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„Vorutai“ žinoma, kad Ukmergėje 
buvo Antano Smetonos gimnazija. Kadan-
gi Jūs esate ukmergiškis, gal galėtumėte 
papasakoti apie gimnazijos istoriją, apie 
jos pavadinimų kaitą?

Papasakosiu tik vieną epizodą – bolševi-
kų pastangas ištrinti savo kraštiečio Antano 
Smetonos vardą iš Ukmergės gimnazijos 

pavadinimo ir jų siekimą sumenkinti 
pačios tuo vardu pavadintos gimnazijos 
vaidmenį. 

Kaip tai buvo daroma? 
Lietuviška gimnazija Ukmergėje buvo 

įkurta 1918 m. vasario 5 d., pradėjo veikti 
kovo 6 d. 1938 m. jai buvo pastatyti nau-
ji modernūs rūmai Jono Basanavičiaus 
gatvėje ir į juos perkelta gimnazija buvo 
pavadinta Antano Smetonos vardu. 

Kitoje tos pačios Jono Basanavičiaus 
gatvės pusėje, priešais Antano Smetonos 
gimnaziją, buvo pastatyti modernūs pra-
dinės mokyklos rūmai. Juose 1939 m. įkur-
dinta nauja šešiaklasė reformuota pradinė 
mokykla, pavadinta Jono Basanavičiaus 
vardu.

Lietuvą užvaldę bolševikai tuoj pat 
subolševikino švietimo turinį, gimnazijos 
nebevadino Antano Smetonos vardu, vengė 
vartoti ir Jono Basanavičiaus vardą. Nusiau-
bė gimnazijos patalpas: klasėse užtinkavo 
kryžius ir prezidento Antano Smetonos 

Akad. Zigmas Zinkevičius

„Voruta“ susitiko su akad. prof. habil. dr. Zigmu Zinkevičiumi 
pasikalbėti apie nesusipratimus dėl švietimo įstaigų 

pavadinimų Nepriklausomoje Lietuvoje.

Apie tai, kaip L. Linkevičius 
buvo Seinuose

Seinų ir Punsko kraštas

Irena GASPERAVIČIŪTĖ, Punskas

Š. m. vasario 6–7 d. oficialaus vizito at-
vykęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras net du kartus susitiko su Lenkijos 
lietuvių bendruomene. Skaitant žiniasklaidą 
galima būtų pamanyti, kad nei vienas politi-
kas net tiek dėmesio Lenkijos lietuviams nėra 
skyręs kaip šis ministras, vykdamas gerinti 
santykių su Lenkija. Pirmiausia su Lenkijos 
lietuvių bendruomene ministras susitiko 
ambasadoje Varšuvoje – pranešė žiniasklaida. 
Ir nesvarbu, kad tame susitikime dalyvavo 
trys Varšuvos lietuviai bei dar kažkiek lenkų 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 

tautybės Lietuvos piliečių. Lietuvos radijo ir 
televizijos (LRT) korespondentė Rūta Lan-
kininkaitė iškilmingai pranešė: „Ministras, 
vizitą pradėjęs nuo susitikimo su Varšuvos 
lietuvių bendruomene, sako, kad su Lenkijos 
užsienio reikalų ministru Radoslavu Sikorskiu 
(Radosław Sikorski), kurio kvietimu ir atvyko, 
aptars dvišalius santykius, tautinių mažumų 
klausimus ir Lietuvos pirmininkavimą ES 
tarybai.“

Kitas susitikimas su Lenkijos lietuviais 
vyko besibaigiant vizitui vasario 7 d. Sei-
nuose. Organizatorių pageidavimu, tai buvo 
susitikimas ne su Bendruomenės vadovais, o 
su plačiąja liaudimi. Be mokyklų direktorių, 
organizacijų vadovų, su ministru susitikti 
panoro du seiniškiai.

Po susitikimo kilo labai daug minčių. 
Viena iš jų – kad ministras turėjo galimybę 
važiuoti ir pravažiuoti pro Seinus, čia nesu-
stodamas. Tai būtų buvę naudingiau ir mums, 
Lenkijos lietuviams, ir pačiam svečiui. Buvo 
jaučiama, kad jis iš anksto esąs nuteiktas arba 
nusiteikęs priešiškai čia gyvenančios ben-
druomenės atžvilgiu. Tai kam su ja susitikti? 

Pagėgių krašto garbės piliete 
tapo Eva Jankutė

Giedrė SKIPITIENĖ

Alvydas BUTKUS,
Violeta BUTKIENĖ 

Baltų savimonės raida*

Ar išsaugosime lietuvių kalbą?
Sunerimusio piliečio nuomonė

Kazimieras PETRAUSKAS

Š. m. vasario 25 d., pirmadienį, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai prof.  
Romualdas Ozolas, prof. Bronius Genzelis, 
Birutė Valionytė ir Alvydas Medalinskas 
lankėsi Seinų „Žiburio“, Vidugirių, Naviny-
kų ir Punsko mokyklose, susitiko su Punsko 
valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku. Pasak 
prof. R. Ozolo, jie susidarė pakankamai gerą 
vaizdą ir apie esamą padėtį išgirdo tiesiogiai 
iš žmonių, kurie ten gyvena ir dirba. Signa-
tarai vasario 27 d. spaudos konferencijoje 
„Ar išliks lietuviškos mokyklos Lenkijoje?“ 
LR Seime visuomenei pateikė pačius svar-
biausius pastebėjimus ir išvadas.

A. Medalinskas sakė, kad kiekvienos 
mokyklos uždarymas yra labai skaudus. Ar 
jis būtų Lietuvoje, kai buvo viena po kitos 
uždarinėjamos kaimo mokyklėlės, ar tai 
būtų Pietryčių Lietuvoje; dar labiau skauda, 
kai uždaromi lietuviškos kultūros židiniai 
Punske, Lenkijoje. „Nepamirškime, kad tai – 
Lietuvos etninės žemės, kuriose nuo seno 
gyveno lietuviai, – akcentavo A. Medalins-
kas. – Beveik per dvidešimt metų nuo Lietu-
vos – Lenkijos sutarties pasirašymo iš tikro 
viena po kitos tirpo lietuviškos mokyklos. 
Kažkada reikia sustoti ir Lietuvos valstybei 
skirti daugiau dėmesio lietuvybės, kultūros 
židiniams už Lietuvos ribų, jau nekalbant 
apie Pietryčių Lietuvą. Taigi, jeigu šįkart pa-
vyks tai padaryti, o aš tikiu, kad Vyriausybė 
laikysis savo pažado skirti atitinkamą lėšų 
sumą, tai ateityje reikės galvoti ne apie finan-
sinių skylių lopymą, pagalbą mokykloms ir 
kultūros įstaigoms, bet reikės galvoti apie 
rimtą programą lietuvybės išlaikymui už 
Lietuvos ribų. Pradedant nuo tų žemių, kur 

Š. m. vasario 26 d. prie LR Vyriausybės buvo surengta protesto akcija dėl lietuviškų 
mokyklų uždarymo Lenkijoje

lietuviai gyveno nuo seno – Punskas, Seinai 
(Lenkija), Karaliaučius (Rusija) ir Baltarusija. 
Ir, žinoma, neužmirštant Pietryčių Lietuvos. 
O tai, kad Lietuvos valdžia iki šiol niekaip 
nereagavo iki tol, kol nepasirodė Punsko 
lietuvių pagalbos prašymas padėti, į kurį, 
džiaugiuosi, sureagavo Nepriklausomybės 
Akto signatarai, iš tikrųjų rodo tai, kad, ma-
tyt, arba nekreipiama dėmesio į tuos vargus, 
kuriuos patiria lietuviai tuose kraštuose, 
arba neturime informacijos, kas yra dar 
liūdniau. Neturi informacijos Vyriausybė, 
neturi informacijos ministrai, o tai reiškia, 

kad tai nėra taip svarbu, kaip turėtų būti. 
Tai būtų pagrindinės išvados iš mūsų ke-
lionės“, – sakė A. Medalinskas.  

Lietuva finansuoja net 81 
lenkišką mokyklą! O ką daro 
Lenkija su 5 lietuviškomis?

Prof. B. Genzelį nustebino, kaip Lenkijos 
lietuviai susiklausę, priešingai nei Lietuvoje. 
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Pagėgių krašto garbės piliete tapo Eva Jankutė
Giedrė SKIPITIENĖ, Bitėnai, Pagėgių sav.

Mažoji Lietuva

Jau keleri metai, kai Pagėgių savival-
dybėje Lietuvos nepriklausomybės dienos 
minėjimas Vasario 16-ąją pažymimas pras-
mingu renginiu. Tą dieną vyksta koncertas, 
kuriame pasirodo talentingi moksleiviai, 
Pagėgių kultūros centro suaugusiųjų meno 
kolektyvai. Vasario 16-ąją pagerbiami gy-
ventojai, savo darbais nusipelnę Pagėgių 
kraštui. Iš pradžių ši nominacija buvo pava-
dinta „Metų žmogaus titulu“. Nuo 2010 m. 
įteikiamos Pagėgių krašto garbės piliečio 
regalijos. Pirmasis Pagėgių krašto garbės 
piliečio vardas suteiktas Vydūno draugijos 
pirmininkui, filosofijos ir humanitarinių 
mokslų daktarui, docentui Vaclovui Bag-
donavičiui, 2011 m. garbės piliečio vardą 
pelnė profesorius habilituotas daktaras 
Vytautas Juodkazis. 2012 m. Pagėgių krašto 
garbės piliečio vardas suteiktas Evai Mildai 
Jankutei-Gerolai.

Šiemet Pagėgių kultūros centro salėje 
sveikindamas gausiai susirinkusius sa-
vivaldybės gyventojus su Vasario 16-ąją 
meras Virginijus Komskis sakė: „Ši diena, 
simbolizuojanti valstybingumą ir vienybę, 
susideda iš didžiųjų vertybių: laisvės, ne-
priklausomybės, pilietiškumo, gimtosios 
kalbos, kultūros ir tradicijų. Tegul šios verty-
bės nebūna parduodamos, bet perduodamos 
iš kartos į kartą. Tesuteikia tvirtybės brangi 
istorinė praeitis, telydi mūsų darbus pagarba 
žmogui ir Tėvynei.“

Aušrininko Martyno Jankaus 
vaikaitė – kultūros mecenatė

Spaustuvininko, aušrininko, varpininko, 
Tilžės akto signataro, Valstybės Tarybos 
nario, Mažosios Lietuvos patriarchu vadinto 
bitėniškio Martyno Jankaus vaikaitė Eva Jan-
kutė-Gerola yra seniai nusipelniusi pagėgiš-
kių pagarbos. Ji yra sakiusi: „Aš per amžius 
būsiu Eva Jankutė“, tuo lyg patvirtindama 
savo priklausomybę Lietuvai. 

Gimusi Bitėnuose, senelio Martyno 
Jankaus sodyboje, ankstyvąją vaikystę ir 
mokyklines vasaros atostogas, kiek jų turėta 
Lietuvoje, Eva leisdavo pas senelius Bitėnuo-
se. Po Antrojo pasaulinio karo šeima atsidū-
rė Vokietijoje, čia ji baigė gimnaziją. Po to 
jauna mergina skynėsi kelią savarankiškai. 
Atvykusi į Čikagą (JAV) naktimis dirbo, o 
dienomis studijavo koledže. Baigusi mokslus 
dirbo medike. Dvidešimt metų (1958–1978) 
gyveno Italijoje. 1978 m. Eva Jankutė grįžo 
į JAV, apsigyveno Niujorke. Nuo tada Eva 
aktyviai įsijungė į lietuvybę puoselėjančių 
organizacijų veiklą. Ji tapo Mažosios Lie-
tuvos rezistencinio sąjūdžio, turėjusio savo 
atstovų Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo 
komitete (VLIK), vicepirmininke, organiza-
vo įvairias lietuvybę puoselėjančias akcijas, 
rėmė lietuviškus leidinius. 2005 m. Mažosios 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis savo veiklą nu-
traukė, o įgaliojimus perdavė Lietuvoje vei-
kiančiai Mažosios Lietuvos reikalų tarybai 
(MLRT). Eva Jankutė yra šios organizacijos 

Vasario 16-osios iškilmėse iš kairės: Loreta Stašinskienė, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus 
Komskis, Eva Milda Jankutė-Gerola, Augustas Dravininkas 

Evą Mildą Jankutę-Gerolą  apdovanojimo proga sveikino Pagėgių krašto visuomeninės organizacijos 
„Sandūra“ pirmininkas Viktoras Milašauskas ir Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė

garbės narė. Eva Jankutė dalyvavo Mažosios 
Lietuvos fondo veikloje, buvo jo valdybos 
narė ir aktyvi mecenatė.

Dar gyvendama Niujorke, ji prisidėjo 
prie paminklo 1923 m. Klaipėdos sukilimui 
atminti statymo Šilutėje. Eva Jankutė daly-
vavo lietuvių išeivių įsteigto „Kultūros židi-
nio“ veikloje. Per čia organizuotus renginius 
susipažino su tapytoju, prieškaryje vadintu 
Lietuvos marinistu, Česlovu Janušu, įsigijo 
keletą jo paveikslų, kuriuos 2007m. padova-
nojo Lietuvos dailės muziejaus (LDM) Prano 
Domšaičio galerijai Klaipėdoje. Ši dovana 
ypač vertinga, nes Česlovo Janušo paveikslų 
Lietuvoje yra vos keli.

Grįžusi į Lietuvą Eva Jankutė pargabe-
no didelę dalį išsaugoto šeimos archyvo. 
Dokumentus, nuotraukas ji perdavė Klai-
pėdos universiteto bibliotekos archyvui. 
Šių dokumentų pagrindu rengiama išsami 
monografija apie Martyną Jankų. Martyno 
Jankaus muziejui Bitėnuose Jankutė dova-
nojo vyriausios Martyno Jankaus dukros 
Elzės, po karo gyvenusios Toronte (Kanada), 
tautinius drabužius, vertingų nuotraukų, 
dokumentų. 

Lietuvoje Eva Jankutė tapo „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“ visų keturių tomų 
garbės mecenate, nacionalinio Lietuvos 
istorijos laikraščio „Voruta“ rėmėja. Bitėnų 
kapinėse, kuriose palaidoti jos artimieji, 
pastatė paminklus, taip pat ir savo seneliui 
Mažosios Lietuvos patriarchui Martynui 
Jankui. Skaudančia širdimi ji aplankė sunio-
kotas ir sunykusias Bitėnų–Šilėnų kapines, 
kurios yra Martyno Jankaus brolio ir jo šei-
mos, artimųjų iš mamos pusės bei daugybės 
pažinotų ir nežinomų bitėniškių amžinojo 
poilsio vieta. Eva nutarė sutvarkyti šias 
kapines. Savo lėšomis ji finansavo tvoros, 
vartų, paminklo „Prūsų Lietuvos ainiams 
atminti“ pastatymą. 2006 m. Eva Jankutė 
įsteigė Martyno Jankaus vardo kultūros 
paveldo saugojimo ir puoselėjimo premiją. 
Visai neseniai, tvarkydama šeimos doku-
mentus, ji atkreipė dėmesį į vieną vokiečių 
kalba surašytą raštą. Jame nurodytas Klaipė-

doje gyvenančio Martyno Jankaus adresas. 
Padedama MLRT narių Eva išsiaiškino, kad 
namas nurodytu adresu tebestovi. Iki šiol 
sklandė nuomonė, kad namas Klaipėdoje, 
kuriame Martyno Jankaus šeima įsikūrė po 
Bitėnų spaustuvės bankroto 1909 m., buvo 
sugriautas per karą. Taigi, Evos Jankutės 
dėka atvertas dar vienas istorijos puslapis. 
Greitai namą Šaulių gatvėje papuoš memo-
rialinė lenta. Nusprendus Klaipėdoje statyti 
paminklą Vilhelmui Storostai-Vydūnui Eva 
Jankutė labai džiaugėsi ir tapo pirmąja pa-
minklo Vydūnui statymo mecenate.

2011 m. liepos 6-ąją Evos Jankutės nuo-
pelnai Lietuvai valstybės Prezidentės buvo 
įvertinti apdovanojant ją ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Pagerbti kuklūs savivaldybės 
gyventojai

2013 m. Vasario 16-osios proga priėmusi 
Pagėgių krašto garbės piliečio regalijas ir 
pasirašiusi garbės piliečių knygoje, šventės 
dalyviams Eva Jankutė sakė: „Dėkoju vi-
siems už šį apdovanojimą. Visi mano darbai 
ir veikla nebuvo skirti apdovanojimui gauti. 
Šilėnų kapinių sutvarkymas buvo mano 
sąžinės reikalas, nes ten amžino poilsio 
atgulė mano giminaičiai. Už suteiktą garbę 
ir šį gražų apdovanojimą norėčiau padėkoti 
Pagėgių savivaldybės merui bei visiems, prie 
to prisidėjusiems.“

Iškilmingai buvo pranešta, kad garbės 
pilietis tais metais privalo uždegti Joninių 
laužą ant Rambyno kalno. Evai Jankutei 
ši pareiga maloni – ji pratęs savo senelio, 
Rambyno kalno švenčių gaivintojo ir puo-
selėtojo, tradiciją.

Vasario 16-osios proga Pagėgiuose „Už 
nuopelnus Pagėgių kraštui“ buvo pagerbti 
dar trys savivaldybės gyventojai. Pirmoji 
paminėta Ona Blankienė, kuri dėl ligos nega-
lėjo dalyvauti šventėje, bet jos padėkos kalbą 
salėje susirinkę žmonės pamatė ekrane. 

Gavus garbingą apdovanojimą Pagėgių 
krašto garbės pilietę Evą Mildą Jankutę-Gerolą 
sveikino Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 

istorijos ir archeologijos instituto
 direktorė Silva Pocytė

2012 m. Pagėgių krašto garbės piliečio vardas suteiktas Evai Mildai Jankutei-Gerolai

Ona Blankienė organizavo, aktyvino 
Vilkyškių evangelikų liuteronų bažny-
čios tvarkymo darbus, dažnai, susidūrusi 
su aplinkinių abejingumu, dirbo viena, 
kol sandėliu paversta šventovė vėl tapo 
bažnyčia. Ji užmezgė santykius su krašto 
išeiviais gyvenančiais Vokietijoje, Šerei-
klaukio dvaro savininkų palikuonimis, 
yra viena iš Šereiklaukio bendruomenės 
subūrimo iniciatorių, viena Šereiklaukio 
kaimo muziejaus įkūrėjų. Daug prisidėjo 
prie senųjų krašto kapinių tvarkymo, 
krašto istorijos saugojimo ir puoselėjimo. 
Tardama padėkos žodį Ona Blankienė 
savo darbų nesureikšmino, sakė laukianti 
dienos, kai pakils iš ligos patalo ir galės 
tęsti pradėtus darbus. „Visa tai, ką mes 
darome, yra daroma Lietuvai, mūsų vai-
kams ir anūkams“, – šypsojosi ekrane Ona 
Blankienė.

Antrasis apdovanojimo „Už nuopelnus 
Pagėgių kraštui“ nominantas – Augustas 
Dravininkas. 2002 m. Augustas Dravi-
ninkas pelnė geriausio Klaipėdos krašte 
privačiai dirbančio veterinaro vardą. Jis 
yra ilgametis Rukų evangelikų liuteronų 
parapijos pirmininkas. Visą gyvenimą Au-
gustas Dravininkas triūsė Šilgaliuose, ne-
ieškojo geresnių kraštų, naudos, nesiveržė 
į karjeros aukštumas, netroško garbės. 

Trečioji nominacija „Už nuopelnus 
Pagėgių kraštui“ atiteko Pagėgių savival-
dybės Neįgaliųjų draugijos pirmininkei 
Loretai Stašinskienei. Šios moters energija, 
ryžtas, altruizmas daro stebuklus. Nuo 
2000 m. ji vadovauja draugijai, kurioje 
apie 400 narių. Jai pavyko sukurti platų 
socialinių paslaugų tinklą, organizavo 
renginius, ekskursijas, sporto varžybas, 
sudarė galimybes ir skatino burtis meni-
niams kolektyvams.

Šventinį minėjimo renginį vainikavo 
Lietuvos liaudies kultūros centro muzikinė 
paroda „Lietuvių tautinis kostiumas“.

Eugenijaus Skipičio nuotr.
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Pagulbiniai ir Antgulbiniai (Baltriškiai). II d. 
Knygos, bitės ir likimai

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Kaimelyje tebestovėjo 2 gyvenamieji 
namai su 3 butais. Ten gyveno 15 žmonių 
(7 vyrai ir 8 moterys). Tarp jų atsirado 2 
katalikai – gal atvykėliai samdiniai iš Di-
džiosios Lietuvos.

Kaip ir anksčiau, dvi Antgulbinių sody-
bos buvo susiglaudusios į bendrą grupelę 
šiauriau senojo panemunių vieškelio. Per 
visą šimtmetį iš tos nelabai sėkmingos 
vietos trauktis nenorėta.

XIX a. pabaigoje pradėtas minėti gal 
naujas Antgulbinių bendruomenės lyderis 
Jonas Gavėnas, įsigijęs paupio pievų skly-
pus abiejuose Nemuno krantuose. XX a. 
pradžioje jis jau vadintas Antgulbinių dva-
rininku, valdžiusiu 53 ha žemės. Veikiausiai 
tas veiklus lietuvininkas sugebėjo prasigy-
venti ir išsikovoti savo ūkiui kaimiškojo 
dvarelio teises ir tam tikras privilegijas.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Antgul-
biniai valdė 54,5 ha žemės, už kurią per 
metus reikėjo sumokėti 166,9 markes žemės 
našumo mokesčio. Ten stovėjo 2 sodybos 
(veikiausiai greta dvarininko Gavėno sody-
bos dar buvusi samdinių sodybėlė), kuriose 
laikyti gyvuliai ir naminiai paukščiai.

Tada laikyti 8 arkliai (iš jų 6 suaugę), 22 
galvijai (iš jų 11 melžiamų karvių ir telyčių), 
29 kiaulės. Avių ir ožkų visai nelaikyta. 
Metų gale kaime rastos 9 žąsys ir 25 vištos. 
Turėta nemažai bičių: Antgulbiniuose ap-
tikta 14 avilių, iš kurių 3 buvo naujoviški 
(vežiojami). Mažame kaimelyje augo didelis 
sodas su 89 vaismedžiais (24 obelimis, 10 
kriaušių, 55 vyšniomis). Veikiausiai nauja-
sis dvarininkas kūrė pagrindus geresniam 
gyvenimui.

1925 m. surašant Klaipėdos krašto gy-
ventojus, Antgulbiniuose rasta 11 žmonių, 
kurie valdė 55 ha žemės. Tada kaimelis 
priklausė naujajai Pagėgių apskričiai, 
Viešvilės parapijai ir valsčiui. Paštas buvęs 

Baltupėnuose, mokykla Pagulbiniuose, o 
visos kitos svarbesnės įstaigos – netolimoje 
Viešvilėje.

Iki Antrojo pasaulinio karo senojoje 
Antgulbinių kaimavietėje tebestovėjo di-
džioji Gavėno dvarelio sodyba su samdinių 
sodybėle greta. Tas kaimelis daugiau taip 
ir nesiplėtė.

Geriau sekėsi Pagulbiniams. Ten dar 
tebebuvo likusi nemaža dalis senovinės 
kaimavietės (įsikūrusios ant Nemuno 
slėnio kranto, virš apačioje tyvuliavusios 
senvagės, šalia senovinio panemunių vieš-
kelio, tapusio kukliu keliuku iš Viešvilės į 
Baltupėnus). Ten buvo susiglaudę keliolika 
įvairaus dydžio sodybų, kuriose gyveno 
Jurgaičiai, Daigoraičiai, Puslaičiai, Ribai-
čiai, Šernaičiai, Kaušai, Žagūnai ir kiti.

Šiauriau ties Pagulbinių kaimo upėmis 
stovėjo mokykla, o netoliese ir gaisrinė (kai-
mas turėjo savanorių gaisrininkų komandą). 
Kaimo valdų vakariniame pakraštyje buvo 
Bormano dvarelis, kurio erdvioje sodyboje 
stovėjo stambūs ūkiniai statiniai. 

Tarp Pagulbinių kaimo branduolio ir 
Viešvilės, prie senojo panemunių vieškelio, 
dar gyveno Simokaitis, Šakaitis, Šventorius 
ir Jankovskis-Jankauskas. Šiauriniame 
kaimo valdų pakraštyje, jau pamiškėje, 
stovėjo Jurgaičio vienkiemis, netoliese dar 
gyveno Seilius.

Dar viena pavienių sodybų eilė rikiavosi 
palei šiaurinį keliuką nuo Pagulbinių kapi-
nių link Viešvilės. Ten gyveno Mockaičiai, 
Dilbos, Petraičiai, Mačiulaičiai, Steputaičiai, 
Velbaičiai ir Rimkai.

Beveik visi tie lietuvininkai iš savo 
gimtinės privalėjo pasitraukti, kai 1944 
m. rudenį artėjant frontui, buvo paskelbta 
priverstinė vietos gyventojų evakuacija. 
Susikrovę kiek turto, jie savo arkliniais ve-
žimais turėjo keltis per Nemuną ir keliauti 
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vis tolyn į Vakarus, kartais ir nebespėjant 
pralenkti sparčiai į Vakarus besistumian-
čios fronto linijos. Kai kas iš atsitraukusiųjų 
ar pakelėje įstrigusiųjų vėliau bandė grįžti 
į tėviškę, bet sovietų okupuotame krašte jų 
niekas nebelaukė.

Nuo 1944 m. niokotuose Pagulbiniuose 
teliko tik kelių kuklių sodybėlių fragmentai, 
o Antgulbinių sodybų neliko nei ženklo. 
Ypač suniokotos didžiosios Pagulbinių 
kapinės, iš kurių pagrobti beveik visi ten 
stovėję dailūs antkapiniai paminklai ir 
kryžiai, išrausiant nemažai palaidotųjų pa-

laikų. Bevardės liko ir Antgulbinių kapinai-
tės – ten nebeliko įrašų apie panemuniuose 
šimtmečiais gyvenusius lietuvininkus.
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bareljefus, sunaikino puošnų triptiką, bu-
vusį antrojo aukšto fojė. Pačią gimnaziją 
„pakrikštijo“ Jono Biliūno vardu. 

Pokario metais Antano Smetonos gim-
nazijos tęsinys vidurinė mokykla (įvairiais 
vardais vadinta) veikė nenutrūkstamai visą 
laiką ir dabar tebeveikia.

Buvusi Jono Basanavičiaus pradinė 
mokykla apie 1949 m. išaugo į vidurinę ir 
buvo pavadinta Ukmergės 1-ąja vidurine 
mokykla, o Antano Smetonos gimnazijos 
tęsinį nuo tada imta vadinti Ukmergės 
2-ąja vidurine mokykla. Tokie pavadini-
mai neatitiko tikrovės, nes 1-ąja vadinta 
mokykla buvo daug jaunesnė (net keliais 
dešimtmečiais) už vadinamą 2-ąja mokykla, 
kurios ištakos siekia 1918 m. Ukmergės 
bolševikai tokius tikrovės neatitinkančius 
pavadinimus įvedė ir visą laiką jų atkakliai 
laikėsi stengdamiesi suniekinti savo kraš-
tietį Antaną Smetoną, ištrinti jo vardą iš bu-
vusios mokyklos (gimnazijos) pavadinimo, 
o to padaryti nepasisekus, pačią mokyklą, 
priešingai tikrovei, pavertė antrąja, o už ją 
daug jaunesnę mokyklą – 1-ąja Ukmergės 
vidurine mokykla.

