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Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

Akad. Zigmas Zinkevičius

Dėl A. Vireliūno „mokslo“ vertinimo 
į mane ne kartą yra kreipęsi „Vorutos“ 
skaitytojai. Neseniai į rankas pateko H. Kul-
vinsko knyga „Lietuvių kalbos metmenys“, 
kurioje stengiamasi atgaivinti tą „mokslą“. 
Dar daugiau. Jo pagrindu „reformuojama“ 
pati lietuvių kalba. „Vorutos“ skaitytojai, 
kuriems rūpi šie dalykai, galės iš pateikiamo 
knygos aptarimo įsitikinti, kur veda A. Vi-
reliūno idėjų pagrindu kuriama „naujoji 
lietuvių kalba“.

Iš pat pradžių reikia konstatuoti, kad 
A. Vireliūno idėjos mūsų visuomenėje ne-
prigijo nei tada, kai beveik prieš šimtmetį 
A. Vireliūnas rašė šiais klausimais, juo labiau 
jos nėra populiarios dabar, kai jomis, jau 
beviltiškai pasenusiomis, domisi tik lietuvių 
kalbos istorikai ir vienas kitas nekalbininkas. 
Tačiau H. Kulvinskas ryžtasi jas išplėtoti ir jų 
pagrindu kurti naują, iki šiol dar negirdėtą 
„lietuvių kalbos teoriją“.

Aptariamosios H. Kulvinsko knygos 
skaitymą labai apsunkina chaotiška skyryba 
(pvz., kableliai dedami ten, kur jų visai nerei-
kia, bet dažnai jų trūksta ten, kur jie būtini) 
ir visame pasaulyje priimtos lingvistinės 
terminologijos nepaisymas. Antai priesagas 
H. Kulvinskas vadina galūnėmis, pvz., žodyje 
kareivis įžiūri galūnę -eivis. Beje, galūnėmis 
laiko ir baigmenis tokių žodžių, kaip (jie 
pabraukti) mažiausias, baudžiava, gaišeliena, 
žmonija... Nepaiso visuotinai nusistovėjusios 
žodžių darybos dėsnių. Apskritai, knygą rei-
kia dar gerokai paredaguoti tiek dalykiškai, 
tiek redakciniu požiūriu, tik tuomet ji bus 
suprantama eiliniam skaitytojui.

Knygos autorius stengiasi įdiegti 

Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ, Europos Parlamento Briuselyje narė

Europos Parlamente daug kalbame apie 
XX a. totalitarinių režimų Europoje palikimą 
ir būtinybę formuoti bendrąją istorinę at-
mintį. Europos atmintis susideda iš visų jos 
šalių istorijų tarsi mozaika, kiekviena jų yra 
unikali ir neatsiejama Europos bendrosios 
istorijos dalis.

„Sibiro Alma Mater“ mokslinių kon-
ferencijų ciklas yra svarbus indėlis tiek į 
Lietuvos tremtinių  liudijimų užfiksavimą, 
tiek ir į geresnį supratimą, ką konkrečiai teko 
patirti ištremtiems žmonėms, kokį reikšmin-
gą įnašą jie padarė ir iki šiol daro Lietuvos 
Nepriklausomybei, jos sugrįžimui į Europą. 
Svarbu, kad siekiama mokslinio žvilgsnio į 
labai asmeniškus išgyvenimus. „Sibiro Alma 
Mater“ konferencijų medžiaga gali tapti 
svarbiu tolimesnių tyrinėjimų šaltiniu.

Taip pat norėtųsi daugiau sistemingo ir 
nuoseklaus valstybės dėmesio tiek tremtinių 
problemoms, tiek ir apskritai aktyviam vals-
tybiniam istorinės atminties politikos forma-
vimui. Džiaugiuosi, kad bendromis pastan-
gomis pavyko šį klausimą iškelti institucijų 
lygmeniu. Šiuo metu diskusija suaktyvėjusi. 
Tikiuosi, bus pateikti racionalūs pasiūlymai, 
ką daryti, kad atsirastų nuosekli valstybinė 
istorinės atminties politika, kokie turėtų būti 
jos prioritetai, atsakingos institucijos, kas 
būtų šios srities „šeimininkas“. Iš patirties 
matau, kiek daug visuomenėje kyla puikių 
iniciatyvų, tačiau vieno žmogaus ar vienos 
institucijos galimybės visas jas paremti yra 
vis dėlto ribotos. Gaila, kad iniciatoriai pri-
versti nuolat rankioti paramą iš atsitiktinių 
šaltinių. Situacija būtų daug geresnė, jei būtų 
aišku, kur galima kreiptis dėl specializuoto 
valstybinio finansavimo istorinės atminties 
projektams. Tačiau pirmiausiai valstybė turi 
apibrėžti šios politikos turinį ir kryptis.

Mano nuolat keliama tremties ir rezis-
tencijos muziejų problema taip pat yra chro-
niško dėmesio stokos pasekmė. Per daugiau 
nei du dešimtmečius dalis jų nunyko, kita 
perleista krašto muziejams – belikusios tik 
ekspozicijos, ar, sėkmingesniais atvejais, kitų 
muziejų padaliniai. Daugelio šių muziejų 
įkūrėjai yra patys buvę tremtiniai, jų eks-
pozicijos taip pat nebūtų tokios turtingos be 
trėmimus ir represijas išgyvenusių žmonių 

Europos Parlamento 
narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

ar jų giminaičių dovanotų asmeninių daiktų 
ir dokumentų. Šiuo metu telikę keli, vis dar 
be sistemingo išlaikymo gyvuojantys mu-
ziejai. Vieno iš jų, esančio Druskininkuose, 
įkūrėjo, garbaus amžiaus tremtinio G. Kaz-
lausko energijos dėka pavyko ne tik surinkti 
reikšmingą ekspoziciją, istorinius duomenis, 
atkurti dalį partizanų bunkerių, bet ir išplė-
toti aktyvią jaunimo edukacinę veiklą. Šio 
muziejaus tolimesnis likimas – ne problema, 
kurios reikia atsikratyti, o galimybė išvystyti 
platesnį aktyvios pilietinės edukacijos ir 
gyvosios atminties pažinimo tinklą.

