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2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės
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Meilė Lukšienė – Daktarė 
Dr. Zigmundas RAMANAUSKAS, Trakai

Vilniaus geto sunaikinimo 70-metis

Vilniaus getas 1941–1943 m.*

Šiais metais minime daktarės Meilės 
Lukšienės 100-ąsias gimimo metines. 
Būtent – Daktarės. Daktarė patarė, Daktarė 
rekomendavo, Daktarė pastebėjo – taip ir tik 
taip mes visi vadinome ją, kuriems teko 
garbė kartu dirbti Mokyklų mokslinio 
tyrimo institute (nuo 1973 m. – Pedago-
gikos institutas, nuo 2001 m. Švietimo 
plėtotės centras). Lotynų kalboje žodis 
doctor reiškia mokytojas. Taigi, Meilė 
Lukšienė tikrąja to žodžio prasme buvo 
mūsų mokytoja. Mokyklų mokslinio 

tyrimo institute Daktarė pradėjo dirbti 
1959 m. Prieš tai Meilė Lukšienė dir-
bo Vilniaus universitete. Ten jai buvo 
priekaištaujama, kad katedroje, kuriai 
ji vadovavo, darbuotojai nereiškia vie-
šosios kritikos. Mat anais laikais visose 
kolektyvuose atsirasdavo karjeristų, 
kurie bemat iškildavo, jei vienur ar kitur 
pastebėdavo kosmopolitizmo ar antiso-
vietiškumo požymių, nepakankamą so-
vietinės tikrovės garbinimą. Meilės Luk-
šienės nuomone, tos viešosios kritikos 
nebuvimas yra didžiausias privalumas, 
bet ne trūkumas. Deja, tai nepadėjo ir už 
„nacionalizmo kurstymą“ tarp studentų 
jinai buvo iš universiteto pašalinta. Taip 
nuo 1957 m. net 40 metų Meilė Lukšienė 
aktyviai dirbo tame pačiame institute. 
Bet ir baigusi darbą, išėjusi į užtarnautą 
poilsį, nenutraukė ryšių su bendramin-
čiais, ypač daug dėmesio skyrė pedagogų 
atestavimui, skaitė paskaitas pedagogų 
kvalifikacijos kursuose.

Mokyklų mokslinio tyrimo institute 
dauguma iš mūsų nagrinėjome aktualias, 
bet siauras didaktikos bei atskirų mokymo 

Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido 
ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius, Vilnius

Vilniaus žydų bendruomenės istorija 
susilaukė didelio pasaulio istorikų dėmesio. 
Iki Antrojo pasaulinio karo Vilnius buvo 
vienas svarbiausių Europos žydų kultūros, 
mokslo, švietimo ir rabiniškojo mokslingu-
mo centrų. Nacių–sovietų karo išvakarėse 
Vilniuje gyveno apie 58 tūkstančius žydų. 
Karo ir nacių okupacijos pabaigos sulaukė 
vos keli tūkstančiai Vilniaus žydų. Tra-
giška „Lietuvos Jeruzalės“ žūtis iki šiol 
tebejaudina pasaulio ir Lietuvos istorikus 
bei plačius visuomenės sluoksnius. Šis 
Vilniaus žydų istorijos laikotarpis yra gana 
plačiai aptartas pasaulinėje istoriografijoje 
ir memorialinio pobūdžio literatūroje. Dau-
giausia darbų apie Vilniaus žydų genocidą 
yra paskelbta Izraelyje ir JAV. Pastaruoju 
metu holokausto ir Vilniaus geto istorijos 
tyrimai įsibėgėja ir Lietuvoje.  

Vilniaus žydų bendruomenės ir geto 
istoriją nacių okupacijos laikotarpiu ga-
lima suskirstyti į keletą laikotarpių: 1) 
žydų diskriminavimas ir žudymas iki geto 
įsteigimo (1941 m. birželio 24 d.–1941 m. 
rugpjūtis); 2) getų (Didžiojo ir Mažojo, 
arba Nr. 1 ir Nr. 2) suformavimo ir masinių 
žudynių laikotarpis (1941 m. rugsėjis–lap-
kritis); 3) stabilizacijos laikotarpis (1941 m. 
gruodis–1943 m. kovas); 4) mažųjų getų, 
darbo stovyklų ir Vilniaus geto naikinimo 
laikotarpis (1943 m. balandis–rugsėjis); 
5) Vilniaus geto likučių kalinimas Estijos 
konclageriuose ir Vilniaus darbo stovyklose 
(1943 m. spalis–1944 m. rugsėjis).

Vokiečių kariuomenė Vilnių užėmė 
1941 m. birželio 24 d. Nuo pirmųjų nacisti-
nės okupacijos dienų prasidėjo įvairiapusiš-
kas mieste pasilikusių žydų persekiojimas. 
Vokiečių karo komendantūra ir saugumo 
policija bei naciams talkininkaujanti lietuviš-
ka administracija (Vilniaus miesto ir srities 
piliečių komitetas, policija, savisaugos dali-
niai) leido žydus diskriminuojančius nuos-
tatus, įsakymus, organizavo žydų areštus, 

kalinimą ir pirmuosius šaudymus. Žydams 
buvo įsakyta nešioti skiriamuosius ženklus, 
jiems uždrausta vaikščioti centrinėmis 
miesto gatvėmis, apribotas maisto produktų 
pardavimas, jie buvo masiškai atleidžiami iš 
darboviečių, iš jų buvo atimtos susisiekimo 
priemonės ir radijo aparatai, uždrausta 
naudotis viešojo susisiekimo priemonėmis, 
poilsio vietomis ir t. t. 1941 m. rugpjūčio 

Gestapininkai atlieka kratą prie Vilniaus geto vartų Rūdninkų gatvėje. Nuotr. iš Lietuvos ypatingojo archyvo fondų
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Lietuviškų klėtelių godos
Sub signo nobili-Lietuvos periodinės spaudos istorija

Bernardas ALEKNAVIČIUS, Klaipėda

Paluobių klebonijos klėtelė, kurioje kun. Pranas Račiūnas suredagavo 41-ąjį „Aušros“ numerį. 1995 m.
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Mažoji Lietuva

Susitikimas su Marija ir Martynu Purvinais
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos reforma-
cijos istorijos ir kultūros draugija pakvietė 
į susitikimą su Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldo tyrėjais, draugijos nariais dr. Mar-
tynu Purvinu ir architekte Marija Purvinie-
ne Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) 
salėje (Arsenalo g. 3, Vilnius). Susitikimo 
tema: Mažosios Lietuvos kultūros paveldo 
tyrimai.

Draugijos pirmininkas Donatas Bal-
čiauskas, pristatydamas svečius iš Kauno, 
pastebėjo, kad tokių taurių, mylinčių Lie-
tuvą šeimų turbūt Lietuvoje nedaug. Tai 
gražus tandemas, puikus sugyvenimas, 
darnus, pasiaukojantis kūrybinis darbas 
vardan tos Lietuvos ateities kartoms, nelau-
kiant atpildo bei įvertinimo.

Priminsiu, kad Martynas Purvinas – 
Lietuvos architektas, istorikas, etnografas. 
1970 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 
1980 m. Centriniame miestų statybos mokslo 
tyrimų ir projektavimo institute apgynė 
disertaciją „Architektūrinės-landšaftinės 
analizės teoriniai-metodiniai klausimai“; 
humanitarinių mokslų daktaras.

1970 m. buvo Žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto architektas, 1971–
1987 m. – Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto Architektūros fakulteto aspirantas, 
asistentas, vyresnysis dėstytojas, nuo 
1983 m. docentas, nuo 1987 m. Lietuvos 
statybos ir architektūros MTI (Architektūros 
ir statybos instituto) Architektūros teorijos 
ir perspektyvinių problemų sektoriaus, 
vėliau Architektūros istorijos ir paveldo 
sektoriaus vyresnysis mokslo darbuotojas. 
1997 m. „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ 
(MLE) I–II t. vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas, III t. vyriausiasis redaktorius, 
2000–2007 m. MLE grupės vedėjas. Jūrinės 
istori jos ir  kultūros klubo „Budys“ 
vicekomandoras, Etninės kultūros globos 
tarybos ekspertas.

Nuo 1972 m. sistemingai tiria Lietuvos 
senuosius kaimus ir liaudies architektūrą, 
urbanistiką, kraštovaizdį, o nuo 1980 m. 
ir Mažosios Lietuvos kultūros paveldą. 
Paskelbė daugiau nei 2500 mokslinių, 
enciklopedinių ir publicistikos straipsnių 
apie kultūros paveldą, senuosius kaimus, 
liaudies architektūrą, Mažąją Lietuvą, ur-
banistiką bei kt. Asmeniniame archyve yra 
tūkstančiai nuotraukų, dokumentų ir pan.

Susitikimo metu dr. M. Purvinas supa-
žindino su savo jau išleistais leidiniais. 

Tai – solidi monografija „Rytų Lietu-
vos kaimų istorinė raida“ (2011, 707 p.). Ji 
paremta autoriaus ilgamečių (dar 1972 m. 
pradėtų ir kelis dešimtmečius nuosekliai 
tęstų) Rytų Lietuvos ir kitų regionų senųjų 
kaimų tyrimų rezultatais. Šiame veikale 
(planuojamo monografijų ciklo apie Rytų 
Lietuvos kaimų istorinę raidą pirmojoje 
knygoje) pateikiami Lietuvos (ir Rytų 
Lietuvos kaip specifinio etnokultūrinio 
regiono) kaimų bei jų istorinės raidos 
apibūdinimai, kaimotyros (kaip specifinės 
mokslo disciplinos) teoriniai ir metodiniai 
pagrindai, Mėžionių kaimo Švenčionių 
rajone sisteminio aprašymo (parengto 
1984–1988 m.) fragmentai ir tos medžiagos 
analizė, atskleidžianti istorinius savitus 
Rytų Lietuvos kaimų bruožus.

Toje pačioje „Lietuvos kaimų istorinė 
raida“ serijoje prieš pat Naujuosius metus 
pasirodys ir tokios pat apimties knyga 
„Mažosios Lietuvos kaimų istorinė raida“. 
Joje pirmą kartą bus išsamiai apibūdinta 
apie keliasdešimt žvejų kaimų Kuršių ma-
rių pakrantėse. Jei pavyktų išspausdinti 
dar kelis tokius tomus (po 50 sp. lankų), 
tai, pasak autoriaus, jo gyvenimas nebūtų 
visiškai tuščiai nugyventas. Leidžiamoje 
knygoje yra kai kurie ir asmeniški senti-
mentai, nes M. Purvino protėviai gyveno 
Juodkrantėje, Nidoje, prie Klaipėdos ir kt. 
Jaunystėje teko net senoviška žvejų valtimi 
(kuršvalte) per ekspediciją apiplaukti visas 
Kuršių marias. 

Kodėl pradėta nuo kaimų? Lietuva 
tūkstančius metų buvo agrarinis kraštas. 
Kaimai per šimtmečius išlaikė savo tapa-
tybę, etniškumą, lietuvybę ir pan. dalykus. 
Įvairiuose etnografiniuose regionuose 
(dzūkai, žemaičiai ir kt.) patys kaimai bei 

jų raida skirtinga, nes buvo nevienodos 
vystymosi sąlygos. Kitos šalys jau prieš 
šimtą ar daugiau metų išleido panašius 
leidinius. 

Kitas leidinys – „Mažosios Lietuvos 
etnografiniai kaimai“ (2011, 352 p.).

Nuo 1980 m. Mažosios Lietuvos kultū-
ros paveldą tyręs (sovietmečiu ir neoficia-
liai) dr. M. Purvinas per tris dešimtmečius 
surinko gausią medžiagą apie savitus to 
regiono kaimus. Knygoje apibūdinami 39 
senieji Mažosios Lietuvos kaimai dabar-
tiniuose Klaipėdos, Šilutės, Tauragės ir 
Jurbarko rajonuose bei Pagėgių savival-
dybėje. Aprašoma jų istorinė raida, pačių 
gyvenviečių bei jų sodybų pokyčiai, kaimų 
plėtra (kai kada ir sunykimas), tenykščių 
gyventojų verslai ir gyvenimo ypatybės. 
Apibūdinami įvairaus pobūdžio kaimai 
buvusiame Klaipėdos krašte – nuo buvusio 
pajūrio žvejų kaimo Karklininkų / Karklės 
šiauriau Klaipėdos iki buvusio pasienio 
kaimo Antšvenčių tarp Smalininkų ir 
Jurbarko.

Dr. M. Purvinas kartu su žmona Marija 
pirmą kartą Lietuvoje išleido monografiją 
„Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai 
paminklai“ (1 kn., 2010, 464 p.) apie vieno 
regiono tradicines kapines. Joje aprašyta 
ne vienas tūkstantis tam kraštui būdingų 
antkapinių paminklų. 

Monografijos objektas – Mažosios Lie-
tuvos (kaip savito etnokultūrinio regiono) 
senosios kapinės, ten statyti tradiciniai 
antkapiniai paminklai ir kita tokių kapinių 
įranga. Jos tikslas – remiantis autorių su-
kaupta ir kita šiuo metu žinoma medžiaga, 
apibūdinti senųjų kapinių ir antkapinių 
paminklų įvairiose Mažosios Lietuvos 
vietovėse ypatybes. Knygoje pateikta trijų 
skirtingų vietovių kapinių paveldo tyrimo 
medžiaga parodo buvusius krašto kapinių 
ir antkapinių paminklų lokalinius savi-
tumus, nulemtus tradicinės gyvensenos 
ypatybių, gamtos sąlygų, geografinės pa-
dėties ir pan. Taip pat pateikiamos bendros 
žinios apie Mažosios Lietuvos kapines ir 
antkapinius paminklus, apžvelgiama jų 
tyrinėjimų istorija.

Mažosios Lietuvos kaimai, sodybos 
ir pastatai populiariai aprašyti leidinyje 
„Mažosios Lietuvos tradicinė kaimo archi-
tektūra“ (2008, 64 p.).

Jau bibliografine retenybe virtusi knyga 
„Būdingi tradicinės architektūros pavyz-
džiai Nemuno deltos regioniniame parke“ 
(1999, 143 p.). Dabar jau kai kurių aprašytų 
pastatų apie Rusnę nebesurastume.

Senuose XVIII a. dokumentuose Vokie-
tijoje autoriui teko aptikti įvairių įdomių 
fragmentų ar pavardžių, kurios liudija, 
kad tuo metu apie Kuršių marias buvo 
lietuviškas kraštas. Dėl įvairių priežasčių 
vyko gyventojų migracija iš Didžiosios 
Lietuvos į Mažąją ir atvirkščiai, kai kuriems 
(ar jų palikuonims) pasisekdavo padaryti 
net karjerą.

Paskiau dr. M. Purvinas prisiminė 
įvairių nutikimų, susitikimų keliaujant 
po Mažąją Lietuvą – Karaliaučiaus kraštą. 
Kultūros paveldo likučių padėtis liūdna. 
Senieji pastatai ardomi dėl kokybiškų 
raudonų plytų. Visos kapinės sunaikintos, 
kapai mažiausiai po penkis kartus iška-
sinėti, kai kur mėtosi sutrūniję karstai su 
palaikų kaulais.

Gaila, kad nėra valstybinės programos 
Mažosios Lietuvos kultūros paveldo likučių 
išsaugojimui, nes trūksta politinės valios.

Aktyvi savo vyro bendražygė Marija 
Purvinienė – architektūros ir urbanistikos 
paveldo tyrėja, architektė, 1970 m. baigusi 
Kauno politechnikos institutą tapo Archi-
tektūros ir statybos instituto moksline dar-
buotoja, parašė daugiau kaip 300 mokslinių 
ir publicistikos straipsnių Lietuvoje bei 
užsienyje. Savo pasisakyme ji, labiau kaip 
architektė, o ne kaip mokslininkė, akcenta-
vo, kad tikras architektas ar urbanistas gali 
iš mažiausio akmenuko kažką sužinoti ir 
sukurti. Pastatai būna tradiciniai ir netradi-
ciniai. Svarbu nepamiršti tradicinės terpės 
dabartiniuose projektuose, būtinumą iš-
saugoti tą autentiškumą, kas dar likę iš anų 
laikų. Būtina nepamiršti romantizmo, nes 

tik tai gali dominti ne tik mūsų vaikaičius, 
bet ir užsienio turistus. Tyrėja paminėjo, 
kad ir Klaipėdos krašte 80 procentų (dabar 
jau gal ir daugiau) kapinių yra sunaikinta.

Draugijos garbės pirmininkas prof. 
habil. dr. Sigitas Kregždė apibendrino su-
sitikimo rezultatus, pasiūlė nenuilstančių 
kultūros paveldo tyrėjų M. ir M. Purvinų 
kandidatūras teikti valstybinei Jono Basa-
navičiaus premijai gauti (salėje plojimai). 

Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrėjai Marija ir Martynas Purvinai

Susitikimo dalyviai

Susitikimo pabaigoje M. ir M. Purvi-
nai atsakė į klausytojų klausimus, buvo 
pagerbti gėlių puokštėmis. Susirinkusieji 
džiaugėsi galėję daugiau sužinoti apie 
Mažosios Lietuvos kultūros paveldo būklę, 
jo tyrimus ir perspektyvas.

Draugijos valdyba dėkoja LNM už sve-
tingą priėmimą.

Jono Česnavičiaus nuotr.

Klaipėda Europos 
istorijos kontekstuose

2013 m. gegužę pasirodė nauja Klaipėdos uni-
versiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 
instituto parengta knyga, skirta Klaipėdos miesto 
istorijai. Leidinyje „Klaipėda Europos istorijos 
kontekstuose“ (sudarytojas ir mokslinis redakto-
rius dr. Vasilijus Safronovas) dešimt autorių per 
atskirus pjūvius siekė atskleisti Klaipėdos miesto 
sąsajas su platesniais Baltijos jūros ir Vidurio Rytų 
Europos istorijos reiškiniais – pradedant Hanzos 
sąjungos prekyba Baltijos regione, reformacija, 
tranzitinių komunikacijos kelių susiformavimu, 
baigiant XVII–XVIII a. Europos apsišvietusiųjų 
bendruomene, miestų nacionalizavimo procesu, 
rytinio Baltijos regiono uostų vaidmens tranziti-
nėje prekyboje kaita.

Straipsnių rinkinyje, kuriame yra publikuo-
jami Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos istorikų straipsniai, skaitytojas ras 
atsakymus tiek apie intymųjį vieno Klaipėdos koklio siužetą, svaigiųjų gėrimų var-
tojimą senojoje Klaipėdoje, pirmąjį Klaipėdai skirtą eilėraštį, miesto įvaizdį keliautojų 
įspūdžiuose, tiek ir apie viduramžių europiečių pažiūras į žydus, Lietuvos kaimynų 
požiūrį į 1939 m. įvykius Klaipėdos krašte ir Klaipėdos vaidmenį holokauste. Iliustruo-
tą ir plačiai auditorijai skirtą leidinį išleido Klaipėdos universiteto leidykla. Leidybą 
pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansavo Lietuvos 
mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-7-38).

Šaltinis: www.briai.ku.lt
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Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Šereiklaukis ir jo dvaras. I d.
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Istorine tapo 1812 m. vasario 24 d. – tuomet 
valsčiaus tarėju tapęs L. F. Dresleris už 57997 
talerius 57 sidabro grašius ir 6 pfenigus galop 
nusipirko patį Šereiklaukio dvarą, tapdamas 
nebe jo nuomininku, o tikruoju savininku. 
Tuomet Šereiklaukis turėjo patį aukščiausią (ri-
teriškojo dvaro) statusą. Valdyta 6439 margai ir 
113 kvadratinių rykščių žemės (iš jų 3836 margus 
užėmė Anglišilis – didžioji giria, duodavusi labai 
daug pajamų už kertamą medieną ir degamas 
medžio anglis).

1813 m. dvaro valdytojas L. F. Dresleris 
dar nusipirko ir Šereiklaukio vandens malūną. 
Supirkinėjant kaimiečių žemės sklypus, 
dvaro valdos padidėjo dar 1487 margais. Taip 
susiklostė šiam kraštui retas labai stambus 
vieno savininko žemės valdų masyvas. 1816 m. 
nupirktas Opstainių dvarelis, o 1817 m. už 
42000 talerius kulmiškasis Kalvaičių dvaras.

XIX a. ir XX a. pradžioje Prūsijoje kasmet 
bankrutuodavo nemažai dvarų, kurių savinin-
kai nesugebėdavo pelningai ūkininkauti, laiku 
sumokėti didelių mokesčių valstybei. Tokie 
dvarai būdavo nusavinami, vėliau juos parduo-
dant naujiems savininkams. Dvarininkų sąrašai 
dažnai keitėsi – vienas pavardes keisdavo 
kitos. Tame kartais kaleidoskopiškai kitusiame 

fone Dreslerių giminė išsiskyrė pastovumu. 
Jiems išsilaikyti padėdavo įgimti vadybininkų 
sugebėjimai, šeimos gyvybingumas (būdavo 
susilaukiama nemažai palikuonių, tarp kurių 
rasdavosi tinkamų paveldėtojų). Dresleriai nuo 
seno ieškodavo naudingų giminysčių – dukros 
būdavo ištekinamos už kitų dvarų savininkų, 
sūnums ieškota pelningų nuotakų. Taip klos-
tėsi ištisas klanas – įvairiais giminystės saitais 
susieta turtingų žmonių grupuotė. Priklauso-
mybė Dreslerių klanui padėdavo sunkesniais 
momentais, su savaisiais būdavo tariamasi dėl 
pelningų reikalų ir pan. Visa tai lėmė giminės 
sėkmės istoriją.

Turimas turtas padėdavo užimti svarbius 
postus, kuriais naudotasi toliau didinant 
savo turtus. Didžiojo dvaro savininku tapęs 
L. F. Dresleris padarė ir administracinę karjerą. 
Nuo kuklesnių postų vietos valsčiuje pareita 
prie reikšmingesnių. 1815–1818 m. Prūsijos 
administracinės teritorinės reformos metu 
buvo sukurti nauji vienetai – apskritys. Netenka 
stebėtis, kad naujosios Tilžės apskrities vadovu 
(landrotu) nuo 1818 m. tapo būtent įtakingasis 
L. F. Dresleris. 

Nebuvo pamiršti ir Šereiklaukio reikalai. 
Iš valstiečių supirktose žemėse, į pietvakarius 

nuo dvaro sodybos, šalia senojo kelio į Ragai-
nę, buvo sukurtas Dalnico palivarkas su sava 
sodyba ir nemažais trobesiais. Užsimota pra-
dėti senosios dvaro sodybos rekonstrukciją, ją 
pertvarkyti ir išplėsti. Netoliese buvo pastatyta 
plytinė, tiekusi plytas naujoms statyboms. Ne-
bereikėjo iš kitur pirkti brangių plytų – molis 
būdavo kasamas Vilkyškių kalvagūbryje, 
didžiojoje Šereiklaukio dvaro girioje visad 
pakako kuro plytinės krosnims.

Dresleriai įsigijo spirito varymo teisę. Ži-
noma apie jų mokėtus mokesčius už degtinės 
gamybą Šereiklaukyje.

1815 m. bajoriškajame pagrindiniame 
Šereiklaukio dvare su vandens malūnu ir 
Dalnico bajoriškajame palivarke iš viso gyveno 
189 žmonės, ten buvę 7 ugniakurai (sodybos).

1820–1830 m. Šereiklaukio valdytojas 
L. F. Dresleris pradėjo plėtoti žirgų veisimą. 
Pačiame dvare ir Tilžėje būdavo rengiamos 
žirgų mugės, kur demonstruoti užauginti žirgai, 
reklamuotas dvaro žirgynas. Šereiklaukis buvo 
viena iš šešių vietovių Tilžės apskrityje, kur 
buvo laikomi veisliniai eržilai.

Rūpintasi ir kitomis ūkio šakomis. Iš Vaka-
rų Vokietijos buvo atgabentos ir Šereiklaukyje 
veistos saksų veislės avys. 

Paminėtina, kad L. F. Dresleris Šereiklaukyje 
pradėjo šeimininkauti didžiųjų politinių ir ūki-
nių perversmų laikais. Nuo 1806 m. Prūsiją pur-
tė napoleonmetis. Po pralaimėtų mūšių Pran-
cūzijos armija okupavo Rytprūsius, o Prūsijos 
karaliams teko bėgti į Klaipėdą. Iš ten į Berlyną 
sugrįžta 1809 m., pasiekus kompromisinių susi-
tarimų su okupantais. Napoleono armijos nešė 
ne vien nelaimes, bet ir naująją Europos tvarką, 
vis dar buvo kartojamas Didžiosios revoliucijos 
šūkis „Laisvė, lygybė, brolybė“. Prancūziškos 
idėjos paskatino Prūsijos šviesuolius imtis sa-
vųjų reformų, panaikinti archajišką baudžiavą, 
pertvarkyti daugumą gyvenimo sričių.

Nuo 1806 m. krašte panaikinus baudžiavą, 
L. F. Dresleriui teko kurti jau kapitalistinę 
ūkininkavimo sistemą. Priverstinį darbą turėjo 
pakeisti laisvų žmonių samdymas už pakan-
kamą atlygį.

Dvaro ūkis turėjo būti pelningas – tiekti 
pakankamai nebrangios ir rinkose paklausios 
produkcijos, kurią pardavus būtų padengia-
mi neišvengiami gamybos kaštai. Tuo metu 
L. F. Dresleris ir jo patarėjai sugebėjo surasti 
tinkamų verslų (veislinę gyvulininkystę ir 
pan.), padėjusių išlaikyti didįjį dvarą.
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Mažoji Lietuva

Vokiškosios vydūnianos tęsinys
Su mielais „Vorutos“ skaitytojais jau dalijau-

si įspūdžiais iš šventinės ceremonijos Detmolde 
(Vokietija),  kurios metu ant dabartinio studentų 
bendrabučio, o pokariu – pabėgėlių centro, 
kuriam laikui priglaudusio ir tilžiškį Vydūną, 
gegužės 10 d. šiam mūsų tautos šviesuoliui, 
mąstytojui, kūrėjui buvo atidengta atminimo 
lenta bei skulptoriaus L. Garlos sukurtas biustas 
(Astrida Petraitytė, „Vydūno link“, in: Voruta, 
2013, Nr. 12, p.1–2). Negalėjau tuomet nepami-
nėti kun. Miroslavo Danio (ar Danys‘o), Lipės 
krašto bažnyčios patikėtinio Rytų Europai – vo-
kiškojoje pusėje tai buvo pagrindinis asmuo, 
prisiėmęs organizacinę naštą.

