų. Šalies sostinėje 
Jakutske gyvena 236 tūkst., kituose mies-
tuose daug mažiau.

Vidutinė sausio mėnesio temperatūra 
svyruoja nuo -28 °C (pakrantėje) iki -50 °C 
(kalnuose) ir daugiau, o Oimiakono šal-
čiausioje šiaurės pusrutulio vietoje 1926 
m. užfiksuota -72,2 °C temperatūra. Žmo-
nės gyvena ir tokiomis sąlygomis: tiesiog 
prisitaiko... 

Šaltokas vanduo pasitinka didžiausio-
je Jakutijos upėje Lenoje, tekančioje per 
Jakutijos sostinę Jakutską, ir jos intakuose 
Aldane, Viliujyje, Oliokmoje... Ne ką šil-
tesni ir beveik 7000 ežerų...

O aplink – turtai, turtai, turtai: auksas, 
sidabras, brangakmeniai... Sakoma, kad 
amžino įšalo žemėje galima surasti visą 
Mendelejevo lentelę. Kaip jie, tie turtai, 
atsirado Jakutijoje? Pasak legendos, Die-
vas turtus barstė visiems lyg ir vienodai, 
bet, skrisdamas virš šios šalies, nušalo 
ranką, kurioje laikė maišą su turtais, ir 
jį išmetė. Išmetė auksą, brangakmenius, 
sidabrą, platiną... 

Lietuviai čia skynėsi kelią anaiptol 
ne savo noru: kai kurie 1863 m. sukilimo 
dalyviai, kultūros veikėjai, knygnešiai 
buvo pirmieji „svečiai“ amžino įšalo 
žemėje. Paskaičiuota, kad 1941–1954 m. 
daug lietuvių buvo ištremta į įvairias Ja-
kutijos vietoves arba įkalinta ten įkurtuose 
lageriuose. 1942 m. jų šeimą papildė iš 
Altajaus krašto atgabenti 2795 Lietuvos 
gyventojai. Alinantys darbai: miško kir-
timas, rąstų gabenimas prie upių, sielių 
plukdymas, darbas kasyklose, kirto vieną 
po kito vaikus, senelius, darbingus, bet 
nuo įvairių patyčių tapusius nedarbingais 
tremtinius.

Bėgo metai ir vis mažiau lietuvių liko 
čia, šalčiu alsuojančioje žemėje. Dalį jų 
(apie 50 iš dabar gyvenančių 300) po ilgų 
kruopščių ieškojimų 1996 m. į draugiją su-
būrė tremtyje gimusi Regina Burbaitė-Tro-
fimenko. Ir pavadino draugiją mieliausiu, 
Lietuvai visame pasaulyje atstovaujamu ir 
atpažįstamu žodžiu „Gintaras“. 

Pamenu pirmąją pažintį su draugi-
jos pirmininke tuometiniame Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamente prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Ilgai 
pasakojusi apie savo tėvelius: tėtis Anta-
nas Burba, Lietuvos karininkas, Perkūno 
rinktinės kovotojas, su mama ir dukryte 
gyveno Kalvarijoje. Tai buvo iki tremties, 
iki tremties į šaltį, alkį, mirtį... Ji, Regina, 
gimė jau tame alkyje, šaltyje, bet išgyveno, 
išgyveno mamos apsaugota ir sušildyta. 
Viename interviu ji sako: „Kai žmonės 
teiraujasi, kur mano Tėvynė, aš, trauky-
dama pečiais, atsakau: „Aš pati nežinau. 
Ten, kur gimiau, dabar miškas. Jokios 
Tėvynės nėra. O širdies Tėvynė, be abejo, 
Lietuva.“ Pridurčiau, gintarinė Lietuva, 
Lietuva, besisapnuojanti kiekvieną naktį, 
ir besikalbanti su ja kasnakt...kasnakt 
lietuvių kalba...Prisimenamos akimirkos, 
kai viešėdama Lietuvoje, susirado tėvelio 
kapą ir sužinojo, kad tėtis Perkūno rink-
tinės kovotojas jau Ledo slapyvardžiu 
iki pat paskutinio atodūsio kovojo už 
Lietuvos laisvę...Ir daug dar kas prisime-
nama: 83 metų mama, gulinti Jakutsko 
kapinėse, per anksti Altajaus krašte mirusi 
sesutė...

Klausaisi ir kartu išgyveni tas skau-
džias gyvenimo akimirkas...laiko keliais 
grįžti į netolimą praeitį, į tuos laikus, 
kai gyvavo Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės koordinacinė taryba, kuri 
kiek įmanydama rėmė Jakutijos lietuvių 

draugijos „Gintaras“ projektus: skyrė 
lėšų organizacinėms reikmėms, lietuviš-
kai mokyklėlei (dabar jau nebeesančiai), 
vaikų piešinių parodai „Mano metai“, 
Kristijono Donelaičio metinėms paminėti, 
tačiau didžiausias pirmininkės ir draugi-
jos narių noras buvo pastatyti paminklą 
žmonėms, mirusiems Jakutijos tremtyje. 
„Paminklas tremtiniams yra dabartinio 
mano gyvenimo esminė misija, – sakė 
Jakutijos lietuvė, kuriai jau pavyko sutvar-
kyti beveik visus dokumentus, kad būtų 
galima pradėti vykdyti projektą. – Daug 
žmonių paaukojo savo asmenines san-
taupas kilniam reikalui, tačiau dar šiek 
tiek pinigų trūksta. Viliuosi, kad atsiras 
norinčiųjų mums padėti“, –  2011 m. bir-
želio mėn. kalbėjo Regina. Ir tų pat metų 
birželio 23 d. Jakutske vienintelės katalikų 
Kristaus Tiesos bažnyčios, tarnaujančios 
visų mieste ir apylinkėse gyvenančių 
tautybių katalikams – lietuviams, lenkams 
bei suomiams, šventoriuje atidengtas 
paminklas, skirtas Lietuvos tremtiniams, 
mirusiems 1941–1956 m. Jakutijoje, at-
minti. Paprastas paminklas su paprastu 
įrašu: „Lietuvos tremtinių aukoms at-
minti žuvusiems nuo politinės represijos 
Jakutijos žemėje 1941–1956”. Tai padaryta 
Reginos Burbaitės-Trofimenko ir Lietuvos 
bei Jakutijos valdžių dėka. „Į lietuvius 
jakutai žiūri pagarbiai. Prisimena, kaip 
tremtiniai lietuviai mokydavo siūti, siu-
vinėti, gražiai prie stalo sėdėti. O jakutai 
atsilygino pamokymais, kaip išgyventi 
Šiaurėje,“ – sako Regina. Beje, pirmininkė 
daug šiltų žodžių skiria ir Jakutijos žemės 
ūkio ministerijos atsakingai darbuotojai, 
Jakutijos nusipelniusiai kultūros veikėjai 
Agafijai Ptycinai, padėjusiai steigti lietu-
vių bendriją „Gintaras“. Juk jai priklauso 
iniciatyva kuriant dokumentinius filmus 
apie Lietuvos tremtinius: „Ilga kelionė“, 
„Lietuva: 1941 m. birželio 14 d. – Gedulo ir 
Vilties diena“. Šie filmai apkeliavo Jakutiją 
ir Rusiją. Be jos nebūtų rusų kalba išleistų 
brolijos „Lapteviečiai“ narių prisiminimų 
knygų „Lietuviai prie ledjūrio“, „Išgyven-
ti puslapiai“; jau parengtos knygos apie 
jakutų perkeltuosius „Čurapčos tragedi-
ja“. Pagarbiai mini ir Lietuvos žmones: 
brolijos „Lapteviečiai“ pirmininką Joną 
Markauską, gimusį Trofimovsko saloje, 
brolijos pirmininko pavaduotoją Ritą Vai-
cekauskaitę-Vipartienę, gimusią Jakutsko 
mieste, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) 
generalinę direktorę Birutę Burauskaitę, 
Socialinių paslaugų priežiūros departa-
mento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos specialistę Rimą Gudelytę, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos (LPKTB) valdybos pirmininką 
Vytą Miliauską ir daugelį kitų, kurių žo-
džiai kilsteri nuotaiką ir norą dirbti, norą, 

Alfonsas KAIRYS, Vilnius

kuo dažniau būti savo Tėvynėje Lietuvoje, 
nors tai ir brangiai kainuoja... 