Kodėl kyla tokių nesusipratimų?
Nors neatitinkantys įsteigimo chro-

nologijos mokyklų pavadinimai šokiravo 
vyresniosios kartos ukmergiškius, tačiau 
bolševikuojančių miesto vadovų mąsty-
senoje tam tikro jų recidyvo išliko. Sąmo-
ningai ar nesąmoningai ir dabar dar vis 

stengiamasi nutylėti Antano Smetonos gim-
nazijos vaidmenį. Jis dirbtinai perkeliamas 
Jono Basanavičiaus gimnazijai (vidurinei 
mokyklai).

Pastarajai (Jono Basanavičiaus vidurinei 
mokyklai) nuo 2006 m. ėmė vadovauti ener-
gingas direktorius Valentinas Gendvilis. 
Jis pagyvino ir išplėtojo mokyklos veiklą. 
Jai 2008 m. buvo išrūpintas gimnazijos sta-
tusas. Nuo tada Ukmergėje veikė jau nebe 
viena, bet dvi gimnazijos.

Kaip anksčiau, bolševikams valdant, 
taip ir Lietuvai atgavus laisvę, miesto va-
dovai stengėsi pagrindinį dėmesį skirti Jono 
Basanavičiaus vidurinei mokyklai (vėliau 
gimnazijai), palikdami nuošaly Antano 
Smetonos gimnaziją, kurios atliktą praeityje 
labai didelį vaidmenį jie „užmiršo“ arba 
stengėsi perkelti Jono Basanavičiaus mo-
kymo įstaigai. Taip elgiantis neišvengiamos 
kuriozinės situacijos. Į vieną iš tokių buvau 
ir aš patekęs.

Gal galėtumėte daugiau papasakoti 
apie šią patirtį?

Kaip ukmergiškį, mane rajono garbės 
piliečio vardui suteikti pasiūlė ne Antano 
Smetonos gimnazija, kurioje mokiausi ir 
kurią (įvairiai vadintą) baigiau, bet Jono 
Basanavičiaus gimnazija, man visai sveti-
ma, kurioje nesu mokęsis nė vienos dienos 
ir kurios, kaip gimnazijos ar net vidurinės 
mokyklos, tada dar nė nebuvo. Antano 
Smetonos gimnazija nebuvo atstovaujama 

nė iškilmingame garbės vardo suteikimo 
posėdyje (nesimatė jos direktoriaus Adolfo 
Girdžiūnos). Juos pakeitė Jono Basanavi-
čiaus gimnazijos atstovai. Vietiniai žurna-
listai, aprašydami mano gyvenimą, nutylėjo 
Antano Smetonos vardą gimnazijos, kurioje 
mokiausi, pavadinime, ją vadino tiesiog 
Ukmergės gimnazija.

Kaip reagavote į šį nesusipratimą?
Visą tą neteisybę teko negirdomis pra-

leisti, nuryti lyg kokią karčią piliulę. Negi 
ginčysies ir gadinsi šventės rimtį.

Kaip tokių nesusipratimų išvengti? 
Kaip turėtų būti?

Tokių tikrovę iškreipiančių situacijų, 
kaip nurodytoji, nebus išvengiama iki tol, 
kol miesto vadovų sąmonėje išliks įsišakni-
jęs, gal jau ir nebesąmoningas, bolševikinis 
požiūris – nutylėti didžiojo savo kraštiečio 
Prezidento Antano Smetonos vardą.

Ateityje būtina liautis Jono Basanavi-
čiaus gimnazijai priskirti nuopelnus, kurie 
priklauso Antano Smetonos gimnazijai, 
ypač iš tų laikų, kada ši buvo vienintelė 
gimnazija Ukmergėje.

Nereikia laikyti Jono Basanavičiaus 
gimnazijos auklėtiniais, kaip dabar daroma, 
tų žymių asmenų, kurie iš tikrųjų buvo 
Antano Smetonos gimnazijos absolventai, 
tokių kaip Osvaldas Aleksa, Romualdas 
Baltrušis, Jonas Balžekas, Vladas Rajeckas, 
Lionginas Šepetys, Zigmantas Vagonis, 

Algirdas Vrubliauskas, Henrikas Zabulis. 
Jeigu kuris iš jų prieš tai yra lankęs Jono 
Basanavičiaus pradinę mokyklą, tai esmės 
nekeičia.

Nereikia savintis Antano Smetonos 
gimnazijos žymiųjų pedagogų, pvz., Anū-
pro Kalniūno, Elzės Mikalauskienės, Prano 
Šližio, Petro Steponavičiaus, Broniaus 
Strazdo ir kt., net jeigu kuris iš jų yra dirbęs 
ir pradinėje mokykloje. 

Ateityje vengtina Jono Basanavičiaus 
gimnaziją (vidurinę mokyklą) vadinti 
Ukmergės 1-ąja, o Antano Smetonos gim-
naziją – Ukmergės 2-ąja vidurine mokykla. 
Esant būtinam reikalui taip daryti, reikia 
bent paaiškinti tokio vadinimo kilmę. 
Kitaip skaitytojai (klausytojai) bus toliau 
klaidinami. 

Praeities mes nebepakeisime. Kokia ji 
buvo, tegu ir lieka. Bet toliau jos nebekai-
taliokime. Ji neturi trikdyti mūsų puikios 
ateities kūrimo, kurį skatins tik tiesa. 

Ar esate parengęs publikacijų apie 
mokyklą, kurią baigėte? 

Plačiai Ukmergės gimnazijos istoriją esu 
aprašęs neseniai pasirodžiusiame almana-
cho „Eskizai“ tome.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi 
Juozas VERCINKEVIČIUS, 

Trakai

„Vorutos“ pokalbis

Kaip Ukmergės bolševikai siekė 
ištrinti prezidento Antano Smetonos vardą

„Voruta“ susitiko su akad. prof. habil. dr. Zigmu Zinkevičiumi pasikalbėti apie nesusipratimus dėl švietimo įstaigų 
pavadinimų Nepriklausomoje Lietuvoje.

Atkelta į 1 p.

Po 1944 m. išrausus Pagulbiniuose palaidotųjų kapus, ten primėtyta ir sutrūnijusių karstų liekanų. 
Ši daili angelo figūrėlė XIX a. pabaigoje puošė pasiturinčio pagulbiniškio karsto kojelę

Pabaiga
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Baltų savimonės raida*
Lietuva – Latvija 

Lietuviai ir latviai – dvi vienintelės li-
kusios baltų tautos su dviem vienintelėmis 
valstybinėmis baltų kalbomis. Šį statusą kal-
bos gavo XX a. pradžioje, susikūrus nacionali-
nėms Lietuvos ir Latvijos Respublikoms. 

Tačiau lietuviams iki šiol problemiška 
atrodo jų etninė savivoka – dėl jos atsiradimo 
laiko ir pačios sąvokos tebevyksta istorikų, 
kalbininkų ir etnologų diskusijos, kuriose 
mėginama skaidyti lietuvio savimonę į 
baltiškąją (lietuviškąją) ir slaviškąją (baltaru-
siškąją, lenkiškąją). Toks lietuvio savimonės 
skaidymas ir blaškymasis neigiamai atsiliepia 
visuomenės konsolidacijai bei santykiams 
su kaimyninėmis slavų tautomis, kurios 
lietuvių savimonės silpnumą naudoja savo 
politiniams tikslams. Latviai tokio dvejini-
mosi išvengė, tad jų bendruomenė atrodo 
sutelktesnė ir atsparesnė dabartiniam slavų 
ideologiniam spaudimui. Latvijoje nėra nė 
vieno latvio istoriko ar politologo, palaikančio 
slaviškąją ar germaniškąją šalies istorijos in-
terpretaciją. Lietuvoje, deja, turime ir politikų, 
ir istorikų lietuvių, pateisinančių ir platinan-
čių rusiškąją ar lenkiškąją imperinę-aneksinę 
istorijos versiją. 

Čia mėginsime panagrinėti šių skirtumų 
atsiradimo priežastis, sugretinę lietuvių ir 
latvių istorinę patirtį.

 

Istorinės sąlygos

Nepaisant to, kad Lietuva nuo XIII a. tu-
rėjo valstybingumą, oficialioji jos raštų kalba 
per visą laikotarpį buvo rusėnų, vėliau, nuo 
XVII a. pabaigos – lenkų, XIX a. – rusų. Latviai 
savos valstybės sukurti nespėjo – nuo XIII a. 
jų teritorijoje įsitvirtino okupantai vokiečiai, 
tad oficialiąja buvo tapusi vokiečių kalba. 
Nuo XVIII a. pradžios Rusijos imperijai pra-
dėjus plėsti savo valdas Baltijos regione, čia 
oficialiąja tapo rusų kalba.

Nuo XVII a., vokiečių ir švedų valdomose 
latvių žemėse galutinai įsitvirtinus protestan-
tizmui, latvių valstiečių kultūrinis ir ekono-
minis lygis tolydžio gerėjo ir atitinkamai to-
lydžio ėmė skirtis nuo vis labiau atsiliekančių 
LDK ir Latgalos valstiečių. Lietuvos atveju 
tai galima palyginti su Mažosios Lietuvos ir 
LDK situacija. XX a. tie skirtumai ryškiausiai 
pasijuto po Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos (1923): memelenderiai lietuvininkai 
nė iš tolo nenorėjo tapatintis su kultūriškai 
atsilikusiais aplenkėjusiais atvykėliais žemai-
čiais ar Kauno valdininkais.

Visuomenės luomai ir kalba 

XIII a. pradžioje baltų gentys jau turėjo 
luominę struktūrą, kurią liudija ir to meto 
kronikos (plg. Latvis, 1991: 37–38). Ilgainiui 
nusistovėjo tokia luominė piramidė: val-
dovas arba sritinis kunigaikštis, jo aplinka 
(giminaičiai), kariai, valstiečiai. Suvienijus 
kelias kunigaikštystes ar, Lietuvos atveju, 
sukūrus valstybę, luominė piramidė įgavo 
tokias dalis: valdovas, didikai (magnatai), 
bajorai, valstiečiai. 

Dėl karų su vokiečiais šiaurės baltai 
XIII a. neteko diduomenės: dalis jos žuvo, 
dalis pasitraukė į Lietuvą, dalis tapo laisvai-
siais valstiečiais (vad. kuršu ķoniņi ‘kuršių 
karaliukai’; plačiau žr. Butkus, 1995: 20). Nuo 
XIV a. į ištuštėjusias Livonijos Žiemgalos ir 
Kuršo sritis kėlėsi ar buvo keliami mažiausiai 
karuose nukentėję latgaliai, išplatinę ten savo 
kalbą, kurią veikė ir likusių vietinių kalbų 
ypatumai. II tūkstantmečio viduryje šiaurės 
kuršiai ir žiemgaliai galutinai sulatvėjo. 

Etninėje Lietuvoje situacija buvo kiek 
kitokia. Luominė piramidė išliko, tačiau 
nuo XIV a. pabaigos, t. y. po Krėvos unijos, 
diduomenė ėmė darytis dvikalbė: šalia gim-
tosios lietuvių pradėta vartoti ir lenkų kalba, 
kuri ilgainiui tapo aukštesniojo luomo kalba. 
Lingvistinis lenkėjimas vyko lėtai, luomine 
piramide žemyn (1 pav.).

Tačiau pilietinė savimonė išliko lietuviš-
ka. Tai ryškiausiai rodo Lietuvos diduomenės 
ginčai su lenkais per Liublino Seimus 1569 m., 
Lenkijai spaudžiant Lietuvą dėl unijos. Pati 
unija buvo pasirašyta tik iš antro karto, 

Lenkijai atplėšus nuo Lietuvos Ukrainą, o 
Lietuvai išsireikalavus, kad tai būtų ne LDK 
prijungimo prie Lenkijos, bet susijungimo 
su ja unija, net pavadinime (Abiejų Tautų 
Respublika) pabrėžiant, jog Lietuvos bajorija 
savęs lenkais nelaiko. 

Anų laikų etninės Lietuvos visuomenę 
buvo galima apibūdinti taip: dvi kalbos – vie-
nas etnosas (Butkus, 2011: 99). Kad lietuvių 
kalba diduomenės buvo plačiai vartojama, 
liudija to laikotarpio dokumentai. Vytautas 
laiške (1420) imperatoriui Zigmantui net mė-
gina etimologizuoti Lietuvos kraštavardžius, 
apeliuodamas į lietuvių kalbą (čia ir kitur 
paryškinta mūsų – A. B., V. B.): 

/.../ Sed quod terra Samaytarum est terra 
inferior ad terram Lythwanie, ideo Szomoyth 
vocatur, quod in lythwanico terra inferior in-
terpretatur. Samoyte vero Lythwaniam appe-
lant Auxtote, quod est terra superior respectu 
terre Samaytarum. Samagitte quoque ho-
mines se Lythwanos ab antiquis temporibus 
et nunquam Samaytas appelant, et proper 
talem ydemptitatem (sic) in titulo nostro de 
Samagicia non scribimus, quia totum unim 
est, terra una et homines uni. /.../ 

/.../ Bet kadangi Žemaičių žemė yra žemiau 
negu Lietuvos žemė, todėl ir vadinama Žemai-
tija, nes taip lietuviškai yra vadinama žemesnė 
žemė. O žemaičiai Lietuvą vadina Aukštaitija, t. 
y. iš Žemaičių žiūrint, aukštesne žeme. Taip pat 
Žemaitijos žmonės nuo senų laikų save vadino 
lietuviais ir niekada žemaičiais, ir dėl tokio tapa-
tumo (sic) savo rašte mes nerašome apie Žemaitiją, 
nes viskas yra viena, vienas kraštas ir tie patys 
žmonės. /.../ (BRMŠ, I: 528–529). 

Savo ruožtu lenkų istorikas Janas Dlugo-
šas (Jan Długosz, XV a. vidurys) rašo: 

Lithuani /.../ ibi primum oppidum Wil-
no, quod et in hanc diem caput genti est, /.../ 
condidere. /.../ Sermo his Latinus modica 
varietate distinctus, qui iam ex commercio 
gentium vicinarum, ad proprietatem voca-
bulorum Slavonitarum defluxit. 

Lietuviai /.../ ten įkūrė pirmąjį miestą Vilnių, 
kuris ir šiandien (~1460–1480 m. – A. B., V. B.) 
yra svarbiausias to krašto miestas. /.../ Jų kalba 
yra šiek tiek pakeista lotynų kalba, kuri, jiems 
prekiaujant su kaimynų gentimis, patyrė slavų 
kalbos žodžių įtaką (BRMŠ, I: 558; 578–579). 

Būtent gyvas lietuvių kalbos vartojimas 
ir kitataučių raštininkų pastebėtos jos leksi-
nės paralelės su lotynų kalba leido atsirasti 
legendai apie lietuvių diduomenės kilmę iš 
romėnų. Kelių variantų legenda iš pradžių 
buvusi žodinė, tačiau netruko būti užfiksuota 
ir metraščiuose, o XVI a. išsirutuliojo į pale-
moniškąją ir buvo perrašoma iš vienų istorijos 
knygų į kitas, modifikuojama, kol XVIII a. 
pabaigoje pradėta kritikuoti (žr. Jurginis, 
1971: 118), o XIX a., atsiradus lyginamajam-is-
toriniam kalbotyros metodui, buvo galutinai 
kalbininkų paneigta, lotynų ir lietuvių kalbų 
leksikos paraleles aiškinant kaip šių kalbų 
kilmės iš tos pačios indoeuropiečių prokalbės 
rezultatą. 

Tačiau mums svarbu ne pati legenda, o 
jos grindimas lietuvių ir lotynų kalbų pa-
našumu. Pats grindimas rodo, kad lietuvių 
kalba diduomenės buvo vartojama greta 
lenkų kalbos dar XVI–XVII a. Štai kaip tai 
pateikė Mykolas Lietuvis (Michalo Lituanus), 
tuometinis Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
kanceliarijos sekretorius, savo lotyniškai 
parašytame traktate „Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius“ („De moribus tartaro-
rum, lituanorum et moscorum“, 1550): 

/.../ idioma Ruthenum alienum sit a no-
bis Lituanis, hoc est, Iitalianis, Italico sangui-
ne oriundis. Quod ita esse liquet ex sermone 
nostro semilatino, et ex ritibus Romanorum 
vetustis /.../ Etenim et ignis, et vnda, aer, sol, 
mensis, dies, noctis, /.../ deus, vir, deuir, i.e. 
leuir, nepotis, neptis, tu /.../ juvenis, /.../ 
linum, /.../ iugum, /.../ tractus, /.../ quatuor 
/.../ et pleraque alia., idem significant Litua-
no sermone quod et Latino. Deuenerant vero 
in haec loca maiones nostri, milites et ciues 
Romani /.../ 

/.../ rutėnų kalba svetima mums, lietuviams, 
t. y. italams, kilusiems iš italų kraujo. Kad taip 
yra, aišku iš mūsų pusiau lotyniškos kalbos ir iš 
senų romėniškų papročių /.../ Juk ir ignis (ugnis) 

ir unda (vanduo), aer (oras), sol (saulė), mensis 
(mėnuo), dies (diena), noctis (naktis), /.../ deus 
(dievas), vir (vyras), devir, t. y. levir (dieveris), 
nepotis (nepuotis ‘anūkas’), neptis (‘anūkė’), tu 
(tu), /.../ dentes (dantys), gentes (gentys), /.../ 
juvenis (jaunas), /.../ linum (linas), /.../ jugum 
(jungas), /.../ tractus (trauktas), /.../ quatuor 
(keturi) /.../ ir daugelis kitų žodžių lietuvių kalba 
reiškia tą patį kaip ir lotynų. Iš tikrųjų į šias 
vietas atkeliavo mūsų proseniai, Romos piliečiai 
ir kareiviai /.../ (BRMŠ II: 402, 404). 

Tuo metu šie argumentai atrodė tokie 
svarūs, kad jais neabejojo net priešiškai 
lietuviams nusiteikę istorikai ir visuomenės 
veikėjai. 

Lietuvos diduomenės dvikalbystę liudi-
ja ir Mikalojaus Daukšos „Postilės“ (1599) 
garsioji prakalba, parašyta lenkiškai ir skirta 
lenkėjančiai bajorijai. Nepaisant lenkėjimo ir 
bažnytinio lenkinimo, lietuvių kalba iš viešojo 
gyvenimo traukėsi lėtai. Tai rodo ir Konstan-
tino Sirvydo trikalbio lenkų-lotynų-lietuvių 
kalbų žodyno populiarumas – per šimtmetį 
išėjo net penki jo leidimai (pirmasis – 1620 
m., penktasis – 1713 m.), taip pat įvairios 
dedikacijos bei valdovų potvarkiai, leisti ir 
lietuvių kalba (2 pav.).

Iš XVI a. pabaigos ir vėlesnių laikų yra 
išlikę albumų su svečių įrašais. Buvo madinga 
rašyti įvairiomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių. 
Be to, Lietuvoje plito XVI–XVII a. Europoje 
populiari poezijos forma – makaronikas, kai 
lotyniškas tekstas paįvairinamas tautinės 
kalbos žodžiais arba lotyniška leksika morfo-
logizuojama kitos kalbos galūnėmis (Lūžys, 
2012: 39). Yra išlikęs šmaikštus hegzametrinis 
Petro Roizijaus XVI a. tekstas lietuvių kalba 
su sąmoningais lenkiškais intarpais, pvz., 
Jeigu koks gościus jeździos kada nors po lietuviš-
kus kaimus / Ar jis per Vilnių keliautų, ar gautų 
iš ten wyjeździoti / Tas su savim niechaj ir rżano 
chlebo, ir biało / Vežasi ratuos; baisus be vežimo 
išvykti jest błądas“(Lūžys, 2012: 40).

Lietuvių kalbos gyvą vartoseną įrodo ba-
jorijai skirti lietuviški atsišaukimai per 1794, 
1831 ir 1863 m. sukilimus. Be to, pradėjus 
XIX a. užrašinėti lietuvių valstiečių tautosa-
ką, buvo užrašytos ir lietuvių senosios karo 
dainos. Pasak prof. Z. Kiaupos, jas valstiečiai 
galėję išmokti tik iš lietuviakalbių bajorų, nes 
patys valstiečiai į karą nevykdavę – tai buvusi 
tik bajorų prievolė.

Lenkiškoji arogancija 
vs. vokiškoji tolerancija 

Lietuvos diduomenės lingvistinį, o XIX a. 
ir mentalitetinį lenkėjimą skatino demons-

tratyvi lenkų (net bažnyčios hierarchų!) 
arogancija lietuvių, jų kalbos ir etnokultūros 
atžvilgiu – lietuvių kalba buvo viešai vadina-
ma chamiška, net pagoniška, todėl netinkanti 
krikščionybei, krikščioniškoms maldoms ir 
giesmėms. XIX a. antrojoje pusėje, pradėjus 
lenkėti ir lietuvių valstiečiams (Buchowski, 
2012: 33), ši lenkiškoji arogancija bažnyčiose 
prasiverždavo net smurto prieš lietuvius 
pavidalu (Merkys, 2006: 418–422, Buchowski, 
2012: 90-91), o XX a. pradžioje ji transforma-
vosi į atvirą šovinistinę neapykantą lietu-
viškumui (plg. Buchowski, 2012: 107–108), 
kurios apogėjus buvo Lenkijos karinė agresija 
prieš Lietuvą 1919–1920 m. 

Latviai, krikščionėję protestantiškos vo-
kiškos kultūros aplinkoje, nepatyrė žeminimo 
ar kalbos ignoravimo. Latvių ir vokiečių 
priešprieša buvo tik socialinė, ne lingvistinė 
ar konfesinė, todėl latviai kultūrėjo kaip 
latviai, o lietuvių ir latgaliečių valstiečių kul-
tūrėjimo išankstinė sąlyga buvo lenkų kalba ir 
lenkiška savimonė. Vokiečiai pastoriai patys 
mokėsi latvių kalbos, kad galėtų ne tik laikyti 
pamaldas latviškai, bet ir leisti knygas latvių 
kalba ir taip stiprinti krikščioniškąją latvių 
valstiečių savimonę. Vokiečių rūpinimasis 
valstiečių švietimu netruko duoti vaisių – XIX 
a. pabaigoje Rusijos „vokiškosios“ gubernijos 
buvo raštingiausios visoje imperijoje – raštin-
gumas čia siekė 90–95 proc. (3 pav.). 

1 pav. Lietuvių ir šiaurės baltų (vėliau – latvių) luominė piramidė: 1 – valdovas, 2 – didikai, 
3 – bajorai, 4 – valstiečiai; a – baltų kalbos, b – lenkų kalba

2 pav. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislavo IV Vazos 1639 04 22 
potvarkio antraštė (http://lietuvos.istorija.net/lituanistica/wladislaus1639.htm)

* Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą 
tarptautinėje konferencijoje „Daugiakalbystė ir kalbų 

studijos aukštajame moksle“
 (Kaunas, VDU, 2011 12 08–10)

3 pav. Gyventojų raštingumas Rusijos vakarinėse 
gubernijose XIX a. pabaigoje (LVA, 1998, 35)
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Lietuvių ir lenkų santykių epizodas

Apie Lietuvą beveik vieni tik Orkanai, 
tikriau apie Vilnių. Tenenbaumas72 (rodos, 
profesorius, ar konsultantas) pasakojo 
kalbėjęs su Voikovu73 (rusų atstovu Var-
šuvoje, dabar [...] kuris sakęs jam Rusiją 
niekados neduosiant Vilniaus Lietuvai, 
bet sau susigrąžinsiant). Popiet Marijonas 
Dambrauskis kelias valandas vedžiojo 
mane po savo laikraščio „Ilustrowany 
Kurjer Codzienny“74 7–9 aukštų namus: 
tas didžiausias visų lenkų laikraštis ruošęs 
kasdien 260 000 egz., o sekmadienį ligi 300 
000; iš to laikraščio buvo korespondentas 
Kaune (tikriau pro Kauną važiavo) Rube 
[taisyklingai – Rubel75] – nemalonų įspūdį 
padaręs. 

7 ½ val. buvau vaivados ložėje su 
Orkanais „Turandot“ spektaklyje, bet išsė-
dėjome su jais ir ukrainiečiu prof. Lepkyj76 
tik pora valandų ir išėjome vakarieniauti. 
Vakarienėje Orkanas siūlė suvažiuoti len-
kų liaudies literatams kaip jis, lietuviams, 
ukrainiečiams, gudams ir slovakams. Sa-
kėsi seniai svajojęs su manim susipažinti. 
Lepkyj davė man adresų Lvivan. Na štai 
dasivariau ligi šiai dienai – 

O dabar labanakt, Broniule ir špun-
tės – noriu jus sapnuoti.

Jūsų Myk.

1928.II.8
(Na, Bronuček, traukiu toliau savo 

kroniką, kurią gali kitiems paskaityti (ne 
spaudai), nors man jau tai viskas įgriso 
ir tik noriu grįžti namo (ryto iš Lvovo va-
žiuoju Vilniun); mane jau ima neramumas 
del Tavęs ir jūsų – sveikatos, nervų ir t. t. 
Taigi raportuoju):

II.5 kelias valandas žiūrėjau Vavelį, 
vedžiojamas jo prižiūrėtojo dakt. More-
liovskio77, kuris Maskvoje buvo suėjęs 
su Vaclovu ir čia į mane įkibo, bemaž 
įsimylėjo, jog nuolat su juo turėjau reikalo, 
tai valgiau, tai jis visokius patarnavimus 
atlikdavo. Vavelis man padarė didžiausio 
įspūdžio, ne tik mūrai, bet ypačiai grabai 
– karalių, Mickevičiaus, Kosciuškos... Ju-
tau, jog į juos aš turiu nemažesnės teisės 
nei lenkai. 5 val. buvo susitikimo arbatėlė 
pas rektorių Marchlevskį78 (malonus che-
mikas, garsaus lenkų bolševiko brolis), kur 
susipažinau su visa eile gerai man iš darbų 
žinomų ir labai besidominčių Lietuvos da-
lykais mokslininkų – Talba, Grincevičium, 
Semkovičium79 (nepaprastai malonus), 
Papke, Rozwadowskiu (kariškis sztywny), 
Kutrzeba, Fijałek, Stan [Stanislovu] Estrei-
cheriu, Kalenbachu (tas, tiesa, nesiintere-
suoja) – buvo apie 20 žmonių; prakalbų 
nebuvo, bet šiaip labai daug kalbėjomės 
ligi 8 val. Po to nuėjau pas Orkaną, kuris, 
nesveikas jausdamasis, prašė mane užeiti. 
Neilgai buvęs, grįžau namo.

