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Dėl tikybos pamokų 
privalomo dėstymo mokyklose

Lietuvos katalikų bažnyčia

Arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kaunas

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Šiemet  Kovo 11-o j i  p irmiausia 
buvo paminėta Europos Parlamente 
(EP) Briuselyje. Minėjimas įvyko kovo 
5 dienos vakarą. Šventę, inici juotą 
e u r o p a r l a m e n t a r ė s  d r .  L a i m o s 
Andrikienės, didžiausioje EP rūmų salėje, 
pavadintoje Yehudi Menuhino vardu, 
pradėjo specialiai šiai dienai į Briuselį 
pakviestas „Liepaičių“ choras. Sveikinimo 
žodį gausiai susirinkusiems svečiams, 
tarp kurių buvo įvairių šalių politikai, 
diplomatai, Belgijos lietuvių bendruomenės 
atstovai, tarė Kovo 11-osios Akto signatarė 
dr. L. Andrikienė. Europarlamentarė 
sakė: „Šios dainuojančios mergaitės, 

kur kas jaunesnės nei mūsų valstybės 
atkurtoji Nepriklausomybė, simbolizuoja 
tai, ką Lietuva pasiekė per du praėjusius 
dešimtmečius.“  

Nuskambėjus „Tautiškai giesmei“ 
minėjimo dalyvius pasveikino EP vicepir-
mininkas Alejo Vidal-Quadras (Ispanija). 
Mintimis apie šios dienos prasmę dalijosi 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmi-

ninkas prof. Vytautas Landsbergis ir buvęs 
EP pirmininkas, Lietuvos bičiulis prof. 
Hansas Gertas Pioteringas (Hans-Gert 
Pöttering) (Vokietija). 

„Liepaičių“ choras Kovo 11-osios 
šventėje EP dainavo lietuvių liaudies ir 
lietuvių autorių dainas: „Bitele, bite, do-
bilio“, „Tėvynė“, „Rūta žalioji“, „Lietuva 

Visus Kovo 11-osios minėjimo dalyvius sužavėjo „Liepaičių“ choras. Net 38 
jaunosios dainininkės ir keturios jų mokytojos EP narės dr. Laimos Andrikienės kvietimu atvyko 

dainuoti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 23-ųjų metinių minėjime EP Briuselyje

P a s t a r u o j u 
metu žiniasklaidos 
priemonės mini, 
jog Lietuvos len-
kų rinkimų akcijos 
(LLRA) frakcija Sei-
me siūlo mokyklo-
se įvesti privalomas 
tikybos pamokas. 

Toks politikų 
žingsnis sukelia vi-
siškai nereikalingą 
įtampą ir pasipikti-
nimo bangą visuo-
menėje, neva Baž-
nyčia siekia prie-
vartinės akcijos.

Norėdami išsklaidyti šias abejones, 
reiškiame nepritarimą ir neigiamą nuomonę 
tokiems siūlymams. Šie politikų raginimai 
nėra ir nebuvo derinami su Katalikų Bažny-
čios vadovybe. Suprantame, kad privalomos 
tikybos pamokos turėtų būti tik katalikiškose 
mokymo įstaigose, bet ne valstybinėse moky-
mo įstaigose.

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 
sutartyje dėl bendradarbiavimo švietimo ir 

kultūros srityje 2 straipsnio 2 dalyje mini-
ma, jog „lankančių mokyklą moksleivių iki 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nusta-
tyto amžiaus teisė rinktis tikybos ar etikos 
kursą priklauso jų tėvams ar globėjams. 
Moksleiviai, sulaukę Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nustatyto amžiaus, turi teisę 
savarankiškai apsispręsti dėl tikybos moky-
mosi.“ Sutartis neapsiriboja vien tik katali-
kų tikybos pamokomis, bet palieka laisvę ir 
kitų konfesijų tikybos pamokoms.

Šiuo metu valstybinėse mokymo 
įstaigose esanti dorinio ugdymo pamokų 
pasirinkimo ir jų įgyvendinimo tvarka 
visiškai įgyvendina galimybę visiems 
norintiems pasirinkti savo konfesijos 
tikybos arba etikos pamokas,  nepažeisdama 
niekieno laisvės apsispręsti dėl savo dorinio 
ir religinio ugdymo.

Katalikų Bažnyčia visada gerbė ir 
gerbs žmogaus laisvės teisę pasirenkant 
dorinio ugdymo pamokas, tačiau kartu 
nori priminti tikintiems tėvams apie 
jiems tenkančią pareigą bei atsakomybę 
pasirūpinti, kad jų vaikai įgytų reikiamų 
tikėjimo žinių ir būtų ugdomi katalikiška 
dvasia.

Kauno arkivyskupas 
metropolitas 

Sigitas Tamkevičius

Radviliškis 1919

Vytautas LANDSBERGIS

Nepriklausomybės kovos

Signataro Donato Malinausko 
premija skirta kalbininkui, 

„Vilnijos“ draugijos pirmininkui 
habil. dr. Kazimierui Garšvai

LLRA – paskutinis sovietinės 
Lietuvos atsiraugėjimas?

Kristina VAIČIŪNAITĖ

„Vorutos“ inform.

Kovo 11-osios minėjimo dalyviai. Pirmoje 
eilėje iš dešinės į kairę: penkta – dr. Laima An-

drikienė, šeštas – prof. Vytautas Landsbergis

Katalikų bažnyčia

Habemus Papam. 
Išrinktas popiežius Pranciškus

Konklavos antrosios dienos vakarą (š. m. kovo 
13 d.)  kardinolai naujuoju Šventojo Petro Įpėdiniu 
išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio iš Argen-
tinos, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Naujasis popiežius Pranciškus I – Jorge Mario 
Bergoglio SJ, gimė Buenos Aires mieste 1936 m. 
gruodžio 17 d. 1958 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Ku-
nigo šventimai jam suteikti 1969 m. 1992 m. paskirtas 
Buenos Aires arkivyskupo koadjutoriumi ir konse-
kruotas vyskupu. Kardinolu paskirtas 2001 m. 

Pirmieji Šventojo Tėvo žodžiai trečiadienio 
vakarą:

Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad 
konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir 
atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone 

pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Ro-
mos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. 
Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už 
mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu 
melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Šven-
čiausioji Mergelė jį globotų. (Popiežiui vadovaujant 
visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui). 
Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, 
šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri 
meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame 
brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. 
Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės 
už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė. 

Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią 
šiandien pradedame ir kurioje man padės čia esan-
tysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus 
miesto evangelizavimui.

Dabar norčiau suteikti palaiminimą, bet pirma 
prašau jūsų prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą 
Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį 
laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad 
prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimels-
kite jūs už mane. 

(Popiežius Pranciškus I suteikė savo pirmą Apaštališ-
kąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių)

Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dė-
koju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito 
pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai 
Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir 
gero poilsio.

Šaltinis: Vatikano radijas

Naujasis popiežius Pranciškus I
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Mažosios Lietuvos žemė 
dokumentuose ir žemėlapiuose

Tomas DUKSA, Vilnius 

Mažoji Lietuva

Dailininkės Ramunės Kmieliauskaitės akvarelė

Leidykla ,,Gairės“ pristato Algirdo 
Antano Gliožaičio knygą  „Mažosios Lietuvos 
žemė XVIII–XX amžių dokumentuose 
ir  žemėlapiuose“  (Vilnius,  2013) – 
monumentalią Mažosios Lietuvos istoriją 
įamžinusią monografiją. Monografijoje 
meistriškai pateikiama lietuvininkų 
politinių nuostatų raidos analizė XVIII–XX 
amžių dokumentuose ir to laikotarpio 
žemėlapiuose, vaizduojančiuose Mažąją 
Lietuvą. Vertinama žemėlapių įvairovė, 
ypatumai ir valstybių vykdytos politikos 
atspindys juose. Šios knygos pasirodymas 
yra reikšmingas įvykis politikams, kultūros 
istorikams, kartografams, Klaipėdos, 
Karaliaučiaus krašto gyventojams ir 
lietuvininkams, gyvenantiems užsienyje ir 
turintiems vilties sugrįžti į Tėvynę. 

Įžymaus Lietuvos geodezininko, karto-
grafo, politikos istorijos tyrinėtojo ir žinovo 
knyga „Mažosios Lietuvos žemė XVIII–XX 
amžių dokumentuose ir žemėlapiuose“ 
yra neįkainojamas darbas, kurį šios knygos 
autorius įtemptai dirbo pastaruosius penke-
rius metus. Į šį leidinį pateko ne tik įvairių 
laikotarpių Mažosios Lietuvos dokumentai, 
unikalios fotografijos, bet ir kita iliustracinė 
nepaprastai intriguojanti ir įdomi medžiaga. 
Tai kartografijos kūriniai: istoriniai atlasai, 
žemėlapiai, kuriuose atsispindi Mažosios 
Lietuvos raida nuo XVIII a. iki mūsų dienų. 
Kadangi Mažąją Lietuvą valdė vokiečiai, 
lietuvininkų politinės nuostatos buvo jų 
vienaip ar kitaip veikiamos. Neįmanoma 
atsekti ir suvokti lietuvininkų politinių 
nuostatų raidos negretinant jos su Prūsijos, 
Vokietijos ir kitų didžiųjų Europos imperijų 
ir valstybių vykdyta politika. Šioje buvusios 
Rytų Prūsijos (Vokietijos) teritorijoje gausu 
lietuvių etninių vietovių, kurių kultūros 
paminklai liudija Lietuvos vardą. Knyga itin 
svarbi dar vienu aspektu. Kaip pažymi kny-
gos autorius, lietuvininkų politinės nuosta-
tos labai pasikeitė Pirmojo pasaulinio karo 
metu ir po jo. Dėl karo atsiradus sąlygoms 
Lietuvai atkurti valstybingumą, Mažosios 
Lietuvos politikai siekė prijungti ją prie 
Lietuvos. Susijungus su Lietuvos valstybe 
jie tikėjosi išgelbėti lietuvininkus, kad šie 
nebūtų sunaikinti visiškai. Pagrindinis tokio 
siekio teisinis dokumentas yra Tilžės aktas. 
Vokietijos kartografai iki Antrojo pasaulinio 
karo išleistuose žemėlapiuose žymėjo, kad 
kairiajame Nemuno krante yra lietuvių 

gyvenama žemė. Antrojo pasaulinio karo 
metu SSRS aukščiausio rango pareigūnai 
svarstė galimybes paminėtas žemes pri-
jungti prie Lietuvos SSR. Galima teigti, kad 
taip buvo svarstomos Tilžės akto nuostatos. 
Deja, buvo priimti sprendimai, nepalankūs 
lietuvininkų apsisprendimui, išreikštam 
Tilžės akte.

Lietuvos Respublikoje Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) iniciatyva 
Tilžės akto pasirašymo diena – lapkričio 
30 d. – Lietuvos Respublikos Seimo 
įstatymu įrašyta į Atmintinų dienų sąrašą 
kaip Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos akto diena, o spalio 
16 d. – kaip Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocido diena. Tilžės aktas yra minimas, 
vertinamas ir tyrinėjamas ne tik Lietuvoje, 
bet ir kitose šalyse (pvz., Vokietijoje 
ir kitur). Jis yra Lietuvos Respublikos 
konstitucinis dokumentas. Kartu jis 
laikytinas testamentiniu dokumentu, 
įpareigojančiu visus lietuvius neužmiršti 
Mažosios Lietuvos žemės. 

Knygos mokslinis objektas – lietuvinin-
kų politinių nuostatų analizė, pagrindinė 

Algirdo Antano Gliožaičio monografijos 
„Mažosios Lietuvos žemė XVIII–XX amžių 

dokumentuose ir žemėlapiuose“ viršelis

Žemėlapio „Ostpreussen, Grenzmark Posen - Westpreussen, freistaat Danzing und Memel gebiet“ 
(Rytų Prūsija, Posen – Vakarų Prūsijos pasienis, laisvoji Dancigo sritis ir Klaipėdos kraštas) 

kopija, 1923 m. Lietuva pažymėta užrašu LITAUEN, kuris rašomas Didžiojoje ir Mažojoje 
Lietuvoje. Užrašas pradedamas rašyti Žemaitijoje, rašomas per Klaipėdos kraštą ir baigiamas 

prie Romintos (vok. Rominten, nuo 1938 m. Hardteck, nuo 1946 m. Краснолесье) bažnytkaimio. 
Mažoji Lietuva padalinta į 2 dalis. Klaipėdos kraštas žymimas užrašu MEMEL GEBIET. Jame 

pažymėtos lietuvių etninės žemės. Galima teigti, kad užrašas sujungia Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. 
Šis žemėlapis liudija, kad Versalio taikos konferencijos Didysis ketvertas to nesuvokė ir nuo 

Vokietijos atskyrė tik Klaipėdos kraštą, kad priimant Versalio taikos konferencijos sprendimus 
nebuvo įvertinta to meto informacija. Buvo priimti politiniai sprendimai, ignoruojantys tautų 

apsisprendimo teisę. Iliustracija iš Algirdo Antano Gliožaičio monografijos „Mažosios Lietuvos 
žemė XVIII–XX amžių dokumentuose ir žemėlapiuose“, Vilnius: Gairės, 2013, p. 372

Europos Parlamente Kovo 11-oji 
paminėta su lietuviškomis dainomis

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

šio leidinio dimensija, kuri čia gana išsamiai 
apžvelgiama įvairiais aspektais (knygos ap-
imtis – 565 puslapiai, naudotos literatūros ir 
šaltinių sąraše – 527 pozicijos). Monografiją 
recenzavo prof. dr. Jonas Daniulis ir doc. dr. 
Vytautas Skuodis. Dalį žemėlapių iš savo 
asmeninio archyvo šiam leidiniui pateikė 
istorinės kartografijos tyrinėtojas inž. Ro-
mualdas Girkus. 

Knyga suskirstyta į tris dalis: „Mažoji 
Lietuva XVIII amžiuje“, „Mažoji Lietuva 
XIX amžiuje“, „Mažoji Lietuva XX amžiuje“. 
Gana išsamiai nagrinėjamos lietuvininkų po-
litinės nuostatos, veikla, Mažosios Lietuvos 
organizacijos trečioje knygos dalyje: lietuvi-
ninkų politinė veikla iki 1914 m.; lietuvių ir 
lietuvininkų politinė veikla vykstant Pirma-
jam pasauliniam karui; lietuvininkų padėtis 
Versalio taikos konferencijos metu (1919); 
lietuvininkų veiksmai prijungus autonominį 
Klaipėdos kraštą prie Lietuvos Respublikos 
(1923–1939); lietuvininkų padėtis ir veikla 
tarpukario laikotarpiu (1920–1939) Prūsijai 
priklausant Veimaro Respublikai ir Trečia-
jam reichui (1933–1939); lietuvininkų padėtis 
Antrojo pasaulinio karo metais (1939–1945); 
lietuvininkų veikla šaltojo karo laikotarpiu 
(1946–1990) emigracijoje ir lietuvių padėtis 
Karaliaučiaus krašte; lietuvininkų pastan-
gos laikotarpiu po šaltojo karo (1990–2000) 
įgyvendinant Tilžės akto nuostatą ir lietuvių 
bendruomenės veikla Karaliaučiaus krašte 
po 1990 m. Trečioji knygos dalis užbaigiama 
XX a. lietuvininkų politinės veiklos apiben-
drinimu.

Išskirčiau aktualesnius autoriaus straips-
nius apie lietuvininkų veiklą Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų metais; lietuvininkų 
veiklą emigracijoje (1945–1990); lietuvių 
padėtį Karaliaučiaus krašte (1945–1990) J. 
Stalino, N. Chruščiovo, L. Brežnevo, M. Gor-
bačiovo valdymo laikotarpiais; lietuvininkų 
pastangas įgyvendinti Tilžės akto nuostatas 
(1990–2000). Autorius vaizdžiai, pagrįsda-
mas dokumentais parodo lietuvininkų kan-
čios kelią vokiečių ir sovietų okupacijų metu, 

kai buvo grobiama jų žemė, ir emigravusių 
lietuvininkų šiandienos siekį ir viltį sugrįžti 
į savo Tėvynę. Autoriaus tikrieji jausmai visa 
jėga išsakyti knygos viršelio antroje pusėje, 
kuomet jis pareiškia, jog emigravę lietuvininkai 
tęsia politinę veiklą Kanadoje, JAV, Australijoje 
ir kitose valstybėse ir yra sudarę įvairias politi-
nes, kultūrines organizacijas, kurios apeliuoja 
į didžiųjų valstybių sąžinę ir tiki, kad ateities 
Europos galios, praeities klaidų pamokytos, suras 
teisingus būdus Mažajai Lietuvai padarytoms 
skriaudoms atitaisyti.

Darbe naudotasi Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo 
LKP dokumentų skyriaus, Lietuvos mokslų 
akademijos Rankraščių  skyriaus dokumen-
tais ir dokumentais, skelbiamais internete. 
Taip pat pasinaudota to laikotarpio periodine 
spauda, saugoma Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Lietuvos 
istorijos instituto bibliotekoje bei internete.  

Deja, dėl lėšų stygiaus krizės metu 
autorius apgailestauja, kad jam monografi-
joje nepavyko didžiosios dalies žemėlapių 
pateikti spalvotų. Vienspalviai žemėlapiai 
sumažino leidinio informatyvumą bei ilius-
tracijų kokybę, tačiau dėl to skaitančiam šią 
monografiją didelių nepatogumų nesudarys 
ir nuobodžiauti neteks. Tam, kad skaitytojui 
būtų patogiau, knygoje pateiktos: asmenvar-
džių rodyklė, santrumpų, sudurtinių žodžių 
ir svetimžodžių reikšmės, įvairios lentelės 
su gausybe įvairių duomenų, monografijos 
santrauka lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų 
kalbomis. Rusų kalba knygos santrauka yra 
papildyta įvairių laikotarpių žemėlapiais, ku-
riuose pažymėta Mažoji Lietuva. Santrauka 
užbaigiama tokiais neblėstančiais autoriaus 
žodžiais: Yra brandinama utopinė idėja sukurti 
bendrą visoms Europos tautoms istorijos vadovėlį, 
teisingai ir objektyviai atspindinti visų jų likimą. 
Tikėkimės, kad nebus pamiršta Mažoji Lietuva, 
kurią kitos Europos tautos žiauriai niokojo iki 
sunaikinimo. Vis tik dar iki šiol yra išsakoma 
paini ir prieštaringa didžiųjų valstybių pozicija 
Mažosios Lietuvos atžvilgiu.

Atkelta į 1 p.

brangi“ ir kt. Tarp jų puikiai nuskambėjo 
ir temperamentinga ispaniška „Habanera“. 
Šios dainos ir plojimai skambėjo tarp sienų, 
papuoštų taip pat specialiai šia proga į EP 
atgabentais lietuvių dailininkės Ramunės 
Kmieliauskaitės kūriniais – akvarelėmis 
„Laiškai vasarai“. R. Kmieliauskaitės darbų 
paroda EP rūmuose atidaryta dr. Laimos 
Andrikienės rūpesčiu ir pastangomis. Im-
presionistine maniera kurianti menininkė 
savo nuotaikoms, emocijoms, jausmams 
išreikšti renkasi lietuviškų sodų, gamtos 
kampelių augalijos spalvas ir formas, už-
buriančias ramybe ir gerumu. 

Vilnietė dailininkė R. Kmieliauskaitė 
yra baigusi grafikos ir knygų iliustravimo 
studijas Vilniaus dailės akademijoje, yra 
Lietuvos dailininkų sąjungos narė, jos 
kūriniai buvo eksponuoti daugiau kaip 20 
personalinių ir grupinių parodų Lietuvoje, 
Latvijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, JAV.

EP narės dr. Laimos Andrikienės 
biuro inform.
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Trapėnai. I d. Giria ir upės
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Šiandien nedaug kas žino Mažosios Lie-
tuvos Trapėnus, nedaug kas prisimena ten 
buvusias didžiąsias girias. Nedaug lietuvių 
dabar vaikšto Šešupės žemupio pakrantėmis, 
stebi tų vietų savitumus.

Nuo Kudirkos Naumiesčio šiandieninę 
valstybinę sieną ir buvusią ribą su Mažąja 
Lietuva žyminti Šešupė teka šiaurės link – be-
veik tiesiai į Jurbarką. Tačiau jau už keliolikos 
kilometrų jos tėkmė sukasi link šiaurvakarių, o 
nuo Slavikų pasuka visai į vakarus ir apie tris-
dešimt kilometrų vingiuoja beveik lygiagrečiai 
Nemuno žemupiui, vis labiau toldama nuo 
valstybinės sienos ir Suvalkijos žemių.

Tame Šešupės ir Nemuno tarpupyje ir 
šiandien žaliuoja didelė giria. Didelių miškų 
plotai dar išlikę piečiau Šešupės ir šiauriau 
Nemuno. Tai senovinės girios, besidriekusios 
nuo Kybartų ir Kudirkos Naumiesčio iki Jur-
barko ir Tauragės, likučiai. Miškams čia ilgiau 
padėjo išlikti daug kur plytintys drėgni plotai 
ir didesni raistai, permaininga krašto istorija.

Manoma, kad ta didžioji giria senovėje 
skyrė didesniųjų baltų genčių gyventus 
plotus. Ten aptinkamus negausių gyventojų 
palaidojimus tyrėjai priskirdavo tai skalviams, 
tai nadruviams. Tie nuošalūs plotai nebuvo 
visai atskirti nuo pasaulio ir didžiųjų civili-
zacijų – pagirių kapinynuose ne kartą rastos 
Romos imperijos monetos, link Šešupės ir 
Nemuno keliavusios tūkstančius kilometrų.

XVIII a. dokumentuose ir dar seniau tie 
didieji miškai vadinti Trapėnų giria. Dar dau-
giau – tuomet Trapėnų giriai buvo priskiriami 
ir dešiniajame Nemuno krante buvę, dabar 
Viešvilei ir Smalininkams priskiriami miškai. 
Ta giria žinota nuo senovės, ji jungėsi su 
Karšuvos ir kitomis Žemaitijos ir Sūduvos gi-
riomis. Galima įsivaizduoti, kad tos senovinės 
girios buvusios panašios į Simono Daukanto 
romantiškai pavaizduotas Lietuvos girias, kad 
ten ganydavosi stumbrų kaimenės, klajojo 
taurai, savo grobio tykodavo lokiai.

Tai didžiajai giriai savo vardą davę Trapė-
nai ilgai buvo (ir dabar tebelieka) didžiausia 
gyvenviete Nemuno kairiajame krante, jo 
ilgame ruože nuo Sudargo iki pat Ragainės.

Sunkiai įžengiama giria vertė senuosius 
gyventojus kurtis panemuniuose, ten pakran-
tėje nusidriekė virtinė kaimų su skambiais lie-
tuviškais vardais (Šilėnai, Lubėnai, Trapėnai). 
Nemunas ilgai liko patogiausiu susisiekimo 
keliu negalėjusiems brautis per abiejuose 
krantuose sužėlusius miškus. Kairiajame 
Nemuno krante ilgai nebuvo reikšmingesnio 
kelio nuo Ragainės link Kauno.

Daug ką pakeitė didieji istorijos įvykiai. 
Per pusantro šimtmečio užsitęsusios baltų 
kovos su Kryžiuočių (Vokiečių) ordinu ne-
skatino girių įsisavinimo ir didesnių gyven-
viečių kūrimo. Sunkiai įžengiami miškų plotai 
abiems pusėms ilgai buvo ir patogi priedanga, 
stabdžiusi greitus priešininko antpuolius.

Galop baltų gentys susilaukė savotiško 
stebuklo. Užsitęsusi krizė Vakarų Europoje 
ilgam sumenkino paramą kryžiuočiams. 
Nesugebėta visiškai pertvarkyti užgrobtų 
plotų, jų kolonizuoti ateiviais iš Vakarų. Ne 
tik Nemuno, bet ir Priegliaus pakrančių ne-
pasiekė tankus įtvirtintų miestų, pilių ir ko-
lonistų kaimų tinklas, kurį Ordino klestėjimo 
metais pavyko atėjūnams sukurti prie Vyslos 
ir pietinėje Prūsoje (vėliau vadintoje Vakarų 
Prūsija). Užkariautojams ir kolonizatoriams 
išsikvėpus, atėjo Žalgirio ir vėlesnių pralai-
mėjimų laikai.

1422 m. derantis dėl Melno taikos, sulygta, 
kad Trapėnų giria ir kiti miškai esantys lyg 
ir natūralus barjeras, atskiriantis Kryžiuočių 
ordino valstybės ir LDK tuomet susiklosčiu-
sias valdas. Tuomet nustatytoji valstybinė 
siena ištisiems penkiems šimtmečiams tuos 
miškus paliko pasienio zona civilizacinių 
arealų paribyje.

1525 m. panaikinus Kryžiuočių ordino 
teokratinę valstybę ir ten sukūrus pasaulietinę 
Prūsijos kunigaikštystę, didžioji pasienio giria 
nebuvo „atiduota liaudžiai“, o tapo valdovo 
nuosavybe. Tai buvo jau labai senas papro-
tys – reikšmingiausių girių turtai, ten besiglau-
dę medžiojamieji žvėrys turėdavo priklausyti 
svarbiausiajam šalies asmeniui. Kunigaikštiš-
kųjų ar karališkųjų medžioklių malonumai 
negalėdavo atitekti prasčiokams, pajamos iš 
girių verslų papildydavo valdovo iždą.

Pradėjus rūpintis Prūsijos ūkine plėtra, 
prisiminti kolonistai ir naujakuriai. Per šim-
tmečius suniokotus pasienio plotus galėjo 
atgaivinti ten įkurdinti žmonės, privalėję 
mokėti mokesčius ir duokles. Pradėjus dalinti 
valdovo žemių sklypus naujakuriams (neretai 
atsivesdavusiems po būrelį savo gentainių), 
ilgam savotišku rezervatu liko Nemuno ir 
Šešupės tarpupis, kur užsilaikė senovinės 
girios ruožas. Naujakuriai dažniau glausda-
vosi abiejų upių pakrantėse, pagiriuose prie 
paupių pievų. Tuomet apylinkėse įsivyravo 
lietuviai, neretai susigiminiuodavę su senes-
nių gyventojų palikuonimis.

Senieji Trapėnai (tuomet Trapiai) žinoti 
gal dar Prūsos laikais. Panašūs vietovardžiai 
prūsų gentyse žinoti gan plačiai. Kryžiuočių 
antpuoliai įamžino senąją Unsatrapio žemę, 
nuo Sembos iki Skalvos buvusias vietoves 
Tropyten, Troplauken, Trappen. Vietovardis 
Trappen minėtas 1395, 1490–1540 m. Apylinkėse 
aptikta ir prieš porą tūkstantmečių įrengtų 
kapinynų, ir vėlesnio gyvenimo pėdsakų. 

Vėlesnę Trapėnų plėtrą ir jų suklestėjimą 
veikiausiai lėmė ir toje vietoje patogi Nemuno 
pakrantė. Jei Viešvilę nuo Nemuno skyrė ne 
visada lengvai perbrendamų pievų ruožas 
plačiame upės slėnyje, tai kitame krante įsi-
kūrę Trapėnai stovėjo pakilumoje ties didžiąja 
upe. Pakiluma gelbėjo gyventojus nuo mažes-
nių potvynių, o patogi prieplauka buvusi visai 
greta kaimo sodybų.

Tiesa, XVI–XVII a. žemėlapiuose tame 
ruože dar vaizduota gana chaotiškai vingiavusi 
Nemuno vaga. Tuomet dar būta didžiulių 
salų, įvairių upės atšakų, intakų ir senvagių. 
Gal jau vėliau klostėsi pagrindinė pietinė 
upės trasa, prisiglaudusi prie Trapėnų ir 
palikusi nuošalyje Viešvilę. Anuomet Trapėnai 
vaizduoti kaip ilga gyvenvietė, besidriekusi 
Nemuno pakrante. Nuo kaimo sodybų eilės 
pietų link iškirstame girios pakraščio plote 
tęsėsi ilgi ariamos žemės rėžiai. Tokiais 
Trapėnai liko iki pat nelaimingojo Didžiojo 
maro, kraštą nusiaubusio 1709–1710 m. Vėliau 
Trapėnai atsigavo.

Įdomu, kad dar XVIII a. pradžioje ka-
rališkąja Trapėnų giria vadinti tik kai kurie 
apylinkių ploteliai. Kiti plotai (nors ir apaugę 
miškais) vadinti „Karališkąja Trapėnų dykra“. 
Anuomet ta dykra (apleisti, nusiaubti, nebegy-
venami plotai) driekėsi nuo Jūros ir Šešupės 
žiočių iki pat valstybinės sienos ties Smalinin-
kais. Apie tą plotą dar išlikę gausūs liudijimai 
tebesaugomi Vokietijos archyvuose.

XVII–XVIII a. viena smulkesnė panemu-
nių gyvenvietė pakeisdavo savo vardą ar visai 
išnykdavo, kartais atgimdama jau kiek kitokiu 
pavidalu. Tai galėtume sieti su anuomet kraštą 
niokojusiomis suirutėmis, invazijomis ir vė-
lesniu Didžiuoju maru. Tų perversmų laikais 
Trapėnai išsaugojo bent savąjį vardą.