Na, o išvažiuodami iš Jakutsko, būtinai 
paėjėkite centrine jos gatve ir nenusteb-
kite, kad ji pavadinta „Didžiojo vado“ 
Lenino, „puošiančio“ aikštę, vardu. Kas 
prisimena Vilniuje stovėjusį paminklą, tai 
jis labai panašus. Vadas kviečia į „šviesųjį 
komunizmo rytojų“. Vietiniai lietuviai 
būtinai pakvies jus aplankyti parodą 
„Sachos Respublikos turtai“, kurioje ga-
lima pamatyti deimantų, platinos, aukso, 
sidabro, brangakmenių, mamuto kaulo 
meno dirbinių. Tiesa, į parodą pateksite 
tik po ginkluotos apsaugos patikros. O 
zoologijos sode – kitokie negu mūsų Kau-
no zoologijos sode gyvūnai: čia galima 
pamatyti prie stiprių šalčių prisitaikiusią 
gyvūniją. Klajoklių būstai ir buities įnagiai 

eksponuojami etnografiniame komplekse 
„Čočur Muran“, kurį būtų galima paly-
ginti su mūsų Lietuvos liaudies buities 
muziejumi Rumšiškėse. Skirtumas yra, 
tačiau didžiausią įspūdį paliks komplek-
so ekspozicija „Amžino įšalo karalystė“: 
kalne iškastuose tuneliuose anksčiau buvo 
saugomos maisto atsargos, reikalingos 
karo atveju arba esant didelėms gamtos 
nelaimėms. Šaldytuvų nereikėjo... 

„Kaulų kelias“ – tai svarbiausia Sibiro 
automobilių magistralė (pavažiuokite ja 
nors pora kilometrų), ir pavadinta ji tokiu 
vardu dėl to, kad ją tiesę kaliniai buvo 
ir laidojami po ja. Gal ir lietuvių esama, 
amžiams pasilikusių čia, amžiams sveti-
moje žemėje.

Autoriaus nuotr.

Lietuvos vėliava, žvakučių liepsnelės tešildo Lietuvos tremtinių atminimą, tų, kurie, išgyvenę 
tremties siaubą, liko gyvi ir tų, kurių kapai taip ir liko nežinomi

Khomusu – jakutų nacionaliniu muzikos instrumentu – muzikinį kūrinį atlieka Valentina Gaušienė

Rašydami lietuvių kalbos brandos egzamino rašinį 
visi dvyliktokai rinksis iš didesnio autorių skaičiaus

Po vakar dienos sutarimo koalicinėje taryboje švietimo ir mokslo ministras patvirtins 
lietuvių kalbos brandos egzamino pakeitimus. 

Visi abiturientai – tiek mokyklų lietuvių, tiek tautinių mažumų mokomosiomis 
kalbomis – rašydami samprotavimo arba literatūrinį rašinį galės rinktis iš 7 nurodytų 
autorių. Anksčiau valstybiniame lietuvių kalbos egzamine buvo numatytas pasirin-
kimas iš 3, mokykliniame – iš 4 autorių.

Tautinių mažumų mokyklų abiturientams privalomas žodžių skaičius lietuvių 
kalbos valstybinio brandos egzamino rašinyje mažėja nuo 500 iki 400 žodžių, moky-
kliniame – nuo 350 iki 250 žodžių. 

Anksčiau numatytos skirtingos vertinimo normos raštingumo ir kalbinės raiškos 
aspektais nekeičiamos. 

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius
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Rokiškio krašto muziejus 
išrinktas Metų muziejumi

Marijona MIELIAUSKIENĖ, Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotoja, Rokiškis
Rokiškio miesto pakraštyje, sename 

parke, boluoja rūmai. Tai buvęs Rokiškio 
dvaras, kuriame įsikūręs Rokiškio krašto 
muziejus. Jis iš kitų Lietuvos muziejų išsiski-
ria išsaugota ir turistams pritaikyta aplinka. 
2011 m. Rokiškio dvaro sodyba tapo „Lietu-
vos turizmo traukos vietovė 2011. Atstatyti 
ir turizmui pritaikyti statiniai“ konkurso 
nugalėtoja. Muziejus buvo apdovanotas spe-
cialiu Europos komisijos prizu. Per kelerius 
paskutiniuosius metus, pasinaudojant Eu-
ropos struktūrinių fondų lėšomis vykdytais 
projektais, muziejuje buvo rekonstruotos dvi 
oficinos, buvęs kumetyno pastatas, sutvar-
kytas centrinių rūmų fasadas, ekspozicijose 
įdiegta garso ir vaizdo sistema, parengti 
audiogidai 4 kalbomis. 

Muziejus svetingai atveria duris 
visiems, norintiems pajusti tolimos praeities 
dvelksmą. Restauruotuose rūmuose jūsų 
laukia pažintis su grafų Tyzenhauzų ir 
Pšezdzieckių gimine, su didžiuliais istorijos 
ir kultūros lobiais. Čia eksponuojama Baltijos 
valstybėse vienintelė XIX a. pab.–XX a. pr. 
aukštosios mados drabužių kolekcija, Vakarų 
Europos tapytojų paveikslai, išsaugoti 
baldai. Lankytojams malonu užsukti į 
buvusį grafų valgomąjį, žavintį subtiliais 
drožiniais. Jį puošia grafams priklausę indai, 
vazos. Atrodo, kad valgomajame tebetvyro 
XX a. pradžios atmosfera.

XIX a. europiečiai Lietuvą vadino kryžių 
šalimi. Muziejuje matysite gausią geležinių 
kryžių ir medinių skulptūrų kolekciją, joje 
yra seniausių eksponatų Lietuvoje. 2012 m. 
šia kolekcija susižavėjo Nesvyžiaus naciona-
linio kultūros-istorijos muziejaus draustinio 
(Baltarusija) darbuotojai. Jie panoro, kad 
naujai įrengtose jų parodų salėse pirmoji 
paroda būtų lietuviškų geležinių kryžių vir-
šūnių ir senųjų medinių liaudies skulptūrų. 
Šios parodos atidarymas 2012 m. gruodžio 
14 d. tapo svarbiu įvykiu Nesvyžiuje.