Ir štai smagu suvokti bei paliudyti, kad 
detmoldiečių (be kun. M. Danio, į akciją įsi-
traukė ir miesto vadovai, kiti įtakingi asmenys) 
susidomėjimas Vydūnu nebuvo trumpalaikis 
euforinis blykstelėjimas. „Atradę“ jų mieste 
paskutinį – gana kūrybiškai aktyvų – gyvenimo 
tarpsnį praleidusį Mažosios Lietuvos atstovą, jie 
nusiteikę populiarinti Vydūno vardą ir darbus 
tarp detmoldiečių, o gal ir plačiau.

Šią džiugią žinią buvo proga patirti rugsėjo 
18 d., trečiadienį, įvykusiame „kameriniame“ 
Vydūno draugijos susitikime su garbingu sve-
čiu – kun. M. Daniu (čia viešinčiu Vokietijos 
Lipės krašto ir Lietuvos evangeliškųjų bažnyčių 
partnerystės reikalais). Nedideliam rateliui 
(būta priešpietės meto), bet dalyvaujant svar-
biausiausiems draugijos „ideologams“ – garbės 
pirmininkui doc. dr. Vaclovui Bagdonavičiui ir 
pirmininkės (Rimos Palijanskaitės) pavaduo-
tojui Tomui Stanikui, svečias pasidalijo visus 
nudžiuginusiais detmoldiečių planais taip pat 

įkurti Vydūno draugiją. Pasak kun. M. Danio, tą 
patį vakarą po gegužės iškilmių, Vydūno drau-
gijos delegacijai iš Detmoldo jau pasukus namų 
link, jų gal dešimties žmonių būrelis – buvęs 
ten ir miesto meras Raineris Helleris, ir Lipės 
krašto bažnyčios superintendentas dr. Martinas 
Dutzmannas – susėdę reziumuojančiam po-
kalbiui prie stalo restorane ir nutarė: steigiam 
draugiją! Net ant meniu lapo surašę „steigimo 
aktą“, pasirašę... Nors pradžios forma buvo ir 
humoristinė, bet turinys – visiškai rimtas. Šiuo 
metu Detmoldo miesto Vydūno draugija yra 
juridiškai įforminama. Vokiškoji draugija nusi-
teikusi bendradarbiauti ne tik su Lietuvos, bet ir 
su Čikagoje susibūrusiais vydūniečiais – tenykštis 
Vydūno fondas, pasak svečio, net parėmė vy-
dūniškųjų iškilmių organizavimą 500 dolerių. O 
artimiausias ir paties kun. M. Danio, ir besiku-
riančios draugijos rūpestis – po šoninėje namo 
nišoje atidengtu biustu pritvirtinti varinę lentelę, 
įvardijančią, jog tai – Vydūnas (atminimo lenta 
su detalesne informacija kabo fasadinėje pusėje); 
čia pat ekspromtu išrutuliota idėja: būtų puiku 
šioje lentelėje įrėžti autografinį parašą. Vilniškės 
draugijos nariai, aktyvieji Vydūno idėjų ir darbų 
propaguotojai Vaclovas ir Tomas, taip sakant, 
kalė geležį, kol karšta – išsakė savus pageidavi-
mus-įpareigojimus detmoldiečiams.  Regis, idėja 
Detmolde inicijuoti Vydūno gatvės atsiradimą 
jau sklando šiame mieste... Ją entuziastingai 
parėmę mūsiškiai išsakė ir kitas „inspiracijas“: 
atnaujinti Lipės krašto muziejuje veikusią (ir 
nunykusią) Vydūnui skirtą ekspoziciją; surinkti 
vokiškai rašytus – Detmolde ar  pakeliui į jį – Vy-
dūno tekstus ir išleisti knygą, perleisti – bent 

Astrida PETRAITYTĖ, Vilnius

iki 150-ojo jubiliejaus 2018 m. – veikalą „Sieben 
Hundert Jahre deutsch-litauscher Beziehungen“ 
ir t. t. Faksimilinių Vydūno raštų perleidimo ini-
ciatorius T. Stanikas, žinoma, rūpinosi ir būsimą 
detmoldiečių bibliotekėlę praturtinti – įteikė šiais 
metais pakartotą 1928-aisiais Tilžėje pasirodžiusį 
Vydūno veikalą „Sveikata. Jaunumas. Grožė“.

Sutarta palaiktyti aktyvius vydūniečių ryšius. 
Proga bendrystei tikrai ne už kalnų – lapkritį 
bus pažymimas kone kartu su Sąjūdžiu užgimu-
sios Vydūno draugijos 25-metis, detmoldietis 
partneris kun. M. Danys pasižadėjo iškilmėse 
dalyvauti.

Autorės nuotr.

Ačiū „Vorutai“
Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

Šį laikraštį skai-
tau nuo pat pirmojo 
numerio. Jame esu 
paskelbęs daugy-
bę savo straipsnių. 
Kaip pensininkas 
(po maždaug metų 
švęsiu 90-ąjį gim-
tadienį) nepajėg-
damas „Vorutai“ 
tiesioginiu būdu 
atsilyginti, noriu 

kitaip išreikšti savo dėkingumą. Pastaruoju 
dešimtmečiu daugiausia tyriau lietuvių as-

Akad. Zigmas Zinkevičius

menvardžių kilmę ir raidą. Neabejoju, kad 
„Vorutos“ skaitytojams bus įdomu sužinoti, 
ką aš manau apie abiejų pagrindinių „Vorutos“ 
redakcijos darbuotojų – Juozo Vercinkevičiaus 
ir jo dukters Aušros Virvičienės – pavardžių 
kilmę.

Pavardė Vercinkevičius yra palyginti reta. 
„Lietuvių pavardžių žodyne“ nurodoma, kad 
prieš karą šios pavardės turėtojų buvo tik dvi 
šeimos Gelvonų ir Musninkų apylinkėse. Ši 
pavardė negali būti atneštinė iš svetur, bent 
jau „Senųjų lenkiškų asmenvardžių žodyne“ 
(Słownik staropolskich nazw osobowych, Polska 
Akademia Nauk, tom 1–7, 1965–1985) nėra 

ne tik asmenvardžių su Werc(ink)-, bet ir su 
Wiercink-, Wircink-. 

Taigi ši pavardė turėjo susidaryti čia pat, 
Lietuvoje, greičiausiai iš asmenvardžio Vertin-
ka > Vercinka  + -avičius. Plg. dabartines pavar-
des Vertìnka, Vercìnka ir Vertìn-skas, Vercìn-skas, 
kuriose -tin- pakito į -cin- dėl lenkų kalbos 
įtakos ar dzūkavimo. 

Pavardžių šaknis Vert- kilmės požiūriu 
sietina su bendriniais žodžiais vetas, vért-
inti, galbūt ir vert-élka, vert-éiva ‘kas kuo nors 
verčiasi’.

Pavardei Virvičienė, vyriška forma Virvi-
čius, pradžią galėjo duoti senovinio vyriškosios 

giminės dvikamienio asmenvardžio Vir-vitas 
vedinys Virvičius, jeigu tik ji nėra pravardinės 
kilmės (plg. XVI a. asmenvardžius Virvẽlė, 
Virvìnis) ir susijusi su bendriniu žodžiu vivė, 
galėjusiu turėti ir plonumo, liesumo reikšmę 
(bent perkeltinę). Moteriškosios giminės forma 
Virvičienė yra padaryta pagal Vakarų Lietuvoje 
vartojamą tokių pavardžių darybos modelį, 
nes pagal Rytų Lietuvoje vartojamą modelį 
turėtų būti Virvičiuvienė, plg. Puodžiuvienė 
šalia Puodžius.

Tiek galiu pasakyti apie šių dviejų pavar-
džių kilmę.

Dar kartą ačiū!

Laiškas redakcijai

Grupelė vydūniečių. Iš dešinės: T. Stanikas, svečias M. Danys, doc. dr. V. Bagdonavičius
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Lietuviškų klėtelių godos
Sub signo nobili-Lietuvos periodinės spaudos istorija

Bernardas ALEKNAVIČIUS, Klaipėda
Carinės Rusijos priespaudos metais 

Mažojoje Lietuvoje leistas nelegalus, pa-
saulietinio turinio laikraštis „Aušra“, skir-
tas Didžiosios Lietuvos žmonėms, XIX a. 
tautiniam atgimimui suvaidino lemtingą 
vaidmenį.

„Aušra“ ir žadino, ir kėlė

Žinome, kad per 1883–1886 m. laikotarpį 
šio laikraščio buvo išleista 40 numerių ir kad 
pirmąjį „Aušros“ numerį redagavo dr. Jonas 
Basanavičius. Žinome taip pat, kad Bitė-
nuose, Martyno Jankaus namuose, saugoto 
„Aušros“ archyvo pačius svarbiausius do-
kumentus išvogė V. Mickevičius-Kapsukas 
ir juos kažkur paslėpė, o karo metais dingo 
ir likusi „Aušros“ archyvo dalis. 

Archyvas atsirado

Pagaliau, kas buvo „Aušros“ sumanyto-
jai? Ir šioje terpėje turime aibę pretendentų. 
Rimtai, o, ko gero, ir tvirtai tarp pretendentų 
stovi ir sorbų tautos sūnus dr. Jurgis Zau-
erveinas-Girėnas (1831–1904) ir dr. Jonas 
Šliūpas (1861–1944), ir Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėjas, spaustuvininkas 
Martynas Jankus (1858–1946), kuris 1942 m. 
pedagogui ir mokyklinių vadovėlių autoriui 
Juozui Lazauskui (1892–1970) teigė, kad iš tei-
sybės Jankus „Aušrą“ leidęs, o ne Basanavičius, 
nes Jankus pinigų davė. Basanavičius jų tada 
neturėjo“. O kai Juozas Lazauskas paklausė: „Tai 
dėl ko jūs parašėte: „Laikrasztis iszleidziamas per 
dr. Basanaviezu“? Reikėjo parašyti „per Mar-
tyną Jankų“, M. Jankus tuomet atsakė: „O kas 
tada „Aušrą“ būtų skaitęs? Kas Jankų žinojo? 
Apie Basanavičių žinojo. Dėl to ir parašėme, kad 
laikraštis leidžiamas per jį.“  

O dėl pinigų? Ir mūsų dienomis vos 
neužmirštas spaustuvininkas Jurgis Mikšas 
(1862–1903) visą savo turtą ant „Aušros“ 
aukuro paaukojo, ir Klaipėdoje leisto pirmo-
jo laikraščio redaktorius Martynas Šernius 
(1849–1908) į „Aušros“ aruodą nemažą indėlį 
įdėjo. Ne be reikalo Juozas Tumas-Vaižgan-
tas vėliau sakė, kad jeigu ne M. Šernius, tai 
vargu ar „Aušra“ būtų pasirodžiusi... O juk 
ir mintis, kad Lietuvai reikia tokio laikraščio, 
kaip „Aušra“, ne kur kitur, bet klaipėdiškėje 
„Lietuviškoje ceitungoje“ pasirodė. Tik vėliau 
dr. Jurgio Zauerveino-Girėno išsakytas mintis 
išplėtė ir sukonkretino dr. Jonas Basanavičius. 
Kaip ten buvo ar nebuvo, bet „Aušra“ – tai 
auštantis rytas, artėjanti laisvės diena. Ir tauta 
prisikėlė. Atkūrė savo valstybingumą, bet 
Rytų raudonasis slibinas 1940 m. ją vėl paver-
gė. Ir vėl prireikė „Aušros“ laikraščio. Šį kartą 
simboliniu pavadinimu susižavėjo zanavykų 
šeimoje gimęs kunigas Pranas Račiūnas.

Kunigus suartino lageris

Apie šviesaus atminimo kunigą Praną 
Račiūną pirmą kartą išgirdau Sakalo parapi-
jos vikaro kunigo Jono Balčiūno (1927–2008), 
kuris buvo grįžęs iš Mordovijos lagerio. 
Sužinojęs, kad esu zanavykas, kunigas Jonas 
Balčiūnas pradėjo man pasakoti apie savo 
lagerio dienų bičiulį kun. Praną Račiūną ir 
pareiškė norą jį aplankyti. Patariau nuva-
žiuoti į Lekėčius, pernakvoti mano tėviškėje, 
o paskui, pasiskolinus dviratį, per girias 
važiuoti į Paluobius, kur tuomet gyveno ir 
dirbo kun. Pranas Račiūnas. Jonas Balčiūnas 
taip ir padarė. Mordovijos lagerio laikų 
bičiuliai pagaliau susitiko. Vėliau kunigas 
Jonas Balčiūnas apie kelionę į Paluobius 
man pasakojo:

Atvažiavęs į Paluobius, savo kolegos ne-
radau. Klebonijoje sužinojau, kad klebonas 
motociklu kažkur išvažiavo. „Bet jį surasti 
nesunku, – aiškino man šeimininkė. – Reikia 
važiuoti motociklo paliktomis vėžėmis ir klebo-
ną surasite.“ Taip ir padariau. Neseniai buvo 
pradėjęs lietus ir motociklo gana vingiuotos 
vėžės vedė mane į girią. Paliktos vėžės rodė, 
kad motociklininkas – nepatyręs. Savo kolegą 
suradau nesunkiai vieno tarpgirio vienkiemyje 
besikalbantį su žmonėmis.

Kokius reikalus tvarkė šie du buvę Mor-
dovijos lagerio laikų kunigai, nepatyriau, o 

konkrečiai ir žinoti nenorėjau, tik jaučiau, jog 
visa tai buvo susiję su 1976 m. vykusiu tarp-
tautiniu Eucharistiniu kongresu Filadelfijoje. 
Kunigas Jonas Balčiūnas man patarė pasitai-
kius progai aplankyti ir susipažinti su savo 
kraštiečiu ir kolega Pranu Račiūnu ir sakė: Tai 
labai tauri asmenybė, domisi literatūra, klėtelėje 
turi įrengęs senienų muziejų. Važiuok į Paluobius. 
Nesigailėsi. Pažadėjau, bet pažadą ištesėjau la-
bai vėlai – tik 1994-aisiais, kai kunigas Pranas 
Račiūnas jau klebonavo Tabariškėse. Tuomet 
ir konkretų tikslą turėjau.

Į Tabariškes mane atvedė noras iš pirmųjų 
lūpų šį tą plačiau išgirsti apie sovietmečio 
laikais leistą „Aušrą“. Kun. Pranas Račiūnas 
mus su broliu Vincentu priėmė gana šiltai. 
Susipažino su savo turtinga biblioteka. Kai 
kuriais retesnes knygas leido net pavartyti. 
Šeimininkas mums parodė visus klebonijos 
kambarius. Suradome ir seną albumą, kurį 
kunigas Pranas Račiūnas buvo paveldėjęs 
iš kunigo Vinco Dvaranausko (1871–1966). 
Albume buvo nemažai ikonografinės me-
džiagos, kuri vėliau gerokai praturtino mūsų 
sumanytą leidinį „Novužės krašto vaikai“.

Laikraštis atgimė Paluobiuose

O dabar aš jums parodysiu tapybos darbelį, 
kuriame pavaizduota Paluobių klebonijos klėtelė, – 
prasitarė kunigas Pranas Račiūnas, – tai joje 
aš suredagavau 41-ąjį „Aušros“ numerį.

 Su šiuo tapybos darbeliu nufotografa-
vau šviesaus atminimo kun. Praną Račiūną, 
o paskui ilgai kalbėjomės. Prisiminėme 
Paluobius, prisiminėme zanavykų šviesuolį, 
pirmąjį Paluobių parapijos kleboną kun. 
Vincentą Vizgirdą (1874–1966), jo rūpesčiu 
statytą nedidukę klėtelę.

Paluobių klebonijos klėtelė – mūsų 
tautos prisikėlimo simbolis. Tai šventenybė. 
Ją statė būsimasis Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas kanauninkas Vincentas Vizgirda, 
o 41-ąjį „Aušros“ numerį čia rengė kitas 
zanavykų šviesuolis – kun. Pranas Račiūnas. 
Čia simboliškai ir tautos atgimimo šaknys. 
Ir Paluobių klebonijos klėtelė tvirtai 
atsistoja greta Antano Baranausko klėtelės 
Anykščiuose, kur gimė mūsų gamtos grožio 
himnas „Anykščių šilelis“. Taip ausyse ir 
skamba:

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?   
O kiek pastangų ir jaudulio dėl šios klėte-

lės išlikimo padėjo rašytojas Vienuolis!
Klėtelės, lietuviškos klėtelės! Tai jūs – 

dainuojančios baladės mums menant tautos 
šviesuolių jaunystės dienas, tautos praeitį.

Yra šalis, kur upės teka
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ten prakaitas aplieja žmones
Prie vasaros darbų sunkių...
– liejasi dainos žodžiai iš Prano Vaičaičio 

klėtelės Sintautuose. Ir kiek čia poeto kentėta 
dėl krašto ir tautos likimo... Nuo Sintautų 
nebetoli ir Rygiškiai – Jono Jablonskio 
klėtelėje, iš kurios vietoj „neprigulmybės“ 
į Lietuvą iškeliavo drąsesnis ir tvirtesnis 
žodis „nepriklausomybė“. Paežeriuose tu-
rime dr. Vinco Kudirkos klėtelę, žemaičių 
žemėje – Kalviuose – puikuojasi istoriko 
Simono Daukanto, Nasrėnuose – vyskupo 
Motiejaus Valančiaus klėtelės. Ir visos 
jos – tautos atgimimo simboliai, nebylios 
praeities liudininkės, menančios spaudos 
draudimą, skelbiančios tautos prisikėlimą. 
Greta šių garsenybių ir Paluobių kleboni-
jos klėtelė – mūsų tautos atgimimo ryškus 
simbolis, nes joje buvo tęsiamas dr. Jono 
Basanavičiaus pradėtas darbas.

  Susidomėjau kunigo pasakojimu ir 
Paluobių klėtelės išskirtine istorija, nes ji 
taip glaudžiai siejosi, net suaugo su tautos 
žadintoja ir gaivintoja „Aušra“.

Prano Račiūno atsiminimai

Naujosios „Aušros“ atsiradimo idėja gimė 
ne iš karto, – pasakoja kunigas Pranas Ra-
čiūnas. – Grįžęs iš lagerio gilinausi į Lietuvos 
bažnyčios ir valstybės istoriją. Daug skaičiau, o 
ir pats šia tema parašiau apie 2000 mašinraščio 
puslapių. Mane ypač domino caro Rusijos ir 

tarybinių ateistų priemonės siekiant nutautinti 
ir nukatalikinti Lietuvą. Kažkada Rusijos impera-
torė Kotryna II žymaus Prancūzijos laisvamanio 
Volterio klausė: „Kaip sunaikinti Lietuvą?“ 
Volteris tuomet atsakė: „Nukatalikinti, demora-
lizuoti ir tautos nebeliks.“ Pasirodo, jog carizmo 
ir sovietinio režimo tikslai nė kiek nepasikeitė. 
Reikėjo dirbti priešingą darbą. Ir idealu man čia 
tapo vyskupas Motiejus Valančius. Motiejus 
Valančius buvo be galo aukšto lygio diploma-
tas. Jis puikiai suvokė, kad svetimos valstybės 
brutaliam okupaciniam valdymui jėga priešintis 
neįmanoma. Reikia ieškoti kelių ir kryžkelių, 
kuriomis eidamas galėtum ne tik išlikti, bet ir 
praturtėti. Taip vyskupas Motiejus Valančius 
ir darė, – pasakoja kunigas.

Tiesa, to meto kai kurių veikėjų jis buvo 
nesuprastas ir jam buvo grasinama net mirtimi, – 
prisimena pašnekovas. – Panaši dilema 
iškilo ir man, kai 1976 m. buvau pakviestas į 
Lietuvos bažnyčios delegacijos sudėtį vykti į 
tarptautinį Eucharistinį kongresą Filadelfijoje. 
Ne vienas tuometinis kunigas, kovojantis už 
Katalikų bažnyčios teises, mano apsisprendimui 
nepritarė. Tarp jų buvo ir geras mano bičiulis 
kunigas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Bet aš 
tvirtai laikiausi vyskupo Motiejaus Valančiaus 
nuostatos. Sovietų valdžia norėjo, kad į Filadelfiją 
vyktų ir geras mano bičiulis vyskupas tremtinys 
Vincentas Sladkevičius. Jaučiau, jog jeigu aš 
atsisakysiu vykti į kongresą, tai taip pasielgs 
ir vyskupas Vincentas Sladkevičius. Abejonių 
neturėjau, tuo labiau kad jaučiau pareigą 
aplankyti ir savo motiną, gyvenančią Čikagoje. 
Ir mano apsisprendimas buvo teisingas, nes ši 
kelionė praturtino Lietuvos katalikų bažnyčią, – 
įsitikinęs kalba kunigas.

Įdomus susitikimai Amerikoje

JAV mes, Lietuvos pasiuntiniai, – vyskupas 
Povilionis, vyskupas R. Krikščiūnas, vyskupas 
tremtinys V. Sladkevičius, Kauno kunigų 
seminarijos rektorius V. Butkus, kunigai 
Juodeikis, Sidaras, kanauninkas Beinorius ir 
aš buvome sutikti gana draugiškai. Pasibaigus 
tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, JAV 
lietuvių veikėjai nusivežė mane į vaišes. Ten 
mūsų jau laukė JAV lietuvių bendruomenės 
vadovai, o tarp jų ir kunigas Kazimieras 
Pugevičius. Jis tuomet manęs teiravosi, kuo JAV 
galėtų padėti persekiojamai Lietuvos katalikų 
bažnyčiai? Šiame pokalbyje kun. Kazimieras 
Pugevičius man priminė ir tai, kad Amerikos 
vyskupai pageidauja, kad Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikoje (LKB) mažiau vietos būtų 
skiriama Lietuvos nacionaliniams klausimams.

Taip pat reikėtų, kad kronikos būtų daugiau 
religinio pobūdžio leidinys. Tautiniams 
klausimams nušviesti kun. K. Pugevičius 
pasiūlė leisti kitą, pasaulietinio turinio laikraštį. 
Kalbų buvo daug, daug pasiūlymų. Vieni jų 
buvo įgyvendinti, kiti užsimiršo. Bet nuo šio 
kongreso LKB kroniką ir buvo pradėta leisti 
įvairiomis kalbomis. Labiausiai tuo rūpinasi kun. 
K. Pugevičius ir „Draugo“ redakcija. Vėliau LKB 
kronikos atskirus tomus išleido kun. Kuzmickas. 
Šios kelionės į JAV metu trumpam teko susitikti 
ir pasikalbėti su kardinolu Karoliu Voityla. Kai 
kurie mūsų ekskursijos dalyviai atkreipė dėmesį 
į kardinolo pavardės lietuvišką kilmę. Išgirdęs 
tai, būsimasis popiežius atsakė: „Taip, manyje 
yra lietuviško kraujo.“

Antrasis „Aušros“ gimimas

Grįžęs iš JAV, tvirtai nutariau atgaivinti 
„Aušros“ leidimą ir Paluobių parapijos klėtelėje 
parengiau jos 41-ąjį numerį, – tęsia pasakojimą 
Pranas Račiūnas. – Atgaivinamam leidiniui 
parašiau įžanginį straipsnį apie vyskupą Motiejų 
Valančių ir tai, kad carinės Rusijos ir sovietinės 
valdžios tikslai – tie patys: nukatalikinti Lietuvą, 
sugriauti tikėjimą, pakirsti tautos dvasią ir taip 
paruošti kelią jai sunaikinti. Sutikęs vyskupą 
Sigitą Tamkevičių, išdėsčiau jam savo sumanymą 
atgaivinti „Aušros“ leidimą ir perdaviau dalį 
medžiagos. Vyskupas S. Tamkevičius, išgirdęs 
apie JAV vyskupų ir kunigo K. Pugevičiaus 
pageidavimą, pritarė mano projektui ir sutiko 
„Aušrą“ leisti greta LKB kronikos. Taip tos 
pačios leidėjų grupės redaguojama ir buvo lei-
džiama naujoji „Aušra“. Tolimesnis „Aušros“ 

redagavimas buvo patikėtas principingam ko-
votojui už Katalikų bažnyčios ir Lietuvos laisvę 
kunigui Lionginui Kunevičiui (1932–1994). 
„Aušrą“ redaguoti ir leisti kunigui L. Kunevičiui 
padėjo kunigas Kazimieras Ambrasas ir keletas 
kitų veikėjų. 

1994 m. vasario 28 d., buvęs pogrindžio 
„Aušros“ laikraščio redaktorius kun. Liongi-
nas Kunevičius iškeliavo Amžinybėn. Todėl 
keletu žodžių ir prisiminkime šią bebaimę 
asmenybę, kovojusią už Katalikų bažnyčios 
ir lietuvių tautos išlikimą. Kun. Lionginas 
Kunevičius nugyveno 62 metus, bet jo kovos 
už bažnyčią ir tautos laisvę įmintos pėdos 
be galo ryškios. 

Kaip erelis audroje

Dar studijuodamas Kauno kunigų semina-
rijoje, klierikas Lionginas Kunevičius rašė:

Nei ereliai į aukštumas, nei bitutė lanko
Neišlėks vėtrom siautėjant, nesipriešins 

audroms.
Tik sparnams kunigų nevalia bot audrų,
Reikia vesti minias į Tėvynę...
Šios eilutės nusako visą kun. Liongino 

Kunevičiaus gyvenimą. Ir vedė jis tautos 
tikinčiuosius į laisvę, nesilenkė prieš ne-
tiesą. Tai buvo Lietuvoje pirmasis kunigas, 
pasipriešinęs ir brutaliems kulto reikalų 
įgaliotinio Rugienio veiksmams. Kunigas 
Lionginas Kunevičius iki nepriklausomy-
bės atgavimo taip sumaniai leido „Aušrą“, 
kad ji nė karto nepakliuvo į KGB nagus. 
Iš Paluobių klebonijos klėtelės iškeliavusi 
„Aušra“ nuolat švietė tautai kelią į auš-
tantį rytą.

O kokias godas godoja Paluobių klėtelė 
laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje?

Paluobių klėtelėje – garažas

1995 m. per Žolinės atlaidus atvažiuoju į 
Paluobius ir skubu prie kun. Vincento Vizgir-
dos rūpesčiu statytos klėtelės, kurioje atgimė 
„Aušros“ leidimas. Ir ką? Prieklėtis apkrautas 
lentomis. Galinė klėtelės siena (į pietų pusę) 
iškirsta. Į angą įstatytos suveriamos durys, 
pakabinta spyna... Jaučiu, jog šios tautos 
šventenybės viduje „puikuojasi“ koks nors 
užsienietiškas limuzinas. Tai štai kaip mes 
gerbiame savo praeitį ir tautos prisikėlimo 
simbolį. Ten, kur atgimė tautą žadinantis 
laikraštis „Aušra“, įrengtas garažas.