XVIII a. pradžios nelaimės (nederliaus 
metai, badas, o paskui ir maras) ištuštino 
Ragainės apylinkių gyvenvietes, kur mirė 
nemažai senbuvių, o jų apleistos sodybos 
sunyko. Baigiantis tam nelaimingam laiko-
tarpiui, veikli Prūsijos administracija įtikino 
tuometinį valdovą užsiimti nuošalių lietuviš-
kųjų pakraščių pertvarkymu.

Į ramias Mažosios Lietuvos gyvenvie-
tes buvo siunčiami revizoriai – sudarytos 
specialiosios komisijos, ne tik surašinėjusios 
kaimuose likusius gyvus valstiečius, bet ir 
vertinusios jų ūkius. Tuomet užsimota aptikti 
nevykėlius ir apsileidėlius, nesugebėjusius 
ar nepajėgusius tinkamai ūkininkauti jiems 
paskirtuose sklypuose. Nelyg biblijinių pra-
našysčių laikais siekta „atskirti avis nuo ožių“, 
geruosius pavaldinius nuo blogųjų.

Planuota didžioji vokiškoji krašto kolo-
nizacija. Į ištuštėjusias vietoves ar „blogųjų 
kaimiečių“ žemes planuota atkelti kolonistus 
iš vokiškųjų žemių Vakaruose, kurie būtų 
našiau ūkininkavę, tvarkingai atlikę jiems 
paskirtas prievoles ir gausiau papildę valdovo 
ir valstybės iždus.

Didžiuosius planus ne visada sugebėta 
įgyvendinti. Iš Vakarų atvykdavo ir ne pačių 
darbščiausių žmonių ar jau savo tėvynėje kuo 
blogu pasižymėjusių. Dauguma atvykėlių 
vengė vykti į nuošaliausias svetimo krašto 
vietoves, surasdavo galimybių burtis tarp sa-
vųjų didesnėse krašto gyvenvietėse. Nuo tada 
dalis mažųjų kaimelių liko visai lietuviškais, 

o judresnėse vietose pagausėjo svetimtaučių. 
Tuometiniuose gyventojų sąrašuose matomos 
krašte vykusios permainos – panemuniuose 
gausėjo vokiškų asmenvardžių, radosi mišrių 
šeimų.

Tokiose šeimose vaikai neretai paveldė-
davo vokišką tėvo pavardę, o lietuvė motina 
šaukdavo juos įprastais kraštui vardais. Taip 
senuose įrašuose atsirasdavo, pavyzdžiui, 
asmenvardis Jurgė Šmit (ne vokiškasis Georg, 
bet lietuviškasis kaimiškasis Jurgė).

Tuometinė kolonizacijos banga nepajėgė 
užtvindyti visos Mažosios Lietuvos, didieji 
planai ne visada pasiteisino. Pasirodė, kad 
nelyg koks cunamis siūbtelėjusi svetimtaučių 
antplūdžio banga galop pati pradeda sumenk-
ti ir trauktis šalin.

Svetimame krašte ir kitoje kultūrinėje 
aplinkoje atsidūrę kolonistai ilgainiui pradė-
davo taikytis prie vietinių papročių, mokytis 
lietuviško gyvenimo ir ūkininkavimo gudry-
bių. Pavyzdžiui, iš kokių kalnynų atvyku-
siems į panemunių girias ir raistus tekdavo 
pamiršti jų tėviškėse įprastinius akmens mūro 
namus su skalūno (gamtinio šiferio) lakštų 
stogais. Daug atvykėlių mokėsi statyti beveik 
lietuviškas medines trobas, išgyventi šaltą 
žiemą krašte, kur neaugo vynuogės ar kitos 
šiltesnių kraštų gėrybės.

Tebevyravusi lietuviškoji aplinka savaip 
palaužė ne vieną atvykėlį. Jų palikuonys pra-
mokdavo kalbėti lietuviškai ir bendrauti su 
senbuviais kaimynais. Lietuviškosios dvasios 
gajumą rodė ir atvykėlių asmenvardžių kaita, 
įprastinių germaniškųjų vardų ir pavardžių 
palaipsnis sulietuvinimas. Koks atvykėlis iš 
Vakarų vadindavosi, pavyzdžiui, Šneider, o 
jo palikuonys net oficialiuose dokumentuose 
jau vadinti Šneideraičiais. Kolonistas Šulmistr 
ir jo palikuonys vėliau šaukti Šulmistraičiais 
ir t. t. Vokiškasis Hans pavirsdavo lietuvišku 
Ansas ir pan.

Taip Mažojoje Lietuvoje ilgai vyko lituani-
zacijos procesai – gaji lietuviška terpė šimtme-
čius pajėgdavo įsiurbti ir nustelbti silpnesnes 
kitataučių ar kitagenčių saleles.

Mažojoje Lietuvoje šimtmečius vyravo 
iš Vakarų kilę, Karaliaučiuje, Berlyne ar 
kitur mokslus baigę dvasininkai, mokytojai, 
valdininkai ir kitokie. Ne kiekviena kaimo 
mokykla ar bažnytėlė susilaukdavo savojo 
Martyno Mažvydo, Kristijono Donelaičio ar 
Liudviko Rėzos. Lietuvybę šiame krašte ilgai 
gelbėjo tautinėms mažumoms palanki liute-
roniškosios konfesijos (Prūsijos oficialiosios 
valstybinės religijos) nuostata – Dievo Žodį 
kiekvieno krašto žmonėms privalu skelbti jų 
gimtąja kalba. Tad besiruošiantiems kunigauti 
ar mokytojauti krašte, kur ilgai vyravo lietuvių 
kalba, svetimtaučiams tekdavo pramokti tos 
kalbos. Daugelyje apylinkių mokyklų vaikai 
lavinti lietuviškai, šventovėse laikytos lietuviš-
kos pamaldos. Tas apie pusketvirto šimtmečio 
užsitęsęs gan idiliškas laikotarpis leido būtent 
Mažojoje Lietuvoje formuotis lietuviškosios 
raštijos ištakoms, baltų kalboms ir tradicijoms 
darniau įsijungti į krikščioniškosios civilizaci-
jos arealą, vietos gyventojams ilgiau išlaikyti 
savo lietuviškąją tapatybę.

Trapėnuose įvairiais laikais pabuvo-
davo kitataučiai žmonės, garsėję ir kitose 
vietovėse.

Pavyzdžiui, žinomo Viešvilės kunigo 
Johano Frydricho Vengerovijaus ir jo žmonos 
Luizos duktė Barbara Elizabeta Beata 1758 m. 
gimė Trapėnuose. Vėliau visa šeima persikėlė 
į Verdainę (dabartinės Šilutės dalį). Ten J. F. 
Vengerovijus mirė 1769 m. birželio 22 d. kaip 
Verdainės kunigas, o vos paaugusi Barbara 
1772 m. ištekėjo už J. G. Glubės. Anuomet 
gyventa neilgai – po penkerių santuokos 
metų Barbaros vyras mirė, sulaukęs tik ketu-
riasdešimties.

1785 m. Trapėnai (arba Žemgaliai) buvo 
karališkųjų valstiečių kaimas ir karališkojo 
miškų ūkio valdybos būstinė prie Nemuno. 
Ten buvę net 52 ugniakurai (sodybos). Savo 
dydžiu tas kaimas ryškiai išsiskyrė iš dažniau 
nedidelių krašto kaimelių, kur būdavo tik po 
kelias ar keliolika sodybų.

Trapėnai anuomet priklausė Įsruties 
administracinei ir juridinei apygardai, Kasi-
kėnų valsčiui ir Viešvilės parapijai. Su visai 
greta buvusia Viešvile trapėniškiai nesunkiai 
susisiekdavo, valtelėmis persiyrę per Nemu-

ną. Kelionės į bažnyčią ir kitur nutrūkdavo 
rudenį, kol upė patikimai neužšaldavo. Pa-
vasarį vėl tekdavo laukti ledonešio pabaigos, 
nekantriausieji pražūdavo upės verpetuose. 
Tuomet verslas strigdavo ir Trapėnų žvejams, 
turėjusiems išskirtines žvejybos teises jiems 
priskirtame Nemuno ruože.

Be Trapėnų (Žemgalių) dar buvę ir 
Aukštogaliai. Šį vardą ilgiau išlaikė Aukš-
togalių pievos Nemuno dešiniajame krante 
ties Viešvile. Aukštogalių vietovardis žinotas 
ir Smalininkuose. Veikiausiai įsikūrusieji 
panemuniuose taip įvardindavo aukštesnes 
ir žemesnes vietas, gal vietovardis sietas ir su 
Nemuno tėkmės kryptimi.

Palaipsniui kito ir Trapėnų aplinka. Jei už 
sunkiai įžengiamos girios įmantriai vingiavusi 
Šešupė ilgam buvo palikta likimo valiai, tai 
Nemunas privalėjo tapti patikimu laivybos 
keliu, kuriuo būtų patogiai plukdomi gausūs 
kroviniai iš LDK valdų (XVIII a. pabaigoje 
galutinai užgrobtų Rusijos imperijos).

Be didžiųjų hidrotechninių darbų (Ne-
muno vingių tiesinimų, naujų vagos atkarpų 
kasimo ir pan.) būta ir smulkesnių žygių. 
Bandyta užpilti kai kurias protakas, kovoti 
su seklumomis ir kitais pavojais laivybai. 
Didžiajai upei palaipsniui teko aprimti. Ne-
tekta daugelio salų, laivybai nereikalingų ir 
klaidinančių atsišakojimų. Nemuno žemupys 
tapo nuobodesnis, tačiau patogesnis didžiajai 
laivybai, ilgųjų sielių ir lietuviškųjų vytinių 
plukdymui.

XVIII a. kito ir didžioji Trapėnų giria. Ją 
perkirto tiesios proskynos, miško plotus su-
raižiusios į kvartalus. Tuometiniai kvartalai 
ne visada būdavo vienodo dydžio, tų laikų 
matininkams ne visada pavykdavo vietovėje 
tiksliai nužymėti būsimųjų kvartalinių pros-
kynų trasas, kai kur pakrypdavusias įstrižai 
ar kitaip.

Trapėnai ir toliau liko pagirių kaimu. Ne-
muno pakrantėje iškirtus ilgoką miško ruožą 
kaimo reikmėms – ganykloms ir dirbamiems 
laukams, tolesni kirtimai buvo sustabdyti. 
Giria už Trapėnų taip ir buvo palikta miškų 
ūkiui, ten neleista kurti vis naujiems žemdir-
bių kaimams.

Didžiajai giriai abipus Nemuno vardą 
davę Trapėnai iš to turėjo ir nemažai naudos. 
Svarbiausia kaimo dalimi buvo miškų ūkio 
ir jo tarnybų sodybos. Miškuose darbo gavo 
daug kaimiečių: reikėjo kirsti proskynas, 
įrengti patogesnius keliukus, žiemą kirsti 
nurodytus plotelius, iš ten rąstus vežti į 
Nemuno pakrantę. Vėliau pradėta miškus 
tvarkyti naujoviškai – iškirsti ploteliai būdavo 
atsodinami. Tam vėl reikėjo vietinių gyventojų 
talkos, daug darbo rankų.

Trapėnai buvo reikšminga miškų „sosti-
nė“ – iš ten nurodinėta, kaip tvarkyti dešimtis 
tūkstančių hektarų miškų abiejuose Nemuno 
krantuose, nusidriekusių platybėse tarp Jūros 
ir Šešupės žemupių.

XVI a. viduryje K. Henenbergerio rengtame 
Prūsijos valdų žemėlapyje dar nebuvo remtasi 
tikslesniais teritorijos matavimais ir pan. Kai 

kurie plotai tų laikų žemėlapiuose būdavo 
užpiešiami tik apytikriai, kai kada remtasi tik 

kokiais gandais ar prasimanymais. Vis dėlto ir 
tuomet Nemuno ir Šešupės tarpupyje jau buvo 

pažymėta visiems žinoma Trapėnų giria
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Baltų savimonės raida*
Lietuva – Latvija 

Tad nenuostabu, kad ir latvių tautinis 
atgimimas prasidėjo anksčiau už lietuvių – 
dar XIX a. viduryje. Nepaskutinį vaidmenį čia 
turėjo ir ankstyvas baudžiavos panaikinimas 
„vokiškose“ Rusijos gubernijose: Kuršo 
(Kurliandijos) gubernijoje ji panaikinta 
1817 m., Vidžemės (Lifliandijos) gubernijoje – 
1819 m. Be to, būdama lingvistiškai 
monolitiška, latvių tauta savo kalbą laikė 
vienu svarbiausių tautiškumo požymių. 
Lietuviai XIX a. pabaigoje ėmė sirgti 
identiteto šizofrenija, nes paveldėtasis 
bilingvizmas jau vertė rinktis tautybę 
pagal vartojamąją kalbą – lietuvių ar lenkų. 
Įtakos turėjo ir kultūriniai prioritetai bei 
per šimtmečius lenkų įvarytas lietuviškas 
nevisavertiškumo jausmas. Yra žinoma 
atvejų, kai XIX a. pabaigoje į Rygą suplūdę 
lietuviai darbininkai dėdavosi lenkais, 
gėdydamiesi prisipažinti esą lietuviai. 

Himnai – XIX a. kultūrinės 
situacijos atspindžiai 

Lietuvos ir Latvijos himnų atsiradimo 
laikas bei pretekstas panašūs: abu sukurti 
XIX a. pabaigoje kaip iškilmingos gies-
mės1. Latviškasis himnas trumpas – vos du 
posmai, todėl kiekvienas giedamas po du 
kartus. Mat trumpas buvo ir reikalavimų 
sąrašas: tekste nėra didelių imperatyvų, 
vienintelis prašymas yra Dievui, kad šis 
laimintų Latviją ir leistų joje visiems šokti 
iš laimės2. Potekstė būtų tokia: gerai taip, 
kaip dabar, tegul visada taip ir būna, kad tik 
niekas netrukdytų išlaikyti šios idilės. 

Lietuvoje XIX a. pabaigoje idilės tikrai 
nebuvo. Tebegaliojo spaudos lotyniškais 
rašmenimis draudimas (iš latvių šią nelai-
mę patyrė tik katalikai latgaliai, tuo metu 

priklausę Vitebsko gubernijai), lietuviškasis 
švietimas buvo pogrindyje, visuomenė tam-
si, susipriešinusi net tautiniu pagrindu (žr. 
aukščiau), o dalis jos vis dar neapsispren-
dusi. Teberuseno neužgesusios turėto vals-
tybingumo ambicijos. Vienintelė atrama ir 
orientyras – romantikų išaukštinta Lietuvos 
praeitis. Todėl Vincui Kudirkai troškimų, 
siekiamybių ir reikalavimų sąrašas išėjo kur 
kas ilgesnis ir įvairesnis. Susidaro įspūdis, 
kad V. Kudirka tą sąrašą būtų dar tęsęs, jei 
ne giesmės rėmai.

Išvados 

1. Lietuvių ir latvių tautinis sąmonėjimas 
XIX a. buvo skirtingas dėl nevienodos luo-
minės šių tautų struktūros praeityje. Latvių 
tauta, nuo XIV a. likusi tik valstiečių tauta, 
formuojantis nacijoms buvo konsoliduo-
tesnė, nes vienijosi ir sąmonėjo tik latvių 
kalbos ir etnokultūros pagrindu. Vokiečių 
kultūros fonas latvių europėjimo ir tautinės 
savimonės formavimosi ne tik nevaržė, bet 
net skatino. Per 700-tus vokiečių valdymo 
metų niekur Latvijoje neatsirado germani-
zuotų arealų. 

2. Lietuvių visuomenė ilgą laiką išliko 
luominė, todėl nebuvo konsoliduota soci-
aliniu pagrindu. Be to, nuo XVI a. aukštes-
niesiems sluoksniams tapus dvikalbiams ir 
pirmenybę suteikus lenkų kalbai, atsirado 
prielaidų ir lietuviškąją savimonę ilgainiui 
pakeisti lenkiškąja, slopinti lietuvių že-
mesniųjų sluoksnių europėjimą bei nacijos 
formavimąsi. Lietuvių kalbinis dvilypumas 
(dvi kalbos – viena tauta) XIX a. pabaigoje 
lėmė tautos skilimą, kai, formuojantis na-
cijoms, atsirado iki tol nebūta kalbos sąsaja 
su tautybe. 

3. Lenkakalbiai litvinai daugeliu atvejų 
rinkosi lenkiškąjį identitetą ir Lenkijos 
valstybinius (t. y. imperinius) prioritetus. 
Lietuvių tautinė inteligentija XIX a. pabaigoje 
orientavosi į lietuvių kalbą ir į nacionalinės 
valstybės siekius, kurie tam tikra prasme tęsė 
antiunijines LDK diduomenės nuostatas. 

4. Dėl tokio šizofreniško tautos ar 
individo susidvejinimo (plg. neutralią ir 
universalią „tuteišio“ savivoką) lėčiau sti-
prėjo lietuvių bendrinės kalbos statusas ir jos 
prestižas. Kad ir kaip paradoksalu, lietuvių 
kalbos prestižą ir lietuviškąją savimonę 
tolydžio stiprino Lenkijos įvykdyta agresija 
prieš Lietuvą 1920 m. spalį ir keliolika metų 
trukusi Vilniaus netektis.

5. Latvių tauta tokios kolizijos išvengė, 
nes latvių kalba visą laiką buvo siejama su 
latviškuoju identitetu. Todėl ir latvių atgi-
mimas XIX a. viduryje rėmėsi daugiausia 
latvių kalbos ir tautosakos sureikšminimu, 
būdingu ir dabartinei Latvijos kultūros 
politikai. 

6. Dėl didesnio tautinio konsoliduotumo 
Latvija ir jos įstatymų bazė, įskaitant ir Vals-
tybinės kalbos įstatymo priežiūrą, tautinių 
mažumų švietimo standartus, labiau atitinka 
nacionalinės valstybės kriterijus. Lietuvos 
vidaus politika šiuo aspektu yra netvirta, 
kontroversiška, tebedraskoma paveldėtų 
prieštaravimų, todėl ir Lenkija Lietuvai 
tradiciškai taiko visiškai kitokią santykių 
politiką negu Latvijai, piktnaudžiaudama 
Lietuvos neryžtingumu ir politikų bei 
politologų vidaus ginčais dėl kriterijų ir 
prioritetų. 

1Latvių būsimojo himno autorius Karlis 
Baumanis giesmę „Dievs, svētī Latviju!“ sukūrė 
1873 m. ir skyrė ją tais metais vyksiančiai 
pirmajai visuotinei latvių dainų šventei. Nenorint 
provokuoti caro cenzorių, tą kartą šventėje žodis 

„Latvija“ buvo pakeistas žodžiu „Baltija“. Kaip 
Latvijos himnas giesmė patvirtinta 1920 m. 

Vincas Kudirka „Tautišką giesmę“ sukūrė 
1898 m., t. y. metai iki savo mirties. Giesmė nuo 
1905 m. ėmė konkuruoti su Maironio ir J. Naujalio 
„Lietuva brangi“. Kaip Lietuvos himnas giesmė 
patvirtinta 1919 m. 

2Dievs, svētī Latviju, (Dieve, laimink Latviją); 
Mūs’ dārgo tēviju, (Mūsų brangią tėvynę); Svētī jel 
Latviju, (Laimink gi Latviją); Ak, svētī jel to! (Ak, 
laimink gi ją); Kur latvju meitas zied, (Kur latvių 
dukros žydi); Kur latvju dēli dzied, (Kur latvių sūnūs 
dainuoja); Laid mums tur laimē diet (Leisk mums ten 
šokti iš laimės); Mūs’ Latvijā! (Mūsų Latvijoje).
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Radviliškis 1919
Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Europos Parlamento narys, Briuselis

Radviliškio kautynės, Radviliškio per-
galė. Tai ypatinga istorija – ir tos vietos, ir 
Lietuvos –  su būdingais pasikartojančiais 
likiminiais bruožais.

Kas buvo priešas?
Lietuva – tarptautinėj košėj. Dvi Rusijos 

(balta ir raudona). Dvilypė Vokietija, išei-
nanti ir neišeinanti. Privalanti, bet nenorinti 
išeiti. Ir neaiškiai veikianti Antantė. Šiai 
atrodo svarbu, kad nebūtų karų, o kieno 
teisė ir teisybė – antraeilis dalykas. Tad lyg 
ne priešas, bet nebūtinai draugas.

Kas Lietuva? Jos irgi dvi netgi toje pačioje 
Nepriklausomybės pusėje. Kariuomenė ir 
Vyriausybė. Abiejų skirtinga ir skirtingai 
suvokta atsakomybė. Vieniems – aiškiau, 
nes mūšio lauke. Kitiems – plačiau besima-
lančios tarptautinės intrigos, tokių būtent 
minų ir pinklių laukas.

Siūbuojam kaip Antantė? Ar mušam 
aiškų priešą, nes jis juk nesiūbuoja, puola 
ir plėšia tiesiai.

Tas pat vyko su bermontininkais, tas pat 

Nepriklausomybės kovos

Lietuvos laisvės kovos

po metų su „Žulikovskiu“. Gražiai mūsų 
liaudis pavadino tą apsimetėlį „maištinin-
ką“ – sutarties laužytoją. O avantiūristas 
generolas Bermontas pats pasivadino kuni-
gaikščiu Avalovu. Sudarė iš besitraukiančių 
ar belaisvių vokiečių neva „rusų“ kariuome-
nę kovai su bolševikais. O kad „kovosiąs“ 
Latvijos ir Lietuvos žemėse, tai iš tikrųjų ėjo 
kovoti prieš Latviją ir Lietuvą. Gal pasida-
rysiąs laikinai kokią plėšikų valstybėlę, o ta 
proga ir pralaimėję Didįjį karą vokiečiai čia, 
prie Baltijos, liktų nepralaimėję. Ne be rei-
kalo Bermontą remia neaiškaus pavaldumo 
generolas von der Golcas. 

Vis dėlto latviai, talkinami tikriausiai ir 
lietuvių, sumušė Bermontą prie Cėsio, juolab 
neatidavė Rygos. Plėšikai persimetė į Šiaurės 
Lietuvą. Šiauliai, Radviliškis, strateginiai 
geležinkelio mazgai. Vokiečiai Berlyne 
lyg įsipareigoję Antantei, kad išsinešdins, 
bet vietinė kariauna, karininkija, nelinkę 
važiuoti namo iš senųjų Baltijos žemių; tai 
čia dar pravers Rusijos imperijos gynėjas, 
nepriklausomas „maištininkas“ prieš 
bolševikus... Panašiai vėliau maištininku 
Antantei dumti bus L. Želigovskis.

Lietuviai – kariuomenė ir partizanai – su-
mušė bermontininkus, užėmė Radviliškį 
negavę Vyriausybės leidimo, nes ta vis dar 
tarėsi, kad anie gal išsikraustys geruoju. 
Pulkininkas Kazys Ladyga veikiausiai net 
papeikimą gavo už pergalę. O kai lemtingąją 
antrąją mūšio dieną atskubėjo į veiksmų 
lauką Antantės delegacija – stokit, liauki-
tės, paliaubos! – tai pulkininkas V. Griga-
liūnas-Glovackis liepė tiesiog suimti tuos 

aukštuosius kariškius, uždaryti ir saugoti 
kluone, kad netrukdytų. Šią funkciją vykdė 
kapitonas V. Landsbergis. 

Ir vis dėlto diplomatija, Vyriausybė tąsyk 
tarė galutinį žodį.

Lietuvių kariuomenė turi atsitraukti, 
grąžinti išvaduotą Radviliškį vėl bermonti-
ninkams, kad tie galėtų išvažiuoti vis dėlto 
ir iš Šiaulių į faterlandą. 

Tikriausiai buvo svarstoma (ir Antantės 
įgaliotiniai gąsdinami), kad jei bermontinin-
kai taps triuškinami maiše, gal ir kariami 
kaip Lietuvos plėšikai, tai gali įsikišti ginklo 
broliai iš Rytprūsių. Ką žinai. Galų gale 
abejopos lietuviškos pastangos, palikusios 
Radviliškio nugalėtojams ir kartėlio, davė 
vaisių; bermontininkų avantiūra baigėsi.

Prasčiau išėjo su lenkais, kad ir panaši 
buvo schema.

Staigus „sukilusių prieš Pilsudskį“ (jo 
paties pavedimu) dalinių žygis į neapgina-
mą Vilnių, kad lietuviai nespėtų nė mobili-
zacijos paskelbti – ir toliau į Lietuvą užimti 
viską, kiek pavyks!..

Susitelkė Lietuva, trenkė jos kariai 
atgal užpuolikams į kaktą prie Giedraičių 
ir Širvintų, bėgo Želigovskis. Anot pusiau 
legendos, pratūnojo pasislėpęs po tiltu, o 
lietuvių kavalerija pralėkė nepastebėjus; 
todėl šis generolas plėšikas, mat veikęs 
asmeniškai, išvengė karo lauko teismo ir 
galimai sausos šakos. 

Tiek vaizdų filmui, kurio vis dar nėra. 
Nė romano, tik dar nesunaikinti didvyrių 
kapai.

Žinia, ten tada vėl įsikišo Antantė – su-

stokit sustokit, nepulkit Vilniaus, mes išs-
pręsim geruoju!..

Ir išsprendė, kad liktų Pilsudskiui – kitos 
valstybės Viršininkui su ilgais žemaičių šlėk-
tos ūsais. Lietuvos kariuomenei užsimojus 
nušluostyti tuos ūsus ir atsiimant sostinę 
Vilnių, gal vis dėlto Viršininkas būtų ir pats 
pajudėjęs iš Varšuvos. Unaras neleistų kitaip, 
ir vėl būtų užviręs itin sunkus karas. 

Taip „Žulikovskis“ įsitvirtino. Pasidarė 
laikiną valstybėlę – akiodūmį Antantei, gal 
suderintą. Paleido nuo grandinių vietinių 
endekų neapykantą lietuviams ir gudams, 
išvarė šventą taikos arkivyskupą. Lietu-
vis ?! – ne!

Partizanus lietuvius šaudė Kirtimuose. 
(Mes ten dar netyrėm). Įvedė prievartinį 
lenkinimą, uždarė galų gale visas kaimų 
lietuviškas mokyklas, net skaityklas. Nio-
kojo mūsų brolius devyniolika metų. Nesa-
kykim, kad tai darė visi lenkai, bet lenkiški 
endekai. Tokia buvo aršiausiųjų nacionalistų 
santrumpa. 

Padėtį lėmė ir tolimieji taikdariai, su 
kuriais pernelyg negalėjome pyktis.

Nūnai lenkų istorikai sako, kad lietuviai 
visgi pasimokę iš Pilsudskio–Želigovskio 
žygio į Vilnių, kai 1923-aisias atsiėmė Klai-
pėdą. Gal ir taip. O Vilniaus teko laukti dar 
šešiolika metų, kol grius klystančioji Lenkija, 
su visais aplink susipykusi.

Bene vienintelė Lietuva, kad ir skaudžiai 
nukentėjusi, tada užjautė lenkus nelaimės 
valandą.

Tiek žinių apie Radviliškį ir Vilnių mūsų 
nepriklausomybės karuose.

Prof. Vytautas Landsbergis
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Signataro Donato Malinausko premija skirta kalbininkui, 
„Vilnijos“ draugijos pirmininkui habil. dr. Kazimierui Garšvai

Š. m. kovo 10 d. po 10 val. šv. Mišių už 
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarą Donatą Malinauską Vilniaus Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje buvo įteikta Donato 
Malinausko vardo premija. Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signataro Donato 
Malinausko premija skiriama asmenims, 
prisidėjusiems prie Lietuvos nepriklauso-
mybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, 
valstybės istorijos garsinimo bei žmonių 
gerovės kėlimo, tiems, kuriems yra artimos 
Donato Malinausko puoselėtos vertybės. 

Šiais metais premija skirta kalbininkui, 
„Vilnijos“ draugijos pirmininkui habil. 
dr. Kazimierui Garšvai. Premiją įsteigė 
Donato Malinausko giminaičiai: vaikaitis 
Tadas Stomma ir Viktoras Jencius-Butau-
tas, jos vertė – 2 tūkst. Lt. Ši premija 2012 
m. jau įteikta  mons. Alfonsui Svarinskui 
ir nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 
„Voruta“ steigėjui, leidėjui bei vyriausia-
jam redaktoriui Juozui Vercinkevičiui. 

Šv. Mišias už 1918 m. Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarą Donatą Ma-
linauską aukojo Šv. Mikalojaus bažnyčios 
kleb. dek. Medardas Čeponis. Per pamoks-
lą jis paminėjo D. Malinausko gyvenimo ir 
veiklos kelią ir padėkojo giminėms, kurios 
rūpinasi jo atminimu. Po šv. Mišių naciona-
linio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 
leidėjas ir vyr. redaktorius  pristatė vieną 
iš premijos steigėjų – Rokiškio gydytoją 
Viktorą Jencių-Butautą. Apie kalbininką 

habil. dr. K. Garšvą ir jo mokslinę, visuo-
meninę veiklą kalbėjo Lietuvos Sąjūdžio 
tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius 
bei akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, 
architektas restauratorius dr. Napaleonas 
Kitkauskas, sveikinimus perdavė akad. 
prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, „Vil-
nijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja 
Nijolė Balčiūnienė, raudonų rožių puokštę 
ilgamečiam nacionalinio Lietuvos istorijos 
laikraščio „Voruta“ redakcinės kolegijos 
nariui įteikė „Vorutos“ vyr. redaktorius 
Juozas Vercinkevičius ir redaktorė Irma 
Stadalnykaitė.