Rokiškio krašto muziejus garsėja 
vienintele Lietuvoje prakartėlių kolekcija. 
Ji pradėta kaupti nuo 1998 m. vykusios I 
prakartėlių parodos. Jos iniciatoriumi tapo 
italų dailininkas, verslininkas, mecenatas 
Andželas Frozijas (Angelo Frosio). Nuo 
to laiko organizuojamos parodos sulaukė 
didžiulio įvairiausių kūrėjų dėmesio ir 
padėjo sukaupti minėtą kolekciją, kurioje 
daugiau kaip 100 eksponatų. Prakartėlės 
pagamintos iš įvairių medžiagų: medžio, 
molio, popieriaus, akmenėlių, linų pluošto ir 
kt. Autoriai irgi labai įvairūs: tautodailininkai, 
medžio drožėjai, keramikai, pensininkai, 
mokiniai, šeimos... Lietuva dar nebuvo 
ES nare, o šią prakartėlių parodą 2002 m. 
lankė Europos Parlamento vicepirmininkas 
Gvido Podesta (Guido Podesta). Pačios 
įdomiausios ir vertingiausios prakartėlės 
2009 m. buvo eksponuojamos  Europos 
kultūros sostinėjė Lince. 

Rokiškio krašto muziejus gali didžiuo-
tis įdomia ir viena vertingiausių Liongino 
Šepkos (1907–1985) drožinių ekspozicija. 
„Čia esu pakylėtas į neišmatuojamo aukščio 

lietuvišką viršukalnę. Ar gali būti lietuviui 
aukštesnė Džomolungma (Everestas)?“, – 
taip  šią ekspoziciją apibūdino alpinistas, 
Everesto nugalėtojas Vladas Vitkauskas. 
Ekspozicijų salėse – didžiulės medinės 
skulptūros, nuo galvos iki kojų išpuoštos 
sudėtingiausiais ornamentais, ilgiausios 
grandinės, išdrožtos iš vientiso medžio 
gabalo, Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus Kris-
taus atvaizdai, nesuskaičiuojama daugybė 
didelių ir mažyčių paukščių. Ši ekspozicija 
palieka neišdildomą įspūdį, kurį sustiprina 
prieš trejus metus įdiegta garso ir vaizdo 
sistema: galima išklausyti Liongino Šepkos 
rašytus laiškus, ekspozicijų salėje „Paukščių 
balius“ paklausyti paukščių čiulbėjimo, 
pažiūrėti 1972 m. Lietuvos kino studijoje 
sukurtą filmą „Pasirašau: arkitektas“ (reži-
sierius Rimtautas Šilinis). 

Liepos mėnesio vakaras. Pro rūmų lan-
gus sklinda fortepijono ir smuiko garsai, 
Didžiojoje menėje vyksta vasaros klasikinės 
muzikos festivalis, kuriame dalyvauja Lietu-
vos, Prancūzijos ir Rusijos jaunieji atlikėjai. 
Užsukite, nenusivilsite. Rokiškio krašto 
muziejus laukia jūsų nuo ryto iki vakaro. 
Klasikinės ir kamerinės muzikos koncertai, 
vykstantys dvare, tampa gražia kultūrinio 
miesto gyvenimo tradicija. Rokiškėnai jau 
nebeįsivaizduoja Naujųjų metų vakaro be 
koncerto muziejaus Didžiojoje menėje. 

Muziejuje surengiama daugybė parodų. 
Galima paminėti nuo 1994 m. rengiamas 
respublikines konkursines medžio drožėjų 
parodas Liongino Šepkos premijai laimėti. 
Šios parodos ne tik muziejaus, bet ir Rokiškio 
pasididžiavimas, jos išugdė Lietuvos 
medžio skulptūros kūrėjų aukso žiedą. 
Nuo 1998 m. organizuojamos jau minėtos 
respublikinės prakartėlių parodos. O kur 
dar garsių Lietuvos dailininkų, skulptorių, 
keramikų, tautodailininkų kūrybos darbų 
parodos. Rokiškio muziejuje galima 
pamatyti ir Latvijos menininkų kūrybą, 
keičiamasi parodomis su Jėkabpilio ir 
Ludzos kūrėjais. 

Muziejaus lankytojus traukia ne tik 
ekspozicijos, bet ir edukacinės programos, 
kurios lankytoją nukelia į tolimą praeitį. Jūs 
galite šaudyti iš lanko su senuoju medžio-
toju Roku, miesto įkūrėju. XIX a. dūminėje 
pirkioje galite malti grūdus girnomis, grūsti 
sėmenis piestoje, plėšyti plunksnas, pinti 
aukštaitiškas juostas, žaisti senovinius žai-
dimus. Netoli pirkios stovi kalvė, kurioje 
kūrenamas žaizdras ir kalvis kala iki raudo-
numo įkaitintą geležį. Jus domina senovinės 
apšvietimo priemonės? Muziejuje jūs iš vaš-
ko nuliesite žvakę. Tiems, kurie susižavėjo 
medžio drožiniais, yra galimybė pasimokyti 
drožti. Išalkę lankytojai kviečiami į eduka-
cinę programą „Sūrio kelias“. Jie ragauja 5 
rūšių sūrio ir klausosi pasakojimo apie tai, 
kaip senovėje gamino sūrį Lietuvos kaime. 
Rokiškio dvaro rūmuose jūsų dar laukia 
susitikimas su grafienėmis. Iš jų sužinosite 
apie garsiąsias Tyzenhauzų giminės moteris, 
jų nuveiktus darbus.

2010 m. Rokiškio krašto muziejus buvo 
apdovanotas Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos premija už edukacines progra-
mas, puikų darbą su vaikais ir jaunimu. 

Šiuo metu muziejus dalyvauja Lietuvos 
muziejų asociacijos vykdomame projekte 
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų 
ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinės 
partnerystės tinklas / Pažinkime Rokiškio 
dvarų praeitį“. Pagal jį paruoštos 3 naujos 
edukacinės programos: „Svečiuose pas gra-
fus“, „Grafai Tyzenhauzai – mokslininkai, 
rašytojai, mecenatai“, „Rokiškio grafystė. 
Kas tai?“.

2012 metai – Muziejų metai. Jų iššū-
kis – „Artimi, atviri, įkvepiantys“. Rokiškio 
krašto muziejus, pelnęs garbingą metų 

Didžioji rūmų menėMuziejininkai prie Rokiškio dvaro rūmų

Ir mažiems, ir dideliems idomūs Liongino Šepkos drožiniai

Muziejininkai, pavirtę grafais ir grafienėmis

Metų muziejaus titulą, dirba ir ateityje 
dirbs vadovaudamasis šiuo šūkiu, kuris at-
skleidžia muziejaus paskirtį šiuolaikiniame 
gyvenime.

Pabaigai keletas skaičių:
Rokiškio krašto muziejus įkurtas 1933 m.
Muziejuje saugoma per 90 000 eks-

ponatų.
2012 m. muziejuje pabuvojo per 42 000 

lankytojų.
Muziejaus ekspozicinis plotas – 2349 m2.
Muziejus turi 2 filialus – Obelių ir 

Kriaunų.
Rokiškio krašto muziejaus kompleksą 

sudaro 16 autentiškų XIX a. pastatų.

Dariaus Baltakio nuotr.