Bunkeriai, atmintinų vietų išsaugoji-
mas ir įamžinimas taip pat lieka spręstinu 
klausimu. Nors „vieno-visiems“ sprendi-
mo čia būti negali. Kai kurie iš Atgimimo 
vajuje atstatytų bunkerių liko apleisti ir jau 
užgriuvę, kai kurie prižiūrimi, tačiau jiems 
renovuoti lėšų reikia kone kasmet. Šios vasa-
ros pabaigoje kaip tik teko inicijuoti buvusio 
partizano ir tremtinio J. Jakavonio-Tigro 
rūpesčiu atstatyto ir prižiūrimo bunkerio 
Kasčiūnuose išsaugojimo akciją. Surinkome 
nemažai gražaus jaunimo ir savo rankomis 
bei lėšomis atnaujinome A. Ramanausko-
Vanago ir J. Vitkaus-Kazimieraičio vada-
vietę nuo lietaus ir sniego saugantį stogą. 
Kitąkart paprasčiau ne laukti, kol kas nors 
pataisys, o imtis pačiam. Džiaugiuosi, kad 
būdama EP narė, turiu tokią galimybę, kita 
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Pažymint 95-ąsias Tilžės akto metines

Mažosios Lietuvos visuomenininkai 
Kristupas ir Jonas Urėdaičiai bei jų kapai

Doc. dr. Vytenis ALMONAITIS, Kaunas
Šių metų lapkričio 30-ąją minėsime 95-ąsias 

Tilžės akto, kuriuo siekta įgyvendinti „priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos“, meti-
nes. Tai gera proga prisiminti ne tik jo signatarus, 
bet ir kitus kraštui nusipelniusius asmenis, kurie 
savo veikla artino šio svarbaus dokumento priė-
mimą, o jo nepasirašė todėl, kad 1918 m. jau buvo 
mirę. Du iš jų – broliai Kristupas ir Jonas Urėdaičiai 
(Urėdačiai). Šiemet sukanka 100 metų nuo K. Urė-
daičio mirties, tad yra dar viena priežastis aptarti jo 
nuopelnus Mažajai Lietuvai. Juo labiau kad istorija, 
tebesitęsianti po jo mirties, yra sukrečianti ir įsime-
nanti, simboliška ir kartu optimistinė.

Kristupo ir Jono tėvai buvo stambūs ūkininkai, 
gyveno Mantvilaičių kaime, kuris seniau priklausė 
Natkiškių valsčiui, Piktupėnų parapijai. Urėdaičiai 
turėjo dukrą, 1871 m. jiems gimė sūnus Kristupas, 
1873 m. – Jonas. Tuo metu šios apylinkės dar 
buvo labai lietuviškos. Net vėlesniais 1905 m. 
duomenimis, 60 proc. Mantvilaičių gyventojų 
gimtąja laikė lietuvių kalbą. Tad lietuviškumas 
broliams buvo tiesiog „įgimtas“. 

XIX a. pabaigoje mirus šeimos tėvui, motina 
nusprendė parduoti ūkį ir persikraustyti gyventi į 
Tilžę, kur nusipirko namą. Mieste buvę ūkininkai 
vertėsi prekyba, gyveno gana pasiturinčiai. Tilžėje 
abu broliai įsisuko į lietuviškų organizacijų veiklą, 
tapo jų rėmėjais ir aktyviais nariais. 

Kristupas Urėdaitis 1895 m. įsijungė į „Birutės“ 
draugiją, tapo vienu iš jos lyderių. Čia verta 
priminti, kad 1885–1914 m. veikusi „Birutė“ buvo 
viena iš kelių aktyviausių lietuvininkų kultūrinių 
organizacijų. Taigi K. Urėdaitis 1903–1908 m. 
pavyzdingai tvarkė draugijos biblioteką, pats 
dovanojo jai knygų. 1910–1913 m. jis buvo 
„Birutės“ iždininku ir nors jau nepagydomai 
sirgo, pats nuolat papildydavo organizacijos kasą. 
1911 m. jis finansavo draugijos leidinio „Lietuvių 
Tėvynės Dainos“ leidybą. Knygelės pratarmėje, 
reikšdamas padėką „karštam tėvynainiui, mūsų 
draugbroliui“ K. Urėdaičiui, „Birutės“ pirmininkas 
Jonas Vanagaitis siūlė: „Lai imasi sau paveikslą 
iš jojo prakilnumo ir kiti tautiečiai.“ Beje, tarp 
daugelio kitų dainų su melodijomis leidinyje 
išspausdinta ir Vinco Kudirkos tautiškoji giesmė, 
kurią jau tuomet leidėjai pavadino „Hymnu“. 
K. Urėdaitis taip pat rėmė žurnalo „Birutė“ ir kitų 
lietuviškų leidinių leidybą.