„Vorutos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr. Viktoras Jencius-Butautas ir kleb. dek. Medardas Čeponis

Habil. dr. Kazimieras Garšva

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Tūkstančiai žmonių Kovo11-ąją paminėjo 
eitynėmis sostinės Gedimino prospektu

Arūnas RASAKEVIČIUS, Jonas VAIŠKŪNAS, Vilnius

Kovo 11 d. tautinis jaunimas nepaisė 
Vilniaus miesto savivaldybės valdininkų 
draudimo  ir Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną pažymėjo šventinėmis 
eitynėmis sostinės Gedimino prospektu.

Labai gausios policijos pareigūnų pajė-
gos taikiai stebėjo eitynes ir nebandė joms 
sutrukdyti. Prieš šventę buvo paskelbta, 
kad kovo 11-ąją miesto gatvėse budės 
sustiprintos policijos pajėgos ir esą buvo 
parengti 3 mobilizacijos planai.

Susirinkę Katedros aikštėje šventės 
dalyviai galinga upe plūstelėjo į Gedimino 
prospektą. Įspūdingai nusidriekusioje ei-
senoje tarp jaunimo buvo matyti nemažai 

vyresnio amžiaus žmonių. Tautiniais žen-
klais, trispalvėmis ir istorinėmis vėliavomis 
nešini eitynių dalyviai skandavo: „Lietuva, 
Lietuva, Lietuva!…“, „Lietuva – lietuviams, 
lietuviai – Lietuvai!“. Buvo matyti plakatai 
su šūkiais: „Ne žemė priklauso žmogui, o 
žmogus žemei“, „Didžiuojuosi, kad esu 
lietuvis“,  „Lietuviais norime ir būti“…

Tarp eitynių dalyvių buvo ir Nepri-
klausomybės Akto signatarai Romualdas 
Ozolas, Klemas Inta, Algirdas Patackas, 
Rolandas Paulauskas, Vidmantė Jasukai-
tytė, LR Seimo nariai: Neringa Venckienė, 
Petras Gražulis, Tautininkų sąjungos pir-
mininkas Gintaras Songaila.

Tarp žmonių girdėjosi kalbos, smer-
kiančios Vilniaus miesto merą Artūrą 
Zuoką – uždraudusį eitynes Gedimino 
prospektu ir šventės dieną Gedimino 
prospektą pavertusį baisia įvairiomis 
makabriškomis kliūtimis užgriozdinta 
stalkeriška erdve, paruošta ne švęsti, o 
trukdyti švenčiantiesiems.  Tad nereikia 
stebėtis, kad tokiu Vilniaus mero elgesiu 
pasipiktinę žmonės skandavo: „Zuoką į 
teismą!“

Eitynių dalyviams atžygiavus į Lu-
kiškių aikštę įvyko trumpas mitingas. 
Po trumpų pasisakymų žmonės ėmė 
skirstytis.

Primename, kad Lietuvių tautinio 
jaunimo sąjungos (LTJS) ir Lietuvių tau-
tiniam centro (LTC) prašymą suderinti 
šventinių eitynių Vilniaus miesto Gedi-
mino prospekte laiką ir vietą Vilniaus 
miesto savivaldybė atmetė motyvuodama 
tuo, kad pati planuoja tuo pat metu rengti 
šventinius renginius sostinės prospekte.

Todėl Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija siūlė  šventinę Kovo 
11 osios eiseną rengti nuo miesto centro 
atokiau, už Neries esančioje Upės gatvėje.

Jono Česnavičiaus nuotr.
Šaltinis: www.alkas.lt

Kovo 11-osios eisenos Vilniuje akimirkos 

Signataro Donato Malinausko vardo premijos įteikimo iškilmės. Iš kairės: Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmi-
ninkas Vidmantas Žilius, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokytoja Gražina Žilienė, premijos 
laureatas habil. dr. Kazimieras Garšva, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, Vėtrė Markevičiūtė, Nacionali-

nės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinė Saulė Povilionytė
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Lietuvos pasipriešinimo istorija

Fragmentiškai apie partizanams 
padėjusius stribus ir kitus

Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Nepriklausomybės Akto signataras, Jūratė TERLECKAITĖ, Vilnius
Metas būtų pratęsti Juozo Starkausko 

pradėtą šios temos tyrimą. Turėtume vi-
sapusiškesnę partizaninio karo sampratą, 
pagerbtume paklydėlius, grįžusius prie tar-
nystės Tėvynei. Šią temą labai aktualizuoja 
aiškiai matomos pastangos sukurti naują 
mitą: partizanai neturėjo savo žvalgybos ir 
kontražvalgybos, todėl aklai skelbė mirties 
nuosprendžius civiliams. Įvairiuose leidi-
niuose skelbta informacija leidžia teigti, 
jog bent pirmaisiais kovų metais partizanai 
turėjo represinėse struktūrose savo „akis 
ir ausis“.

Stribų bėgimas pas partizanus

Įvairiomis aplinkybėmis ir būdais 
vakarykščiai priešai tapo partizanų drau-
gais, talkininkais. Vieni, supratę į kokią 
bedugnę pateko, su kokia šutve susidėjo, 
nusprendė išeiti į mišką, ginklą atsukti į 
buvusius bendrus. Kitus užverbavo par-
tizanai, trečius jie infiltravo į represines 
struktūras.

Skelbtomis žiniomis, daugiausia būta 
perbėgėlių pas partizanus. Bėgo grupėmis 
ir pavieniui. 1945-04-13 pas partizanus 
išėjo su visais ginklais Pagirių 23 stribai1. 
Išėjusieji sudarė 2/3 Pagirių stribų. Jie 
prisijungė prie D. Vaitelio-Briedžio ko-
votojų. Šią akciją suorganizavęs stribas 
Vladas Jakas viską aptaręs su partizanų 
vadu J. Dambrausku. Tokio masto stribų 
pabėgimas ne juokais išgąsdino represinių 
struktūrų viršūnes. Nusiųsta kuopa karei-
vių per gimines perdavė reikalavimą per 
3 d. grįžti į tarnybą, gąsdino artimuosius 
gyvulių ir turto konfiskavimu. Su V. Jaku 
išėjo Henrikas Buklys, Stasys Danilevičius, 
Antanas Dargužis, Julius Dubauskas, 
Juozas Gochmanas, Vacys Graužinis, 
Petras Grigas, Vladas Grinys, Vytautas ir 
Evaldas Jakai, Henrikas Jankūnas, Vincas 
Karandzevičius, Albertas Liberis, Vytau-
tas Markevičius, Bronius Marozas, Stasys 
Paulauskas, Vytautas Pučinskas, Petras 
Siniauskas, Aleksas, Vincas ir Pranas Šir-
kos, Albertas Vėbra2.

Iš Kretingos stribyno pasitraukė 16 
vyrų, jie 1945-05-26 naktį padėjo partiza-
nams užimti Endriejavą3. Tąnakt šiame 
miestelyje 16 „patruliavusių naikintojų 
būrio kovotojų pasirodė esą išdavikai ir 
su ginklais išėjo pas banditus“ – aliarma-
vo aukštas LSSR NKVD pareigūnas (plk. 
Gusevas)4. Kelia abejonių pasitraukusiųjų 
iš Kretingos ir Endriejavo stribynų skaičių 
sutapimas. 

1945 m. vasarą į partizanų gretas 
įsiliejo 11 Eržvilko stribų, vadovaujamų 
buvusio Lietuvos puskarininkio Boleslovo 
Misevičiaus (g. 1912 m.)5. Jis buvo ener-
gingas, jo būrys vertinamas kaip vienas 
organizuočiausių, kovingiausių partizanų 
kovinių vienetų, „šventinęs“ priešus pa-
čiose netikėčiausiose vietose6. 1945-11-10 
B. Misevičiaus-Gintaro ir Antano Joniko-
Rolando vadovaujami partizanų būriai 
užėmė Gaurę7. 1945-07-16 po sėkmingo 
Gelgaudiškio puolimo su partizanais išėjo 
9 stribai ir 3 milicininkai. Juos išsivedė 
milicininkai Antanas Žukaitis ir Vytautas 
Čiulkinis8. Enkavėdistai įtarė, kad pulti 
miestelį partizanams padėjo ir vietos mili-
cijos viršininkas Viktoras Jonaitis bei vals-
čiaus pirmininkas Pranas Kuprišauskas. 
Abudu buvo suimti. NKVD parašė, kad 
P. Kuprišauskas  „savavališkai pasišalino 
iš arešto, buvo sulaikytas NKVD ir sušau-
dytas kaip banditas“. Po šios tragedijos jo 
dukra Roma (komjaunuolė nuo 1944 m. 
lapkričio) nustojo lankyti komjaunimo 
susirinkimus ir už tai buvo pašalinta iš 
jo narių.

Organizuotai, grupėmis pas partizanus 
pasitraukė Marijampolės apskr., Gaurės 
ir Pernavos valsčių stribai9. 1945-06-26 iš 
Gaurės stribyno išėjo 10, iš Pernavos – 11 

MVD jaun. leitenantas Antanas Ambrulevičius. 
Vilnius, 1945 m. spalio mėn.

vyrų. 1945-05-03 naktį Pernavos apy-
linkėse vyko stribų susišaudymas, ryte 
postuose nerasta 11 stribų. 1945 m. vasarį 
Butrimonių vyresnysis stribas Paukštys 
su 3 draugais nuginklavo kitus 3 stribus 
ir išėjo pas partizanus10. Jiems atnešė 
„dovanų“ – 6 šautuvus ir automatą. Toks 
grupinis stribų bėgimas į mišką grupėmis 
tiek išgąsdino apskričių sovietinius vadu-
kus, kad ėmė baimintis, jog jie neatsuktų 
ginklų prieš aktyvą.

Kai kurie apsisprendėliai dėtis prie 
partizanų nespėjo to padaryti, buvo išaiš-
kinti ir suimti. Toks likimas ištiko 8 Šir-
vintų apylinkių vyrus. 1945 m. pradžioje 
Motiejūnų apyl. stribo Juozo Seniūno 
brolvaikis Bronius (stribas) suagitavo 8 
draugus bėgti į mišką, bet buvo suimti 
ir „apdovanoti“ po 10 m. lagerio11. J. 
Seniūnas užverbavo dirbti partizanams 
Balninkų stribus Juozą Juodenį ir Bronių 
Gylį, o pats pasitraukė į A. Bagdono-Arelio 
būrį. 1945 m. pavasarį partizanams puolant 
Balninkų vlsč. valdybą ir karinę įgulą, jie 
padėjo kovotojams įvykdyti tą operaciją ir 
kartu su jais išėjo į mišką. J. Juodenis buvo 
paskirtas partizanų padalinio vadu. Taip 
pat ginkluotą kovą su okupantu pasirinko 
Viduklės stribas Vincas Čepauskas12, Vai-
nuto stribas Antanas Vaičiulis, Antanas 
Šimelis (jis buvo labiausiai ieškomas)13, 
Bronius Mickaitis, Ignas Masiukas, Petras 
Seredas-Stribukas14. 1945-03-22 Vadoklių 
stribas Šimonskas išleido iš areštinės du 
partizanus ir su jais išėjo į mišką15. Net 1951 
m. iš Taujėnų stribų pas partizanus pabėgo 
Mockėla, išsinešė 15 automatų ir keletą 
granatų. Kadangi jis stribu tarnavo kelias 
dienas, pagrįstai manoma, jog partizanai 
jį buvo pasiuntę, norėdami apsirūpinti 
ginklais16. Perbėgėlis iš stribyno Vladas 
Švelnys-Putinas, Vaidila buvo paskirtas 
Kęstučio apyg. štabo apsaugos būrio vadu. 
1948-12-02 Kaune buvo suimtas, neatlaikęs 
kankinimų nurodė čekistams ryšininkus, 
bunkerius, spaustuvę, paslėptą apygardos 
archyvą („Aukštaitijos ir Žemaitijos parti-
zanų prisiminimai“ (AŽPP), sud. Romas 
Kaunietis, Vilnius, 2006, p. 495, 513, 1998, 
p. 173). 1945 m. vasarą suimtas Alovės vlsč. 
partizanas Julius Vaina parodė, kad Kosto 
Barausko (?) būriui priklausė buvę stribai 
Juozas Samulevičius ir Vaclovas Pliauga.

Viename čekistų dokumente rašo-
ma, kad vien 1945 m. „Smeršo“ tarnyba 
Ukmergės apskr. areštavo 13 stribų, 
Barzdų vlsč. (Šakių apskr.) – 4 ir Raseinių 
stribus brolius Šaulius, priklausiusius 
„bandoms“17. J. Starkausko skaičiavimais, 
1944–1953 m. į partizanų pusę perėjo apie 
200 stribų18. Tarp jų didumą (129) sudarė 
pasitraukusieji iki 1946-05-01. Iš esmės 
šis procesas baigėsi iki 1947 m. pradžios. 
Įdomu ir kartu keista, kad, čekistų duome-
nimis, iš 129 perbėgėlių net 41, arba 31%, 
buvo Ukmergės stribai. Matyt, šio krašto 
partizanų vadai aktyviai palaikė ryšius su 
stribais, sėkmingai vykdė propagandinį, 
verbavimo darbą. Bet kaip suprasti tai, kad 
Varėnos apskr. nebuvo nė vieno į mišką 
pasitraukusio stribo, Alytaus apsk. tokių 
atsirado 5, Lazdijų apskr. – 3.

Kur kas mažiau į partizanų gretas įsi-
liejo milicininkų. Vienas iš tokių – Leonas 
Pocius, iš Lauksargių milicijos išėjęs į Jū-
ros būrį partizanauti19. Iki tol su tarnybos 
draugu Pužu dirbo pogrindžiui. L. Pocius 
išgarsėjo ir pelnė žmonių dėkingumą, kai 
sutramdė tris plėšikavusius kareivius 
(„Laisvės kovų archyvas“, t. 37, p. 225). 
Partizanu tapo ir Svėdasų milicininkas 
Stasys Paukštys. Bežemis varguolis buvo 
susigundęs lengvesne tarnyba nei darbas 
pas ūkininkus20. 1947 m. rudenį į Merkio 
būrį buvo priimti pelesiškiai Stasys Činika 
ir Juozas Paulaitis, tarnavę Rodūnės milici-
joje21. Jų draugas Motiejus Selyda nespėjo 
to padaryti, nes pateko į čekistų nagus.

Stribai – partizanų ryšininkai

Partizanams nestigo kovotojų, todėl 
kur kas naudingiau buvo represinėse 
struktūrose pasilikę ir „miškui“ dirbę 
stribai, milicininkai, čekistai. Partizanų 
vadai gerai suprato žvalgybos ir kontraž-
valgybos svarbą, todėl reikalavo prie štabų 
įsteigti atitinkamus padalinius ir sukurti 
žvalgybos tinklą. Jau 1944-07-24 Lietuvos 
laisvės armijos (LLA) Raseinių apygardos 
vadas Juozas Čeponis įsakė kuopų ir būrių 
vadams sukurti žvalgybos tinklą22. 1945-10-
02 LLA Žemaičių legiono vado J. Semaškos 
įsakymu liepta valsčių valdybose, bankuo-
se, pašto įstaigose, tarp seniūnų, gydytojų, 
milicininkų, stribų ir kitų rasti patikimus 
žmones. 1945-10-18 jis įsakė išaiškinti ir 
iššifruoti visus okupanto šnipus ir sekėjus, 
sekti visus sovietinių įstaigų tarnautojus, 
išaiškinti jų elgesį su gyventojais. Labai 
svarbus šio partizanų junginio štabo doku-
mentas – instrukcija Nr. 1 ir jos papildymas. 
Ten pabrėžta, kad geras žvalgybininkas 
turi būti susipažinęs su kontražvalgybos 
metodais, priemonėmis, jos paaiškintos23. 
Žvalgybos ir kontražvalgybos tarnybas tu-
rėjo ir kitos apygardos. Kai kur jos vadintos 
Sekimo, Informavimo skyriais.

Partizanams teikė žinių, parūpindavo 
ginklų Veprių stribas Gailevičius24. Partiza-
nų talkininkai buvo Tauragės stribas Stasys 
Brazauskas25, Ž. Naumiesčio stribas Pranas 
Šilinskas, Kalnųjų apylinkių stribas Antanas 
Dambrauskas, Batakių stribų vadas Vladas 
Paulauskas ir net Krakių stribų viršininkas 
Romanenka26. V. Paulauską užverbavo 
partizanai ir Organizacinio sektoriaus 
(OS) nariai tarpininkaujant stribui Antanui 
Laugaliui. V. Paulauskas mielai sutikęs 
padėti miško broliams. Jis padėjo išaiškinti 
pavojingus stribus ir agentus, pranešdavo 
apie partizanams surengtas pasalas, miškų 
„valymus“, pagelbėjo žmonėms. Partizanai 
jį labai vertino ir saugojo. Užrašytas ne 
vienas liudijimas, kad buvo geras žmogus, 
išaiškintas per Batakiuose laikytų suimtųjų 
išlaisvinimo operaciją. Ją vykdyti padėjo mi-
nėtas A. Laugalis, stribas Jonikas. Ryšius su 
partizanais palaikęs ir šio miestelio stribas 
Pakutinskas.

Ryšius su partizanais palaikė Veliuonos 
stribyne tarnavęs Danielius Ivanauskas ir 
Velička27. Jie pranešdavo partizanams apie 
sargybos postus stribyne, su jais tartasi dėl 
Veliuonos puolimo. Apie tai Velička prasita-
ręs draugui, o šis pranešė stribų viršininkui. 
Todėl puolimas nepavyko, partizanus pa-
sitiko sutelkta priešo kulkosvaidžių ugnis. 
Į Veličkos tėvų namus ateidavę partizanai 
pasislėpti, pailsėti. Kaip pasakoja viena 
legenda, kartą jo namus apsupo NKVD 
kariuomenė. Ant tvarto besislėpusiems 
partizanams broliams Veverskiams buvo 
įsakyta pasiduoti. Jiems nesutikus, kareiviai 
užmaukšlino ant Veličkos galvos čekistinę 
kepurę ir liepė lipti kopėčiomis įkalbėti par-
tizanus pasiduoti. Veverskiai, manydami, 
kad ropščiasi čekistas, nušovė Veličką28. Po 
Veliuonos nenusisekusio puolimo pradėtas 
įtarti D. Ivanauskas. Mat jis buvo pasiėmęs 
ligos lapelį, tą dieną neatėjo į tarnybą.

Garliavos apylinkių partizanas Viktoras 
Drūlia buvo užmezgęs stiprius ryšius su 
stribu Keturakiu iš Rinkūnų k. Apie Za-
pyškio ir Kačerginės agentus partizanams 
pranešdavęs jų ryšininkas, įstojęs į miliciją 
ar stribus Pijus Krušinskas29. Nusprendus jį 
iš partizanų pasiųsti į represines struktūras, 
desantininko Jono Čižeikos buvo išmokytas 
žvalgybinio darbo paslapčių. Pagrindinis 
jo uždavinys buvo padėti bendražygiams 
pasirengti Kačerginės stribyno ir milicijos 
sunaikinimui. Deja, buvo išduotas ir mies-
telio puolimo išvakarėse suimtas, 10 metų 
pasiųstas į lagerį. 

Kurtuvėnų stribyne partizanai turėjo 
savo žmogų, kuris išaiškinęs agentą Juozą 
Glinskį30. Miško broliams padėjo ir kiti 
stribai, kaip antai: Jonas Danielius31 (žuvęs 

1946-09-30 Kačerginėje), Pranas Tulkevi-
čius32 iš Rumšiškių, Barzdų stribyne tarnavę 
Juozas Bakas, Valentinas Brazaitis ir Vikto-
ras (kitur – Vincas) Duoba33, Bazilionių stri-
bas Vacys Mingaila. Pastarasis pranešdavo 
partizanams, kur eis stribai, kur jų pasalos, 
kas seka kovotojus. Buvęs partizanas Jonas 
Ožeraitis pasakoja, kad P. Tulkevičius 
parūpindavo šovinių ir granatų, gydė su-
žeistuosius, pranešdavo apie užverbuotus 
agentus, skundikus, NKVD siautimo laiką, 
pasalas34. Anot Stasio Gvildžio, 1945 m. 
birželį žymus partizanų vadas Pranas Ru-
nas prikalbino V. Duobą, Antaną Mockų ir 
Bernardą Rižauską bendradarbiauti, sukurti 
partizanų rezervinį būrį. Jam vadovavęs V. 
Duoba, būriui priklausęs Leoniškių apyl. 
pirmininkas Vladas Liaukas ir kiti 5 asme-
nys35. 1947-01-12 abu buvo suimti. Keliamas 
klausimas – ar toks minėtų stribų elgesys 
nebuvo dvigubas žaidimas?

1 K. Strazdas. Ukmergės krašto laisvės kovų 
keliais. Kaunas, 2011, p. 53.

2 J. Starkauskas. Stribai. Vilnius,  2001, p. 413.
3 Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone. 

Klaipėda, 2000, p. 437.
4 Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas 

MVD–MGB dokumentuose 1944–1953 m. Kaišia-
dorys, 1996, p. 340.

5 Laisvės kovų archyvas (LKA), 2002, t. 31, 
p. 92–93.

6 A. Kisielius. Blėsta laužų žarijos. Vilnius, 
1999, p. 76.

7 LKA, t. 31, p. 104.
8 Gelgaudiškis. Vilnius, 2001, d. 2, p. 918.
9 J. Starkauskas. Min. veik., p. 412, 416–417.
10 Ten pat, p. 411.
11 Širvintos. Vilnius, 2000, p. 324–325.
12 Viduklė. Kaunas, 2002, p. 293.
13 Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisimi-

nimai. (AŽPP). Vilnius, 2006, p. 467, 646.
14 J.Sajauskas. Žinau tavo vardą. Vilnius, 

2009, p. 164.
15 J. Starkauskas. Min. veik., p. 409.
16 Ten pat.
17 Lietuvos partizanų kovos, p. 342, 344.
18 J. Starkauskas. Min. veik., p. 432.
19 LKA, t. 35, p. 90
20 Ten pat, t. 20, p. 197.
21 Ten pat, t. 17, 191.
22 M. Pocius. Kita mėnulio pusė. Vilnius, 2009.
23 Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda 

(1945–1953 m.). Vilnius, 2010, p. 88.
24 Vepriai. Vilnius, 2010, p. 317.
25 N. Gaškaitė-Žemaitienė. Žuvusiųjų prezi-

dentas. Vilnius, 1998, p. 199.
26 AŽPP, p. 617, 780, 784, 795.
27 Ten pat, p. 475.
28 Ten pat.
29 P.Pečiulaitis. Šitą paimkite gyvą. Kaunas, 

1993, p. 11.
30 AŽPP, p. 141.
31 LKA, t. 26, p. 76.
32 LKA, t. 27, p. 12.
33 S. Gvildys. Kruvini likimai. Kaunas, 2001, p. 453.
34 LKA, t. 27, p. 12.
35 S. Gvildys. Min. veik., p. 477.
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Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena  

Šalčininkų kraštas ir Vasario 16-oji*
Akad. prof. habil. dr. Antanas TYLA, Vilnius

Mes pažymime ir švenčiame 95-ąsias 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
metines – Vasario 16-ąją. Minėdami šią 
ypač svarbią Lietuvos valstybei šventę, 
kiekvienas jos kontekste savaip randame 
ir save. Vasario 16-oji išdalino mums 
visiems bendrą gyvenimo ir vienybės 
krypties rodyklę. 

Trumpam sustokime ir apžvelkime 
keletą Vasario 16-osios Akto aplinkybių ir 
tų vertybių, kurios nutiesė kelią Lietuvos 
Nepriklausomybei. Apsistosime tik 
ties tomis, kurios buvo šalia mūsų, 
nebrendant į tolesnius vandenis. Trumpai 
žvilgterėkime į to meto istorinę sąmonę, 
veiklos vienybę, lyderius, pasiaiškinkime, 
kokie lyderiai buvo Šalčininkų krašte ir 
kaip šio krašto gyventojai savo tapatybę 
gynė po Nepriklausomybės paskelbimo, 
kai ką tik atkurtą valstybingumą užliejo 
Lenkijos okupacija. Žemiau ir apsistosime 
ties šiais klausimais.

Pirmiausia, ką 1917–1918 m. reiškė is-
torinė savivoka ir istorinė sąmonė. Ji buvo 
ypač ryški. Tai akcentuota pačiame Va-
sario 16-osios Akte. Jame skelbiama, kad 
Lietuvos Taryba remdamasi „pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vil-
niaus konferencijos nutarimu <...> skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo valstybinių ryšių, kurie yra buvę su 
kitomis tautomis.“

Akte akcentuojama, kad Lietuvos 
Taryba atkuria Lietuvos valstybę. Tai 
labai prasminga formuluotė, atsiremianti 
į Lietuvos valstybės šaknis. Kaip žinome, 
Mindaugas sukūrė Lietuvos Karalystę 
XIII a. Kai dabar žiūri iš kelių šimtmečių 
nuotolio,  atrodo,  kad Mindaugas, 
sukurdamas Lietuvos  vals tybę  i r 
priimdamas Lietuvos karaliaus vainiką, 
jį uždėjo kiekvienam lietuviui ir Lietuvos 
piliečiui. Tada subrendo noras turėti 
ir saugoti savo valstybę ir jos laisvę. Ši 
lietuvių valstybinės laisvės siekiamybė 
tapo amžina, socialiai kiekybiškai ir 
kokybiškai modifikuodamasi  ji ritosi nuo 
vieno šimtmečio kalno prie kito. Ji susiliejo 
su kitomis lietuvių tautos charakteristikos 
savybėmis, tokiomis kaip: prisirišimas 
prie gimtosios lietuvių kalbos, tikėjimas, 
darbštumas, šeimyninis gyvenimas ir 
amžinas siekimas pažinti supantį pasaulį 
per švietimąsi, mokslą. 

Šios siekiamybės ir savybės atvedė 
atsinaujinusią lietuvių tautą su jai 
tolerantiška visa Lietuvos visuomene 
p r i e  1 9 1 8  m .  N e p r i k l a u s o m o s 
Lietuvos valstybės sukūrimo. Dar 
Nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse 
tiek inteligentijoje, tiek ir plačiuose 
visuomenės sluoksniuose įvyko lemiamas 
politinis lūžis – sutvirtėjo siekis patiems, 
be svetimųjų, valdytis ir noras to siekti 
bendromis jėgomis ir veikla. Reikėjo 
susitelkti bendriems veiksmams. Tai 
buvo labai svarbu. Mes patys savo akimis 
matėmė, ką reiškė tautos susitelikimas. 
Vienybė įveikė sovietinės imperijos 
grandines. 1918 m. mums irgi pavyko 
susitelkti. Buvo pasirinktas tinkamas 
valstybės atkūrimo kelias.

1917 m. Lietuvos valstybės kūrimo  
iniciatoriai pakvietė pasitarti Lietuvos 
valsčių, parapijų, miestų atstovus į 
Lietuvių konferenciją Vilniuje (1917 m. 
rugsėjo 18–23 d.). Konferencijos rengimas 
sujudino visą Lietuvą ir kitur buvusius 
lietuvių sambūrius. Buvo padaryta 
savotiška lojalių valstybės atkūrimui 
gyventojų paieška. Iškilo lokaliniai 
lyderiai. Į Lietuvių konferenciją Vilniuje 
iš visos Lietuvos atvyko 222 dalyviai. 
Konferencija išrinko 20 dalyvių Lietuvos 
Tarybą, kurią įpareigojo paskelbti Lietuvos 
Nepriklausomybę.

Kas organizavo lietuvius valstybės 
kūrimui Šalčininkų rajone?

1876 m. Rusijos geografinė draugija 
organizavo valsčių aprašymus. Šalčininkų 
valsčių aprašė mokytojas baltarusis 

Milevskis(?). Jis rašė, kad kaimuose visi 
valstiečiai kalba lietuviškai. Iš šio krašto 
nebuvo ryškesnės valstietiškos kilmės 
inteligentijos, dvasininkija daugiausia 
buvo nutautėjusi ir mažai rūpinosi 
lietuvių tapatybės vertybėmis, puoselėjo 
polonizaciją. Rusijos valdžios persekiojimas 
ir lietuviškos spaudos draudimas stabdė 
šio krašto lietuviškos savimonės viešąją 
plėtrą. Tad tautinis lietuvių atgimimas čia 
prasidėjo vėliau negu Vakarų, Vidurio, 
Šiaurės ir Pietvakarių Lietuvoje. Tautinė 
savimonė čia sustiprėjo įkūrus „Ryto“ 
draugiją, kaizerinės okupacijos metais 
pradėjo steigtis pradinės lietuviškos 
mokyklos. Šio švietėjiško darbo dirvonus 
pasiaukojamai plėšė kunigai. 