Brangūs zanavykai, mieli mano kraštie-
čiai, kodėl praradome gėdos jausmą ir tauti-
nį orumą? O gal čia kitos priežastys? Gal tai 
pusės amžiaus raudonųjų vergo grandinių 
vaisiai!? Pasvarstykime tai bent dėl ateities 
kartų. Prisiminkime ir mums Vydūno pa-
sakytus žodžius: Paskutinė ir esminė Tautos 
atspirtis yra jos savigarba. Kai ji sunaikinama, 
nesulaikomai artėja pražūtis. 

      
 Klaipėda, 2004 m.

Autoriaus nuotr.

Kun. Pranas Račiūnas (1919–1997)

Atkelta iš 1 p.
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Lietuvos kunigaikščiai

Viduramžių Lietuvos viešpačiai (IV)
Inga ir Tomas BARANAUSKAI, aprašymų autoriai, Artūras SLAPŠYS, dailininkas

Vaišalgas – Lietuvos valdovas 
1264–1267 m., Mindaugo sūnus. Savo 
politinę karjerą Vaišalgas pradėjo 
XIII a. penktajame dešimtmetyje 
kaip tėvo vietininkas Naugarduke. 
Iš pradžių valdiniai prieš jį maištavo, 
tačiau Vaišalgas rado kompromisą: jis 
priėmė stačiatikišką krikštą ir tokiu 
būdu tapo jiems savas. Šis Vaišalgo 
sukurtas precedentas tapo pavyzdžiu 
visiems lietuvių kunigaikščiams, 
siunčiamiems valdyti rusėnų žemių, 
ir užtikrino sėkmingą Lietuvos 
ekspansiją į rytus. Vis dėlto Vaišalgo 
atsivertimas į krikščionių tikėjimą 
nebuvo vien politinis aktas. Tai 
parodė vėlesni įvykiai. Nors 1248–
1254 m., vidaus karo metu, Vaišalgas 
pasižymėjo kaip gabus karvedys, ir būtent jo išpuoliai prieš Haličo-Volynės 
kunigaikščius privertė pastaruosius 1254 m. nutraukti karą, sudaręs taiką ir 
išleidęs savo seserį už Haličo-Volynės kunigaikščio Danilo sūnaus Švarno, 
Vaišalgas atidavė Naugarduką kitam jo sūnui Romanui, o pats persikėlė 
į Volynę ir ten priėmė vienuolio įžadus. Jis uoliai gilinosi į krikščioniško 
tikėjimo dogmas – pasak šaltinių, išmoko skaityti šventas knygas. Po 
trejų metų grįžęs namo, Vaišalgas Lietuvos ir Naugarduko pasienyje 
įkūrė Laurušavo vienuolyną ir pavertė jį Lietuvos stačiatikių raštijos bei 
kultūros centru. Tačiau Vaišalgas nenusišalino nuo politinės veiklos. 
1258–1259 m. žiemą, Lietuvą puolant Burundajaus pulkams, o Haličo-
Volynės kunigaikščiams žygiuojant drauge su jais, Vaišalgas pats suėmė 
Romaną Danilovičių ir susigrąžino valdžią Naugarduke. Po Mindaugo ir 
dviejų jo sūnų žūties 1263 m. rudenį, Vaišalgas pabėgo į Pinską, tačiau po 
metų jis organizavo savo konkurento Treniotos nužudymą ir su Haličo-
Volynės kunigaikščių parama užvaldė Lietuvą. Nuslopinęs pasipriešinimą, 
Vaišalgas atnaujino gerus santykius su Vokiečių ordinu. Tai privertė 
kapituliuoti didžiąją dalį kuršių (išskyrus Ceklio ir Mėguvos žemes), 
prigeso ir Didysis prūsų sukilimas. 1267 m. Vaišalgas perdavė valdžią 
savo svainiui Švarnui, o pats įsikūrė Ugrovsko vienuolyne Volynėje, bet 
gyveno nebeilgai. 1267–1268 m. Vaišalgą nužudė Švarno brolis Levas, pasak 
metraščių, piktindamasis, kad Lietuva atiteko ne jam. Lietuvos istorijoje 
Vaišalgas – viena prieštaringiausių asmenybių: viena vertus, pasižymėjęs 
nuoširdžiu tikėjimu ir altruizmu, antra vertus, beveik sunaikinęs Lietuvos 
valstybingumą ir pražudęs broliškų tautų išsilaisvinimo viltis.

Vaišalgas

Švarnas Danilovičius – Cholmo 
kunigaikštis ir nominalus Lietuvos 
suverenas 1267–1268 m., mirė 1269 m. 
Švarnas buvo vienas iš Haličo kuni-
gaikščio (nuo 1253 – Rusios karaliaus) 
Danieliaus sūnų. Švarno ryšiai su Lie-
tuva užsimezgė 1254 m., kai jis vedė 
vardu nežinomą Mindaugo dukterį, 
sutvirtindamas taiką tarp Lietuvos ir 
Haličo-Volynės, kurios valdovai rėmė 
Mindaugo konkurentą – Danieliaus 
svainį Tautvilą 1248–1254 m. Lietuvos 
vidaus kare. Po vedybų Švarnas da-
lyvavo kai kuriose karinėse Lietuvos 
operacijose, tačiau jo pagrindinės 
valdos plytėjo Haličo kunigaikštystėje 
ir, aišku, jis liko pavaldus savo tėvui. 
Po Mindaugo nužudymo 1263 m. 
Švarnas padėjo Vaišalgui atkeršyti už tėvą, atsikratyti konkurento Treniotos 
ir 1264 m. įsitvirtinti Lietuvoje. Už tai jis gavo iš Vaišalgo Naugarduką, o 
1267 m. – ir visą Lietuvą. Tačiau Švarnas Lietuvoje nerezidavo – savo pa-
grindine rezidencija jis pasirinko Cholmą, kurį buvo gavęs valdyti po tėvo 
mirties 1264 m. Apskritai Haličo-Volynės kunigaikščiai vertino Lietuvą jau 
ne kaip savarankišką valstybę, o kaip karo grobį – pretenzijas į ją reiškė ir 
Švarno brolis Levas, 1267–1268 m. nužudęs Švarnui valdžią suteikusį Vai-
šalgą. Haličo-Volynės kunigaikščių tarpusavio nesutarimai leido Lietuvoje 
susitelkti jiems priešiškai grupuotei, vadovaujamai kunigaikščio Traidenio, 
kuris apie 1268 m. galutinai įsitvirtino valdžioje. Švarnas net nemėgino ginti 
savo teisių. Netrukus – 1269 m. – jis pasimirė.

Švarnas Danilovičius

Daumantas – Nalšios, vėliau – 
Pskovo kunigaikštis, stačiatikių 
šventasis. Buvo vedęs karaliaus Min-
daugo žmonos Mortos seserį. Spėja-
ma, kad 1251 m. jis galėjo būti neįvar-
dytas Mindaugo svainis, vadovavęs 
Vorutos pilies gynybai. Apie 1262 m. 
mirus karalienei Mortai, Mindaugas 
sulaikė į laidotuves atvykusią Dau-
manto žmoną, ketindamas ją vesti. 
1263 m. rudenį Mindaugo pavedimu 
Daumantas turėjo dalyvauti žygyje į 
Brianską, bet, susimokęs su Treniota, 
pasuko atgal ir nužudė Mindaugą. 
Sostą užėmė Treniota, bet 1264 m. jį 
nužudė Mindaugo šalininkai. Lietu-
voje su Volynės kunigaikščių parama 
įsigalėjo Mindaugo sūnus Vaišalgas, todėl 1265 m. pabaigoje Daumantas 
su savo kariauna (300 vyrų su žmonomis ir vaikais) buvo priverstas 
bėgti į Pskovą. Bėglius priėmė Pskovo kunigaikštis Sviatoslavas, Tverės 
ir Novgorodo kunigaikščio Jaroslavo sūnus. Daumantas pasikrikštijo ir 
gavo Timofiejaus vardą, o po kelių mėnesių pats buvo išrinktas Pskovo 
kunigaikščiu. 1266 m. birželį su Pskovo kariuomene jis puolė savo priešo 
Nalšios ir Polocko kunigaikščio Girdenio valdas Nalšioje, paėmė į nelaisvę 
jo žmoną Eupraksiją (savo motinos seserį) ir du jo sūnus, o birželio 18 d. 
mūšyje prie Dauguvos nukovė Girdenio sąjungininką Gaitartą. Tačiau 
Daumantas nenurimo, kol nesusidorojo su pačiu Girdeniu: jis surengė dar 
du žygius į Lietuvą (1266–1267 m. žiemą ir 1267 m. birželį) – paskutinio 
žygio metu Girdenis žuvo. Pskove Daumantas valdė sėkmingai ir įgijo 
autoritetą visame regione. 1268 m. vasario 18 d. jis drauge su kitais Rusios 
kunigaikščiais Rakverės mūšyje sumušė Danijos ir Vokiečių ordino pajėgas. 
Su Traidenio ir jo įpėdinių valdoma Lietuva Daumantas nebekariavo, o 
visas jėgas sutelkė kovai prieš bendrą Lietuvos ir Pskovo priešą Vokiečių 
ordiną. Savo veikla jis padarė Pskovą nepriklausomą nuo Novgorodo, 
sutvirtino miestą mūrine siena, kuri iki šiol vadinama Daumanto siena, 
pastatė keturias mūrines cerkves. Mirė Daumantas 1299 m. gegužės 20 d., 
trys mėnesiai iki mirties su ginklu rankose dar apgynęs Pskovą nuo Vo-
kiečių ordino antpuolio. Po mirties Daumantas Timofiejus buvo paskelbtas 
šventuoju. Jau XIV a. pskoviečiai tikėjo, kad legendinis jų kunigaikštis iš 
Dangaus padeda kovoti su Vokiečių ordinu, o šį tikėjimą rėmė tuo metu 
Pskovą valdę kiti lietuvių kunigaikščiai Dovydas Gardiniškis bei Andrius 
Algirdaitis. Jau XIV a. pskoviečiai sukūrė „Sakmę apie Daumantą“ ir kaip 
brangiausią relikviją iki šių dienų išsaugojo Daumanto kalaviją.

Daumantas

Lietuva ir jos kaimynai 1261 m. Sudarė T. Baranauskas 

(elektroninė knyga „Lietuva 1009–2009“)
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dalykų metodikos klausimus. Pažinimo 
procese atskiras konkretus faktas ar reiš-
kinys tampa iš esmės suprantamas, jeigu 
sugebame jį susieti su visuotinumu, tai 
yra su atitinkamos teorijos išvadomis. 
Kalbant apie atskiro dalyko mokymo 
metodiką, būtina išmanyti ir didaktiką, 
ir mokymo bei mokymosi psichologinius 
ypatumus, ir švietimo istoriją  bei tam 
tikru laikotarpiu vyraujančios pedago-
gikos kryptį.  

Taigi, Daktarės dėmesio centre ir 
buvo tasai visuotinumas. Jinai tyrinėjo 
švietimo istoriją ir pedagoginę mintį. 
Mokėjo rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių 
kalbas, analizavo viso pasaulio švietimo 
sistemas ir siejo tai su nacionalinės 
kultūros puoselėjimu, asmens ugdymu. 
Akcentavo švietimo istorijos išmanymo 
svarbą, teigė, kad švietimas yra tautos 
kultūros dalis, kad per kultūrą būtina 
sudaryti sąlygas žmogaus brandai ir 
saviraiškai, o per žmogų tęsti tautos ir 
žmonijos kultūrą bei jos puoselėjimą. Ji 
buvo dėmesinga ir jautri kitų nuomonei, 
gebėjo ją žaibiškai įvertinti, tinkamą mintį 
priimti, o nepritartiną negailestingai (be 
kompromisų) atmesti, nes siekdama 
tikslų Daktarė  buvo tvirta, nepalenkiama 
ir nesustojanti prieš jokią kliūtį. 

Meilės Lukšienės pozicija artima su 
S. Šalkauskio ir A. Maceinos nuostatoms 
apie kultūros svarbą. Antai S. Šalkauskis 
teigė: „Nacija yra tauta, savo universaliai 
vertinga kultūrine kūryba tapusi neatsto-
jamu nariu pasaulio tautų šeimoje.... Ne 
tautos gausingumas ir galingumas, bet 
išvidinis kultūrinis vertingumas lemia 
jos buvimą nacija“ (S. Šalkauskis, „Pe-
dagoginiai raštai“, Kaunas: Šviesa, 1991, 
p. 164). Panašiai ir A. Maceina tvirtino, 
kad „Kultūra yra žmogiškoji kūryba, 
suprasta: a) vidinio nusiteikimo, b) paties 
veiksmo, c) viršinių išdavų bei jų organi-
zacijos prasme“ (A. Maceina, „Kultūra“, 
t. 1, 1992 p. 354). Tais laikais „buržua-
ziniai” filosofai bei pedagogai nebuvo 
toleruojami, tuo labiau, kad A. Maceina 
šalia kultūros analizavo ir prigimties 
bei religijos įtaką asmenybės tapsmui. 
S. Šalkauskis šalia priimtinų sovietinei 
santvarkai, sveikatos, protinio, dorinio 
bei estetinio lavinimo vertybių akcenta-
vo „pastovaus ir sąmoningo šventumo“ 
būtinumą, reikalavo „įvesti auklėtinį į 
teorinę, praktinę ir estetinę religinio gy-
venimo sritį, žadinant tikėjimą, meilę ir 
viltį“ (S. Šalkauskis, „Rinktiniai raštai“, I 
kn., Vilnius, 1992). Suprantama, kad ir šių 
filosofų pasekėjai nebuvo toleruojami.

Kartą,  lankydamasis Maskvoje, 
aptikau solidų leidinį, kuriame šalia 
kitų žymių autorių buvo ir M. Lukšienės 
straipsnis apie pedagoginės minties 
raidą Lietuvoje XIX a. Įteikiau tą knygą 
Daktarei ir iki šiol negaliu pamiršti 
jos nuostabos bei džiaugsmo. Mat 
spausdinimas Maskvoje buvo tarsi 
signalas vietiniams funkcionieriams, 
apsidraudimas, autoriaus pripažinimas. 
Daktarės tyrimų rezultatai 1970 m. 
apibendrinti knygoje „Lietuvos švietimo 
istorijos bruožai XIX a.1 pusėje“.

Įsimintini 1988 m. Tais metais M. Gor-
bačiovo paskelbta „гласность“ pasiekė 
savo apogėjų. Džinas buvo išleistas iš 
butelio. Laikraščiai rašė apie Stalino 
piktadarybes, išlikę gyvi tremtiniai ir 
politiniai  kaliniai dalinosi patirtomis ne-
gandomis, stori žurnalai spausdino anks-
čiau uždraustų rašytojų romanus. Buvo 
tikėtasi, kad po žodžių seks ir veiksmai. 
Ir štai saulėtą birželio 3 d. Meilė Lukšienė 
paslaptingai šypsodamasi pakvietė mane: 
„Ateik šiandien 18 val. į Mokslų akade-
miją, bus įdomus susirinkimas.“ Taip, 
taip tai buvo tas steigiamasis Sąjūdžio 
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posėdis. Savaime aišku, kad M. Lukšienė 
tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės nare. Ir čia kartu su 
Laima Tupikiene ir kitais bendraminčiais 
jau atvirai Meilė Lukšienė prabilo apie 
Lietuvos švietimo reformos būtinumą, 
Jų iniciatyva buvo parengti pagrindiniai 
direktyviniai dokumentai: Tautinė mo-
kykla: Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos 
koncepcija (1989), Lietuvos švietimo kon-
cepcija (1992), Lietuvos švietimo reformos 
gairės (1993), Bendrojo lavinimo mokyklos 
programos (1994), Bendrojo išsilavinimo 
standartai (1997).

Svarus Meilės Lukšienės indėlis 
kuriant Lietuvos švietimo koncepciją. 
Štai kaip aiškiai ir tais laikais netikėtai 
naujai koncepcijoje išsakyti ugdymo 
tikslai:

• Padėti asmeniui atskleisti bendrąsias 
žmogaus vertybes ir jomis grįsti savo 
gyvenimą.

• Ugdyti kritiškai mąstantį žmogų, 
gebantį svarstyti esminius žmogaus eg-
zistencijos klausimus, atsakingai daryti 
sprendimus ir savarankiškai veikti.

• Ugdyti asmenį, pasirengusį profe-
sinei veiklai, pasiryžusį ir gebantį adap-
tuotis besikeičiančiame socialiniame, 
ekonominiame gyvenime ir jį tobulinti.

• Brandinti asmens tautinę bei kultū-
rinę savimonę.

• Ugdyti žmogų demokratijai.
• Ugdyti Lietuvos valstybės pilietį.
Naujai nuskambėjo ir pagrindiniai 

Lietuvos švietimo principai. Pirmasis 
principas – humaniškumas: nelygstamo 
asmens vertingumo, jo pasirinkimo lais-
vės ir atsakomybės teigimas. Žinios, jaus-
mai ir veikla yra neatskiriamos mokymosi 
dalys. Mokytojas daugiau moko tuo, kas 
jis yra, negu tuo, ką žino. Būtent žmogus 
yra nelygstamoji vertybė. Iki tol buvo 
aiškinama, kad nelygstamoji vertybė 
yra šalies interesai, komunizmo kūrimo 
idealai. Kalbant apie žmogų, ne tiek buvo 
svarbi jo kvalifikacija, kiek priklausymas 
komunistų partijai, jos ideologijos diegi-
mas.   Antrasis principas – demokratišku-
mas. Kiekvienas turi teisę įgyti jo galias 
atitinkantį išsilavinimą. Tai pripažinimas, 
kad vaikų galios yra skirtingos. Ir tai taip 
pat prieštaravo sovietiniais metais Centro 
komitetui paskelbtam šūkiui „Аттестат 
каждому“ (Atestatą kiekvienam). Dažnai 
demokratiškumas siejamas su laisve. 
Meilė Lukšienė savo paskaitose nuolat 
pabrėždavo, kad dar 1774 m. Edukacinės 
komisijos parengtos parapinių mokyklų 
įstatai reikalavo: „Leiskite vaikui veikti 
laisvai, kol jis nenaudoja tos laisvės 
kenkdamas sau arba kitiems...“ Vėliau 
Imanuelis Kantas panašiai šį reikalavimą 
suformulavo, teigdamas, kad žmogaus 
laisvės ribos yra kitų žmonių laisvė.

Svarbiausi demokratiškumo požymiai 
yra šie: siekimas tiesos – grįsti savo 
sprendimus argumentais, o ne vien emo-
cijomis; atsakomybė – atsakyti už savo 
veiksmus; tolerancija ir pakantumas 
kitai nuomonei kultūros, religijos bei po-
litikos sferose; pilietinis aktyvumas – da-
lyvavimas valstybės gyvenime. Trečiasis 
principas – nacionalumas: išsaugojimas 
tautinio savitumo (identiteto), įsiparei-
gojimas Lietuvos kultūrai. Smulkiau 
šio principo įgyvendinimo problemos 
išdėstytos knygoje „Tautinė mokykla“ 
(1989). Čia atsižvelgta į S. Šalkauskio ir 
A. Maceinos idėjas. Taip pat atsižvelgta 
ir kitų šalių pedagogų mintis: „Tauta be 
tautiškumo – kūnas be sielos, kuriam 
pasilieka pasiduoti sudūlėjimo dėsniui ir 
pranykti kituose kūnuose, išlaikiusiuose 
savitumą.... Ne mūsų uždavinys kitas 
tautas pamėgdžioti, bet savaip augti 
ir auklėtis“ (K. Ušinskis). „Gyvenimo 

Mokykla skelbia, kad ugdymo tikslų pa-
grindas yra bendražmogiškos vertybės, 
bet prie jų veda per savo tautos, savo 
nacijos, savo valstybės, savo Tėvynės 
bendražmogiškųjų vertybių supratimą. 
Taigi svarbiausias Gyvenimo Mokyklos 
tikslų ypatumas yra susiejimas su Meile 
Tėvynei. Meilė Tėvynei ir savo tautai 
yra dalis meilės visai žmonijai“ (Š. Amo-
našvilis, „Gyvenimo mokykla“, Vilnius: 
Andrena, 2004, 59 p.). Ketvirtasis princi-
pas – atsinaujinimas, atvirumas kaitai 
ir kritiškas naujo priėmimas. Pradžioje 
buvo kalbama tik apie ankščiau minėtus 
humaniškumo, demokratiškumo bei 
nacionalumo principus. Bet per eilinį 
svarstymą Daktarė atkreipė dėmesį į 
Baltarusijos mokslininkų parengtus mo-
kyklos pertvarkymo dokumentus. Ir štai 
ten figūravo principas – „обновление“ 
(atsinaujinimas) su atitinkamais pa-
aiškinimais: „научить учащихся жить в 
условиях неопределенного будущего“. 
Apie būtinumą parengti vaikus gyveni-
mui rinkos ekonomikos sąlygomis buvo 
kalbama seniai. Didesnis dėmesys turi 
būti skiriamas ne žinioms, bet gebėji-
mams savarankiškai mokytis ir gilinti 
turimas žinias, kūrybiškumo puoselėji-
mui, iniciatyvumui. Taip ir atsirado tas 
atsinaujinimo principas bei reikalavimas 
parengti vaikus gyvenimui besikeičian-
čios socialinės aplinkos sąlygomis. Deja, 
daug jaunų žmonių, kaip ir, pavyzdžiui, 
žymiausi mūsų sportininkai, tą atsinau-
jinimą suprato tik kaip galimybę išvykti 
dirbti ir gyventi į užsienį.

Labai daug dėmesio Meilė Lukšienė 
skyrė pedagogų atestavimui. Žodis attes-
tatio reiškia paliudijimą, profesinės kvalifi-
kacijos nustatymą. Ne visi pedagogai gerai 
pasirengę darbui su vaikais, ne visi vieno-
dai turimas galimybes panaudoja. Kokie gi 
esminiai pedagogų diferencijavimo požy-
miai? Kam galima patikėti tą diferencija-
vimą? 1992 m. pradžioje švietimo ministro 
D. Kuolio įsakymu buvo sudaryta speciali 
komisija, kuriai buvo pavesta atsakyti į 
šiuos klausimus ir pasirengti pedagogų 
atestacijai. Kas savaitę komisija rinkdavosi 
pas Meilę Lukšienę Pedagogikos mokslinio 
tyrimo institute, svarstydavome aktualius 
atestacijos reikalus. Įsiminė komisijos 
pirmininko V. Dieniaus sveikas protas ir 
racionalus mąstymas svarstant vieną ar kitą 
klausimą. Įsiminė M. Lukšienės gebėjimas 
istoriniu požiūriu analizuoti gvildenamus 
reiškinius; instituto direktoriaus Ž. Jackūno 
noras palyginti vienus ar kitus siūlymus 
su kitų šalių patirtimi; B. Dobrovolskio 
pastangos suderinti reiklumą ir pedagogų 
orumo išsaugojimą; M. Barkauskaitės rū-
pinimasis ne tik atestuojamojo pedagogo, 
bet ir jo mokinių interesais; V. Jonynienės 
siekimas išryškinti, kaip siūlomi reikalavi-
mai suderinti su pradinių klasių mokytojų 
galimybėmis.

Buvo parengti pedagogų atestacijos 
nuostatai, apibrėžtos mokytojo (auklėto-
jo), vyresniojo pedagogo, metodininko 
bei eksperto kvalifikacinės kategorijos. 
Vyresnysis pedagogas kūrybiškai or-
ganizuoja ugdymo procesą, kritiškai ir 
konstruktyviai vertina kitų pedagogų 
patirtį, yra susipažinęs su pedagoginė-
mis, psichologinėmis ir metodinėmis 
naujovėmis, sugeba jas diegti į savo 
darbo praktiką. Metodininkas yra pasie-
kęs aukšto pedagoginio meistriškumo, 
apibendrina savo darbo patirtį, teikia 
metodinę ir dalykinę paramą savo ir kitų 
ugdymo įstaigų pedagogams. Ekspertas 
yra įdiegęs į praktiką savo tyrimų rezulta-
tus, kuria vaikų ugdymo priemones, taiko 
naujus ir efektyvius darbo metodus, yra 
susipažinęs su pasaulio pedagoginėmis 
sistemomis.

Praktinėje veikloje buvo siūloma 
analizuoti pedagogo ir vaikų sąveiką, 
ugdymo proceso organizavimą, ugdymo 
rezultatus bei nepamokinę veiklą. Pavyz-
džiui, ugdymo rezultatu laikoma – moki-
nių orientavimasis į bendrąsias žmogaus 
vertybes, jų nuostatos fizinės sveikatos, 
dorovės, mokslinės kultūros, estetikos, 
pilietiškumo bei etninės kultūros aspek-
tais; mokinių žinios ir mokomojo dalyko 
gebėjimai; bendrieji racionalaus darbo 
gebėjimai; mokinių kūrybiškumas. Kartu 
buvo aptarti galimi ugdymo rezultatų 
analizavimo būdai.

Nutarta, kad pedagogas, kuris pirmą 
kartą atestuojasi ir siekia įgyti aukštesnę 
nei mokytojo kvalifikacinę kategori-
ją, turi išlaikyti 3 bendrąsias įskaitas: 
šiuolaikinės pedagoginės psichologijos 
pagrindų, pedagoginės minties ir Lie-
tuvos švietimo raidos, kalbos kultūros 
(švietimo įstaigoje dėstoma kalba) bei 
specialybės dalyko ir mokymo metodikų 
naujovių (specialusis pedagogas – pa-
pildomai specialiosios psichologijos) 
įskaitą. Buvo sudarytos atitinkamos 
kvalifikacinės komisijos. Daktarė buvo 
išrinkta kvalifikacinės komisijos „Pe-
dagoginė mintis ir Lietuvos švietimo 
raida“ pirmininke, man teko sekreto-
riaus pareigos. Netrukus svarstėme jos 
sudarytą programą, rekomenduojamą 
savarankiškoms studijoms privalomos 
bei papildomos literatūros sąrašą, pa-
grindinius pedagoginės minties ir Lietu-
vos švietimo raidos įskaitos klausimus, 
patvirtinome pasirengimo įskaitai bei jos 
laikymo tvarką. Kaip paprastai dabar, 
visi šie darbai viename sakinyje išvar-
dinti, o visa tai reikalavo daug pastangų, 
laiko, išmanymo...nemigo naktų. Be to, 
būtina pridurti, kad Meilė Lukšienė savo 
sudarytos programos klausimais nuolat 
skaitydavo paskaitas pedagogų kvali-
fikacijos kėlimo kursuose, diskutavo 
rengiamuose seminaruose.