1901–1906 m. K. Urėdaitis dalyvavo ir kitos 
Tilžėje veikusios kultūros bei švietimo draugijos, 
„Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose“, veikloje. 
Jis tvarkė jos finansus, skaitė šviečiamojo pobūdžio 
paskaitas. 1903 m. kartu su bendraminčiais K. Urė-
daitis įsteigė JAV veikusios „Tėvynės mylėtojų 
draugystės“ padalinį – Mažosios Lietuvos kuopą. 
Kai lietuvininkų draugijos ėmė kurtis provincijoje, 
krašto miesteliuose ir kaimuose, didelę visuome-
ninio darbo patirtį sukaupęs K. Urėdaitis stengėsi 
joms padėti, dalyvavo Rukų „Ąžuolo“ bei Katyčių 
„Vainiko“ veikloje. Jį taip pat regime 1912 m. 
nuotraukoje, kurioje įsiamžino Pagėgių „Rūtos“ 
draugijos steigėjai. Kai 13 lietuvininkų draugijų 
susijungė į „Santaros“ sąjungą, K. Urėdaitis tapo 
vienu iš penkių jos valdybos narių. Baigiant ap-
tarti šio visuomenininko kultūrinę veiklą dar verta 
pažymėti, kad K. Urėdaitis, kaip ir kiti birutininkai, 
buvo nuoseklus Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
susijungimo šalininkas. Tad neatsitiktinai 1912 m. 
jis tapo Vilniuje veikusios Lietuvių mokslo drau-
gijos nariu.

Kitas K. Urėdaičio veiklos baras – politika. 
Jis buvo tarp tų krašto lyderių, kurie manė, jog 
siekdami savų tikslų lietuvininkai turi dalyvauti ir 
politinėje veikloje. Todėl 1911–1913 m. K. Urėdaitis 
vadovavo Tilžės–Lankos apygardos Lietuvių rin-
kimo draugijai, agitavo už lietuvininkų kandidatą 
į Prūsijos landtagą ir Vokietijos reichstagą Mikelį 
Reidį, rėmė jo politines kampanijas. 

Anot bendražygio Anso Bruožio, K. Urėdaitis 
„liko tvirtu lietuviu iki mirties“. O mirė jis 42-aisiais 
gyvenimo metais, kaip ir brolis susirgęs tuomet 
nepagydoma plaučių džiova.

Vėliau gimęs ir vos 36-ių miręs Jonas Urėdaitis 
nespėjo nuveikti tiek daug. Vis dėlto jis sekė brolio 
pėdomis, buvo įsitraukęs į „Birutės“ draugijos 
veiklą, kurį laiką ėjo jos iždininko pareigas. Jis 
priklausė ir lietuvių evangelikų liuteronų labdaros, 
kultūros bei švietimo draugijai „Sandora“. Taip 
pat J. Urėdaitis dalyvavo politinėje veikloje, telkė 
žemiečius į Tilžės–Lankos apygardos Lietuvių 
rinkimo draugiją, buvo vienas iš jos vadovų. 

Seniai žinoma, kad abu broliai Urėdaičiai palai-
doti gimtinėje. Apie tai po jų mirties pranešė vietos 
laikraščiai, tai ne kartą pažymėjo ir apie šiuos visuo-
menininkus rašę tyrinėtojai. Tiesa, dažniausiai bū-
davo nurodoma, kad jie palaidoti Mantvilaičiuose. 
Iš tikrųjų šiame kaime kapinių nėra. Mantvilaičiai 
ir gretimi Jonikaičiai seniau turėjo vienas bendras 
kapines, buvusias šių kaimų paribyje, dešiniajame 
Eisravos (Eistros) upelio krante. Nūnai šis žemės 
lopinėlis priklauso Jonikaičiams. Rodos, taip buvo 
ir prieškariu. Tad pradžiai reikėtų patikslinti, jog 

K. ir J. Urėdaičiai palaidoti senosiose Jonikaičių 
evangelikų liuteronų kapinėse. Norint jas aplanky-
ti, reikėtų vykti Pagėgių–Natkiškių keliu, 2 km už 
Gudų geležinkelio pervažos sukti kairėn. Nuriedė-
jus dar 1 km, už upelio, pasukti dešinėn.

Jauni mirę broliai Urėdaičiai neturėjo daug 
artimųjų. Beveik visi Mantvilaičių ir Jonikaičių 
kaimų gyventojai 1944 m. buvo priversti pasi-
traukti į Vakarus. K. ir J. Urėdaičiai nebuvo patys 
žymiausi lietuvininkai, gal todėl juos menan-
čiomis vietomis beveik nesidomėjo ir Mažosios 
Lietuvos praeities tyrinėtojai. Jonikaičių kapinės 
palaipsniui tuštėjo, dauguma jose stovėjusių 
paminklų buvo pavogti. Tokiomis aplinkybėmis 
K. ir J. Urėdaičių kapai liko užmiršti, „pasimetė“. 
Tiesa, 1981 m. Jonikaičių kapinėse lankėsi, jų kapo 
ieškojo knygotyrininkas Domas Kaunas. Tuomet 
jis dar rado čia tebestovintį sveiką paminklą su 
pavarde „Uredat“ (žr. žemiau), žymėjusį artimųjų 
kapus. Tačiau kitų paminklų jau nebebuvo, tad 
D. Kaunas, matyt, nebuvo visiškai tikras, jog 
rado ir brolių Urėdaičių kapą. Gal todėl tyrimų 
rezultatų viešai nepaskelbė, tik 2009 m. tekste apie 
K. Urėdaitį rašė, jog yra „stovėjęs prie jo kapo“.