Lietuvos muziejai
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Prielinksnis na ir w lenkų kalboje. Dėl prielinksninių 
junginių na Litwie // w Litwie, na Litwę // do Litwy 

Atsakymas į skaitytojos paklausimą dėl Vinco Martinkėno straipsnio
„W Litwie czy na Litwie?“*

Nijolė BIRGELIENĖ, Punskas
Universaliame lenkų kalbos žodyne (Uni-

wersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, 
red. S. Dubisz, Warszawa: PWN, 2003) 
prielinksnio w reikšmių suskaičiuojama 
27, o na – 28. Taip pat nurodoma, kad 
prielinksnis na vartojamas sakiniuose, 
kurie informuoja vykstant ką nors vietoje, 
esančioje didesnės teritorijos dalimi arba 
kai link tos vietos judama. Taigi jeigu mi-
nėtoji teritorija yra miesto dalis arba kuris 
nors šalies regionas, vartotinas prielinks-
nis na. Pavyzdžiu imkime prielinksninius 
junginius  su Varšuvos miesto rajonais – na 
Pradze (Pragoje), na Żoliborzu (Žolibože), na 
Starówce (Senamiestyje), panašiai ir nuro-
dant kryptį – na Mokotów (į Mokotovą), na 
Powiśle (į Povislę). Kalbant apie Lenkijos 
ar kitų šalių regionus, sakoma: na Śląsku 
(Silezijoje), na Kujawach (Kujavuose), na 
Pomorzu (Pamaryje), na Suwalszczyźnie 
(Suvalkijoje), na Bałkanach (Balkanuose), 
na Syberii (Sibire). Tačiau abiem atvejais 

yra ir išimčių: sakoma tik – w Wilanowie, 
do Wilanowa (Vilanove, į Vilanovą) ir – w 
Wielkopolsce (Didžiojoje Lenkijoje), w Mało-
polsce (Mažojoje Lenkijoje). 

Kalbant apie šalių pavadinimus, 
prielinksnių na ir w vartojimas įvairuoja. 
Paprastai nurodant vykimo kryptį vartoja-
mas prielinksnis do (pvz., do Włoch, do Rosji, 
do Szwecji – atitinkamai į Italiją, Rusiją, 
Švediją), tačiau su kai kuriais šalių pavadi-
nimais tradiciškai vartojamas prielinksnis 
na (na Węgry, na Ukrainę, na Białoruś, na 
Łotwę – į Vengriją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Latviją). Panašiai ir na Litwę (į Lietuvą). 
Pastaroji – dažniausiai vartojama forma. 
Bet yra ir kita, kiek retesnė forma – do 
Litwy (panašiai do Łotwy), kuri kalbininkų 
nebuvo ir dabar nelaikoma klaidinga. 
Žodynuose ir praktikos patarimuose nu-
rodoma tik, kad ji rečiau vartojama. Taigi 
iš tikrųjų nėra kliūčių sakyti ir rašyti do 
Litwy ir w Litwie. 

Dar daugiau. Dėl tokio nenuoseklaus 
prielinksnio na su šalių pavadinimais 
vartojimo nepatenkinti ir patys lenkai. 
Ypač dabar, kai visos šios šalys (Lietuva, 
Latvija, Baltarusija, Slovakija ir kt.) atkūrė 
nepriklausomybę ir yra savarankiškos. 
Beje, iki XVIII a. ir buvo rašoma w Litwie 
ir do Litwy. Prielinksnis na šioje vietoje 
įsigalėjo tik XIX a. Dar ir A. Mickevičius 
rašęs nenuosekliai (plg. Słynie szeroko w 
Litwie Dobrzyński zaścianek; A choć od lat 
czterystu na Litwie osiedli; plg. ir patį kūri-
nio pavadinimą „Pan Tadeusz, czyli ostatni 
zajazd na Litwie“).

Tarpukariu lietuviai ir kai kurie jų bi-
čiuliai lenkai vėl ėmė rašyti kaip prieš kelis 
šimtmečius – do Litwy, w Litwie. Tuomet tai 
buvo net tam tikra patriotiškumo išraiška, 
lietuvių palaikymo bei solidarumo su jais 
forma. Šių lyčių laikytasi ir diplomatiniuose 
santykiuose, nes lietuviai šiuo klausimu 
buvo (ir, atrodo, vis dar yra) ypač jautrūs.

Dabar jau ir patys lenkų kalbos 
vartotojai daro spaudimą kalbininkams 
suvienodinti abiejų prielinksnių vartojimą 
junginiuose su šalių pavadinimais. „XXI a. 
pradžioje verta sutvarkyti šį rašybos 
klausimą, bus aiškiau“, – teigia jie. – Jeigu 
visada vykdavome į Rusiją, Vokietiją, 
Prancūziją, Kiniją (do Rosji, Niemiec...) 
ir kt., tai jau laikas važiuoti ir į Lietuvą, 
Latviją, Ukrainą (do Litwy, Lotwy...). Tai juk 
irgi nepriklausomos šalys. Gal iš pradžių 
jos bus žmonėms kiek neįprastos, tačiau 
ilgainiui jie pradės jas vartoti.“ Nors ir 
tuomet išimčių turbūt nepavyks išvengti. 
Sunku įsivaizduoti, kad lenkai vietoje 
jechać na Kubę pradėtų rašyti jechać do Kuby 
(važiuoti į Kubą) arba być w Kubie (būti 
Kuboje). Visų pirma dėl dviprasmiškumo 
(plg. vardo Jakub trumpinį – Kuba).  

*„Voruta“, 1994 m. rugpjūčio 1–15 d., 
Nr. 29–30 (167–168), „Trakų žemė“, 2012 
m. lapkričio 16 d. , Nr. 46 (733), p. 3. 

muzikos mokytojai. Aišku, lituanistai su-
jungia visas programas.

Ar „Šalčios aleliumai“ yra reikalingi 
ir naudingi?

Manau, reikalingi, kad Pietryčių Lie-
tuvoje gaivintume lietuvybę, puoselėtume 
papročius, pabendrautume, susipažintume. 
Ši šventė suburia lietuviškas mokyklas, kiek 
jų beliko. Anksčiau buvo septyniolika mo-
kyklų. Dabar liko vienuolika, bet dalyvauja 
devynios. Šiais metais nedalyvavo Baltosios 
Vokės ir Kalesninkų mokyklos.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijos choreografijos mokytoja Diana 
BUTRIMIENĖ

Gal galėtumėte mums papasakoti, ko-
kią programą šiems „Šalčios aleliumams“ 
paruošė Jūsų gimnazija?

Kadangi tema yra bendra – papročiai ir 
tradicijos, mes stengiamės aprėpti daugiau 
papročių ir tradicijų, su tuo supažindinti 
žmones. Ką tik stebėjote Užgavėnių pa-
pročius ir tradicijas – tai raganos, velniai, 
Lašininio ir Kanapinio kova, kai galiausiai 
nugalėjo pavasaris, pasirodė balti, šviesūs 
ožiukai, atėjo šiluma. Taip pat mes parodėm 
duonelės kelio – sėjos, kirtimo, derliaus 
nuėmimo ir t. t., papročius. Kiek vėliau 
pristatysim piemenų Sekmines ir galiausiai 
bitininkystę-bičiulystę.  

Visi sako, kad gimnazijoje labai geros 

sąlygos, kad Jūs esate labai talentinga, ką 
Jūs apie tai manote?

Sąlygas turime tiesiog nuostabias: salė 
repeticijoms yra pasakiška, aktų salė irgi, 
ir apšvietimas – tiktai dirbk ir dirbk. O 
dėl talento, atrodo, dirbu ir tiek. Savaime 
kažkaip viskas išeina. Žinoma, reikia daug 
dirbti, jeigu nori pasiekti gerų rezultatų. Tai 
taip ir dirbame, vaikų yra, norinčių tikrai 
daug, grupių daug – visi labai nori dalyvauti 
renginiuose, nori pasirodyti scenoje. Štai ir 
šiandien pasirodymuose dalyvauja devy-
niasdešimt septyni, beveik šimtas šokėjų. 

Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos 
šokių mokytoja Ana BANDALEVIČ ir lie-
tuvių kalbos mokytoja Vilma KISIELYTE-
HANCHARYK

Apie ką buvo Jūsų mokyklos pasirody-
mas? Ar ilgai ruošėtės?

Pristatėme mūsų, Dieveniškių, krašto 
sėjos papročius. Ruošėmės ilgai – nuo rug-
sėjo mėnesio.

Kaip sekasi ruoštis „Šalčios aleliu-
mams“? Kiek Jūsų mokinių šiandien 
pasirodė?

Ruoštis būna sunku, nes mes nemokame 
kalbėti dzūkiškai. Vis dėlto labai stengiamės, 
nes matome, kad išmokti galima viską. 

Pasirodyme dalyvavo šešiolika moki-
nių – jie mokosi devintoje, dešimtoje, vie-
nuoliktoje ir dvyliktoje klasėse. Jie visi iš šio 
krašto – dauguma jų yra iš Dieveniškių, dar 

yra iš Milkūnų, Rudnios, Jurgelionių.

Kur dar ketinate pasirodyti šiais me-
tais?

Šio krašto sėjos papročius dar prista-
tysime vasario 16 d. pačiose Dieveniškėse. 
Na, ir vos tik išgirsime kitų metų „Šalčios 
aleliumų“ temą, imsime jiems ruoštis. 

Jūs jau daug metų dalyvaujate „Šalčios 
aleliumuose“, pasakykite, kokia tikroji šio 
renginio nauda?

Vaikams nauda yra didžiulė. Kadangi 
jie turi galimybę pasirodyti platesnei au-
ditorijai, ne tik savo bendruomenei. Vaikai 
susiranda draugų, bendrauja, įpranta laisvai 
elgtis scenoje. Tos naudos tiek daug, kad 
turbūt galėčiau apie ją kalbėti iki vakaro.

Jūs dirbate lietuvių kalbos mokytoja 
jau dvylika metų, kaip sekasi mokyti 
vaikus kalbėti tarmiškai?

Žinoma, nėra lengva vaikus išmokyti 
šnekėti dzūkiškai, aš ir pati nemoku, 
tačiau yra išleistas „Dieveniškių šnektos 
žodynas“**. Atsiverčiam jį, pasižiūrim į 
transkripciją, kaip taria Dieveniškių krašte, 
ir patys bandom. Bet, iš tikrųjų, labai sunku, 
nes kiekvienas kaimas kalba skirtingai, o dar 
įlenda ir ta po prostu kalba.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gim-
nazijos mokinės Saulės mama Evelina 

Ar Jūs pati mokėtės šioje mokykloje? 

 „Šalčios aleliumuose“ 16-ąjį kartą skleidėsi 
lietuvių tautinės kultūros žiedai

Lietuviškų mokyklų „Šalčios aleliumai“

Atkelta iš 7 p.

Papasakokite trumpai apie save.
Pradėjau mokytis dabartinėje „Santar-

vės“ mokykloje, tik tada ji buvo trikalbė. 
Septintoje klasėje jau perėjau į šią mokyklą 
ir ją baigiau 2005 m. Iš tų laikų išliko vien 
tik geri įspūdžiai. Turiu aukštąjį universite-
tinį išsilavinimą, baigiau vadybą ir verslo 
administravimą. Dabar auginu tris vaikus 
ir dirbu Šalčininkų įmonėje UAB „Malki-
nukas“ direktore.

Jūs jau suaugot, o dabar čia mokosi 
Jūsų vaikai?

Taip, dabar Žydrutės Pileckienės klasėje 
mokosi dukrelė Saulė. Jai tai pirmi metai.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Irma STADALNyKAITĖ, 
Edita KOMAROVA, 

Juozas VERCINKEVIČIUS
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

*Aušra Virvičienė, „Jaunoji Lietuvos 
lenkų karta renkasi lietuviškus darželius 
ir mokyklas“ in Voruta , Trakai, 2012, Nr. 4 
(742), p. 13.

**Dieveniškių šnektos žodynas [sudarė: 
D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugi-
ris]. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto lei-
dykla, 2005. – T. 1: A–M, 428 p. Dieveniškių 
šnektos žodynas [sudarė: D. Mikulėnienė, 
K. Morkūnas, A. Vidugiris]. –Vilnius: Lie-
tuvių kalbos instituto leidykla, 2010. –T. 2: 
N–Ž, 608 p. 

Dėl Magdalenos Taleišytės mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Jos šeimą, gimines, artimuosius ir draugus. 

Miela Magdute, tebūnie lengva Tau Lietuvos žemelė, 
kurią Tu taip mylėjai. Tu liksi mums atsidavimo savo 

Tautai ir Tėvynei pavyzdžiu. Mes Tavęs neužmiršime ir 
tęsime Tavo darbus. Ilsėkis ramybėje. 

„Vilnijos“ draugijos Kauno skyrius

VšĮ „Vorutos“ fondas išleido naują 2013 m. Trakų baž-
nyčios kalendorių. Kviečiame įsigyti Trakų bažnyčioje, 
Vilniaus centriniame, „Katalikų pasaulio“ knygynuose 

arba teirautis 
el. paštu buhalterija@voruta.lt

ir padovanoti savo artimiesiems. 
Įsigyjant redakcijoje, kaina – tik  6 Lt.

Skaitytojų dėmesiui!

Kalbotyros istorija
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Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Birutė Dombraitė-Usonienė „Dieveniškių krašto 
mokyklose. Iš mano atsiminimų 1946–1955“

VšĮ „Vorutos“ fondas š. m. sausio pa-
baigoje išleido lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ šimtmečio jubiliejui skirtą Birutės 
Dombraitės-Usonienės knygą „Dieveniš-
kių krašto mokyklose. Iš mano atsiminimų 
1946–1955“. Lietuvių švietimo draugija 
„Rytas“ buvo įsteigta 1913 m. sausio 31 d. 
Vilniuje ir veikė iki 1938 m. Draugijos stei-
gėjai ir nariai – J. Basanavičius, A. Smeto-
na, kun. V. Mironas, kun. A. Petrulis, kun. 
K. Maliukevičius ir L. Gira, pirmasis pir-

mininkas – kun. J. Steponavičius. 2004 m. 
balandžio 3 d. draugija buvo atkurta ir jos 
pirmininku tapo Algimantas Masaitis. 

Birutės Dombraitės-Usonienės knyga 
„Dieveniškių krašto mokyklose. Iš mano 
atsiminimų 1946–1955“1 – tai atviras Vil-
niaus pedagoginio instituto studentės, 
vėliau mokytojos, mokyklos vadovės pa-
sakojimas apie lietuvių tautai sudėtingą, 
kupiną išbandymų pokario laikotarpį. 