Šalčininkų apylinkėse Lietuvos 
valstybės kūrybos darbas aktyviau vyko 
tose parapijose, kur kunigavo lietuviai. 
Jie dirbo ir Lietuvos valstybės kūrimo 
darbą.

Yra žinoma, kad Lietuvių konferencijoje 
dalyvavo Dieveniškių klebonas Steponas 
Umbrasas ir Geranainių klebonas Vincas 
Zajančkauskas.

Po Nepriklausomybės paskelbimo 
šiame krašte valstybės darbas buvo 
neramus. 1918–1920 m. sovietinės Rusijos 
ir pilsudskinės Lenkijos okupantai 
keitė vieni kitus, kol 1920 m. rudenį 
po Suvalkų sutarties sulaužymo kraštą 
19 m. okupavo Lenkija. Okupacija sutapo 
su šiame krašte besiplėtojančiu „Ryto“ 
draugijos lietuviškų mokyklų steigimu. 
Mokyklų steigimas buvo šio krašto kiek 
pavėluota, palyginus su Vidurio Lietuva, 
tautinio mentaliteto raiška. Žmonės šiame 
švietėjiškame sąjūdyje dalyvavo masiškai 
ir savanoriškai. Šis sąjūdis man labai 
priminė Rusijos okupacijos metais buvusią 
uždraustų lietuviškų raštų knygnešystę. 
Šalčininkų rajono ribose ir paribyje 
buvusiuose Benekainių, Dieveniškių, 
Eišiškių, Rodūnios, Varanavo valsčiuose 
kaimų gyventojai savo iniciatyva ir savo 
lėšomis įkūrė 54 lietuviškas pradžios 
mokyklas, „Rytas“ jas išlaikė. Kai kurių 
veikimas buvo nutrauktas tik pradėjus 
organizuotis. 

Skaudžiausia buvo tai, kad iki 1936 m. 
imtinai visas lietuviškas pradžios mokyklas 
Lenkijos valdžia uždarė ir vaikus per 
prievartą vertė lankyti lenkiškas valstybės 
išlaikomas mokyklas. Daug kur vietoje 
uždarytų lietuviškų mokyklų lietuviai 
įsteigė „Ryto“ skaityklas, bet ir jas Lenkijos 
okupacinė valdžia 1936 m. uždarė.

Šią Šalčininkų krašto gyventojų 
švietėjišką kovą už lietuvišką mokyklą 
su okupacine Lenkijos valdžia kruopščiai 
aprašė sąžiningas, garbios atminties 
pedagogas, enciklopedistas Vincas 
Martinkėnas savo leidinyje Vilniaus krašto 

lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919–1939 
metais (Vilnius: Mokslas, 1990 m.).

Tuo metu, kai Šalčininkų rajone 
gyventojai po 1918 m. dėmesį, jėgas ir 
lėšas eikvojo gindami nuo okupantų 
švie t imą l ie tuvių  kalba ,  Laisvo je 
Lietuvoje,  Nepriklausomybės karo 
frontuose  apgynusioje savo valstybę, 
buvo sukurta valstybės funkcionavimo 
struktūra, kariuomenė, teismas, policija, 
susisiekimo struktūra, visuomeninės 
raiškos modelis, lietuviška švietimo 
sistema nuo pradžios mokyklos iki 
aukš to jo  un ivers i t e t in io  moks lo , 
kūrėsi teatrai, muziejai ir per neilgą 
laiką Lietuvos valstybė padarė didelę 
pažangą. Valstybė užtikrino lietuvių 
kalbos plėtotę, ji užėmė visas valstybinės 
kalbos erdves, tapo mokymo ir mokslo 
subjektu.

Lenkijos okupacija, paskui Armijos 
Krajovos (AK) siautimas padarė daug 
žalos Šalčininkų krašto bendrumo su visa 
Lietuva plėtrai. Neatsitiktinai griūvanti 
sovietinė imperija šį rajoną pasirinko kaip 
placdarmą Lietuvai skaldyti ir sovietinei 
santvarkai išsaugoti, paversti jį kažkuo 
panašiu į Moldovos Padniestrę. Tačiau 
imperijos planai sužlugo, nors vienos 
partijos tiesos ir vadovavimo modelis 
čia, kaip draustinyje, išliko. Ir lietuvių 
kalba neturi Konstitucijoje įteisintos 
vietos. Kažkam ji trukdo. Ar lietuviai čia 
tikrai jaučiasi gyveną savo Tėvynėje ir 
valstybėje?

Švenčiant Vasario 16-osios šventę, 
manau, kad Lietuva po 1990 m. įveikusi 
daug politinių, ekonominių, kultūrinių 
iššūkių sugebės visus juos įveikti ir 
Šalčininkų rajone. Lietuva turi stiprius savo 
sąjungininkus – Europos Sąjungą (ES)  ir 
NATO. Lietuva yra aktyvi šių universalių 
politinių struktūrų narė, vykdanti duotus 

kolektyvinius įsipareigojimus ir turinti jų 
paramos garantijas. 

Saugokime ir branginkime Lietuvos 
valstybinę laisvę ir tieskime kelią jos 
ateičiai. Tik visų mūsų vienybė, dirbant 
vardan tos Lietuvos, apsaugos mus nuo visų 
nepageidautinų iššūkių.

*Kalba pasakyta Šalčininkų Lietuvos tūks-
tantmečio gimnazijoje per Vasario 16-osios 
95-ųjų metinių minėjimą

Š. m. vasario 16 d. Šalčininkuose 
paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena. Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro 
bažnyčioje 10 val. buvo aukojamos šv. 
Mišios. Po pamaldų pagrindine Vilniaus 
gatve į Šalčininkų Lietuvos tūkstan-
tmečio gimnaziją surengta iškilminga 
eisena, kurioje žygiavo Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų (KASP) Didžiosios 
Kovos apygardos (DKA) 8-osios rink-
tinės kariai savanoriai, Lietuvos šaulių 
sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo 
10-osios rinktinės šauliai ir Šalčininkų 
visuomenė. Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejus gimnazijoje surengė par-
odą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai. Aktų salėje vyko iškilmingas 
minėjimas ir mokinių koncertas. Kalbė-
jo akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, 
„Vilnijos“ draugijos pirmininko pava-
duotoja Nijolė Balčiūnienė, gimnazijos 
direktorius Vidmantas Žilius. O kitoje 
gimnazijos salėje vyko Antano Lesio ir 
Jovitos Niūniavaitės-Lesienės knygos 
,,Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės 
išsaugojimą“ (Vilnius: Versmė, 2012) 
pristatymas, kurį organizavo ir vedė at-
sargos pulkininkas Arūnas Dudavičius. 
Šventę organizavo Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio gimnazija ir bendruome-
nė „Šalčios žemė“.

Akad. Antanas Tyla
Šventės organizatoriai ir svečiai. Iš kairės: akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, ,,Ryto“ draugijos 
pirmininkas Algimantas Masaitis, knygos „Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“ 

autoriai Jovita Niūniavaitė-Lesienė ir Antanas Lesys, viršila Eimantas Tamulynas, Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, LR švietimo ir mokslo ministe-
rijos Regioninių mokyklų skyriaus vyr. specialistas Vidmantas Vansavičius, „Vilnijos“ draugi-

jos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, ats. mjr. Vytautas Adamonis, ats. plk. Arūnas 
Dudavičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. Arvydas Šeškevičius, ats. mjr.Henrikas 

Narščius, Šalčininkų šaulių 11-os kuopos būrio vadas Vytautas Tamulynas
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Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas 
Sikorskis (Radosław Sikorski) viešai pareiškė, kad 
Lietuva turėtų pasirinkti tarp dviejų projektų – su-
skystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje ir 
dujų jungties į Lenkiją, nes abu projektai neatsi-
pirktų.

Toks Lenkijos ministro pareiškimas nėra atsi-
tiktinis. Būdamas Europos Parlamento (EP) Pra-
monės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto 
narys negaliu nereaguoti į tokius pareiškimus.

Praėjusiais metais Lenkija pasirašė susita-
rimą su Vokietija dėl dujų tiekimo (reversiniu 
būdu) iš Vokietijos į Lenkiją dujotiekiu Jama-
las–Europa. Šis susitarimas suteikia galimybę 
Lenkijai importuoti pigesnes dujas, kurias Ru-
sija eksportuoja į Vokietiją „Nord Stream“ du-
jotiekiu, nutiestu Baltijos jūros dugnu (apeinant 
energetiškai nuo išorės tiekėjų priklausančias ES 

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Vietoj atsakymo Lenkijos ministrui
Zigmantas BALČYTIS, Europos Parlamento narys, Briuselis

valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą).
Praėjusių metų pabaigoje viešai pareiškiau 

nuogąstavimus, kad, jei Lenkija pirks pigesnes 
dujas iš Vokietijos, tikėtina, kad iš Lenkijos pusės 
nebus skubama tiesti dujotiekį, sujungsiantį su 
Lietuva. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gamintojams 
ir toliau bus sunku konkuruoti su lenkiška produk-
cija ne tik savo, bet ir kitose rinkose, nes Lenkijos 
gamintojai gamybos procese naudos pigesnius 
energijos išteklius.

Lenkijos užsienio reikalų ministrui tenka 
priminti, kad 2009 m. Baltijos regiono valstybės 
narės susitarė dėl Baltijos energijos rinkos jungčių 
plano, kuriame numatytos dujų ir elektros jungčių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos bei regioninio suskystintų 
dujų terminalo statyba. Planu siekiama išspręsti 
trijų Baltijos valstybių ir Suomijos atskyrimo ir 
jų priklausomybės nuo vieno energijos tiekėjo 
klausimą ir įvairinti tiekimo šaltinius Baltijos jūros 
regione.

Baltijos energijos rinkos jungčių planas yra 
įtrauktas į visus strateginius Europos Komisijos 
(EK) dokumentus, kurių negali kvestionuoti vienos 
ar kitos šalies ministras.

2010 m. EK komunikate dėl 2020 m. ir vėlesnio 
laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetų, 
taip pat Integruoto Europos energetikos tinklo 
plane aiškiai numatyti prioritetiniai dujų (taip pat 
ir elektros) koridoriai Baltijos regione. Numatytas 
Baltijos valstybių integravimas į Europos rinką, 
tuo tikslu stiprinant jų nacionalinius tinklus ir 

modernizuojant jungtis su Suomija, Švedija ir 
Lenkija. Pažymima, kad kiekviename Europos 
regione turėtų būti sukurta infrastruktūra, kuri 
leistų užsitikrinti techninę prieigą bent prie dviejų 
skirtingų dujų (taip pat ir elektros) šaltinių.

2012 m. atliktas Baltijos energijos rinkos jung-
čių plano įvertinimas ir aiškiai konstatuota, kad 
rytinėje Baltijos jūros dalyje prioritetai turi būti 
skiriami dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos 
statybai bei regioniniam suskystintų dujų termi-
nalo statybai.

Visa tai reiškia besąlygišką ES finansinę paramą 
šiems projektams ilgalaikėje finansinėje 2014–2020 
m. perspektyvoje. Taigi Lenkijos užsienio reikalų 
ministro teiginiai, kad dujų jungtis tarp dviejų 
valstybių – labai brangus projektas ir be finansinės 
ES paramos yra beprasmiškas, neatitinka tikrovės: 
ES parama projektui bus skiriama.

Lenkija jau įgyvendintiems Baltijos energijos 
rinkos jungčių plano projektams yra gavusi ne-
menką ES paramą: diversifikuojant dujų tiekimą 
Lenkijai skirta apie 50 milijonų eurų dujų tinklams 
sustiprinti, dar 14 milijonų eurų – reversiniam dujų 
tiekimui iš Vokietijos įrengti. Taip pat tenka primin-
ti, kad Lietuva taip pat norėtų nusipirkti pigesnių 
rusiškų dujų reversiniu būdu iš Vokietijos – taip, 
kaip jas perka Lenkija. Todėl Lietuva ir siekia, kad 
nebūtų delsiama dėl dujų jungties tarp Lenkijos ir 
Lietuvos statybos.

Be to, kaimyninės šalies ministrui žinotina, 
kad suskystintų dujų terminalo statyba Klaipėdo-

je – Lietuvos sprendimas ir komercinis projektas, 
o ES finansinė parama šiam projektui nebus 
teikiama. Yra nuspręsta, kad ES parama bus tei-
kiama regioniniam terminalui, kurį numatoma 
statyti Estijoje arba Suomijoje, o statybas užbaigti 
2030-aisiais. Lietuva negali laukti 17 metų, todėl 
priimtas sprendimas statyti terminalą savo jėgomis 
ir jį pradėti eksploatuoti 2014 m. pabaigoje. Tai 
reiškia, kad Lietuva jau netolimoje ateityje turės 
alternatyvų dujų tiekimą ir galimybę pigiau įsigyti 
dujų. Ir šis sprendimas – statyti savo terminalą – yra 
teisingas.

Tenka priminti, kad EK yra įsipareigojusi 
užtikrinti, jog po 2015 m. ES neliktų energetiškai 
izoliuotų valstybių narių ir regionų. EK į Lietuvos 
ir Lenkijos dujų jungtį žvelgia ne kaip į ekonominį, 
bet kaip į politinį projektą. 

Jokiame ES dokumente nėra parašyta, kad 
valstybės narės turi rinktis – statyti dujų terminalą 
ar tiesti dujų jungtį. Visi projektai yra laikomi ne-
atsiejama Baltijos energijos rinkos jungčių plano 
dalimi, o jų tikslas – didinti regiono energetinį 
saugumą. Todėl Lenkijos užsienio reikalų ministro 
teiginiai, kad Lietuva turi rinktis tarp dujų termina-
lo ir dujų jungties, neturi jokio pagrindo. 

Tokius pasisakymus tenka vertinti kaip siekį, 
kad Baltijos jūros regiono valstybės turėtų skir-
tingas apsirūpinimo energija sąlygas. Kaip siekį 
silpninti kaimyninių valstybių konkurencingumą 
ir išlaikyti jų priklausomybę nuo trečiųjų šalių 
energetinės politikos.

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. 9 (270)
Žurnalas „Myśl karaimska“

Labai svarbi asmenybė intelektiniam 
ir moksliniam karaimų tautos gyvenimo 
aktyvumui buvo Trakuose gimęs karai-
mas profesorius Ananjašas Zajančkovskis 
(Ananjasz Zajączkowski), kurio 110-osios 
gimimo metinės minimos šiemet. Dar 
bestudijuodamas Krokuvos universitete 
tiurkologiją, A. Zajančkovskis inicijavo 
žurnalo, skirto karaimų kalbos ir istorijos 
studijoms „Myśl karaimska“ (liet. „Karai-
mų mintis“), leidybą. Žurnalui rašė tiur-
kologai (S. Šapšalas, T. Kovalskis, pats A. 
Zajančkovskis ir kt.), istorikai (J. Viežyns-
kis, M. Morelovskis, T. Levi-Babovičius). 
„Myśl karaimska“ buvo leidžiamas Vilniu-
je nuo 1924 m. iki 1939 metų. Išleista 10 
numerių. Lenkijoje 1946-1947 m. buvo 
išleisti dar du numeriai. 

Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose, 
be kitų, saugomas ir „Mysl karaimska“ 
žurnalas, išleistas 1946 m. Vroclave. Visas 
leidinys skirtas M. Morelovskio straips-
niui „Zamek najeziorny w Trokach“ (liet. 
„Trakų salos pilis“). Marijanas Morelovskis 
gimė 1884 m. Vadovicuose. Studijuoti pra-
dėjo Krokuvos universitete, vėliau studijas 
tęsė Vienoje ir Paryžiaus Sorbonos univer-

sitete. Studijavo fi losofi ją, teisę, menotyrą ir 
romanų kalbas. 1926-1929 m. buvo Vavelio 
muziejaus fondų saugotojas. 1930 m. atvy-
kęs į Vilnių M. Morelovskis aktyviai dirbo 
Vilniaus lenkų mokslo draugijos meno is-
torijos sekcijoje. 1934-1939 m. buvo Stepo-
no Batoro universiteto profesoriumi. Dar 
studijų metais susidomėjęs romanika, jis 
dirbdamas Vilniuje ieškojo Lietuvos vėly-
vajai gotikai ir renesansui ištakų fl amandų, 
italų ir prancūzų mene. Vilniuje jis buvo ži-
nomas ne tik kaip Stepono Batoro univer-
siteto profesorius, bet ir kaip paveldo gynė-
jas. Atsiliepdamas į skubotą Miesto tarybos 
sprendimą pertvarkyti Katedros aikštę, 
jis spaudoje publikavo išsamų svarstymą, 
kodėl Vilniaus širdyje netinka nei moder-
nus asimetriškos struktūros administraci-
nis pastatas, nei paminklas J. Pilsudskiui. 
1944-1945 m. M. Morelovskis dirbo pa-
minklų apsaugos referentu. Vis dėlto jam, 
ilgiausiai iš Stepono Batoro universiteto 
dėstytojų pasilikusiam Vilniuje, teko išvyk-
ti. 1945–1952 m. jis dirbo Liublino katali-
kiškajame universitete, netrukus persikėlė į 
Vroclavo universitetą, kur nuo 1952 m. iki 
1960 m. vadovavo meno istorijos katedrai. 

Mirė 1963 m. Vroclave.
M. Morelovskio straipsnis „Zamek na-

jeziorny w Trokach“ turi paantraštę “Trakų 
salos pilis kaip tiglis iš Vakarų ir Juodosios 
jūros architektūros formų. Studija apie ar-
chitektūrą, urbanistiką ir karaimų, totorių 
ir armėnų migraciją”. Jame autorius rašo 
kad, totorių ir karaimų pasirodymas Vil-

niaus ir Trakų apylinkėse siejamas su 1397 
metais. Beveik tuo pat metu statoma Trakų 
salos pilis, kuri, manoma, baigta apie 1409 
metus. Tai liudija ir Žiliberas de Lanua savo 
1414 m. kelionės į LDK aprašyme, kur jis 
matė naują salos pilį pastatytą prancūzų 
stiliumi. Senesnėje mokslinėje literatūroje 
(ypač vokiečių) buvo teigiama, kad visos 
XV a. mūrinės pilys, statytos kryžiuočių 
ordino pilių pavyzdžiu ir vokiečių ama-
tininkų. Tačiau, autoriaus duomenimis, 
Trakų salos pilis turi ypatybių, kurios ne-
būdingos kryžiuočių fortifi kacijoms. Tai 
pilis, pritaikyta gintis nuo atakos naudojant 
parakinius ginklus (patrankas). Jai būdinga 
netaisyklingo plano išorinė gynybinė siena, 
apvalūs bokštai ir ypatingo tipo šaudymo 
angos. Tuo tarpu kryžiuočių fortifi kacijoms 
būdingesnis stačiakampis gynybinis planas 
ir stačiakampiai bokštai (jų sienos aukštes-
nės, bet plonesnės). Analogų Trakų salos 
piliai gana gausiai randame pietinėje Eu-
ropoje. Šis stilius greičiausiai susiformavo 
Italijoje, perimant patirtį įgytą per kryžiaus 
karus į Palestiną, paplito pietų Prancūzijo-
je, ypatingai ryšių su Italija turinčioje po-
piežių srityje, taip pat Genujoje ir jos įtakos 

sferoje buvusioje 
Juodosios jūros pa-
krantėje (taip pat ir 
Kryme). Iš Lietuvai 
artimesnių kraštų panašaus tipo fortifi ka-
cija žinoma dabartinės Suomijos teritori-
joje (Olofsborgas). Tikrai dokumentuota, 
kad šios pilies statyboje dalyvavo Italijos ir 
pietų Prancūzijos meistrai. Šio stiliaus for-
tifi kacijos reikalavo ir naujos priešakinės 
gynybos taktikos. Geriausiai tokią gynybos 
sistemą buvo įsisavinę rytų kariai, kurių 
kraštuose tokios pilys ir atsirado, su tuo sie-
jamas ir totorių, karaimų ir armėnų pasiro-
dymas LDK teritorijoje. Totorių kariai buvo 
išdėstomi kaip išorinis apsaugos žiedas prie 
strateginių upių, šalia kelių, vedančių į pilis. 
Vilniaus ir Trakų apylinkėse tai buvo Vokės 
upė, kur iki šiol išliko Keturiasdešimties 
totorių ir Nemėžio kaimai. Pasirodžius 
priešui su įranga pilies apsiausčiai (taip pat 
ir artilerija), mobilūs būriai galėjo vykdyti 
žaibiškus smūgius prieš gurguolę, stabdy-
dami puolimą.

S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus 
vedėjas Vidas Alvikas

Žurnalas. Myśl karaimska. Vroclavas, 1946 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. 10 (271)
Sidabrinės cukrinės

Praėjo daug laiko, kol cukrus atkelia-
vo į Vakarų Europą. Antikos žmonėms 
saldus skonis buvo pažįstamas tik iš me-
daus. Iš cukranendrių išgaunamas cukrus 
anksčiausiai buvo naudojamas Poline-
zijoje iš kur pasklido į Indiją. 510 m. pr. 
Kr. imperatorius Darijus įsiveržęs į Indiją 
atrado nendres, gaminančias medų be bi-
čių. Į Europą iš Rytų įveždavo cukrų baltų 
smailiaviršūnės kepurės formos gabalais, 
nuo kurių pardavėjai atskeldavo reikia-
mą kiekį produkto. Viduramžiais cukrus 
buvo naudojamas kaip statuso simbolis, 
laikytas prieskoniu ir vaistais. Ilgainiui 
plečiant cukranendrių auginimo plotus 
cukraus žaliava atpigo ir cukrus pradė-
tas gaminti Vakarų Europoje, kur apie šį 
saldų atradimą sužinota Kryžiaus žygių 
metu, apie 1100 metus. XVI a. masinė 
gamyba lėmė tai, kad cukranendrės buvo 
eksportuojamos Europos cukraus fabri-
kams. 1748 m. Berlyno chemikas Andreas 
Margrafas (Andreas Sigismund Marggraf, 
1709–1782) paskelbė savo išsamią studiją, 
apie cukraus gamybos iš cukrinių runke-
lių metodą. Gabalinio cukraus išradėjas 
yra cukraus fabriko Dačice (Datschitz, 

Čekija) vadovas Jakobas Radra (Jacob 
Christoph Radra, 1799–1871), kuris 1843 
m. užpatentavo cukraus kubelių gamybos 
būdą. Šiam saldžiam skanėstui buvo su-
kurtas ir specialus indas – cukrinė.

Cukrinė – tai indas, skirtas cukraus 
saugojimui bei pateikimui ir dažniausiai 
būdavo stalo servizo dalis. Iš pradžių 
cukrinės gamintos iš sidabro. Tik XVIII 
a. pr. cukrines imta gaminti ir iš kitokių 
medžiagų: porceliano, fajanso, XX a. pr. 
– įvairių metalų ir stiklo. Tačiau per visą 
cukrinių evoliuciją vienas dalykas nepa-
kito – jos yra taikomosios dailės objektas. 
Yra cukrinių, gamintų iš tauriųjų metalų, 
puoštų brangiaisiais akmenimis, auksuo-
tomis monogramomis, dekoruotos anti-
kiniais, barokiniais, rokailės ornamentais, 
graviruotos, puncuotos, kalinėtos. Kei-
čiantis laikmečiams, keitėsi ir cukrinių 
formų „mados“: XVI a. cukrinės buvo pa-
teros (sen. gr. paplokšio ant kojelės apeigi-
nio indo) formos, XVII a. – stačiakampės 
dėžutės su dangteliu, XIX a. – ovalios, 
apvalainos, daugiakampės, dažniausiai, 
ant kojelių ir rakinamos įleistine ar paka-
binama spynele. Populiariausia cukrinių 

talpa yra 100 iki 250 gramų. 
Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 

saugoma mažesnių ar didesnių „dėžučių“ 
– cukrinių. Viena tokia dėžutė 2005 m. 
papildė muziejaus rinkinį. Dėžutės, pa-
gamintos 1886 m. meistro Račevo, Sankt 
Peterburge, Rusijoje, dydis 190 x 130 x 90 
mm, svoris 908 g. Dėžutė ovalo formos su 

keturiomis išpjautomis pusapvalėmis ar-
komis kraštuose. Su dangčiu, suteikiančiu 
reljefi nį kilimą aukštyn. Dėžutė pasižymi 
formų dekoratyvumu, puošta augalinių, 
geometrinių motyvų apvadais, laipte-
liais kylančiais į viršų ir užsibaigiančiais 
dviejų sparnuotų liūtų fi gūromis. Dang-
čio kompozicija veidrodinės simetrijos, 
liūtai atgręžti vienas į kitą, stovintys prie 
kolonos su gėlių vaza, dekoruota auk-
savimu. Apatinė dėžutės dalis originali 
savo turiniu. Jos kraštus puošia keturios 
muzikantų fi gūros, įkomponuotos dėžu-
tės nišose, stovinčios ant liūto kojų. Mu-
zikantai vaizduojami grojantys skirtingais 
instrumentais – vienas groja smuiku, 
kitas – fl eita, trečias – bajanu, o ketvir-
tas – muša būgną. Šonuose įmontuotos 
dvi paauksuotos liūtų galvos, nasruose 
laikančios žiedus. Kadangi dėžutė yra su 
rakteliu, galima manyti, kad ji buvo skirta 
cukrui laikyti. 

Kita cukrinė į muziejų pateko 2006 m. 
Tai – Vakarų Europos juvelyrikos meno 
meistrų kūrinys, atitinkantis XIX a. cu-
krinių mados tendencijas. Šis 12 lotų si-
dabro prabos dirbinys pagamintas 1840 

m. meistro Johano 
Beetco (Johan Frie-
drich Julius Bee-
tz) tuometiniame 
Marienverderio regione. Cukrinės kor-
pusas – aštuonkampės fi gūros formos, 
su keturiomis rutulio formos kojelėmis. 
Priekinėje sienelėje yra įleistinė spynelė, 
kurios anga reljefi škai dekoruota ovalu iš-
dėstytais akanto lapais. Dangtelio pakraš-
čio dekoras – smulkus, nežymiai iškilęs 
žydinčių vijoklių ornamentas. Dangtelis 
iškilus, jo viršuje primontuota plokštelė 
su reljefi škai iškilia antikinių mitų scena. 
Korpusas ženklintas ir graviruotais užra-
šu: „D.W.gb.K“, ir, matyt, buvusiai šeimai 
–savininkei įsimintinomis datomis: „16 
Jan. 1784“, „14 Novbr. 1805“ ir „28 Decbr. 
1838“. Cukrinės dydis 135 x 96 x 85 mm, 
svoris 428,5 g. 

Cukrus skaičiuoja ilgą istoriją, kuri yra 
pilna prieštaravimų. Tačiau su šios sal-
džios pagundos atsiradimu Europoje yra 
susiję tiek nauji kulinariniai atradimai, 
tiek muziejiniai eksponatai.

Muziejininkė Enrika Trofi movienė

Cukrinės. Vakarų Europa, Rusija, 1840 m. ir 1886 m. 
O. Ševeliovo nuotr.

Zigmantas Balčytis
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

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.

„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.

 „Ryto“ draugijos fondo dokumentuose 
sužinome apie dr. kun. J. Steponavičiaus 
darbų kryptis 1913-ųjų pradžioje129: rūpintis 
mokytojų parengimu pradėsiančioms veikti 
lietuviškoms mokykloms (5/III; 1916. L. 22), 
Vilniuje neturtingų mokinių apgyvendinimu 
bendrabučiuose (9/IV, 1913. L. 23), vakarinių 
kursų organizavimu Labanore (24/V, 1913. 
L. 26) ir kt. Balandžio 9 d. „Ryto“ valdybos 
posėdyje keltas klausimas dėl nuosavo namo 
įsigijimo draugijos reikalams: kad gyvena-
muoju plotu būtų galima aprūpinti besi-
mokančius neturtingus moksleivius, nes jie 
dažnai pakliūna į neigiamą aplinką130, rinkti 
lėšas vargšų mokinių bendrabučio statybai131, 
o kitame posėdyje išklausyti prašymai dėl 
draugijos skyrių Kaltanėnuose ir Pivašiūnuo-
se atidarymo132.

Gegužės mėnesį „Ryto“ valdybos posė-
dyje keliamas klausimas dėl vakarinių kursų 
suaugusiesiems atidarymo133, pasidžiaugta, 
kad Švietimo ministerija rudenį žada atidaryti 
dvi lietuviškas gimnazijas Vilniaus guberni-
joje: Švenčionyse ir Lydoje134.

Dr. kun. J. Steponavičiui vikaraujant Šv. 
Jonų bažnyčioje, šioje parapijoje per pusę 
metų buvo įsteigti du „Ryto“ draugijos 
skyriai135.  

1913 m. kovo 24 d. įvyko Vilniaus sky-
riaus steigiamasis susirinkimas136. 1914 m. 
sausio 6 d. „Ryto“ draugijos Vilniaus skyriaus 
pirmininku kun. P. Bieliauskas137.