Rinkdamas informaciją knygai „Šiaurės 
Skalva“, į Urėdaičių iškilias asmenybes dėmesį 
atkreipė šio teksto autorius. Kartu buvo pastebėta, 
kad 2013-aisiais sukaks 100 metų nuo K. Urėdaičio 
mirties. Tai paskatino ieškoti jo ir brolio kapo. Deja, 
2009 m. atvykus į Jonikaičių kapines teko liūdnai 
konstatuoti, kad jos – vienos iš labiausiai nuniokotų 
Klaipėdos krašte. Sovietmečiu šalia buvusi kalva, 
užgriebiant ir kapinių pakraštį, nukasta žvyrui. 
Vėliau karjero vietoje atsirado nelegalus sąvarty-
nas. Taip pat per kapines buvo nutiesta elektros 
linija, tada išpjauti jas gobę seni medžiai. Vietoje 
jų didžioji kapinių dalis užžėlė sunkiai įžengia-
mais krūmynais. Į apleistas kapines įsisuko kapų 
plėšikai, kurie išrausė kapinėse ne vieną duobę, 
sudrumstė palaidotųjų ramybę. 

2009 m. nuniokotose kapinėse pasisekė 
užfiksuoti 7 paminklus su užrašais lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Išsiskyrė paminklėlis, skirtas 
1893–1908 m. Jonikaičiuose dirbusiam mokytojui 
mokytojui Kristupui Krusaičiui (Krusat), apdau-
žytas paminklas su užrašu gražia lietuvių kalba 
„Czion ilsis Dieweje mano mylims Wyras ir Tėvelis 
Dovidas P??dies“. Deja, paminklo su Urėdaičių 
pavarde rasti nepasisekė – trūko jėgų pakelti į 
žemę susmegusius paminklus, kapinės skendėjo 
sąžalynuose. 

Paraginti šio teksto autoriaus, ieškoti Urėdaičių 
kapų ir tuo pačiu tvarkyti kapines ėmėsi netoliese 

Kristupas Urėdaitis. Iliustracija iš D. Kauno 
knygos „Mažosios Lietuvos knyga“ (1996)

„Birutės“ draugijos nariai Rambyno fone. Pirmas iš kairės sėdi ilgametis pirmininkas 
Jonas Vanagaitis. Penktas iš kairės stovi Kristupas Urėdaitis. Greičiausiai, pirmas iš dešinės sėdi 

Jonas Urėdaitis. XX a. pradžioje Tilžėje išleistas atvirukas. Iš Domo Akstino rinkinio

Tvarkomi Urėdaičių šeimos kapai Jonikaičių 
kapinėse. Autoriaus nuotr. 2013 04 27

Baigiami tvarkyti Urėdaičių šeimos kapai 2013-ųjų Vėlinių dieną. Edgaro Jakimovo nuotr.

sodybą turintys įmonės „Veižas“ savininkai Romu-
aldas ir Daiva Jarusevičiai. 2013 m. balandžio 27 d. 
jie suorganizavo kapinių tvarkymo talką, kurioje 
dalyvavo Pagėgių vidurinės mokyklos 3b mokiniai, 
jų tėvai, klasės auklėtoja Vida Martišauskienė. 

Taip sutapo, kad tą patį pavasarį Pagėgių 
seniūnijos darbuotojai išpjovė po elektros linija 
augusius krūmynus, tačiau jų neišvilko. Tad visų 
pirma teko kapus „atkasti“ iš po suvirtusių krūmų. 
Netrukus buvo surastas D. Kauno matytas, vėliau 
nuverstas, į dvi dalis perskilęs ir į žemę įsmegęs 
paminklas su užrašais: „Christoph / Uredat / * 26 
Februar 1829 / † 16 Dezember 189? / Ane Uredat 
/ * 25 Juni 1839 / † 13 Dezember 1915“. 

Šis radinys padėjo nustatyti K. ir J. Urėdaičių 
kapų vietą. Mat žinoma, kad 1910 m. pranešimą 
apie Jono Urėdaičio mirtį pasirašė Anė Urėdaitienė. 
Beveik nėra abejonių, kad tai – jo motina. Taigi ji 
tuo metu dar buvo gyva, mirė vėliau, kas atitinka 
1915 m. datą ant paminklo. Minėta, kad brolių 
tėvas mirė anksti, tad paminkle įrašyti skaičiai 
(1829–189?) taip pat visiškai atitinka galimas jo 
gimimo ir mirimo datas. Paminklas stovėjo ant 
postamento per vidurį tarp dviejų vienodų kapų 
apvadų. Apibendrinus visą informaciją buvo 
konstatuota, kad surastas K ir J. Urėdaičių tėvų 
paminklas ir kapai. Tikėtina, kad dešiniajame iš 
jų palaidotas tėvas Kristupas Urėdaitis, o kairiaja-
me – vėliau mirusi motina Anė.

Į dešinę nuo tėvų kapų gulėjo dar du tokios 
pat formos kapų apvadai, stovėjo du panašūs 
postamentai. Deja, paminklų nei ant jų, nei šalia 
jų nebebuvo... Vis dėlto nekilo abejonių, kad tai 
tos pačios šeimos narių kapai. Kadangi pirmasis 
mirė brolis Jonas, jis turėjo būti palaidotas šalia 
tėvo. Po trejų metų miręs Kristupas atgulė šalia 

2013 m. lapkričio 30-ąją, Tilžės akto 95-ųjų metinių dieną,
kviečiame į senąsias Jonikaičių (Pagėgių sav.) evangelikų liuteronų kapi-

nes, kuriose bus  šventinami atstatyti paminklai ant neseniai  surastų žymių 
Mažosios Lietuvos visuomenininkų, „Birutės“ draugijos narių  Kristupo ir 
Jono Urėdaičių kapų. 
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brolio, dešinėje kapavietės pusėje. 1915 m. mirusi 
motina turėjo būti palaidota kairėje šeimos kapo 
pusėje, nes būtent čia stovėjo bendras jai ir vyrui 
paminklas.