Iš Linkuvos valsčiaus kilusios Birutės 
Dombraitės-Usonienės pasakojimas prade-
damas 1946 m., kai jai, baigusiai gimnaziją 
Linkuvoje, įstoti į aukštąją mokyklą sukliu-
dė socialinė kilmė. Ji sugrįžo į gimtuosius 
kraštus, kur įsidarbino pradinių klasių 
mokytoja. Vis dėlto kitąmet pasisekė įstoti 
į Vilniaus pedagoginį institutą. Čia Birutė 
Dombraitė-Usonienė studijavo iki 1948 
m. rudens, studijas teko nutraukti dėl jos 
šeimos tremties į Krasnojarsko sritį. Kebli 
finansinė padėtis paskatino su drauge 
Danute kreiptis į Vilniaus apskrities Švie-
timo skyrių. Taip abi merginos atsidūrė 
Dieveniškių valsčiuje. Birutei Dombraitei-
Usonienei teko sudėtinga užduotis – įkurti 
Kaziulių pradinę mokyklą. Ji teigia, kad 
taip prasidėjo pažintis su iki tol nežinomu 
kraštu, jo žmonėmis, kalba ir papročiais.

Tai kraštas, kuriame buvo nuolat jau-
čiama kovos už lietuvybę dvasia. Atsimi-
nimų autorė būtent čia išgirdo apie Armiją 
Krajovą ir vadinamuosius baltalenkius, 
suvokė vietinių nepasitikėjimo valdžios 
atstovais priežastis. Tai buvo lietuviškas 
kraštas, žmonės kalbėjo lietuviškai, tačiau 
savo vaikus mokė paprastesnės kalbos, 
vadintos „po prostu“. Paminėtini kaimai, 

kur nebuvo girdėti tokios kalbos: Poš-
konys, Siaurimai, Šiudainiai, Grybiškės, 
Padvarės, Lastaučikai, Didžiuliai, Rima-
šiai. Birutei Dombraitei-Usonienei kaip ir 
kitiems valsčiaus mokyklose dirbusiems 
mokytojams teko patirti tarpukariu imtos 
vykdyti lenkinimo politikos pasekmes, 
o gal ir tąsą, ji pabrėžia iš kitų girdėjusi, 
kad 1920–1930 m. turguje buvo kalbama 
tik lietuvių kalba. Paminėtinas faktas, kad 
lietuviška „Ryto“ draugijos mokykla čia 
veikė iki 1933 m. kovo, o vėliau iki 1936 m. 
veikė draugijos skaitykla. 

Po trejų darbo metų Kaziulių pradinėje 
mokykloje Birutė Dombraitė-Usonienė 
buvo paskirta Poškonių septynmetės mo-
kyklos mokymo dalies vedėja. Ji pastebėjo, 
kad vietiniai ypač gerbė mokyklą, įsteigtą 
dar lenkų okupacijos metais – apie 1923 m. 
1952–1955 m. ji ėjo šios mokyklos direkto-
rės pareigas. 

Autorė nesistengė nagrinėti to meto 
istorinių įvykių ir jų priežasčių: „Aš tik 
norėjau šiek tiek aprašyti mokyklos darbo 
ir gyvavimo sąlygas, mokytojų ir to kraš-
to kaimiečių savijautą tomis keistomis 
aplinkybėmis, į kurias jie buvo įstumti re-
žimo, skelbiančio teisingiausią, šviesiausią 
santvarką“2. 1948 m. ir vėliau dauguma 
mokyklų buvo lietuviškos. Nors to meto 
kaimo mokytojų darbas buvo sudėtingas 
dėl prisidėjusių papildomų pareigų, buvo 
skiriama dėmesio ir pedagogikos raidai, 
kultūrai – kartą per mėnesį mokyklose 
vykdavo metodinės konferencijos, pavasa-
rį Švietimo skyrius organizuodavo sporto 
ir šokių šventės, buvo saviveiklos būrelių, 
klojimo teatras. Čia ilgai išliko gyvos 

senosios tradicijos, įspūdingi vestuvių pa-
pročiai, piršlių oracijos. Birutė Dombraitė-
Usonienė prisimena tautosakininką Jurgį 
Dovydaitį, kurį į šį kraštą atvesdavo čia 
gyvenusiųjų  tarmė.

1954 m. Birutė Dombraitė ištekėjo ir 
po metų, jau baigusi neakivaizdines rusų 
kalbos ir literatūros studijas, persikėlė 
į Kauną, kur savo trisdešimt ketverius 
gyvenimo metus paskyrė pedagoginiam 
darbui.

Leidinyje gausu iliustracijų – nuotraukų 
iš Birutės Dombraitės-Usonienės, Malvinos 
Miškinienės, Irutės Eidukienės, buvusio 
mokytojo Vytauto Vansavičiaus asmeninio 
archyvo, Poškonių pagrindinės mokyklos, 
Dieveniškių istorinio regioninio parko, 
lietuvių švietimo draugijos „Rytas“, „Vo-
rutos“ laikraščio archyvo. Knygos viršeliui, 
kurio dailininkė Alicija Makauskaitė, taip 
pat panaudotos autorės darbą Dieveniškių 
krašte atspindinčios nuotraukos.

Birutės Dombraitės-Usonienės knygą 
„Dieveniškių krašto mokyklose. Iš mano 
atsiminimų 1946–1955“ galima įsigyti 
lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ būsti-
nėje (Juodžių 26-1, Marijampolio k., 13210 
Vilniaus r., el. paštas: algimantas.masaitis@
gmail.com, mob. tel. pasiteirauti: 8 614 12 
567, draugijos pirmininkas Algimantas 
Masaitis). 

Irma STADALNyKAITĖ

1Birutė Dombraitė-Usonienė, „Dieveniškių 
krašto mokyklose. Iš mano atsiminimų 1946–
1955“, Trakai: Voruta, 2013. Apimtis:  5, 6 sp. 
lankai (90 psl.). Tiražas: 500 egz.

2Ibid., p. 58.

Birutės Dombraitės-Usonienės knygos 
„Dieveniškių krašto mokyklose. Iš mano 

atsiminimų 1946–1955“ viršelis

Atkelta iš 1 p.

 „Ruošiame be jokių leidimų vakarą-
koncertą. Liaudies sąjungos kuopų pir-
mininkai gauna slaptą įsakymą pranešti 
sąjungos nariams vasario 16 d. lygiai 7 val. 
susirinkti į Žydų salę. Skirtą valandą ly-
giai susirenka pilna pilnutėlė erdvi salė 
bendramanių žmonių. Karštomis pra-
kalbomis, tautos himnu ir lietuviškomis 
dainelėmis paminime nepriklausomos 
Lietuvos metines sukaktuves“2.

Skirstantis iš renginio,  bolševikai 
uždarė duris, norėdami suregistruoti vi-
sus dalyvius. Tačiau pamatę tokią minią, 
pasitenkino vyrų registravimu. Vasario 
17 d. naktį bolševikų slaptosios policijos 
agentai atvyko į Lietuvių komiteto nuken-
tėjusiems nuo karo šelpti sekretoriaus P. 
Dogelio namus, padarė kratą, konfiskavo 
komiteto dokumentus, o patį kunigą areš-
tavo ir nuvedė į Lietuvos Tarybos rūmus, 
kuriuose buvo įsikūrę bolševikai. Gra-
sindami sušaudyti, kunigą uždarė rūmų 
požemyje. Taip pat suimti kunigas Juozas 
Vailokaitis, kunigas Mečislovas Reinys, 
Liudas Gira, Felicija Bortkevičienė, An-
tanas Tumėnas ir kiti. Buvęs ministras 
Vladas Stašinskas buvo įkalintas anksčiau. 
Suimtieji penkis mėnesius buvo keliami iš 
vieno kalėjimo į kitą. Jie kalėjo Lukiškėse, 
Daugpilyje, Smolenske, kol 1919 m. liepos 
24 d. Lietuvai ir Sovietų Rusijai prie fronto 
linijos Daugailiuose pasikeitus kaliniais, 
grįžo į Lietuvą. Už 15 Lietuvos piliečių 
buvo atiduoti 35 komunistai, tačiau 10 
nenorėjo vykti į Sovietų Rusiją ir sutiko 
geriau būti Lietuvos kalėjimuose3. Lie-
tuvos visuomenės veikėjus, grįžusius iš 
Sovietų Rusijos kalėjimų, pulko vadas 
karininkas Kazys Ladyga štabe pavaišino 
vakariene.