II. 6 iš ryto valgiau su prof. Semkovi-
čium ir dakt [daktaru] Moreliovskiu, pas-
kui su pastaruoju antru nuvažiavau apie 
50 kilometrų į kalnus Zakopanės linkui 
(vaivada buvo proponavęs važiuoti ligi pat 
Zakopanės, bet per vėlai išvažiavom). Grį-
žęs vakarieniauti su tuo pat Moreliovskiu ir 
grafu Tarnovskiu, kuris buvo lenkų diplo-
matijoje Anglijoje, bene Prancūzijoj ir kitur. 
Kalbos apie politiką. 6 ½ val., pakviestas 
rektoriaus, turėjau universiteto didžiojoje 
aulėje paskaitą apie dabartinį lietuvių lite-
ratūros istorijos stovį. Pasikartojo Minsko 
istorija, tik iškilmingiau. Senato lydimas, 
įvedė rektorius mane į pilną studentų ir 
šiaip publikos aulę, užėmė rektoriaus vietą, 
iš rašto paskaitė prakalbą, kurioje priminė 
buvusius Lenkų ir Lietuvos laikus, jųdviejų 
dabartinių nesusipratimą ir viltį, jog atei-
tyje abi tautos sugebėsiančios susiprasti. Jo 
prakalba ir mano paskaita (45 min.) buvo 
leidžiamos radijo; paskaitą pradėjau lietu-
viškai: „Sveiki gyvi“. Po paskaitos 8–11 val. 
bendra vakarienė su profesoriais (senatu 
ir dar kažkuriais apie 25 žmonės). Žadėjo 
būti be prakalbų, bet prof. Pap’ee pratarus 
ir priminus dėl praeities, jog ką Dievas 
sujungęs, žmonės neišjungsią (lotyniškai), 

turėjau atsistoti ir plačiau išdėstyti, kaip 
žiūriu į tuos dalykus: ne spjauname į pra-
eitį, tik stengiamės ją pažinti, ne keikiame 
lenkų, bet gavę skaudžių patyrimų esame 
atsargūs, mylėdami praeitį nesiduodame 
jos vergijon ir ieškome tokių kelių, kurie 
atitiktų tautos reikalą įeinant į naujosios is-
torijos žmoniją, esame ir būsime nepriklau-
somiečiai, o lenkų atžvilgiu neatmetame 
nė sutarčių nė ypačiai kultūrinių santykių, 
nebijome nė jų kultūros, kai gauname ir 
gausime ne vien iš jų semtis, bet ir iš kitų, 
o jau dabar pats ir kai kurių savo universi-
teto draugų vardu galiu pasižadėti padėti 
susisiekti mokslo dalykais ir šiaip geriau 
dviem visuomenėm apie kits kitą pasiin-
formuoti, nes viena iš labai didelių kliūčių, 
be plačių politinių priežasčių, susiprasti 
yra neganėtinas, netinkamas, tendencingas 
spaudos informavimas. Į tai man karštai 
atsakė prof. Stanislovas Estreicheris80, 
„Czas“ redakcijos bendradarbis, kuris 
kreipdamasis į mane iškilmingai į „Tu“, 
prašė pranešti jo draugų – profesorių vardu 
Kauno universitetui, jog jie pilnai gerbia 
ir gerbsią Lietuvos nepriklausomybę, su-
prasdami, jog tiktai nepriklausoma tauta 
tegalinti pilnai kultūriškai ir tautiškai kilti, 
svajodami apie susiartinimą nesikesinsios 
prieš nepriklausomybę, daug reikšmės čia 
duoda kultūros gilėjimui, su džiaugsmu 
ir nusistebėjimu seką Lietuvos kultūros ir 
ypačiai Universiteto augimą ir gražų plė-
tojimąsi (kur galiu, duodu žinių – ypačiai 
visur stebina ir pagarbos iššaukia faktas, 
jog rektorius Romeris – lenkas!), kurį jie 
visu kuo paremsią. Buvo ir man kompli-
mentų. Kalba buvo ganėtinai graži. Man 
nuolat visi įkalba, jog labai gražiai kalbu 
lenkiškai, bet aš jaučiu, kaip man sunku 
kalbėti. Pabaigoje dar prof. Kaderis81 (ne-
malonus) pratarė kelis žodžius lietuviškai, 
prašydamas pranešti Lietuvai, jog tai „nie-
prawda, kad mes nemyliam Lietuvos, mes 
ją myliam“. Grįžęs radau žydų dienraščio 
korespondentą, kuriam atsisakęs kalbėti 
apie politikos dalykus, kaip ir kitiems 
atsakydavau, bet daviau kiek žinių apie 
kultūros gyvenimą. Po to išvažiavau Lvo-
van, gavęs vaivados įsakymu 

I klasėj „Osobny przedział“(!) [lenk. 
atskirą kupė] – Na, vis dėlto jau artinasi 
pasimatymo laikas. Bučiuoju, bučiuoju, 
bučiuoju. Tavo Myk.

* Man rodos, kad trumpą žinią apie 
paskaitą gali paduoti Eltai, pridūrus, jog 
ji įvyko II 6 – lygiai 6 metams suėjus po 
to, kai lenkų vyriausybė ištrėmė mane iš 
Vilniaus į Kauną.

1928.II.9  Bronulia, mažile! 
Šiandien važiuoju iš Lvovo (ukrainie-

tiškai Lvivo) per Varšuvą (nesustodamas) į 
Vilnių, kur būsiu 2–3 dienas, tai greičiausia 
nebebus prasmės laiško rašyti, nors taip 
esu papratęs Tau kad ir savo kronikas siųs-
ti, jog kurią dieną dėl nuovargio ar kelionės 
to nepadaręs, jaučiu ko trūkstant.

Lvove esu trečią ir paskutinę dieną. At-
vykau II.7 iš ryto 8 val., sustojau dideliame 
Krokuvos viešbutyje; deja, vindai pagedus, 
tenka keltis 4-tan aukštan pačiam, o Tu 
žinai, kaip mudviem sunku laipioti – kojas 
pakerta. Lvove besivalkiojant krito į akis 
daugybė policijos – junti, jog ne viskas čia 
tvarkoj. Ukrainiečių kalbos čia negirdėti, 
kaip Vilniuje lietuvių, bet jie čia yra, kad ir 
persekiojami, stipresni ir labiau susitvarkę 
nei lietuviai. Po karo jie pirkę apie 500 
namų, inteligentai dažnai yra 2–3 aukštų 
namų savininkai, jųjų mokslo draugija 
„Naučnevo Tovaristvo im. Ševčenki“ turi 
3 namus, kurių kiekvieni turi 3 aukštus; 
ten pat mokslo biblioteka ir skaitykla, 
muziejai, spaustuvė, kitur ir knygynas. 
Švietimo draugija „Prosvita“82 irgi turi 
namus; ten pat kooperatyvų centras paė-
męs į savo rankas visą Lvovo aprūpinimą 
sviestu, dienraščio „Dilo“83 redakcija ir t. 
t. skyrium dar Tautos namai (bene 4 aukš-

sūnus devyniolikmetis Borisas Koverda, Vilniaus rusų 
gimnazijos moksleivis. Pasikėsinimo priežastis – kerštas 
už Voikovo dalyvavimą žudant carą ir jo šeimą. Palaido-
tas prie Kremliaus sienos, tarp labiausiai nusipelniusių 
komunistų.

74 Ilustrowany Kurier Codzienny – populiariausias lenkų 
dienraštis, buvo leidžiamas Krokuvoje 1910–1939 m. 

75 Liudvikas Rubelis (Ludwik Rubel, 1897–1958) – 
Krokuvos dienraščio Ilustrowany Kurier Codzienny politikos 
redaktorius.

76 Bohdanas Lepkis (Lepkyj, 1872–1941) – ukrainie-
čių rašytojas, literatūros kritikas, Lenkijos Respublikos 
senatorius (1938–1939). Krokuvos Jogailaičių universiteto 
dėstytojas.

77 Marianas Morelovskis (Morelowski, 1884–1963) – 
meno istorikas, Vavelio valstybinių meno rinkinių 
kuratorius (1926–1929). Nuo 1930 m. dirbo Vilniaus 
universitete.    

78 Leonas Pavelas Marchlevskis (Leon Paweł 
Marchlewski, 1869–1946) – chemikas, Krokuvos Jogailaičių 
universiteto rektorius (1926–1928), II Žečpospolitos II ir III 
kadencijos senatorius.

79 Vladislavas Aleksandras Semkovičius (Władysław 
Aleksander Semkowicz, 1878–1949) – lenkų istorikas, 
Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius, Lenkijos 
mokslų akademijos (PAU) narys, šaltinių ieškotojas ir 
leidėjas. Jo mokslo tyrimų sritis – Lenkijos viduramžių 
istorija. Be kitų temų, tyrinėjo Lietuvos ir Lenkijos unijos 
problematiką.

80 Stanislavas Ambrozis Estreicheris (Stanisław Am-
broży Estreicher, 1869–1939) – Lenkijos teisės istorikas, 
bibliografas, Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius 
ir rektorius.

81 Boleslavas Kaderas (Bolesław Kader, 1863–1937) – 
chirurgas, kilęs iš Vilniaus ir čia baigęs gimnaziją. Nuo 
1899 m. Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorius.   

82 „Prosvita“ – ukrainiečių švietimo organizacija, 
įkurta 1869 m. Lvove. Veikė iki 1939 m. (Volynėje lenkų 
valdžios uždrausta jau 1936 m.). Turėjo savo skaityklų, 
bibliotekų ir svetainių tinklą, užsiėmė leidybine veikla.   

83 Dilo – ukrainiečių informacinis-politinis laikraštis, 
leistas 1880–1939 m. Lvove. 

84 Piotras Duninas-Borkovskis (Dunin-Borkowski, 
1890–1949) – konservatyvus lenkų politikas, 1927–1928 
m. Lvovo vaivada.

85 Adamas Gerstmanas (Gerstmann, 1873–1940) 
– kunigas, teologijos profesorius, 1928–1929 m. Lvovo 
Jono Kazimiero universiteto rektorius.

86 Dmytro Levickis (Levyckyj, 1877–1942) – ukrai-
niečių politikas, advokatas. Laikraščio Dilo vyriausiasis 
redaktorius, delegatas į Lenkijos Seimą, centro dešiniosios 
partijos UNDO pirmininkas. 

87 Tadeušas Ler-Splavinskis (Tadeusz Lehr-Spławińs-
ki, 1891–1965) – lenkų kalbininkas, slavistas. Nuo 1922 m. 
Lvovo universiteto profesorius.

88 Janas Januvas (Janów, 1888–1952) – literatūros 
istorikas, Lvovo universiteto Rusėnų filologijos katedros 
vedėjas. Mokslo tyrimų sritis – rusėnų ir lenkų senoji 
religinė raštija.   

89 Taraso Ševčenkos mokslo draugija – pirmoji neofici-
ali ukrainiečių mokslo akademija, veikusi Lvove nuo 1873 
m. 1940-aisiais sovietų valdžios uždaryta. Rasti draugijos 
rinkiniai saugomi Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje.

90 Mychaila Hruševskis (Mychailo Hruševskij, 
1866–1934) – ukrainiečių istorikas ir politikas, 1898–1913 
m. vadovavo T. Ševčenkos mokslo draugijai. Lvovo 
universiteto dėstytojas. 1917–1918 m. Ukrainos Centrinės 
rados pirmininkas. Nuo 1924 m. dirbo Ukrainos mokslų 
akademijoje Kijeve (TSRS). 

91 Kirilo Studinskis (Studinskij, 1868–1941) – ukrai-
niečių filologas, slavistas, literatūros tyrėjas, visuomenės 
veikėjas. 1923–1932 m. Lvovo T. Ševčenkos mokslo drau-
gijos pirmininkas.  

92 Juozas Tysliava (1892–1961) – poetas, žurnalistas. 
Apie jo apsilankymą Varšuvoje rašė žurnalas Wiadomości 
Literackie (1928 02 19, nr. 8, p. 4).

93 Autorius dėkoja „Aušros“ leidyklos darbuotojams 
už rankraščio perrašymą ir dalinį iššifravimą.

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Vasario 16-osios Akto signatarai

tų – buvau, bet neatmenu), dar skyrium 
Tautos muziejus.

Atvykęs tuojau nuėjau pas vaivadą 
Duniną-Borkovskį84, kurio neradęs palikau 
kortelę (gavau iš jo vėliau irgi kortelę), iš 
ten pas Universiteto rektorių kun. Gers-
tmaną85, kuris apvedžiojo po Universitetą 
ir taip pat vėliau įmetė man kortelę, bet tuo 
viskas, mano laimei, pasibaigė. Tai jutaus 
toje pusėje laisvas ir nusikreipiau kiton, 
kuri man labiausiai rūpėjo – į ukrainiečių 
politikos vadą Dim [Dmytro] Levitskį86. 
Patekau ten tuo laiku, kai ėjo kratos, ku-
rios gražiausiai įrodė, kiek tiesos buvo 
Varšuvos Užsienio Reikalų Ministerijos 
veikėjams man tvirtinant, jog Ukrainoje 
jau prasidėjusi nauja gadynė – ukrainiečių 
bendradarbiavimo su lenkų valdžia, girdi, 
aš turįs pats savo akimis įsitikinti...

Pavargęs grįžau, papietavau, ir kelias 
valandas sumigau.

Atsikėlęs vėl vaikščiojau po miestą. Gal 
jis vasarą gražus, daug senų bažnyčių, yra 
ir medžių, kalnų, bet įspūdis dabar ne koks: 
miestas didelis (260 tūkst. gyventojų), yra 
daug aukštų namų (yra ir 5 aukštų), bet 
dar daug Austrijos palikimo, jos [kazenšči-
nos?], lenkybė triumfuojanti, bet vilnietiš-
kai. Charakteringa (nors apie tai iš anksto 
Krokuvoj buvau perspėtas), na ir natūralu, 
jog mokslininkui čia Lietuvos mokslininku 
ir nesidomi – uniwersytet kresowy [lenk. 
pakraščių universitetas] ir tokius tartum jis 
mokslininkus – politikus, kurie Lietuvos 
dalykais čia visai nesidarbuoja. Vien tik 
profesorius slavistas Lehr-Spławiński87 
skaito 2 valandas lietuvių gramatiką. Aš tų 
profesorių nė nelankiau. Iš 11 ukrainiečių 
profesorių, kurie dėstė čia ligi Lenkijai 
atsiradus, dabar nei vienas nedėsto, nors, 
nežiūrint kliūčių, vis dėlto iš 6200 studentų 
esą čia, pasak rektoriaus, ligi 900 ukrainie-
čių (37% žydų, tai apie 2300). Ukrainiečių 
literatūrą dėstąs gimnazijos mokytojas 
lenkas Janów88, kuo menkai skaitys apie 
senąją „maloruską“ literatūrą. Šoferiai ir 
policija čia šiuрkštesni nei Varšuvoje ar 
Krokuvoj, autai brangesni.

II.8 iš ryto aplankiau Tovaristwo Nau-
kowe im. Ševčenki89, kur mane labai 
maloniai sutiko ir visa parodė, ypačiai 
pirmininkas, Hruševskis90 pavaduotojas 
prof. Kirila Studzinskij91, gerai atmenąs 
Jonyną; teiravosi, ar J. [Jonynas] gavęs jam 
siųstas knygas. Su St. [Studinskis] buvau 
kelias valandas ir kartu pietavau. Stud. 
[Studinskis] dar kai ką atmena iš lietuvių 
kalbos, kurią Vienos universitete buvo 
studijavęs. Gavęs iš Jonyno knygą vakare, 
kaip buvo mano sutarta dar anądien su 
„Dilo“; jo redakcijoje buvo mano paskaita 
apie dabartinę mūsų kultūrą ir nepriklauso-
mybės reikšmę jai plėtotis ir kilti. Buvo apie 
25 ukrainiečiai, nors daugelis yra išbėgioję 
provincijon dėl rinkimų. Po paskaitos daug 
buvo paklausimų, kurie net ir į politiką įėjo. 
Nors atvykau be rekomendacijos (Varšuvos 
ukrainiečių rekomendacija kažkodėl Lvovo 
nepasiekė), kas mane kiek varžė, bet lietu-
vio ir Kauno profesoriaus vardas atidarė 
man duris; labai maloniai mane čia priėmė. 
Šiandien turbūt jau nieko nelankysiu; kad 
būtų traukiniai patogiau sutvarkyti, būčiau 
jau iš ryto važiavęs, bet reikia laukti vaka-
ro. Laikraščiuose pranešta, jog Varšuvon 
atvykęs iš Paryžiaus Tysliava92. Na, dabar 
ligi pasimatymo. Man įdomu, ar gauni 
mano laiškus – rašau juos atsižvelgdamas 
į pašalines akis ir ausis. 

Bučiuoju Tave ir mergaites. Man kažko 
neramu dėl Anulės. Myk.93

Šaltinis: „Terra Jatwezenorum“, Punskas: 
„Aušros“ leidykla, 2012, p. 281–305 

Pabaiga

72 Henrikas Tanenbaumas (Henryk Tennenbaum, 
1881–1946) – ekonomikos profesorius, žurnalo Przegląd 
Gospodarczy vyriausiasis redaktorius.

73 Piotras Lazarevičius Voikovas (1888 –1927) – rusų 
revoliucionierius, bolševikas, tarybinis diplomatas. 1927 
m. birželio 7 d. buvo nušautas Varšuvos geležinkelio 
stotyje. Jį nušovė baltagvardiečio emigracijos veikėjo 

Paminklo broliams Biržiškoms ir jų tėvams 
atminti Viekšniuose fragmentas, 2005 m.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Kėdainių sutarties (1655 m. spalio 20 d.) iniciatoriui 
kunigaikščiui Jonušui Radvilai  400 metų*

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

Prieš 400 metų, 1612 m. gruodžio 2 d., 
Lietuvos pakraštyje, kur, anot dainos, 
mėlynavo linai, Papilyje, gimė kunigaikštis 
Jonušas Radvila. Didelėje ir garbingoje 
Radvilų giminės galerijoje jam iki šiol 
skiriamas ypatingas dėmesys. 1918 m. 
vasario 16 d. atkurtoje šiuolaikinėje Lietuvos 
valstybėje visad Jam atsiranda išskirtinė 
pagarbi vieta. Biržuose Jam buvo atidengtas 
paminklas. Mano vyresnis brolis Juozas 
1938–1940 m. tarnavo Jonušo Radvilos 
husarų pulke. Tad ir man nuo vaikystės šis 
vardas buvo žinomas ir siejamas su šeimos 
gyvenimu. Jo vardu ir dabar yra pavadintas 
Lietuvos kariuomenės pulkas. Tai atminimo 
ir ypatingos pagarbos ženklas.

O šiandien, minėdami jo 400 metų jubi-
liejų, jį vertiname kaip reikšmingo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) politinio 
akto Kėdainių sutarties iniciatorių. Tai, kad 
jis buvo iniciatoriumi, nebuvo meteoritu jo 
veikloje.

Jo vaikystė bėgo Papilyje, Aluntoje, 
paaugęs keliavo į Vokietiją, Nyderlandus, 
Prancūziją,  Angliją,  įsimatrikuliavo 
Leipcigo,  Leideno universitetuose, 
Or leano akademi jo je ,  Nyder landų 
kariniuose pratimuose. Pargrįžęs rūpinosi 
Lietuvos valstybe užimdamas atsakingas 
administracines ir kariuomenės vadovybės 
pareigas, dalyvaudamas pavietų seimeliuose, 
Seimuose, Vyriausiajame Lietuvos Tribunole, 
vadovaudamas kariuomenei. Jis buvo 
matomas ir girdimas. Jo gyvenimas intrigavo 
įvairių sričių tyrinėtojus.

Jonušo Radvilos, kaip asmenybės, 
istoriografija labai turtinga. Jo veikla 
domėjosi ir ją vertino visuotinės, karo, 
tarptautinių santykių, politinės istorijos, 
geneologijos, religijos, ūkio, urbanistikos, 
grožinės litertūros tyrinėtojai. Tie, kurie 
analizavo Kėdainių sutartį, ją tapatino su 
Jonušu Radvila. Jis ir jo veikla suprantama 
ir vertinama labai nevienodai. Ryškios dvi 
tendencijos – Jonušo Radvilos tolerantų, ša-
lininkų, jo rėmėjų bei gerbėjų ir priešininkų, 
nuožmių kritikų požiūris. Pastarųjų ištakos 
prasidėjo valdovo Jono Kazimiero apologija, 
jo autoriteto stiprinimu, remiantis išbalan-
suotos religinės tolerancijos prerogatyva. O 
pradžią jo gynimui spaudoje pradėjo Petras 
Pšypkovskis tuojau po didžiojo etmono 
tragiškos mirties. Plačioje istoriografijoje 
tos dvi vertinimo tendencijos pasireiškia jo 
patriotiško didvyriškumo, sumanumo bei 
įžvalgumo pripažinimu ir, iš kitos pusės, 
skleidžiama demonologija, valstybės išda-
viko ir panašiais epitetais. Jo priešininkams 
būdinga viena savybė – negebėjimas įžvelgti 
geopolitinės Jonušo Radvilos mąstysenos, 
kuriai startas ir buvo Kėdainių sutartis. Net 
sunku suprasti, kai XX a. antrojoje pusėje 
kvalifikuotas ir akademiškai pripažintas 
istorikas svaidė Jonušui Radvilai epitetus: 
išdavikas, velnio ar piktos dvasios apsėstas 
ir pan. Tai buvo jo kritikos viršūnė, nes po to 
nusistovėjo supratimą rodantys racionalūs 
vertinimai. 

Iš visos istoriografijos platumos norėčiau 
išskirti vieną iš pirmųjų novatorišką 
akademinį objektyvų darbą – tai Adolfo 
Šapokos 1939 m. užbaigtą, tačiau tik atkūrus 
nepriklausomybę 1990 m. išleistą darbą 
„1655 metų Kėdainių sutartis, arba švedai 
Lietuvoje 1655–1656 metais“. Tai iki šiol 
geriausias, autentiškais šaltiniais paremtas 
Jonušo Radvilos karinės ir politinės veiklos 
1654–1655 m. tyrimas.

Šiame pranešime apsistosiu ties šiais 
Kėdainių sutarties klausimais: 

1. Kokia buvo Lietuvos padėtis Rytų 
Europos geopolitinių koncepcijų erdvėje.

2. Kam atstovavo Jonušas Radvila inici-
juodamas Kėdainių sutartį.

3. Kokius Lietuvos valstybingumo kon-
ceptus Jonušas Radvila stengėsi išsaugoti 
sutartyje.

4. Kokia buvo strateginė šios sutarties 
reikšmė.

Pirmiausia turime įvertinti tuo metu 
egzistavusias ir realizuojamas geopolitines 
kryptis ir jų politinius vykdytojus ir tuos 
pavojus, kurie kybojo virš LDK, ir kaip 
juos suprato ir vertino pirmasis Lietuvos 
senatorius Vilniaus vaivada ir Lietuvos 
didysis etmonas: a) Rusijos ekspansijos 
motyvai ir argumentai, b) Švedijos Baltijos 
jūros – „vidaus ežero“ geopolitika, c) 
1656 m. gruodžio pradžioje Brandenburgas 
ir Rakočio Septynpilis sudarė Radnot 
sutartį su švedais, kuri numatė Abiejų 
Tautų Respublikos (ATR) žemių padalijimą. 
Pačioje Lietuvos ir Lenkijos valstybėje buvo 
stipri Jogailos geopolitinė koncepcija, kuri 
tebėra gyva ir dabar. 

Kėdainių sutartis ir Jonušas Radvila yra 
neatsiejamos dimensijos, turėjusios įtakos 
viena kitai. Tuo metu Jonušas Radvila po 
Lietuvos primo – Vilniaus vyskupo – buvo 
svarbiausias LDK pareigūnas ir nuo jo pri-
klausė visos LDK likimas didelių išbandy-
mų metu. Prieš jį iškilo valstybinės laisvės, 
politikos ir moralės problema. 

Jo politinės moralės genezė reikalauja 
specialaus tyrimo. Galbūt užtenka priminti, 
ko Jonušo tėvas Kristupas norėjo iš savo vai-
kų. 1619 m. rašytame testamente Kristupas 
savo vaikus įpareigojo: Tarnaukite mielai Tė-
vynei, kuriai po Dievo pirmai priklauso pagarba. 
Jis taip pat įpareigojo gerbti valdovą, neleisti 
jo niekinti nei pačiam, nei aplinkiniams 
(Wisner, 249). 

Jonušas Radvila turėjo politinių, karinių 
galimybių ir šeimos tradicijų jėgos tai 
įrodyti ir Kėdainių sutarties kontekste jis 
tai deklaravo. Jis prisiėmė atsakomybę 
už valstybės ir tautos apsaugą. Ruošiant 
sutartį jam teko įdėti daug pastangų, kad 
išsaugotų valstybingumo pagrindus ir pats 
išliktų vyriausiuoju Lietuvos pareigūnu 
ar Švedijos karaliaus vietininku. Su tuo 
nesutiko nei vienas Švedijos karaliaus 
įgaliotinis, jie norėjo besąlygiško pasidavimo 
protektoratui.

Jei jis nebūtų jautęs atsakomybės, galėjo, 
kaip ir būsimasis didysis etmonas ir Vilniaus 
vaivada Povilas Sapiega, pasitraukti iš Lie-
tuvos į Brastos vaivadiją ar į Lenkiją, kurioje 
1655 m. rudenį jau irgi nieko nebebuvo: nei 
valdovo Jono Kazimiero, pasitraukusio į 
Šlionską, nei Karoliui X Gustavui kapitulia-
vusios Lenkijos kariuomenės. Ten nužygia-

vo Jonušo brolėnas, Lietuvos arklidininkas 
ir karaliaus gvardijos generolas Boguslavas 
Radvila. Galėjo Jonušas Radvila trauktis, 
palikdamas Lietuvą Rusijos kariuomenės 
savivalei, siautėjimui ir plėšikavimui. Ir ten 
laukti, kol išmuš palanki valanda grįžti į 
Lietuvą. Bet jis bandė nuo to apsaugoti.

Principinis pasirinkimas buvo spren-
džiamas Vilniuje 1655 m. rugpjūčio pradžio-
je. Galima sakyti, per kautynes ant Žaliojo 
tilto ir už jo, kur Lietuvos kariuomenė norėjo 
sulaikyti Rusijos kariuomenę ir neleisti jai 
veržtis gylyn į Lietuvą. Tiems Lietuvos ka-
riams ir turėtų būti paminklas ant tilto, o ne 
svetimiems – sovietiniams okupantams. 

Savo planų rėmėjų pradžioje turėjo 
Boguslavą Radvilą, Vilniaus ir žemaičių 
vyskupus J. Tiškevičių ir P. Parčevskį. Bet 
artimiausi jo sąjungininkai išvažinėjo ir 
patikimų bei artimų bendrininkų lyg ir ne-
beliko. Jis tapo vienišas iniciatorius su visa 
atsakomybės našta. O atsakomybė reikalavo, 
kad Švedija padėtų sustabdyti Rusijos puo-
limą ir išvaduoti rusų okupuotą teritoriją, 
atkuriant joje buvusią tvarką. Buvo tikimasi, 
kad pasidavus Švedijos karaliaus globai ir 
pranešus apie tai Maskvai, pastaroji sustab-
dys veržimąsi į Lietuvą. Kartu priimdami 
Švedijos karaliaus globą Lietuvos atstovai 
siekė, kad Lietuva nebūtų inkorporuota į 
Švedijos karalystę, o būtų susieta tik uniji-
niais ryšiais, tokiais, kaip kad buvo susieta 
su Lenkija. 

Ir dabar atsakymas į klausimą, kokia buvo 
strateginė Kėdainių sutarties reikšmė?

Pirmiausia, ji užkirto kelią Rusijos verži-
muisi į Vakarus prie Baltijos jūros ir apsau-
gojo dar neokupuotos Lietuvos gyventojus, 
kaimus, dvarus ir miestus bei miestelius nuo 
alinančio plėšikavimo, žmonių išbėgimo 
ir žudymo. Pereitame amžiuje dalyvavau 
Archangelske vykusiame skandinavistų 
simpoziume ir skaičiau pranešimą apie 
Kėdainių sutartį. Diskusijų metu sovieti-

nis istorikas, surusėjęs švedas Kanas kaip 
tik vertino sutartį neigiamai už tai, kad ji 
sutrukdė Rusijos kariuomenei brautis prie 
Baltijos jūros.

Kėdainių sutartis išvedė LDK į al-
ternatyvų atsigręžimo į Baltijos jūrą ir 
sąjungą su Skandinavijos šalimi orienta-
ciją. Šiandien, po 350 metų, ši patirtis vėl 
tapo aktualia Lietuvos politinio gyvenimo 
koncepcija.