D. Kauno teigimu, 1981 m. duobių prie 
paminklo Urėdaičiams dar nebuvo. 2009 m. 
K. Urėdaičio kapas jau buvo atkastas, prie jo 
mėtėsi dekoratyvinės karsto detalės. 2013 m. 
vaizdas nebuvo pasikeitęs, kapo apvadas stovėjo 
vertikaliai, įverstas į duobę. Nors neturėjo tam 
techninių priemonių, talkoje dalyvavę Saulius 
Šimkus ir Raimondas Kuisys sugebėjo jį iškelti, 
kapą užkasti.  

Baigus talką taip sėkmingai, kartu kilo 
klausimas, kaip deramai sutvarkyti ir pažymėti 
surastus Urėdaičių kapus. Iniciatyvos vėl ėmėsi 
R. ir D. Jarusevičiai, kurie paaukojo nemažą sumą 
pinigų, taip pat surado kitų rėmėjų. Iniciatyvą 
palaikė dar trys žinomi Pagėgių krašto žmonės 
– Remigijus Kelneris, Vladimiras Gorodeckis, 
Petras Ūbartas. Prie tvarkymo darbų prisidėjo ir 
Vincas Sudeikis. Kaip rėmėją taip pat galima įvar-
dinti Tauragėje įsikūrusios įmonės „Akmensida“ 
savininką Vytautą Vaičį, kuris už savikainą atliko 
visus paminklotvarkos darbus: sutaisė senąjį tėvų 
paminklą ir padarė du naujus. Tikėtina, kad ant 
K. ir J. Urėdaičių kapų stovėję paminklai, buvo 
panašūs į jų tėvų. Tačiau, atsižvelgiant į ribotas 
galimybes, nuspręsta atstatyti kiek kuklesnius, 
kartu ilgaamžius akmeninius paminklus, kuriems 
suteikta kraštui būdinga forma. Meistrai nepa-
tingėjo parinkti ir iškalti gotiško šrifto užrašus, 
kurie prasideda lietuvininkų taip mėgtais žodžiais 
„Čion ilsis Dievyje“. Kad šį kartą tikrai ilsėtųsi 
ramiai, lapkričio 30-ąją, Tilžės akto dieną, vyks 
paminklų šventinimo iškilmės.
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Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Ąžuolynai, Nemunija, Raudžiai ir Bambė
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Kviečiame į Vydūno draugijos 
25-mečio minėjimą

Renginys vyks lapkričio 30 d. 12 val. Lietuvos medicinos 
bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius). 
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vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja, 
Artūras SVOROBOVIČ, IV kurso studentas.

Šiais laikais turintieji galimybę apsi-
lankyti Šešupės ir Nemuno santakoje ten 
pamatytų gana tvarkingas ir tiesias upių 
vagas. Ilgiau pasivaikščioję aptiktų senvagių 
ar jų pėdsakų – drėgnų įdubų, primenančių 
painią panemunių istoriją.

Seniausieji planai rodo, kad praeityje 
Nemunas ruože nuo Trapėnų iki Ragainės 
buvo labai vingiuotas, ne vienoje vietoje upė 
išsišakodavo, savo protakomis apgaubdama 
dideles salas, kai kur nuklysdavo tolokai 
į šonus. Pavasariniai potvyniai vienur iš-
grauždavo naujų protakų, kitur supildavo 
salas ir seklumas. Tas smagus upės žais-
mas visai nepatiko senovės laivininkams ir 
pirkliams, vingiuota ir nestabili upės vaga 
trikdė laivybą. Toks senasis Nemunas gal 
būdavo patogus tik ilgaamžių kovų daly-
viams ar užutekiuose besislapsčiusiems 
ir praplaukiančio grobio laukdavusiems 
plėšikautojams.

Po 1422 m. Melno taikos iš Nemuno ba-
seino plūstant vis gausesniam LDK prekių 
srautui, plečiantis vytinių, sielių ir visokių lai-
velių tranzitiniam eismui į Vakarus, pradėta 
rūpintis laivybos patogumu. Bandyta taisyti 
pavojingesnes vietas – užtverinėtos upės atša-
kos, tvirtinti krantai, kovota su seklumomis. 
Keletą šimtmečių užsitęsęs nuoseklus darbas 
sugadino buvusius gražius vaizdus, bet labai 
pagerino laivybos sąlygas – buvusį atšakų 
voratinklį pakeitė ištiesintos upių vagos, bu-
nomis sutvirtinti krantai, didesniems laivams 
tinkami farvateriai.

Pasikeitė ir Šešupės žiotys. Anksčiau ta 
vandeninga upė prasiverždavo į Nemuną tai 
ryčiau, tai toliau į Vakarus (prieš dabartines 
Jūros upės žiotis). Galop ta ištaka buvo iš-
tiesinta ir supaprastinta. Senovę ten vis dar 
primena virš paupio pievų iškylanti įspū-
dinga kalva, kur glaudėsi anų laikų gyven-
tojai, ten vėliau įsirengę ir piliakalnį. Iš ten 
kontroliuota Šešupės ir Nemuno santaka ir 
platesnės apylinkės. Dabar jau nebežinomas 
tos vietos senasis vardas, panemunių skalvių 
genčiai nepalikus rašytinių dokumentų. 
Vėliau apie įspūdingą piliakalnį kurti pada-
vimai, jį aprašinėjo Prūsijos kraštotyrininkai. 
Po 1944 m. pamirštą istorijos paminklą (da-
bar vadinamą Raudžių piliakalniu) neseniai 
priminė V. Almonaitis.