Meilės Lukšienės pastangos ir darbai 
neliko nepastebėti. Jai buvo skirti šie 
apdovanojimai: Nusipelniusios mokslo 
veikėjos vardas (1989), Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinas (1994), Vytauto Didžiojo 
ordino Komandoro didysis kryžius (2003), 
Švietimo ir mokslo ministerijos garbės 
ženklas (2007). 2004 m. ji tapo apdovanota 
vienu iš garbingiausių UNESCO apdova-
nojimu – Jano Amoso Komenijaus medaliu 
už jos asmeninį indėlį moksliškai ir prak-
tiškai įtvirtinant švietimą kaip valstybės 
kūrimo pagrindą. UNESCO apdovanoji-
mo tekste parašyta: „Ponia Lukšienė yra 
europinio ir pasaulinio lygio mokslininkė 
ir asmenybė, reikšmingai prisidėjusi prie 
demokratinės visuomenės ir modernaus 
švietimo raidos.“

2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje 
UNESCO generalinės konferencijos 36-
ojoje sesijoje habil. dr. Meilės Lukšienės 
100-osios gimimo metinės paskelbtos 
UNESCO 2013-aisiais minima sukakti-
mi. Dėmesys šiai visuomenės veikėjai 
skiriamas už itin svarbų vaidmenį 
vystant modernią švietimo sistemą bei 
ugdant demokratišką lietuvių bendru-
omenę.

Prieš 25 metus, 1988 spalio 22 d., 
prasidėjo Lietuvos Sąjūdžio steigiamasis 
suvažiavimas, kuriam pirmininkavo 
Meilė Lukšienė ir Justinas Marcinke-
vičius. Jų pasirodymas scenoje buvo lyg 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
simbolis. Mirus J. Marcinkevičiui poetė 
Stasė Nedzinskienė rašė: „Jo gyvenimas 
meile išlietas, liko žodžiai – didingi 
kalnai. Netikėkim, kad mirė poetas – jo 
dvasia čia gyvens amžinai.“ Manau, kad 
ir Meilės Lukšienės dvasia taip pat ilgai 
išliks mūsų atmintyje..
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Okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 20-metis

Pateiksiu keletą stebėjimo postų pranešimų, 
iš kurių akivaizdžiai matome, kiek būdavo mūsų 
valstybės įstatymų pažeidimų, net konfliktinių 
situacijų, kol iš Lietuvos neišėjo paskutinis sveti-
mas kareivis.

„1992 05 18 21.40 val.
Pranešė patrulis Visoriuose. „Poste girdėti susišau-

dymai, sovietų kariškiai, prieš mūsų postą mėto dūmines 
„šaškes“. Pranešė SKAT oper. budėtojas.

1992 05 10 14.03 val.
„1992 02 20
00.37 3 postas prie k/d 75285 buvo apmėtytas 

ašarinėmis dujomis.“
 „1992 05 21
05 30-07.33 val. Visoriuose dispanserio pusėje 

girdėjose kelios trumpos automato serijos.“
„1992 05 29
Lydos ir Minsko plentuose sulaikytos mašinos be 

leidimų.“
„1992 05 29
Geležinkelio stotyje sulaikyti 8 ginkluoti karininkai 

ir kareiviai.“
„1992 06 06 
Geležinkelio stotyje blokuotas rusų ešelonas su ka-

reiviais. Lydi 5 karininkai iš „Geležinio vilko“, 2 pasienio 
atstovai, 1 komendantūros karininkas.“

„1992 06 11 01.34 val.
Vilniaus geležinkelio stotyje sulaikyta 10 sovietinės 

armijos kareivių ir karininkas. Vyksta iš Kaliningrado į 
Šiaurės miestelį, be leidimų.“

„1992 06 11 16.09 val.

Poste Nr. 84 stabdoma nestojo 75285 k/d karinė 
mašina.“

„1992 06 16 15.45 val.
Patikrinta 91 automobilis, 2 automobiliai, atvykę iš 

Kauno, neturėjo leidimų. Bendras žmonių skaičius –202.“
„1992 06 17 16.15 val.
Patikrinta 83 automobiliai. Vienas neturėjo leidimo. 

Vienas automobilis stabdomas nestojo. Grasino postui. 
Bendras žmonių skaičius – 102.“

„1992 06 18 12.20 val.
Nuo Maišiagalos link Raudondvario nuskrido 

15 malūnsparnių, ginkluotų raketomis. Apie juos 
nebuvo pranešta. Pranešė Vilniaus SKAT rinktinės 
budėtojas.“

„1992 06 22 16.30 val.
Apie 15.30 val. Panerių geležinkelio stotyje iš trau-

kinio Kaliningradas – Charkovas iššoko 7 rusų armijos 
kareiviai. Bandė slėptis. Iššokę 7 rusų armijos kareiviai 
įsodinti į traukinį ir išsiųsti atgal.“

„1992 06 24 15.03 val.
Vilniaus geležinkelio stotyje sulaikyti 4 sovietų 

kariai, ginkluoti automatais. Nori važiuoti į Pabradę, 
leidimų neturi. Išsiųsti atgal.“

Ir t. t. ir t. t. – kasdieną po keletą panašių 
pranešimų.

Padėtis buvo įtempta. Visi laukėme, kada gi 
pagaliau okupacinė armija pajudės iš Lietuvos. 
O judėti ji labai nenorėjo. Dokumentų dėl 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos pasirašymu buvo pradėta lietuvių 
tautos valios, išreikštos 1992 m. referendume, 

vykdymo pradžia. Pasirašytuose grafikuose 
visas Rusijos kariuomenės išvedimo procesas 
buvo suskirstytas į 4 etapus. Pirmasis etapas 
turėjo būti užbaigtas iki 1992 m. gruodžio 31 d.; 
kito etapo pabaiga buvo numatyta 1993 m. 
kovo 31 d. Trečias etapas – iki 1993 m. birželio 
30 d. Paskutinio, ketvirto, etapo metu Rusijos 
kariuomenės išvedimas turėjo būti užbaigtas 
susitarime numatytu terminu.

Lietuvos derybų delegacijos nuostatos buvo 
tokios:

- pirmiausia kariuomenė turi būti išvesta iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus; pirmoji turi išeiti 107-oji 
motošaulių divizija;

- kuo greičiau išvesti karinių oro pajėgų dali-
nius ir pradėti aerodromų perdavimą Lietuvai;

- nedelsiant turi būti pradėtas oro desanto 
pajėgų išvedimas.

Tai reiškė siekį, kad per artimiausius keletą 
mėnesių Lietuvoje neliktų pagrindinių kovinės 
paskirties dalinių. Išvedimą kontroliavo Krašto 
apsaugos ministerija per apskričių, miestų ko-
mendantūrų štabus. Išvedimo grafikai strigo. 
Tad Rusijos gynybos ministras armijos generolas 
Pavelas Gračiovas Lietuvoje lankėsi 1993 m. ge-
gužės 18–19 d. Jo neoficialaus vizito metu buvo 
apsvarstyta 18 su Rusijos kariuomenės išvedimu 
susijusių klausimų: karinių objektų perdavimas 
Lietuvai, karo technikos ir sprogmenų perda-
vimas ir pardavimas, tolesnis karinių gamyklų 
likimas, artilerijos šaudmenų iškeldinimo iš 

Plungės sandėlių tvarka, tartasi dėl karinių ae-
rodromų perdavimo.

Gegužės 19 d. P. Gračiovą priėmė Respublikos 
Prezidentas Algirdas  Brazauskas. Iš esmės beveik 
dėl visų svarbiausių problemų buvo sutarta. Pa-
vyko susitarti ir dėl konkrečių likusių svarbiausių 
objektų perdavimo.

Po P. Gračiovo vizito Rusijos kariuomenės 
išvedimas paspartėjo. Bet ir pasigirsdavo balsų iš 
Rusijos, kad išvedimas turėtų būti sustabdytas. 
1993 m. rugpjūčio 22 d. Rusija paskelbė laikinai 
sustabdanti savo kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos. Tai buvo antras oficialiai paskelbtas 
Rusijos kariuomenės išvedimo sustabdymas. 
1993 m. rugpjūčio 30 d. įvyko prezidentų 
A. Brazausko ir B. Jelcino pokalbis telefonu, 
kuriame buvo kalbėta apie kariuomenės 
išvedimo užbaigimą. 

Rusijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Baltijos 
valstybių eiga domėjosi ir Lietuvoje dirbanti JTO 
delegacija, vadovaujamo Singapūro ambasadoriaus 
JT T. Koh. 1993 m. rugsėjo 1 d. ją priėmė Prezidentas 
A. Brazauskas. T. Koh pasakė, kad Lietuvoje jis 
norėtų pasisemti sėkmingų derybų su Rusija 
patirties, aptarti techninius kariuomenės išvedimo 
klausimus, kuriuos būtų galima pritaikyti Estijai 
ir Latvijai.

1993 m. lapkričio 14 d. Lietuvą paliko pasku-
tiniai kariai ir sunkvežimiai iš Linkaičių, pasukę 
Rygos link.
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Sovietų Sąjun-
gai 1940 m. okupa-
vus ir aneksavus 
Lietuvos Respubli-
ką, prasidėjo lietu-
vių tautos pasiprie-
šinimo sąjūdis už 
okupacijos pašalini-
mą, valstybingumo 
atkūrimą ir tautos 
apsaugojimą nuo 
okupantų vykdo-

mo teroro bei represijų. Lietuvių pasipriešinimo 
judėjimas, keisdamas kovos formas ir būdus, tęsėsi 
iki faktinio valstybingumo atkūrimo 1991 m. Tau-
tinis pasipriešinimas nacistų okupacijai 1941–1944 
m. buvo sudėtinė ir dėsninga lietuvių kovos už 
nepriklausomybę dalis, turėjusi specifinių bruožų 
ir ypatumų (pirmiausia, jai būdinga neginkluotos 
kovos taktika). 

Nors nacistinė propaganda skelbė esą Vokietija 
išvadavusi Lietuvą „iš bolševikų jungo“, tačiau naciai 
nepripažino nei lietuvių antisovietinių sukilėlių 
paskelbto Lietuvos valstybės atkūrimo, nei 1941 m. 
Birželio sukilimo metu pradėjusios veikti Lietuvos 
laikinosios vyriausybės (LLV). 1941 m. rugpjūčio 
5 d. naciai privertė LLV nutraukti savo veiklą ir 
įvedė civilinį okupacinį režimą. Okupacinis vokiečių 
režimas uždraudė partijų ir politinių organizacijų 
veiklą (1941 m. rugsėjo 22 d. naciai uždraudė 
sukilimo prieš sovietus organizatorių – Lietuvių 
aktyvistų frontą (LAF), įvedė griežtą spaudos ir 
knygų leidybos cenzūrą. Vokiečiai vengė bet kokio 
organizuoto lietuvių tautos valios pasireiškimo. 
Naciai paliko Lietuvoje bolševikų nacionalizuotą 
pramonę, valstybinius ūkius, namus ir kitą buvusią 
privatinę nuosavybę. LLV paskelbtų reprivatizacijos 
įstatymų vokiečių okupacinė valdžia nepripažino.

Naciams vykdant žiaurią ir tiesmukišką 
priespaudos politiką, 1941 m. vėlyvą rudenį pradėjo 
kurtis slaptos lietuvių tautinio pasipriešinimo 
organizacijos:  Lietuvių frontas (LF), Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), Lietuvos laisvės 
armija (LLA) ir kitos.  Stipriausios ir aktyviausios 
pasipriešinimo organizacijos buvo LF ir LLKS (kūrėsi 
1941 m. pab.–1942 m. prad.). Į LF daugiausia būrėsi 
katalikiškos orientacijos jaunimas ir inteligentija, į 
LLKS – tautinės ir liberalinės pakraipos asmenys. 
LF turėjo Karinį skyrių („Kęstučio“ organizacija), 
Politinį-informacinį ir kt. skyrius. LF vadovais buvo 
buvo J. Ambrazevičius-Brazaitis ir VDU docentas 
A. Damušis. Svarbiausias LF laikraštis buvo „Į 
Laisvę“ (pradėtas leisti 1943 m. sausio mėn.). Prie 
LF besišliejantys sambūriai leido slaptus laikraštėlius 
„Vardan tiesos“, satyrinį „Pogrindžio kuntaplį“ 
ir okupantų šnipus bei kitus tautos kenkėjus 
demaskuojantį „Lietuvos Judą“. Vokiečių saugumo 
policijai ir SD nepavyko išaiškinti „Į Laisvę“ 
laikraščio spaustuvės ir jo leidėjų.   

LLKS įsisteigė dar pirmosios sovietinės okupa-
cijos metais ir savo veiklą atnaujino 1941 m. rudenį. 
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Organizacija buvo suskirstyta į keturias apygardas: 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio. Apskričių 
vadovybės įsteigė branduolius daugelyje Lietuvos 
valsčių. 1943 m. viduryje LLKS subūrė apie 3000 
narių. Svarbiausias organizacijos laikraštis buvo 
„Laisvės kovotojas“, jis buvo leidžiamas du kartus 
per mėnesį Kaune. Iki 1944 m. vasaros buvo išleista 
28 šio laikraščio numeriai. 1944 m. gegužės pradžioje 
gestapui pavyko Aukštojoje Panemunėje surasti 
gerai įrengtą LLKS spaustuvę ir suimti keliolika 
organizacijos narių. 1944 m. prad. LLKS įsteigė 
slaptą Laisvosios Lietuvos radiją; jo transliacijos 
buvo girdimos net Švedijoje. LLKS siųstuvas buvo 
vienintelis slaptas foninis radijo siųstuvas nacių 
okupuotose Baltijos šalyse. Laisvosios Lietuvos 
radijo transliacijas užrašinėjo kai kurių valstybių 
diplomatinės atstovybės Švedijoje. Taip Lietuvos 
pogrindžio balsas buvo plačiai išgirstas Europoje. 

LLA susikūrė 1941 m. gruodžio mėnesį. Jos 
nariais daugiausia buvo žemesnio ir vidutinio rango 
buvusios Lietuvos kariuomenės karininkai. LLA 
išplėtė savo veiklą visoje Lietuvoje, leido laikraštį 
„Karinės ir politinės žinios“, kaupė ginklus, bet po-
litinėse derybose dėl vieningo lietuvių rezistencijos 
centro sudarymo nedalyvavo, nes save laikė karinio 
pobūdžio organizacija ir buvo kategoriškai nusi-
stačiusi prieš bet kokį partinį politikavimą. 1944 m. 
sovietams užimant Lietuvą, LLA pradėjo ginkluotą 
partizaninį pasipriešinimą.   

Iki Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIK) įsteigimo 1943 m. lapkričio 25 d. lietuvių 
antinacinio pasipriešinimo judėjimas buvo 
susiskaldęs į keletą kovos ir politinių organizacijų. 
Svarbiausiomos kovos organizacijomis laikytinos 
aukščiau minėtos LLKS, LF, LLA, o politinės 
vadovybės centrais – Vyriausiasis lietuvių komitetas 
(VLK) ir Tautos taryba (TT).  TT telkė katalikiškos 
orientacijos sambūrius ir organizacijas: LF krikščionis 
demokratus, Darbo federaciją, Ūkininkų sąjungą ir 
Lietuvių vienybės sąjūdį (LVS). Į VLK susibūrė 
LLKS, socialdemokratai, tautininkai, liaudininkai 
ir nacionalistai (buvę Lietuvių nacionalistų partijos 
(LNP) nariai). 1942–1943 m. vis labiau brendo poreikis 
suvienyti pasipriešinimo organizacijas ir įsteigti 
centrinę politinę vadovybę, bet dėl pasaulėžiūros 
skirtumų ir partinių prieštaravimų tai užtruko. Po 
5 mėnesius trukusių TT ir VLK derybų ir pasitarimų 
nuspręsta įsteigti vieną pogrindžio vadovybę – VLIK. 
Pirmasis VLIK posėdis įvyko 1943 m. lapkričio 25 d. 
Kaune. 1943 m. lapkričio mėnesį, įsteigus VLIK 
antinacinis pasipriešinimo judėjimas iš esmės buvo 
centralizuotas. Demokratiškai buvo sukurta VLIK 
vadovybė, atstovaujanti beveik visoms lietuvių 
partijoms ir pogrindžio organizacijoms (pirmuoju 
VLIK pirmininku buvo išrinktas socialdemokratas 
Steponas Kairys, vicepirmininkais – LF atstovas 
A. Damušis ir tautininkų atstovas dipl. agronomas 
Balys Gaidžiūnas). Iki nepriklausomybės 
atkūrimo VLIK planuota paversti nelegalia 
Lietuvos Vyriausybe, vadovaujančia tautiniam 
pasipriešinimui, atstovaujančia Lietuvai užsienyje. 

Dr. Arūnas Bubnys

Įsteigus VLIK, nustojo veikti TT ir VLK. 1944 m. 
vasario 16 d. VLIK paskelbė deklaraciją „Į lietuvių 
tautą!“, joje buvo išdėstyta VLIK veiklos programa. 
1944 m. gegužės mėn. gestapui pavyko suimti 
daugumą VLIK narių ir paralyžiuoti jo veiklą. 

VLIK vadovai,  norėdami atkreipti Vakarų 
demokratinių valstybių dėmesį į Lietuvos laisvės 
reikalą, ieškojo paramos ir ryšių Vakarų Europoje. 
1943 m. liepos mėn. LLKS narys A. Vokietaitis 
Baltijos jūra nuvyko į Švediją. Šioje šalyje buvo 
įsteigtas Lietuvių komitetas (1943 m. rugpjūčio 
2 d.), kuris vietos spaudoje demaskavo nusi-
kalstamą nacių politiką Lietuvoje, informavo 
apie antinacinio pogrindžio veiklą ir propagavo 
Lietuvos nepriklausomybės idėją. Lietuvių komi-
tetas Švedijoje palaikė ryšius su Lietuvos genera-
liniu konsulu Niujorke dr. J. Budriu ir Lietuvos 
pasiuntiniu Londone B. K. Balučiu. Šveicarijoje 
politinę veiklą plėtojo Lietuvos diplomatai J. Šau-
lys, E. Turauskas, A. Gerutis ir S. Garbačiauskas. 
Jie redagavo antinacinius „Eltos biuleteinius“ ir 
siuntinėjo juos į užsienį, palaikė ryšius su Lietuvos 
pasiuntinybėmis JAV ir D. Britanijoje, su Berlyne 
veikiančiu K. Škirpa ir VLIK. Per ryšius su užsie-
niu antinacinės rezistencijos veikėjai Vakarų šalių 
visuomenei teikė informaciją apie tikrąją padėtį 
Lietuvoje: nacių nusikaltimus (žydų genocidą, 
politines represijas, krašto ekonominį plėšimą ir 
kt.), apie lietuvių siekius atkurti Lietuvos nepri-
klausomybę. 1944 m. vasario 8–9 d. VLIK pirmi-
ninkas S. Kairys dalyvavo Baltijos rezistencinių 
organizacijų pasitarime Rygoje. Pasitarimų metu 
buvo priimta 13 rezoliucijų. Nuspręsta Baltijos 
valstybėms bendrai gintis nuo Raudonosios ar-
mijos, vengti baltų ginkluotųjų pajėgų perdavimo 
SS dispozicijai, atsisakoma nuo galimo Vokietijos 
protektorato (ar kitokios priklausomybės) statuso 
Baltijos valstybėms, pasisakyta už glaudų Baltijos 
valstybių bendradarbiavimą ir konfederaciją 
pokario Europoje. 

Norėdami išvengti konfrontacijos su lenkų pasi-
priešinimo judėjimu (Armija krajova (AK), lietuvių 
pogrindis 1942–1944 m. keletą kartų derėjosi su 
AK, veikusios Rytų Lietuvoje, vadovybe. Paskutinė 
lietuvių ir lenkų pogrindžio atstovų konferencija 
įvyko 1944 m. balandžio 5–6 d. Vilniuje. Pagrindinė 
susitarimo kliūtis buvo Vilniaus krašto valstybinės 
priklausomybės klausimas pasibaigus karui. Dėl 
diametraliai priešingų pozicijų susitarti nepavyko, 
ir iki pat vokiečių okupacijos pabaigos lietuvių ir 
lenkų santykiai Vilniaus krašte liko labai įtempti 
ir konfliktiški.  

1944 m. kovo mėn. VLIK pasiuntė į Suomiją savo 
atstovą plk. ltn. K. Ambraziejų, kuris turėjo infor-
muoti suomius apie padėtį Lietuvoje, prašyti ginklų 
būsimai Lietuvos kariuomenei per jos kovas dėl 
nepriklausomybės. Tačiau 1944 m. balandžio 21 d. 
Taline K. Ambraziejų suėmė gestapininkai. 1944 m. 
balandžio–gegužės mėnesiais prasidėjo masiniai 
Baltijos šalių pasipriešinimo dalyvių suėmimai. 
VLIK, numatydamas artėjantį SSRS kariuomenės 

įsiveržimą, paskyrė atstovus Vokietijoje: prelatą 
M. Krupavičių, advokatą R. Skipitį ir dipl. V. Sidzi-
kauską. Lietuvoje privalėjo likti trys vadinamojo 
Mažojo VLIK atstovai (pasiliko tik vienas P. Šilas). 
1944 m. VLIK veikla Lietuvoje nutrūko.

Svarbiausias tautinių pasipriešinimo organi-
zacijų tikslas buvo atkurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Lietuvių antinacinės rezistencijos vadai 
orientavosi į JAV ir Didžiąją Britaniją, tikėdamiesi, 
kad po Antrojo pasaulinio karo bus įgyvendinti 
Atlanto chartijos principai – visos karo metu agreso-
rių užgrobtos šalys atgaus valstybingumą. Lietuvių 
rezistencijos vadovybė svarbiausiais savo priešais 
laikė bolševikinę Sovietų Sąjungą ir nacistinę Vokie-
tiją. 1943 m. rugpjūčio 1 d. rezistencinis laikraštis „Į 
Laisvę“  rašė: [...] lietuviai neina nei už bolševizmą, nei 
už nacionalsocializmą, bet pasirenka tą trečiąjį – Lietuvos 
kelią; daro tai, kas būtų naudinga Lietuvai1. Lietuvių re-
zistentai visą laiką stengėsi nedaryti nieko, kas būtų 
naudinga bolševizmui arba nacizmui. Antinacinės 
rezistencijos organizacijos laikėsi neginkluoto pasi-
priešinimo taktikos. Rezistencijos vadai suprato, kad 
maža lietuvių tauta negalės ilgai ir atvirai (ginklu) 
priešintis žiauriam okupaciniam režimui, masiškai 
naikinusiam, kalinusiam ir deportavusiam civilius 
gyventojus. Partizaniniai veiksmai Vokietijos kariuo-
menės užnugaryje būtų buvę pasmerkti pralaimėji-
mui ir būtų sukėlę masines represijas. Be to, lietuvių 
rezistencija negalėjo tikėtis jokios realios paramos 
iš antihitlerinės koalicijos valstybių. Kodėl buvo 
pasirinkta neginkluoto pasipriešinimo taktika, gerai 
paaiškino žymus antinacinės rezistencijos veikėjas 
Algirdas Vokietaitis: Lietuvių tauta pasirinko pasyviojo 
pasipriešinimo metodą savo priešui Nr. 2 (vokiečiams), 
nes laikė, kad būtų savižudiška ginkluotu pasipriešini-
mu, aktyviai kovojant prieš vokiečių kariuomenę fronto 
užnugaryje, palengvinti savo priešo Nr. 1 (bolševikų) 
grįžimą Lietuvon. Be to, aktyvusis pasipriešinimas būtų 
logiškai vedęs lietuvišką pogrindį į bendradarbiavimą su 
pavojingiausiu mūsų priešu – Sovietų Sąjunga ir jos di-
riguojamais bolševikiniais partizanų daliniais, – tas būtų 
tolygu mūsų tautos išdavimui. Tad vienintelė išeitis iš šios 
dilemos ne vien Lietuvai, bet ir kitiems Pabaltijo kraštams 
liko pasyviosios rezistencijos alternatyva siekiant tuo būdu 
kiek galint išlaikyti gyvąsias tautos jėgas krašte ir vengiant 
ginkluotu pasipriešinimu išprovokuoti vokiečių represijas 
ir mažą mūsų tautą visiškai išnaikinti2. Neginkluotas 
pasipriešinimas naciams vyko įvairiomis formomis: 
Lietuvos jaunimas nestojo į vokiečių organizuoja-
mus karinius ir policinius dalinius, gyventojai vengė 
vykti dirbti į Vokietiją, ūkininkai nevykdė žemės 
ūkio prievolių, buvo vykdoma aktyvi rašytinė ir žo-
dinė antinacinė propaganda, stengiamasi išsaugoti 
lietuvių kultūros ir švietimo įstaigas, demaskuojami 
ir bauginami nacių kolaborantai. 

Svarbiausias antinacinės rezistencijos ginklas 
buvo slapta spauda. Ji demaskavo nacių politiką 
Lietuvoje ir ugdė pasipriešinimo dvasią, orientavo 
Lietuvos gyventojus į neginkluotą pilietinį pasi-
priešinimą, okupantų vykdomų akcijų sabotažą ir 
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boikotą. Nacių okupacijos metu buvo leidžiama 
daugiau nei 20 slaptų laikraštėlių, svarbiausi 
laikraščiai („Į Laisvę“, „Laisvės kovotojas“, „Ne-
priklausoma Lietuva“) buvo išleidžiami kelių 
tūkstančių, o kartais net keliolika tūkstančių tiražu 
ir dar papildomai dauginami provincijoje. Lietuvių 
pogrindžio spauda padėjo sužlugdyti nacių rengtas 
karines mobilizacijas, lietuvių SS legiono kūrimą, 
masinį Lietuvos gyventojų išvežimą prievartiniams 
darbams Vokietijoje. Slaptoji spauda buvo gaudyte 
gaudoma ir skaitoma Lietuvos miestuose ir kaimuo-
se, jos nurodymai ir instrukcijos lėmė mūsų jaunimo 
vienokią ar kitokią laikyseną. H. Žemelis rašė: Jeigu 
vokiečių valdžia išleisdavo kokį potvarkį ar paskelbdavo 
kokią registraciją, tai visi laukė, kaip pasakys tuo klausi-
mu pogrindis, ir tik tada išpildydavo arba ne. Nežinomų 
aukotojų aukos plaukė nepertraukiamai3.    

Dėl pogrindžio skatinamo masinio boikoto na-
ciams nepavyko sudaryti didesnių lietuviškų karinių 
ir policinių dalinių bei junginių (pulkų ir divizijų) 
ir pasiųsti juos kovoti su Vokietijos priešais Rytų ir 
Vakarų frontuose. Okupaciniam režimui 1943 m. 
vasarą ir rudenį nepavyko įvykdyti totalinės mobili-
zacijos į kariuomenę ir darbams Reiche, kaip tai buvo 
padaryta Vokietijoje ir kai kuriuose kituose nacistų 
okupuotuose kraštuose. Mobilizacinėse komisijose 
registravosi tik pusė šaukiamojo amžiaus jaunuolių, 
o į vermachtą ir prievartos darbams Vokietijoje buvo 
paimta tik 10–12 proc. šaukiamųjų mobilizacijai. 
Vieningomis antinacinio pogrindžio ir patriotinio 
jaunimo pastangomis pavyko sužlugdyti hitlerinius 
mobilizacijos planus. 