Kitas labai svarbus teigiamas Kėdainių 
sutartis komponentas – tai šiai sutarčiai 
pavaldžios Lietuvos teritorijos politinis 
statusas po to, kai po sukilimo buvo panai-
kintas Švedijos karinės administracijos funk-
cionavimas, ir jis tapo laisvas ir savivaldus, 
saugantis gyventojų saugumą ir valstybinį 
suverenitetą. Ta teritorija – tai Žemaitija, 
Upytės, Ukmergės, Breslaujos ir dalis Kauno 
pavietų. Ji sudarė 58 tūkst. km2, taigi beveik 
kaip mūsų dabartinė Lietuvos valstybė. Jame 
buvo beveik milijonas (887 tūkst.), arba 23% 
visų LDK gyventojų, ir buvo surenkama tiek 
pat visos LDK mokesčių. Visas šis arealas 
tapo reikšmingu placdarmu išvaduojant 
visą LDK iš Rusijos okupacijos, kuri tarp-
tautiniu mastu buvo įteisinta Andrusovo 
paliaubomis.

Baigdamas turiu pažymėti, kad Jonušo 
Radvilos iniciatyva sudaryta Kėdainių sutar-
tis buvo iš esmės originali LDK geopolitinė 
kryptis. Sutartimi sukurtos Lietuvos poli-
tinės ir karinės galimybės, kurias aukščiau 
charakterizavau, kalba pačios už save ir ta 
patirtis mums suteikia pagrindą visų kryp-
čių orientacijai šiuolaikiniame valstybiniame 
gyvenime. 

Danos Buinickaitės nuotr.

* Pranešimas skaitytas 2012 m. gruodžio 4 d. 
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos 
surengtame minėjime „Kėdainių sutarties (1655-10-
20) iniciatoriui kunigaikščiui Jonušui Radvilai 400 
metų“, vykusiame Lietuvos mokslų akademijoje

Akad. Antanas Tyla

Kunigaikštis Jonušas Radvila

Paminklas Jonušui Radvilai Kėdainiuose

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios rūsyje yra kunigaikščių Radvilų šeimos mauzoliejus
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Seinų ir Punsko kraštas

Apie tai, kaip L. Linkevičius buvo Seinuose
Irena GASPERAVIČIŪTĖ, Punskas
Juk ta antipatija norint nenorint išlįs. Jau pats 
pirminis noras susitikti su plačiąja liaudimi 
aptarti Lenkijos lietuvių padėties atrodo keis-
tokas. Už minias „dirbti“ atėjo „įprastiniai“ 
tokių susitikimų su politikais asmenys – lietu-
viškų mokyklų, organizacijų, kultūros įstaigų 
vadovai. Tačiau niekam nerūpėjo, kad jie 
būtų pristatyti, taigi ministras net nežinojo, 
su kuo kalbasi. Beje, susitikimo pabaigoje 
norėdamas įteikti „Žiburio“ mokyklos direk-
toriui saldainių krepšį nežinojo, kuris iš čia 
sėdinčiųjų yra direktorius. Punsko valsčiaus 
mokyklėlių direktorės po susitikimo juokavo, 
kad jų vaikams neverta vežti saldumynų, nes 
juk ir taip tas mokyklas uždarys.

Gal ir nekeista, kad ministras nepažįsta 
mokyklų direktorių. Mat ne tas rangas. Tačiau 
per pastarąjį laikotarpį jau atpratome nuo 
tokios valdžios arogancijos ir nepagarbos 
demonstravimo.

Susitikime su lietuviais ministras pasa-
kojo, kad santykiai su Lenkija klostosi gerąja 
linkme, kad padėtis keisis, kad Lietuvoje 
reikia naujo požiūrio į tautines mažumas, 
„reikia pasižiūrėti jautriau“, kaip teigė 
ministras. Paklaustas, ar tai reiškia, kad jis 
pritaria Lenkijoje keletą metų skleidžiamai 
informacijai, jog neva Lietuvoje lenkai dis-
kriminuojami, ministras ne iki galo atsakė 
į šį klausimą, sakydamas: „Ne, nemanau, 
kad lenkai Lietuvoje engiami, tačiau reikia 
jautriau į tai pasižiūrėti.“

Lietuvos diplomatijos vadovas pasakojo, 
kad susitikęs su kolega Radeku Sikorskiu 
išsakė nuomonę, jog keista, kad Seinuose vis 
dar yra Liepos 22-osios gatvė. Lenkijos už-
sienio reikalų ministras taip pat tuo stebėjosi. 
Nenuostabu, kad Sikorskis stebėjosi, jo juk su 
Liaudies Lenkijos laikotarpiu niekas nesieja.

Ministras Linas Linkevičius, paklaustas, 
ką ministras Sikorskis sakė apie padėtį Berz-
nyko kapinėse, pripažino, kad nieko nesakė, 
nes jis pats šio klausimo visai nekėlė. „Na, 
yra visokių smulkmenų tuose santykiuose.“ 
„Suprasti, kad Lietuvos savanorių atminimo 
niekinimas – tai smulkmena?“ – pasitikslinau. 
„Žinoma, kad savanoriai – tai nėra smulkme-
na. Turėjau omeny gatvės pavadinimą“, – pa-
sitaisė ministras.

Vidugirių, Pristavonių ir Navinykų mo-

Atkelta iš 1 p.

kyklų direktorės informavo ministrą, kad 
planuojama nuo ateinančių mokslo metų 
uždaryti visas šias Punsko valsčiaus moky-
klėles. Nastutei Sidarienei papasakojus apie 
numatomą mokyklų naikinimą, ministras 
paklausė: „O kiek tose mokyklose mokinių?“ 
Išgirdęs, kad apie 50, paaiškino, jog nenuos-
tabu, kad jos uždaromos, juk tai tokios mažos 
mokyklos. Kas tokias galėtų išlaikyti? Nastu-
tei Sidarienei paprieštaravus, kad Lietuvoje 
juk tokios mažos lenkų mokyklos išlaikomos, 
ministras ironiškai pasiūlė: „Tai reikalaukit iš 
savo valdžios, kad neuždarytų. Kodėl nerei-
kalaujat? Pas mus lenkai reikalauja…“

Susitikimą užbaigė ministras, įteikdamas 
Seinų lietuvių „Žiburio“ direktoriui saldainių. 
Ir nuskubėjo valgyti vakarienės su Seinų 
miesto burmistru Janu Kapu (Jan Kap) bei 
Seinų apskrities viršininku Andžeju Štur-
gulevskiu (Andrzej Szturgulewski). Kodėl į 
vakarienę nebuvo pakviesti Seinų valsčiaus 
ir Punsko valsčiaus viršaičiai, sunku suvokti. 
Taip pat keista, kad tame susitikime nedaly-
vavo niekas iš Lietuvių bendruomenės. Gal 
ministras ką nors nuo vietos lietuvių norėjo 
nuslėpti?

Kas vyko per susitikimą su vietos valdžia, 
būtų likusi paslaptis, jei pats ministras nebūtų 
pasipasakojęs žurnalistams. Štai dar vasario 
7 d. www.diena.lt skaitome: „Natūralu, kad čia 
per vieną pokalbį sunku viską iki galo išsiaiš-
kinti. Bet mes tuos klausimus užaštrinome, 
iškėlėme. Tokį tikslą ir turėjau – kad tai, ką 
girdėjau iš bendruomenės,  būtų išgirsta ir 
vietos valdžios. Tęsime dialogą. Manau, kad 
tik nuosekliu, reguliariu dialogu galima ką 
nors pagerinti. Vienkartinis pokalbis vargu 
ar pagelbės.“ Taip po susitikimų Seinuose 
BNS sakė ministras.

Nejaugi Lietuvos diplomatijos vadovas 
tikrai mano, kad Seinų burmistras ir Seinų 
apskrities viršininkas nieko nežino apie 
vietos lietuvius, kad su šitais žmonėmis būta 
tik „vieno pokalbio”?! Ateina naujas minis-
tras į valdžią ir mano, kad tą dieną atsirado 
pasaulis?

„Tiesą sakant, neišgirdau naujų problemų 
negu tas, kurias žinojau. Žinoma, tai mažai 
guodžia. Problemos daugiausia susijusios su 
švietimo situacija, su mokyklų finansavimu, 

ypač Punske. Ten yra grėsmė, kad galėtų būti 
uždarytos kelios mokyklos. Matyt, grėsmė 
kyla iš dalies ir dėl bendros demografinės 
situacijos, Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, mažėja 
vaikų. Bet mums yra jautru kelių mokyklų 
uždarymas“, – sakė ministras.

Ministras neišgirdo problemų, nes ne-
norėjo jų išgirsti. Negi jo viešas pasakymas 
Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos 
pirmininkui – „O kur tavo vaikai eina? Ne 
į lenkišką mokyklą? Patogiau šitaip, ne? 
Pirma į save pasižiūrėkit!” – gali paskatinti 
atvirauti? Beje, jei per vakarienę su vietos 
valdžia kėlė Punsko valsčiaus mokyklų už-
darymo klausimą, tai, manau, pašnekovai 
gerai turėjo prisijuokti, nes kompetentingas 
šiuo klausimu asmuo – Punsko valsčiaus 
viršaitis Vytautas Liškauskas – į vakarienę 
pakviestas nebuvo.

„Vėliau buvau susitikęs su Seinų burmis-
tru ir Punsko lenkų valdžios atstovu. Jie irgi 
sakė, kad vadovėliai reikalingi, bet kai mažas 
poreikis, suprantu, jų savikaina yra didelė, 
parengti jų leidybą sudėtinga. Mes iškėlėme 
tuos dalykus, kad yra jautrūs, paprašėme, kad 
valdžia šituos klausimus spręstų“, – tvirtino 
Lietuvos diplomatijos vadovas.

Ar ministras čia pajuokavo? Su miesto 
burmistru kalbėti apie vadovėlių leidybą?! 
O kas tas Punsko lenkų valdžios atstovas, 
nežinau. Negi Seinų apskrities viršininką 
ministras turėjo omeny? Na, Seinų apskrities 
viršininką pavadinti Punsko valdžios atsto-
vu – savotiška. Pasirodo, ministras nelabai 
žino, su kuo vakarieniavo. O su šitais vyrais 
kalbėtis apie vadovėlių leidybą – tai tarsi 
valdžiai su manim konsultuotis dėl ekspe-
dicijos į Mėnulį arba aptarti naujos atominės 
elektrinės technologiją… 

„Buvo labai gerai tuos klausimus išgirsti iš 
pirmų lūpų, iš bendruomenės. Sutarėme, kad 
ateityje pokalbį pratęsime. Bet labai svarbu, 
kad jis vyktų ir tarp bendruomenės bei vietos 
valdžios. Vis dėlto daugelis klausimų yra vie-
tos valdžios kompetencijoje. Mums, Lietuvai, 
be abejo, rūpi tie dalykai, mes apie tai galvo-
jame, perduosiu visą informaciją Švietimo 
ir mokslo ministerijai, kitoms institucijoms, 
kurios tais klausimais rūpinasi. Tačiau reikia 
intensyviau ir nuosekliau bendrauti ir su vie-

tos valdžia“, – akcentavo L. Linkevičius.
Su kuo sutarė ministras, tikrai nežinau. 

Iš kur tas ministro įsitikinimas, kad nėra po-
kalbio tarp vietos valdžios ir bendruomenės, 
irgi nežinau. Ministras teisus dėl vieno, kad 
dalį Lenkijos lietuviams svarbių klausimų 
galima spręsti savivaldybių lygmeniu. Tačiau 
keista – būtent tų problemų ministras neiškėlė 
kalbėdamas su vietos valdžios atstovais, kad 
ir „Žiburio“ mokyklos finansavimo, lietuvių 
kultūros ir istorijos paveldo įamžinimo Sei-
nuose, lietuvių kalbos statuso šiame mieste, 
Berznyko kapinėse niekinamų Lietuvos sava-
norių klausimų. Bent jau apie tai nekalbama 
minėtame www.diena.lt.

Šis ministro susitikimas su Seinų burmis-
tru galbūt visiškai sugriovė mūsų galimybę 
tartis su vietos valdžia, nes parodė Lietuvos 
derybininkų nesuvokimą ir nekompetenciją, 
tad vietos valdžia gali pradėti elgtis dar 
radikaliau.

Ir dar vienas keistas ministro įsitikini-
mas – kad Švietimo ir mokslo ministerija 
nieko apie mus nežino. Būtent su Švietimo ir 
mokslo ministerija daugelį metų vyksta nuo-
seklus, konstruktyvus bendradarbiavimas.

Taip, ministras minėjo, kad atsiprašė 
lenkų tautą už 2010 m. nepriimtą Vardų ir 
pavardžių rašymo lenkiškais rašmenimis 
įstatymą, kas neva įžeidė tuometinį Lenkijos 
prezidentą. Lenkijos lietuvių bendruomenės 
tarybos pirmininkas replikavo: kas atsiprašys 
už Lenkijos vykdomą lietuvių nutautinimą, 
kai per 30 metų iš 30000 lietuvių liko vos 
5000? Ministras Linkevičius pasiūlė baigti 
kalbas apie kažkokius nutautinimus, o geriau 
pasižiūrėti į save.

Belieka tikėtis, kad Lietuvos diplomati-
jos vadovo net tokia nekompetencija tai jo 
komandos nerimtas, o gal geriau apibūdin-
ti – neigiamas, požiūris į užsienio lietuvius, 
kad kitose srityse rodoma daugiau išmanymo 
ir išminties. Kita vertus, negaliu atsikratyti 
tokios minties: ar kas nors iš vizitą rengusių 
patarėjų neturėjo tikslo „sudeginti“ ministrą? 
Bent jau sprendžiant iš tų poros valandų, 
praleistų Seinuose, galima daryti tokias 
išvadas.

Šaltinis: „Aušra“, 2013/03

Politinės partijos Lietuvoje

Ar tikrai išaugo pasitikėjimas LLRA?
Atsakas LR Seimo narei p. Vandai Kravčionok

Gediminas PAVIRŽIS, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Vilnius

Demokratinėse valstybėse žmonės 
atvirai ir viešai išsako tai, kas jiems skauda, 
kas taisytina, siūlo receptus, kaip tai daryti. 
Visuose pasisakymuose, straipsniuose turi 
skambėti pagarba oponentui, tačiau jokiu 
būdu nepritarimu tam, kas dangstoma 
melu, išsigalvojimais, siekiant pagrįsti savo 
„tiesas“. Nepažįstu p. Vandos Kravčionok, 
tačiau priėmusi LR Seime priesaiką dorai 
tarnauti Lietuvai, turėtų elgtis kaip tikras 
tautos atstovas. Sakyti tai, kas tiesa, o ne tai, 
ko reikia partijai, kuriai ji atstovauja.

Jau kuris laikas stengiausi būti šone 
nuo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
veiklos vertinimų, kuriuos kai kas gretino 

net su santykių bloginimu tarp kaimyni-
nių valstybių. Tačiau kai prabyla melas, 
kai išgirsti šantažo pliūpsnius, negali būti 
abejingas.

Kiekvienai išsakytai minčiai rasčiau 
argumentus bei atsakymus, tačiau noriu 
apsistoti ties vienu, apie kurį pastaruoju 
metu dažnai kalbama. Tai dėl išaugusio 
rinkėjų pasitikėjimo LLRA, ką, jos gynėjų 
nuomone, parodo pastarieji įvairių lygių 
rinkimų rezultatai.

Deja, pamirštama, kad tie rezultatai 
lengvai pasiekiami Vyriausiosios rinkimų 
komisijos portale. Savo išsakomas mintis 
patvirtinu skaičiais. Antai giriamasi pui-
kiais rezultatais, kurie pasiekti Vilniaus 
mieste. Taip, vadinama Lenkų rinkimų 
akcijos ir Rusų aljanso koalicija Vilniaus 
miesto savivaldybės taryboje gavo vienuo-
lika mandatų, tačiau nutylima, kad dar 
2002 m. rinkimuose, kai dalyvavo lenkų 
bei rusų partijos atskirai, kiekviena turėjo 
po šešis mandatus. Jei prieš aštuonerius 
metus už šias partijas Vilniaus mieste bal-
savo 40,2 tūkst. rinkėjų, tai už susijungusias 
2011 m. tik 29 tūkst. 

Panaši padėtis Vilniaus rajone. Antai 
po 2007 m. savivaldos rinkimų dar nesusi-
jungusi LLRA Vilniaus rajono savivaldybės 

taryboje turėjo 19 mandatų, tiesa, tiek turi ir 
po 2011 m. rinkimų, tačiau pastaruosiuose 
rinkimuose dalyvavo jau kaip susijungusi 
su Rusų aljansu – „Valdemaro Tomaševskio 
blokas“. Tikrai nemanau, kad Rusų aljansas 
nebuvo nieko vertas.

Pereinu prie 2012 m. Seimo rinkimų. 
Sunku lyginti šių rinkimų rezultatus su 
ankstesniais, nes 2008 m. LLRA neperžengė 
5 proc. barjero. 2012 m. Seimo rinkimuose 
faktiškai dalyvavo koalicija, sudaryta iš 
LLRA, Rusų aljanso ir Lietuvos liaudies 
partijos, nors pasinaudota „gudrybe“ – eita 
po LLRA vėliava, kad pakaktų 5 proc. nu-
matyto barjero. Koks šiame aruode Rusų 
aljanso ir Lietuvos liaudies partijos indėlis, 
dabar niekas negali pasakyti. Tačiau faktas, 
kad prieš tai Seimo rinkimuose dalyvavusia 
viena rusų partija pasitikėjo per 11 tūkst. 
rinkėjų. Matyt, ir kitas koalicijos partneris 
kažkiek buvo vertas. Be jų, jei LLRA būtų 
ėjusi atskirai, ar neištiktų 2008 m. likimas? 
Taip, dabar LLRA jau turi frakciją Seime. 
Nieko tai nestebintų, jei būtų laikomasi Rin-
kimų įstatyme numatyto koalicijai rinkimų 
barjero – 7 proc. Rinkimų prievaizdams šį 
kartą „gudrybė“ neužkliuvo.

Norėčiau atkreipti dėmesį dar į vieną 
faktą. Per visų lygių rinkimus dalyvavę 

LLRA sąraše kitų partijų atstovai buvo 
aktyvių LLRA agitatorių ir jiems paklusnių 
rinkėjų nureitinguoti žemyn. Tai lengva 
įsitikinti peržiūrėjus daugiamandačių 
apygardų rezultatus rinkimuose į minėtas 
atitinkamas valdžios institucijas. Seimo 
nare Irina Rozova, nors rinkiminiame sąraše 
buvo įrašyta antrąja, tapo tik dėl to, kad 
atsisakė mandato prieš ją LLRA galutiniame 
sąraše buvusieji. 

Nežinau, ar tenkins Rusų aljansą tokia 
padėtis ateityje.

Ir vėl negaliu nepaminėti keistinų 
nuostatų rinkimų įstatymuose, ypač kai 
balsuojama paštu. Ar gali būti normalu, 
jei didelė balsuotojų dalis balsuoja paštu 
už vieną partiją? Palyginimui skaičiai: jei 
Vilniaus–Širvintų rinkiminėje apygardoje 
už LLRA apylinkėse balsavo 2,5 kart dau-
giau rinkėjų nei už socialdemokratus, tai 
paštu net 6 kartus daugiau. Vilniaus–Trakų 
apygardoje – atitinkamai 4 ir 12 kartų, Vil-
niaus–Šalčininkų apygardoje 15 ir 33 kartai. 
Deja, apie tai kalbama daug ir seniai, bet 
vežimas stovi vietoje. 

Pabaigai pamąstymui. LLRA pabrėžian-
ti krikščioniškas vertybes partija. Aštuntą 
dekalogo įsakymą Jūs, p. V. Kravčionok, 
pamynėte ne kartą.

Gediminas Paviržis
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Kas tinka Dievui, turi tikti ir lenkams
Vardų ir pavardžių rašybos klausimu

Inga BARANAUSKIENĖ, Vilnius
Pastaruoju metu vėl įsisiūbavo diskusija 

dėl lenkų vardų ir pavardžių rašybos asmens 
dokumentuose. Ir ko tik neprirašoma, – net 
kad asmenvardžiai nėra gramatikai paklūs-
tanti kalbos dalis! Betgi yra ir buvo – visais 
laikais ir visose kalbose.

Kad tuo įsitikintum, užtenka žvilgtelėti 
kad ir į krikščioniškos tradicijos vardus. 
Pradėkime nuo Jėzaus – kaip tik jo nevadina: 
Džyzos, Džesu, Iesus…

Vis dėlto Dievo sūnus, kurio originalus 
vardas skambėjo „Jėšu“, kažkaip iškenčia 
ir žaibais nesisvaido, reikalaudamas rašyti 
Jo vardą aramėjiškai ּוׁשְי iš dešinės į kairę. 
Nereikalauja net rašybos pagal skambesį… 

Deja ,  kas  t inka  Dievo sūnui  i r 
„intronizuotajam Vilniaus bei Šalčininkų 
rajonų karaliui“, tikriesiems šių rajonų 
viešpačiams – ne lygis. Jie užsispyrę tvirtina, 
kad vardas – šventa ir neliečiama asmens 
nuosavybė ir kad jo rašybos bei tarimo jokiu 
būdu negalima keisti.

Ką gi – jeigu taip, siūlyčiau LLRA taisyti 
per tūkstantmečius susiklosčiusią „blogą“ 
praktiką, pradedant nuo savęs. Štai poniai 
Marijai Rekst tėvai tokį vardą suteikė, nea-
bejotinai norėdami pagerbti būsimojo „Vil-
niaus bei Šalčininkų rajonų karaliaus“ moti-
ną.Bet juk šioji savo žemiškajame gyvenime 

vadinosi ne Marija, o םָיְרִמ – Miriam!
Marija ją šv. Jeronimas pervadino, 

nežinia kodėl susiviliojęs sąskambiu su 
lotyniška Marijų pavarde. Taigi p. Rekst 
reikėtų skubiai pasikeisti vardą, idant nebūtų 
ištrinama Dievo Motinos žydiška tapatybė 
(antraip p. E. Zuroff ir D. Katz gali atkreipti 
dėmesį į šį neabejotiną antisemitizmo 
faktą).

Ponui Valdemar Tomaševski taip pat 
reikėtų susirūpinti savo vardu bei pavarde. 
Pavardė Tomaševskis padarytas iš vardo 
Tomaš, o vardas Tomaš, vadovaujantis 
originalios vardų rašybos principu, negali 
egzistuoti – tai begėdiškai iškraipytas žydiš-
kas vardas אמואת (Toma), priklausęs vienam 
iš „intronizuotojo Vilniaus ir Šalčininkų rajo-
nų karaliaus“ apaštalų. Siekdamas atitaisyti 
šiam garbiam asmeniui daromą neteisybę, 
ponas Tomaševski turėtų skubiai persiva-
dinti Tomaskiu.

Vardą irgi būtų ne pro šalį pasitaisyti, 
nes vardas Valdemar pas lenkus akivaiz-
džiai atkeliavo iš skandinavų (kurie jį, beje, 
rašo su V, o ne su W), o pas skandinavus – iš 
Kijevo Rusios. Pirmasis istorijai žinomas šio 
vardo nešiotojas, be abejo, buvo šv. Vladi-
miras, ir originaliai jo vardas buvo rašomas 
Володимѣръ. Taigi, gerbiant ukrainietišką 

šio šventojo tapatybę, LLRA lyderiu reikėtų 
persivadinti bent jau Volodimeru.

Dar, vadovaujantis originaliu vardų bei 

pavardžių rašybos principu, reikėtų patvar-
kyti ir svetimvardžių rašybos lenkų kalboje 
tradiciją, nes amerikiečiai vieną dieną irgi 
gali įsižeisti, pamatę George Washington 
paverstą Jerzy Waszyngton.

Taigi ponai lenkai, dėl Dievo ir visų šven-
tųjų baikit kelti kvailus reikalavimus! Juk 
jeigu „intronizuotasis Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų karalius“ sugeba atsiliepti, pašauktas 
„Jesusze“, tai ir jums nederėtų pūstis.

Šaltinis: www.alkas.lt

Jėzaus vardas įvairiomis kalbomis, 
www.jilmission.org nuotr.

Paminklas Dž. Vašingtonui Varšuvoje, 
www. wikipedia.org

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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Lietuvos nepriklausomybei – 95
2013 metais minime 95-ąsias Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo metines. 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos 
Taryba, pirmininkaujama dr. Jono Basana-
vičiaus (1851-1927), pasirašė Nepriklauso-
mybės Aktą. Vasario 16 d. tapo nacionaline 
švente – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Kelias į nepriklausomybę nebuvo len-
gvas – nuo 1569 m. bendrą valstybę su 
Lenkija sudariusi Lietuva, 1795 m. atsidūrė 
carinės Rusijos imperijos sudėtyje ir dau-
giau nei šimtmečiui prarado nepriklauso-
mos, suverenios valstybės statusą. Tačiau, 
nei ilgi okupacijos metai, nei Rusijos vado-
vybės taikytos represijos nepajėgė sužlug-
dyti lietuvių laisvės troškimo. Jau XIX a. 
prasidėjo lietuvių Tautinis sąjūdis, skatinęs 
lietuvišką kultūrą. Žymiausi šio sąjūdžio 
veikėjai buvo Simonas Daukantas (1793-
1864), Motiejus Valančius (1801-1875), 
Simonas Stanevičius (1799–1848), Kajeto-
nas Nezabitauskis (1800-1876). Vėliau sė-
kmingą Tautinio sąjūdžio veiklą tęsė Jonas 
Basanavičius, Vincas Kudirka (1858-1899), 
spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) 
leidę pirmuosius lietuviškus laikraščius 
„Aušra“ ir „Varpas“. Spaudos draudimo 
metais svarbų darbą atliko knygnešiai, ap-

rūpinę tautiečius lietuviškais raštais. Visa ši 
Tautinio sąjūdžio veikla trukdė lietuvių ru-
sinimui ir ragino neužmiršti bei puoselėti 
savo tautos identitetą.

XX a. pradžioje siekis turėti savo lais-
vą valstybę dar labiau sustiprėjo. 1905 m. 
susirinko Didysis Vilniaus Seimas, iškėlęs 
Lietuvos autonomijos reikalavimą. Vil-
niaus Seime dalyvavo ir būsimieji Nepri-
klausomybės akto signatarai – Jonas Ba-
sanavičius, Steponas Kairys (1879-1964), 
būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona (1874-1944). Lietuva nuosekliai 
siekė nepriklausomybės, tačiau tarptau-
tinę situaciją pakeitė 1914 m. prasidėjęs 
Pirmasis pasaulinis karas, o 1915 m. Lietu-
vos teritoriją užėmė vokiečių kariuomenė. 
1917 m. rugsėjį surengtoje Vilniaus kon-
ferencijoje dar kartą buvo išreikštas siekis 
sukurti savarankišką Lietuvos valstybę, 
taip pat buvo suformuota nauja instituci-
ja – Lietuvos Taryba, kurios pirmininku 
buvo išrinktas A. Smetona, vėliau juo tapo 
J. Basanavičius. Lietuvos Tarybos pagrindi-
nis tikslas buvo nepriklausomybės paskel-
bimas, tačiau jai sklandžiai veikti trukdė 
vokiečių okupacinė valdžia. Lietuvos Ta-
ryba turėjo nusileisti vokiečiams ir 1917 

m. gruodžio 11 d. paskelbė pareiškimą 
apie Lietuvos valstybės atstatymą ir sykiu 
o� cialiai paprašė Vokietijos apsaugos ir 
pagalbos. Tačiau vokiečių vadovybė nesu-
tiko perduoti krašto valdymo ir išvesti savo 
kariuomenę. Tuomet Lietuvos Taryba 1918 
m. vasario 16 d. paskelbė naują nutarimą – 
Lietuvos nepriklausomybės Aktą, kurį pa-
sirašė 20 tarybos narių. 1918 m. vasario 16 
d. prasidėjo naujas Lietuvos istorijos etapas 

– valstybė atkūrė ne-
priklausomybę ir grį-
žo į Europos politinį 
žemėlapį. 