Nestabilūs ir potvynių užliejami krantai 
neviliojo naujakurių ir Mažosios Lietuvos 
laikais (nuo XV a.). Kai kur atsiradusios 
sodybėlės vėliau vėl sunykdavo, bandyta 
kurtis tai šen, tai ten. Vis dėlto netrumpame 
ruože tarp Trapėnų ir Šešupės žiočių taip ir 
nesikūrė kokia didesnė gyvenvietė.

XVIII a. sėkmingiau gyvavo Ąžuolynai, 
įsikūrę atokiau nuo Nemuno pakrantės, 
sausesniame ir saugesniame upės slėnio 
šlaite, didžiosios Trapėnų girios šiauriniame 
pakraštyje. Ten buvo apsigyvenę daugiau 
žmonių, stovėjo daugiau sodybų.

Netoli piliakalnio panemunėje stovėjo 
nedidelė Nemunijos sodyba, o į vakarus 
nuo Šešupės žiočių – Bambės sodybėlės. 
Panemuniuose tuomet dar būta sezoninių 
prieglobsčių piemenims, tose vešliose 
pievose nuo pavasario iki vėlyvo rudens 
ganydavusiems gyvulių bandas.

Dar atokiau nuo pavojingos Nemuno 
pakrantės, Šešupės kairiajame krante plėtėsi 
Raudžiai, kur vyravo nebe gyvulių augintojai 
ir pievų šienautojai, o žemdirbiai. 1785 m. 
ten buvo karališkųjų valstiečių kaimas su 
17 sodybų (ugniakurų), priklausęs Ragainės 
valsčiui ir parapijai, Įsruties apskričiai.

Tuomet Bambė minėta kaip buvusio 
karališkojo žirgyno pievose įsikūrusi karališ-
kųjų valstiečių sodyba. Taip pat apibūdinta 
ir Nemunija – dar viena panemunės sodyba. 
Tame pačiame ruože savo statusu išsiskyrė 
Ąžuolynai – bajoriškasis palivarkas su 4 so-
dybomis, kur buvo galima gyventi patogiau 
ir saugiau.

Šiose nedidelėse gyvenvietėse tuomet 
užsiimta pievininkystės verslu, tame ruože 
tarp Nemuno ir Trapėnų girios nebuvo 
tinkamesnių plotų žemdirbystei, ten buvo 
daug upės suneštų nederlingų smėlynų. 
Ankštesnėje slėnio terasoje įsikūrę Raudžiai 
jau galėjo plėstis, arimais paversdami vis 
naujus sklypelius pagiryje.

Senvagių išraižytame, didžiosios girios 
atkirstame ir prie Nemuno prispaustame 
ruože nebuvo žymesnių tranzitinių sau-
sumos kelių, galėjusių paskatinti pakelės 
gyvenviečių vystymąsi. Pačios gamtinės 
sąlygos ten lėmė savotiško užkampio susi-
klostymą ir menkas plėtros galimybes. Tų 
apylinkių nepajėgė žymiau pakeisti ir bau-
džiavos panaikinimas Prūsijoje 1806 m.

XIX a. pradžioje prasčiau sekėsi Ąžuo-
lynams. Jie išlaikė savo statusą, tačiau 
1817 m. ten teliko viena sodyba su devyniais 
gyventojais, kurie buvo priskirti Viešvilės 
parapijai.

Tuomet Bambė ir Nemunija buvo ga-
vusios kulmiškųjų dvarelių statusą ir kiek 
privilegijų, ten gyveno po 6–7 žmones. 
Raudžiai liko valstiečių kaimu, ten jau buvo 
22 sodybos su 158 gyventojais. Visas ruožas 
buvo priskirtas naujajai Ragainės apskričiai, 
o dauguma tenykščių gyvenviečių – ir Ragai-
nės evangelikų liuteronų parapijai.

Pobaudžiaviniais laikais krašte sparčiau 
gausėjo žmonių, kurie nebeišsiteko senose 
sodybose ir kaimuose. Tuometinė šalies 
administracija gana išmintingiau ėmėsi 
vykdyti vadinamosios vidinės kolonizacijos 
programas – prastesnėse valstybinėse žemė-
se (pagiriuose, papelkiuose ir pan.) steigtos 
mažažemių kolonijos, kur beturčiams ar 
bedaliams buvo išnuomojami nedideli 
žemės sklypeliai. Naujakuriai galėjo juos 
sukultūrinti, darbštesnieji ir sumanesnieji 
ten galėjo gauti geresnius derlius ir išgyventi 
(ar net prasigyventi).

Taip Šešupės žemupio kairiajame krante 
atsirado Bambės kolonija, kur įsikūrusieji 
galėjo gauti paveldimosios nuomos teises 
(pradėtus darbus ir kurtą sodybėlę paliekant 
įpėdiniams). XIX a. viduryje toje kolonijoje 
jau gyveno 180 žmonių, kurie laikė 19 arklių, 
60 galvijų, 67 avis ir 30 kiaulių. Kolonijai 
buvo priskirta per 534 margai žemės (apie 
124 ha), tad vienam kolonistui tekdavo 
mažiau kaip po hektarą smėlingos žemės ir 
kelmynų. Kolonistai buvo visai atleisti nuo 
žemės mokesčio, nebuvo ir kokių rinkliavų 
bendruomenės reikalams. Tie naujakuriai 
nelaikyti visiškais varguoliais – jiems tek-
davo mokėti gyventojų mokestį, surinkti 
13 talerių, 19 sidabro grašių ir 6 pfenigus 
apskrities reikalams. Kolonistai turėjo išlai-
kyti ir jų vaikams įkurtą mokyklą Bambėje, 
surinkdami tik 4 šėpelius rugių ir atlyginimą 
mokytojui (40 talerių ir 20 sidabro grašių 
per metus). Tą mokyklą dar lankė ir kitos 
(Raisterbrucho) kolonijos vaikai, kurių tėvai 
Bambės mokyklai dar surinkdavo per 3 šėpe-
lius rugių, 11 talerių ir 20 sidabro grašių.