Antinacinės propagandos ir agitacijos veikiami 
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iš lietuvių policijos batalionų nuo 1943 m. rudens 
iki 1944 m. balandžio mėn. dezertyravo beveik 
trys tūkstančiai žmonių. Naciams nepavyko 1944 
m. pavasarį suorganizuotos Lietuvos vietinės 
rinktinės paversti SS daliniais ir išsiųsti kariauti iš 
Lietuvos. Beveik 100 Vietinės rinktinės kariškių tapo 
nacių keršto aukomis. 1944 m. gegužės viduryje, 
vokiečiams panaikinant Vietinę rinktinę, dauguma 
jos karių su ginklais ir amunicija pasitraukė į miškus 
ir pasislėpė. Pogrindžio spauda pabrėždavo, kad 
okupacinės administracijos skelbiamos mobilizacijos 
yra neteisėtos, prieštarauja Lietuvos įstatymams 
ir tarptautinei teisei. Vokiečių okupantams 1943–
1944 m. nepavyko išvežti darbams į Vokietiją 
numatytų 100 tūkstančių Lietuvos žmonių. 

Veikiami antinacinės agitacijos daugelis lie-
tuvių savivaldos pareigūnų sabotavo okupantų 
potvarkius ir stengėsi išsaugoti Lietuvos žmones, 
materialiąsias ir kultūros vertybes. Dėl neginkluo-
to pasipriešinimo šimtai lietuvių pateko į nacių 
kalėjimus ir koncentracijos stovyklas, dalis jų ten ir 
žuvo. 1943 m. kovo 16–17 d. naciai, keršydami už 
lietuviškojo SS legiono steigimo boikotą, suėmė 46 
žymius Lietuvos visuomenės ir inteligentijos veikė-
jus ir išsiuntė juos į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 
Dėl neginkluoto pasipriešinimo taktikos Lietuvos 
gyventojai (išskyrus žydų tautybės ir ginkluotame 
pasipriešinime dalyvaujančius įvairių tautybių 
žmones) buvo apsaugoti nuo masinių represijų ir 
didelių žmonių nuostolių. Lietuvių inteligentija 
išsaugojo veikiančias mokyklas, mokytojų semi-
narijas, universitetus (iki 1943 m. kovo 17 d.) ir net 
Mokslų akademiją. Lietuvių moksleivija ir studentija 

iš esmės buvo auklėjama tautine dvasia ir atitverta 
nuo stipraus germanizavimo ir nacistinio indokri-
navimo. Antinacinės rezistencijos patirtis, ideologija, 
iš dalies ir pogrindžio struktūros parengė tautą 
masiniam pasipriešinimui sovietiniam okupantui 
1944–1953 m. 

Šalia lietuvių antinacinės rezistencijos laimėjimų 
galima būtų pastebėti ir kai kuriuos trūkumus bei 
klaidas:

1. Užsidelsęs ir iki galo nebaigtas politinės kon-
solidacijos procesas (VLIK įsteigimas) dėl „partinių“ 
ambicijų, kivirčų ir „vyravimo“ pretenzijų.

2. VLIK nesugebėjo sukurti vieningos centrinės 
karinės vadovybės.

3. Nepakankamas konspiracijos lygis. Vokiečių 
saugumo policijai ir SD pavyko išaiškinti ir suimti 
daugumą VLIK ir LLKS vadovybės narių.

4.  Laisvėje likusių rezistencijos vadų 
pasitraukimas į Vakarus kritišku tautai momentu – 
1944 m. vasarą. Tauta ir pogrindis liko be politinės 
vadovybės ir orientavimo suirutės ir besikeičiančios 
okupacijos sąlygomis.

Vis dėlto aukščiau suminėti antinacinės rezis-
tencijos nuopelnai gerokai atsveria pasipriešinimo 
trūkumus ir klaidas. Vokiečių okupacijos metu 
sukurtos organizacinės struktūros iš dalies buvo 
panaudotos ginkluotai antisovietinei rezistencijai 
pokario metais.  

* Pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „An-
tinacinė rezistencija ir nacių bandymai sukurti tautinius 

dalinius Baltijos šalyse 1941–1944 metais“, vykusioje 
Lietuvos Respublikos Seime š. m. rugsėjo 12 d. 

1  Į Laisvę, 1941 m. rugpjūčio 1 d.
2 Laisvės besiekiant, Čikaga, 1983, p. 9–10. 
3 H. Žemelis, Okupantų replėse, Bad Wörishofen, 

1947, p. 66.

Nacistinės okupacinės valdžios skelbimas, ra-
ginantis Lietuvos gyventojus registruotis karo 

ir darbo tarnybai bei atlikti kitas prievoles
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Lietuvos mokytojai

Mokytojas – Rainių kankinys
Julius NORKEVIČIUS, Vitalija BRAZAITIENĖ, Vilnius

Joninės daugeliui telšiečių ne tik linksma, 
turtinga senų liaudies tradicijų šventė. 
Ne vienam vyresnės kartos gyventojui ši 
diena atgaivina ir liūdnus, tragiškus miesto 
praeities įvykius. Pirmiausia, jei stabteli prie 
buvusio Telšių kalėjimo pastato ir įsigilini į 
atminimo lentos įrašą.

Apie Rainių kankinius nemažai rašyta, 
apie juos pasakojo ne vienos teminės parodos 
ekspozicija. Visa tai skaičiau. Kartu norėjosi 
kiek galint daugiau sužinoti apie nukankin-
tus miesto pirmosios pradžios mokyklos 
vedėją Andrių Čiurinską, seminarijos absol-
ventą Antaną Dibisterį. Pastarojo biografiją 
papildyti padėjo atsitiktinumas, atskleidęs, 
kad jau ne vieną dešimtmetį pažįstama ak-
tyvi Vilniaus žemaičių kultūros draugijos 
dainininkė, Žemaičių Kalvarijos kalnų ir kitų 
giesmių giedotoja, bibliotekininkė Vitalija 
Brazaitienė yra seminaristo, Rainių kankinio 
dukterėčia. Todėl, ilgai nelaukęs, pasisten-
giau pasibelsti į jos buto duris. Ir įsitikinau, 
kad ji – nuoširdi, rūpestinga, kruopšti savo 
dėdės atminimo saugotoja, mielai leido su-
sipažinti, ką sukaupė archyvuose.

Antanas gimė 1904 m. birželio 12 d. 
Gribžinių k. ūkininkų Onos ir Juozapo 
Dibisterių šeimoje. Kaimas septynis 
kilometrus nutolęs nuo Gargždų. Tai 
senas, didelis, vakaruose prigludęs prie 
„Prūsų pusės“ sienos, o rytuose nusileidęs 
iki nuostabiausios upės Minijos kaimas. Jį 
kerta Gargždų–Kretingos vieškelis. Graži 
Dibisterių sodyba, visas 35 ha ūkis: pastatai, 
sodas, bitynas, laukai, ganyklos, krūmynai. 
Kieme pastatytas mūrinis pastatas. Ne 
vienus metus čia buvo įsikūręs kaimo pieno 
supirkimo punktas, laboratorija. Buvo metų, 
kai laikė keturis arklius, šešias–septynias 
karves, dešimt avių.

Šeimos galva save kildina iš 1812 m. Lie-
tuvoje pasilikusio Napoleono kariuomenės 
kario. Neslepia, kad giminėje įmaišyta ir 
vokiško kraujo. 

Juozapo ir Onos (Valaitytės) Dibisterių 
šeimoje gimė 14 vaikų, užaugo – 10. Visi 
darbštūs, gabūs, įdomūs, muzikalūs, dori 
katalikai, patriotai, buvo ir dainininkai, 
ir giesmininkai. Be jų neapsieidavo jokios 
kaimo ar miestelio šventės, suėjimai. 
Aktyviai dalyvavo jaunųjų ūkininkų veikloje, 
konkursuose, jaunalietuvių, pavasarininkų, 
moterų katalikių draugijose. Dukros buvo 
geros šeimininkės, mėgo rankdarbius, daug 
skaitė. Su didele pagarba žmonės ir dabar 
mini Dibisterių šeimą ir jų namus. Bet pikta 
ir neteisinga lemtis viską negailestingai 
sudarkė. Sodyba sudegė frontui artėjant 
link Klaipėdos. Išliko namelis, kuriame 
prisiglaudė vyriausias brolis Kazimieras su 
šeima, motina ir seserim.

A. Dibisterio vaikystė nebuvo lengva: 
šeima gyveno vargingai, į mokslus pajėgė 
leisti tik vieną sūnų Antaną, kuris buvo 
guvus, smalsus. Biografijoje Antanas rašo, 
kad iki aštuoniolikos metų gyveno pas tė-
vus. Mokėsi Kvietinių pradinėje mokykloje, 
Kretingos pranciškonų progimnazijoje. Ją 
baigęs lankė Kretingos mokytojų kursus. 

1927 m. rudenį priimtas į Telšių mokytojų 
seminarijos trečią kursą. Neblogai mokėsi, 
buvo aktyvus, visuomeniškas, kaip ir anks-
čiau. Pradinėje mokykloje pradėjęs dainuoti, 
vaidinti, šokti, sportuoti, šių pomėgių neat-
sisakė mokydamasis, gyvendamas Kretin-
goje. Net ne vienus metus žaidė šio miesto 
futbolo komandoje. Seminarijoje priklausė 
ir jaunalietuvių kuopelei, kurios vadas jo 
bendrakursis Adolfas Mickevičius.

1929 m. vasaros pradžioje trisdešimt 
trys Telšių mokytojų seminarijos ketvirta-
kursiai, tarp jų ir Antanas Dibisteris, laikė 
baigiamuosius egzaminus. Bet jie ne visiems 
sėkmingai baigėsi. Trigonometrijos pataisą 
gavo ir Antano geriausias draugas Povilas 
Vičiulis. Pradinių klasių mokytojo diplomai 
įteikti dvidešimt šešiems absolventams. Ir 
išvažinėjo visi kas sau. Antanas Dibisteris 
pradėjo mokytojauti Alsėdžiuose. Nors kai 
kas mini, kad šio miestelio pradinėje jis pra-
dėjo dirbti dar besimokydamas seminarijos 
ketvirtame kurse.

Alsėdžiuose Antanas Dibisteris iškart 
įsitraukė į miestelio visuomeninį gyvenimą. 
Buvo išrinktas Vytauto Didžiojo 500-ųjų 
mirties metinių minėjimo komiteto Alsėdžių 
skyriaus valdybos pirmininku. Trisdešimtų-
jų pavasarį jis organizavo valsčiaus mokyklų 
dainų ir sporto šventę. Ją gražiai aprašė, 
teigiamai vertino žurnalas „Karys“.

Šiame bažnytkaimyje jaunas, energingas 
mokytojas ilgai neužsibuvo. 1931 m. jis ve-
dėjo pareigoms perkeltas į Virkšus. Čia, kaip 
sakoma, nespėjo dorai ir kojų sušilti: lapkri-
tyje pašauktas atlikti karo prievolę. Tarnavo 
kariūnu–aspirantu. Tarnybą baigė 1933 m. 
ankstyvą pavasarį atsargos leitenanto 
laipsniu. Tiesa, trisdešimt devintaisiais dar 
kartą pašauktas į kariuomenę pusantro mė-
nesio papildomiems apmokymams. Padėjo 
vadams apmokyti jaunesnius karius, vedė 
jiems teminius patriotinius pokalbius.

Jo paties prašymu Antanas Dibisteris 1933 
m. kovo 1 d. skiriamas Kartenos pradžios mo-
kyklos vedėju. Sutvarkius Virkšų mokyklą, 
gerokai pagerinus mokymo rezultatus, jam 
darbų netrūko ir naujoje darbovietėje. Ypač 
jų padaugėjo, kai mūsų šalies Vyriausybė 
priėmė nutarimą dėl privalomo šešiamečio 
pradinio išsilavinimo. Nemažai rūpesčių kėlė 
sėkmingai komplektuoti šešių skyrių pradinę 
mokyklą, šia kryptimi pertvarkyti Kartenos 
valsčiaus pradinukų mokytojų metodinę vei-
klą, pedagoginio darbo patirties pasidalinimo 
konferencijas. Nevengė vesti parodomųjų 
pamokų. O kur dar miestelio ir aplinkinių 
kaimų gyventojų saviveiklos vakarai su 
vaidinimais, sporto, kiti kultūros renginiai, 
visuomeninio gyvenimo rūpesčiai. Taip pat 
vadovavo Kartenos šaulių būriui, 1935 m. 
paskirtas lietuvių tautinio jaunimo „Jaunoji 
Lietuva“ sąjungos Kartenos apylinkės vadu, 
dalyvavo valsčiaus tautininkų veikloje. Ir 
visur jaunajam mokytojui gerai sekėsi. Šitam 
turėjo įtakos jo visapusiškumas, sumanumas, 
kūno kultūros, meno saviveiklos režisierių, 
muzikos mokytojų kursai, kuriuos lankė 
ir sėkmingai baigė. Užteko ir entuziazmo, 

darbštumo. Visi jį prisimena kaip nepapras-
tai aktyvų, gyvybingą, žvitrų pedagogą, 
nuoširdų organizatorių, kiekvienoje srityje 
pasiekusį ženklių rezultatų.

Valsčiaus mokytojų susibūrimuose An-
tanui į akį krito Kūlupėnų pradinėje dirbanti 
devyneriais metais už jį jaunesnė iš Smilgių 
(Panevėžio apskr.) kilusi Panevėžio moky-
tojų seminarijos absolventė Paulina Velžaitė. 
Užsimezgė dviejų jaunų mokytojų draugys-
tė, greitai peraugusi į meilę, kuri 1934 m. 
rugpjūčio 18 d. baigėsi vestuvėmis. Po metų 
Dibisterių šeima sulaukė pirmagimės Nijo-
lės. Netrukus pradėjo krykštauti ir Vidutė, 
kuri nė metų neišgyvenusi mirė. 1939 m. 
gimė jaunylė Aldona, gerokai apmalšinusi 
jaunų tėvų skausmą.

Tėvelis mus ir mamytę labai mylėjo. Dažnai 
kartu eidavome pasivaikščioti Minijos pakrantėmis, 
vasarą daug maudydavomės. Ne kartą kopėme 
į Kartenos piliakalnį ir žvalgėmės į visas puses. 
Išvykose ir namuose tėvelis mėgdavo mus visus 
fotografuoti. Teta Vilija išsaugojo nemažai ir paties 
tėvelio nuotraukų, – prisiminė dukra Nijolė.

Aktyvų mokytoją mylėjo, gerbė beveik 
visi karteniškiai. Buvusi jo mokinė klai-
pėdietė viešai yra sakiusi, kad Dibisteriai 
buvo malonūs žmonės, vieninteliai mies-
telyje turėjo radiją, todėl daugelis lankėsi 
jų namuose pasiklausyti žinių, koncerto. 
Šioms mintims pritaria ir Juozas Viluckas, 
sakydamas, kad berniukus ypač žavėjo mo-
kytojo kariška laikysena. Taip pat pasakojo 
apie iki šiandien neišblėsusius A. Dibisterio 
organizuotos kelionės į Telšius įspūdžius. 
Pirmiausiai mokytojas pasirūpino, kad 
mokiniai arkliais būtų nuvežti į Kūlupėnus. 
Čia beveik visi ketvirtokai pirmą kartą sėdo 
į traukinį ir – į Telšius. Vyravo tvarka: vaikai 
po miestą keliavo gražia rikiuote. Pirmiausia 
patraukė prie Džiugo piliakalnio. Įkopę į jį, 
mokiniai klausėsi mokytojo pasakojimo apie 
žemaičių kovas su kryžiuočiais, legendomis 

apipintą vadą Džiugą. Paskui aplankė „Al-
kos“ muziejų, amatų mokyklą, grožėjosi 
Masčio ežeru. Jis prisimena ir kūno kultūros 
pamoką, kai, prasidėjęs lietus, mokinius iš 
sporto aikštelės sukvietė į klasę. Čia užsi-
mezgė nuoširdus pašnekesys, ir mokytojas 
pasiteiravo, ką mokiniai labiausiai myli. 
Vieni minėjo mamą, tėtį, senelį, šuniuką, 
knygą. Mokytojas neprieštaravo vaikų pri-
sipažinimams, visus pagyrė, kartu priminė, 
jog svarbiausia ir pirmiausia būtina mylėti 
gimtinę, tėvynę Lietuvą, nes ši meilė savyje 
turi visa tai, kas buvo vardijama.

Mokinius, beveik visus karteniškius ža-
vėjo Antano Dibisterio vedamos miestelio, 
valsčiaus šaulių treniruotės, jo ruošiami 
sporto ir dainų šventės, vaidinimai, po kurių 
ir vaikams leisdavo pasišokti. Ir šiandien 
daugelis prisimena mokytojo organizuotą 
Sutvirtinimo šventę, į kurią atvyko vys-
kupas Justinas Staugaitis. Svečią pasitiko 
mokytojo ir jaunimo ąžuolų vainikais, kitais 
žalumynais papuošti iškilmių vartai, raitelių 
ir dviratininkų kolona.

Birželiui įpusėjus, ketvirtokai ir jų tėvai 
buvome pakviesti į mokyklos baigimo pažymėji-
mų įteikimo šventę. Savo mokytoją pasveikinau 
valsčiaus salės vestibiulyje, betaisantį kreivai 
pakabintą plakatą, kuriame Antanas Smetona pa-
vaizduotas bėgantis per balas į Vokietiją, o auksas 
byra iš po skvernų. Atsakęs į pasveikinimą, jis 
pasakė: „Tai štai, Viluckėli, nebeturime prezi-
dento...“, – prisiminė paskutinį susitikimą su 
mylimu mokytoju dabartinis Lietuvos šaulių 
sąjungos (LŠS) Žemaitijos rinktinės Kartenos 
šaulių Antano Dibisterio būrio štabo virši-
ninkas Juozapas Antanas Viluckas.

Birželiui persisvėrus į antrą pusę, Kar-
tenoje pasirodė suvargę raudonarmiečiai, 
jų tankai. O po dviejų trijų savaičių pirmąja 
bolševikų auka prieš rinkimus į Liaudies sei-
mą tapo mokytojas, didelis patriotas, šaulių 
būrio vadas Antanas Dibisteris.

Seminarijos mokslo dienų geriausi draugai Antanas Dibisteris (kairėje) ir Povilas Vičiulis Kartenos pradžios mokyklos mokytojai Paulina ir Antanas Dibisteriai

Būsimuosius atsargos leitenantus (viduryje Antanas Dibisteris) sudomino albumas

Nukelta į 11 p.



2013 m. rugsėjo 28 d. Nr. 20 (784)10 Voruta

pradžioje vokiečių karinę administraciją 
pakeitus civilinei vokiečių administracijai 
(komisarams), politinis žydų diskriminavi-
mas ir terorizavimas dar labiau sustiprėjo. 
Masiniai žydų areštai ir šaudymai prasidėjo 
1941 m. liepos viduryje. Iš pradžių jie buvo 
gana neorganizuoti ir chaotiški. Žydai buvo 
suiminėjami gatvėse, darbovietėse ir butuo-
se. Suimtieji iš pradžių buvo gabenami į Lu-
kiškių kalėjimą, o iš ten sušaudyti į Panerius 
(apie 9 km nuo miesto centro). Areštus ir 
konvojavimą vykdė vokiečių gestapininkai, 
lietuvių viešoji policija, savisaugos daliniai 
ir Ypatingojo būrio nariai. Masines žudynes 
Paneriuose dažniausiai vykdė vokiečių 
saugumo policijai ir SD pavaldus Ypatin-
gasis būrys (Sonderkommando). Sušaudyti 
varomiems žydams buvo sakoma, kad jie yra 
siunčiami į darbus. Pirmųjų masinių akcijų 
metu dažniausiai buvo šaudomi žydai vyrai. 
Nužudytųjų pinigai ir vertingi daiktai buvo 
konfiskuojami nacių valdžios. Iki 1941 m. 
rugsėjo mėn. galėjo būti nužudyta iki 7 
tūkstančių Vilniaus žydų. 

Vilniaus getas įsteigtas Vilniaus miesto 
apygardos komisaro Hanso Hingsto inicia-
tyva 1941 m. rugsėjo 6 d. Senamiestyje veikė 
du getai (Didysis ir Mažasis, arba Nr. 1 ir 
Nr. 2). Didžiajame gete buvo įkalinta apie 29 
tūkstančius, o Mažajame apie 9 tūkstančius 
žydų. Du vieną nuo kito izoliuotus getus 
skyrė Vokiečių gatvė. Po kurio laiko pirmąjį 
getą imta vadinti kvalifikuotų specialistų ir 
darbininkų getu, o antrąjį – nedarbingų (vy-
resnio amžiaus, silpnų ir ligotų žmonių) getu. 
Getai buvo perpildyti žmonių. Gyvenamojo 
ploto trūkumą nacių valdžia „sprendė“ ma-
sinių žudynių akcijomis. Okupacinė valdžia 
ketino laikinai palikti gyvus tik darbingus 
ir kvalifikuotus amatininkus su šeimomis. 
Likusieji žydai turėjo būti sušaudyti.

Didžiausios žudynės buvo įvykdytos 
pradiniu geto formavimo ir egzistavimo 
laikotarpiu. Jos prasidėjo 1941 m. rugsėjo 
pirmomis dienomis. Vien rugsėjo mėnesį 
buvo nužudyta daugiau kaip 8 tūkstančiai 
Vilniaus žydų. Šių akcijų metu masiškai 
buvo šaudomi ne tik vyrai, bet ir moterys 
su vaikais. Šaudė minėtasis Ypatingasis 
būrys, kartais jam talkininkaudavo Vilniuje 
dislokuoti lietuvių policijos batalionai. 
Per kelias 1941 m. spalio mėnesį vykusias 
akcijas visiškai buvo panaikintas Mažasis 
getas. Tačiau masinės žudynės buvo tęsia-
mos beveik iki pat 1941 m. pabaigos. Nuo 
karo pradžios iki 1942 m. buvo nužudyta 
apie 33 tūkstančius žydų (iš 58 tūkstančių, 
gyvenusių iki karo). Gete liko gyventi apie 
15 tūkstančių žydų. 

Nuo 1941 m. pabaigos iki 1943 m. kovo 
mėnesio masinės žydų žudynės nebuvo vyk-
domos. Šis laikotarpis vadinamas stabilizaci-
jos (ramiuoju). Vokietijai nepavykus laimėti 
„žaibo karo“ prieš Sovietų Sąjungą, darbo 
jėgos poreikis vokiečių karo ekonomikai 
labai išaugo. Dėl to nacių valdžia nusprendė 
laikinai palikti gyvus kvalifikuotus žydų 
darbininkus su šeimomis. Šiuo laikotarpiu 
geto gyvenimas reliatyviai tapo normalus 
ir stabilus. Nusistovėjo geto administracinė 
struktūra ir kasdieninis darbas. Getas tapo 
savotiška „valstybe valstybėje“, turinčia 
savo valdžią, policiją, dirbtuves, dvasinio ir 
kultūrinio gyvenimo formas bei institucijas. 
Aukščiausia geto savivaldos institucija buvo 
Žydų taryba (Judenrat). Jai buvo pavaldi 
geto policija bei įvairūs skyriai: Darbo, 
Sveikatos apsaugos, Socialinio aprūpinimo, 
Maisto, Butų ir kt. Ypač svarbus buvo Darbo 
skyrius. Geto vadovybės nuomone, tol, kol 
vokiečiams ekonomiškai bus naudingas žydų 
darbas, tol jie geto nepanaikinsią. Su tuo geto 
vadovybė siejo geto išlikimo ir išsaugojimo 
viltis. Beveik visi darbingo amžiaus žydų 
vyrai ir moterys dirbo įvairiose gamyklose, 
dirbtuvėse ir darbo stovyklose. 1943 m. va-
sarą apie 14 tūkstančių (du trečdaliai) geto 
gyventojų dirbo įvairiausius darbus. 1942 
m. liepą vokiečių valdžios sprendimu Žydų 
taryba buvo paleista ir vienvaldžiu geto savi-
valdos viršininku buvo paskirtas buvęs geto 
policijos vadas Jokūbas Gensas. 

Vilniaus geto sunaikinimo 70-metis

Vilniaus getas 1941–1943 m.*
Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo 
departamento direktorius, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

1943 m. kovo mėn. baigėsi Vilniaus geto 
stabilizacijos laikotarpis. Tuomet buvo pa-
naikinti Vilniaus apygardoje esantys mažieji 
getai (Švenčionių, Ašmenos, Salų). Dalis jų 
gyventojų buvo perkelti į Vilniaus getą, 
kiti traukiniu buvo atvežti į Panerius  ir čia 
1943 m. balandžio 5 d. sušaudyti (iš viso apie 
5 tūkstančius žmonių). 

1943 m. vasarą buvo panaikintos pro-
vincijoje esančios Vilniaus geto žydų darbo 
stovyklos (Baltosios Vokės, Bezdonių, Kenos). 
Šių gestapo akcijų metu buvo nužudyta keli 
šimtai žydų. Vykdant H. Himmlerio 1943 m. 
birželio 21 d. įsakymą dėl getų panaikinimo 
Ostlande, nuo 1943 m. rugpjūčio mėn. pradė-
tas laipsniškas Vilniaus geto panaikinimas. 
Šiai operacijai vadovavo SS oberšarfiureris 
Bruno Kittelis. Paskutinė geto panaikinimo 
fazė buvo 1943 m. rugsėjo mėnesį. Vilniaus 
getas okupacinės valdžios buvo panaikintas 
1943 m. rugsėjo 23–24 d. Dauguma moterų 
ir vaikų (apie 5–7 tūkstančiai) buvo išvežti 
į Vokietijos konclagerius ir ten nužudyti. 
Žydų vyrai (apie 2 tūkstančius) buvo išvežti į 
darbo lagerius Estijoje, o jaunos moterys (apie 
1400–1700) į netoli Rygos esantį Kaizervaldo 
konclagerį. Dar keli šimtai senelių ir ligonių 
geto sunaikinimo metu buvo sušaudyti Pane-
riuose. Iš viso iš Vilniaus buvo išvežta apie 
14 tūkst. geto kalinių.