1919 m. vasario 17 
d. buvo išleisti pir-
mieji lietuviški spal-
voti pašto ženklai, 
išspausdinti Berlyne, 
kurių dailininkai 
– Tadas Daugirdas 
(1852-1919) ir Ka-
zys Šimonis (1887-
1978). 

Trakų istorijos 
muziejuje saugoma meniškai vertingų 10 
pašto ženklų projektų, skirtų 1918 m. va-
sario 16-ąjai ir Nepriklausomybės 20-čiui, 
sukurtų tarpukario laikotarpiu žymių Lie-
tuvos menininkų. Vienas pirmųjų pašto 
ženklų projektas – 2 skatikų nominalo, su 
užrašu LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAS ir 
monograma TD – sukurtas T. Daugirdo. 
Projekto vaizdas yra juodai baltas, jo cen-
tre pavaizduota stilizuota lelija ir skaičius 

2, po jais puslankiu 
užrašas SKATIKŲ. 
Projektas yra atlik-
tas tušo ir pieštuko 
technika, ant 104x141 mm dydžio popie-
riaus lapo. Kitas pašto ženklo projektas 
taip pat atliktas tušo ir pieštuko technika 
ant 104x144 mm dydžio popieriaus lapo, 
skirtas Vasario 16 dienai, sukurtas K. 
Šimonio. Projekto centre pavaizduotas 
Lietuvos valstybės herbas – Vytis, virš jo 
puslankiu užrašas LIETUVA ir data 1918 
m. vasar. 16 d., kampuose – nominalo 
skaičius 20 ir apačioje žodis SKATIKŲ. 
Projekto kampe yra autoriaus monograma 
KŠ. Pažymint Lietuvos nepriklausomybės 
20-metį, buvo sukurta nemažai pašto žen-
klų projektų. Vienas tokių yra saugomas 
muziejuje 15 centų nominalo pašto ženklo 
projektas, kurio centre pavaizduotas stili-
zuotas Vytis ir perkirstos grandinės dalys. 
Viršuje užrašas LIETUVA, 1918*1938. 
Kampe pieštuku pažymėtas konkurso da-
lyvio numeris 19.

Pašto ženklų projektai – neabejotinai yra 
mūsų taikomosios gra� kos meno šedevrai.
                                                  
Muziejininkas Tomas Petrauskas

Pašto ženklų projektai. 
Lietuva, 1928-1938 m.

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. 8 (269)
Maltos ordinui – 900

2013 m. vasario 15 d. sukako 900 
metų, kai Romos popiežius Paskalis II 
(1099-1118) savo bule 1113 m. patvirti-
no Šv. Jono Krikštytojo ligoninės Jeruza-
lėje vienuolių hospitaljerų (pranc. hos-
pitaliers), kitaip dar vadinamų joanitais, 
ordino, dabar žinomo tiesiog Maltos or-
dino pavadinimu, įkūrimą, suteikdamas 
jam suverenitetą ir teisę savarankiškai 
rinkti vyresniuosius iš savo tarpo. Broli-
jai buvo duota Šv. Augustino regula. Bro-
lijos tikslas – remti ir šelpti atvykstančius 
iš Europos maldininkus. Ordino simbo-
liu buvo pasirinktas baltas aštuoniakam-
pis kryžius. Pirmuoju brolijos Magistru 
buvo Žeraras Palaimintasis (1113-1120). 
Ordinui vadovaujant Raymond du Puy 
(1120-1058), hospitaljerai iš prisijungu-
sių prie brolijos kilmingų riterių (davu-
sių vienuoliškus neturto, skaistybės ir 
klusnumo įžadus) pradėjo formuoti gin-
kluotus būrius, maldininkams per nera-
mų kraštą lydėti. Tuo metu nusistovėjo 
ir Ordino struktūra, sudaryta iš brolių – 
riterių, brolių – kunigų ir brolių – patar-
nautojų. Palaipsniui hospitaljerų ordinas 

tapo viena rimčiausia karine 
Jeruzalės karalystės jėga, tuo 
pačiu metu neapleisdamas ir 
plačios labdaringos veiklos.

1291 m., po beveik 200 
metų trukusių kovų, kryži-
ninkai buvo priversti palikti 
Šventąją Žemę. Hospitaljerų 
ordino riteriai paliko ją vieni paskuti-
niųjų ir pradžioje įsikūrė Kipre, o turė-
dami stiprų galerų laivyną 1309 m., va-
dovaujami Magistro Foulques de Villaret 
įsitvirtino Egėjo jūroje Rodo saloje. Tuo-
met Ordinas gavo neo� cialų Rodo bro-
lių arba Rodo riterių pavadinimą. Rodo 
laikotarpis Ordino istorijoje baigėsi 1522 
m., kai salą puolė pats Osmanų sultonas 
Suleimanas Nuostabusis su daugiau nei 
100 000 karių armija bei dideliu laivynu. 
Ordinas turėjo tik apie 7000 karių, tačiau 
net pusę metų išlaikė apgultį. Išlikę gyvi 
riteriai išsikovojo teisę garbingai palikti 
Rodą su ginklais ir vėliavomis, o tai buvo 
išimtinis įvykis karų su turkais istorijoje.

Naująja Ordino tvirtove, po kelių 
metų klajonių, tapo Malta, kurią hospi-

taljerams senjoro teisėmis atidavė Šven-
tosios Romos imperatorius Karolis V 
(1519-1555). Čia Ordinas ir gavo savo 
dabartinį pavadinimą, čia buvo pasiekta 
viena iš žymiausių jo karinių pergalių, 
kai 1565 m. turkų laivynas apgulė salą. 
Ordinas, vadovaujamas 49-ojo Magis-
tro Fra’ Jean de la Vallette, turėjo tik 
600 riterių ir apie 7000 eilinių kareivių. 
Apgultis truko 4 mėnesius, kol galiau-
siai turkai buvo priversti atsitraukti su 
didžiuliais nuostoliais. Dabartinės Mal-
tos respublikos sostinė Valeta pavadinta 
šio magistro garbei. Ordino karinė šlovė 
buvo patvirtinta ir 1571 metais, Lepan-
to jūrų mūšyje, kur jungtinis Šventosios 

Lygos laivynas sutriuškino tur-
kų laivyną. Tai buvo paskutinės 
didžiosios Ordino pergalės, jo 
karinė jėga ėmė sekti ir 1798 m. 
prancūzų laivynas privertė rite-
rius be mūšio palikti Maltą. Or-
dinui prasidėjo sunkūs ir ilgi kla-
jonių metai – Maltos atgauti taip 

ir nepavyko. 1834 m. Ordino vadovybė 
apsistojo Romoje. Atsisakęs savo karinių 
funkcijų, Maltos ordinas vėl visiškai su-
sitelkė savo pirmajam pašaukimui – lab-
daringai veiklai.

2013 m. vasario 8 d. sukako pen-
keri metai nuo 78-ojo Maltos ordino 
Didžiojo Magistro Fra’ Andrew Bertie 
(1929-2008) mirties. 1999 m. gegužės 
17-19 d. Magistras lankėsi Lietuvoje ir 
aplankė Trakų salos pilį. Trakų istorijos 
muziejus savo rinkiniuose saugo garbaus 
svečio dovanotą Ordino medalį, išleistą 
1988 m., Fra’ Andrew Bertie išrinkimo 
Didžiuoju Magistru proga. Medalis yra 
varinis, 32 mm skersmens, lygiu gurtu. 
Averse – Andrew Bertie, pasipuošusio 
paradine Magistro uniforma, atvaizdas 

pro� liu. Aplink 
užrašytas vardas, 
pavardė ir titu-
las lotynų kalba 
– FR.ANDREAS BERTIE M.M.H.H. 
Reverse – asmeninis Didžiojo Magistro 
herbas, devizas VIRTVS ARIETE FOR-
TIOR (liet. Drąsa nugali jėgą) bei data 
An.d.in. MCMLXXXVIII (1988 Viešpa-
ties metais).

1992 m. liepos 9 dieną buvo užmegz-
ti diplomatiniai santykiai tarp Maltos 
ordino ir Lietuvos Respublikos bei pra-
dėta Ordino struktūrų veikla Lietuvoje. 
Šiuo metu, vadovaujamas 79-ojo Ma-
gistro Fra’ Matthew Festing (g. 1949), 
Suverenus karinis Šv.Jono Hospitaljerų 
Jeruzalės, Rodo ir Maltos ordinas lie-
ka viena įtakingiausia pasaulio labda-
ros organizacija. Šis ordinas naudojasi 
eksteritorialiniu statusu, yra užmezgęs 
diplomatinius santykius daugiau nei su 
100 valstybių, leidžia savo pinigus ir paš-
to ženklus.

Muziejininkas Vytautas Tenešis

Medalis, skirtas Maltos ordino Magistrui.
Malta,  1988 m. O.Ševeliovo nuotr.
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

1926 m. spalio 18 d. raštu Nr. 1660 Kai-
šiadorių vyskupas Juozapas Kukta (1873 
02 03–1898 10 31–1926 04 05–1942 06 16) dr. 
kun. Joną Steponavičių, kurio gyvenimas ir 
išsimokslinimas visiškai atitinka reikalavimus, 
paskyrė prosinodaliniu egzaminatoriumi103. 
Skyrimo raštą pasirašė ir vyskupijos kancleris 
J. Labukas.

1927 m. Elenchuose rašoma, kad dr. 
kun. J. Steponavičius nuo 1920 m. deputatas 
Seime, o Kaišiadorių vyskupijoje užima 
prosinodalinio egzaminatoriaus ir meno 
konsultoriaus (Consilium Artisticum) pareigas. 
Prosinodaliniais egzaminatoriais tuo metu 
buvo 6 dvasininkai: prof. Teodoras Brazys 
(1870 11 20–1900–1930 09 10), Donatas Li-
nartas (1874–1897–1950 07 31), dr. Juozapas 
Matulaitis-Labukas (1894 01 19–1918 05 
26–1965 12 05–1979 05 28), Aleksas Racevičius 
(1871–1894–1956 01 24), dr. J. Steponavičius 
ir Bernardas Sužiedėlis (1888 08 11–1912 10 
28–1967 04 11)104. Meno konsultoriai Kai-
šiadorių vyskupijoje buvo trys: Alfredas 
Aleksandravičius, Kazimieras Ribikauskas 
(1875 11 (?)–1901 06 23–1949 05 12) ir Jonas 
Steponavičius105.

Dr. kun. J. Steponavičiui į pagalbą vikaru 
1919–1921 m. buvo paskirtas kun. Jonas Sadū-
nas (1891 01 15–1915–1964 08 27)106.

Visuomeninė veikla
Dr. kun. J. Steponavičius „Curriculum vi-

tae“ rašo: 1912–1915 kovo mėn. dirbau Vilniuje 
lietuvių visuomenės darbą. Čia vedžiau švietimo 
draugiją „Rytas“ ir steigiau kitas draugijas107.

Kun. J. Steponavičius būdamas labai ak-
tyvus, dalyvavo įvairių organizacijų veikloje. 
1913 m. birželio 10–12 d. vykusiame visuo-
tiniame Lietuvių mokslo draugijos (LMD) 
susirinkime jis buvo priimtas LMD108 nariu  ir 
per antrąjį posėdį, surinkęs 32 balsus išrink-
tas Draugijos komitetan109. Jau šeštajame šio 
susirinkimo posėdyje (birželio 11 d.) skaitė 
referatą „Eksperimentalės psychologijos 
santykiai su eksperimentale pedagogika“110. 
Po to kilusiose diskusijose pasisakė Romas 
Bytautas ir Zigmantas Žemaitis.

 1914 m. birželio 11–14 d. vykusiame 
aštuntajame visuotiniame Lietuvių mokslo 
draugijos susirinkime turėjo skaityti referatą 
„Apie religijų tyrinėjimo metodika“, tačiau 
į susirinkimą nebegalėjo atvykti111, galima 
manyti, kad turėjo perimti parapiją Seme-
liškėse.

Dr. kun. J. Steponavičius įsijungė ir į Lie-
tuvių dailės draugijos veiklą112, kitur teigia-
ma, kad jis dalyvavo ir kuriant šią draugiją113; 
tapo Lietuvių banko nariu, bendradarbiavo 
periodikoje „Draugijoje”, „Vaire”. Pastara-
jame 1914 m. išspausdinti straipsniai, skirti 
pedagogikai bei psichologijai114, o straipsniu 
„Čiurlionis ir mūsų dvasios estetikos apsi-
reiškimai“115 bandė nustatyti lietuvių meno 
estetikos normas. 

1913 m. sausio 13 d. Lietuvių dailės drau-
gijoje įsisteigė M. K. Čiurlionio kuopa, kurios 
vienas tikslų – rasti patalpas M. K. Čiurlionio 
paveikslų parodai. Jau vasario mėnesį kuopa 
subūrė 52 žmonių metinių šelpėjų būrį, tarp 
kurių ir dr. kun. J. Steponavičius  – „Metinių 
šelpėjų fondo M. K. Čiurlionio paveikslams 
išpirkti“. 

„Ryto“ draugijos pirmininkas
Tačiau svarbiausia to laikotarpio kuni-

go visuomeninė veikla, kurioje plačiausiai 
atsiskleidė J. Steponavičiaus organizaciniai, 
administraciniai, moksliniai ir kiti gebėjimai 
nukreipti lietuvybės išlaikymui – darbas 
lietuvių švietimo draugijoje „Rytas“. Jis tapo 
pirmuoju „Ryto“ draugijos pirmininku. Apie 
„Ryto“ draugiją nemaža informacijos pateikęs 
kun. Petras Kraujalis (1882 07 08–1907–1933 
08 14), pasirašęs slapyvardžiu116, duomenų 
yra ir P. Kraujaliui skirtame straipsnių rin-
kinyje117, autorių, tyrinėjusių „Ryto“ veiklą 
darbuose118, archyvinėje medžiagoje119, drau-
gijos istorija, atiduodant duoklę sovietinių 
metų ideologiniams reikalavimams tyrinėta 
Jūratės Kuzmaitės darbe120.

1912 m. lapkričio 29 d. Petrapilyje buvo 

įregistruota lietuvių švietimo draugija „Ry-
tas“. Jos tikslas – šviesti Vilniaus apygardos 
lietuvius kaip reikalauja Romos – katalikų 
tikėjimo mokslas. 1913 m. sausio 31 d. Vil-
niuje Visų Šventųjų bažnyčios klebonijoje 
įvyko steigiamasis susirinkimas121. Į valdybą 
balsų dauguma išrinkti Juozapas Kukta (21 
balsas), kun. Vladas Mironas (20), Liudas 
Gira (20), dr. kun. Jonas Steponavičius (19), 
Jonas Basanavičius (18) ir Juozas Kairiūkštis 
(18). Kandidatais liko Antanas Smetona ir 
Klemensas Maliukevičius – abu gavo po 17 
balsų. Valdybos pirmininku išrinktas kun. J. 
Steponavičius šias pareigas ėjo iki 1915 m. 
balandžio 14 d., kol buvo paskirtas karo ka-
pelionu ir turėjo išvykti į Kaukazą. Daugiau 
pusmetį „Ryto“ pirmininko pareigas ėjo 
Juozas Kairiūkštis122. 

Pirmajame „Ryto“ valdybos posėdyje 
(1913 m. vasario 27 d.) pirmininkas ir sekre-
torius įgaliojami steigti draugijos skyrius, o 
kovo  5 d. J. Steponavičiui ir J. Basanavičiui 
pavedama tartis su liaudies mokyklų direk-
cija dėl pradinių mokyklų steigimo. 

Kad būtų galima koordinuoti besistei-
giančių skyrių veiklą, M. Kuktos spaustuvėje 
buvo išspausdinti J. Steponavičiaus parengti 
lapeliai ir platinami – tai ir gairės veiklai:

Gerbiamasis Tamsta.
Gal jau visus Vilniaus gubernijos kampus ap-

lėkė linksma žinelė, kad Lietuvių švietimo draugija 
„Rytas“ – patvirtinta (Įstatus žr.: „Vilties“ Nr. 
10). Dabar mums pasilieka tik stverties kuogrei-
čiausio darbo, kad praplatinus draugijos veikimą 
Vilniaus gubernijoje steigiant kur tik galima šios 
draugijos skyrius.

Paaiškinimai:
1)atidaryti „Ryto“ skyrių, reikia nemažiau, 

kad 10 žmonių prašytų apie tai prašymą į Centralę 
„Ryto“ valdybą.

Po šiuo prašymu turi pasirašyti ne mažiau 
10 žmonių. Prie to prašymo reikia dar pridėti 
10 rublių. Prašymas su pinigais privalo būti 
išsiųstas šiuo adresu: „Правлеънiе общества 
Ритась“. Ьлаговещенская ул. д.  4. при костеле 
св. Духа, г. 

2)Centralė valdyba,gavus prašymą įsteigti 
draugijos skyrius, praneša apie skyriaus atida-
rymą Vilniaus gubernatoriui. Naujai įsteigtam 
gi skyriui siunčiam pranešimą apie steigimą ir 
„Ryto“ draugijos įstatus ir kanceliarijos knygas 
apmokant paties skyriaus.

3)Naujai užtvirtintas skyrius, norėdamas 
įsteigti skaityklą, ar skaitymo ir rašymo moky-
klą, privalo apie tai pranešti centralei „Ryto“ 
valdybai.

Valdyba gi kreipiasi į vyriausybę su prašymu 
leisti naujai atidarytam skyriui steigti ar tai skai-
tyklą, ar skaitymo mokyklą ir t.t.

Kad leidimas jau gautas Centralė „Ryto“ val-
dyba praneša apie tai naujai įsisteigusiam skyrių, 
prisiųsdama jam kartu reikalingų nurodymų, 
paaiškinimų, blankų ir  t. t.

Su pagarba „Ryto „pirmininkas, kun. dr. 
J. Steponavičius123.

Dr. J. Steponavičius gebėjo apmąstyti ir 
tikslingai nukreipti veiklą tiek „Ryto“ drau-
gijoje, tiek ir statant gimnaziją Zarasuose.

Negavus sutikimo steigti pradines moky-
klas (leista steigti tik vienklases ar dviklases 
su cenzuotais mokytojais), nuspręsta ruošti 
mokytojus. Tačiau  draugija „Rytas“ netu-
rėdama lėšų mokytojų rengimui, kreipėsi į 
Vilniaus gubernatorių, kad leistų rinkti aukas. 
Taip pat kreipėsi ir į Vilniaus vyskupijos 
administraciją, kad leistų rinkti aukas baž-
nyčiose124.

„Ryto“ draugijos posėdžių protokoluose 
pirmuoju punktu dr. kun. J. Steponavičiaus 
ranka įrašyta: Valstybinė mokykla lietuviškose 
vietose turi būti lietuviška – mokytojas lietuvis ir 
dalykai lietuviškai125.

Dera pastebėti, kad „Ryto“ draugijos 
valdybos posėdžių protokolus rusų kalba 
rašė pirmininkas dr. kun. J. Steponavičius. Jo 
ranka surašyti 9 protokolai (žr. Lentelė Nr. 2). 
Paskutinis protokolas (Nr. 19) rusų kalba 
užrašytas 1915 m. lapkričio 5 d (jį rašė dr. 
kun. M. Reinys – tai pirmasis jo ranka užra-
šytas protokolas), o jau nuo 1915 m. lapkričio 
8 d. – protokolas Nr. 20 jie rašyti lietuvių 

103 KšVKA. B. 24. Dokumentas Nr. 1660. 
104 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi ceri 

provinciae  Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 
1927. P. 47, 164.

105 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi ceri 
provinciae  Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 
1927. P. 49.

106 Kiškis S.  Kristaus pašauktieji. Kaišiadorių vys-
kupijoje dirbusieji ir amžinybėn iškeliavusieji kunigai 
1921–1995. Kaišiadorys. 1996. P. 161–162.

107 LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 11.
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Birželio 12 (24). Nr. 127. P. 3; [Autorius nenurodytas]. 
Iš Liet. mokslo draugijos kronikos // Lietuvių tauta. 
Liet. mokslo draugijos raštai. Vilnius: „Švyturio“ 
spaustuvė. 1919. Knyga II. Dalis 4. P. 610.

113 [Autorius nenurodytas]. M. K.Čiurlionio 
kuopa // Viltis. 1913. Spalių 20 (lapkričio 2). 
Nr. 123. P. 1 – 3.

114 [Autorius nenurodytas]. Mūsų paveikslai. D-ras 
kun. Jonas Steponavičius // Tėvynės sargas. 1921. 
Gruodžio 30. Nr. 52. P. 531–532.

115 Steponavičius J. Eksperimentinė psichologija bei 
pedagogika  // Vairas. 1914. Nr. 4. P. 14–18.

Steponavičius J. Čiurlionis ir mūsų dvasios este-
tikos apsireiškimai // Vairas. 1914, Nr. 1. P. 3–5.

116 Vieštautas P. Lietuvių švietimo draugija Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

kalba (šį protokolą rašė irgi M. Reinys). 
Įsteigus „Rytą“ jau po savaitės, t. y. 

1913 m. vasario  6 d., J. Steponavičius krei-
pėsi į visuomenę dėl „Ryto“ draugijos vei-
klos ir tautinės kultūros ugdymo Vilniaus 
krašte126, straipsniu „Balsas į visuomenę“127, 
prašydamas ir kitų laikraščių išspausdinti  šį 
kreipimąsi.

Lentelė Nr. 1 (Lentelė sudaryta remiantis LMAVB RS F – 264/1, 264/2, 264/3, 264/4 ir 264/5)
„Ryto“ draugijos pirmininkai

Lentelė Nr. 2 (Lentelė sudaryta remiantis LMAVB RS F 67 – 264/1)
„Ryto“ valdybos posėdžiai, pirmininkaujant dr. kun. J. Steponavičiui

„Rytas“ Vilnius: „Vilniaus varpo“ leidinys Nr. 2. 
1927. 46 p.

117 Šikšnys M. Kunigas Petras Kraujalis – „Ryto“ 
draugijos pirmininkas // Kunigas Petras Kraujalis. 
Vilnius: Vilniaus lietuvių švietimo „Rytas“ draugija. 
1937. P. 41–55.   

118 Vasiliauskienė A., Kareniauskaitė R., Zalogienė 
Jurgita, Zaloga Eugenijus. „Ryto“ veiklos atspindžiai 
periodikoje: kunigas Mečislovas Reinys // Vilniaus 
kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1900–1945 / 
sudarytoja hum. m. dr. Alma Lapinskienė. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2008. 
P. 188–213.

119 LMAVB RS  F 67.
120 Kuzmaitė J. Vilniaus „Ryto“ lietuvių švietimo 

draugija // Mokslo, kultūros ir švietimo draugijos. 
Iš lietuvių kultūros istorijos. Vilnius; Mokslas. 1975. 
P. 119–151.

121 Vieštautas P. Lietuvių švietimo draugija 
„Rytas“ Vilnius: „Vilniaus varpo“ leidinys Nr. 2. 
1927. P. 4.

122 Ten pat. P. 5, 6, 10, 11.
123 LMAVB RS F – 67 – 264/3. L. 41.
124 Ten pat. P. 6, 7.
125 LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 10.
126 Steponavičius J.  Balsas į visuomenę // Viltis. 

1913. Vasario 8 (21). Nr. 16. P. 2; Steponavičius J.  Mūsų 
visuomenė jau seniai institucijos akimis išvydo... // 
Vadovas: Seinai. 1913. T. 14. Nr. 55. P. 357–359.

127 Mūsų visuomenė jau seniai institucijos akimis 
išvydo ir visa savo siela pajuto, vogei tautos sąmonė 
yra labai didelės vertės veiksnys kultūringųjų tautų 
gyvenime.

128 Institucija neužvylė mūsų: teorija ir gyvenimo 
prityrimai dar labiau pavaizdina mums tą tiesą. 
Atskiro žmogaus sielos bei dvasios būdą išdirbo 
jo aplinkybių tarpas. Asmens charakteris arba jo 
estetikos, etikos, tikybos ir logikos bendrieji dėsniai 
susidaro pagal objektyviąsias, bendrame gyvenime 
glūdinčias normas. Žodžiu sakant, asmens psicholo-
gija ir jo tautos objektyviųjų normų pasaulis yra du 
nebeatskiriamu ir tik kits kitą papildančiu veiksniu.

„Viltyje“ išspausdinamas ir dr. J. Stepo-
navičiaus kreipimasis dėl knygų aukojimo128. 
Tuo metu „Ryto“ draugijos valdyba buvo 
įsikūrusi Vilniuje Blagoveščenskaja 4 (dabar 
Šv. Jono gatvė). Vėliau – Tilto gatvėje. Po 
kurio laiko draugija įsikūrė Vileišių rūmų 
pirmame aukšte.
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Vorutos paslaptis
Aleksandras Vytautas ZAJANČKAUSKAS, Vilnius

Prisipažinsiu: kai man į rankas pakliuvo 
senas Dzūkijos laikraštėlis „Merkio kraštas“ 
Nr. 68 (2003 m. rugsėjo 5 d.), iš pradžių 
nekreipiau į jį dėmesio, bet belaukdamas 
autobuso Druskininkai–Vilnius nutariau 
paskaityti.

Straipsnis „Legendinė piliavietė domina 
ir paprastus varėniškius“ mane tiesiog 
užbūrė. Pagalvojau, kad autorius, bandantis 
surasti Lietuvos karaliaus Mindaugo sostinės 
Vorutos buvimo vietą, yra garsus Lietuvos 
mokslininkas, patriotas. Bet po straipsniu buvo 
tik kuklus parašas – Jonas Jaunutis Savickas.

Per varėniškius sužinojau, jog autorius 
gyvena Varėnoje, paskambinau ir maloniai 
buvau pakviestas į svečius. 2012 m. spalio 11 d., 
ketvirtadienį, atvykau į nuostabią lietuvišką 
sodybą prie Derežnyčios tvenkinio, šalia dviejų 
paslaptingų piliakalnių.

Tvenkiny puikavosi baltų gulbių 
šeimynėlė, o žalios pušelės lingavo kartu su 
berželiais. Mane nuoširdžiai pasitiko sodybos 
šeimininkai: Jonas Jaunutis Savickas, jo 
žmonelė Onutė Savickienė, šunelis Reksiukas 
ir rainas katinėlis.  

Su šeimininku Jonu Jaunučiu Savicku iš 
karto radau bendrą kalbą ir susižavėjęs klau-
siausi jo pasakojimo apie Lietuvos didingą 
praeitį, kovas su kryžiuočiais, mongolais, 
švedais, tačiau galėčiau visą parą klausytis jo 
hipotezės, kad Lietuvos karaliaus Mindaugo 
sostinė Voruta buvo ne Naugarduke (dabartinė 
Baltarusija) ir ne prie Šeimyniškėlių piliakalnio 
(Anykščių rajonas), o čia, prie Naujosios Varė-
nos, prie Derežnyčios tvenkinio, kur stovi laiko 
neliesti piliakalniai.

Čia jis „cikras“ dzūkas Jonas Jaunutis 
Savickas, Lietuvos senjoras, bando įrodyti, kad 
viena iš Lietuvos karaliaus Mindaugo tėvonijos 
pilių Voruta  stovėjo Varėnoje ir iki šiol tebėra 
išlikęs piliakalnis.

Šiai hipotezei neprieštarauja istorijos 
specialistas Vidas Abromaitis ir kiti Lietuvos 
mokslininkai.

Šiais metais sukanka 760 metų nuo kara-
liaus Mindaugo karūnavimo dienos. 1253 m. 
liepos 6 d. popiežius Inocentas IV kunigaikštį 
Mindaugą oficialiai pripažino Lietuvos karaliu-
mi ir, kaip skelbia Hipatijaus metraštis, viena 
iš Mindaugo pilių yra Voruta.