Lengviau su savo mokyklos reikalais 
tvarkėsi didysis Raudžių kaimas, jai 
surinkdamas 10 šėpelių rugių ir 5 miežių, tik 
18 talerių, 5 sidabro grašius ir 8 pfenigus. Tą 
mokyklą dar remdavo aplinkinių kaimelių 
ir kolonijų žmonės. Antai Šilio kolonistai jai 
surinkdavo 4 talerius, 2 sidabro grašius ir 6 
pfenigus, dar šėpelį rugių, kiek miežių, dar 
šiaudų ir šieno.

Pats Raudžių kaimas tuomet jau buvo 
labai išsiplėtęs, o jo gyventojai pelnė lais-
vųjų šatulininkų statusą ir privilegijas. Ten 
gyvenę 489 žmonės laikė 144 arklius, 194 
galvijus, 162 avis ir 136 kiaules. Ten užsi-
imta įvairias amatais, už kuriuos tekdavo 
valdžiai mokėti pajamų mokestį. Didelis 
kaimas kasmet iš saviškių susirinkdavo po 
217 talerių bendruomenės reikalams (kelių 
taisymui ir pan.), o už kaimo valdytą žemę 
(per 2580 margų – apie 645 ha plotą) pakako 
sumokėti 82 talerius, 9 sidabro grašius ir 8 
pfenigus žemės mokesčio. Dar 84 taleriai, 10 
sidabro grašių ir 2 pfenigai buvo surenkami 
apskrities reikalams.

1871 m. Raudžiuose gyveno jau 523 žmo-
nės, ten stovėjo 73 sodybos su 105 butais. Be 
daugumos evangelikų kaime dar gyveno 2 
katalikai ir 4 žydai, matyt, laikę vietos užeigą. 
Didelis kaimas negalėjo pasigirti išsilavinimu 
– tuomet 114 suaugusiųjų mokėjo skaityti 
ir rašyti, o 271 buvo pripažinti beraščiais. 
Veikiausiai tame pakraštyje kūrėsi išeiviai 
iš vargingesnių šeimų, visokie varguoliai, 
negavę tinkamo išsimokslinimo, o ne prakutę 
ūkininkaičiai. Tą rodo ir kaimiečių kilmė – tik 
295 Raudžių gyventojai buvo gimę ten pat, o 
likusieji buvo atvykėliai iš kitur.

1871 m. buvo kiek prasiplėtusi ir Bam-
bės kolonija, ten jau surašyti 193 žmonės 
ir 30 sodybų su 37 butais. Mažažemiai 
kolonistai galėjo didžiuotis savo raštingu-
mu – ten beraščiais buvo pripažinta tik 11 
suaugusiųjų.

1871 m. Ąžuolynų dvare stovėjo 4 sody-
bos su 11 butų, kur gyveno 58 žmonės. Tarp 
jų gyveno vienas katalikas ir vienas žydas. 
Vienas iš dvaro gyventojų buvo svetimšalis, 
neturėjęs Prūsijos pilietybės – gal atvykėlis 
iš Didžiosios Lietuvos. 

Nemunija (su 8 gyventojais) ir Bambė 
(su 24) tuomet buvo tapusios Ragainės Sen-
dvario (turėjusios riteriškojo dvaro statusą) 
palivarkais – ūkiniais padaliniais.

Tęsinys kitame numeryje
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Lietuvos pasipriešinimo istorija

Žvilgsnis į sovietinę istoriografiją apie stribus
Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Nepriklausomybės Akto signataras, Vilnius

Galėtų atrodyti, jog nėra reikalo raustis 
po rašliavą apie stribus ir tuo savaip ją rekla-
muoti. Bet jos analizė, gretinimas su nauja in-
formacija įgalina nustatyti, ką labiausia norėta 
nuslėpti, kokios naudotos manipuliacijos.

Sistemiškai susipažinus su sovietmečio 
literatūra šia tema, vienareikšmiškai pa-
sakytina, kad tada nebuvo parašyta stribų 
istorija, neišleista darbų, kurie atitiktų bent 
minimalius mokslinius kriterijus. Jos nėra net 
daugiatomėje LSSR istorijoje, Algirdo Rakūno 
monografijoje. Stribų istorija ištirpusi, pasken-
dusi „klasių kovoje“. Minėtuose ir kituose 
rašiniuose nerasi duomenų bent apie tai, kaip 
1944–1953 m. keitėsi stribų skaičius, kokios 
buvo šio reiškinio priežastys, kokia buvo 
jų tautinė ir socialinė sudėtis, kiek ir kokių 
darbų nuveikė. Teįstengiama deklaruoti, jog 
„Liaudies gynėjai, įrodydami ištikimybę savo 
liaudžiai, įvykdė daug drąsių žygdarbių“1. 
„Sukrapštomas“ vienas kitas pavyzdys, tikras 
ar tariamas. Ir kodėl jie turėjo įrodinėti tą 
ištikimybę, kai stribai vadinti darbo žmonių 
ginkluotais būriais.