Reikia pabrėžti, kad ne visi Vilniaus geto 
kaliniai susitaikė su tragišku likimu, bet 
visais įmanomais būdais stengėsi priešintis 
nacistiniams okupantams ir kolaborantams. 
Sumanymas įkurti gete pasipriešinimo orga-
nizaciją kilo sionistinės „Beitar“ organizacijos 
vadovui Josifui Glazmanui. Steigiamasis 
posėdis įvyko 1942 m. sausio 21 d. J. Glaz-
mano bute. Buvo nuspręsta įsteigti Jungtinę 
partizanų organizaciją („Fareinikte Partisa-
ner Organisatzije“, toliau FPO). Organizacija 
suvienijo įvairių politinių pažiūrų žydus: 
sionistus, komunistus, bundistus. FPO šta-
bo nariais buvo išrinkti Icikas Vitenbergas 
(komendantas, komunistų atstovas), J. Glaz-
manas („Beitar“ atstovas), Aba Kovneris, 
Abraomas Chvoinikas ir Nisanas Reznikas 
(„Bundo“ ir sionistų atstovai). Organizacija 
iš pradžių steigėsi trejetų, vėliau – penketų 
principu. Penketai sudarė būrius, o būriai – 
du batalionus, kuriems vadovavo A. Kovne-
ris ir J. Glazmanas. Iš viso FPO priklausė apie 
300 narių. Be to, dar buvo žvalgybos, ryšių 
ir karinių instruktorių būriai. Svarbiausiu 
veiklos tikslu FPO laikė ginkluoto sukilimo 
gete paruošimą. Tuo norėta apsaugoti gete 
likusius žydus nuo visiško sunaikinimo. FPO 
verbavo naujus narius, kaupė ginklus, vykdė 
diversijas ir sabotažo aktus, užmezgė ryšius 
su sovietų partizanais ir pogrindininkais. 
Nepavykus gete surengti sukilimo, geto 

naikinimo laikotarpiu FPO nariai masiškai 
traukėsi į miškus ir prisijungė prie sovietinių 
partizanų, siekdami toliau aktyviai kovoti su 
nacistiniais okupantais. Izraelio prof. Dovo 
Levino tyrimais, iš viso pas sovietų partiza-
nus pasitraukė apie 1150 žydų pogrindžio 
organizacijų narių ir 650 neorganizuotų žydų 
(64 proc. bėglių buvo Vilniaus geto žydai). Be 
jų, dar apie 200 bėglių dėl įvairių priežasčių 
nepasiekė partizanų būrių (dažniausiai 
žūdavo pasitraukimo metu). Apie 850 žydų 
partizanų kovojo Lietuvos partizanų būriuo-
se, apie 450 Baltarusijos partizanų būriuose 
(„Vorošilovo“, „Spartako“ brigadose ir kt.), 
apie 250 slapstėsi miškuose kartu su šeimo-
mis. Partizanų būriuose žuvo apie 156 ir 
bėgant iš geto – 150 žydų. Žydai sugebėjo 
nepasiduoti žiauriam likimui ir nepalan-
kiausiomis sąlygomis bandė kovoti dėl savo 
gyvybės, laisvės ir tautinės garbės.

Po Vilniaus geto panaikinimo keli tūks-
tančiai žydų buvo palikti dirbti „Kailio“ fa-
brike, kariuomenės autoremonto dirbtuvėse 
(H.K.P.), karo ligoninėje ir gestapo dirbtu-
vėse. 1944 m. liepos pradžioje, Raudonajai 
armijai priartėjus prie Vilniaus, dauguma 
šiose stovyklose dirbusių žydų buvo išžudyti. 
Taip pat naciai 1944 m. rugsėjo mėn. pasiel-
gė ir su Estijos lageriuose kalintais Vilniaus 
žydais. Nacių okupacijos ir karo pabaigos 
sulaukė vos 2–3 tūkstančiai Vilniaus žydų. 
Lyginant Vilniaus geto istoriją su Kauno ir 
Šiaulių getais, pastebime tam tikrus skirtu-

mus. Vilniaus geto egzistavimas buvo trum-
pesnis negu Kauno ir Šiaulių getų. Vilniaus 
getas egzistavo 2 metus (nuo 1941 m. rugsėjo 
6 d. iki 1943 m. rugsėjo 23 d.), o Kauno ir 
Šiaulių getai – beveik 3 metus (nuo 1941 m. 
rugpjūčio vidurio iki 1944 m. liepos vidurio). 
Pastarieji du getai buvo likviduoti pačioje 
nacių okupacijos pabaigoje, o Vilniaus getas 
jau 1943 m. rugsėjo mėnesį. Be to, Vilniaus 
getas buvo įsteigtas beveik mėnesiu vėliau 
negu Kauno ir Šiaulių getai. Ankstyvą Vil-
niaus geto panaikinimą tikriausiai nulėmė 
sovietų partizaninio judėjimo stiprėjimas 
Vilniaus srityje. Vokiečių saugumo policijos 
požiūriu, Vilniaus getas buvo potencialus 
pavojaus šaltinis, nes iš geto gana masiškai 
bėgantys jauni žydai papildydavo Vilniaus 
srityje veikiančių partizanų būrius. Dėl to 
okupacinė valdžia nusprendė nepertvarkyti 
Vilniaus geto į SS koncentracijos stovyklą, 
kaip tai buvo padaryta su Kauno ir Šiaulių 
getais, bet iš karto jį panaikinti.

Dar vienas specifinis Vilniaus geto istorijos 
bruožas – ypač aktyvus geto kultūrinis gyveni-
mas. Vilniaus geto kaliniai, tęsdami „Lietuvos 
Jeruzalės“ tradicijas, net mirties akivaizdoje 
nenustojo domėtis menu, mokslais, literatūra, 
savišvieta ir dvasiniu tobulėjimu.

* Pranešimas skaitytas iškilmingame 
minėjime, skirtame Vilniaus geto sunaikinimo 
70-osioms metinėms paminėti, vykusiame Lie-

tuvos Respublikos Seime š. m. rugsėjo 24 d.

SS unteršturmfiureris Martinas Weissas – 
vienas iš Ypatingojo būrio vadų. 

Nuotr. iš Lietuvos ypatingojo archyvo fondų

Jokūbas Gensas (1903–1943) – Vilniaus geto 
viršininkas. Nuotr. iš Valstybinio Vilniaus 

Gaono žydų muziejaus fondų

Vilniaus žydai konvojuojami iš Lukiškių kalėjimo į Panerius sušaudyti. Nuotr. iš Lietuvos ypatingojo archyvo fondų



11Voruta 2013 m. rugsėjo 28 d. Nr. 20 (784)

Naujiems mokslo metams – 
nauja istorijos „pamoka“

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Berznyko (Seinų apskritis) kapinėse 
greta Lietuvos karių palaidojimo vietos kaip 
grybai po lietaus dygsta nauji paminklai, at-
minimo lentos. Šios kapinės jau tapo turistų 
ir mokyklinių ekskursijų pamėgta vieta. Mat 
sunku kur nors kitur rasti tokias nepaprastas 
kapines. Kol aplink Lietuvos karių kapus 
klebono pasodinti medeliai neužaugo ir ga-
lutinai jų neuždengė, buvo statomos akme-
ninės plokštės – įvairios formos, spalvos ir 
dydžio. Jos, matyt, ir turi atlikti tą amžinos 
„akmeninės uždangos“ užduotį.

Kita šių paminklų užduotis – priminti 
istorijoje lietuvių padarytas ir vis dar daro-
mas skriaudas. Kapinių kampe, patvoryje, 
pastatytas aukštas medinis kryžius rodo, 
kur lietuvių vieta, o apačioje akmenyje 
iškaltos raidės skelbia, jog jie kartu su bol-
ševikais 1920 m. įžengė į Lenkijos teritoriją, 
vadinasi, ginklu rėmė bolševikų 1920 m. 
žygį Varšuvos link. Prieš dešimtmetį kapi-
nių centre pastatytas didžiulis paminklas 
skirtas vadinamajam „Nemuno mūšiui“. 
Tuomet po sėkmingos lenkų ofenzyvos prie 
Vyslos (1920) pavyko bolševikus išstumti į 
rytus. Paminklo iniciatoriai sumanė čia be-
silankantiems priminti, kad lietuviai, „sau-
godami“ kairįjį bolševikų armijos sparną, 
kovėsi Seinuose, Berznyke, Kapčiamiestyje, 
Druskininkuose ir net planavo Vilniaus 
gynybą tol, kol lenkų pajėgoms, vykdant 
„Nemuno operaciją“, galutinai pavyko 
juos sutriuškinti. Kas vyko dešiniajame ir 
kairiajame Nemuno krante po „Nemuno 
mūšio“? Pasakojimas nutrūksta.

„Panerių“ įvykiams atminti pastatytas 
aukštas geležinis kryžius, o šalia stovin-
čiame obeliske iškaltos raidės nepalieka 
jokių abejonių, jog lietuviai kolaboravo su 
naciais ir masiškai žudė lenkus. Čia turistai 
ir mokyklinės ekskursijos užtrunka ilgiau, 
nes tekstas ilgas, o jame surašyti „faktai“ ir 
skaičiai skaitytojui užgniaužia kvapą.

Prasidedant naujiems mokslo metams šią 
pažintinę istorijos „pamoką“ nuspręsta pra-
tęsti. Naujai pastatytoje akmeninėje plokš-

tėje iškaltas įrašas skelbia, kad „negalint 
įamžinti 1920 m. Lenkijos karių žygdarbio 
Baltarusijoje ir Lietuvoje, čia supilama žemė 
iš Druskininkų, Gardino, Lydos, Vosyliškių, 
Volkovysko, Slonimo, Baranovičių kovos 
laukų“. Kiekvienai vietovei pagaminta 
atskira akmeninė lenta su jos pavadinimu 
ir kovų data.

Neaišku, kaip Baltarusijoje, bet neteko 
girdėti, kad kas nors Lietuvoje draustų 
įamžinti karių žuvimo vietą. Neseniai prof. 
Vytautas Landsbergis „Lietuvos žiniose“ 
rašė: „(…) Ne vienas nustebdavo, o kitas 
pagirdavo už toleranciją, kad Lietuva gerbia 
ir saugo jos sostinės užgrobėjo širdies kapą. 
Paradoksas? Vienas Lietuvos dvasios feno-
menų?“ „Berznyko paminklų“ iniciatoriai, 
matyt, mano kitaip. Jiems ir toliau atrodo, 
kad Lietuvoje palaidotų Lenkijos karių 
„žygdarbiai“ įamžinti nepakankamai, įrašai 
paminkluose nepasako visos tiesos. Todėl 
kol nebus išsakyta visa „tiesa“, Berznyko 
kapinėse bus laisvų vietų, o Seinijoje dar 
gyvens lietuviai, tol, matyt, bus ir toliau 
statomi nauji paminklai.

L ie tuvos  mokyklos ,  rengdamos 
ekskursijas į netoliese esantį Grūto parką, 
galėtų užsukti ir į Berznyką, pagerbti čia 
palaidotų Lietuvos karių atminimą ir taip 
pajusti tą sunkiai žodžiais nusakomą juos 
supantį reiškinį, kuriame susipynusi meilė, 
neapykanta, nostalgija, bejėgiškumas, 
krikščionybė, ateizmas, pasididžiavimas, 
kerštas.  Galbūt taip ir reikėtų į  tas 
iniciatyvas žiūrėti – kaip į dar vieną „Grūto 
parką“. Gal kuris nors Lietuvos istorijos 
mokytojas galėtų parengti lankstinuką 
(keliomis kalbomis) su tų obeliskų, lentų, 
paminklų aprašymais, paaiškinimais, 
statybų istorijomis. Jeigu jų gamybai ir 
statybai išleista tiek daug lėšų, tai tegul 
ir tarnauja istorijos, lenkų kultūros, 
laidojimo tradicijų, mirusiųjų pagerbimo, 
vietos papročių pažinimui.

„Aušros“ redakcija, „Aušra“, 2013/17

NKVD Kretingos skyriaus 1940 m. lie-
pos 13 d. sudarytoje byloje yra nutarimas 
areštui. Skyriaus viršininko pavaduotojas 
leitenantas A. Romaščenko, peržiūrėjęs 
gautą medžiagą, nutarė suimti Antaną 
Dibisterį ir jo namuose atlikti kratą. Ją at-
liko Kartenos nuovados viršininkas Stasys 
Lukošius, milicininkai Stasys Domarkas, 
Romas Kneita. Jų pasirašytame protokole 
tvirtinama, kad nieko įtartino, kompro-
mituojančio nerasta. Ir vis tiek mokytojas 
kaltinamas kurstęs nacionalinį priešiškumą, 
kenkęs organizuoti rinkimus į Liaudies sei-
mą. Skaityti tardymo protokolai neįrodo šių 
kaltinimų. Jų nepatvirtina ir byloje esantis 
1941 m. gegužės 27 d. jaunalietuvių suei-
gos, kurioje tartasi, kaip gražiau Kartenos 
turgaus aikštėje organizuoti sporto šventę, 
gegužinę, kuriai parengti teminį montažą, 
mokytis dainuoti, fotografuoti. Iškilmes 
baigti tautos himno giedojimu.

Kai buvo kalinamas Kretingos areštinėje, 
Telšių kalėjime, Antanas Dibisteris dažnai 
buvo tardomas. Apklausos paprastai prasi-
dėdavo 15–17 val. ir tęsdavosi iki vidurnak-
čio, valandos dviejų pertraukėlė ir vėl vos ne 
iki paryčių. Jis neslėpė, kas buvo žinoma iš 
jo asmens bylos, oficialių dokumentų. Tik 
patikslino, kad nerašė jokio prašymo, kai 
besimokant mokytojų seminarijoje buvo 
įrašytas į Šaulių sąjungą, nei vėliau į kitas 
organizacijas, bet sąžiningai vykdė Vyriau-
sybės, savo tiesioginių vadovų reikalavimus, 
nurodymus. Per tardymus nepaminėjo nė 

vienos pavardės. Į tardytojo griežtus klausi-
mus ne kartą atsakė, jog niekas neliepė sekti 
komunistų, pranešinėti apie juos. Mokytojas 
to tikrai nedarė, nes Kartenoje tais laikais nebuvo 
komunistų, – tvirtino apklausai iškviestas 
liudytojas Povilas Lubys. Dabartine santvar-
ka, atsakydamas į tardytojo pasiteiravimą, 
sakėsi esąs patenkintas, niekam apie tai nėra 
neigiamai kalbėjęs.

Žmona Paulina ir vyresnioji dukrelė 
Nijolė apsilankė Kretingos areštinėje. Tik 
penkiametei mergytei leido trumpai pasima-
tyti su kalinamu Antanu. Išėjusi iš nedidelio 
kambarėlio Nijolė pasidžiaugė, kad tėvelis 
į ranką įspraudė laiškelį. Klausinėjama 
mamos ji sakė, kad daugiau čia nebeis, nes 
tėvelis labai verkia.

Antanas Dibisteris 1941 m. vasario 
20 d. pervežtas į Telšių kalėjimą. Čia vieną 
kartą pavasarį žmonai leido per baisias 
grotas pamatyti savo vyrą, pasikalbėti. 
Atrodė jis labai išvargęs, skundėsi, ypač 
avalynės stoka ir maistu. Nors leista per 
mėnesį perduoti tris kilogramus riebalų, 
bet ar kalinys tai gaudavo, neaišku. Per 
pasimatymą Antanas tylomis prasitarė, 
kad jo jau nebemuša ir tai teikia viltį, kad 
gal būsiąs paleistas.

1941 m. balandžio 15 d. Antano Dibisterio 
tardymas baigtas ir byla perduodama teis-
mui. Tiesa, čia yra prieš dvi dienas gydytojo 
parašyta pažyma, kad pastebėtas nedidelis 
kalinio širdies išsiplėtimas, bet šiaip sveikas ir 
gali dirbti. Pastaroji mediko išvada kelia įvai-

rias prognozes dėl mokytojo likimo, bet...
Nei Antanas Dibisteris, nei kiti 75 Telšių 

kalėjimo politiniai kaliniai nesulaukė teismo. 
1941 m. birželio 24 d. ryte kalėjimą apsupo 
raudonarmiečiai. Į kalėjimą atėję NKGB 
Telšių apskrities viršininkas Petras Raslanas, 
pavaduotojas ltn. Ždanovas, NKGB Kretin-
gos apskrities viršininko pavaduotojas ltn. 

Jermolajevas, RA 8-osios armijos Politinio 
skyriaus vadas Kompanecas, Telšių vykdo-
mojo komiteto pirmininkas Domas Rocius 
formaliai peržiūrėjo bylas ir visiems lėmė 
kankinio mirtį Rainių miškelyje.

Nuotr. iš Vitalijos Brazaitienės 
asmeninio albumo

Lietuvos mokytojai

Mokytojas – Rainių kankinys
Julius NORKEVIČIUS, Vitalija BRAZAITIENĖ, Vilnius
Atkelta iš 9 p.

Berznyko kapinės 

Telšių kalėjimo kalinys Antanas Dibisteris
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Kęstutis PETRULIS, Vilnius

Vasario 16-osios Akto signatarai

Paminėtos kun. Alfonso Petrulio 
140-osios gimimo metinės

Š. m. rugsėjo 12 d. Maišiagaloje buvo 
minimos Vasario 16-osios Akto signataro 
kun. Alfonso Petrulio 140-osios gimimo 
metinės. Iškilmės prasidėjo 11 val. šv. 
Mišiomis Maišiagalos bažnyčioje. Mišias 
aukojo J. E. Vilniaus arkivyskupijos vys-
kupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. 
Mišių metu vyskupas ilgai ir įdomiai 
pasakojo apie kun. Alfonso Petrulio 
gyvenimą – apie kunigavimą įvairiose 
parapijose, visapusę visuomeninę veiklą, 
didžiules pastangas išlaikyti lietuvių 
kalbą ne tik namie, bet ir bažnyčioje. Pats 
vyskupas savo kalboje taip pat skyrė 
nemažai dėmesio lietuvių kalbai. Išsakė 
nuostatą, kad kalba yra Dievo dovana 
ir ją reikia saugoti bei puoselėti ir Dievą 
garbinti bažnyčioje gimtąja kalba. 

Mišiose dalyvavo vietos gyventojai, 
Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo vidurinės mokyklos mokiniai ir 
mokytojai, svečiai iš kaimyninių mokyklų, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, Maišiagalos 
seniūnas Stefan Orševski. Pilnoje bažnyčioje 
giedojo tautiniais drabužiais pasipuošęs 
giesmininkų ansamblis iš Vilniaus. 

Vyskupas mane pristatė kaip kun. 
Alfonso Petrulio brolio daktaro Boleslovo 
anūką, taip pat daktarą. Taip parodydamas 
archyvinių faktų žinojimą apie šią šeimą.

Aš, kaip Vasario 16-osios klubo,  atstovas 
padariau pranešimą apie kun. Alfonso 
Petrulio gyvenimą ir veiklą, papildydamas 
faktais, sužinotais iš savo tėvelio.

Po šv. Mišių iškilmės persikėlė į Mai-
šiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Algirdo vidurinę mokyklą. Čia pievelėje 
šalia mokyklos buvo atidengtas atminimo 
akmuo, kuriame iškalta: „Vasario 16 Akto 
signatarui kunigui Alfonsui Petruliui 
atminti (1873–1928)“ (finansiniai rėmėjai: 
lietuvių švietimo draugija „Rytas“ (pir-
mininkas Algimantas Masaitis), Vasario 
16-osios klubas). Vyskupas pašventino 
atminimo akmenį ir tarė žodį apie signa-
tarą kun. Alfonsą Petrulį. Prie paminkli-
nio akmens kalbėjo dabartinė mokyklos 
direktorė Kristina Bajevienė, svečiai. Beje, 
buvęs mokyklos direktorius Valdas Kuzelis 
pristatė dar vieną svečią – taip pat kun. 
Alfonso Petrulio brolio daktaro Boleslovo 
anūkę – Nijolę Petrulytę-Štriupkuvienę. 

Pasirodo, jis neužmiršo 1996 m. renginio, 
skirto signatarui kun. Alfonsui Petruliui 
paminėti, kuris taip pat vyko Maišiagalos 
bažnyčioje ir mokykloje. Tada mes su sese-
rimi Nijole padarėme pranešimus. 

 Direktorė apdovanojo padėkos raštais 
žmones, įdėjusius daug pastangų, kad šis 
akmuo stovėtų – tai Nacionalinio muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė, Signatarų namų 
vedėja Meilė Peikštenienė, buvęs mokyklos 
direktorius Valdas Kuzelis, lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas 
Masaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas 
Vasiliauskas, Cingų fondo pirmininkas 
Jonas Endriukaitis, Maišiagalos seniūnas 

Stefan Orševski, Maišiagalos parapijos 
klebonas Juzef Aškelovič. Ji pasakė, 
kad mokykla ir bendruomenė stengiasi 
nepamiršti kraštui nusipelniusių žmonių.

Mokyklos mokiniai, apsirengę tau-
tiniais drabužiais, atliko kompoziciją iš 
signataro kun. Alfonso Petrulio gyvenimo 
ir veiklos. 

Visi sugiedojome himną. Iškilmėms pa-
sibaigus, dar pabendravome neformalioje 
aplinkoje prie kavos, aptardami lietuvių 
kalbos, mokyklos padėtį Vilniaus rajone.

Puiki saulėta šilta diena prisidėjo prie 
šventiškos auros sukūrimo.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kęstutis Petrulis ir Nijolė Petrulytė-
Štriupkuvienė prie paminklinio akmens 

kun. Alfonsui Petruliui atminti

Bendra iškilmių dalyvių nuotrauka

Kun. Alfonsas Petrulis, Maišiagalos 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 

parapijos klebonas. 1904 m.
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Lietuvos Bažnyčios istorija

Pažintai tiesai tarnavęs prel. prof. Pranas Kuraitis
Irena PETRAITIENĖ, Kaunas

Sukako 130 m., kai 1883 m. liepos 4 d. Pa-
vasijų kaime, Šakių apskrityje, gimė prelatas 
profesorius Pranas Kuraitis, vienas pirmųjų 
lietuviškos filosofijos pradininkų ir vienas 
pagrindinių XX a. pirmosios pusės katalikiš-
kosios visuomenės vadų. 

Pagrindinis organizatorius

Du bičiuliai, teologijos magistrai, kuni-
gai – zanavykas Pranas Kuraitis ir aukštaitis 
Mečislovas Reinys, 1909 m., atsisveikinę su 
Sankt Peterburgo imperatoriškąja dvasine aka-
demija, pasuko Vakarų Europos link. Nuo XV 
a. besitęsiančias akademines tradicijas turintis 
Belgijos Liuveno katalikiškasis universitetas 
po Fribūro XX a. pradžioje buvo kitas lietu-
vius katalikus telkiantis mokslo židinys. 1909 
m. čia buvo įsteigta „Lietuvių jaunuomenės 
tautiškai moksliška draugija „Lietuva Belgijos 
Louvain‘e“, arba tiesiog „Lietuva“, kuri kaipo 
tautos šakutė rūpinsis savo gyvavimu parodyti 
svetimtaučiams visos lietuvių tautos gyvavimą ir 
taip Europos akyse prikelti Lietuvą iš praeities už-
miršimo. Pranas Kuraitis buvo tarp pagrindinių 
iniciatorių, Liuveno universiteto studentams 
kuriant tarpuniversitetinę Lietuvių katalikų 
studentų sąjungą, išrinktas organizacinio 
komiteto nariu ir įstatų redakcinės komisijos 
pirmininku: Supratimas organizacijinių iegų 
svarbumo suvedė mus į draugijas. Jose randame 
pagelbą įvairiuose dalykuose. Jos kursto musų 
prakilnių idealų ugnį…

Parengtą atsišaukimą, Mečislovui Reiniui 
talkinant, išsiuntinėtjo kitų universitetų lietu-
vių studentų būreliams. Gavus pritarimą, 1910 
m. vasario 19 d. sudaryta pirmoji Lietuvių ka-
talikų studentų sąjungos valdyba. Pagrindinės 
Sąjungos narės – Fribūro studentų „Rūtos“, 
Liuveno universiteto „Lietuvos“ ir Sankt 
Peterburgo dvasinės akademijos lietuvių 
studentų draugijos, taip pat pavieniai nariai iš 
Romos, Insbruko, Krokuvos, Maskvos, Tartu, 
Kijevo universitetų – apie 45 studentai, tarp 
jų 15 pasauliečių, kiti klierikai ar kunigai. Są-
jungos valdybos sekretorius kun. P. Kuraitis 
išliko pagrindiniu visa ko organizatoriumi: 
susirašinėjo su Maskvos universiteto studentu 
Pranu Dovydaičiu, organizavo JAV lietuvių 
kunigų finansinę paramą Sąjūdžiui; siūlė 
nesiriboti studentais, bet telkti ir vidurinių 
mokyklų moksleivius; inicijavo organizaci-
jos vadovavimą perleisti pasauliečiams. Iš 
1911 m. balandžio 15 d. kun. Kuraičio laiško 
kun. A. Staniukynui sužinome: Dabar Liet. 
Kat. Stud. Sąjungos valdyba jau rankose katalikų 
svietiškių studentų: tokiu būdu, manome, Sąjun-
gos reikalai geriau eis. Į Valdybą išrinkta Maskvos 
stud. Dovydaitis ir Draugelis, Kazaniaus univ. 
stud. L. Kairiūkštis ir Kijevo universit. stud. 
V. Tiškus. Tačiau jis, nors ir nebeturėdamas 
oficialių pareigų, ir toliau gyvai rūpinosi 
Sąjūdžio reikalais. 

Nuo pat pradžių vienas svarbiausių 
Lietuvių katalikų studentų valdybos darbų 
buvo laikraščio išleidimas. 1911 m. vasario 
9 d. Lietuvių katalikų studentų valdybos 
buvo nutarta, kad moksleivių laikraštis būtų 
dvigubo formato kaip „Draugija” ir pusiau su-
lenktas, kad tilptų į žurnalą. Kun. Aleksandrui 
Dambrauskui-Jakštui laiške rašydamas apie 
laikraščio atsiradimą ir redaktoriaus paieškas, 
kun. Pranas pažymi: Svarbiausia buvo sužinoti 
svietiškių studentų nuomonę ir tai tokių, kurie 
galėtų ir apsiimtų tą organą vesti. Stud. Dovydaitis 
(iš Maskvos) atsakė prielankiai...

Pirmasis „Ateities“ numeris, kaip „Drau-
gijos” Nr. 50 priedas, buvo išspausdintas 
1911 m. vasario mėnesį. Iš Liuveno į Kauną 
atskriejo trys kun. P. Kuraičio, pasirašiusio 
yz slapyvardžiu, naujagimei „Ateičiai” skirti 
rašiniai: apie dorinę kultūrą, apie pasiren-
gimą visuomenės darbui ir apie Belgijos 
moksleivius.