Mokslininkai iki šiol diskutuoja, kurgi 
ji stovėjo iš tikrųjų. Archeologas Gintautas 
Zabiela 1991 m. Lietuvos istorijos metraštyje 
išspausdino straipsnį „Kur stovėjo Vorutos 
pilis?“. Jame jis bando įrodyti, jog Voruta 
yra Šeimyniškėlių piliakalnyje, už 2 km nuo 
Anykščių. G. Zabiela remiasi rašytoju Antanu 
Vienuoliu, kuris įkvėptas Kauno universiteto 
profesoriaus E. Volterio idėjų Šeimyniškėlių 
piliakalnį pavadino Vorutos vardu. Antanas 
Vienuolis rėmėsi upeliu Vorelis, kuris teka 
šalia piliakalnio.

Gintautas Zabiela savo straipsnyje kons-
tatuoja: „...Vorutos pilis greičiausiai buvo 
Šeimyniškėlių piliakalnyje. Kol kas nėra kitos 
tokios vietos, kuri taip neprieštarautų jos 
lokalizacijai. Faktų prieš ją rasti nepavyko. 
Galutiniai ir neabejotinai Vorutos vietą vargu 
ar kada pasiseks nustatyti, nebent bus aptikta 
neginčytinų šaltinių. Šiandien galiu pritarti tik 
anykštėnams, kurie ir be didesnio mokslinio 
pagrindimo Šeimyniškėlių piliakalnį vadina 
Voruta.“

O senjoras Jonas Jaunutis Savickas, surin-
kęs daug istorinės medžiagos apie Lietuvos 
garbingą praeitį, bando įrodyti, kad  Vorutos 
pilis buvo Varėnoje.

Štai tokie jo argumentai: „Istorikai seniai 
įrodė, kad karaliaus Mindaugo domenas, 
arba tėvonija, yra Pietryčių Lietuvoje. Lenkų 
istorikas H. Lovmianskis mano, kad Vorutos 
pilis yra Daugų –Varėnos apylinkėse, kur XVI a. 
minimi bajorai iš Pavarčios, teka Varėnėlė, 
stovi Varėna. Profesorius E. Gudavičius 
taip pat laikosi H. Lovmianskio nuostatos, 
kad Voruta „ieškotina šių dienų Pietryčių 
Lietuvoje – buvusioje Lietuvos žemėje.“

Tautvilas (manoma, Mindaugo brolio 
Dausprungo sūnus), kuris su žemaičiais, jo-
tvingiais ir Volynės kunigaikščio kariuomenės 
pulkais puolė Vorutą, vidaus karą vaizduo-
jančiame žemėlapyje žygiuoja maždaug prie 
Merkio. Mindaugą greičiausiai buvo galima 
rasti irgi tėvonijoje.

Iki XIX a. vidurio dabartinis Ūlos (kairiojo 
Merkio intako) aukštupys buvo Katros aukštu-

pys (Nemuno dešinysis intakas). Tuometiniam 
Ūlos aukštupiui per smėlynus graužiantis 
gilyn, jos ištakos perkirto Ūlos ir Katros van-
denskyra.“

Buvusi Katros atkarpa tapo Ūlos aukštupiu, 
nes buvo nuleisti Dubos ir Pelesos ežerai –  iš 
viso Ūla pailgėjo 35 km, prisijungusi 410 kv. km 
Katros baseino ploto.

Kažkas atsitiko ir Derežnos upėse. „Varėnos 
apylinkėse yra dvi upės bendru pavadinimu 
Derėžna (Derėžnyčia). Vienos ištaka prasideda 
1,5 km į pietvakarius nuo Varėnos geležinkelio 
stoties, teka smiltynais pro Mergežerio kaimą 
ir žemiau Perlojos miestelio įteka į Merkį. Kitos 
upės ištakos prasideda 2,5 km į šiaurės rytus 
nuo Varėnos geležinkelio stoties teka į vakarus 
ir ties Salovartės kaimu įteka į Merkį. Senovės 
lietuviai kiekvieną šaltinį, pelkę ar liūną vadino 
atskirais vardais, o čia –  upės!

Derėžna (Derėžnyčia) yra kilusi iš gudų 
kalbos „дережня, дражня“, t. y. „medienos, 
žieves, karnų ir pan. pirminio apdorojimo 
vieta“.

Ištyrus upių krantų konfigūracijas, 
paaiškėjo, jog abiejų ištakose buvo ežerai. 
Vienos upės ištakoje, kuri teka pro Mergežerio 
kaimą, telkšnojo ežeras, sujungęs Mergežerio, 
Žiežulio, Ilgio, Bedugnio ir Plaušinio ežerus.

Pavadinkime ji Derėžnos ežeru, o iš jo 
tekėjusią upę – Derėžnos upe.

Antrosios Derėžnos ištakoje taipogi buvo 
ežeras su virtine (vora) salų. Šis ežeras buvo 
vienu ar dviem metrais aukštesnis už Derėžnos 
ežerą.

Prieš vorą salų tekėjo upė, kuri maždaug 
už 1,5 km įsiliejo į kitą ežerą. Mano paauglystės 
metais ten buvo laukas, vietinių gyventojų pa-
vadintas Kastine klone. Dabar ten – miškas.

Eigulys man paauglystės metais papasakojo 
padavimą, kad kadaise lauko vietoje buvo 
ežeras tačiau vieną dieną staiga jis pakilo ir, 
peržengęs Merkį, nusileido Glebo ežeran. Aš 
buvusio ežero krantų netyriau. Manau, jis 
turėjo būti Glebo ežero dydžio, seklus – apie 
2–3 m. gylio. Iš jo tekėjusi upė, reikia manyti, 
įsiliejo į Merkį.

Upę, ištekėjusią iš ežero, kuriame buvo 
vora salų, galima pavadinti Vora. Kaip ir 
kairįjį Merkio intaką Grūdą. Gudiškas upės 
pavadinimas „grud“ reiškia – „aukštesnė vieta, 
pakiluma baloje arba lygioje pievoje, kurios 
neapsemia vanduo“. Gal ir Varėnos pavadi-
nimas kilo iš Voros upės pavadinimo? Caro 
laikų ir Raudonosios armijos topografiniuose 
žemėlapiuose Varėna vadinama Orany.

Ežero saloje yra piliakalnis, kuris, skelbia 
Kultūros paveldo inspekcija, oficialiai 
pavadintas Girežerio piliakalniu. Kodėl – 
nežinau. Iki Girežerio kaimo „tiesiu taikymu“ – 
2,5 km, o Varėnoje iki Vytauto gatvės – vos 
200 m. Šis piliakalnis yra 100 m ilgio, o jos 
plotis – daugiau nei 80 m. O jei Vorutos pilis 
buvo būtent čia? Piliakalnis netyrinėtas, taip 
pat netyrinėti ir pilkapynai, esantys viename 
ežero krante.

Minėtas ežeras buvo 1 ar 2 metrais aukš-
čiau už Derėžnos ežerą. Nuotolis tarp tų ežerų 
buvo apie 80–100 metrų. Gal žmogus prisidėjo 
ar gamta, bet ežero vanduo, prasiveržęs pro 
tuos 80–100 metrų, plūstelėjo į Derėžnos ežerą. 
Derėžnos ežeras pakilo. Upė nespėjo išnešti 
vandens pertekliaus, ir ežeras surado naują 
vagą. Ta nauja upe pavadinta Derėžnyčios 
upė ir ties Salovartės kaimu įteka į Merkį. 
(„Salos“, „vartė“ – ar nebus atgarsis to ežero, 
kuriame buvo vora salų? Gal kalbininkai pa-
komentuotų?)

Vietinių gyventojų vadinama Derėžnos 
upė teka pro Mergežerio kaimą, Derėžnyčia 
teka pro Varėną. Prasiveržus ežerui, upė Vora 
nuseko. Išdžiūvo ir ežeras, kurį upė maitino. 

Teliko vien puikiai išsilaikęs Voros slėnis.
Derėžnos ir Derėžnyčios upėms graužian-

tis per smėlynus, Derėžnos ežeras išnyko. Iki 
mūsų dienų gilesnės Derėžnos ežero vietos 
pavirto Mergežerio, Žiežulio, Ilgio, Bedugnio 
ir Plaušinio ežerais. Liko ir dvi upės – Derėž-
na ir Derėžnyčia. Nuo Derėžnos ežero šios 
dvi upės iki Merkio upės teka kanjonais (tai 
patvirtina Jono Jaunučio Savicko išvadas ir 
teiginius – aut. past.).

Senovės lietuviai užsiiminėjo žvejyba ir 
medžiokle. Varėnos smėlėtose apylinkėse žem-
dirbystės nevystė. Nusekus trims didžiuliams 
ežerams, beliko vien medžioklė. O ir Vorutos 
pilis neteko strateginio pranašumo, ir žmonėms 
beliko pasitraukti iš šios vietos. Gintautas Za-
biela teigia: „Dabartinis Varėnos rajonas gana 
neturtingas vėlyvųjų archeologijos paminklų: 
prasti dirvožemiai (smėlynai) verčia abejoti čia 
buvus Lietuvos siaurąją prasme centrą.“

O žmonės čia nuo seno gyveno. Viename 
Vorutos ežero krante yra trys piliakalniai. 
Pusiaukelėje tarp Senosios Varėnos ir Varėnos 
atokiau nuo kelio kažkada augo penki seni 
beržai. Ant trijų iš jų buvo įrėminti šventųjų 
paveikslai su stogeliais – vienas didelis, iš 
šonų mažesni. Statant naująjį tiltą per Merkį 
ir tiesiant kelią beržus išrovė. Prisimenu, šalia 
beržų nebuvo jokios kryžkelės, jokio šuntakio, 
aplinkui miškas. Kam reikėjo, kai pagalvoji, čia 
statyti šventųjų paveikslus? Nuo šios vietos 
paėjus maždaug 100–150 m gilyn į mišką ant 
Voros upės kranto yra piliakalnis. Gal karalius 
Mindaugas ir du jo sūnūs – Ruklys ir Rupei-
kis – čia palaidoti?“ (Jonas Jaunutis Savickas).      

O dabar nei paminklo, nei kapo, nei šven-
tųjų paveikslų nėra...

1949–1953 m. mokiausi Trakų mokytojų 
seminarijoje. Pagrindinis seminaristų kontin-
gentas buvo iš Dzūkijos – Varėnos, Merkinės, 
Valkininkų, Žiūrų. Su manim kurse mokėsi 
a. a. Rožė Liuolytė-Platūkienė iš Marcinkonių. 
Labai gražiai dainavo, šoko. Prisimenu jos 
daina apie Vorutą:

Voruta Vorutėlė
Verkė dzūkė mergužėlė,
Ašarėles gailias liejo
Bernužėlis karan ėjo.

Bernužėli, ko tu tyli?
Reikia ginti Vorutos pilį,
Mes karaliaus neišduosim,
Mes už Mindaugą kovosim...
Daug amžių praėjo nuo tų įvykių ir šimtą 

kartų teisus vokiečių poetas Šileris, kuris pasakė: 
„Kas privalo atgyti dainoje, turi žūti tikrovėje“ 
(„Was unsterblich im Gesang soll leben,/ Muss 
im Leben untergehen“).

Mano viešnagė Varėnoje pas Lietuvos 
patriotus Joną Jaunutį ir Onutę Savickus ėjo 
į pabaigą. Jaučiu jiems didelę pagarbą, kad 
nebūdami mokslininkais moksliškai bando 
pagrįsti savo hipotezę, kad Vorutos pilis, viena 
iš karaliaus Mindaugo rezidencijų, egzistavo 
čia, gimtojoje Dzūkijoje. Aišku, kad kiekvie-
nas Lietuvos kunigaikštis turėjo savo pilis, 
tvirtoves, kurios kryžiuočių buvo puolamos ir 
deginamos. Vienintelės Vytauto Didžiojo pilies 
Trakuose, Galvės ežere, kryžiuočiai neįstengė 
paimti. Kiekvienas istorikas specifiškai vertina 
karaliaus Mindaugo veiklą. Tačiau Lietuvos 
valstybės įkūrimas susijęs su Mindaugo var-
du. Mindaugas sujungė visus lietuvius į vieną 
galingą valstybę. Mindaugo krikštas 1251 m. 
buvo svarbus politinis žingsnis. Nužudžius 
Mindaugą Lietuvos valstybė nežlugo. Ji išliko 
patvari ir stipri. Tai svarbus karaliaus Mindaugo 
nuopelnas.

1827 m. Varšuvoje išėjusioje istoriko Ignoto 
Žegoto Onacevičiaus (Ignacy Żegota Onace-
wicz) knygoje  klausiama: „Gal kada nors bus 
permaldautos įžeistos Mindaugo, Gedimino, 
Algirdo, Kęstučio, Vytauto vėlės?...Kituose kraš-
tuose Jiems būtų statomi paminklai, o čia...“

Jonas Jaunutis Savickas mano, kad Vo-
ruta ir  Varėna seniai nusipelnė, kad miesto  
gražiausioje aikštėje stovėtų paminklas karaliui 
Mindaugui ir Vorutai.

Gražioje šeimininkų svetainėje autorius įdėmiai klausosi Jono Jaunučio Savicko pasakojimo apie 
Voros upelį, tekantį prie Varėnos, kurio vardu galėjo būti pavadinta Mindaugo pilis Voruta, o 

vėliau, caro ir lenkų okupacijos metais, pavadinimas pakeistas į Vorany – Orany

Jonas Jaunutis Savickas (pirmas iš dešinės)
 iš savo namo balkono parodo autoriui, kurioje 

vietoje yra archeologų netyrinėtas piliakalnis

Voros, Derežnos, Derežnyčios ir Merkio upių baseinų schema prie Senosios Varėnos 
ir Varėnos miestų. Sudarė Jonas Jaunutis Savickas

Nuomonės, diskusijos, komentarai
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Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-mečiui

Lietuvių švietimo draugijų steigimas 
ir veiklos pradžia 1906–1915 m.*

Doc. dr. Vida PUKIENĖ, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius

Įvadas

XX a. pradžioje Rusijos nacionalinė po-
litika lietuvių tautos atžvilgiu pasikeitė dėl 
carinės vyriausybės nuolaidų legalizuojant 
lietuvybę ir 1905 m. revoliucijos privertusios 
carą Nikolajų II paskelbti manifestą dėl vals-
tybės santvarkos tobulinimo. Manifeste vy-
riausybė įsipareigojo „dovanoti gyventojams 
nepajudinamus pilietinės laisvės pagrindus, 
paremtus tikra asmens neliečiamybe, sąžinės, 
žodžio, susirinkimų ir sąjungų laisvę“1. Kaip 
ir visos Rusijos imperijos, taip ir lietuviškų 
žemių gyventojai gavo teisę rinkti atstovus 
į valstybės Dūmą ir taip dalyvauti valstybės 
valdyme. Carinės administracijos valdymas 
buvo liberalizuotas, o lietuvių tautinės 
kultūros suvaržymai susilpnėjo. Pradėjo 
kurtis švietimo, kultūrinės draugijos, kitos 
organizacijos.

Objektas – carinės Rusijos įstatymai, 
sumažinę lietuvių tautinės kultūros suvar-
žymus, ir tuo pasinaudojus įsteigtų lietuvių 
švietimo draugijų veikla iki 1915 m.

Straipsnio tikslas – aptarti carinės Ru-
sijos įstatymus, suteikusius galimybę steigti 
lietuvių švietimo draugijas bei apibendrinti 
šių draugijų veiklą XX a. pradžioje.

Uždaviniai: panagrinėti carinės vyriau-
sybės įstatymus, kurie sudarė galimybes 
steigtis legalioms švietimo draugijoms; 
aptarti svarbiausias draugijų švietėjiškos 
veiklos kryptis, atskleisti jų darbo reikšmę 

nepriklausomos Lietuvos valstybės švietimo 
sistemos formavimui.

Lietuvių švietimo draugijų veiklą tyrė 
istorikai, edukologai. Plačiau tyrinėtas moky-
klų tinklas, žymių pedagogų darbo patirtis, 
ugdymo procesas, vadovėliai2. Šio straipsnio 
autorė yra paskelbusi darbų, skirtų lietuvių 
švietimo draugijų veiklai XX a. pradžioje3. 
Išleista monografijų, apybraižų, bukletų, 
skirtų draugijų mokyklų istorijai4. Šie leidi-
niai itin reikšmingi lokaliesiems Lietuvos 
istorijos tyrimams. Bene reikšmingiausia 
ilgamečio Šakių „Žiburio“ gimnazijos isto-
rijos mokytojo Kazio Šapalo knyga „Žiburio 
draugija ir jos mokyklos“5. Autorius išsau-
gojo „Žiburio“ draugijos archyvą, kurį 1983 
m. perdavė Lietuvos nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai. Autentiška faktinė 
medžiaga leidžia daryti argumentuotas ir 
išsamias išvadas. Knygoje susisteminta ir 
apibendrinta visa draugijos veikla, atskleisti 
jos darbo savitumai. 1906–1907 m. „Žiburio“ 
ir „Saulės“ draugijų 100 metų jubiliejui buvo 
surengtos konferencijos, o jų medžiaga iš-
leista atskirais lediniais6. Rengiant straipsnį 
naudotasi apžvalginio pobūdžio darbais, 
skirtais XIX–XX a. pradžios Lietuvos istorijai7. 
Carinės Rusijos tautinės politikos pokyčiams 
aptarti – Kristinos Ivanauskaitės straipsnis, 
kuriame autorė analizuoja Rusijos carinės 
vyriausybės laikinuosius įstatymus, priimtus 
1905–1906 m.8 Taip pat „Ryto“ draugijos ran-
kraštine medžiaga, saugoma Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekoje bei 
Rusijos imperijos įstatymų rinkiniu „Polnoje 
sobranije zakonov Rosijskoi imperii“9.

Carinės Rusijos nacionalinės 
politikos pokyčiai 

XX a. pradžioje

Lietuvių spaudos draudimo panaikini-
mas faktiškai reiškė oficialų lietuvių tautos 

pripažinimą de facto, todėl atsirado palan-
kesnės kultūrinės ir organizacinės veiklos 
bei tautinio švietimo galimybės10. Caro 
vyriausybė išleido įstatymus, švelninančius 
rusifikaciją, sudarančius galimybes, nors ir 
ribotas, tautiniam švietimui. Aptarsime svar-
biausius dokumentus, kurie rodo carinės Vy-
riausybės nuolaidas tautinio švietimo srityje 
po spaudos draudimo panaikinimo. 1905 m. 
gegužės 1 d. caro įsakas „Apie panaikinimą 
kai kurių apribojimų, veikiančių 9 vakarinėse 
gubernijose, ir apie 1904 m. gruodžio 12 d. 
įsako 7 punkto vykdymą šiose gubernijo-
se“11 leido dėstyti lietuvių ir lenkų kalbas 
pradinėse dviklasėse ir miesto mokyklose, 
taip pat vidurinėse mokyklose, kur mokinių 
daugumą sudarė lenkai ir lietuviai. 1906 m. 
balandžio 22 d. įsaku leido Vilniaus, Kauno 
ir Gardino gubernijose dėstyti lietuvių kalbą 
vienklasės ir dviklasėse pradinėse bei vidu-
rinėse mokyklose. Be to, pirmuose pradinės 
mokyklos skyriuose buvo leista aritmetiką ir 
tikybą dėstyti lietuviškai. Tas pats dokumen-
tas sudarė galimybes pradinėse mokyklose, 
esančiose grynai lietuviškose apskrityse, 
dirbti vietiniams mokytojams, mokantiems 
lietuvių kalbą (nors buvo palikti ir buvę 
mokytojai). Greitesnius pokyčius galime 
stebėti Suvalkų gubernijoje, priklausiusioje 
autonomiją turinčiai Lenkijos Karalystei, kur 
tautiniai suvaržymai ir iki spaudos draudimo 
panaikinimo buvo švelnesni.

1Moderniosios XIX amžiaus istorijos chrestomatija 
(sud. Kniūraitė V., Mickevičius A., Nefas M., Pu-
kienė V.), Vilnius: Versus aureus, 2012, p. 107.

2 Bukauskienė T. Lietuvos mokykla ir pedagoginė 
mintis 1918–1940 metais. Vilnius: Lietuvos Respu-
blikos Švietimo ir mokslo ministerija. Leidybos 
centras, 1995; Karčiauskienė M. Pradinio švietimo 
raida Lietuvoje XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje, 
Kaunas: Šviesa, 1989; Pupšys V. Lietuvos mokykla: 
atgimimo metai (1905–1918), Klaipėda: Klaipėdos 
universitetas, 1995.

3 Pukienė V. Lietuvių švietimo draugijos XX 
amžiaus pradžioje (1906–1915). Vilnius: A. Varno Tęsinys kitame numeryje

Vida Pukienė

*Pranešimas skaitytas lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ 100-mečiui skirtoje konferencijoje 2013 m. 

sausio 31 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Jiems rūpi jų išlikimas. „Bet mane nustebino 
kita. Visi žinome, kad Seinuose yra mūsų 
konsulatas. Lietuviai su didžiule meile pri-
simena buvusį konsulą Vidmantą Povilionį. 
Prisimena ir kitus konsulus. Bet paskutinis 
konsulas nerado reikalo susitikti nei su 
viršaičiu, nesilankė nei vienoje mokykloje, 
tai kam apskritai reikalingas toks konsula-
tas? Susidariau tokį spūdį, kad jo ten nėra 
visai, – apmaudavo prof. B. Genzelis. – Dar 
prasčiau tai, kad Lietuvoje lenkiškas moky-
klas finansuoja mūsų valdžia. O Lenkijoje to 
daryti nenorima.“ 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa-
tarų klubo prezidentė B. Valionytė etninėse 
Lietuvos žemėse rengia ketvirtą „Didžiosios 
Lietuvos“ knygą ir situaciją žino pakankamai 
gerai ir smulkiai. Pasak B. Valionytės, klau-
simas yra toks: ar Lietuvos valstybė suvokia 
Suvalkų trikampio lietuvybės išsaugojimo 
prasmę mums, kaip lietuvių tautai. Ir kokią 
tai turi išlikimo reikšmę. Ir yra kitas klausi-
mas: ar Lietuvos valstybė šiandien turi savo 
strategiją šituo klausimu. B. Valionytės nuo-
mone, to beveik nėra. Todėl, kad panaikinus 
Tautinių mažumų departamentą, funkcijos 
šiuo klausimu išskaidytos. „Šito klausimo 
sprendimas atsiremia į 1994 m. sudartytą 
Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo su-
tartį. Tada Lenkijos pusė įsipareigojo, kad 80 
proc. bus padidintas finasavimas mokykloms 
Punsko krašte. Tačiau tai ir liko tik žodžiai. 
Kadangi šiandieną joks protokolas nėra 
pasirašytas, tai ne tik Lietuva, net ir Punsko 
valsčius juridiškai negali nieko reikalauti, nes 

Galėtume iš Lenkijos pasimokyti, kaip 
„tvarkytis“ su tautinėmis mažumomis

Atkelta iš 1 p.

dokumento tai nėra. Ir štai vėl Lietuva padarė 
nuolaidas, o iš Lenkijos pusės tyliai gražiai, 
noriu pabrėžti – profesionaliai, spaudimas 
mūsų etninėse žemėse vyksta labai aiškiai ir 
akivaizdžiai. Norėčiau pasakyti du skaičius: 
suprantu, kad šie yra susiję su gyventojų 
skaičiumi, bet vis dėlto. Jeigu skaitai parai-
džiui sudarytą sutartį, tai keistokai skamba 
iš lenkų pusės teiginiai, kad yra sunki finan-
sinė padėtis ir jie to negali padaryti. Punsko 
valsčiuje šiandieną veikia mokykla, turinti 
nulinukus ir dvyliktokus. Tai mokykla Puns-
ke. Nulinukai ir dvyliktokai yra gimnazijoje. 
Tai „Žiburys“ Seinuose. Nulinukai – šešta 
klasė. Yra dvi mokyklos – Navinykuose ir 
Vidugiriuose. Ir viena mokykla, turinti nu-
linukus – trečią klasę. Tai – Pristavonių mo-
kykla. Iš viso – penkios mokyklos. Lietuvos 
pusė pagal tą patį modelį ir pagal mokinio 
krepšelio principą finansuoja Lietuvoje iš 
viso 48 lenkų mokyklas, lietuvių – lenkų – 13 
mokyklų, lenkų – rusų – 10 mokyklų, lietu-
vių – lenkų – rusų, trikalbių – 10 mokyklų. Iš 
viso – 81 mokyklą. Lenkijoje šitas klausimas 
yra nuleistas į vietos savivaldą. Yra tokia 
paradoksali situacija: lenkų valsčiuje beveik 
90 proc. gyvena lietuvių, reiškia tiek taryba, 
tiek viršaitis yra lietuviai. Ir štai lietuvių 
rankomis yra uždaromos lietuviškos moky-
klos lietuviškame Punsko krašte. Etninėse 
žemėse. Mes turime žinoti visas plonybes, 
visus dalykus ir mūsų valstybės pareigūnai 
turi suvokti: nors milimetrą atsitraukus šioje 
srityje, reiškia lietuvybės susilpninimą čia, 
Lietuvoje“, – neslėpdama rūpesčio kalbėjo 

B. Valionytė. 

Kaip Lietuvoje „netyčia“ 
tampama lenku

Pasak prof. R. Ozolo, pagrindinė išvada, 
kurią jis pasidarė iš šios kelionės, yra ta, 
kad mokinio krepšelis tiek lenkiškasis, tiek 
lietuviškasis yra mažų mokyklų naikini-
mo įrankis, o Lenkijoje ypač. Naudodami 
šį įrankį, lenkai labai sėkmingai veikia ir 
savo teritorijoje, ir čia, Lietuvoje. R. Ozolas 
mano, kad pats laikas kalbėti apie mokinio 
krepšelio, kaip tokio instituto, naikinimą. 
„Aš galvojau, kaip reikėtų deramai atsakyti 
į tokius įžūlius mūsų nacionalinės kultū-
ros, tautinės kultūros naikinimo veiksmus. 
Nemanau, kad kokios komisijos, kurios yra 
sudarinėjamos dabar Seime arba bandomos 
sukonstruoti iš kokių nors inteligentų galėtų 
ką nors pakeisti. Tai būtų nuolatinis malimas 
liežuviu, tokiu būdu tik pabloginant padėtį. 
Aš manau, kad Vyriausybė turi pakankamai 
jėgų ir juridinių galimybių panaudoti tuos 
pačius metodus, kuriuos naudoja lenkai. 
Jeigu mes turime dar bent kiek savigarbos, 
garbės supratimo, aš nebekalbu apie teisin-
gumo, teisėtumo klausimus, tai mes turėtu-
me šito imtis. Jeigu bus šiandien uždarytos 
tos lietuviškos mokyklos, mes turėtume 
atitinkamai nutraukti finansavimą toms 
lenkiškoms mokykloms Lietuvoje, kurios 
yra lygiai su tokiu pačiu mokinių skaičiumi. 
Būtų labai aiškiai pasakyta: kaip ten, taip 
ir čia. Juridiniu pagrindu įvykdyti pariteto 

principą. Aš kalbu apie principą. Tai, kas 
gali sugrąžinti Lietuvos savigarbą. Seimas 
nedelsiant turėtų pradėti tirti esamą padėtį 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Lietuviai pervedami į 
lenkiškas mokyklas, rusai taip pat į lenkiškas 
mokyklas, suteikiant šiuolaikiniais metodais 
lenkų tautybę tiems, kurie niekuomet len-
kais nebuvo. Bet tai yra ilgaamžė Lenkijos 
politika, čia nieko naujo. Būtina tuojau pat 
atkurti departamentą, veikusį anksčiau, 
arba Regioninių problemų komisiją, kuri 
galėtų užsiimti tais klausimais ir Lietuvoje, 
ir Lenkijoje, ir Karaliaučiuje, ir Baltarusijoje. 
Ten, kur buvo mūsų etninės žemės. Joms 
reikalinga Lietuvos pagalba. Antras etapas 
galėtų būti lenkiškų mokyklų finansavimo 
permetimas lietuviškoms mokykloms tiek, 
kiek trūksta lietuviškoms mokykloms finan-
suoti valstybės lėšų. Labai aiškus dalykas 
– lenkai šitaip elgiasi, Lietuva privalo šituo 
pačiu atsakyti. Galų gale visos mokyklos 
turėtų būti pervestos iš savivaldybių kompe-
tencijos atgal į valstybės žinią. Tiktai valsty-
binė mokykla galėtų iš esmės pradėti spręsti 
problemas, kurios šiandien mus užgriuvo ir 
atrodo visiškai neįveikiama mišrainė. Visa 
tai įveikiama, reikia tik iš kasdienės nuolai-
džiavimo politikos pereiti prie principinės 
mūsų Konstitucijos reikalavimų įgyvendi-
nimo politikos. Tai pagrindiniai dalykai, 
kuriuos parsivežiau iš tenai ir nesitrauksiu 
nei žingsnio“, – sakė R. Ozolas. 