1913 m. liepos 28 d. įkurtas „Ryto“ draugi-
jos skyrius Naujuosiuose Švenčionyse, įsirašė 
58 nariai. Per visuotinį narių susirinkimą 
išrinkta valdyba: pirmininkas – kun. Čaglis, 
vicepirmininkas J. Statkevičius, iždininkas – 
Gulbinavičienė, sekretorius – Svirbutavičius. 
Nustatytas 1 rub. nario mokestis metams. 
Susirinkimas nutarė Naujuosiuose Švenčio-
nyse įkurti biblioteką ir skaityklą bei šioms 
įstaigoms pasamdyti butą. Minėtas faktas 
– švietimo veiklos pradžia Naujuosiuose 
Švenčionyse. Straipsnis, informuojantis apie 
draugijos įsikūrimą, baigiamas gražiu paragi-
nimu: Kiekvienam lietuviui, kuris nori darbuotis 
Lietuvos švietimui, reikia įsirašyti „Ryto“ nariu. 
Buskime iš miego rytiečiai ir darbuokimės. Neš-
kime kiekvienas kas darbą, kas pinigėlį, kas ką kitą 
švietimo reikalams138.

1913 m. rugpjūčio 11 d. „Ryto“ draugijos 
skyrius įsisteigė Pivašiūnuose (Trakų aps-
kritis). Po pamaldų kun. Alfonsas Petrulis 
šventoriuje perskaitė „Ryto“ įstatus, paaiški-
no draugijos svarbą. Į draugiją įsirašė 29 as-
menys (17 vyrų ir 12 moterų). Išrinkta taryba: 
pirmininkas – kun. Alfonsas Petrulis (1873 08 
04–1899–1928), pavaduotojas – ūkininkas Juo-
zas Vasiliauskis, sekretorė ir iždininkė –Adelė 
Piaseckaitė. Tarybos nariu išrinktas ūkininkas 
Juozas Sabaitis. Metinis nario mokestis – 1 
rub. Svarstytas knygynėlio reikalingumas ir 
nutarta pagalbos kreiptis į „Ryto“ centrą. 

1913 m. spalio pabaigoje Nemunaityje 
(Trakų apskritis) įvyko pirmasis „Ryto“ 
draugijos skyriaus susirinkimas, įsirašė apie 
30 narių. Pirmininku išrinktas kun. Feliksas 
Baltuška (1865–1896–1944), jo padėjėju – Z. 
Sasnauskas, sekretoriumi L. Daukševičaitė, 
iždininku – T. Čeplikas, nariu patarėju V. 
Galkauskas. Į revizijos komisiją išrinkti K. 
Dundys, K. Bauklytė ir K. Vaitulevičius. 
Nutarta įsteigti vakarinius kursus suaugu-
siesiems139.

1913 m. gruodžio 15 d. „Ryto“ draugijos 
skyrius su 24 nariais įsteigtas Švenčionių aps-
krityje Mielagėnuose. Pirmininku išrinktas 

kun. A. Zaremba, jo padėjėju – M. Meldžiū-
nas, sekretoriumi J. Urbaitis, kasininke M. 
Meldžiūnytė, nariai P. Jakštas, A. Juršėnas ir 
S. Burokas. Kandidatais į skyriaus valdybą 
tapo S. Apyvala ir J. Meldžiūnas. Steigiama-
jame susirinkime nutarta atidaryti skaityklą-
knygyną ir pradinę mokyklą140.

Įsisteigę skyriai ėmėsi kultūrinės veiklos. 
Spaudoje nemaža dėmesio susilaukė „Ryto“ 
draugijos skyriaus Naujuosiuose Švenčionyse 
organizuoti renginiai. Rugpjūčio 25 d. – vai-
dinimas „Genovaitė“. Čia daugelis vietinių 
artistų pirmąsyk pasirodė scenoje. Suteikda-
mi daug džiaugsmo lietuviams. Nors, kaip 
rašo spauda, Vietos lenkai, tiesa, boikotavo tą 
vakarą, buvo net išlipdę popiergalių, grasindami 
visiems, kurie būsią renginyje, akmenimis. Kaip 
visur, taip ir čia, jie parodė savo toleranciją ir 
kultūrą. Tiesa, niekas nebijojo tų grasinimų, taigi 
vakaras, nežiūrint didelių išlaidų, „Ryto“ draugi-
jai davė ir pelno141. Vargonininko Paulionio va-
dovaujamas choras padainavo keletą tautinių 
giesmių. „Taigi po tiek metų ilgaus miego, kelias 
ant galo ir šiame kampely lietuviai. Kelias!.. Kelias 
ir duos Dievas, kad už keleto metelių gal ir visai 
atsibus“. Rugsėjo 8 d. tas pat skyrius, pasiskel-
bęs, kad gavo valdžios leidimą, rengė vakarą 
– vaidinimą „Gyvieji nabašninkai“, monologą 
„Ponaitis“, deklamacijas bei šokius142.

1914 m. birželio 15 d. netoli Kaišiadorių 
geležinkelio stoties esančiame Kiemelių 
sodžiuje. „Ryto“ draugijos skyrius surengė 
lietuvišką vakarą. Vietiniai artistai – mėgėjai 
parodė „Šventąją Agnietę“. Prieš renginį buvo 
paskelbta: Kaišiadoriškiai tikisi, jog ir Vilniaus 
bei Kauno inteligentai lietuviai, pasinaudodami 
kelio patogumu malonės vienas kitas atvykti, nes 
tai bus naudingas žygis ir smagus kelių laisvų 
valandų praleidimas lietuvių sodžiuje143.

Švenčionių parapijos klebonas dekanas 
kan. Petranis per pusantrų metų ne tik atliko 
svarbius bažnyčios bei klebonijos remonto 
darbus, bet daug nuveikė ir tautiniam lietu-
vių švietimui. Jis Švenčionių gimnazijos ir 
miesto mokyklų kapelionas, dalyvauja visų 
mieste įsikūrusių draugijų veikloje, pirminin-
kauja „Ryto“ draugijos Švenčionių skyriui, 
kuris planuoja atidaryti lietuvišką skaityklą 
ir knygyną. Klebono veikla puikus pavyzdys 
ir jam talkinantiems vikarams kunigams A. 
Mykailai ir St. Ščemirskiui144.

Atsirasdavo geradarių, kurie savanoriškai 
rinko „Ryto“ draugijai aukas. Vienas toks 
Vincas Kopka, paminėtas laikraštyje „Viltis“. 
Jis aukas rinko Marcinkonyse, Varėnoje, 
Nedzingėje, Perlojoje, Dauguose ir surinktą 
150 r. 62 k. sumą įteikė pirmininkui dr. kun. 
J. Steponavičiui145. Informacijoje paminėtos 
ir kitų aukotojų pavardės bei pinigų sumos. 
Tarkim, kun. Žiogas iš Želvos paaukojo net 
100 r.

Tačiau skyrių steigimui buvo kliuvinių 
ir iš dvasininkų tarpo. Ne vieną tokį pa-
vyzdį aprašo „Viltis“. Strūnaičių (Vilniaus 
gubernija) klebonas Antanas Šabanavičius 
(1878–1900–1927 04 21), palaikydamas 
lenkus, lietuvius giesmininkus per vasaros 
oktavą ragino giedoti lenkiškai. Parapijie-
čiams lietuviams sumanius steigti „Ryto“ 
draugijos skyrių B. Pavlavičius ir V. Mat-
kevičius nuėjo pas kleboną tartis. Klebonas 
pasakęs turįs draugijos pranešimus ir kitus 
reikalingus popierius, pažadėjo pasirūpinti 
sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Nesulauk-
dami žadėto susirinkimo, minėti veikėjai po 
poros savaičių nuėjo pas kleboną. Šis pasakė, 
kad manydamas, jog niekas nenorės įsirašyti 
į draugiją, visus „Ryto“ popierius sudegino. 
Tada Pavlavičius išėmė iš kišenės popierius 
ir padavė klebonui. Kleb. Šabanavičius 
popierius pasiėmė, tačiau draugijos taip ir 
nesudarė146. Parapijiečiai (jų Strūnaičiuose 
apie 4000), beveik visi lietuviai. Anksčiau 
dirbęs kunigas Aleksas Racevičius (1871 
07 17–1894–1956 01 24) buvo puikus lie-
tuvybės platintojas, tačiau jį pakeitęs kun. 
Glodinas ėmė įkalbinėti lietuvius mokytis 
lenkiškai poterių, įvedė lenkiškas pamaldas  
(vieną sekmadienį Mišios lenkų kalba, kitą 
lietuvių), nors niekas gyventojų, lenkiškai 
nesuprasdami ir neprašė. O kun. Šabanavi- Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

čius nepaisydamas vyskupijos nurodymų 
(du sekmadieniai Mišios lietuvių kalba, 
vienas – lenkų), prisilaikė kun. Golovkino 
(turėtų būti tas pats kunigas, deja, skirtingai 
įrašyta pavardė) įvestos tvarkos. Lietuviui 
vargonininkui ėmus chorą mokyti lietuviškų 
giesmių, klebonas tai pripažino „vakaruško-
mis“ ir uždraudė mokytis giedoti lietuviškai. 
Strūnaičiai tikisi, kad įkūrus „Ryto“ draugi-
ją, reikalai pagerės lietuvybės kryptimi147. 

Iki 1913 m. spalio mėnesio vidurio jau 
buvo įsisteigę 25 „Ryto“ draugijos skyriai: 
Vilnius: I, II, III; Naujieji Švenčionys, Val-
kininkai, Labanoriai (Labanoras), Palūšiai 
(Palūšė), Gilučiai, Kietaviškis (Kietaviškės), 
Kaltinėnai, Pivošiūnai (Pivašiūnai), Kon-
cipuoliai, Rudiškis (Rūdiškės), Šešuoliai, 
Merkinė, Gontovnikai, Alytus, Sumeliškis 
(Semeliškės), Korgovdai, Podenbiai, Nemu-
naitis, Lingmėnai (Linkmenys), Devianiškis 
(Dieveniškės), Košedarai (Kaišiadorys), 
Mielagėnai. Atiduoti dokumentai „Ryto“ 
kursų veiklai patvirtinti. Kursuose numatyta 
rengti įvairaus amžiaus vaikinus bei mer-
ginas egzaminams (liaudies mokytojams, 
vaistinės mokiniams, kariuomenės savano-
riams, buhalteriams ir t. t. ). Be to, mokiniai 
bus parengiami į 5-tą gimnazijos klasę. Taip 
pat „Ryto“ draugijos kursai galės parengti 
vaikinus stojimui  į dvasinę seminariją. 

Daugiau kaip per metus (1913 02 27–1914 
03 11) iki antrojo visuotinio susirinkimo 
pagal pirmininko dr. kun. J. Steponavičiaus 
pateiktą ataskaitą įsteigti 37 „Ryto“ drau-
gijos skyriai, yra per 2000 narių, gautas lei-
dimas Naujuosiuose Švenčionyse atidaryti 
biblioteką-skaityklą, atiduoti prašymai dėl 
vienklasių mokyklų bei parengiamųjų kursų 
pedagogams įkūrimo148. Per antrąjį visuo-
tinį susirinkimą pirmininku vėl išrinktas 
J. Steponavičius, vicepirmininku – Juozas 
Kairiūkštis.

1914 m. gegužės 4 d. iš Marijampolės 
gautame „Žiburio“ lietuvių katalikiškos 
draugijos valdybos vardu parašytame jos 
pirmininko kunigo kapeliono Motiejaus 
Gustaičio (1870 02 27–1895 03 11–1927 12 23) 
laiške, kreipiamasi į „Ryto“ draugijos pirmi-
ninką dr. kun. J. Steponavičių, siūlant plėtoti 
švietimo draugijų fondą ir šiam tikslui „Ryto“ 
pirmininkas, kaip kapelionas kviečiamas 
kartu vykti į Ameriką, rinkti lėšų149.

Laiške rašoma: Mudu būdami gimnazijų 
kapelionai, turime laisvas akacija. Pabandykim 
tokiu tikslu nuvažiuoti į Ameriką. Aš pasą turiu 
ir 7 birželio pasirengęs į kelionę. Kviečiu tamstą 
į talką – dviem geriau klosis. Jei tamsta pats 
negalėtum, teikis pagundyti ką kitą. Girdėjau p. 
Smetona turi noro pasivažinėti, arba gal kas L. 
Girą pavaduotų...150

Tačiau 1914 m. gegužės 30 d. valdybos 
posėdyje nutarta šį „Žiburio“ pasiūlymą 
atmesti, o lėšas, rusų administracijai leidus, 
rinkti savo krašte151 ir šį rinkimą pavesta 
organizuoti dr. kun. J. Steponavičiui. Tad 
švietimo draugijų fondo reikalais į Ameriką 
1914 m. birželio 28 d. išplaukė „Žiburio“ 
draugijos pirmininkas kun. M. Gustaitis ir 
Paryžiaus lietuvių informacinio biuro vedėjas 
J. Gabrys152.

Profesorius Lamprech’tas, kuris geriausiai pažįsta 
šio metodo psichologiją, sako, jogei vyriausias žmonijos 
gyvenimo ir jos plėtojimosi veiksnys yra tautos susipra-
timas ir ištikimumas savo idealams.

Niekaip nežus ir tvirtai laikysis ta visuomenė, kurios 
tarpe rasis vis daugiau ir daugiau narių, gyvenančių 
šventa ir prakilnia mintimi, jogei  reikia nuolat uoliai 
darbuotis laikantis savo tautos siekimų, kad tokiuo būdu 
pagamintume visai savitą kultūrą.

Šios gadynės pedagogika liovėsi svajojus apie va-
dinamuosius kosmopolitinius, o iš tikrųjų – rizgiuosius  
auklėjimo principus. Dabarties naujasis humanizmas tik 
ir gyvuoja ta mintimi, kad kiekvieno žmogaus psichika 
turinti būti nustatyta pagal jo tautai privalomųjų idealo 
pavyzdžių. Todėl šiandieną jau mums nebėra taip reika-
lingi graikų bei rymiečių idealai, nes galima rasti ir savo 
tautoje daug praktinių idealų.

Taigi institucija mūsų neužvylė, ir todėl, mes lietu-
viai, visa siela stveriamės tautos kultūros darbo. Tikime, 
jogei  tik tautos idealais sekdami, jais lavindamies ir 
auklėdami save, naudingiausiai darbuojamės ne tik savo, 
bet kartu ir visos žmonijos labui.

Būta ir, deja, dar tebesama mūsų tėvynėje tokio 
užkampio, kur tiek tūkstančių mūsų tautiečių  tebeminta 
visai jiems atkaria svetimos kultūros forma bei atamanu. 
Tie mūsų broliai, kaip kiekvienas matome, yra nesąžinin-
gų agitatorių nežmoniškai  sunaudojami.

Visi, kurie esame gavę mokslo ir naudingų gyveni-
mo prityrimų, privalome eiti pagalbon šiai nuskurdusiai 
mūsų brolijai, skleizdami (skleisdami – A. V.) jos tarpe 
mokslo ir šviesos ir žadindami jos sąmonę, kad pamiltų 
savo tautos idealą.

Liūdnoji Vilniaus šalis nesenai išvydo rimtą mūsų 
vadovų darbą: ir pas mus išaušo „Rytas“. Ir mes pajutome 
savyje daugiau stiprybės. Mūsų širdyse ėmė dar daugiau 
liepsnoti savųjų idealų meilė, dar gajesnė tapo viltis ir 
įsitikėjimas puikiąja mūsų ateitimi.

Tikimės, jogei  mūsų Kauno ir Seinų giminaičiai, 
kurie jau senai mus pralenkė kultūros darbu, neatsisakys 
paskubėti mums talkon.

Čia dar privalome viso mūsų Vilniaus būrelio vardu 
ištart didžiausios pagarbos žodį ir padėką mūsų kultūros 
vadovams, kurie sumanė tokį didelį darbą, naudingą 
ne tik mums, bet ir visai žmonijai, - sumanė ir įsteigė 
švietimo draugiją.

128Atsižvelgiant į sunkiausi mūsų rytiečių ekonominį 
padėjimą, jaučiamės priversti platinti tarp mūsų brolių 
švietimą kuo patogiausiu būdu ir tai tokiu, kuris būtų 
valdžios įstatymais patvirtintas, šis būdas yra: steigti kur 
tik galima, liaudies skaityklos bei knygynai. Įsisteigusios 
skaityklos pramins mums taką į tolimesnį darbą: būtent 
steigti liaudies žemesnes ir aukštesnes mokyklas.

Taigi, kreipiamės į tautiečius inteligentus, prašydami 
jų paaukoti mums visokio turinio knygų ir knygelių rei-
kalingų būsimoms „Ryto“ skaitykloms. Keletą tūkstančių 
knygelių jau turime. Jas mums yra dovanojęs kun. Tumo 
fondas rytiečiams šviesti.

Tikimės jog mūsų inteligentija, ligšiol labai duos-
ni  (dosni – A. V.) visuomenės reikalams, neatsisakys 
ir mums ateiti į pagalbą. Žr.: Steponavičius J. Balsas į 
visuomenę „Ryto“ reikalais // Viltis. 1913. Balandžio 
3 (16). Nr. 39. P. 2.

129 LMAVB RS F 67 – 264/3. L. 22, 23, 26.
130 1913 m. balandžio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 5 

// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 30.
131 1913 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolas Nr. 7 

// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 31.
132 1913 m. balandžio 25 d. posėdžio protokolas Nr. 

6 // LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 30 a. p.
133 1913 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolas Nr. 7 

// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 31.
134 O. Rytiečių gimnazijos // Viltis. 1913. Gegužės 

10 (23). Nr. 53. P. 1.
135 Be jau minėtų dviejų skyrių Vilniaus Šv. Jono 

parapijoje tuo pačiu metu buvo įsteigti  dar 8 „Ryto“ 
draugijos skyriai: Valkininkų, Naujųjų Švenčionių, La-
banoro, Palūšės, Gilučių sodžiuje, Kietaviškių, Kaltinėnų, 
Pivašiūnų (žr.: P-kė.  Draugijų gyvenimas // Viltis. 1913. 
Gegužės 19 (birželio 1). Nr. 57. P. 3).

136 LMAVB RS F 67 – 264/2. L.2, 4 – 5, L. 8 – 9.
137 LMAVB RS F 67 – 264/2. L. 12.
138 Žilys. Draugijų gyvenimas. Naujieji Švenčionys 

// Viltis. 1913. Rugpjūčio 2 (15). Nr. 89. P. 3.
139 St. B. Draugijų reikalai // Viltis. 1913. Lapkričio 

28 (gruodžio 11). Nr. 140. P. 2.
140 Žioplys. Draugijų gyvenimas // Viltis. 1913. 

Gruodžio 19 (sausio 1). Nr. 155. P. 2.
141 [Autorius nenurodytas]. Teatras // Viltis. 1913. 

Rugpjūčio 18 (31). Nr. 96. P. 4; [Autorius nenurodytas]. Te-
atras // Viltis. 1913. Rugpjūčio 30 (rugsėjo 12). Nr. 101. P. 
4; Ten buvęs. Lietuvių vakaras Naujuosiuose Švenčionyse 
// Viltis. 1913. Rugsėjo 4 (17). Nr. 103. P. 4.

142 [Autorius nenurodytas]. Teatras // Viltis. 1913. 
Rugsėjo 4 (17). Nr. 103. P. 4.

143 J. Teatras. Kaišedoris // Viltis. 1914. Birželio 13 
(25). Nr. 128. P. 3.

144 Vytautas. Parapijų reikalai // Viltis. 1913. Gruo-
džio 21 (sausio 3). Nr. 157. P. 2.

145 [Autorius nenurodytas]. Aukos „Ryto“ draugijai // 
Viltis. 1913. Gruodžio 3 (16). Nr. 142. P. 4.

146 Parapijonis. Iš santykių su lenkais // Viltis. 1913. 
Rugsėjo 13 (spalio 1). Nr. 109. P. 3.

147 Vijurkas. Iš santykių su lenkais // Viltis. 1913. 
Gruodžio 21 (sausio 3). Nr. 157. P. 2.

148 1914 m. kovo 11 d. visuotinio susirinkimo proto-
kolas // LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 32–32 a. p.

149 LMAVB RS F 67 – 57/1. L. 6.
150 Lietuvių – krikščionių „Žiburio“ draugijos val-

dyba. 1949 gegužės 4/17. LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 
32–32 a. p.

151 1914 m. gegužės 30 d. posėdžio protokolas Nr. 10 
// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 33.

152 Viltis. 1914. Birželio 20 (liepos 3). Nr. 134. P. 2.

126 Steponavičius J.  Balsas į visuomenę // Viltis. 1913. 
Vasario 8 (21). Nr. 16. P. 2; Steponavičius J.  Mūsų visuo-
menė 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.

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 psichologija ir jo tautos objekty-
viųjų normų pasaulis yra du nebeatskiriamu ir tik kits 
kitą papildančiu veiksniu.

129 Ir kaip apverktini ir pasigailėjimo verti yra tie 
žmonių tipai, kurie, kaip rodo mums patyrimas, esti išmi-
tę ir išaugę dviejų arba net kelių tautų kultūros likučiais 
bei trupiniais. Psichologinė tokio asmens konstrukcija 
yra ne kas kita, kaip sujauktas mišinys, kuris prieštarauja 
šiokiems ar tokiems prakilniems idealams griežtai nusta-
tytiems ir jo sąmonei nepasiekiamiems.
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LLRA – paskutinis sovietinės Lietuvos atsiraugėjimas?
Kristina VAIČIŪNAITĖ, Rytų Europos studijų centro direktorė, Vilnius

Pastaruoju metu Lietuvos viešajame gyve-
nime ypač suaktyvėjusi Lietuvos lenkų rinki-
mų akcija (LLRA) verčia atidžiau pažvelgti į 
šią politinę jėgą ir jos deklaruojamas vertybes. 
Nors ji veikia nuo 1994 m., apie ją žinome 
palyginti mažai. Buvome įpratę LLRA laikyti 
marginaline partija, kuri Lietuvos politikai 
įtakos beveik neturi. Tačiau sėkmingas šios 
partijos žygis 2012 m. LR Seimo rinkimuose, jos 
atsiradimas valdančiojoje koalicijoje ir Vyriau-
sybėje diktuoja poreikį peržiūrėti ligšiolinius 
stereotipus ir įvertinti LLRA visos politinės 
sistemos kontekste.

Taigi, kas tai per partija
 ir kam ji atstovauja?

Esame įpratę manyti, kad LLRA – „lenkų“ 
partija. Kurių – atviras klausimas. Lietuviškai 
partija pasivadinusi Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija, lenkiškai – Akcja Wyborcza Polakow na 
Litwie (suprask, lenkų partija Lietuvoje). Pagal 
lenkišką transkripciją LLRA gali būti suprasta 
ir kaip pasaulio lenkų bendruomenės (Poloni-
jos) atstovė Lietuvoje. Ir nors LLRA vadovybė 
sąmoningai ignoruoja įvairių apžvalgininkų 
pastabas apie lenkiškojo partijos pavadinimo 
neadekvatumą, aš vis dėlto linkusi tikėti, kad 
LLRA atstovauja Lietuvos Respublikos piliečių 
interesams.

Kita vertus, visų Lietuvos lenkų LLRA tikrai 
neatstovauja. Pavyzdžiui, didžiausia Lietuvos 
lenkų bendruomenė šiandien gyvena Vilniaus 
mieste (88 tūkst. asmenų), tačiau 2011 m. sa-
vivaldybių rinkimuose LLRA Vilniaus mieste 
surinko tik 29 tūkst. balsų. Net jei atmesime 
balso teisės dar neturinčius lenkų tautybės 
piliečius – moksleivius (4,8 tūkst.), vaikus iki 
6 metų, vis tiek gausime, kad Vilniaus mieste 
LLRA parėmė tik apie 35 proc. vietos lenkų 
bendruomenės (žr. 1 grafi ką). Panaši situacija 
Trakų rajone. Kur LLRA gali vadintis „lenkų“ 
partija, tai Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus 
rajonuose – ten ji surinko daugiau nei pusę visų 
vietinės lenkų bendruomenės balsų.

lojalumas Lietuvos valstybei yra neginčytinas. 
Primenama, kad LLRA vadovai stovėjo Baltijos 
kelyje ar 1991 m. sausį prie parlamento. Tai 
politiškai išmintingas sprendimas, siekiant 
sutirpdyti nepasitikėjimo ledus. Tačiau gerokai 
didesnį efektą turėtų viešas ir nuoširdus LLRA 
atsiribojimas nuo 1990–1991 m. autonominin-
kų, jų pasmerkimas ir išstūmimas į istorijos pa-
raštes. Tačiau LLRA šį klausimą bando apeiti, 
palikdama erdvės įvairioms spekuliacijoms.

Viena iš priežasčių, kodėl LLRA galimai 
vengia akistatos su „autonomine“ praeitimi, 
yra baimė prarasti savo rinkėją. Išsamūs Vil-
niaus r. ir Šalčininkų r. gyventojų vertybinių 
nuostatų sociologiniai tyrimai nėra atlikti. Ta-
čiau visuotinai priimta manyti, kad jų požiūris 
į Nepriklausomos Lietuvos projektą yra labai 
atsargus. Šis atsargumas nyksta labai pamažu. 
Pavyzdžiui, 2003 m. referendume dėl Lietuvos 
narystės ES Vilniaus r. prieš narystę balsavo 
18,7 proc., Šalčininkų r. – 20,3 proc. rinkėjų 
(Lietuvos vidurkis – 8,8 proc.). Tai didžiausias 
rodiklis Lietuvoje. Beje, už narystę ES Vilniaus 
r. ir Šalčininkų r. balsavo atitinkamai 79,5 ir 78,2 
proc. rinkėjų, todėl lojalumo klausimu nerei-
kėtų spekuliuoti. Tačiau santykinai didelis bal-
savusiųjų prieš procentas verčia susimąstyti ir 
apie šios rinkėjų dalies vertybines nuostatas.

Galbūt balsavusiųjų prieš narystę ES dalis 
būtų mažesnė, jei didesnė rinkėjų dalis būtų atė-
jusi prie balsadėžių. Šalčininkų r. balsavimo ak-
tyvumas siekė 56,1 proc., Vilniaus r. – 52,3 proc., 
Trakų r. – 48,7 proc. (Lietuvos vidurkis – 63,4 
proc.). Tai absoliučiai mažiausi rodikliai Lie-
tuvoje. Maža to, kaip rodo rinkimų statistika, 
kituose rinkimuose Vilniaus r. ir Šalčininkų r. 
gyventojai paprastai yra kur kas aktyvesni nei 
Lietuvos vidurkis (žr. 3 grafi ką).

LLRA smarkiai išloštų – ir kaip regioninė, 
ir kaip nacionalinė partija – jei išeitų į viešumą 
su aiškia, ambicinga Vilniaus krašto raidos 
programa. Deja, LLRA atkakliai tvirtina, kad su 
ekonomika Vilniaus r. ir Šalčininkų r. „viskas 
gerai“, o svarbiausia problema – pavardžių 
ir gatvių lentelių rašyba. Jei ir prisimena kokį 
„ekonominį“ projektą (neišasfaltuotą kelią į 
tėvoniją ar nebaigtą restauruoti dvarą), tai jo 
imasi su tokia egoistine jėga, kuri būdinga 
augančiam vaikui: duok, arba verksiu. LLRA 
lyderis reikalauja daugiau pinigų Vilniaus 
krašto keliams, nors Vilniaus apskritis ir taip 
yra labiausiai išasfaltuotas Lietuvos regionas (o 
Panevėžio, Šiaulių apskrityse žvyrkeliai sudaro 
iki 40 proc. visų krašto kelių), ir nė nepaaiškina, 
kaip papildomas asfaltavimas padės išspręsti 
struktūrines nedarbo problemas. Arba pareika-
lauja keisti brandos egzaminų laikymo tvarką, 
nors tai gresia sujaukti visą Lietuvos švietimo 
sistemą. Tenka pripažinti, kad sėdusi prie val-
dančiosios koalicijos stalo LLRA tik paryškino 
savo „regioniškumą“ ir (kol kas) negebėjimą 
siekti specifi nių interesų platesniame visos 
Lietuvos interesų kontekste.

O gal valdymo įgūdžių trūkumas – 
bendresnė, struktūrinė LLRA problema? 
Vilniaus r. savivaldybės taryboje LLRA turi 
19 mandatų (iš 27), Šalčininkų r. savivaldybės 
taryboje – 22 mandatus (iš 25). Šių balsų 
daugiau nei pakanka, kad būtų galima 
kurti, svarstyti ir priimti savivaldybių raidos 
programas, kurti palankią aplinką verslui ir 
investicijoms. Pavyzdžiui, Kauno r. (kuris 
savo požymiais daug kuo panašus į Vilniaus 
r.) savivaldybės tarybos kas trečias, jei ne 
kas antras sprendimas susijęs su vieno ar 
kito žemės sklypo detaliojo plano rengimu, 
kitais turto valdymo klausimais. Ką tuo tarpu 
sprendžia Vilniaus r. savivaldybės taryba? 
Iš Vilniaus r. merės Marijos Rekst 2011 m. 
ataskaitos: „Daugiausiai tarybos sprendimų 
priimta dėl gatvių pavadinimų suteikimo.“ Iš 
tiesų, kam tie investiciniai projektai, kai gatvės 
dar neturi pavadinimų?