Kaune tuo metu veikė net kelios 
valdžios: Lietuvos Vyriausybė, vokiečių 
karo vadovybė, vokiečių kareivių taryba 

 Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena  

 Vasario 16-oji: pirmosios Nepriklausomybės metinės
Dr. Audronė VEILENTIENĖ, Kaunas

„Soldatenratas“, darbininkų taryba ir 
lenkų komitetas. Vasario 15 d. po Kauną 
pasklido žinia apie I pulko vado Antano 
Juozapavičiaus mirtį Alytuje, o Raudonoji 
armija jau buvo netoli Jonavos. Lietuvos 
Vyriausybė visoje Lietuvoje paskelbė 
karo padėtį. Sprendėsi Lietuvos likimas, 
į Kauną plūdo savanoriai, pasiryžę ginti 
Tėvynę. 

Vasario 16-osios rytą Kaunas buvo 
pasipuošęs tautinėmis vėliavomis ir 
languose pastatytais Vytauto, Kęstučio 
ir kitais paveikslais, žadinusiais žmonių 
širdyse garbingos praeities prisiminimus. 
Nepriklausomybės dienos iškilmės prasi-
dėjo 10.30 val. iškilmingomis pamaldomis 
Kauno katedroje. Pamaldose dalyvavo 
Valstybės tarybos, Ministrų kabineto ir 
visuomeninių organizacijų nariai. Dėl 
karo padėties paskelbimo buvo atšauktas 
Viešojoje aikštėje turėjęs vykti kariuome-
nės paradas ir susirinkimai, skirti Lietuvos 
Nepriklausomybės idėjai aiškinti, turėję 
vykti Rotušės, Liaudies namų ir Tilmanso 
salėse. Šventės išvakarėse Kaune buvo 
pakeisti senieji okupantų suteikti gatvių 
pavadinimai – buvęs Caro ir Kaizerio 
vardo prospektas pavadintas Laisvės 
alėja4. 16 val. Valstybės teatre prasidėjo 
iškilmingas Valstybės Tarybos ir Ministrų 
kabineto posėdis. Posėdžiui pasibaigus, 
Vyriausybę sveikino įvairių organizacijų 
atstovai. 

20 val. vakaro Valstybės teatre įvyko 
spektaklis ir koncertas. Kaip rašė rašytojas, 
buvęs parlamentaras Vytautas Bičiūnas, 
idėją surengti vaidinimą pasiūlė Ministrų 
kabinetas, kuris suorganizuoti minėjimą 
pavedė Spaudos biurui, kurio vedėju 
buvo Juozas Pajaujis5. Jis pakvietė pasitarti 
teatralą ir režisierių Antaną Sutkų ir abu 
nutarė vaidinti „Pilėnų kunigaikštį“. Šiaip 
taip buvo gautas veikalas, perrašyti vai-

dmenys ir, paskelbus spaudoje, sukviesti 
artistai. Žymesnius vaidmenis atliko A. 
Sutkus (Margis), Jasiūnienė (Rėda), Sa-
bakonytė (Laimutė), Lekeckas (Šventas), 
J. Strazdas (Gospitaleris), Jurašiūnas, 
Stumbras ir kiti. Vaidinimui paruošti 
buvo likusios 3 savaitės. Dauguma artistų 
dirbo valdžios įstaigose, todėl repeticijos 
vykdavo vakarais „Aušros“ berniukų 
gimnazijos patalpose. Teatras neturėjo nei 
kostiumų, nei dekoracijų. Spektaklio reži-
sierius A. Sutkus, sužinojęs, kad Kybar-
tuose galima nusipirkti didžiulį brezentą, 
pasiuntė ten karininką Juozą Matusaitį. 
Brezentas priklausė vienai vokiečių ka-
rinei įstaigai ir jį galima buvo nusipirkti 
tik, kaip tuomet sakydavo, „šmugelio 
keliu“, o tai jo gabentojui grėsė areštu ar 
dar didesniais nemalonumais. Vargais 
negalais J. Matusaitis atgabeno brezentą 
iš Kybartų į Kauną. Tada atsirado nauja 
kliūtis – Kaune nebuvo dažų dekoraci-
joms. Dailininkas Adomas Galdikas, kuris 
turėjo padaryti dekoracijas, turėjo piešti 
anilinu – rūgštiniais nuodingais juodais 
dažais. Kostiumai taip pat šiaip taip buvo 
pasiūti. Skirtą dieną vaidinimas „Pilėnų 
kunigaikštis“ prasidėjo labai iškilmingai, 
kiek tai leido to meto sąlygos. Publikai 
susirinkus, salėje pasirodė 2 trimitininkai, 
kurių pasirodymas visus be galo sujaudi-
no. Uždangai pakilus, pasirodė trispalvė 
Lietuvos vėliava ir Vytis. Artistų choras 
ir visi susirinkusieji sugiedojo tautos him-
ną, po to prasidėjo vaidinimas. Vytautas 
Bičiūnas rašė: 

„Nors beveik visi vaidinimo daly-
viai buvo mėgėjai, vis dėlto jis paliko 
žiūrovams gilų įspūdį, ypač todėl, kad  
tuomet vokiečių letena Kaune gyvai buvo 
jaučiama.“

Vasario 17 d. tas pats spektaklis buvo 
rodomas mažesnėmis kainomis, kad 

daugiau žmonių galėtų pamatyti6. Spek-
taklį „Pilėnų kunigaikštis“ taip pat buvo 
nutarta parodyti Lietuvos kariuomenės 
dalims. Vienas iš vaidinimų buvo suruoš-
tas Kauno komendantūros kuopai. Jis 
taip smarkiai paveikė Lietuvos kareivius, 
kad jie tuoj po vaidinimo pradėjo rinktis 
miesto sode, ragindami vieni kitus „mušti 
vokiečius“. Su dideliu vargu pasisekė 
nuraminti įsikarščiavusius kareivius. Po 
to įvykio „Pilėnų kunigaikštis“ daugiau 
nebuvo vaidinamas.

Pasibaigus Nepriklausomybės ko-
voms, savanoriais pripažinti daugiau 
kaip 10 000 žmonių. Dauguma Lietuvos 
gyventojų pritarė Lietuvos valstybės 
atkūrimui, rėmė Lietuvos kariuomenę, 
rinko jai aukas. Jeigu žmonės būtų neno-
rėję Nepriklausomybės ir netikėję, kad 
galima atkurti tautinę valstybę, jos ir 
nebūtų buvę. Per 22 Nepriklausomybės 
metus patriotiškai išugdyta karta suge-
bėjo 10 metų kovoti partizaninį karą prieš 
šimtus kartų gausesnes okupacines SSRS 
jėgos struktūras; tęsti antisovietinį pasi-
priešinimą, pasitelkusi laisvą spausdintą 
žodį, ir įkvėpti jau okupuotoje Lietuvoje 
užaugusias kartas atkurti Lietuvos Nepri-
klausomybę.