„Vorutos“ inform.
Jono Česnavičiaus nuotr.
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Vladivostoko lietuviai
Lietuviai Rusijoje

Alfonsas KAIRYS, Vilnius

Daug metų skiria mūsų prisiminimus... 
daug metų... tada tai buvo keleri metai 
iki 2000-ųjų, tada Vladivostoke (įkurtas 
1860 m.), mieste Rusijos Tolimuosiuose Ry-
tuose, prie Japonijos jūros Amūro įlankos, 
9302 km į rytus nuo Maskvos, ... tada iš Prie-
nų kilusi Laima ir visai dar ne Meščeriakova, 
o Drazdauskaitė ieškojo tų, kurie savo valia 
ar priversti įsikūrė tūkstančius kilometrų 
nuo Lietuvos nutolusiame pusiasalyje ir 
prie jo jūros bangų prigludusiame mieste 
Vladivostoke. 

Telefonų knygos, jose lietuviškas galūnes 
turinčios pavardės, vardai... šimtų dienų 
kruopštus, alinantis, savanoriškas darbas 
kartu dabar jau su vyru ne lietuviu, bet my-
linčiu Lietuvą už jos žygį, žygį, žengiant Ne-
priklausomybėn, žygį, pažadinusį kitas šalis 
išsiveržti iš sovietinės Rusijos gniaužtų...

Ir štai... prie anksčiau nepažinto, ne-
žinomo glaudėsi kiti... Gretos, nors ir po 
truputį, bet augo, ir 1998 m. įregistruojama 
Vladivostoko lietuvių draugija „Gintaro 
krantas“. Vladivostoke susilieja du krantai: 
Baltijos ir Japonijos jūrų krantai...Dabar Lai-
ma Drazdauskaitė-Meščeriakova tuos laikus 
prisimindama sako: „Visą laiką palaikiau 
ryšius su tėvyne, domėjausi jos kultūra, 
ekonomika, žmonių gyvenimu. Džiaugiausi 
su visa Lietuva, kai sužinojom, kad ji laisva, 
nepriklausoma. Ir galvojau, mąsčiau, kaip ir 
man prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo, 
kaip pakelti jos autoritetą tolimajame Pri-
morės krašte. Bet kiek beieškojau lietuvių, 
man niekaip nesisekė ir tik jau viduryje 
devyniasdešimtųjų metų, kada Vladivosto-
ke įsikūrė katalikų bažnyčia, sutikau keletą 
lietuvių: Vitą Ramm, Alą Kozko, Juliją Ve-
selovą, Neli Voicechovskają, Adą Očertnają 
(vardai lietuviški, o pavardės, aišku, pagal 
vyrą jau rusiškos). Pradėjome galvoti, kaip 
sukurti lietuvių draugiją, kur rasti daugiau 
lietuvių? Bet Vita (o jos parama ieškant buvo 
beribė) išvažiavo į Maskvą,  ir tik 1998 m. aš 
oficialiai užregistravau  lietuvių kultūros 
bendriją „Gintaro krantas“. Pradžioje buvo 
tik penki nariai, bet mes visi buvome pa-
siilgę savo kultūros, savo papročių, seniai 

begirdėję lietuvių kalbą... Prasidėjo mūsų jau 
oficialiai įregistruotos bendrijos veikla. Savo 
patalpų neturėjome: rinkdavomės kurio nors 
iš lietuvių namuose, o pastaruoju metu (2001 
m. – aut. past.) – bibliotekoje, nes ten dirbo 
draugijos narė. Suteikdama „stogą“ daug 
padėjo Rusų geografų draugija. Pradėjome 
puoselėti savo kultūrą, tradicijas, įsteigėme 
lietuvių kalbos kursus. Vladivostoke labai 
aktyviai veikė Nacionalinių kultūrų ko-
mitetas prie Primorės krašto Vyriausybės, 
ir visų tautybių pirmininkai buvo šiame 
komitete. Labai draugiškai dalyvaudavome 
nacionaliniuose festivaliuose, konferenci-
jose, parodose, pristatymuose, diskusijose 
per televiziją ir radiją. Užmezgėme ryšius 
su Lietuvos institucijomis. Tuo laiku mūsų 
kuratoriumi buvo gerbiamas  bendrijos 
draugas Alfonsas Kairys. Jis prisidėjo prie 
mūsų veiklos  visa širdimi, palaikydavo ir 
padėdavo, kuo tik galėjo. Jo dėka atsirado 
ryšiai su Rusijos lietuviais, išsibarsčiusiais 
Maskvoje, Kaliningrade, Sankt Peterburge, 
Murmanske, Omske, Tomske, Samaroje, 
Barnaule, Jakutijoje, Krasnojarske...Už-
mezgėme ryšius su Baltarusijos, Lenkijos, 
Ukrainos, kitų šalių lietuviais... ir buvome 
ne vieniši... Buvęs Tautinių  mažumų ir 
išeivijos departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės parūpindavo lietuvių 
kalbos vadovėlių, grožinės literatūros, netgi 
tautinių kostiumų (jais ypač didžiavomės, 
nes per įvairius renginius jie reprezentavo 
mūsų gintarinę Tėvynę), jo dėka mūsų vai-
kai ilsėjosi stovykloje Lietuvoje... Gražiai ir 
iškilmingai atstovavome savajai Lietuvai, 
daug gražių akimirkų buvo tuo laiku.“ O 
knygoje „Balsai iš toli“, išleistoje 2000 m. 
Tautinių  mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės lė-
šomis, Laima štai kaip prisimena pirmąsias 
naujagimio – draugijos – dienas: „Spalio 18 d. 
Dievo Motinos bažnyčioje (katalikų parapija 
mieste įsteigta 1891 m.) organizacija buvo 
pristatyta. Surengta nedidelė parodėlė – or-
ganizacijos nariai atnešė šeimose išsaugotas, 
primenančias Tėvynę relikvijas: Lietuvos 
himną, nedidelę tautinę vėliavą. Kiekvienas 

Vladivostoko lietuviai renginyje „Taikos diena“

Čia, Vladivostoko Rusijos geografijos fonde, buvo mokoma lietuvių kalbos, 
čia skambėjo lietuviška daina 

Rusijos lietuvių bendruomenių pirmininkai per X Pasaulio lietuvių bendruomenių Seimą 
prezidentūroje. Penkta iš dešinės – Vladivostoko lietuvių draugijos „Gintaro krantas“ 

įkūrėja Laima Drazdauskaitė-Meščeriakova

papasakojo apie save, prisiminė Tėvynę, 
džiaugėsi, galėdami pašnekėti gimtąja kal-
ba (kas mokėjo!). Šios iškilmingos šventės 
fragmentai buvo nufilmuoti – ir tai buvo 
mūsų dokumentinės kronikos pradžia. Vė-
liau atidarėme savo bibliotekėlę: surinkome 
grožinės literatūros lietuvių kalba, plokštelių 
su liaudies, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos 
įrašais. Surengėme ir lietuviškos virtuvės 
popietę – mūsų įkurtoje „Seklyčioje“ ga-
minome cepelinus ir mokėme juos gaminti 
jakutus, šnekėjome lietuviškai, prisiminėme 
tradicijas, skaitėme eiles, klausėmės liaudies 
muzikos (...), didžiausias mūsų organizacijos 
laimėjimas – atidaryta lietuviška mokykla, 
kurioje mokosi visi, norintys išmokti lietu-
vių kalbos... „Gintaro krantas“ vienija mus, 

esančius toli nuo Tėvynės, padeda pasijusti 
maža jos dalele – pasijusti lietuviais.“

2001 m., Laimai išvažiuojant iš Vladivos-
toko, „Gintaro krante“ buvo jau daugiau nei 
70 narių. 

Likimas ją nubloškė arčiau savo taip 
trokštos ir beveik kasnakt sapnuose regėtos 
Tėvynės. Rytų Prūsija, Karaliaučius su jo pa-
slaptimis ir mūsų protėvių dvasia – tolesnio 
jos gyvenimo tąsa. „Tačiau, tačiau... man ir 
dabar trūksta tos gražiausios Amūro įlankos, 
– sako Laima, – kuri, žiūrint pro mano namų 
langus, kiekvieną dieną būdavo vis kitokia, 
trūksta tų žmonių, su kuriais garsintas Lietu-
vos vardas, kurie mane vadindavo Lietuvos 
ambasadore Vladivostokui, nors aš buvau ir 
esu tik prieniškė...“

Metų vertėjo krėslas – Povilui Gasiuliui 
gyvą bei adekvatų sudėtingo originalo 
teksto perteikimą puikia lietuvių kalba 
verčiant Džono Dos Pasoso (John Dos 
Passos) romaną „Manhatano stotis“ 
(„Baltos lankos“, 2012). 

Vilniaus paveikslų galerijoje š. m. 
vasario 19 d. laureatui buvo įteiktas 
tradicinis premijos atributas – krėslas, 
kurio fundatorius – poetas Gintaras 
Bleizgys, ir  Kultūros ministerijos skiriama 
piniginė premija.

Vertinimo komisija – PEN centro na-
riai: Eugenijus Ališanka, Gintaras Bleizgys, 
Liutauras Degėsys, Jurgita Mikutytė ir KM 
vyr. specialistė Vilija Motiekienė, laureatą 

Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius
išrinko iš šešių kandidatų, kuriuos pasiūlė 
leidyklos „Baltos lankos“, „Mintis“, „Tyto 
alba“, „Vaga“.

Nuo 2001 m. Metų vertėjo krėslas 
teikiamas už praėjusiais metais išleistą 
geriausią grožinės literatūros ir meninės 
eseistikos knygos vertimą į lietuvių kal-
bą. Premijos laureatais anksčiau yra tapę 
vertėjai Almis Grybauskas, Laimantas 
Jonušys, Diana Bučiūtė, Antanas Gailius, 
Leonas Petravičius, Aida Krilavičienė, 
Linas Rybelis, Danguolė Žalytė, Eglė 
Išganaitytė, Danutė Sirijos Giraitė, Rasa 
Drazdauskienė ir Rūta Jonynaitė.

Povi las  Gasiul is  g imė 1944  m. 

Medeniuose, Utenos raj. Dirbo anglų 
kalbos mokytoju. Gyvena Biržuose. Jau 
pats pirmasis didelis jo vertimas – Džeromo 
D. Selindžerio (Jerome D. Salinger) 
„Rugiuose prie bedugnės“ (1966) – tapo 
pavyzdžiu kitiems vertėjams. Skaitytojams 
įstrigo ir kiti novatoriški, kūrybiški, 
išmoningi P. Gasiulio vertimai: Ernesto 
Hemingvėjaus (Ernest Hemingway) 
„Fiesta“, „Kam skambina varpai“, Džeimso 
Džoiso (James Joyce) „Dubliniečiai“, 
„Menininko jaunų dienų portretas“, 
Džono Dos Pasoso „Keturiasdešimt 
antroji paralelė“, Kurto Voneguto (Kurt 
Vonnegut) „Skerdykla Nr. 5“ ir kiti.

Lietuvių PEN centras ir LR kultūros 
ministerija 2012 m. vertėjo krėslą šiemet 
skyrė  vertėjui Povilui Gasiuliui už sodrų, 

Povilas Gasiulis
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Ar išsaugosime lietuvių kalbą?
Sunerimusio piliečio nuomonė

Kazimieras PETRAUSKAS, Vilnius

Kaip galėtų būti rašomi ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečių vardai ir pavardės

Įtampos dėl tautinių mažumų piliečių 
pavardžių rašymo pasuose atsirado todėl, 
kad viešai neaptarti pavardžių rašymo pagal 
skambėjimą ar originalo kalba privalumai ir 
trūkumai.  

Vardas ir pavardė yra tariamų garsų rin-
kinys, o raidės yra priemonė tiems garsams 
pavaizduoti. Mano proprosenelis buvo Petras. 
Krikšto registracijos knygoje Jo vardo įrašas 
yra lenkų kalba, vestuvių įrašas – rusų kalba 
(kirilica), o mirties įrašas – lietuvių kalba. Per 
80 metų tris kartus keitėsi  vardo raidės, bet 
skambėjimas liko tas pats – Petras. Garbė kuni-
gams, kad nepadarė Piotru. Jeigu būtų išvykęs 
gyventi į Japoniją, arabų šalis, Prancūziją, pase 
vardas būtų įrašytas tos šalies ženklais pagal 
skambesį. Nekintantis yra vardo skambėjimas, 
ateinantis iš tų laikų, kai dar žmonija neturėjo 
rašto, o rašmenys to paties žmogaus vardo 
garsams pavaizduoti per gyvenimą  gali kisti 
daug kartų.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) 
rekomenduoja tautinių mažumų pavardes 
pasuose rašyti originalo kalba, bet tvirtina, 
kad valstybės narės gali, rašydamos tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų vardus, 
naudoti savo oficialios kalbos abėcėlę pagal 
fonetinę formą ir tai neprieštarauja Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijai (toliau – Konvencija). 1994 m. 
balandžio 26 d. sudaryta Lietuvos ir Lenkijos 
sutartis „Dėl draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo“ taip pat 
numatė, kad asmenys turi teisę savo vardus 
ir pavardes vartoti pagal tautinės mažumos 
kalbos skambesį. Sutartis atitinka Konvenciją, 
galioja ir dabar. Lietuva šios sutarties tvarkingai 
laikosi. Ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečių 
pasuose vardai ir pavardės rašomi lietuviškais 
rašmenimis pagal tarimą nesugramatinti 
(be lietuviškų galūnių) arba sugramatinti, 
atsižvelgiant į asmens pasirinkimą. Užsienio 
piliečių pavardės perrašomos originalo kalba, 
paraidžiui.

2005 m. vasario 6 d. Lenkijos parlamentas 
priėmė Tautinių ir etninių mažumų bei regio-
ninių kalbų įstatymą, kuriuo pripažino vardų 
ir pavardžių rašymą oficialiuose registruose 
bei identifikacijos dokumentuose pagal tauti-
nių mažumų kalbos rašybos taisykles. Lenkija 
lyg užtikrino aukštesnio standarto kalbinių 
teisių garantijas tautinėms mažumoms nei 
Lietuva, bet tautinių mažumų piliečių vardus 
pasuose įrašius originalo kalba, peržengus pri-
vataus gyvenimo ribas, iškilo vardo vartojimo 
sunkumai viešajame sektoriuje: kompiuteriai 
neatpažįsta diakritinių ženklų, sąrašuose neiš-
spausdinamos pavardės, atsiranda problemų 
draudimo, verslo ir kt. srityse. Tai tvirtina Len-
kijos piliečiai bei tuo besidomintys asmenys 
(Romualdas Ozolas, prof. Povilas Gylys). Pase 
įrašyti pavardę, kurios neįstengia perskaityti 
bei parašyti didžioji visuomenės dalis, yra tos 
visuomenės ir piliečio gyvenimo apsunkini-
mas, tuo pažeidžiamas Konvencijos 8 straips-
nis. Tai ne tik Lenkijos, bet ir kitų valstybių 
problema. Anglijoje į pasus pavardės įrašomos 
su diakritiniais ženklais, bet vartojamos be 
diakritinių ženklų. 

Nemokėjau internete perskaityti bei ne-
galėjau šiame tekste parašyti vardo György. 
Tai ne angliškas Džordžas, jį įsikelti galėjau 
tik nukopijavęs (copy-paste funkcija). György 
su dviem taškais ant o turės perskaityti ir 
parašyti ne tik vaikų darželių, poliklinikų ir 
visų įstaigėlių darbuotojai, bet ir LR užsienio 
reikalų ministras Linas Linkevičius, LR Mi-
nistras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir 
Gerb. Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Asmens 
vardas, pavardė Lietuvoje, kol nepakeista, nuo 
gimimo iki mirties ir vėliau turi atitikti registro 
duomenis. Saviveikla neleidžiama, nes vieno 
diakritinio ženklelio pašalinimas keičia visą 
pavardę. Yra pilietis Čibas ir Cibas, Uselis ir 
Ūselis. Lenko originali pavardė Skórko (taria-
ma Skurko) viešajame gyvenime be diakritinio 
ženklelio bus rašoma ir tariama Skorko. Pilietis 
Remigijus Šimašius, aktyviai kovojantis už 
pavardžių rašymą pasuose originalo kalba, 
tikriausiai nenori, kad visuomenėje būtų Sima-
sius. Kad Linas Linkevičius, Andrius Kubilius, 
Gediminas Kirkilas ir kt. entuziastai jau galėtų 
mokytis rašto, išspausdinau diakritinius žen-
klus, kuriuos, jeigu būtų leista pavardes rašyti 

originalo kalba, Lietuvos piliečiai turėtų mokė-
ti skaityti ir rašyti. Lietuvoje gyvena daugiau 
nei 150 tautybių, 0,5 milijono asmenų su ne 
lietuviškomis pavardėmis. Konvencijoje pa-
skelbtos teisės galioja visiems, ne tik tautinėms 

neprieštaraujantis Konvencijai. Nerimtas 
mėginimas remtis kažkokiais, gal po vaišių 
išsakytais, Algirdo Brazausko samprotavimais. 
A. Brazauskas ir Lenkijos vadovai turėjo žinoti, 
kad Lietuvos Konstituciją dėl valstybinės kal-

mažumoms priklausantiems piliečiams. 
Lenkų kalbos rašmenys, kurie nesutampa 

su lietuviškais jų atitikmenimis
1. Balsės
ą – om prieš b, p                                 
ą – on visais kitais atvejais 
ę -  em prieš b, p                                            
ę – en visais kitais atvejais
i (minkštumo ženklas) – prieš e, ę
ó – u
2. Priebalsės
j – i prieš priebalses
ć – c
l – li prieš a, ą, o, ó, u
ł – l
ń – n
ś – s
w – v
ź – z
ż – ž
3. Priebalsių junginiai
sz – š
cz – č
rz – š po ch, k, p, t
rz – ž visais kitais atvejais

Łątkowski – Lontkovski – Lontkovskis                                                    
Węgierski – Vengerski – Vengerskis
Józef – Juzef – Juzefas
Lądecki – Liondecki – Liondeckis 
Trzebiński – Tšebinski – Tšebinskis 
Dębski – Dembski – Dembskis

Raides ir asmenvardžius su diakritiniais 
ženklais parašiau tik pasinaudojęs copy-paste 
funkcija, mano kompiuteris jų neparašo. Gal 
užsienietiškų pavardžių rašymo pasuose entu-
ziastai pamokytų visą Lietuvą, kaip tai reikės 
atlikti. Juk tai šimtai naujų ženklų.

Poveikis valstybės kalbai aiškiai priklauso 
nuo tautinių mažumų dydžio. Maža tautinė 
mažuma savo sunkiai tariamomis ir užrašo-
momis pavardėmis stengiasi neapsunkinti 
valstybės, visuomenės, kaimynų bei bijo patys 
būti diskriminuojami.  Lenkijoje, spaudos duo-
menimis, gyvena  apie 15 000 (0,04%) lietuvių 
kilmės asmenų. Surašant tik apie trečdalis 
prisipažino esantys lietuvių kilmės ir  tik kelios 
dešimtys lietuviškų pavardžių pasuose yra su 
lietuviškais diakritiniais ženklais. Iš žiniasklai-
dos girdime, kad Lenkijoje daug lietuviškų 
pavardžių adaptuota, pakeistas tarimas. Tai di-
delis Konvencijos pažeidimas. Atrodo, vietoje 
išreklamuotos laisvės rašyti pavardes originalo 
kalba vyksta pagreitintas tautinių mažumų 
nutautinimas. Tas pastebima ir kitose šalyse, 
kur tautinės mažumos negausios. Lietuvoje 
lenkų tautinė mažuma didelė, jai priklauso apie 
210 000 (6,6%) Lietuvos gyventojų. Ji Lietuvoje 
santykinai 165 kartus didesnė negu lietuvių 
Lenkijoje, gerai organizuota, stipriai palaikoma 
Lenkijos. Leidimas pasuose pavardes rašyti 
originalo kalba prilygtų antros kalbos Lietuvoje 
įvedimui. Vyktų nuolatinė konkurencija su 
valstybine kalba. Dabar yra geras galiojantis 
rašytinis susitarimas vardus ir pavardes 
vartoti pagal tautinės mažumos skambesį, 

bos vartojimo gali keisti tik Seimas ar Tauta 
referendumu. Medžiojant Maišiagaloje A. 
Brazauskas latviams buvo lyg pažadėjęs dalį 
Lietuvos su jūra. Yra pavojus, kad A. Butkevi-
čiaus koalicija, padedant A. Kubiliui, bandys 
įkalti paskutines vinis į lietuvių kalbos karstą. 
Bet gal interpeliacijos, tautos paniekos baimė 
apsaugos nuo avantiūros. Lietuvos Konstituci-
nis Teismas savo nutartyje pabrėžė: „<...>jeigu 
būtų rašoma pase ne lietuviškais rašmenimis, 
būtų paneigtas ne tik konstitucinis valstybinės 
kalbos principas, bet būtų sutrikdyta valstybės, 
savivaldybių įstaigų, kitų įmonių, įstaigų bei 
organizacijų veikla.“ Siūlymas tautinių mažu-
mų piliečių asmenvardžius paso pirmame lape 
rašyti valstybine kalba pagal tarimą, o antrame 
originalo kalba yra taip pat netinkamas. Jis 
atitiktų Konvenciją ir Lietuvos Konstituciją, 
bet atneštų žalos lietuvių kalbai. Lietuvių kal-
bos abėcėlė ilgai drausta, sustiprėjusi tik prieš 
šimtmetį, lengvai pažeidžiama. 

Čia aptartos tik techninės vardų rašymo 
problemos. Nepaliestos kitos, labai svarbios 
kalbos žinovų keliamos problemos. Pasiklau-
sius lyg girdisi tūkstančių knygnešių, kalintų 
kalėjimuose ar ištremtų į Sibirą, dejonės. Mano 
protėvis Petras caro žandarų buvo tampomas 
po teismus, nes Jo namuose žandarai rado 
kelis, net be datų, lietuviško kalendoriaus 
lapelius. Bet, atrodo, šios kadencijos Seimas, 
valstybės vadovai to negirdi. Negalime su-
žinoti, kas inicijavo tokį skubų pavardžių 
rašymo pasuose įstatymo priėmimą, pasibai-
gusį Lietuvoje Gerbiamo Lenkijos Prezidento 
įžeidimu. Aišku, kad mėginta skubiai pra-
stumti įstatymą manant, kad atvykus Lenkijos 
Prezidentui, Seimas neišdrįs balsuoti prieš. 
L. Linkevičius atsiprašė už ne laiku pateiktą 
įstatymo projektą, geriau būtų, kad  tiesioginiai 
posėdžio organizatoriai būtų atsiprašę. Bet 
puiku, kad Seimas, įstumtas į tokią sudėtingą 
situaciją, sugebėjo neparduoti lietuvių kalbos. 
Stebina tai, kad pavardžių rašymo pasuose 
problema neaptarta nei vienoje televizijos ar 
radijo laidoje. O mūsų politikų, Seimo narių 
žinios dažniausiai telpa viename sakinyje – W 
raidės problemos nėra, kitos šalys „kažkaip“ 
susitvarko. Problema ne W, ji tarnauja kaip 
dūmų uždanga.

Išvada. Lietuvoje nuo 1991 m. įteisinta ir 
dabar galiojanti tvarka ne lietuvių tautybės 
piliečių pavardes pasuose rašyti pagal tarimą 
lietuviškais rašmenimis piliečiui nesukelia 
sunkumų, atitinka Lietuvos Konstituciją 
ir Konvenciją. Piliečiams retai atsiranda 
pavienių, išsprendžiamų nepatogumų 
užsienio valstybėse. Lietuvos piliečių ne 
lietuvių tautybės pavardžių rašymas paso 
pirmame lape originalo kalba su diakritiniais 
ženklais sukeltų daug kasdienių sunkumų 
pačiam piliečiui, visuomenei, valstybei ir 
lietuvių kalbai, vyktų nuolatiniai konfliktai. 
Juk dauguma valstybės gyventojų, tarnautojų 
ne lietuviškų pavardžių perskaityti, rašyti 
nemoka. Tai arogantiškas siekis. Būtų 
diskriminuojamos pagal tautybę ir kalbą 
rusų, totorių ir kitos tautinės mažumos, 
pavieniai piliečiai. Gal po jų kreipimosi į EŽTT 
privalėtume mokytis rašyti kirilica ir kitais 
ženklais. Tai mano nuomonė, gal klystu.

„Tele2“ kolekciją papildė išskirtinio dizaino „Samsung“ išmanieji 
telefonai „Le Fleur“ ir nauji „Huawei“ telefonų modeliai

„Tele2“ kviečia ruoštis pavasariui su dar 
pigesniais pokalbiais ir stilingais telefonais

Statistika rodo, kad 
pavasarį žmonės mobi-
liuoju ryšiu naudojasi ak-
tyviau. Orams atšilus no-
rėsis bendrauti daugiau, 
todėl telekomunikacijų 
bendrovė „Tele2“ pasiūlė 
naują mokėjimo planą, su 
kuriuo skambinti ir rašyti 
žinutes į visus tinklus gali-
ma dar pigiau. Skleisti pa-
vasario nuotaiką padės ir 
stilingi išmanieji telefonai 
„Samsung“ bei „Huawei“, 
kuriuos „Tele2“ kviečia 
pasiimti už 1 litą!
Dar ilgesni pokalbiai

Pasirinkę naująjį 
planą, „Tele2“ klientai už 7 litus per mėnesį gaus 50 minučių pokalbiams ir net 1000 SMS į visus 
Lietuvos tinklus. Planu galima naudotis be jokių sutarčių ar ilgalaikių įsipareigojimų.

„Kaina yra svarbi mobiliojo ryšio paslaugų vartotojams ir mes nuolat stengiamės klientams 
pateikti geriausius pasiūlymus. Naujas mažų kainų pasiūlymas bus puiki proga pradėti nau-
dotis „Tele2“ mobiliuoju ryšiu ar pratęsti sutartį“, – sako Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo 
vadovas.
Stilingi telefonai – jam ir jai

Telekomunikacijų bendrovė klientus džiugina ne tik ypatingais tarifais, bet ir telefonais. Sudarius 
24 mėnesių sutartį, itin stilingą išmanųjį telefoną galima gauti už 1 litą. „Tele2“ kolekciją papildė 
išskirtinio dizaino „Samsung“ išmanieji telefonai „Le Fleur“ bei nauji „Huawei“ telefonų modeliai. 
Priklausomai nuo telefono modelio, mėnesio mokestis už juos yra nuo 5 iki 70 litų.