Dar viena ištrauka iš minėto dokumento: 
„Patikslintas 2011 metų Vilniaus rajono savi-
valdybės biudžeto planas sudarė 178 mln. 748 
tūkst. Lt išlaidų, planas įvykdytas 98,1 proc. 
arba 175 mln. 317 tūkst. Lt. Didžiausia biudžeto 
lėšų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 
52,2 proc., socialinei apsaugai – 24 tūkst. Lt, 
bendroms valstybės paslaugoms – 9,0 proc., 
ekonomikai ir žemės ūkiui – 6,5 proc., komu-
naliniam ūkiui – 4,1 proc., kultūrai – 3,1 proc. 
ir kitoms reikmėms – 1,6 proc.“ Biudžetas 
nedidelis ir socialiai orientuotas. Ar jis galėtų 
būti kitoks? Nebūdama specialistė nesiimsiu 
vertinti lenkiškų mokyklų tinklo, kuriam tenka 
net 52,2 proc. išlaidų, efektyvumo. Tik pateiksiu 
kelis skaičius: moksleivių, lankančių lenkiškas 
mokyklas, Vilniaus mieste ir Vilniaus r. yra 
daugmaž po lygiai – atitinkamai 4,8 tūkst. ir 
4,6 tūkst. Tačiau mokyklų su lenkų dėstomąja 
kalba (įsk. mišrių) Vilniaus mieste yra 16, 
Vilniaus  r. – 35. Vilniaus r. veikia 8 pagrindinės 
(t. y. aštuonmetės) ir net 2 vidurinės (dvylika-
metės) mokyklos, kuriose mokinių skaičius 
nesiekia 100. Tai yra, po 10 ar mažiau vaikų 
klasėje. Ar ne pigiau (racionaliau) būtų pavėžėti 
vaikus iki artimiausios didesnės mokyklos ir 
atitinkamai stiprinti didžiąsias mokyklas, užuot 
leidus pinigus nedidelių mokyklėlių apšildy-
mui ir administracijos išlaikymui? Kaip ma-
tysime toliau, LLRA elitui, kurio paties didelė 
dalis ateina iš pedagoginės srities, šis klausimas 
diktuoja visai kitokį atsakymą.

Tam tikros partinio elgesio specifi kos verčia 
atsigręžti ir į LLRA personalinę sudėtį. Gal par-
tijos žemažiūriškumas ir kietakaktiškumas – tai 
jos lyderių asmeninių savybių ir kompetencijos 
lygio išraiška? Kaip matyti 5 grafi ke, didelė da-
lis Vilniaus r. savivaldybės tarybos narių savo 
politinę karjerą pradėjo dar praėjusiame dešim-
tmetyje, dalis jų dirbo netgi „autonomininkų“ 
laikais. 100 proc. Vilniaus r. savivaldybės tary-
bos narių, atstovaujančių LLRA, mokslus baigė 
iki 1991 m. Net 8 iš jų baigė Pedagoginį institutą 
(dab. Lietuvos edukologijos universitetas) ir 
dirbo pedagoginį darbą (darosi aiškiau, kodėl 
V. Tomaševskis taip aistringai gina sovietinę 
švietimo sistemą), dar 4 – Žemės ūkio akade-
miją arba technikumą. 

Šalčininkų r. savivaldybėje situacija kiek 
kitokia – čia 2007 m. įvyko didelė politikų 
rotacija, atvėrusi kelius į politiką ir jaunajai 
kartai. 4 savivaldybės tarybos nariai (18 proc.) 

mokslus baigė jau Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Gal todėl, bendraujant tiek su buvusios, tiek su 
dabartinės Vyriausybės atstovais, tenka išgirsti, 
kad su Šalčininkų r. savivaldybės taryba „žy-
miai lengviau bendrauti“.

Tačiau nepamirškime, kad LLRA 
pretenduoja į platesnį nei „Lietuvos lenkų“ 
elektoratą. Valdemaras Tomaševskis ir kiti 
LLRA vadovai ne kartą yra viešai pabrėžę, jog 
jų partiją remia ir Lietuvos rusai, baltarusiai, 
karaimai, kitų tautinių grupių atstovai. 2011 m. 
savivaldybių rinkimuose LLRA dalyvavo 
koalicijoje su Rusų aljansu (t. y. apeliavo ir į 
rusakalbius rinkėjus), todėl jų Vilniuje surinktus 
29 tūkst. balsų reikėtų vertinti ne 88 tūkst. lenkų 
bendruomenės, o 170 tūkst. kitataučių vilniečių 
kontekste. Atitinkamai pakoregavus skaičius 
(atėmus lenkiškų, rusiškų mokyklų mokinius, 
vaikus iki 6 metų), paramos LLRA lygis tarp 
Vilniaus miesto kitataučių siekia tik 17 proc., o 
Švenčionių rajone sumažėja nuo svaiginančių 
88 proc. iki 18 proc. (žr. 2 grafi ką). LLRA lygis 
išlieka pakankamai aukštas tik Vilniaus r. ir 
Šalčininkų r. savivaldybėse. Tad galima teigti, 
kad tikrovėje LLRA yra ne tautinės mažumos 
ar tautinių mažumų partija, o visų pirma 
regioninė Lietuvos partija.

Kodėl LLRA, būdama įtakingiausia par-
tija Vilniaus r. ir Šalčininkų r. savivaldybėse, 
neišvedė rinkėjų prie balsadėžių? Gal LLRA 
tuo metu išgyveno politinę krizę, rinkėjų 
pasitikėjimas ja buvo susvyravęs, o partijos 
politinė įtaka buvo sumenkusi? Statistika rodo 
ką kita (žr. 4 grafi ką). 2002 m. savivaldybių 
rinkimuose ir 2004 m. rinkimuose į Europos 
Parlamentą LLRA buvo pasiekusi aukščiausią 
populiarumo tašką per dešimtmetį. Kodėl 
nebuvo pasinaudota šiuo politiniu kapitalu 
2003 m. referendume – klausimas lieka atviras. 
Neseni partijos lyderio V. Tomaševskio pasi-
sakymai, kad LLRA prieštaraus euro įvedimui 
nuo 2015 m., tik patvirtina įspūdį, kad LLRA 
ir jos rinkėjai yra ne tik konservatyvūs, bet ir 
galimai euroskeptiški.

Įvertinus LLRA „regioniškumą“, galima 
suprasti, kodėl dauguma Lietuvos gyventojų 
taip skeptiškai, o dažnai net ir priešiškai priima 
LLRA postulatus ir patį LLRA egzistavimą. 
Vilniaus r. ir Šalčininkų r. teritorija gana tiksliai 
sutampa su Nepriklausomybės aušroje mė-
gintos kurti „Vilniaus autonomijos“ ribomis. 
Dabartinė LLRA vadovybė pastaruoju metu 
Lietuvos visuomenei bando įteigti, kad jos 

Ar atsargus Vilniaus r. ir Šalčininkų r. 
gyventojų požiūris į Nepriklausomą Lietuvą 
gali būti nulemtas šių rajonų ekonominio ir 
socialinio atsilikimo? Kitaip tariant, gal Lietuva 
neatitinka šių rajonų gyventojų socialinių ir 
ekonominių lūkesčių? Į tai pastaruoju metu 
bando atkreipti dėmesį kai kurios didžiosios 
Lietuvos partijos. Tačiau LLRA šias pasta-
bas atmeta, nors skaičiai badyte bado akis: 
nedarbo lygis Vilniaus r. ir Šalčininkų r. 
savivaldybėse – vienas didžiausių Lietuvoje, 
užsienio investicijų skaičius vienam gyven-
tojui – vienas mažiausių. Remiantis ofi cialia 
statistika, 94 proc. Vilniaus r. gyventojų yra 
kaimo gyventojai. Ką jūs pasakytumėte apie 
šiuolaikinę valstybę, kurios 94 proc. gyventojų 
gyvena kaime? Ir kodėl atskira provincija, juo-
lab esant prie didžiausio fi nansų ir ekonomikos 
centro – Vilniaus, prie pagrindinių infrastruk-
tūros magistralių; provincija, kurios 94 proc. 
gyventojų vis dar gyvena kaime, neturėtų būti 
vadinama atsilikusia?

Kad skaitytojas nesusidarytų klaidingo 
įspūdžio, reikia pabrėžti, jog dalis Vilniaus r. ir 
Šalčininkų r. savivaldybių tarybų narių, atsto-
vaujančių LLRA, jau Nepriklausomybės metais 
siekė pasikelti kvalifi kaciją ir papildomai stojo 
į aukštąsias mokyklas (dažniausiai Lenkijoje). 
Pavyzdžiui, Vilniaus r. savivaldybės tarybos 
narys Gabriel Jan Mincevič 2000 m. apsigynė 
humanitarinių mokslų daktaro laipsnį Varšu-
vos kardinolo Stepono Višinskio universitete, 
pats būdamas jau 62 m. amžiaus. Vien už tai 
žmogus vertas nuoširdžios pagarbos ir aplo-
dismentų. Kitaip tariant, sovietinė patirtis gali 
būt svarbi tapatybės dalis, tačiau nebūtinai ji 
apibrėžia asmens veiksmus dabartyje.

Vis dėlto nagrinėjant Vilniaus r. ir Šalči-
ninkų r. savivaldybių tarybų narių anketas, 
veiksmus ir pasisakymus sovietinis dėmuo per-
sismelkia pačiomis netikėčiausiomis formomis. 
Minėjome LLRA lyderių simpatijas sovietinei 
švietimo sistemai, pridėkime nostalgiją 1989 m. 
priimtam Tautinių mažumų įstatymui. Dalis sa-
vivaldybių tarybų narių nevengia biografi nėse 
anketose nurodyti tarnavę SSRS kariuomenėje 
(gal didžiuojasi?), tarp jų – ir partijos lyderis 
V. Tomaševskis. Maža to, 2013 m. sausio 13 d. 
LRT aktualijų studijos laidoje V. Tomaševskis 
atvirai rėžia (kalba netaisyta): „O su Rusija 
retorika, aš manau, netinka XXI amžiuj. Tokie 
nepagrįsti reikalavimai, sakysime, atlyginimo 
piniginio okupacijos yra ne vietoje, kadangi 
Rusija pirma nukentėjo nuo bolševizmo, ir čia 
ne kaltė, sakysim, Rusijos liaudies, kad šitas 
bolševizmas apskritai atsirado.“

Kaip įvertintumėt bet kurį kitą Lietuvos 
politiką, kuris kritiškai vertintų pamatinius, 
referendumais patvirtintus Nepriklausomos 
Lietuvos principus (dėl okupacijos žalos atly-
ginimo, dėl narystės ES ir euro zonoje), kuris 
atvirai reikštų nostalgiją SSRS laikams (kad 
ir švietimo klausimu), kuris viešai skelbtųsi 
tarnavęs okupacinėje kariuomenėje? Įsivaiz-
duokime, kad taip pasisakytų kitos Seimo 
partijos, surinkusios panašų skaičių balsų ir 
gavusios panašų skaičių mandatų, vadovas – 
pavyzdžiui, Valentinas Mazuronis? Turbūt 
nušvilptume, nors, kai šneka V. Tomaševskis, 
apsimetame, kad negirdime.

Visuomenės atlaidumas LLRA lyderių 
veiksmams gali būti paaiškinamas tuo, kad 
visi kažkur pasąmonėje suvokiame LLRA kaip 
paskutinį sovietinės Lietuvos atsiraugėjimą. 
Nepriklausomos Lietuvos projektas įsitvirtino 
neiškart. Pirmiausia jį suformulavo ir ėmėsi 
įgyvendinti inteligentija (Sąjūdis), paskui jame 
naudą pamatė ir įsijungė pramonininkai, gamy-
klų direktoriai (LDDP), didmiesčių gyventojai 
(konservatorių ir liberalų partijos), mažų mies-
telių ir provincijos gyventojai (Darbo partija, 
„Tvarka ir teisingumas“), o paskutiniuose rin-
kimuose – ir tai, kas publicistikoje pakrikštyta 
„garliavinių tetų“ reiškiniu. Kad didžiojoje 
politikoje atsirado ir LLRA – vienareikšmiškai 
teigiamas dalykas. Tai rodo, kad ir skeptiškas, 
konservatyvus, daugiatautis Vilniaus r. ir Šal-
čininkų r. elektoratas ėmė sieti savo ateitį su 
Nepriklausoma Lietuva. Mobilūs, išsilavinę, 
aktyvūs Lietuvos lenkai (bei rusai) jau seniai 
nuėjo su likusia Lietuva, persikėlė į Vilnių 
(arba kitas ES šalis), integravosi ir ten siekia 
karjeros. Tie, kurie liko, savo atstovų Seime iki 
šiol neturėjo. Dabar turi. Tradicinėms partijoms 
teko pasislinkti ant Seimo „laktos“, kad ant jos 
rastųsi vietos ir apipešiotiems „ančiukams“. Jų 
elgesys kartais stebina, kartais šokiruoja, bet visi 
tikimės, kad ir iš jų išaugs baltos nuostabios 
gulbės. LLRA lyderių atsakomybė – užtikrinti, 
kad tas laukimas neprailgtų. O mūsų atsakomy-
bė – rasti atsakymus į LLRA iškeltus klausimus, 
nuo kurių bėgome visą Nepriklausomybės 
dvidešimtmetį.

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos
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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

1905 m. revoliucija privertė carą paskelbti 
1905 m. spalio 17 d. manifestą, deklaravusį 
demokratines piliečių teises ir laisves. Realiai 
jomis naudojimasis buvo ribojamas, priimant 
laikinuosius įstatymus. 1906 m. priimtos 
„Laikinos taisyklės dėl draugijų ir sąjungų“ 
reglamentavo draugijų ir organizacijų steigi-
mo tvarką, numatė jų kontrolę12. Tokių orga-
nizacijų įstatus, išskyrus draugijas, turinčias 
religinius tikslus, bei moksleivių draugijas, 
turėjo teisę registruoti vietos gubernatoriai. 
Draugijoms registruoti bei kontroliuoti su-
kurta speciali institucija – gubernijos draugijų 
reikalų valdyba. Įstatyme buvo pabrėžiama, 
kad draugijos negali turėti politinių tikslų. 
Kitas įstatymas – „Laikinos taisyklės apie 
susitrinkimus“– nustatė bendruosius susirin-
kimų organizavimo ir vykdymo principus bei 
baudas už jų nesilaikymą. Organizuoti viešus 
susirinkimus buvo galima tik gavus policijos 
leidimą ir tik uždarose patalpose13. 

Taigi, nors leidiminė susirinkimų organi-
zavimo tvarka pažeidė laisvės principą, tačiau 
atsirado galimybės kurtis tautinėms švietimo, 
kultūros ir kitoms organizacijoms14. 

XX a. pradžioje didžioji dalis lietuvių 
inteligentų buvo dvasininkai. Organizacinė 
drausmė, materialinė padėtis bei tradicijos 
(nuo XV a. švietimas buvo konfesinės inte-
ligentijos rankose) – palankios aplinkybės, 
kuriomis pasinaudojusi lietuvių dvasininkija 
įsteigė pirmąsias švietimo draugijas. Neatsi-
tiktinai pirmieji „Laikinomis taisyklėmis dėl 
draugijų ir sąjungų“ pasinaudojo Suvalkų 
gubernijos dvasininkai. Mat šioje guber-
nijoje, priklausiusioje Lenkijos Karalystei, 
Rusijos administracijos suvaržymai buvo 
švelnesni. 1906 m. gegužės 15 d. Suvalkų 
gubernatorius patvirtino lietuvių katalikiškos 
švietimo draugijos „Žiburio“ įstatus. Ji gavo 
teisę veikti visoje Suvalkų gubernijoje. Po 
mėnesio, tų pačių metų birželio 25 d., Kauno 
gubernijoje įsteigta „Saulės“ draugija. Gero-
kai vėliau, 1912 m. lapkričio 29 d., Rusijos 
vidaus reikalų ministerijos leidimą gavo 
švietimo draugija „Rytas“, numačiusi platinti 
švietimą tarp Vilniaus gubernijos lietuvių15. 
„Gal jau visus Vilniaus gubernijos kampus 
aplėkė linksma žinelė, kad Lietuvių švietimo 
draugija „Rytas“ patvirtinta...“16, – rašė drau-
gijos pirmininkas kun. Jonas Steponavičius 
atsišaukime į visuomenę. Draugijų steigimo 
iniciatoriais ir vadovais buvo žinomi XX a. 
pradžios visuomenės veikėjai, lietuvybės 
platintojai kunigai – Motiejus Gustaitis, Justi-
nas Staugaitis, Konstantinas Olšauskas, Jonas 
Steponavičius.

Vykstant visuomenės diferenciacijai 
steigėsi ir kairiosios, vadinamos „pirmeiviš-
kos“ pakraipos, draugijos. 1905 m. lapkritį 
vietinės pasaulietinės inteligentijos iniciaty-
va Marijampolėje pradėjo darbą „Šviesos“ 
draugija. Joje „buvo susibūrę beveik visi 
kairieji lietuviškos Sūduvos susipratėliai“17: 
gydytojas Kazimieras Grinius, jo žmona Joana 
Griniuvienė-Pavalkytė, advokatas Liudvikas 
Ciplijauskas, keli mokytojai. Vilniuje savo 
jėgas suvienijo krikščionys demokratai ir 
liberalios krypties inteligentai. 1907 m. va-
sario mėn. darbą pradėjo „Vilniaus aušra“. 
Tai dienraščio „Vilniaus žinios“ redaktorius 
Jonas Vileišis, rašytoja Ona Pleirytė-Puidienė, 
kunigas Vladas Mironas, Antanas Smetona ir 
kt. Be švietimo draugijų tose pačiose vietovė-
se veikė ir kultūrinės draugijos. Tai muzikos 
ir teatro draugija Kaune „Daina“, kultūros 
draugija „Rūta“ Vilniuje, muzikos, literatūros 

ir dramos draugija „Gabija“ Marijampolėje. 
Savo veiklą pradėjo Lietuvių mokslo draugija. 
Dažnai tie patys inteligentai dalyvavo keliose 
organizacijose. 

Didėjant gyventojų nepasitenkinimui, 
caro vyriausybė stiprino savo režimą, iš-
plėsdama vietinės administracijos teises bei 
įvesdama sustiprintos apsaugos ir karo pa-
dėtį. Tokia padėtis leido griežtai kontroliuoti 
draugijų ir organizacijų veiklą, uždrausti 
viešus susirinkimus, uždaryti mokyklas, 
neplankius caro valdžiai asmenis ištremti į 
tolimas Rusijos gubernijas ar bausti pinigi-
nėmis baudomis18. Itin nenoriai išduodavo 
leidimus mokykloms steigti, nes jos sudarė 
konkurenciją valdinėms moklyklos. Tad 
draugijos dažnai savo veiklą pradėdavo 
atidarydamos mokyklas, bibliotekas dar 
negavus valdžios leidimo. Palankiau carinė 
administracija žiūrėjo į konfesinės inteligen-
tijos vadovaujamas organizacijas ir griežčiau 
kontroliavo liberalias organizacijas.

 Po spaudos draudimo panaikinimo 
carinės Rusijos administracija liberalizavo 
savo kultūrinę politiką lietuvių atžvilgiu, 
atsirado galimybė steigti tautines švietimo 
organizacijas. Akcentuotina, kad švietimo (ir 
kultūros) organizacijoms buvo leista kurtis tik 
konkrečioje gubernijoje, o jų veikla vietinės 
administracijos griežtai kontroliuojama. 

Svarbiausios lietuvių švietimo 
draugijų veiklos kryptys

Draugijos savo veiklą vykdė per vietos 
skyrius rėmėjų lėšomis, negaudamos jokios 
valdžios paramos.

Visų lietuvių švietimo draugijų tikslas 
buvo bendras – šviesti gyventojus. Tačiau 
kiekviena draugija, atsižvelgiant į idėjinę 
kryptį, skirtingai sprendė uždavinius, 
susijusius su šio tikslo įgyvendinimu. Ka-
talikiškos švietimo draugijos kėlė uždavinį 
šviesti tik lietuvius katalikus. Liberaliosios 
(„pirmeiviškos“) krypties draugijų įstatuose 
nacionalinių ir religinių apribojimų nebuvo. 
Be to, „Vilniaus aušros“ draugijoje susivieniję 
krikščionys demokratai ir liberalai numatė 
skleisti švietimą ne tik tarp Vilniaus, bet ir 
gretimų gubernijų gyventojų, nors, kaip jau 
minėjome, įstatymai numatė draugijų veiką 
tik vienoje konkrečioje gubernijoje19.

Katalikiškos švietimo draugijos „Saulė“, 
„Žiburys“ ir „Rytas“ į draugijas priėmė tik ka-
talikus, o „Šviesa“ ir „Vilniaus aušra“ – visus 
pilnamečius vyrus ir moteris, kurie laikysis 
draugijų įstatų20. Tai rodė toleranciją kitų 
tautybių ir religijų žmonėms.

Švietimui platinti draugijos numatė 
konkrečias priemones. Visos draugijos įsipar-
eigojo steigti ir išlaikyti pradines mokyklas, 
rašto mokyklas suaugusiesiems, vidurines 
bei specialiąsias mokyklas, knygynus ir skai-
tyklas, šelpti besimokantį jaunimą.

Panagrinėsime, kaip draugijos realizavo 
šiuos uždavinius. Steigti mokyklas dėsto-
mąja lietuvių kalba buvo sudėtinga, nes caro 
valdžios įstatymai numatė Vilniaus ir Kauno 
gubernijose dėstyti lietuvių kalba tik tikybą 
ir lietuvių kalbą. Be to, čia valdinių mokyklų 
mokytojais dirbo rusų tautybės žmonės. Ge-
resnė situacija buvo Suvalkų gubernijoje, kur 
visus dalykus, išskyrus rusų kalbą, istoriją ir 
geografi ją, buvo leista dėstyti lietuvių kalba. 
Apie 71% pradinių mokyklų mokytojų čia 
buvo lietuviai.

Daugiau pradinių mokyklų įsteigė ka-
talikiškos draugijos, nes jos buvo stipresnės 
fi nansiškai, jas labiau rėmė vietos gyventojai, 
palankiau į jas žiūrėjo ir carinė administra-
cija.

Tikslų mokyklų skaičių sudėtinga nusta-
tyti, nes draugijų veiklos ataskaitose skelbti 
duomenys dažnai nesutampa su ofi cialiąja 
statistika. Įvairių valdžios institucijų, tikri-
nusių draugijų veiklą, archyvinės medžiagos, 
spaudoje skelbtų draugijų ataskaitų bei pavie-
nių pranešimų analizė rodo, kad draugijos 

mokyklų įsteigė daugiau nei skelbė ofi cialioji 
statistika. Be to, dėl vietos administracijos 
vilkinimo išduodant leidimus, daugelis mo-
kyklų pradėdavo darbą dar negavę ofi cilaus 
leidimo. 

Daugiausia pradinių mokyklų įsteigė 
„Saulės“ draugija, o 1909 m. mokyklos pri-
žiūrėti paskyrė inspektorių – žinomą peda-
gogą Tomą Ferdinandą Žilinską. Draugijos 
pradinių mokyklų skaičius didėjo iki 1910 
m. Tada draugija išlaikė 45 pradines moky-
klas (žr. 1 pav.) Neofi cialiais duomenimis, 
tai sudarė 77% privačių lietuvių pradinių 
mokyklų Kauno gubernijoje. Vėlesniais me-
tais mokyklų skaičiaus mažėjimą lėmė caro 
valdžios priemonės apriboti draugijų veiklą21. 
Ši draugija iki Pirmojo pasaulinio karo, neofi -
cialiais duomenimis, įsteigė apie 62 pradines 
mokyklas ir kursus suaugusiems.

„Žiburio“ draugijos pradinių mokyklų 
skaičius trečdaliu mažesnis, nes Suvalkų 
gubernijoje buvo geresnės sąlygos lietuvių 

1 pav. Lietuvių švietimo draugijų pradinės mokyklos 1907–1912 m. Diagrama parengta remiantis 
V. Pukienės knyga „Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus pradžioje (1906–1915 metais)“,Vilnius: 
A.Varno individualioji įmonė, 1994, p. 40–45

Vida Pukienė

Tęsinys kitame numeryje

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

sausio 31 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje

tautiniam švietimui plisti. Iš 1 pav. matyti, 
kad ši draugija, kaip ir minėtoji „Saulė“, ak-
tyviau pradines mokyklas steigė iki 1910 m., o 
po to jų skaičius mažėjo. 1913–1914 m. „Ryto“ 
draugija įsteigė 7 pradines mokyklas.

Liberalios krypties draugijoms mokyklas 
steigti sekėsi sunkiau, nes trukdė fi nansiniai 
sunkumai, griežtai neigiamas carinės admi-
nistracijos požiūris į jų veiklą bei trumpas 
egzistavimo laikotarpis. 1908 m. rugsėjo 
mėn jos buvo uždarytos. Mokyklas jos buvo 
atidariusios be ofi cialaus valdžios leidimo 
(žr. 1 pav.).

Pirmąją lietuvišką vidurinę mokyklą – 
Marijampolės mergaičių progimnaziją –
įsteigė „Žiburio“ draugija. XX a. pradžioje 
mergaičių mokymas buvo aktualus, o kartu 
ir naujas reiškinys. To meto vidurinėse ir 
aukštesniosiose mokyklose mokėsi dau-
giausia berniukai, nes visuomenėje vyravo 
nuomonė, kad mergaitėms mokslas nereika-
lingas. Kaip pabrėžė patys steigėjai, mokyti 
mergaites buvo geras katalikškas ir patrio-
tiškas darbas22. Progimnazijoje buvo dėstomi 
tokie patys dalykai kaip ir valdinėse tokio 
tipo mokyklose, tačiau daugiau dėmesio 
skiriama gimtajai kalbai, dėstoma daugiau 
užsienio kalbų. Mokyklos mokytojai sudarė 
pirmąją lietuvių kalbos programą vidurinei 
mokyklai, tačiau carinė administracija jos 
nepatvirtino.

Tautiškumas ir katalikybė XX a. pradžioje 
buvo neatsiejami dalykai, todėl katalikškų 
draugijų mokyklose ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas tautiškumui ir krikščioniš-
kosios moralės ugdymui. Akcentuojamas 
mokyklos ir šeimos santykis. Šioje srityje 
išskirtinis vaidmuo teko rašytojai Marijai 
Pečkauskaitei (Šatrijos Raganai), kuri tuo 
metu populiaraus vokiečių krikščioniškosios 
pedagogikos atstovo V. F. Forsterio idėjas 
taikė praktikoje. 1909–1914 m. Marijampolės 
mergaičių progimnazijoje ji dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą, dirbo pensionato (bendra-

bučio) vedėja. Reikia paminėti, kad „Žiburio“ 
draugija buvo numačiusi Seinuose atidaryti 
berniukų progimnaziją, tačiau į 1909 m. 
pateiktą prašymą Suvalkų liaudies mokyklų 
direkcija atsakė neigiamai. 

Svarbiausia specialioji mokykla švieti-
mo draugijų įsteigta XX a. pradžioje buvo 
„Saulės“ draugijos pedagoginiai kursai. 
Tiesa, sumanymas buvo įsteigti mokytojų 
seminariją, tačiau carinė valdžia mokytojų 
rengimo paleisti iš savo rankų nenorėjo. Todėl 
leido atidaryti tik perengiamuosius kursus 
suaugusiems23. Juose 1908–1914 m. mokėsi 
545 asmenys, norintys  gauti pradinių klasių 
mokytojo kvalifi kaciją, egzaminus išlaikė 106 
asmenys. Tokio tipo kursus bandė atidaryti 
Marijampolės „Šviesa“ ir „Vilniaus aušra“, 
tačiau negavo leidimų. Pedagoginei kursai 
Kaune buvo pirmoji nacionalinių pedagogų 
kadrų rengimo mokykla. Akcentuotina, kad 
šioje mokykloje dauguma klausytojų buvo 
moterys ir merginos.

12 Polnoje sobranije zakonov Rusijskoj imperii. Sankt 
Peterburg, t.26, s.201-207 (Nr.27479,1906 g. 4 marta) 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

13 Polnoje sobranije zakonov Rusijskoj imperii. Sankt 
Peterburg, t.26, s.201-207 (Nr.27479,1906 g. 4 marta) 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

14 Ivanauskaitė K. Lietuvos politinės sistemos teisinis 
reglamentavimas 1905–1919 m. Socialinių mokslų studijos, 
2012, 4 (3), p. 855.

15 Ustav obščestva „Rytas“ ( Utro) dlia rasprastra-
nenija prosveščenija mieždu litovcami. Lietuvos Mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteka (toliau LMA Vru-
blevskių biblioteka) RS, f.67-264/3, l.36-38.

16„Ryto“ draugijos pirmininkas kun. dr. J Steponavi-
čius. Gerbiamasai Tamsta! LMA Vrublevskių biblioteka 
RS, f.67-264/3, l.41.

17 Grinius K.. Atsiminimai ir mintys, Čikaga, 1962, 
t.2, p. 185.

18 Pukienė V. Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus 
pradžioje (1906–1915 metais), Vilnius: A. Varno individu-
alioji įmonė, 1994, p. 26.