1 Kaunas vasario 17 d. Lietuva, 1919-02-18, 
Nr. 33, p. 1.

2 Prieš 10 metų (Iš kun. P. Dogelio kalėjimo 
užrašų). Rytas, 1929-02-15 Nr. 39, p. 2.

3 Mūsų įkaitai. Nepriklausomoji Lietuva, 1919-
08-03, Nr. 83, p. 1

4 Tautos šventė Kaune. Lietuva, 1919-02-18, 
Nr. 33, p. 1.

5 Bičiūnas, Vytautas. Kaip buvo minima 
pirmą kartą Vasario 16-ji. Trimitas, 1934-02-15, 
Nr. 7, p. 135.

6 Tautos šventės dienos tvarka. Lietuva, 1919-
02-16, Nr. 32, p. 2.
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Galite įsigyti 2012 m. įrištą Vorutos laikraščio metinį komplektą. 

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

Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, 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

K236 Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.  
sankryža

K369 Klaipėda, Taikos pr. 101

K436 Marijampolė, Stoties g. 2

K466 Panevėžys, Savanorių a. 5

K558 Šiauliai, Tilžės g. 109

K78 Trakai, Vytauto g. 90

K45 Vilnius, Gedimino pr. 19

K7 Vilnius, Gedimino pr. 31

K6 Vilnius, Gedimino pr. 44

K110 Vilnius, Geležinkelio g. 16

K8 Vilnius, Gynėjų g. 1

K145 Vilnius, Konstitucijos pr. 12

K44 Vilnius, Lelevelio g. 2

K5 Vilnius, Sodų g. 22 – 
autobusų stotis

K572 Vilnius, Sodų g. 22

K26    Vilnius, Sodų g. 22

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt
12 mėn. 39,78 Lt

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, moks-
leiviams, studentams, mokytojams (indeksas 0136)

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt
12 mėn. 37,09 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio 
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, švenčių dienas ir – kai kuriose kaimo 

vietovėse – pirmadienius. Periodinius leidinius galima 
užsakyti ir internetu, tinklapyje www.post.lt.

www.post.lt.

Didžiai gerbiamam kunigui prelatui
Pranui Gaidai Gaidamavičiui

Sveikiname Jus  99-ųjų gimimo metinių  proga.
Džiaugiamės Jūsų reikšmingais darbais siekiant sužadinti ir pa-

kreipti žmonių mintis tikrųjų vertybių kryptimi. Jūs gerai supratote, ką 
reiškia žmogui netekti savo šaknų, ką reiškia netekti tikėjimo ir puikiai 
tai perteikėte savo nemirtingose knygose. 

Nors didelę savo gyvenimo dalį praleidote svetur, tačiau visais savo 
darbais, visa savo veikla kvietėte žmones neprarasti vilties, saugoti 
dvasines ir moralines vertybes. Visa Jūsų kūryba, o ypač ,,Didžiojo 
nerimo“ mintys, nepaprastai aktualios ir šiandien mums visiems.

Linkime geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos vardu:
Tarybos pirmininkas Leonas KEROSIERIUS
Atsakingasis sekretorius Algimantas BUDRIŪNAS
Istorinės grupės vadovas Gediminas ADOMAITIS

Kunigas prelatas teologijos daktaras Pranas Gaida-Gaidamavičius – viena iški-
liausių šių dienų krikščioniškosios filosofinės minties asmenybių, savo gyvenimu ir 
kūryba kėlusių lietuvių dvasią išeivijoje ir savo tėvynėje Lietuvoje. 

1940 m. pasitraukė į Vakarus. 1950 m. atvykęs į Kanadą, pradėjo dirbti ,,Tėviškės 
žiburių“ savaitraščio redakcijoje. 1961 m., mirus šio savaitraščio redaktoriui, žinomam 
Lietuvos istorikui dr. Adolfui Šapokai, perėmė šio savaitraščio redaktoriaus pareigas. 
2010 m., sulaukęs garbaus amžiaus, pasitraukė iš redaktoriaus 
pareigų  ir tais pačiais metais grįžo į Lietuvą, gyvena 
Šv. Domininko namuose Aukštadvaryje.       

2002 m. prelatas Pranas Gaida–Gaidamavičius apdovanotas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 
2009 m. – ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro 
didžiuoju kryžiumi.  

Vilniaus Sąjūdžio taryba

 Lietuvių švietimo draugijos pirmininkui 
Algimantui Masaičiui

Nuoširdžiai sveikiname visus švietimo draugijos „Rytas“ narius ir rėmėjus organizacijos darbo šimto metų 
sukakties proga. Ištisos kartos „Ryto“ suburtų patriotų skyrė savo jėgas, žinias ir sugebėjimus Vilniaus krašto 
švietimui, ujamo, užgožiamo lietuviškumo gynimui ir gaivinimui.

Ypač didžios pagarbos nusipelnė pirmųjų dešimtmečių draugijos nariai. Draugija, sutelkusi žmones kil-
niam tikslui, išsikovojo teisę steigti mokyklas, skaityklas, knygynus, rengti įvairius kursus, paskaitas, mokyti 
suaugusius. Ji turėjo krašte daug mokyklų, dvi gimnazijas, Mokytojų seminariją. Bet mokyklos buvo valdžios 
uždarinėjamos, mokytojai kilnojami iš vietos į vietą, atleidinėjami, persekiojami, ujami, tremiami. Tie metai, 
žmonių pasiaukojimas ir atkaklumas neužmirštami, liko šventu pavyzdžiu vėlesniems kartoms. 

Draugija svetimųjų buvo uždaryta. Bet ji vėl gyva! Jos atgaivinimas – viso krašto laimėjimas.
Nuoširdžiai linkime sėkmingai tęsti labai labai svarbų darbą. Duok, Dieve, Jums sėkmės!

Cingų labdaros fondo valdyba

Jonas Endriukaitis
Zigmas Zinkevičius
Jonas Vasiliauskas

2013-01-31, Vilnius

 
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“

pirmininkui p. Algimantui Masaičiui
Prieš šimtą metų, sudėtingomis karo ir okupacinėmis sąlygomis įkurta draugija siekė kilnių tikslų – šviesti 

žmones. Stokota mokytojų, mokyklų, tačiau buvo didelis noras skleisti ir priimti lietuvišką žodį, raštą. Lai-
mei, tuomet Lietuvoje kaupėsi šviesuomenė, kuri aiškiai matė būtinybę aukoti save ir lėšas kilniam reikalui. 
Tačiau žinoti ir vykdyti išsikeltą uždavinį visuomeniniais pagrindais, dar okupacinėmis sąlygomis, nebuvo 
paprasta. Kiekviena auštanti diena atnešdavo džiaugsmo ir nusivylimo akimirkų, juk bundantys Lietuvos 
žmonės kaip krislas badė okupantams akis, o švietėjiškas darbas žadino norą būti savarankiškais ir siekį 
turėti savą valstybę. 

Keitėsi okupantai, veiklos sąlygos, tačiau ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pasirodė prasminga 
atgaivinti lietuvių švietimo draugiją „Rytas“. Daugelis žmonių dėkingi už jos pastangas Pietryčių Lietuvoje 
plėtoti mokymąsi valstybine kalba, gaivinti kultūrinį paveldą. Draugijos veikla, aktualumas kaip ir anksčiau 
pastebimas ir reikalingas.

Esu tikras, kad Rytas, kaip Dienos pradžia, visada bus žadinantis ir prasmingas.

Gediminas Paviržis
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