„Telefonas daugeliui yra ne tik ryšio priemonė, bet ir svarbi stiliaus detalė, išreiškianti žmogaus 
asmenybę. Naujieji telefonai puikiausiai padės tai padaryti: moterys tikrai įvertins žaismingus „Le 
Fleur“ telefonus, o vyrus sudomins solidūs „Huawei“ modeliai“, – komentuoja T. Burovas.

Moterims skirtą ypatingo dizaino telefonų liniją „Le Fleur“ bendrovė „Samsung“ kasmet papildo 
vis naujais modeliais. Šiemet prie „Le Fleur“ šeimos prisijungė ir šiuo metu populiariausi bei funk-
cionaliausi telefonai „Galaxy S3“, „Galaxy S Duos“ ir „Galaxy Ace 2“. Sutartį sudarę arba pratęsę 
„Tele2“ klientai gali rinktis ir iš galingųjų „Huawei“ telefonų „Ascend Y 200“ bei „G7300“.

„Tele2“ pasiūlymais galima pasinaudoti sudarius sutartį internetu ar „Tele2“ prekybos 
vietose.

Bendrovės „RAIT“ 2012 m. gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias ir 
labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje. Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“ 
paslaugomis. Bemaž 60 proc. respondentų nurodė, kad „Tele2“ siūlomos kainos yra mažiausios.
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Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ veiklos 
100-osios metinės Dieveniškių krašte

Lolita MIKALAUSKIENĖ, Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos direktorė 
Š. m. vasario 15 d. Šalčininkų r. Dieve-

niškių ,,Ryto“ vidurinėje mokykloje buvo 
minimos lietuvių švietimo draugijos ,,Ry-
tas“ veiklos šiame krašte 100-osios metinės. 
Pasirinkome Lietuvos nepriklausomybės 
dienos minėjimo išvakares, nes norėjome 
pagerbti savo krašto patriotus. Juk švęsda-
mi valstybines šventes dažniausiai prisime-
name tik iškiliausias asmenybes ir visiškoje 
užmarštyje lieka tie, kas dirbo kuklų darbą 
sąžiningai, užsispyrę, negailėdami savęs ir 
nesiekdami naudos sau, o galvodami apie 
lietuvybės ir savo brangios šalies išsaugoji-
mą. Devintokai rinko medžiagą apie mūsų 
krašte ,,Ryto“ draugijos įkurtas mokyklas ir 
pristatė savo mokyklos bendruomenei. Mo-
kyklos šokėjai, dainininkai ir dramos teatro 
nariai sukūrė ir pristatė meninę programą. 
Programoje simboliškai buvo kalbama 
apie grūdo sėją, juk ne veltui sakoma, kad 
ką pasėsi, tą ir pjausi. O lietuvių švietimo 
draugijos ,,Rytas“ dėka lietuviškų pradžios 
mokyklų mūsų krašte buvo pasėta daug.

1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, 
Dieveniškės, kaip ir visa Rytų Lietuva, 
nedaug tegalėjo pasidžiaugti gyvenimu 
savo valstybėje. Netrukus šis kraštas vėl 
buvo okupuotas – šį kartą Lenkijos – ir 
kentė svetimųjų, kurie toliau persekiojo 
mokymąsi lietuvių kalba, priespaudą. Len-
kijos okupacijos metais krašto gyventojai 
neturėjo pasų, o bažnytinėse gimimo ir 
sutuoktuvių knygose buvo rašoma tik re-
ligija. Tuo metu visi katalikai buvo laikomi 
lenkais. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl 
taip sparčiai nyko lietuvybė.

,,Kas turi savo rankose pradžios mo-
kyklą, tas turi rankose savo likimo raktą. 
Todėl Vilniaus krašto lietuviams tiek daug 
tenka kovoti su okupantais dėl mokyklų. 
Kiekviena pusė stengiasi paimti į savo 
rankas šį ,,likimo raktą“, – buvo rašoma 
1932 m. Tuometiniai Lenkijos įstatymai 
leido steigti mokyklas įvairiomis kalbomis. 
Bet valdžiai rūpėjo, kad nelenkiškų mo-
kyklų būtų kuo mažiau. Tad vyko atkakli 
gyventojų kova su valdžia dėl lietuviškų 
mokyklų. Ji reiškėsi įvairiomis formomis: 
kovota dėl mokyklos patalpų, suolų, vado-
vėlių, mokinių.

Lietuviškos mokyklos mūsų krašte 
atsirado tik ,,Ryto“ draugijos dėka. ,,Ryto“ 
globojamos ir išlaikomos pradžios moky-

klos Dieveniškių krašte veikė: Bieliūnų, 
Bilių, Didžiulių, Kaziulių, Maciučių, 
Poškonių, Skaivonių, Šiudainių, Žižmų 
kaimuose. Šiuose mokyklose mokytoja-
vo: Vladas Šiekštelė, Marija Paukštytė, 
Valentinas Krečius, Vincas Makarevičius, 
Kazimiera Šepetytė, Antanas Baliulis, 
Antanas Bubulis, Uršulė Komarienė, 
Veronika Vilčinskaitė, Leonas Gaidelis, 
Petras Vaitulionis, Jadvyga Bortkevičiūtė, 
Kazė Baranauskienė, Jonas Radzevičius, 
N. Jasiulionis, Rozalija Bruzgelevičiūtė, 
Pranciška Jauraitė, Kazys Duksa, Katrė 
Emiliūnaitė, P. Valentukevičius, Adomas 
Mackevičius, Petras Mačiulis, Kazys Ba-
ranauskas, Adelė Mackevičiūtė.

Dieveniškių valsčiaus lietuviškų pra-
džios mokyklų istorija yra tik maža dalis 
viso Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto lie-
tuviškų pradžios mokyklų istorijos. Norint 
įsteigti kaime lietuvišką pradžios mokyklą, 
reikėjo valdžios leidimo (koncesijos) moky-
klos patalpoms ir valdžios patvirtinto mo-
kytojo. Mokyklai buvo parenkama geresnė 
kaimo troba, kurioje tilpo apie 30–40 vaikų. 
Mokytoju paprastai buvo labiau išsilavinęs 
apylinkės žmogus.

Po Pirmojo pasaulinio karo kvali-
fikuotų mokytojų buvo maža. Norint 
įveikti neraštingumą, ilgai reikėjo tenkin-
tis nekvalifikuotais mokytojais. ,,Ryto“ 
švietimo draugija karo metais organizavo 
pedagogikos kursus pradžios mokyklų 
mokytojams rengti. Iš tų kursų išėjo vy-
resnės kartos mokytojai, caro laikais baigę 
liaudies mokyklą. Vėliau ,,Ryto“ mokytojų 
eiles papildė mokytojai, jau po karo baigę 
keletą gimnazijos klasių arba mokytojų 
seminarijos kursų. Apie 1927 m. buvo ir 
vienas kitas kvalifikuotas specialistas. Ne 
geresni pedagogai tuo laiku dirbo ir val-
džios mokyklose. Tačiau valdžia, kuriai 
rūpėjo lenkinimo politika, dažnai netvirti-
no lietuviškų mokyklų mokytojų, kaip ne-
turinčių kvalifikacijos. Tuojau po Pirmojo 
pasaulinio karo, kol valdžia mažai kišosi į  
kaimo švietimo reikalus, žmonės patys stei-
gė mokyklas, kvietė mokytojus, patys juos 
maitino, patys jiems atsilygino. Mokytojas 
kaip kerdžius valgydavo kasdien kitoje 
troboje. ,,Valgai, – rašo savo atsiminimuose 
mokytojas Vladas Šiekštelė, – o užkrosnyje 
išblyškę, apdriskę vaikučiai kaip įšalę sto-

vi... Kartą valgydamas girdžiu: ,,Mama, 
suvalgė, nepaliko...“ – Po tokių pietų sunku 
sulaikyti ašaras.“

Nuo 1936 m. Dieveniškės buvo tapusios 
Vilnijos krašto lietuvių mokytojų trėmimo 
vieta. Lenkų valdžia siuntė į Ašmenos ir 
Lydos apskritis ,,nepatikimus“ buvusius 
,,Ryto“ mokytojus ir skaityklų vedėjus, 
kurie grįžo namo tik prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui. 

Atkūrė savo veiklą ,,Ryto“ draugija tik 
2004 m. Ji iškėlė tikslą – šviesti Vilniaus 
krašto gyventojus, padėti jiems mokytis 
valstybinėse įstaigose, kelti mokytojų 
kvalifikaciją, šelpti mokyklas, rūpintis, 
kad Lietuvos piliečiai ir etninių žemių lie-
tuviai turėtų sąlygas mokytis ir bendrauti 
lietuvių kalba, plėtoti valstybinės kalbos 
statusą. Veikla ir tikslai labai panašūs į 
tuos, kuriuos draugija iškėlė prieš šimtą 
metų. Daug kam nesuprantama (o ypač 
užsieniečiams), kad ir po 20 laisvės ir ne-
priklausomybės metų dar reikia kovoti dėl 
lietuvių kalbos vartojimo savoje valstybėje. 
Nesuprantama, kai visą gyvenimą Lietu-
voje gyvenęs žmogelis taip ir nesurezga 
sakinio valstybine kalba. Iškyla klausimas: 
ar tas žmogelis nemokytinas, ar mes, lietu-

viai, taip apsileidę, kad sudarėme sąlygas 
čia gyvenantiems nemokėti valstybinės 
kalbos? 

Dėkojame ,,Ryto“ draugijai už tai, kad 
ji yra. Už moralinę ir materialinę pagalbą, 
už globą ir rūpestį mūsų mokykla. Jos dėka 
mūsų pirmokai kasmet gauna dovanų ku-
prines, mokykloje vyko Tėvynės pažinimo 
pamokos, mokytojai vyksta į edukacines 
išvykas. 

Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse 
minėjome lietuvių kovą už lietuvybės 
išsaugojimą savo žemėje, už teisę mokyti 
vaikus gimtąja kalba. Prisiminėme mo-
kytojus patriotus, kurie nepabūgę pavojų 
skatino mokinius ir vietinius gyventojus 
nepamiršti gimtosios kalbos. Prisiminėme 
savo krašto vargo mokyklas ir lenkiame 
galvas prieš tuos drąsius žmones.

Autorės nuotr.
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Vasaroji 16-oji Turgelių vidurinėje mokykloje
Irina GIMŽŪNIENĖ, Šalčininkų r. Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Mokyklų gyvenimas

Lietuvoje plaka tūkstančiai karštų, tėvynę 
mylinčių širdžių, o jose telpa visa Lietuva – 
visa jos praeitis, dabartis ir ateitis.

Šiemet, Lietuvai minint 95-ąsias Valstybės 
atkūrimo metines, valstybės vadovė kvietė 
šalies bendruomenę pasidalyti idėjomis, kaip 
švenčiama Vasario 16-oji įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose. Originaliausiai šią svarbią dieną 
švenčiantiems Prezidentė padovanos Lietuvos 
trispalvę.

Tad savo originaliomis idėjomis su kito-
mis bendruomenėmis nutarė pasidalinti ir 
Turgelių vidurinė mokykla, įsikūrusi Lietuvos 
pakraštyje, Šalčininkų rajone. 

Šiame daugiakalbiame krašte nelengva iš-
saugoti bei puoselėti lietuvybę, tačiau Turgelių 
vidurinė mokykla jau 20 metų jaunose vaikų 
širdelėse sėkmingai ugdo lietuvišką dvasią, 
nepamiršdama tų tradicijų, kuriomis gyveno 
mūsų protėviai.

Ir šių metų Vasario 16-osios minėjime 
mūsų mokykla nusprendė parodyti krikštynų 
papročius. Išties labai simboliška ir prasmin-
ga – kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias pra-
dedamas krikštu. Krikštu prasidėjo ir didingas 
Lietuvos kelias...

Renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos 
himnu. Vėliau žodį tarė Turgelių vidurinės 
mokyklos direktorė Aušra Voverienė. Savo 
šventinėmis nuotaikomis dalijosi ir mokyklos 
svečiai – tarptautinio moterų klubo „Zonta“ 
atstovai (R. Narbutienė, L. Socevičienė, 
L. Narbutas, V. Socevičius).

Šios valstybinės šventės proga istorijos 
mokytoja metodininkė Jolanta Lazdauskienė 
mokykloje organizavo konkursą „Ką aš žinau 
apie Vasario 16-ąją“. Tad šios dienos minėji-
me Turgelių vidurinės mokyklos direktorė 
apdovanojo konkurso nugalėtojus: pirmąją 
vietą užėmė 7 klasės mokinys Martynas 
Paliuškevičius, antrąją – 7 klasės mokinys 
Romuald Kovger, trečiąją – 9 klasės mokinė 
Honorata Turlo.

Vasario 16-osios minėjime, kurį parengė 
istorijos mokytoja metodininkė Jolanta Laz-
dauskienė, anglų kalbos mokytoja metodi-
ninkė Rasa Midverienė ir muzikos mokytoja 
Diana Juškevičienė, buvo pristatytos krikštynų 
tradicijos, meniškai atkartojant šios šventės 
detales. Meistriškai įpinant lietuvių liaudies 
dainas bei šokius, buvo sukurtas jaunos poros 
perėjimas iš mergelės ir bernelio nerūpestingo 

gyvenimo į atsakingą šeimos sukūrimą, vai-
kelio gimimas ir krikštynos. Skambėjo dainos 
„Aš bernužis bernužėlis“, „Aš išėjau“, „Jūs 
mano kūmužėliai“. Galėjome pasidžiaugti 
šokiais: „Kas pramynė“, „Žvirblelis“, „Aisma 
mudu abudu“, „Rytagonė“.

Kadangi kiekvienas mažas kūdikėlis užau-
ga ir tampa Lietuvos dalimi, todėl tai buvo per-
teikta ir vaidinime, skirtame Vasario 16-ajai. 
Skambėjo kiekvieno lietuvio širdžiai mielos 

dainos: „Kaip žydėjimas vyšnios“, „Žemėj Lie-
tuvos“. Buvo skaitomos Janinos Degutytės bei 
Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos 
mokytojos Irinos Gimžūnienės eilės.

Tad Lietuvai minint 95-ąsias Valstybės 
atkūrimo metines, galime drąsiai teigti, kad 
kol bus gyvas lietuviškas žodis, tol gyvuos 
mūsų Gintaro Tėvynė...

Raimondos Mikalajūnienės nuotr.

Turgelių vidurinės mokyklos mokiniai Vasario 16-osios minėjime parodė krikštynų papročius

 Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena  

Graži Vasario 16-osios šventė Tilžėje
Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Kraupiško vidurinės mokyklos mokytoja

Lietuvos Respublikos konsulė Tilžėje 
Liuda Kleimionova Vasario 16-osios išvakarėse 
organizavo minėjimą, skirtą 95-osioms 
Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms.

Į viešbučio „Rosija“ (Tilžė) konferencijų 
salę rinkosi šventės organizatoriai: konsulė 

Liuda Kleimionova, ministras patarėjas 
prof. Bronius Makauskas, visi kiti konsulato 
darbuotojai, Tilžės Kristaus Prisikėlimo 
parapijos klebonas Anupras Gauronskis, ir 
kviestieji svečiai: Tilžės ir aplinkinių rajonų 
vadovai, miesto įstaigų darbuotojai, lietuvių 

Šventės akimirka. Giedamas Lietuvos Respublikos himnas. Šalia konsulės Liudos Kleimionovos 
(pirma iš dešinės) stovi prof. Bronius Makauskas

bendruomenės nariai, lietuvių kalbos ir 
etnokultūros mokytojai.

Konsulė L. Kleimionova susirinkusius 
pasveikino svarbios šventės proga, priminė, 
kaip Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos Ne-
priklausomybės Aktą, prašydama pripažinti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniumi. Konsulė perskaitė Lietuvos Res-
publikos užsienio reikalų ministro Lino Lin-
kevičiaus sveikinimą, kuriame sakoma, kad 
„mūsų tauta per visas negandas išlaikė savo 
kalbą, tradicijas ir bendruomeniškumo jaus-
mą.“ Ministras ragino kurti „kuo patrauklesnį 
Tėvynės įvaizdį, nes mūsų nuveikti darbai, 
gyvenimo stilius, tolerantiškas ir kūrybiškas 
požiūris į įvairių tautų sandraugą byloja apie 
mūsų tautos puoselėjamas vertybes.“

Sugiedoti Lietuvos ir Rusijos himnai, 
pakeltos šampano taurės už Lietuvą.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo švente 
sveikino Tilžės, Lazdynų, Ragainės, Gastų 
rajonų merai, Tilžės Švietimo ir kultūros val-
dybų, Karaliaučiaus užsienio reikalų ministe-
rijos, lietuvių bendruomenės, Tilžės lietuvių 
kultūrinės tautinės autonomijos atstovai. 
Visi Lietuvai linkėjo klestėjimo, kalbėjo apie 
bendradarbiavimą, pagarbiai atsiliepė apie 
Lietuvą ir jos žmones. Sveikinimus perdavė 
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas 

Karaliaučiuje Vaclav Stankevič.
Konsulė tokią šventę organizuoja jau 

trečią kartą, nes tiek metų dirba konsulate 
Tilžėje, pasidžiaugė, kad kasmet vis dažniau 
šventiniame renginyje girdėti kalbant 
lietuviškai, priminė, kad šiemet sukanka 10 
metų, kai Tilžėje įkurtas konsulatas. Jis rūpinasi 
mūsų tautiečiais, išduoda vizas į Lietuvą. 
Konsulės L. Kleimionovos pastangomis Tilžės 
zonos mokyklų  moksleiviams, kurie mokosi 
lietuvių kalbos, organizuojamos išvykos 
į Lietuvą, kiti renginiai. Konsulė lankosi 
mokyklose, bendrauja su mokyklų vadovais, 
moksleiviais, atveža jiems dovanėlių iš 
Lietuvos.

Šventiniame renginyje grojo Tauragės 
rajono Žygaičių kaimo kapelos muzikantai, 
skambėjo lietuvių liaudies dainos. Susirinku-
sieji vaišinosi lietuviškais valgiais, bendravo, 
dalijosi įspūdžiais. Tai pavyzdys, kaip reikia 
švęsti valstybės atkūrimo šventę, bendrauti 
su kaimynais, puoselėti gražius tarpusavio 
santykius. Lietuvą ir Karaliaučiaus kraštą 
skiria mūsų upių tėvas Nemunas, bet jungia 
karalienės Luizės tiltas, bendra istorija, šio 
krašto Lietuvos šviesuoliai, ten gyvenantys 
Lietuvos piliečiai.

Aldonos Bursteikienės nuotr.

Paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną
Mažvydas JUŠČIUS, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos 10 klasės mokinys, Vytautas GARŠVA, jaunųjų šaulių būrelio vadovas

Patriotiškai nusiteikusi Vilniaus r. Pa-
beržės „Verdenės“ vidurinės mokyklos 
bendruomenė Vasario 16-osios išvakarėse 
iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės at-
kūrimo dieną. 

Mokiniai ir mokytojai šventę pradėjo 
pamaldomis Paberžės Švč. Jėzaus Širdies baž-
nyčioje. Nuoširdžiai paprašę Dievo palaimos 
savo šaliai ir mokyklai, padėkoję už laisvės me-
tus, visi sugrįžo į mokyklą. Stadione pasitiko 
mokyklos svečiai – Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) Didžiosios Kovos apygardos 
8-osios rinktinės 805 kuopos kariai.

  Smagu, kad du jos kariai – buvę mūsų 
mokyklos mokiniai. Šaudami salves savano-
riai atidavė pagarbą Lietuvos valstybei, jos 
nepriklausomybei ir mokyklai. Po to prasidėjo 
meninė renginio dalis. 

Visiems susirinkus salėje ir sugiedojus 
Lietuvos himną, mokyklos direktorė Vanda 
Nivinskienė sveikinimo kalboje priminė Va-
sario 16-osios reikšmę Lietuvos valstybės isto-Mokinius ypač sudomino karių savanorių surengta ginklų paroda

rijai ir kiekvienam šalies piliečiui. Patriotinius 
jausmus žadino lietuvių kalbos mokytojos 
Kristinos Maliejūtės deklamuojamos eilės ir 
anglų kalbos mokytojos Marinos Umurzako-
vos atliekamos dainos. Po meninės renginio 
dalies daug smalsuolių sulaukė savanorių 
surengta ginklų paroda: buvo demonstruo-
jami Lietuvos kariuomenės automatiniai 
šautuvai, kulkosvaidžiai ir granatsvaidžiai. 
Jauniesiems šauliams, mokiniams ir mokyto-
jams buvo įdomu ginklus apžiūrėti, pakilnoti, 
pasifotografuoti su jais. Ne vienam jaunuoliui 
įsižiebė noras tapti kariu. Už karine atributika 
praturtintą šventę nuoširdžiai norime padėko-
ti KASP 805 savanorių kuopai. 

Pasitikę Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną, savo darbus skirsime Tėvynės labui ir 
lauksime kitos šventės – Kovo 11-osios, kuo-
met mokiniai parodys savo meninius, karinius 
ir kitus sugebėjimus. 

Rimos Rybakovos nuotr.
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Voruta

Skelbimai, reklama

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus – Butauto 

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

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

bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt

Voruta 
parduodama 

K400 Alytus, Jotvingių g. 10
Kaunas, „Akademinis knygynas“, 
VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52

K236 Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.  
sankryža

K369 Klaipėda, Taikos pr. 101
K436 Marijampolė, Stoties g. 2
K466 Panevėžys, Savanorių a. 5
K558 Šiauliai, Tilžės g. 109
K78 Trakai, Vytauto g. 90
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.

Straipsnyje Baltistika Lietuvoje ir užsienyje, išspausdintame Vorutoje, 2013 m. Nr. 1, 
per neapsižiūrėjimą liko klaida. Rašoma: Kauno universitete, vėliau pavadintame Vytauto 
Didžiojo vardu, vietoj Kauno universitete turi būti Lietuvos universitete. Pavadinimas Kauno 
universitetas atsirado jau sovietų valdymo laikais. Redakcija atsiprašo Vorutos skaitytojų 
už šią apmaudžią klaidą. Beje, ji dažnai girdima per radiją ir televiziją.

Antrojo pasaulinio karo istorija

Naujoje J. Hofmano knygoje „Naikinamasis Stalino 
karas“ – slapti ikikariniai Europos puolimo žemėlapiai

2013 m. sausis. Rusijoje švenčiamas pergalės 
Stalingrado mūšyje 70-metis. Stalino šmėkla vėl 
grįžta. Volgogradas – „didžiojo vadybininko, 
laimėjusio Antrąjį pasaulinį karą“, makabriška 
valia, nors trumpam, bet vėl  tampa Stalingradu. 
Vėl aukštinamas ir išpučiamas generalisimo 
Stalino – Europos „gelbėtojo“ nuo rudojo fašis-
tinio maro – vaidmuo,  jo portretai, kaip ir prieš 
daugybę metų – šios šalies miesto gatvėse. 

Bet yla vis tiek išlenda iš maišo. Iš įslaptintų 
archyvų gelmių iškyla naujų dokumentų, pa-
rodančių tikrąjį Stalino vaidmenį prasidedant 
Antrajam pasauliniam karui. Atsiranda naujų 
„didįjį vadą“ demaskuojančių knygų. 

Galbūt todėl dabar itin reikšminga tampa 
ką tik pasirodžiusi „Briedžio“ leidyklos išleista 
Joachimo Hofmano (Joachim Hoffmann) knyga 
„Naikinamasis Stalino karas“*, kurioje autorius 
labai įtikinamai bei įtaigiai parodo, kad ir Hitle-
ris, ir Stalinas, vadovaudamiesi savų ir svetimų 
šalių tautoms pražūtingomis ideologijomis, siekė 
užvaldyti pasaulį. Vos atėjęs į valdžią, Stalinas 
nenumaldomai toliau vykdė V. Lenino suformu-
luotos „pasaulinės revoliucijos“ – komunizmo 
karinės ekspansijos – planus.

1940 m. Stalino rengimasis karui su Vokietija 
įžengė į galutinę fazę ir įgijo konkrečių planų 
pavidalą. Tai patvirtina šioje knygoje pirmą kartą 
publikuojami Raudonosios armijos generalinio 
štabo 1940–1941 m. žemėlapiai, direktyvos ir kiti 
dokumentai.

Vokietijos bundesvero karo istorijos tyrimų 
centro direktoriaus J. Hofmano veikalas ,,Stali-
no naikinamasis karas“, be abejonės, yra viena 
svarbiausių knygų, padėjusių sugriauti Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų šalių istorikams įprastą Stali-
no „istorikų“  paskleistą Antrojo pasaulinio karo 
pradžios įvykių sampratą. Šioje fundamentalioje, 
kardinaliai keičiančioje požiūrį į Stalino ir Sovie-
tų Sąjungos vaidmenį sukeliant Antrąjį pasaulinį 
karą knygoje autorius savo teiginius pagrindė ir 
įrodė patikimais dokumentais.

„Naikinamasis Stalino karas“ sovietinės pa-
kraipos kritikų buvo pavadintas „revizionistine“ 
knyga, įvairiausiais būdais mėginta paneigti joje 
pateikiamus negailestingus faktus. Tačiau iki šiol 
niekam nepavyko to padaryti, atvirkščiai, šiuos 
faktus vis dažniau patvirtina nauji archyviniai 
dokumentai.

J. Hofmanas atskleidžia Stalino – „pik-
tojo genijaus“ – rengiamo karo su Vokietija 
planus, Raudonosios armijos nusikaltimus 
žmoniškumui.

Ypač daug vietos knygoje skiriama vokiečių 
naikinimui, išvarymui iš jų gyvenamųjų vietų, 
kitiems Raudonosios armijos karo nusikal-
timams Rytų Prūsijoje. Autorius mini ir kitų 
šalių Vyriausybių (Čekijos, Lenkijos) vykdytus 
etninius valymus, kurių aukomis tapo etniniai 
vokiečiai.

Knygos „Naikinamasis Stalino karas“ auto-
rius lieka objektyvus ir kalbėdamas apie nacistų 
padarytus nusikaltimus, holokaustą. Taigi tikrai 
pelnytai 1991 m. jam buvo įteikta V. Ekhardto 
(W. Eckhardt) garbės premija, kuri skiriama už 
reikšmingiausius tyrinėjimus istorijos srityje. 

J. Hofmanas gimė 1930 m. Karaliaučiuje, 
Rytų Prūsijoje. Mirė 2002 m. Freiburge.

Knygos tekstą papildo 369 fotonuotraukos, 
29 dokumentų kopijos, 18 žemėlapių.

*Joachim Hoffmann. Naikinamasis Stalino karas 
1941–1945 m. Iš vokiečių kalbos vertė Alma Imbra-

sienė. – Vilnius: Briedis [2013]. – 416 p.: iliustr., 
spalv. įkl

Leidyklos „Briedis“ inform.

J. Hofmano knygos 
„Naikinamasis Stalino karas“ viršelis

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

atsiminimų 1946–1955“ viršelis

Š. m. kovo 8 d. (penktadienį) 12.00–
14.00 val. Šalčininkų rajono Poškonių 
pagrindinėje mokykloje vyks Birutės 
Dombraitės-Usonienės knygos „Die-
veniškių krašto mokyklose. Iš mano 
atsiminimų 1946–1955“ (Trakai: Voruta, 
2013) pristatymas. Apie Rytų Lietuvos 
mokytojų atsiminimų leidybą ir jos 
perspektyvas kalbės lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ pirmininkas Algi-
mantas Masaitis. Autorė Birutė Dom-
braitė-Usonienė papasakos, ką išgyveno 
rašydama atsiminimus.

„Vorutos“ inform.

Birutės Dombraitės-Usonienės knygos „Dieveniškių krašto
 mokyklose. Iš mano atsiminimų 1946–1955“ pristatymas
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Dėmesio
Galite įsigyti 2012 m. įrištą Vorutos laikraščio metinį komplektą. 
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