19 Pukienė V. Lietuvių švietimo draugijos XX amžiaus 
pradžioje (1906–1915 metais), Vilnius: A. Varno individu-
alioji įmonė, 1994, p. 24.

20 Ten pat, p. 25.
21 1910 m. Rusijos vidaus reikalų ministerija, gavusi 

pranešimus iš gubernijų administracijų apie plačią kata-
likiškų švietimo draugijų veiklą, susirūpino, kad nacio-
nalistinės „litvomanijos“ idėjos siekia skaldyti nedalomą 
Rusijos imperiją. Be to, padažnėjo pravoslavų tikėjimo 
žmonių perėjimas į katalikybę. Kaltė krito ant katalikų 
dvasininkų. Buvo pareikalauta, kad draugijos būtų per-
registruotos, o įstatus patvirtintų ne vietos gubernatorius, 
o Vidaus reikalų ministerija. Nors „Saulės“ ir „Žiburio“ 
draugijoms pavyko užregistruoti įstatus pagal naujus 
reikalavimus, tačiau darbas buvo sutrikdytas.

22 Užnemunės katalikiškos draugijos “Žiburys” 
reikšmė tautiniam švietimui. Mokslinės praktinės konfe-
rencijos medžiaga, Marijampolė: Marijampolės kolegija, 
2006, p. 5 (CD). 

23 Nuo 1907 m. pabaigos šie kursai vadinami tie-
siog pedagoginiais kursais. Kursų tikslas – paruošti 
klausytojus egzaminams, kuriuos išlaikius gautų pra-
dinių mokyklų mokytojų kvalifi kacinius pažymėjimus. 
Kursuose dar buvo provizorių padėjėjų ir kariuomenės 
savanorių skyriai.
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Lietuviai Rusijoje

Karalių (Karaliaučiaus) mieste
Alfonsas KAIRYS, Vilnius

Likimas ją nubloškė arčiau savo taip 
trokštos ir beveik kasnakt sapnuose regėtos 
Tėvynės. Rytų Prūsija, Karaliaučius su jo 
paslaptimis ir mūsų protėvių dvasia – toles-
nio Laimos Drazdauskaitės-Meščeriakovos 
gyvenimo tąsa.

Šeštadieniais ir sekmadieniais Jos laukia 
Šv. Šeimynos parapijos bažnyčioje (Leso-
pilnaja g., Karaliaučius) įsikūrusi Liudviko 
Rėzos vardo lituanistinė sekmadieninė 
mokykla, kurioje mokomasi lietuvių kalbos, 
istorijos, kultūros pagrindų. Viso to kartu su 
mokytoja Stefanija Škurina moko Prienuose 
gimusi, daug metų Vladivostoke, Primorės 
krašte, gyvenusi ir Baltijos jūros niekad ne-
pakeisiančia Japonijos jūra alsavusi Laima 
Drazdauskaitė-Meščeriakova. 

Truputis žinių apie ją. Laima gimė 
1948 m. Prienuose. Būdama vienų metų 
neteko mamos, o po dvejų metų mirė ir 
tėtis. Jos senelė Ieva, kaip buožių šeimos, 
padėjusios nacionaliniam pogrindžiui, narė, 
buvo ištremta į Buriatiją. Ten ir palaidota. 
Apie savo nelengvą vaikystę Laima 
prisimena: „Mus, našlaites, auklėjo mūsų 
tetutė, mamos sesuo Marijona Lukšaitė-
Rudienė. Tai buvo man brangiausia antra 
mamytė. Tik dabar suprantu, kaip jai, 
vargšei, buvo sunku auginti dvi mergaites. 
Darbo nebuvo, mus maitino karvutė, 
gabaliukas žemės; gyvenom sunkiai, bet 
taip gyveno beveik visi tais laikais. Sesutė 
baigė Kauno amatų mokyklą, iš kurios ją, 
dar nepilnametę, ne savo valia ištrėmė, kito 
žodžio nerandu, nors oficialiai jau trėmimai 
baigėsi, į Tadžikistaną, Leninabado šilko 
kombinatą, dirbti. Sesutė neatidavė manęs 
svetimiems ir išsivežė į Tadžikistaną. Taip 
aš praradau savo Tėvynę, kurią mylėjau 
visa savo vaikiška širdele, ir dieną naktį 
svajojau sugrįžti. Bet svajonės kartais ir 
lieka svajonėmis, o gyvenimas eina savo 
keliais. Nuo 16 metų pradėjau dirbti šilko 
kombinate, vakarais mokiausi mokykloje, 
vėliau – vėliau Vladivostokas.“ 

Nuo 1967 m. Laima gyveno Vladivosto-
ke, ekonomikos mokslus baigė Maskvoje, 
dėstė Primorės politechnikume. Subūrė Vla-
divostoko lietuvius ir su jais įkūrė lietuvių 
visuomeninę organizaciją „Gintaro krantas“, 
nuo 2001 m. gyvena Karaliaučiuje, kelerius 
metus buvo Karaliaučiaus miesto Liudviko 
Rėzos lietuvių kultūros draugijos pirmi-
ninke, dabar aktyvi jos narė ir lietuviškos 
mokyklėlės vadovė bei mokytoja, kurios 
laukiama kaip išganymo šeštadieniais ir 
sekmadieniais. 

Jos užburiančio balso ir kerinčios šypse-
nos laukia ne tik lietuvaičiai, bet ir tie, kurie 
nori išmokti kaimynų – lietuvių – kalbos, 
nori įsiskverbti į Lietuvos istoriją, ekonomi-
ką, kurie supranta, kad gyvenama kaimy-
nystėje ir tik kaimynus visokeriopai pažinus 
galima su jais atviriau bendrauti. 

Šiais metais mokyklą lanko 29 įvairaus 
amžiaus asmenys. Dirbama šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Mokyklos tikslai – puoselėti 
lietuvių  tautinę ir kalbinę tapatybę, mokytis 
kalbėti lietuviškai, supažindinti tėvus ir jų 
vaikus su dabartiniu Lietuvos gyvenimu, jos 
tradicijomis, puoselėti norą gyventi Lietuvoje, 
skiepyti pasididžiavimą savo tauta. Vaikai  
mokosi ne tik lietuvių kalbos, bet ir švenčia 
visas lietuvių tautines bei religines šventes, 
dalyvauja srities dainų festivalyje „Skambėk, 
skambėk, lietuviška dainele“, lietuvių kalbos 
olimpiadose, piešinių konkursuose, kuriuos 
organizuoja Karaliaučiaus srities lietuvių kal-
bos mokytojų asociacija (pirmininkas Aleksas 
Bartnikas). Mokiniai noriai dalyvauja pačių 
organizuojamuose kasmetiniuose piešinių 
konkursuose „Šalis ta Lietuva vadinas“, daž-
ni įvairių susitikimų dalyviai. Juos pamatysi 
prižiūrint Liudviko Rėzos paminklą: tvarkant 
aplinką, dedant gėlių prie jo. 

Šįmet mokykla minės savo 5 metų jubi-
liejų, ta proga numatoma ekskursija į žiląją 
Lietuvos sostinę Vilnių. Už tuos penkerius 
metus ateinantys ir ateisiantys į šią mokyklą 
dėkoja buvusiam Šv. Šeimynos bažnyčios 
kunigui kanauninkui Anuprui Gauronskui, 
lietuviškų parapijų Karaliaučiaus krašte 
steigėjui, lietuviškos mokyklos steigėjui, 
Žmogui, suprantančiam, kad tautos gyvas-
tis – jos protėvių kalboje, jos istorinių šaknų 
pažinime (atskleidime), Žmogui, skelbian-
čiam tikrą Dievo žodį, leidžiančiam suprasti, 
kad Dievo žodis neatskiriamas nuo darbų: 
žodis ir darbai eina sutartinai. Jo, Anupro, 
pasigenda Šv. Šeimynos bažnyčia, o ypač 
į ją susirenkantys lietuviai, deja, jų gretos 
mąžta, bet jie dar gyvi... O Kunigu džiaugiasi 
Tilžės bažnyčios parapijiečiai: jis pasitinka 
į pasaulį atėjusius, palydi iš jo išeinančius, 
teikia ramybę gyviesiems... 

Na, o Laimos darbas pažymėtas auksiniu 
garbės ženklu „Už nuopelnus“, daugeliu 

Malonus mokyklos rūpestis – Liudviko Rėzos paminklo priežiūra. Pirma iš dešinės –
Laima Drazdauskaitė-Meščeriakova

Lietuvių bendruomenės Karaliaučiuje ansambliai „Penke vaike“ (vyrų) ir „Gabija“ (moterų). 
Pastarajame dainuoja ir Laima Drazdauskaitė-Meščeriakova  (pirma iš dešinės)

Įteikiant apdovanojimus. Pirma iš 
dešinės – Laima Drazdauskaitė-Meščeriakova, 

per vidurį – Karaliaučiaus srities lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas 

Aleksas Bartnikas

padėkos raštų, atminimo dovanomis, mielu 
vaikučių bei jų tėvelių žvilgsniu...

„Aš labai didžiuojuosi, kad galiu savo 
darbu, nors mažu meilės lašeliu prisidėti 
prie lietuvybės puoselėjimo ir  būti reikalin-
ga savo Tėvynei“, – sako Laima Drazdaus-

kaitė- Meščeriakova. O sveikindama visus 
Vasario 16-osios proga, prideda: „Nuošir-
džiai sveikinu Jus šios iškilios šventės proga 
ir linkiu daug laimingų akimirkų, sveikatos, 
geriausios kloties, o, svarbiausia – kurkime 
Lietuvos gerovę savo naudingais darbais.“ 

Lietuvos laisvės kovotojai

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu 
po mirties apdovanoti Dzūkijos partizanai

Gintaras LUČINSKAS, Alytus
Iškilmingo Kovos 11-osios minėjimo ir 

Krašto apsaugos ministro ir kariuomenės 
vado apdovanojimų įteikimo ceremonijoje 
(š .  m.  kovo 7 d.)  Krašto apsaugos 
ministerijos Baltojoje salėje du dzūkai 
(pavardės paryškintos – red. past.) po 
mirties apdovanoti Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu*. Asmenys, šiais 
metais apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrė-
jų savanorių medaliu: Algimantas BATVINIS, 
Eligijus GREIČIŪNAS (po mirties), Marijus 
KALEININKAS, eil. Kostas MAČIONIS, 
slapyv. Žvalgas (po mirties), Darius PO-
VILAITIS, Hartmut REIMANN, Sigitas 
SABATAITIS, eil. Šakir SADYGOV (po 
mirties), Vidas ŠAKNAITIS (po mirties), eil. 

Julijonas (Julius) ŠIURSKIS (ŠURSKAS) 
(po mirties).

Apdovanojimai buvo įteikti žuvusiųjų 
partizanų artimiesiems. Šių metų kovo 
11-ąją Kostui Mačioniui būtų sukakę 90 
metų. Simboliška, kad tokia data sutapo su 
apdovanojimo įteikimu. 

*Lietuvos kariuomenės kūrėjų savano-
rių medalis (įst. 1928, dail. Adomas Smetona) 
teiktas karininkams ir kareiviams, 1918–1920 
m. stojusiems savanoriais į Lietuvos kariuo-
menę. Dabar medaliu apdovanojami asme-
nys, itin uoliai ir atsidavusiai kūrę ir stiprinę 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugą po 
1990 m. kovo 11 d., ginkluoto pasipriešinimo 

1940–1990 m. okupacijoms dalyviai, įstatymo 
nustatyta tvarka pripažinti kariais savano-
riais. Nuo 2003 m. Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu apdovanoja krašto 
apsaugos ministras.

Medalio averse: rankoje laikomo kala-
vijo, perkertančio grandinę ir šarvuotoje 
rankoje laikomą kalaviją, vaizdas. Antrame 
plane – Gedimino pilies bokštas. Reverse: 
įrašas „LIETUVOS SAVANORIUI“ (1928–
1940 m. – „1918–1920 / SAVANORIUI“), 
kurį iš apačios gaubia ąžuolo ir lauro šakos. 
Kaspinėlis – žalias, su trimis raudonomis 
juostelėmis (Lietuvos nacionalinio muziejaus 
inform.).

Arturo Čiro nuotr.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas 
įteikia apdovanojimą partizano Kosto Mačionio 

seseriai Onai Čirienei (Mačionytei)
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2013 m. paskelbti 1863-iųjų sukilimo metais

1863 m. sukilimo pėdsakais 
Sukilimo vadai vilkaviškiečiai

Antanas ŽILINSKAS, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius, Vilkaviškis
Istorijos archyvai galėtų daug papasa-

koti apie 1863 m. sukilimo įvykius Suval-
kijoje. Ypač vertingi sukilėlių atsiminimai, 
dokumentai yra saugomi Lenkijoje, Rusi-
joje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Iš trumpų 
Lietuvoje skelbtų šaltinių žinome ir keletą 
sukilimo vadų ir aktyvių sukilėlių iš Vil-
kaviškio krašto.

Prasidėjus sukilimui Augustavo 
vaivadijos komisaro padėjėju paskiriamas 
Rapolas Blonskis. Šis vilkaviškietis dar 
1846 m. už „antikarinę“ veiklą buvo 
ištremtas į  Sibirą, o po amnesti jos 
apsigyveno Vilkaviškyje. Po sukilimo 
pralaimėjimo R. Blonskis emigravo į 
Prancūziją.

Tarp sukilimo vadų minimas inžinie-

rius iš Vilkaviškio Čempinskis, kovojęs 
prie Seinų, Augustavo apylinkėse. Tragiš-
ką lemtį Vilkaviškyje sutiko buvęs carinės 
kariuomenės karininkas Bykauskas, čia 
caro baudžiamųjų būrių sušaudytas. Ma-
rijampolės apylinkėse pasižymėjo Antanas 
Budrys, 1863 m. liepos 3 d. patekęs į nelais-
vę, kalintas Suvalkuose, po to išgabentas į 
Daugpilio tvirtovę ir sušaudytas.

Sukilime aktyviai dalyvavo ir totoriai, 
kilę iš Bartininkų apylinkių. Tai Aleksan-
dras Bučaskis, slapyvardis Mulbas, kovęsis 
Suvalkų apylinkėse, kalintas Kalvarijos 
kalėjime. Už dalyvavimą sukilime buvo 
suimtas ir 1965 m. mirė kalėjime buvęs caro 
armijos kapitonas Samuelis Bučaskis. Jis 
palaidotas Vinkšnupių totorių kapinėse.

Pajevonio kapinėse palaidotas sukili-
mo rėmėjas kunigas T. Senkus – Senkaus-
kas. Už paramą sukilėliams ištremtas į 
Sibirą. 1868 m. į JAV emigravo sukilimo 
dalyvis iš Kaupiškių Mykolas Tvarauskas. 
Kautynėse sužeistas sukilėlis gyvendamas 
Amerikoje 1879 m. išleido pirmą lietuvišką 
laikraštį. Yra žinių, kad sukilimo dalyviai 
yra palaidoti Gražiškių, Bartninkų kapinė-
se. Pajevonio apylinkėse yra pasakojama 
apie tragišką įvykį Puodžiūnų sodyboje. 
Poetas K. Bradūnas yra rašęs, kad jo mo-
čiutė rodžiusi vietą, kur sukilėliai pakorė 
Puodžiūnus už tai, kad jų sodyboje buvo 
apsistojęs caro kariuomenės baudžiamasis 
būrys.

K. Inkratos nuotr.
Sukilėliams atminti pastatytas kryžius Antanavo 

centre primena, kad čia vyko istoriniai įvykiai

Čystos Būdos (Pilviškių) mūšis
Antanas ŽILINSKAS, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius, Vilkaviškis

Sukilėlių židiniu Marijampolės apskrityje 
tapo Antanavo dvaras. Čia į įvykusiame įtakin-
gų bajorų susirinkime karštą kalbą pasakė bajo-
ras Kiprijonas Akordas. Augustavo vaivadijos 
kariniu viršininku išrenkamas Šveikauskas. 
Kuriasi sukilėlių būriai vadovaujami k. Blons-
kio, V. Mročkovskio (V. Kaminsko), pulkininko 
A. Andriuškevičiaus, P. Suzino, S.Katiliaus.

Iš gyventojų prisiminimų ir archyvų įdomios 
medžiagos yra paskelbęs kunigas, istorikas 
Vaclovas Strimaitis. Istorinių apybraižų 
knygelėje ,,Bagotoji“ jis aprašo Čystos Būdos 
(Pilviškių), liaudyje dar vadinamą Šilakoju, 
mūšį. Dar 1959 m. jis iš Bagotosios apylinkių 
gyventojų, smuikininko, aklo Dainiaus Sutkaus 
užrašęs baladę apie lenkmečio laikų mūšį, o iš 
Petrės Tampauskienės dainą, kurioje skamba 
šie žodžiai: ,,Šilakojį ant kalnelio ten juos 
užkapojo, o Gavaltuvoj ant kapinių kūnus 
palaidojo.“ Tolimas šių įvykių aidas išlikęs 
net iki šių dienų. Kai šį rudenį su Antanavo 
seniūnu Urbonu aplankėme Šilakojo mišką, 
vietinis gyventojas prisiminė, kad jo mama 
pasakojusi, jog prie šio miško kazokai sukapoję 
K. Kalinausko sukilėlius. Kiek nustebino šio 

sukilimo vado vardo prisiminimas Suvalkijoje. 
Tačiau pasidomėjus giliau, išaiškėjo, kad 
K. Kalinauskas sukilimui vadovavo Gardino 
apylinkėse, tad jo vardas buvo gerai žinomas 
mūsų kraštuose.

Istorikas V. Strimaitis sukilėlių neideali-
zuoja ir pateikia apie juos pikantiškų detalių. 
Pilviškių, Gavaltuvos ir Antanavo apylinkėse 
koncentravosi pagrindinės sukilėlių jėgos ir 
čia buvo lemta įvykti pirmam sukilėlių mūšiui 
ne tik Suvalkijoje, bet ir Lietuvoje. Sukilėlių 
būriai rinkosi Bebruliškėse, nes čia buvo 
Pilviškių urėdijos centras ir eigulių mokykla. 
Pirmiesiems būriams vadovavo Čystos Būdos 
palivarko lankytojas K. Jastrzebskis (Jaščems-
kis). Jo vadovaujami sukilėliai ir Marijampolės 
gimnazistai, vadovaujami mokytojo Žilinsko 
ir buvo pirmieji susikovę su caro generolo 
Suchodolskio vadovaujamais trimis husarų 
eskadronais.

Pasak istoriko V. Strimaičio, sukilėliai 
turėjo lauko virtuvę, budelį (koriką) ir virvių. 
Laukdami paramos Čystoj Būdoj linksminosi 
su degtinės taurele rankose. Iš žvalgybos grįžęs 
Klimas (slapyvardis Jonas Bazilius), pranešė 

apie artėjančius baudėjus. Sukilėliai traukėsi 
prie Pilvės į Šilakojo mišką, kaudamiesi Regio 
lauke. Šį epizodą kunigas V. Strimaitis aprašo 
iš išlikusio sukilimo dalyvio pasakojimo. Tas 
sukilėlis kaip elgeta miręs Bardauskuose, Gižų 
valsčiuje.

Nelygioje kovoje sukilėliai buvo raitelių 
užkapoti, likę gyvi slapstėsi Pilvės pakrantė-
se, kiti Nendrinių pašešupiuose ar pačiame 
Šilakojyje. Prie šito miško buvo užkapotas ir 
sukilėlių vadas, manoma Čystos Būdos palivar-
ko lankytojas K. Jastrzebskis. Jo žuvimo vieta 
buvo žymima kryžiumi, įkeltu į eglę. Šio krašto 
gyventojai išsaugojo tradiciją. Dar ir dabar 
Šilakojo pakraštyje eglėje kabo kryželis.

Sukapotus sukilėlius (apie 30–40), mūšio 
lauke esą matė Kalvio Dielininkaičio pati su 
dukra. 

Kai kuriuos žuvusius sukilėlius pasiėmė 
giminės, kiti buvo palaidoti Gavaltuvos ka-
pinėse. Esą tris vežimus dar nuvežė į Ąžuolo 
Būdos kapines ir palaidojo ties Lesickio kripta. 
Dar kiti palaidoti Kirsnokiškėje (Zakryzai arba 
Buizinė). Plioplių kapinėse palaidotas Slėkta 
Karvauskas. Mūšyje sužeistas gyvas išliko 

Demikis iš Talkiškių kaimo, Triešių Virpša ir 
Petruškevičius. 

Šis mūšis liaudies atmintyje išliko per visą 
šimtmetį. Prisimindami kautynes kaimiečiai 
sakydavę: ,,Tai buvo, kaip prie Šilakojo.“

K. Inkratos nuotr.

Antanavo koplyčia, kurios rūsiuose buvo 
slepiami 1863 m. sukilėlių ginklai

Spaudoje skaitome malonius žodžius – 
Žemaitijos žemė išaugino daug žymių žmonių 
ir išleido į pasaulį gilinti žinias, kad galėtų 
perduoti jaunajai kartai. Sugrįžta žymūs 
žmonės į mylimą Tėvynę.

Kazimieras Kirilo Petraitis gimė 1927 m. 
lapkričio 11 d. Mirė 2010 m. lapkričio 22 d. 83 
metų amžiaus Prince George ligoninėje (Che-
verly, Maryland (MD), JAV), ištikus širdies 
priepuoliui. Palaidotas Jurbarko r. Skirsne-
munės kapinėse. 

Kazimieras gimė mažame Vytėnų mies-
telyje, istoriniame kunigo Antano Petraičio 
nupirktame Zamkaus dvare. Antrojo pasau-

Pasaulio išmintis jaunimo švietimui
linio karo metu jo šeima turėjo palikti namus, 
buvo pateiktas tūris stovykla „Wahnen“. Kun 
A. Petraitis dirbdamas Čikagoje dvarą ir pilį 
pavedė prižiūrėti savo broliui Kazimierui, 
jis savo suaugusį sūnų Zenoną pasiėmė 
dirbti dvaro ir pilies valdytoju. Zenonas 
dvare vedė. Marcelei ir Zenonui gimė sūnus, 
kurį pakrikštijo kun. A. Petraičio brolio 
vardu – Kazimieras. Jis būdamas 18 metų 
išvyko mokytis į JAV: mokėsi kalbų daugelyje 
valstybių, gilino žinias, kad pažintų pasaulį 
ir daugiau duotų žinių jaunimo švietimui. 
Jis dėstė universitetuose anglų kalbą, vėliau 
jį pakvietė dirbti Kongreso bibliotekoje 
mokslininku.

Dr. K. Petraitis atidavė visas jėgas 
vargstantiems ir vaikams. Jo garbinga 
pasiaukojanti veikla bus minima amžiais, jis 
mylėjo visą Dievo kūriniją, buvo religingas. 
Malonūs prisiminimai išliks ne tik istorijoje, bet 
ir žmonių širdyse. Galbūt kada nors jaunimas 
ar tie, kuriems jis daug padėjo, įamžins 
dr. K. Petraičio kaip garsaus mokslininko, 
kalbininko, jaunimo globėjo atminimą.

Dr. K. Petraitis Kongrese dirbo 25 metus. 
Malonu paminėti, kad dovana ir pagerbimas 
tampa istoriniu kaip dr. Kazimiero dėdei, 
mokslininkui, astronomui kun. Antanui 
Petraičiui už dovanotą istorinį Zamkaus 
dvarą ir pilį su visu turtu ir maistu. Už tai 
labai dėkingi ir išradingi vienuoliai saleziečiai 
kun. A. Petraičiui pastatė koplytėlę 1937 m., 
po atvykimo. Ant aukšto kalno, apsupto 
čiurlenančio upelio, keturi kaskadiniai 
tvenkiniai puošia ir pilį. Minima graži 
legenda, kad ant šio kalno tarp ošiančio 
parko palaidotas kunigaikštis Vytenis ir 
jo žmona. Vienuoliai pagal A. Valaičio 

sukurtą itališkos architektūros projektą pastatė 
koplytėlę ir lietuvių bei lotynų kalbomis užrašė 
koplytėlės priekyje: ATLYGINK VIEŠPATIE 
IŠTIKIMIESIEMS IR MIELAŠIRDŽIAMS. Vie-
nuoliai savo fundatorių gerbdami jo palaikus 
perkėlė iš Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios 
šventoriaus į koplytėlę. 

Kunigas, mokslininkas, astronomas, 
žymus Lietuvos tautinio atgimimo dalyvis, 
paskutinis pilies ir Zamkaus dvaro 
savininkas. Kunigas, mokslininkas papildė 
istoriją nuveiktais darbais Lietuvai.

1955 m liepos 2 d. K. Petraitis gavo filosofijos 
bakalaurą Belgijos Leveno katalikiškame 
universitete, o 1955 m. rugsėjo 30 d. politikos 
ir socialinių mokslų magistro laipsnį Leveno 
tarptautinės viešosios ir privatinės teisės 
(pvz. įstatymų konfliktų). 1965 m. balandžio 
30 d. Oksfordo universiteto Šv. Kotrynos 
koledže apsigynė disertaciją „Arabų versija 
Aristotelio  meteorologijos. Pirmasis leidimas 
ir komentarai“ ir tapo filosofijos mokslų 
daktaru.

Dr. K. Petraitis gavo JAV pilietybę 1972 m. 
rugsėjo 28 d. Dirbo Kongreso bibliotekoje 25 m. 
Jo puikūs kalbiniai įgūdžiai leido jam išversti 
šimtus straipsnių į anglų kalbą, kuriais galėjo 
naudotis Kongreso nariai ir mokslininkai visa-
me pasaulyje. Atliko tyrimų apie stratosferos 
ozono, klimato kaitą, maisto produktų gamybą 
ir mitybos įpročius, jų įtaką aplinkai. 

Prieš tapdamas JAV piliečiu, dr. Petraitis 
dėstė Amerikos, Libano, Indijos, Ispanijos, 
Egipto universitetuose. Nusimanė apie aktua-
lius pasaulio įvykius, buvo daugelio tarptauti-
nių draugijų narys, įskaitant Draugai Angolos 
(vaikams) ir Tarptautinis Pasaulio Teismas.

Dr. K. Petraitis parėmė mokyklas bei naš-

laičių prieglaudas keliose šalyse, šeštadienines 
mokyklas Vokietijoje ir vienuolynus Lietuvoje. 
Taip pat padėjo užsienio studentams, ieškan-
tiems geresnio išsilavinimo. Dalyvavo Šv. 
Ambraziejaus katalikų bažnyčios Cheverly 
(MD) veikloje.

Dr. K. Petraitis buvo ne tik talentingas lin-
gvistas, bet ir geras sodininkas: išėjęs į pensiją 
mėgo prižiūrėti gėles. Labai maloniai rūpinosi 
viskuo, kas gyva ir kas būdavo jo kieme. Kun. 
A. Petraitis ir dvaro valdytojas Zenonas, Ka-
zimiero tėvas, įdėjo daug pastangų, ypač po 
pilies gaisro, kad ateities kartoms išliktų kultū-
ros paveldo paminklai, kad jie būtų apsaugoti 
nuo sugriuvimo. Istorinis Zamkaus dvaras ir 
koplytėlė paskelbta kultūros vertybe ir įrašyta 
į Kultūros paveldo saugojimo registrą. 

Dr. K. Petraičio dvi seserys, trys broliai ir 
dukterėčia gyvena Lietuvoje, o draugai tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje.

P. PETRAITYTĖ-PETRAITIENĖ, 
Vilnius

Straipsnyje „Kunigas, mokslininkas, 
ištiesęs ranką vienuoliams saleziečiams“, 
spausdintame „Vorutoje“ 2013 m. vasario 
2 d. Nr. 3 (767), p. 14–15, įsivėlė netikslumas. 
Kunigo, mokslininko, astronomo 80-ties 
mirties metinių paminėjimui skirtame jam 
straipsnyje viduryje sakinio per klaidą įsivėlė 5 
netikslūs žodžiai, kunigas papildė ne legendą, 
bet Lietuvai nuveiktais darbais. Observatorijos 
istorijos knygos autoriaus inicialai turi būti 
tokie: Dr. B – za Kaunas, 1927. Atsiprašome 
giminių ir skaitytojų.

Redakcija

Dr. Kazimieras Petraitis
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Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970) – 
visuomenininkas, blaškomas politinių vėjų

Prof. dr. Juozas SKIRIUS, Vilnius
2012 m. lapkričio 14 d. vakare Venclovų 

namuose-muziejuje (Pamėnkalnio g. 34, 
Vilnius) susirinko nemažai žmonių prisiminti 
dailininkę Mariją Cvirkienę ir paminėti 
lietuvių visuomenininko, kultūros veikėjo 
bei diplomato Karolio Račkausko-Vairo 
130-ojo jubiliejaus. Renginyje dalyvavo ir 
prof. Tomas Venclova, kuris pasidalino 
prisiminimais apie savo senelio iš motinos 
pusės brolį.