Intensyvus ir vaisingas rūpinimasis 
tautos ateitimi neužgožė pagrindinio kun. 
Prano tikslo – studijų Liuveno universiteto 
Aukštojo filosofijos instituto 1890 m.  kar-
dinolo D. J. Mercier įkurtame neotomizmo 
centre. Kelias į čia pradėjo tiestis Seinų kunigų 
seminarioje: 1903 m. kovo mėn. šv. Tomo 
Akviniečio iškilmingame minėjime klierikas 
P. Kuraitis pirmą kartą lietuviškai perskaitė 
referatą. Petrapilio (Sank Peterburgo) dvasi-
nėje akademijoje jo mokslinio darbo vadovu 

buvo fundamentinės teologijos (apologetikos) 
profesorius kun. Pranciškus Būčys MIC (vė-
liau Rytų apeigų vyskupas). Tęsdamas susi-
domėjimą gnoseologija, Liuvene profesoriaus 
L. Noelio vadovaujamas P. Kuraitis prancūzų 
kalba parengė disertaciją apie W. Wunndto 
pažinimo teoriją ir 1911 m. gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Po to dar metus studijas 
gilino Miunsterio universitete, klausydamas 
moralisto bei apologeto J. Mausbacho ir filo-
sofo J. Geyserio paskaitų. Beje, apie tai, kad 
prieš vykstant į Vokietiją būta svarstymų dėl 
tolesnio pašaukimo, liudija Marijonų vienuo-
lijos generolo kun. Jurgio Matulaičio-Matu-
levičiaus (palaimintasis) Fribūro marijonų 
naujokyne 1911 m. rugsėjo 11d. dienoraščio 
įrašas: Kunigai Jurgutis ir Kuraitis baigė dvasines 
pratybas. Abu paprašė, kad kitais metais galėtų būti 
priimti į mūsų kongregaciją… Kliūčių nėra, kad 
jie galėtų būti kuo nuoširdžiausiai priimami. Abu 
šiandien išvyko…

Pirmasis lietuvių filosofas 
profesionalas

Dėl įvairių nelemtų istorinių priežasčių mūsų 
praeities filosofija yra mažai ištirta, bet kiek žinoma, 
ji yra skurdi, optimizmo nežadanti. Šią prof. Ku-
raičio mintį atrėmęs jo mokinys dr. Juozas 
Girnius priminė senojo Vilniaus universiteto 
filosofijos tyrinėjimus, prel. A. Dambrausko-
Jakšto domėjimąsi filosofinėmis temomis, 
pažymėjo S. Šalkauskio kūrybišką reiškimąsi, 
kitus pavienius pavyzdžius. Tačiau faktas, kad 
XX a. pirmoje pusėje būtent Pranas Kuraitis at-
vėrė profesionaliosios filosofijos duris, niekam 
nekėlė abejonių. Jis pirmasis lietuviškai parašė 
fundamentinius darbus iš neotomistinės filo-
sofijos: 1930 m. išleistas veikalas „Pagrindiniai 
gnoseologijos klausimai”. Savąją pažinimo 
sampratą  autorius taip įvardija: Betarpišku 
realizmu vadinama gnoseologijoj toji srovė, kuri 
pirmuoju pažinimo objektu laiko ne jutimus ir ne 
idėjas, bet realų daiktą.

Bet pagrindinė filosofijos disciplina jam 
buvo būties klausimus nagrinėjanti ontologija. 
Svarbiausias P. Kuraičio veikalas – dvitomė 
„Ontologija” (1931, 1933). Pirmojo tomo pir-
moji dalis skiriama būčiai apskritai, antrojoje 
svarstomos būties transcendentinės ypatybės: 
vienis, tiesa ir gėris. Antrajame tome anali-
zuojami pirmieji dėsniai ir būties kategorijos. 
Trečiasis kursas, kurį prof. Kuraitis nuolat 
dėstė, buvo naujųjų amžių filosofijos istorija. 
Atskiro veikalo neparašė, bet organizavo va-
dovėlio – Alberto Stocklio veikalo „Filosofijos 
istorijos bruožai” – vertimą, sau pasilikdamas 
redagavimą. Paskelbė nemažai istorinių 
straipsnių „Logos” ir „Židinio” žurnaluose. Iš 
viduramžių filosofų analizavo šv. Augustino 
gnoseologines pažiūras, nurodė šv. Tomo 
Akviniečio reikšmę filosofijoje, paminėtos 
straipsnių serijos apie Kantą ir Hėgelį, B. Pas-
kalio, P. Natorp, D. J. Mercier ir kitų pasaulio 
filosofų biografijos. 

Giliau susirūpinti dvasios kultūros pagrindais, 
taigi, filosofine kultūra, turi mus skatinti ir baisi 
daugiaropu atžvilgiu krizė, kurioje dabar gyvena 

pasaulis. Kai dabar eina gilus vertybių perkaino-
jimo procesas, reikia mūsų inteligentijos atstovų 
nepaprastai didelių dvasinės kultūros pastangų, kad 
išvengtume įsigalėjimo taip pragaištingos idėjinės 
anarchijos, kurią paprastai seka papročių ir doros 
smukimas, visais atžvilgiais tautos merdėjimas. 
1933 m. Lietuvių katalikų mokslų akademijos 
(LKMA) III suvažiavime skaitytą paskaitą 
„Tauta ir jos filosofija”, straipsniu paskelbtą 
„Židinyje”, J. Girnius laiko testamentiniu. Ne 
tik dėl to, kad tai paskutinis prof. Pr. Kuraičio 
spausdintas darbas, bet ir dėl to, kad šiame dar-
be jis išreiškia savo pagrindinį rūpestį, kokia turi 
būti filosofija, kad ji atskleistų tiesą ir tarnautų 
gėriui. Filosofijos etinių implikacijų ir apskritai 
dorinio pašaukimo iškėlimas yra išskirtinai būdingas 
Kuraičio filosofijos sampratai, – rašė dr. J. Girnius, 
pabrėždamas, kokį uždavinį profesorius skiria 
ir pačiai abstrakčiausiai ontologijos disciplinai. 
Ontologui šiais laikais ypatingai tenka rūpintis 
išlaikyti dvasios laisvę bei nepriklausomomumą ir 
tvirtą pasiryžimą mokslus vertinti pirmoj eilėj pagal 
tai, kiek jie prisideda prie dvasios kultūros ugdymo, 
kiek prisideda prie visatos geresnio supratimo, prie 
gyvenimo gilesnio įprasminimo, prie didesnės sielos 
energijos kilnumo sužadinimo.

P. Kuraitis aktyviai reiškėsi ir savo meto 
tarptautiniame filosofų gyvenime – dalyvavo 
žymesniuose jų suvažiavimuose. 1924 m. vyko 
Karaliaučiun į Imanuelio Kanto 200 metų 
sukakties minėjimą, kur Lietuvos universi-
teto (1930 m., minint kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos 
universitetui Kaune buvo suteiktas Vytauto 
Didžiojo universiteto vardas – red. past.) vardu 
tarė sveikinimo žodį. 1925 m. tarptautinia-
me tomistinės filosofijos kongrese Romoje 
dalyvavo diskusijose. 1931 m. buvo Georgo 
Vilhelmo Fridricho Hėgelio mirties šimtmečiui 
skirtame kongrese Berlyne. 1936 m. dalyvavo 
ir antrajame Romoje vykusiame tomistinės 
filosofijos kongrese, kur tris kartus pasisakė 
gnoseologijos klausimais. 1937 m. vyko į 
Prancūzijos katalikų nuo 1906 m. rengiamą 
Socialinę savaitę, tais metais sutraukusią apie 
2 tūkst. dalyvių iš 20 kraštų. Iš užsieniečių tik 
vienas italų atstovas ir lietuvis Pranas Kuraitis 
buvo pakviesti į garbės prezidiumą.

Dekanas

Politikos apgulta mokslo tvirtove J. Eretas 
vadino Lietuvos universiteto Teologijos- filosofi-
jos fakultetą. Ir ne ne veltui, juk Filosofijos skyrių 
nuolat niekino kairieji, lygiai taip nepakentė ir 
tautininkai. Tokiomis aplinkybėmis Teologijos-
filsofijos fakulteto taryba neatsitiktinai 1929 m. 
rudenį dekanu išrinko didelį autoritetą turintį 
prof. kanauninką (vėliau prelatas) Praną Kurai-
tį, Filosofijos įvado ir istorijos katedros vedėją. 
Pasak J. Girniaus, buvo jaučiama, kad fakulteto 
laukia sunkūs laikai ir kad dekanui reikės itin 
tyliai kantrios, bet neatlaidžios ištvermės, kuo 
pasižymėjo šis filosofijos profesorius.

Vos perėmęs dekano pareigas, 1929–1931 m. 
suorganizavo sekmadieniais fakulteto profeso-
rių viešas paskaitas Kauno visuomenei. Prof. Ku-
raičio metais surengti trys iškilmingi minėjimai 
universiteto didžiojoje salėje: 1930 m. gruodžio 
14 d. šv. Augustino 1500 mirties sukakties, 

1931 m. birželio 17 d. – Leono XIII enciklikos „Re-
rum novarum” paskelbimo 40 metų progomis. 
1937 m. kovo 7 d. buvo surengta didelė konfe-
rencija, skirta šv. Tomui Akviniečiui, pranešimą 
skaitė pats dekanas prof. Kuraitis. Nuoširdžiam 
fakulteto gynėjui Šv. Sosto atstovui arkivyskupui 
Luidži Faiduti 1929 m. lapkričio 26 d. iškilmingai 
suteiktas garbės daktaro laipsnis. 1935 m. liepos 
27 d. filosofijos daktaro laipsnis pripažintas 
Pranui Dovydaičiui.

Būdamas ilgametis dvilypio fakulteto dekanas, 
prof. Kuraitis talkininkavo jauniesiems teologams, 
kurie ruošėsi profesūrai. Savo patarimais, parū-
pinimu reikalingos literatūros ir kitų reikalingų 
dalykų, jis daug man padėjo, padėjo kun. S. Ylai ir 
kitiems, – liudijo  kun. prof. S. Gruodis SJ. Beje, 
kai kun. S. Yla savo pažangesnėmis mintimis 
sukėlė senųjų teologų nerimą, Teologijos-filo-
sofijos fakulteto didysis kancleris arkivyskupas 
metropolitas J. Skvireckas dekaną prel. prof. 
Kuraitį paskyrė kunigo rašomų dalykų neofici-
aliu „cenzorium” – patikrinti, ar kur nors ne per 
drąsiai pasisakyta. Bet niekas iš bendraminčių 
nėra girdėjęs nė mažiausio kun. S. Ylos nusis-
kundimo dėl prof. Kuraičio varžymo.

Tačiau svarbiausias prof. Kuraičio rūpestis 
buvo nukreiptas į Filosofijos skyrių, – rašė kun. 
prof. S. Gruodis. – Jo pagalba jis tikėjosi įgyven-
dinti karščiausią savo troškimą – parūpinti Lietu-
vai kuo daugiausia katalikiškos inteligentijos.

Kad iš negausaus Teologijos-filosofijos 
fakulteto išaugo palyginti nemažas moks-
linis prieauglis, nebuvo atsitiktinumas, 
o planingo ruošimo vaisius. Filosofas dr. 
J. Girnius, atsiminimuose dėstė: Profesorius 
Kuraitis užsisakė visus filosofo M. Heideggerio 
raštus, kad galėtų man juos paskolinti. Taip pat 
ir baigęs Lietuvoj studijas, be jokių diskusijų 
gavau Kuraičio pritarimą, kad, vienerius metus 
studijas pagilinęs Louvaino universitete, vykčiau 
pas Heideggerį į Freiburgo universitetą, o vėliau 
į Sorboną. Pagaliau ir tada, kai Filosofijos fakul-
tete buvau pakviestas dėstyti jo vadovaujamoje 
katedroje, be jokio šešėlio naudojausi iniciatyvos 
laisve, ir epizodinį kursą apie egzistencializmą 
pasirinkdamas, ir organizuodamas eksperimen-
tinį filosofų ir literatų bendrą seminarą.

Ir vis dėlto nieko nesivaržant, nei  Šv. Sos-
to, nei Lietuvos episkopato, 1931 m. rugpjūčio 
1 d.  buvo paskelbta Vytauto Didžiojo univer-
siteto Teologijos-filosofijos fakultetą nioko-
janti reforma: panaikintos penkios katedros 
ir atimta keliolika etatų. Tokia reforma buvo 
didelis smūgis Filosofijos skyriui, bet pamažu 
jis atsigavo. Su Teologijos skyriaus pagalba 
persitvarkius viduje, svarbiausia, atleistiems 
profesoriams sutikus dėstyti asistentų (pvz., 
J. Eretas) ar privatdocentų (pvz., M. Reinys) 
titulais po dvejų metų Filosofijos skyrius 
vėl turėjo tiek pat dėstytojų, kiek buvo prieš 
vadinamą reformą.

Bet kiek šiuo metu buvo rūpesčių dekanui 
Kuraičiui, sunku ir įsivaizduoti. O protarpiu 
prieš antrąją reformą jam sudarė rūpesčio ir 
atskirų profesorių patekimas režimo nemalo-
nėn, – apie šį fakulteto laikotarpį atsimini-
muose rašė dr. J. Girnius. 

Prel. prof. Pranas Kuraitis

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos profesūra, pirmoje eilėje antras iš kairės prof. Pranas Kuratis,  1951 m.

Nuotr. iš kardinolo V. Sladkevičiaus 
memoralinio buto-muziejaus

Tęsinys kitame numeryje
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Lietuvos pilys

Viduramžiais dvelkią Medininkai visai netoli
Alfonsas KAIRYS, Vilnius

Vyskupas Kazimieras Paltarokas savo 
knygoje „Karalaitis šventasis Kazimieras“ 
rašo: „Medininkai – tai bažnytkaimis, ke-
turios mylios atstu nuo Vilniaus Ašmenos 
plentu. Jam pradžią padarė pilis ir Jogailos 
ar Vytauto pastatyta bažnyčia 1391 m. Kalne-
lyje stūksojo keturkampis 249 x 195 uolekčių 
plotas, apmūrytas akmens ir plytų stora siena 
su kampiniu bokštu, kuris turėjo tris aukštus; 
juose buvo po du nemažus kambarius. Tarp 
sienų [kieme] buvo daug medinių pastatų. 
Tiksliai nežinoma, kada kuris Lietuvos ku-
nigaikštis pilį pastatė.

Istorinės žinios apie Medininkus siekia 
1385 m. Didysai kryžiuočių magistras Kon-
radas Colneris Rotenšteinas, susirūpinęs 
Jogailos susiartinimu su lenkais bei Vytauto 
nutolimu nuo jų ordino, užvaldymu Kauno 
pilies, surengė žygį į Lietuvą. Šiuo atveju, kaip 
niekad, aplenkęs Vilnių, nužygiavo už Ašme-
nos ir nusiaubė kraštą. Grįždamas sustojo prie 
Medininkų pilies, iškėlė pokylį vadams ir jų 
daugelį pakėlė riteriais.“ 

Pasakojama, kad čia tikybos, istorijos, 
geografijos paslaptis karalaičiui Kazimierui 
(vėliau – Lietuvos šventajam, Lietuvos jaunimo 
globėjui) atskleisdavo lenkų metraštininkas, 
istorikas Janas Dlugošas. Tikriausiai, jis ir 
legendą karalaičiui bus perteikęs, kuri teigia, 
kad šią ir Krėvos pilį statė milžinai (todėl jos 
tokios stiprios esančios) ir kai pritrūkdavo 
vieno ar kito instrumento, skolindavosi jį 
permesdami iš vienos vietovės į kitą.

O dabar Medininkus, nutolusius nuo 
sostinės apie 30 km, visai nesunku pasiekti.30 km, visai nesunku pasiekti. 
Sėdai į autobusą, kuris paprastomis dienomis 
iš Vilniaus autobusų stoties išvyksta net 11 
kartų (kažkodėl šeštadieniais ir sekmadi-
eniais tik atitinkamai 4 ir 2 kartus) ir neilgai 
trukus – jau vienoje iš aptvarinių LDK pilių, 
skirtoje gynybai nuo išorės priešų. 

Sustoji ties įėjimu į pilį ir, regis, girdi 
kartais prikimusį, kartais skambiai skardų 
Dlugošo balsą, jaunam karalaičiui Kazimierui 
pasakojantį apie Lenkijos, Lietuvos didikų, 
varguomenės gyvenimo peripetijas, apie 
skaistų šventųjų gyvenimą. Pilies akmenyje ir 
karalaičio galvoje fiksuojasi vaizdiniai... 

Eini, lydimas Trakų istorijos muziejaus 
Medininkų skyriaus vadovo istoriko Donato 
Žukausko, iš visų pusių akmens ir plytų 
apsuptu pilies vidiniu kiemu, girdėjusiu ir 
mačiusiu Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą 
ir jo palydą. Sakoma, kad iš čia laiškais jis 
bendravo su Vokiečių ordinu, Lenkijos 
karaliumi Jogaila. Pasak istoriko Vladislovo 
Sirokomlės, čia lankęsi kunigaikščiai Algirdas 
ir Jogaila, čia prabėgę kunigaikščio Kazi-
miero, vėliau paskelbto šventuoju – Lietuvos 
jaunimo globėju, jaunystė. Medininkų pilyje 
1812 m. būta ir besitraukiančios prancūzų 
kariuomenės likučių. 

2012 m. rugsėjo 27 d. atidaryta muziejinė 
ekspozicija, o į oficialų pilies atidarymą buvo 
renkamasi po kelių dienų. Tuometis kultūros 
ministras Arūnas Gelūnas sakė: „Manau, kad 
mes, lietuviai, kartais imame ir nepajuntame 
tikrai džiaugsmingo momento, ir net labai 

išskirtines savo sėkmes esame linkę atšvęsti 
nuosaikiai, galvodami, ar viską teisingai 
padarėme. Esu tikras, jog šiandien liudijame 
vieną didžiųjų kulminacijų šiais Muziejų 
metais. Linkiu įveikti lietuvišką skepticizmą 
ir santūrumą, džiaugtis šiandien. (...) tiems, 
kam rūpi kultūra ir mūsų krašto praeitis, 
šios pilies atidarymas yra didžiulė šventė.“ 
Pilis, pasak ministro, svarbi ne tik todėl, kad 
liudija mūsų žilą senovę, bet kartu padeda 
įsigilinti į LDK praeitį ne per vadovėlius, o 
per „gyvus“ objektus. 

„Kultūrai, ypač muziejams, smagu, kai 
atsidaro naujas objektas. Bet kai tai yra pilis, 
kurias mes galime suskaičiuoti ant vienos 
rankos pirštų, tai yra didžiulis įvykis. Net 
ne šių metų, o turbūt nuo nepriklausomybės 
pradžios“, – sakė Trakų istorijos muziejaus va-
dovas Virgilijus Poviliūnas. 

Tai buvo 2012-ieji... O dabar penkiuose 
donžono aukštuose „gyvena“ muziejaus 
ekspozicijos. Pirmas aukštas: gili senovė, 
atspindėta patrankomis, akmeniniais svie-
diniais, įvairiais archeologiniais radiniais, į 
mus iš paveikslų  žvelgia senovinės Lietuvos 
pilys, gynusios savo gimtąją kalbą, žemę... 
Įspūdis stiprėja kylant aukščiau. Antrame 
aukšte – Karybos salėje – dviejų karių, lietu-
vio ir kryžiuočio, apsuptas, vieno žymiausių 
dabartinės lietuvių intelektualiosios tapybos 
meistrų, išgarsėjusio istorinės tematikos dar-
bais, prof. Giedriaus Kazimierėno daugiau nei 
13 kv. m. paveikslas „Žalgirio mūšis. Rūstybės 
diena“. Čia gali atpažinti istorines asmenybes: 
Vytautą Didįjį, Jogailą, Žalgirio kovos lauke 
žuvusį Ulrichą fon Jungingeną, apstu religinių 
figūrų, pavienių karių figūrų. Stovi ir savaip su-
pranti paveikslą. Mąstymui erdvės užtektinai. 
Ir pritari Ruiso i Pikaso (Ruiz y Picasso) minčiai, 
kad jo paveikslą suprasti norintys žmonės turi 
įdėti tiek e-nergijos, kiek jis įdėjo tą kūrinį tapy-
damas. Pridurtina, kad gotikinį paveikslo rėmą 
sukūrė Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 
tapytojas, restauratorius ir medžio drožėjas 
Virginijus Stančikas. 

Stenduose – kabliašaudė, balesteras 
(arbaletas, šaudantis kulkomis), arkebūza, 
inkrustuota dramblio kaulu, totorių skydas, 
kovos spragilai ir kiti viduramžių ginklai. 

Vis dėlto palieki antrą donžono aukštą, 
mintyse užsifiksavęs didingą Dailės akademi-
jos prof. Giedriaus Kazimierėno paveikslą. 

O trečiame aukšte – pažintis su Lietuvos 
sidabro gaminiais. Sidabras kaip sidabras, 
bet greta kitų eksponuojamų dirbinių būtinai 
žvilgsnį patrauks sidabrinis žirgo antkak-
lis, sveriantis du kilogramus. O juk kovos 
žirgą galėjai nusipirkti vos už 100 gramų?! 
Tai kiek žirgų stovėtų ir žvengtų šiame 
aukšte? Patraukia akį ir ne tiek sidabriniai 
šaukštai, kiek jų liejimo forma. Ilgai stabteli 
ties Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniato-
vskio  padėklu, papuoštu 125 monetomis ir 
4 medaliais, žvakidėmis ir daug kuo kitu. O 
čia pat stovintis „išmanusis“ aparatas už 2 Lt 
padovanos tau suvenyrinę plokštelę, kurioje 
įrašyta „Medininkai Castle, Medininkų pi-

Medininkų pilis
Skulptorės prof. Dalios Matulaitės sukurtas paminklas 

„Baltų Saulės ratas. Ugnies altorius“

lis“. Tiesa, ir vieno cento monetą jam duosi! 
Kad turėtų medžiagos darbui. Spausdamas 
rankoje suvenyrą, jau ketvirtame aukšte 
apžiūri Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo 
Brazausko giminių padovanotą medžioklės 
trofėjų ir peilių kolekciją. Kas tuo domisi, 
ilgokai iš šios salės neišeina. Perėjęs Šaulių 
galerijas (rekonstruoti tik fragmentai su ke-
liomis šaudymo angomis), esi jau penktame 
aukšte – Reprezentacinėje arba Vytauto salėje, 
kurią puošia Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
skulptūra. Manoma, kad lankydamasis pilyje 
(ne mažiau 4 kartų), Vytautas čia ir apsisto-
davo, nes 4 ir 5 donžono aukštuose gyventa. Iš 
čia žvalgytasi po apylinkes... Jos gražios: vienoj 
pusėj Baltarusija, kitoj Lietuva. Tačiau... atsisu-
ki į Lietuvos pusę ir greta grožio pamatai tai, 
ko nenorėtum: apleistos sovietmečiu statytos 
kiaulių fermos, kurios, regis, nežavi nė vieno 
lankytojo žvilgsnio. Ir taip jau daugelį metų. 
Kažkodėl neatsiranda atsakingų už tai, kad šie 
niekam nereikalingi, o daugeliu atvejų pilies 
lankytojus atbaidantys statiniai išnyktų. Gal 
Vilniaus rajono savivaldybė pasirūpintų tuo: 
juk jai, matyt, priklauso šie „suvenyrai“. 

Dar užsuki į administracijos pastatą: 
jaukioje modernioje beveik 100 vietų salėje 
galima rengti konferencijas, parodas, (2013 m. 
vyko Vilniaus regionų merų posėdis, rugsėjo 
21–22 d. LDK istorinės rekonstrukcijos šventė 
„Medininkai XIV amžiuje“, Derliaus nuėmimo 
šventė). Čia pat norėdamas ir suvenyrų įsigyt 
gali, kurių kaina nuo 0,8 Lt iki 280 Lt. Kiek-
vienam pagal kišenę!

Trys kompetentingai parengtos edukacinės 
programos – „Gotikinis miestelis“, ,,Lietu-
vos pinigų istorija“, „Senovės lietuvių 
religija“ – laukia kiekvieno, norinčio pažinti 
viduramžius, gotikos stilių, architektūrą ir 
to laikotarpio žmones, pasaulio ir Lietuvos 
pinigų istoriją, senovės lietuvių religiją. 

Jeigu jus domina didinga Lietuvos praeitis 
(o ji turėtų dominti: juk, kaip teigė Mažosios 
Lietuvos himno autorius Jurgis Zauerveinas: 
„Lietuviais esame mes gimę,/ Lietuviais 
turime ir būt!“), būtinai pasukit Medininkų 
link. Su Trakų istorijos muziejaus Medininkų 
pilies skyriumi (Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 
Medininkų k., Vilniaus r.) galite susisiekti tel. 
(8 525) 05 595, el. paštas pasiteirauti j.lilis@
medininkaipilis.lt. Visada su jumis maloniai 
bendraus skyriaus vedėjas tel. (8 696) 60 246, 
el. paštas d.zukauskas@medininkaipilis.lt.  

Darbo laikas: balandžio–spalio mėn. 
trečiadieniais–sekmadieniais – 10–18 val.; 
lapkričio–kovo mėn. tomis pačiomis 
dienomis – 10–17 val.

Bilietų kaina: 3 Lt – moksleiviams, 
studentams, senjorams, 6 Lt – suaugusiems, 
ekskursijų kaina (iki 25 žm.): 20 Lt – 
moksleiviams (lietuvių k.), 30 Lt – suaugusiems 
(lietuvių k.), 40 Lt –užsienio kalba (anglų k., 
rusų k.), edukacinių užsiėmimų (iki 20 žm.) 
trukmė 1 val.

Tiek mokėtina, o į pilies atstatymą  įdėta 
8 mln. Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų, o kur dar kitos lėšos – irgi ne 
tūkstantinės...

Be abejo, prieš išeidamas per tuos pačius 
tave įleidusius vartus, įrašysi savo atsiliepimus 
„Svečių knygoje“. Jie, matyt, skambės panašiai, 
kaip Lietuvos kariuomenės vado generolo 
leitenanto Arvydo Pociaus ir jo žmonos palik-
tas įrašas: „Didžiuojamės Lietuvos praeitimi. 
Didžiuojamės Lietuvos šiandienos piliečiais. 
Dėkui žmonėms, atstačiusiems Medininkų 
pilį“ arba Gabrėnų: „Nuoširdžiai dėkojame, 
kad saugote ir tausojate garbingąją Lietuvos 
praeitį. Visa, ką matėme, skatina dar didesnę 
meilę mūsų brangiajai Tėvynei.“

Daug lankytojų pasiekia Medininkus. 
Trakų istorijos muziejaus Medininkų sky-
riaus vadovo istoriko Donato Žukausko 
teigimu, kasmet daugiau nei 20 000. Kodėl? 
Matyt, dėl to, kad pilies personalas kiekvieną 
sušildo ne tik savo žiniomis, bet ir gražiu  
lietuvišku (ir ne tik) žodžiu. Gaila tik, kad 
mažai užklysta žmonių iš Vakarų Lietuvos, 
Klaipėdos krašto. Regis, būtent jie turėtų 
veržtis į Rytų Lietuvos pažinimą.