Tenka apgailestauti, kad dar neturime 
platesnės sintezės apie šį tikrai įdomų, 
įvairiapusišką ir pakankamai kontroversišką 
asmenybę. Štai ką apie K. Račkauską-
Vairą, dar jam esant gyvam, rašė jį gerai 
pažinęs iš bendros veiklos tarp JAV lietuvių, 
artimas pažiūroms JAV lietuvių socialistų 
savaitraščio Keleivis redaktorius Stasys 
Michelsonas: „Jo biografija turėtų būti 
įdomesnė negu kitų, tačiau kada ir kur jis 
gimė, neturim aiškių žinių. Bendrai galima 
pasakyti, kad tai buvo įdomi asmenybė: 
buvęs klerikalas, nepaprastai darbštus 
ir produktyvus plunksnos darbininkas, 
rašytojas, poetas, laikraščių redaktorius, 
pagaliau bendrovių kūrėjas, spekuliantas 
ir nelaimingas diplomatas“1. Taigi, tomis 
keliomis eilutėmis, keliais štrichais 
S. Michelsonas iš esmės apibūdina ilgą ir 
labai turiningą gyvenimo ir veiklos kelią, 
atkreipia dėmesį į asmenybės stipriąsias bei 
silpnąsias puses.

Turima enciklopedinė medžiaga rodo, 
jog K. Račkauskas-Vairas gimė 1882 m. 
lapkričio 4 d. Šiaudinės bažnytkaimyje, 
Papilės valsčiuje, Šiaulių apskrityje 
vargonininko šeimoje, augo Janapolėje. 
Mokėsi Luokėje, vėliau Šiaulių gimnazijoje, 
bet dėl politinių aplinkybių 1900 m. baigė 
Tartu gimnaziją Estijoje. 1900–1904 m. 
mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, dar 
vadinamoje Žemaičių seminarijoje2, kuri jam 
davė galimybę puikiam to meto sąlygomis 
išsilavinimui. Tačiau seminarijos nebaigė, 
nes, matyt, keitėsi pažiūros. Metė seminariją 
ir 1905 m. išvyko į Peterburgą, kur, kiek 
žinoma, buvo įsidarbinęs lenkų žurnalo 
Kraj redakcijoje, o po to Lietuvių laikraščio 
techniniu redaktoriumi. Tuo pačiu metu jis 
buvo ir Vilniaus žinių korespondentas, rašęs 
apie valstybės Dūmos darbą. JAV lietuvių 
enciklopedijoje nurodoma, jog Karolis „dėl 
politinės veiklos 1906 m. iš Petrapilio pabėgo 
į Ukrainą, kur dirbo prie geležinkelio; 1907 
m. pasitraukė į Šveicariją ir per Prancūzija 
išvyko į JAV“3. Apsigyvenęs Brukline, 
jis įsijungė į lietuvių kuopą, ėmė rašinėti 
socialistų spaudoje, ruošė jų atsišaukimus, 
tapo leidinio Kova redaktoriumi. Išvertė 
A. Bebelio veikalą Moteris ir socializmas. Be 
to, aktyviai dalyvavo teatrinėje veikloje, 
rengiant Bruklino lietuvių vaidinimus. 1907–
1912 m. išeiviams kilo mintis šviesti paprastus 
žmones – buvo įkurta Lietuvaičių apšvietos 
draugija Brukline, kuri pageidaujantiems 
paklausyti kiekvieną savaitę organizuodavo 
po dvi paskaitas. Ši draugija net tarp 
tautiečių įgijo Lietuvių universiteto vardą. 
Mums žinoma, kad K. Račkauskas čia skaitė 
savo pirmą paskaitą 1908 m. vasario 27 d. 
tema Socializmo istorija. Tačiau kai lietuvių 
socialistų vadovybė pasuko iš tautinio kelio, 
Lietuvių socialistų sąjungos 19-tos kuopos 
Brukline, kuriai priklausė Karolis, atskilo 
dalis narių įkūrė Progreso ratelį, vėliau virtusį 
į Liaudies mokyklą, kur paskaitas skaitė ir 
K. Račkauskas4.

1909 m. išvyko į Skrentoną Pensilvanijoje, 
kur, dr. Jono Šliūpo rekomenduotas, 
įsidarbino Lackawanna Trust Company 
užsienio skyriuje. Skrentone suartėjo ne tik 
su J. Šliūpu, bet ir su Kleopu Jurgelioniu 
ir Vladislovu Dembskiu. Su jais 1910 m. 
įsteigė periodinį leidinį Laisvoji mintis, 
kurios redaktoriumi tampa K. Račkauskas-
Vairas. JAV lietuviai socialistai jį laikė 
artimu sau žmogumi ir nutarė paremti 
K. Račkausko kandidatūrą į įtakingos 
Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) 
organizacijos periodinio organo Tėvynė 
redaktorius. 1911 m. Baltimorėje SLA 26-

ajame Seime delegatams balsuojant už 
K. Račkauską pasisakė 42 delegatai, o už 
Juozą Širvydą – 24 delegatai. Kaune 1934 
m. išėjusioje knygoje Aušrininkas Jonas 
Šliūpas K. Račkauskas prisiminė: „Būčiau 
gal nepatekęs į Tėvynės redaktoriaus suolą, 
jei ne energingas įtikinąs ponios Šliupienės 
padrąsinimas eiti į Susivienijimą ir padėti 
šioje broliškos savišalpos organizacijoj 
pravesti pribrendusias reformas, kurių 
pareikalavo valstijiniai įstatymai. Daktaras 
Šliūpas taip pat sielojosi Susivienijimo 
likimu, nes tai buvo jo su kitais sumaniais 
lietuviais sumanyta ir įkurta Amerikos 
lietuvių organizacija.“ Tėvynės redaktoriumi 
jis išbuvo nuo 1911 m. birželio iki 1919 m. 
rugsėjo 10 d.5 Jam buvo garantuotas 
pragyvenimas ir galėjo visiškai pasinerti 
į lietuvišką veiklą. JAV lietuvių veikėjas 
Vytautas Širvydas pažymėjo, kad jis laikraštį 
vedė pažangios tautinės kultūros keliu, 
visur keldamas Susivienijimo svarbą JAV 
lietuviams. Agituojant už Susivienijimo 
išplėtimą, Karolis 1912 ir 1913 m. parašė ir 
išleido dvi propagandines knygutes. Šalia to 
1916–1920 m. penkis SLA kalendorius, pilnus 
visokių informacijų ir skatinimų įsirašyti į 
Susivienijimą. 1915 m. parašė 298 puslapių 
knygą Amerika, arba rinkinys faktų žinotinų 
Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliavusiems 
lietuviams, papildydamas dar 1899 m. išleistą 
buvusio SLA prezidento kunigo Jono Žiliaus 
knygelę Lietuva Amerikoje nauja medžiaga 
apie JAV lietuvių kolonijas, veikėjus, apie 
SLA naudą. Propagandinė veikla davė 
rezultatų: į SLA 1911 m. įsirašė 89 nariai, 
1912 m. – 848, 1913 m. – 1815, 1914 m. – 2500, 
o 1915 m. – 3023 narių6. K. Račkauskas 
Amerikoje subrendo kaip patyręs laikraščių 
leidėjas ir leidinių autorius, kaip pripažintas 
organizatorius. Aktyviai dalyvavo lietuvių 
laikraštininkų suvažiavimuose (nuo pirmojo 
1910 m. Brukline). Dažnai buvo renkamas, 
ypač kairiųjų dėka, į vadovaujamus organus. 
Pavyzdžiui, SLA 28-ajame Seime 1914 m. 
gegužės 25–30 d. Vaterburyje, Konektikuto 
valstijoje, renkant Seimo sekretorių, Karolis 
gavo 21 balsą, kai savaitraščio Lietuva 
redaktorius, tautinės pakraipos atstovas 
Bronius K. Balutis surinko tik 4 balsus. 

1914 m.  įs i l iepsnojus  Pirmajam 
pasauliniam karui, lietuvių tautai iškilo 
reali galimybė galvoti apie Lietuvos 
valstybės sukūrimą. Tam pritarė ir didžioji 
dalis išeivijos. Spaudos bendrovės vardu 
jos sekretorius, Tėvynės redaktorius K. 
Račkauskas, SLA prezidentui Pranui 
Živatkauskui pritariant, spalio 1–3 d. sušaukė 
antrąjį Amerikos lietuvių politinį visuotinį 
Seimą Brukline. Pats Karolis, prisimindamas 
tas dienas, rašė: „Po Seimo pasireiškė 
aiškus mūsų pažangioje visuomenėje 
skilimas: socialistai griežtai atsiskyrė nuo 
tautiečių.“ K. Račkauskas-Vairas pasuko 
paskui dr. J. Šliūpą tautine linkme. Bandant 
išvengti šio skilimo neigiamų padarinių 
SLA organizacijai ir ypač pradėtoms rinkti 
aukoms, skirtoms nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvos žmonėms šelpti, visuotiniame 
Seime buvo priimta rezoliucija, kurioje 
pasakyta: „Amerikos lietuviuose žymiai 
reiškiasi trys srovės, kurių kiekviena turi 
įsteigusi savo kontroliuojamus šalpos 

fondus. Susivienijimas turi visų srovių 
žmones nariais, todėl privalo stovėti virš 
partijų. Kaip nepartinė organizacija SLA 
privalo reikšti visoms srovėms sąjausmą 
ir moralę paramą jų kilniam šalpos darbui, 
todėl rems visas įstaigas, kurios tik rūpinsis 
nuo karo nukentėjusių šelpimu.“ Veikiant 
Seimui tautiečiai formaliai suorganizavo 
savo partiją, pasivadinusią Sandara. Jie 
įkūrė Lietuvos gelbėjimo ir Autonomijos 
fondą, kurio pirmininku tapo dr. J. Šliūpas, 
o sekretoriumi – K. Račkauskas. Aukų 
rinkimas tarp JAV lietuvių įvairiems 
Lietuvos kultūros reikalams dar prieš karą 
buvo populiarus dalykas. Atvykdavo ne 
vienas iškilus lietuvių veikėjas agituoti ir 
rinkti pinigus. Karolis visuomet palaikė ir 
rėmė atvykusius mūsų tautos šviesuolius: 
1911 m. rašytoją Vaižgantą, 1913 m. – Joną 
Basanavičių ir Martyną Yčą, 1916 m. – 
advokatą Andrių Bulotą ir rašytoją Žemaitę 
bei kt. Norėdami prisidėti prie būsimos 
Lietuvos valstybės ekonominio pakilimo, 
1916 m. rugsėjo 29–30 d. SLA veikėjai: J. 
O. Širvydas, V. K. Račkauskas, J. Strimaitis 
ir A. B. Strimaitis, įkūrė Lietuvos atstatymo 
bendrovę ir užsibrėžė surinkti iki 5 milijonų 
dolerių. Iki 1918 m. surinko beveik 365.000 
dolerių. Vėliau bendrovė bankrutavo, 
atnešdama indėlininkams nuostolius. 
Prie bankroto prisidėjo jos organizatoriai, 
kurie išsimokėjo sau nemažas algas už 
jos organizavimą ir veiklą: Romanas 
Karuža gavo – 29.123 dol., V. Račkauskas – 
19.101 dol., J.Strimaitis – 18.880 dol., A. 
S. Trečiokas – 11.263 dol. ir kt. Be to, 
organizatoriams nesisekė investuoti7. S. 
Michelsonas pabrėžė, kad K. Račkausko 
nelaimė, jog jis „buvo labai išlaidus“. 
Nesisekė toms bendrovėms, kurias jis 
organizavo: Lietuvos atstatymo bendrovė, 
Resurcinas, New York Baltic States Bank – visos 
jos žlugo8. 

Prof. T. Venclova kalbėdamas pripažino, 
jog jo senelio broliui nesisekė veikti praktinė-
je verslo srityje. Čia jam aiškiai trūko ir pa-
tirties, ir talento. Tačiau kultūrinėje, propa-
gandinėje ir politinėje veikloje buvo vienas iš 
pirmųjų. Aktyviai veikė nuo 1917 m. įkurtoje 
Amerikos lietuvių tautinėje taryboje, vietos 
tautininkų politiniame organe. Mums yra 
žinoma, kad Karolis buvo paskirtas į JAV 
lietuvių delegaciją derėtis su JAV lenkais 
Filadelfijoje dėl Lietuvos teritorijų9. Nuo 
tada prasideda jo, kaip būsimo diplomato, 
karjera. Baigęs redaktoriaus darbą, Karolis 
iš vyksta į Lietuvą kelti jos ekonominio 
gyvenimo, bandyti JAV lietuvių surinktais 
pinigais organizuoti krašte pramonines 
bendroves. Bet netrukus įsisuka į Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos veiklą. Užsienio 
kalbų (rusų, lenkų, anglų, prancūzų, atrodo, 
ir vokiečių bei lotynų) mokėjimas jam pa-
dėjo įsitvirtinti šioje valstybės struktūroje. 

Jis buvo ne vienintelis išeivijos atstovas, 
įsiliejęs į Lietuvos jaunos diplomatijos tarpą. 
Čia darbavosi Bronius K. Balutis, Tomas 
Noras-Naruševičius, Julius J. Bielskis, Jonas 
Šliūpas ir kt. Pirmas išbandymas – K. Rač-
kauskas buvo įtrauktas į Lietuvos delegaciją 
deryboms su bolševikais Maskvoje 1920 m. 
gegužės 7 d., pasirengiant Taikos sutarties su 
RTFSR pasirašymui10. 1923–1928 m. jis dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje Londone sekreto-
riumi, patarėju. Tarp 1927 ir 1928 m. Karolis 
ėjo laikinojo patikėtinio Londone pareigas ir 
tuo metu jam teko vesti derybas su britais dėl 
Lietuvos skolos D. Britanijai sutvarkymo. 
Pavyko nuderėti 7 milijonus litų Lietuvos 
naudai ir procentus mokėti tik nuo 1928 m. 
(o ne nuo 1921 m.)11. Istoriografijoje tas faktas 
vertinamas gana įvairiai, nes svaro sterlingo 
kursas tuo metu buvo kritęs 30%, o procen-
tus už skolą reikėjo mokėti didelius. 

Po 1926 m. valstybės perversmo Lie-
tuvoje K. Račkauskas tapo pirmasis nau-
jojo premjero prof. Augustino Voldemaro 
konsultantas lietuvių išeivijos klausimu. 
Archyviniai dokumentai atskleidžia, kad po 
1926 m. gruodžio 24 d. abiejų pasikalbėjimo, 
Karolis parašė išsamų laišką premjerui, 
nurodydamas, ką reikėtų daryti naujai 
tautininkų Vyriausybei, siekiant pritraukti 
išeivijos dėmesį, patirtį ir kapitalus į Lietu-
vą. Jis siūlė palengvinti išeiviams Lietuvoje 
įsigyti nekilnojamąjį turtą, suteikti pilietybę, 
išplėsti Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 
personalą ir atgaivinti Informacijos biurą, 
įkurti daug garbės konsulatų, sureguliuoti 
Lietuvos laisvės paskolos sugrąžinimo JAV 
lietuviams klausimą, pagaliau pagerbti 
nusipelniusius išeivius. Taip pat siūlė savo 
paslaugas, prašydamas jį paskirti į Lietuvos 
pasiuntinybę Vašingtone ar generalinį kon-
sulatą Niujorke12. 

Račkauskų šeimos nuotrauka. Elena, Vytautas, Juozapas, Marija, Karolis, Eliza, stovi – Melchioras

Prie P. Cvirkos muziejaus, 1950 m. Iš kairės: 
A. Venclova, M. Cvirkienė, 

K. Vairas-Račkauskas, N. Tichonovas

Venclovų namų-muziejaus archyvo nuotr.

1 Michelsonas S. Lietuvių išeivija Amerikoje (1868–
1961). S.Boston, 1961, p. 389.

2 Račkauskas Karolis. Lietuvių enciklopedija. Boston, 
1961, t. 24, p. 324.

3 Ten pat.
4 Juozas O. Širvydas (1875–1935). Biografijos bruožai. 

Red. Vyt. Širvydas. Cleveland, Ohio, 1941, p. 252–253.
5 Ten pat, p. 158, 162;  Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

90-ties metų istorija 1886-1976. New York, N.Y, 1976, p. 
188.

6 Ten pat, p. 189.
7 Juozas O. Širvydas (1875–1935). Biografijos bruožai. 

Red. Vyt. Širvydas. Cleveland, Ohio, 1941, p. 326.
8 Michelsonas S. Lietuvių išeivija Amerikoje (1868–

1961). S.Boston, 1961, p. 390.
9Skirius J. Lietuvos visuomenininkas ir diplomatas 

Bronius Kazys Balutis (1880–1967). Tėvynei paaukotas 
gyvenimas. Vilnius, 2001, p. 148.

10 Ten pat, p.186–187.
11 Gaigalaitė A. Anglijos kapitalas ir Lietuva 1919–1940. 

Vilnius, 1986, p. 20.
12 1926 12  28  K.Račkausko-Vairo la iškas 

A.Voldemarui. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 
923, ap. 1, b. 472, l. 1-8.
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Mokyklų gyvenimas

„Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“
Jovita STRIUKIENĖ, Donata BARTASEVIČIENĖ, Šalčininkų r. Turgelių vidurinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytojos 

Ankstų kovo 1-osios rytą į Turgelių 
vidurinę mokyklą sugužėjo maži ir dideli, 
seni ir jauni, kas pirkti, kas parduoti, kas 
šokti ar dainuoti.

Ketvirtus metus vykstanti Kaziuko mugė 
kūrybingų mokytojų dėka išaugo į gražią ir 
didelę šventę.

Mokyklos direktorė Aušra Voverienė 

pasveikino visus susirinkusius į Kaziuko 
mugę. Į nuotaikingą pavasario šventę atvyko 
Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių 
mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliaus-
kas, vyriausioji specialistė Liudmila Petraus-
kienė, vyresnioji specialistė Jolita Kutkaitytė. 
Taip pat „Vilnijos“ draugijos pirmininkas 
habil. dr. Kazimieras Garšva, Seimo nario 
Algirdo Patacko padėjėja Nijolė Balčiūnienė, 
mokyklos įkūrėjas Arūnas Eigirdas, Cingų 
fondo pirmininkas Jonas Endriukaitis, Tur-
gelių laisvalaikio salės direktorė Danuta 
Michailovskaja, Turgelių seniūnijos socialinė 
darbuotoja Žana Rodevičienė.

Mokyklos sporto salėje stalai buvo pilni 
tradicinių šios šventės gaminių: kepinių, 
rankdarbių, suvenyrų. O už stalų – jų par-
davėjai: Turgelių vidurinės mokyklos, Juod-
šilių „Šilo“gimnazijos, Riešės gimnazijos, 
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 
mokiniai. Virš pardavėjų kabojo viliojanti 
reklama: „Ateikite, derėkitės ir turėkite!”

Susirinkusieji galėjo pasmaguriauti švie-
žiai kepamais vafliais ir gurkšnoti gardžią 
arbatą.

Į Kaziuko mugę atvyko šventės par-
tneriai Dieveniškių verslo ir technologijų 
mokyklos mokytojai ir mokiniai. Jie pristatė 
įvairius amatus. Mokė pinti iš vytelių, kepti 
meduolius, gaminti interjero detales iš bui-
tinių atliekų. Būsimosios kirpėjos visiems 
norintiems modeliavo šukuosenas.

Turgelių vidurinės mokyklos ikimoky-
klinės grupės auklėtinės prosenelė Ana Koz-
lovskaja mokė rišti verbas, derinti spalvas, 
komponuoti džiovintus augalus.

Technologijų vyresnysis mokytojas Auri-
mas Lingė su savo mokiniais įrengė medžio 
apdirbimo dirbtuvėles.

Šios šventės dalyviai susipažino su 
tradiciniais lietuvių amatais, suko smagius 
lietuvių liaudies ratelius, dainavo dainas. 
Džiaugėsi atradę naujų draugų, įsigiję mielų 
rankdarbių. 

Už pagalbą rengiant šventę dėkojame 
„Vilnijos“ draugijai ir Cingų fondui.

Ačiū visiems, kad nepasididžiavote ir į 
Turgelius atvažiavote!

Robert Višnevskij nuotr. 
Kaziuko mugės dalyviai ir svečiai. Antra iš dešinės – Turgelių vidurinės mokyklos direktorė Aušra Voverienė, 

šeštas – Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas

Projektas „Europa  scenoje“ 
Laima ŠUKEVIČIŪTĖ, Vilniaus Petro Vileišio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja

Vilniaus Petro Vileišio progimnazija nuo 
2012 m. rugsėjo mėn. įsitraukė į Comenius 
mokyklų daugiašiašalės partnerystės pro-
jektą „Europa  scenoje“ (angl. k. „Europe on 
stage!“). Tai lėlių teatro projektas, kuriame su-
sipina anglų kalba, muzika, šokis ir vaidyba, 
visa tai sujungia informacinės technologijos. 
Į šį projektą įsitraukė minėtų dalykų ir kiti 
entuziastingi Petro Vileišio progimnazijos 
mokytojai. Projekte dalyvauja 4–7 klasių mo-
kiniai. Projekto partnerius: Italiją, Vokietiją, 
Lenkiją, Turkiją, Estiją, Jungtinę Karalystę, 
Graikiją, Lietuvą ir Ispaniją, sieja pagrindinis 
projekto tikslas – skatinti mokinių ir moky-
tojų bendradarbiavimą gerinant bendravimo 
įgūdžius užsienio kalba.

2012 m. spalio 21–25 d.  įvyko parengia-
masis pirmasis vizitas Italijoje. Mažame Kječio 
miestelyje patyrėme daug teigiamų emocijų ir 
pasisėmėme gerosios patirties. Susipažinome 
su projekto partneriais: mokytojais dalykinin-
kais, mokiniais, projekte dalyvaujančiomis 
klasėmis, mokyklomis. Mokėmės siūti lėles 
ir kurti lėlių teatrą, susipažinome su Kječio 
kultūriniu paveldu. 

Antrasis vizitas į Graikiją pažėrė šūsnį 
puikių įspūdžių. „Gyvi“ ir itin komunikabi-

lūs vaikai, spalvinga aplinka ir kūrybingumą 
skatinančios dirbtuvės įkvėpė naujoms idė-
joms ir darbams. Mokėmės ir toliau mokysi-
me vaikus lėlių teatro paslapčių: kaip valdyti 
balsą, kaip mimika ir kūno kalba išreikšti ir 
pasakyti daugiau negu žodžiais, gilinsimės į 
teatro istoriją.

Jau sukūrėme bendrą projekto logotipą, 
padarėme skaidrių pristatymą apie savo mo-
kyklą, apie šalis partneres, sukūrėme trumpą 
filmuką apie vizitą Italijoje, pasiuvome lėlių, 
su kuriomis sukūrėme trumpą lėlių teatro 
vaizdo medžiagą pagal „Kalėdų giesmę“ 
(angl. k. „Christmas Carol“). Š. m. kovo 23 d. 
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje įvyks 
atvirų durų dienos, kur bus galima pamatyti 
visų projekto dalyvių žinomiausių jų šalies 
kūrinių iliustracijų parodą.

Veikla yra finansuota iš Mokymosi visą 
gyvenimą programos, kurią Lietuvos Res-
publikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. Šis pranešimas atspindi tik 
autoriaus, bet ne Švietimo mainų paramos 
fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų 
požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už 
medžiagos turinį bei už galimą informacijos 
naudojimą. Projekto dalyviai

Pažink Tėvynę iš arčiau
Violeta ŠUKEVIČIENĖ, Rasa JARUMBAUSKIENĖ, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės

Pamildami savo gimtąjį kampelį, išmoksta-
me mylėti ir savo Tėvynę (S. Teri)

Paskutinę žiemos dieną, š. m. vasario 
28 d., į Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ 
vidurinę mokyklą rinkosi Buivydiškių zonos 
pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai. 
Pradinukai nekantravo pasidalinti savo 
žiniomis naujame konkurse „Pažink Tėvynę 
iš arčiau“. Renginys skirtas Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės paskelbimo 
ir nepriklausomybės atgavimo datoms 
paminėti. Šio konkurso sumanytojos 
ir organizatorės – Vilniaus r. Paberžės 
„Verdenės“ vidurinės mokyklos pradinio 
ugdymo mokytojos  metodininkės Violeta 
Šukevičienė ir Rasa Jarumbauskienė. 

Konkurse dalyvavo keturių Vilniaus r. 
mokyklų pradinių klasių mokinių komandos: 
Glitiškių mokyklos-darželio, Buivydiškių 
pradinės mokyklos, Maišiagalos Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės 
mokyklos ir šeimininkų. Komandas sudarė 
2-4 klasių mokiniai, kurie atsivežė savo 
mažųjų draugų gražiausius piešinukus 

apie Tėvynę. Kiekviena komanda paruošė 
prisistatymą. Savo originalumu ir artumu 
gyvenamajai aplinkai sužavėjo Glitiškių 
mokyklos-darželio pradinukų pasirodymas. 
Mokiniai savo žinias parodė 3 rungtyse: 
turėjo atsakyti į klausimus iš Lietuvos 
istorijos, geografijos, atpažinti istorinius 
bei kultūrinius architektūros objektus. Savo 
sumanumą pradinukai rodė pildydami ir 
žymėdami Lietuvos kontūrinį žemėlapį. 
Visi konkurso dalyviai, nors ir buvo pakiliai 
nusiteikę ir susikaupę, bet atsakinėdami į 
sudėtingus klausimus bei atlikdami kitas 
užduotis neprarado geros nuotaikos.

Konkurso nugalėtojais tapo Vilniaus r. 
Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos 
komanda. Visi dalyviai buvo apdovanoti pa-
dėkos raštais ir prisiminimo dovanėlėmis. 

Tikimės,  kad šis pilietiškumo ir 
tautiškumo ugdymo konkursas taps gražia 
tradicija ne tik Buivydiškių zonos pradinių 
klasių mokiniams, bet ir Vilniaus r. mokyklų 
pradinukams.

Irinos Purikovos nuotr. Konkurso „Pažink Tėvynę iš arčiau“ dalyviai
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Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

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

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

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

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

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

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.

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

Poškonyse pristatyta knyga apie 
Dieveniškių krašto mokyklas

Š. m. kovo 8 d. Šalčininkų r. Poškonių pagrindinėje mokykloje buvo pristatyta Biru-
tės Dombraitės-Usonienės knyga „Dieveniškių krašto mokyklose. Iš mano atsiminimų 
1946–1955“. Plačiau apie tai skaitykite kitame numeryje.

„Vorutos“ inform.

Knyga apie Jaroslavą Rimkų – 
dailininką, pedagogą, visuomenininką

Skaitytojams pristatome prof. habil. 
dr. Vytenio Rimkaus knygą „Jaroslavas 
R imkus  –  da i l in inkas ,  pedagogas , 
visuomenininkas“ (Šiauliai: Saulės delta, 
2012). Knygoje supažindinama su dailininko, 
pedagogo, visuomenininko Jaroslavo 
Rimkaus (1888–1976) gyvenimu ir veikla 
įvairiais istorijos tarpsniais: studijomis 
Peterburgo universitete, aviadiviziono 
tarnybos patirtimi I pasaulinio karo metais, 
mokytojo darbu Šiaulių gimnazijoje 
tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, 
tremties ir  lagerio epopėja Sovietų 
imperijoje, o svarbiausia – su aktualia 
kūryba: piešinių albumu, atskleidžiančiu 
vokiečių okupacijos 1915–1919 m. siautusį 
žiaurumą ir piktadarystes, straipsnius 
įvairiais švietimo ir kitais visuomenės 
gyvenimo klausimais. Publikuojami įžymių 
žmonių laiškai, J. Rimkaus biografija.

„Vorutos“ inform.

Vytenio Rimkaus knygos 
„Jaroslavas Rimkus – dailininkas, 

pedagogas, visuomenininkas“ viršelis

Bažnytinio paveldo muziejuje veikia 
paroda „Relikvijos ir relikvijoriai“

Parodoje „Relikvijos ir relikvijoriai“ atskleidžiamas 
trapaus religinės kultūros paveldo grožis, pristatoma 
nevienareikšmiškai vertinama šventųjų gerbimo prak-
tika, išsklaidomas negatyvus arba abejingas šiandienos 
požiūris į šimtmečiais plėtotą tradiciją, lėmusią relikvi-
joms laikyti skirtų relikvijorių formų įvairovę.

Lotynų kalbos žodis „relikvija“ reiškia „liekanas“ 
arba „palaikus“. Krikščionybėje pamaldumas relikvi-
joms remiasi tikėjimu mirusiųjų prisikėlimu, nemir-
tingumo viltimi. Žvelgdami į šventųjų relikvijas krikš-
čionys išpažįsta, kad Viešpats, davęs žmogui mirtingą 
kūną, pakeis jį kitu, nemirtingu ir garbingu kūnu. 

Lietuvos bažnyčiose išsaugota nemažai barokinių 
relikvijorių. Šie indai kalstyti iš sidabro arba žalvario, 
dekoruoti brangiaisiais akmenimis, emaliu, krištolu ir 
spalvotu stiklu. Gausesni relikvijų rinkiniai būdavo 
įmontuojami į specialias įstiklintas nišas koplyčių 
sienose ir altorių retabuluose. 

 Paroda veiks iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

Parodos kuratorės Sigita MASLAUSKAITĖ 
ir Rita PAULIUKEVIČIŪTĖ