Ir vis dėlto, išvykstantį lydi vedėjo Do-
nato mintis: juk reikia lauko scenos, kurioje 
įvairūs renginiai vyktų, reikia, kad Kultūros 
ministerija pagalvotų (ir ne tik pagalvotų) apie 
muziejaus darbuotojų atlyginimus, nes dabar 
absoliučiai daugumai skyriaus darbuotojų 
atlyginimus moka muziejus iš Trakų Salos 
pilyje uždirbtų pinigų. Skyriaus vedėjas teigia: 
„Viena pilis išlaiko kitą.“ Beje, muziejus sudarė 
galimybę įsidarbinti kai kuriems vietiniams 
tuo besidžiaugiantiems gyventojams... 

Neskubi palikti šio Lietuvos istorijai 
svarbaus kampelio, nes dar aplankytinas 
juodo granito paminklas, pastatytas 2007 m. 
prie senosios Medininkų muitinės (archi-
tektai Algimantas Šarauskas ir Rimantas 
Buivydas) 1991 m. liepos 31-osios naktį nu-
žudytiems muitininkams atminti. Septyni 
balto marmuro kryžiai primena klaikią 
tragediją. Užsuktina į ilgą laiką (net iki 20042004 
m.) aukščiausia Lietuvos vieta laikytiną 
Juozapinės kalną (aukštis 292,83 m virš 
Baltijos jūros lygio). 1990 m. liepos 6-ąją ant 
jo buvo pastatytas paminklinis akmuo Lietu-
vos karaliui Mindaugui. Ant iš Rudaminos 
atgabento 1,8 m aukščio šviesaus riedulio 
iškalta heraldinės lelijos formos karūna 
(skulpt. Pranas Murauskas) bei Min-daugo 
ženklas, karūnavimo data.  

Tiesa, pasirodo, kad aukščiausia Lietuvos 
vieta visai netoli buvusiosios: tai Aukštojo 
kalnas (aukštis 293,84 m virš Baltijos jūros ly-
gio). Aukščiausiam Lietuvos taškui pažymėti 
sukurtas skulptorės Vilniaus dailės akademi-
jos profesorės Dalios Matulaitės pamink-
las „Baltų Saulės ratas. Ugnies altorius“, 
ant kurio iškalti įsimintini žodžiai, skirti 
Mindaugo vainikavimui: „Už ką meldeisi 
vainikavimo valandą? Kurie dievai laikė tave 
sūnumi ar dukra savo? Girdžiu skambėjimą 
varpų už savo gentį, už visą kraštą.“ Užkopę 
į stilingai įrengtą apžvalgos aikštelę, dar 
kartą pasigrožėsite  gamtovaizdžiu ir galbūt 
į namus net grįžti nenorėsite.  

Autoriaus nuotr.
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Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Įkurtuvės Sudervėje
Liudvika VITIENĖ, Gražina JUREVIČIENĖ, Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės skyriaus pradinių klasių mokytojos 

Džiugi šventė rugsėjo 2 d. nuklegėjo 
jau antrus metus veikiančiame Buivydiškių 
pagrindinės mokyklos Sudervės skyriuje. 
Nors įkyrus lietutis merkė vaikų, tėvelių 
ir svečių galvas, visų širdys buvo kupinos 
džiaugsmo, pakylėjimo ir jaudulio. Gražus 
pulkelis mokyklinio, priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio amžiaus vaikučių su 
puokštėmis gėlių, išsidabinę ir susijaudinę 
su tėveliais skubėjo į atnaujintas, dažais 
kvepiančias klases.

O prasidėjo viskas prieš gerus dvejus 
metus, kai Švietimo ir mokslo ministerijos 
(ŠMM) ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos 
vadovų pastangomis naujam gyvenimui 
buvo prikeltas ilgai buvęs apgailėtinos bū-
klės, dar sovietmečiu statytas vaikų lopšelio-
darželio pastatas. Buvo suremontuota dalis 
antro aukšto, kur įsikūrė dvi ikimokyklinio 
ugdymo grupės. 

2012 m. rugsėjo 1 d. Buivydiškių pa-
grindinė mokykla čia atidarė ir pradinio 
ugdymo skyrių. Įsikūrėme smagiai, tik ta 
pastato dalis, kur veikė mokykla, dar buvo 
labai apleista. Vaikai mokėsi, vyko šventės, 
renginiai. Labai norėjome, kad būtų šviesiau, 
tvarkingiau, gražiau. Juk net grindų lopyti 
nespėdavom, vis lūžo ir lūžo.

Ir vėl didžiulėmis ŠMM pastangomis 
darbai pajudėjo. Tačiau lėšų suremontuoti 
patalpas vis dar trūko. Ir čia į pagalbą atėjo 
Vytauto Landsbergio fondas, vadovaujamas 
prof. Gražinos Landsbergienės bei fondo 
rėmėjai – Amerikoje gyvenantys Albinas 

Markevičius bei Algirdas ir Laimutė Ste-
paičiai, skyrę paramą remonto darbams, 
statybinėms medžiagoms, baldams.

Artėjant mokslo metų pradžiai, patalpos 
buvo suremontuotos, šviesiai išdažytos, 
pasipuošusios naujais baldais. Į atidarymo 
šventę norėjome sukviesti visus, kuriems 
rūpi mūsų vaikų ateitis ne vien žodžiais, bet 
ir darbais. Taigi svečių netrūko.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Sudervės 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Jas nuoširdžiai auko-
jo Sudervės klebonas Stanislovas Matiukevič, 
kuris palaimino vaikučius, tėvelius, visus susi-
rinkusius, o vėliau ir mokyklėlės patalpas.

Nuskambėjus Lietuvos Respublikos  
himnui, šventę pradėjo mokyklos direktorė 
Vilma Aponaitė. Šilti direktorės žodžiai iš 
karto sukūrė jaukią ir malonią atmosferą. 
ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas pasidžiaugė, kad įkurtas 
dar vienas švietimo židinys.

Vytauto Landsbergio fondo valdybos 
pirmininkė prof. Gražina Landsbergienė 
trumpai pristatė fondo veiklą, įteikė pir-
mokams pasus ir perkirpo juostelę į fondo 
lėšomis suremontuotą ir naujais baldais 
apstatytą klasę.

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininkas Algimantas Masaitis, daugybę 
metų besirūpinantis ir visaip remiantis Rytų 
Lietuvos regiono mokyklas, tarė sveikinimo 
žodį, linkėdamas prasmingų mokslo metų, 
ir padovanojo pirmokams kuprines. Naujų 
mokslo metų proga sveikino ir Rytų Lietu-

vos mokytojų sąjungos vadovė Danguolė 
Sabienė, Cingų fondo vadovas Jonas En-
driukaitis, tėvų atstovė Kristina Bykovienė, 
pirmokų mokytoja bei mokyklos senbuviai 
trečiokai ir kiti svečiai.

Nors įkurtas Sudervės skyrius nedidelis, 
jaučiamės reikalingi, nevieniši. Ypač esame 
dėkingi Vytauto Landsbergio fondui už 

didelę paramą Rytų Lietuvos mokykloms. 
Toks darnus bendradarbiavimas skatina 
dar daugiau dirbti, puoselėti lietuvišką 
žodį, kultūrą. Tik taurių šviesuolių dėka 
Lietuva tampa gražesnė, o pedagogų darbas 
reikšmingesnis. 

Aisvydo Šniūrevičiaus nuotr.

Lietuvos pasipriešinimo istorija

Pandėlio seniūnijoje, Panemunyje, pašventintos 
plokštės žuvusiems partizanams atminti

Gintautas TAMULAITIS, Karių veteranų asociacijos narys, Kaunas
Rugpjūčio 17 d. Karių veteranų asociacijos 

atstovas iš Kauno, šaulys prof. Aleksandras Vit-
kus kartu su „Keliautojų klubo“ atstovais Pan-
dėlio seniūno Romualdo Varaniaus kvietimu 
nuvykome į šios seniūnijos miestelį Panemunį 
dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje, pašventi-
nant atminimo plokštes su žuvusių partizanų 
pavardėmis prie jau prieš 10 metų pastatyto 
partizanų atminimui paminklo „Angelas“.

Šventės dalyviai gausiai rinkosi prie Švč. 
Trejybės bažnyčios. Čia rikiavosi Lietuvos 
šaulių sąjungos (LŠS) jaunieji šauliai, Lietu-
vos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) nariai, 
partizanai, tremtiniai, savanoriai, Lietuvos 
kariuomenės rezervo karių asociacija (LKR-
KA) atstovai, svečiai iš Latvijos – jaunsargiai, 
miestelio visuomenė ir kiti svečiai. Visi laukė 
atvykstančio vyskupo Jono Kaunecko, o jam 
atvykus visa palyda gėlėmis nuklotu taku 
sugužėjome į šio miestelio šventovę. 

Šv. Mišias kartu su vyskupu Jonu Kaunec-
ku aukojo ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 
Bažnyčios stovuose parimo LLKS ir Rokiškio 
tremtinių bendrijos, šaulių ir svečių iš Latvijos 
vėliavos.

Šv. Mišiose dalyvavo garbūs svečiai: LR 
Seimo narė Rasa Juknevičienė, LŠS vadas 
atsargos pulkininkas Antanas Plieskis, prof. 
Danielius Gužas ir kiti. Iškilmingą, patriotinį 
pamokslą, prisimindamas savo vaikystę ir jau-
nystę, pasakė vyskupas Jonas Kauneckas. Po 
šv. Mišių, Panevėžio orkestrui grojant maršą, 
visi patraukė prie partizanams atminti skirto 
paminklo „Angelas“.

Dalyvių eisenos kolona nutįso kelis šimtus 
metrų. Kolonos eisenoje buvo matyti daug 
jaunimo, kas labai džiugina. Iš tolo bolavo 
didingas, nulenkęs galvą ir išskleidęs sparnus 
„Angelas“. Prasidėjo iškilmingas šiame krašte 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 1944–1954 m. 
minėjimas ir kovotojų, įrašytų marmuro plokš-
tėse, atminimo pagerbimas. Buvo pristatyti 
šventės dalyviai.

Panemunio valsčiuje žuvo per šimtą 
partizanų. Partizaninio judėjimo pradžioje, 
1944 m. gruodžio mėn., Panemunio miestelį 

vadavo apie 300 kovotojų, šturme dalyvavo 
ir Pandėlio apylinkių partizanai. Apsuptos iš 
visų pusių NKVD, milicijos ir stribų grupės, 
gynėsi, bet jų pasipriešinimas buvo palauž-
tas. Per operaciją žuvo vienas partizanas. 
NKVD struktūrų darbuotojai buvo tardomi, 
dvylika aršiausių stribų ir enkavėdistų buvo 
sušaudyti. Atsitraukdami partizanai išsiga-
beno NKVD dokumentus, veiksmų valsčiuje 
planus, ginklus. 

Prie paminklo kalbėjo LR Seimo nariai 
Rasa Juknevičienė ir Vytautas Saulis, prof. 
D. Gužas, Rokiškio vicemeras Egidijus Vili-
mas, Pandėlio seniūnas R. Varanius, mons. 
A. Svarinskas. Ypač jausmingai kalbėjo 
tremtinių atstovė, kuri prisiminė savo tėvo 
dienoraštį. Renginyje kalbėjo LLKS valdybos 
pirmininkas Jonas Burokas, kuris visiems 
priminė, kad „darbas, įamžinant partizanus 
marmurinėse plokštėse, paminkluose, dar 
nesibaigia, labai svarbu išaiškinti žuvusiųjų 
palaikų išniekinimo ir užkasimo vietas. Ro-
kiškio vicemeras teigia, kad identifikuota tik 
pusė Panemunio apylinkėse žuvusių partiza-
nų. Manau, kad dar yra gyvų liudininkų ar 
net budelių, tiesiogiai dalyvavusių patriotų 
žudynėse. Todėl būtina juos apklausti, pra-
kalbinti, kur yra tos vietos, parodyti jas, kad ir 
apytikres. Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
turėtų reikalauti, kad Lietuvai būtų grąžinti 
sovietinio archyvo dokumentai. Gal reikėtų 
kreiptis į egzekucijų vykdytojus, kad jie nenu-
sineštų sąžinę apsunkinančių negerų darbų į 
amžinybę. Partizanų kasdien lieka vis mažiau. 
Todėl pagerbkime ne tik žuvusiųjų atminimą, 
bet visada prisiminkime ir gyvuosius, nes jie 
reikalingi ne tik globos, bet ir pagarbos. Šiame 
renginyje partizanų apygardų vėliavos jau ne-
dalyvavo. Gaila, kad nė vienam dalyvavusiam 
partizanui šiame renginyje nebuvo suteiktas 
žodis. Nepamirškime garbingo partizanų 
žygdarbio, būkime nepakantūs istorijos klas-
totei, kurios labai apstu žiniasklaidoje, radijo, 
televizijos laidose, interneto komentaruose; 
juk ne paslaptis, esame Rusijos ir Baltarusijos 
slaptųjų tarnybų dėmesio centre.“ 

Vyskupas Jonas Kauneckas, pašventino 
vardines partizanų plokštes. Paskelbus 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą tylos 
minutę, nuaidėjo atminimo pagarbos šūvių 
salvės. Atiduodant pagarbą žuvusiems 
partizanams buvo uždegtos žvakutės ir 
padėtos gėlės.

Po iškilmingo minėjimo visi šventės 
dalyviai buvo pakviesti bendrai istorinei 
nuotraukai. Po to buvome pakviesti pasivai-
šinti kareiviška koše bei arbata, pasižiūrėti 
meninės dalies.

Besiskirstant dalyviams pastebėjau buvusį 
kolegą valstybės tarnautoją Izidorių Blieką, nes 
marmurinėse plokštėse partizanams atminti 
yra iškaltos trys Bliekų pavardės. Paklausiau, 
ar tai turi ką nors bendra su jo pavarde. Izido-
rius sutiko papasakoti savo šeimos kraupios 
ir skaudžios istorijos dalelę: „Šis kraštas yra 
mūsų tėvų gimtinė. Sovietams okupavus 
Lietuvą, šiame krašte partizanų junginiuose 
už Lietuvos Laisvę kovojo visi patriotai, tarp 
jų ir Bliekai. Čia, šiose marmurinėse plokštėse, 
yra iškaltos trys Bliekų pavardės: Antanas Blie-
ka, Alfonsas Blieka ir Petras Blieka. Antanas 
Blieka – mano tėvas, o Alfonsas ir Petras yra 
mano tėvo broliai (dėdės). 1943 m. Rokiškio 
apskrityje Panemunės valsčiuje legaliai veikė 
Čedasų miestelio partizanų būrys, vadovau-
jamas Kazio Kalpoko. Šiame būryje buvo 
ir mano tėvas Antanas Blieka. Po 1944 m. 
gruodžio mėn. pabaigoje Panemunės šturmo, 
pasitraukus Čedasų būrio vadui Kaziui Kalpo-
kui į kitą būrį, buvo paskirtas Čedasų naujuoju 
būrio vadu mano tėvas Antanas Blieka. 1946 
m. rugsėjo 5 d. po išdaviko, pravarde Kelmas, 
išdavimo, Čedasų apylinkėse, Ežeriokšnių 
kaime po susišaudymo su stribais, Antanas 
Bieka buvo nukautas, nuvežtas į miestelį prie 
stribyno Panemunyje ant grindinio ir išniekin-
tas. Jį atpažino sesuo Bronislava. Vėliau visi 
išniekinti partizanai buvo užkasti už stribyno. 
1989 m. atkasant partizanų palaikus atpa-
žinome ir Antaną Blieką, nes tarp žmogaus 
kaulų buvo rasta kabūra pisloletui (maišelis) 
tai, kad Antano prašymu giminaitė jam buvo 

pasiuvusi kabūrą (maišelį) pistoletui paslėpti, 
kurį nešiojo žemiau juosmens apatinėje dalyje, 
tikslu, suėmus gyvą, kad galėtų nusišauti. 
Dėdės Alfonso Bliekos palaikai vėliau buvo 
surasti žuvimo vietoje, valsčiaus apylinkės 
teritorijoje. Tik Petro Bliekos palaikai iki šiol 
neatrasti. Tai tokia mano tėvo trumpa parti-
zaninės kovos istorija. Na vėliau teko ir man 
tremties dalia.“

Šiurpi, bet drąsi, reikalinga ir prasminga 
auka Lietuvos Laisvei. Lietuviai stiprybės vi-
sada sėmėsi iš savo senolių. Tarpukario metais 
Lietuvos laisvės kovotojai, partizanai sėmėsi 
pergalės ryžto iš 1918 m. savanorių, o Lietuvos 
Sąjūdis 1990 m. iš tarpukario partizanų. Taip 
perduodama drąsa ir ryžtas ir Laisvės siekimas 
karta iš kartos.

Prof. Aleksandro Vitkaus nuotr.

Pradinukai džiaugiasi naująja klase. Antroje eilėje iš dešinės: Vytauto Landsbergio fondo 
valdybos pirmininkė prof. Gražina Landsbergienė, pradinių klasių klasių mokytojos 

Gražina Jurevičienė ir Liudvika Vitienė

Partizano sūnus (pirmas iš kairės) 
Izidorius Blieka su šventės dalyviais
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Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 18

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ 
Trakuose ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas 
puoselėjantys  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 turistinėms 

grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) 

„Šimtalapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji 

kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Vilniaus mieste nuolatiniam darbui reikalingi 
mūrininkai. Tel. 8 698 48 288

Užs. Nr. 26

Mieli skaitytojai ir 
prenumeratoriai, 
nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 

„Voruta“ prenumeratoriai (privatūs asmenys) 
gali nemokamai skelbti laikraštyje skelbimus,  
sveikinimus, užuojautas, nekrologus. Siųsti 
el. paštu vorutosfondas@voruta.lt ar telefonu 
8 603 11 117.

Iš anksto dėkojame už paramą.

„Vorutos“ redakcija

Nuo 2013 m. 
rugsė jo  25  d . 
Lietuvos mokslų 
akademijos Vru-
blevskių bibliote-
koje veiks paroda 
„1863 metų suki-
limo dalyvių gy-
venimo vaizdai 
dokumentuose“. 
Joje pristatomi 
sukilimo dalyvių 
rašyti asmeni-
niai dokumentai 
(egodokumen-
tai): dienoraščiai, 
laiškai, prisimini-
mai. Dokumen-
tuose užfiksuoti 
faktai ir mintys 
padeda geriau 
atskleisti šio is-
torinio įvykio da-
lyvių asmeninius 
išgyvenimus, pa-
žiūras, tarpusa-
vio santykius bei 
vykusius istori-

nius, socialinius ir kultūrinius procesus. Paroda 
veiks iki spalio 18 d.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka – viena didžiausių dokumentinio 
paveldo saugyklų Lietuvoje, kurioje gausu do-
kumentų, atspindinčių visus 1863 m. sukilimo 
etapus. Kiekvienas besidomintis gali susipažinti 
su sukilimo istoriją liudijančias dokumentais: 
nuo 1861 m. baudžiavos panaikinimo reformos 
rengimo, apie politinius įvykius Lietuvoje ir 
Lenkijoje 1859–1862 m. pasakojančių iki sukilimo 
numalšinimą ir pasekmes menančių dokumentų. 
Šios parodos tikslas – atskleisti ne pačius istori-
nius faktus, bet už jų esantį žmogų: jo kasdienio 
gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius, asmeninius 
išgyvenimus, to meto socialines bei kultūrines 
aktualijas. 

Parodoje eksponuojami ne tik sukilimui 
vadovavusių asmenų: Konstantino ir Juozapo 
Kalinauskų, Antano Mackevičiaus, Zigmanto 
Sierakausko, bet ir kitų, mažiau plačiajai visuo-
menei žinomų sukilimo dalyvių ir jų šeimos 

Paroda „1863 metų sukilimo dalyvių 
gyvenimo vaizdai dokumentuose“

narių, artimos aplinkos žmonių asmeniniai 
dokumentai. Dienoraščiuose, atsiminimuose ir 
laiškuose atsiskleidžia sukilėlių buitis, kasdie-
niniai darbai, rūpesčiai ir džiaugsmai, stiprūs 
išgyvenimai, patirtų sunkumų aprašymai, vidi-
nės autorių kontempliacijos. Turinio išsamumu 
išsiskiria Römerių šeimos narių – sukilėlių 
– dokumentai: dailininko Edvardo Römerio 
1868 m. dienoraštis, tremtinio Severino Mikalo-
jaus Römerio prisiminimai. Bibliotekos įkūrėjo 
advokato Tado Stanislovo Vrublevskio motinos 
Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės dienoraš-
tis, kuriame ji fiksuoja 1863 metų įvykius, liudija 
to meto moters požiūrį į sukilimą. Sukilėlio trem-
tinio Edvardo Čapskio laiškai iš Samaros seseriai 
pasakoja apie tremtinių gyvenimo sąlygas ir 
pastangas grįžti į tėvynę.

Didžioji dalis eksponuojamų dokumentų 
parašyti lenkų ir lietuvių kalbomis, keletas jų – to 
meto žemaičių tarme. Dokumentinę medžiagą 
papildo sukilėlių fotografijos ir kita ikonografinė 
medžiaga iš Vrublevskių bibliotekos Rankraščių 
ir Retų spaudinių skyrių fondų. Ekspozicijoje 
yra leidinių, studijų apie šį laikotarpį, įvykius ir 
žmones. Bene svarbiausi vieno iš sukilimo vadų 
Jokūbo Geištoro atsiminimai, taip pat Apolonijos 
Dalevskytės-Sierakauskienės, Konstantino Kali-
nausko spausdintinis palikimas.

Jau atlikta nemaža darbų tiriant, siekiant 
priminti ir įamžinti 1863 m. sukilimą, tačiau dar 
ne visi sukilėliai įamžinti, net ne visų pavardės 
žinomos. Ši paroda – tai bandymas priminti 
sukilime dalyvavusius asmenis, jų mintis ir 
nuotaikas, lydėjusias link svarbiausio sukilėlių 
tikslo – už jūsų ir mūsų laisvę.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Komunikacijos skyrius, tel. (8~5) 212 68 
90, arba 8-687 88 685.

1863 m. sukilimo piešinys, 
simbolizuojantis Lietuvos, 

Lenkijos ir Baltarusijos 
draugystę ir vienybę su ne-

išaiškintų asmenų parašais.
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Artimiesiems išvykus į užsienį, skambučiai 
yra greičiausias ir patogiausias būdas palaikyti 
ryšį su jais, o nuo šiol jis bus dar ir pigus.

Kad atstumai tarp valstybių mažėtų ir 
žmonės galėtų bendrauti savęs neribodami, 
Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ drastiš-
kai sumažino skambučių kainas į tris šalis, kur 
gyvena daugiausia lietuvių emigrantų – Didžiąją 
Britaniją, Airiją ir Norvegiją.

Tarptautiniai pokalbiai
 už vietinių kainą

Pigiai skambinti į užsienį galima pasirinkus 
naują „Tele2” mokėjimo planą „Užsienis 300“. Už 
30 Lt mėnesio mokestį suteikiama 300 minučių 
skambučiams į visus Lietuvos, Didžiosios 
Britanijos, Airijos ir Norvegijos tinklus.

„Tele2” klientams – pigūs skambučiai į Didžiąją Britaniją, Airiją ir Norvegiją
Tai reiškia, kad iškalbėjęs visas suteikiamas 

minutes, už kiekvieną žmogus bus sumokėjęs tik 
po 10 ct. Pasikartosime – tik po 10 ct/min. skam-
binant į Didžiąją Britaniją, Airiją ir Norvegiją!

O juk tai – ne ką daugiau nei kainuoja pokal-
biai Lietuvoje. Tokia tarptautinių pokalbių kaina 
yra mažiausia tarp siūlomų šalies operatorių.

„Matydami emigracijos statistiką, pasi-
rūpinome, kad bendravimas su išvykusiais 
artimaisiais taptų toks pat prieinamas ir 
pigus, lyg jie gyventų kitame Lietuvos mies-
te. Didelio skirtumo tarp vietinių pokalbių 
bei skambučių į populiariausias tarp mūsų 
emigrantų šalis nebebus. Mažos pokalbių 
kainos leis su artimaisiais bendrauti dažniau 
ir sutaupyti”, – sakė Tomas Burovas, „Tele2“ 
rinkodaros vadovas.

Remiantis 2012 m. Lietuvos statistikos de-
partamento duomenimis, beveik pusė, 48 proc., 
iš Lietuvos išvykusių piliečių pasirinko Jungtinę 
Karalystę. Antra pagal populiarumą liko Airija 
(9 proc. išvykusių gyventojų). Į Norvegiją per 
paskutinius metus išvyko 8 proc. emigrantų. 

Pigios ir kitos paslaugos

Planą „Užsienis 300” galima pasirinkti kaip 
pagrindinį mokėjimo planą ir jį naudoti pokal-

biams Lietuvoje bei užsienyje, pagal poreikį už-
sisakyti sutaupyti padedančių SMS ir megabaitų 
paketų bei kitų paslaugų.

Jei reikia ne tik kalbėti, bet ir rašyti žinutes, 
galima užsisakyti SMS paketą – 1000 SMS žinučių 
už 3 Lt/mėn. arba 10 000 už 4 Lt/mėn.

Žmonės, kurie nori naudotis mobiliuoju 
internetu, gali prie mokėjimo plano už gerą 
kainą pasirinkti ir megabaitų naršymui: 100 MB 
už 5 Lt/mėn., 1 GB už 10 Lt/mėn. ar 5 GB už 
29 Lt/mėn.

Planą „Užsienis 300“ galima užsisakyti bet 
kuriame „Tele2“ salone visoje Lietuvoje. Tai 
galima padaryti sudarius neterminuotą sutartį, 
tad artimiesiems grįžus į Lietuvą, plano bus  
paprasta atsisakyti. 

Esami klientai savo turimą planą gali 
pakeisti į planą „Užsienis“ pagal sutartyje 
aprašytas plano keitimo sąlygas. Jas galima 
susižinoti ir „Tele2“ salonuose ar nemokamu 
telefonu 117.

Bendrovės „RAIT“ 2013 m. rugpjūčio mėn. 
atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra 
populiariausias ir labiausiai rekomenduoja-
mas operatorius Lietuvoje. Beveik pusė ap-
klausos dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“ 
paslaugomis.

Užs. Nr. 29