Taip pat bandyta nuslėpti partizaninio 
pasipriešinimo trukmę. A. Rakūnas mesteli: 
„<...> ginkluota pogrindžio <...> veikla dar 
truks keletą pokario metų“2. Kas belieka, kai 
kiti tikino, jog 1) „banditų“ buvo nedaug3, 2) 
prieš juos sukilo platieji gyventojų sluoksniai, 
ir toji kova tapo visos liaudies kova“4. Na, 
jei liaudis sukilo, kova su partizanais turėjo 
baigtis greitai. Be to, kodėl iki 1954 m. reikėjo 
laikyti dykaduoniavusius stribus. Pasak A. 
Rakūno, partizanų „teroristinė“ veikla tęsėsi 

ir 1951 m. Įtvirtinant „klasių kovos“ mitą, 
kartotas pramanas, kad ginkluoto pogrindžio 
„daugumą sudarė buožės ir kitų nuverstųjų 
išnaudotojų klasių atstovai“5.

Dėtos didžiausios pastangos nuslėpti 
okupanto kariuomenės dalyvavimą kovose 
su partizanais, jau nekalbant apie jos pa-
grindinį vaidmenį nuslopinant ginkluotą 
pasipriešinimą. Šios fikcijos schema paprasta: 
partizanus sutriuškino stribai, ginkluotos 
savigynos grupės, čekistai, milicininkai, 
aktyvistai, gyventojai. Nuo kovų praėjus 20–
35 m., vakarykščiai stribai savo „memuaruo-
se“ kvailino skaitytojus, kad jiems, partizanų 
užpultiems, į pagalbą atskubėdavę aktyvistai, 
miestelėnai. Rietavo stribas A. Monkevičius 
rašė: „Sukėlėme ant kojų valsčiaus aktyvą“6. 
Jam F. Greviškis atitarė taip: „Nežinia, kuo 
būtų pasibaigęs užpuolimas, jei atskubėję 
miestelio žmonės, nebūtų išbaidę banditų“7. 
Jei ne svetima kariuomenė, žmonės būtų 
padėję stribukams taip, kad greičiausiai 
būtų prabėgę ir Maskvą. A. Rakūnas – ne 
toks. Jis išdrįso ir cenzūra kažkodėl praleido 
tokią „ereziją“: pogrindžiui „smogė stiprius 
smūgius“ ir karinių įgulų daliniai8. Tiesa, 
įrašė paskutinėje eilėje po stribų, savigynos 
grupių, milicininkų. Atrodytų, kad oficialiai 
neturėta tvirtos pozicijos dėl minėjimo pu-
blikacijose kariuomenės, kaip kovojusios su 
partizanais, jėgos. Antai 1960 m. ir 1963 m. 
išleistuose „dokumentų“ rinkiniuose apie 
dvasininkijos pasipriešinimą buvo paskelbti 
dviejų kunigų parodymai apie partizanų kau-
tynes su NKVD kariuomene9. Bet vėlesniame 
(1983) leidinyje žodžio „kariuomenė“ neliko, 
jis pakeistas „liaudies gynėjais“10. Gal prieš 
tai apsižioplino.

Dar vienas publikacijų apie stribus tikslas 
buvo ne tiek rašyti apie juos, kiek kompromi-
tuoti ir demonizuoti partizanus. Todėl rašiniai 
„prifarširuoti“ tikromis ir pramanytomis 
žudymo istorijomis, išsigalvotomis žiaurumo 
scenomis. A. Rakūno nurodytas partizanų 
aukas sutikrinus su P. Masilionio vardynu11, 
paaiškėjo, kad 1947-12-04 nebuvo sušaudyta 
J. Noraus 6 asmenų šeima, mirtimi buvo 
nubaustas tik jos galva; nebuvo nužudytas 
Vadoklių vls. kažkurios apylinkės pirminin-

kas S. Kraujelis, nesužeista jo žmona ir vaikas. 
A. Rakūnas rašė, kad partizanai kėsinosi 
nužudyti Mičiūnų apyl. (Krekenavos vls.) 
pirmininką Zakarevičių, jį sužeidė, o žmoną 
ir vaiką užmušė12. Gi vardyne įrašytas vienin-
telis Petras Zakarevičius, Mučiūnų k. kalvis13. 
Beje, MLTE nėra nei Mičiūnų, nei Mučiūnų 
kaimo. P. Masilionis, priešingai A. Rakūnui, 
„nekankina“ Balčių ir Putvės apylinkių pir-
mininkų P. Dabulskio ir J. Kuizino, „nežudo“ 
jų šeimų, „nepjauna“ dalgiu Raseinių aps. 
paruošų agento B. Špoko, neslepia, kad jis 
buvo ir komsorgas, „nekirsdina“ Panemunio 
vls. pirmininko A. Nagelės galvos. A. Rakūnas 
gąsdino: „1948 metais sužvėrėję buožinai ban-
ditai lazdomis užmušė įstojusią į kolūkį (Ku-
piškio aps. Migonių kaimas) Z. Rimkienę ir jos 
dukterį Stasę“14. Bet į vardyną tokios „aukos“ 
neįrašytos. Tai tik dalis partizanų „aukų“, 
istoriko nusirašytų nuo tokių „patikimų“ 
šaltinių, kaip antai: žurnalo „Komunistas“, 
LKP archyvo, pseudodokumentinių leidinių. 
Kaip juose buvo didinama partizanų „aukų“ 
statistika, kurstoma neapykanta, jiems rodo 
ir toks pavyzdys. A. Rakūnas nusirašė LKP 
archyvo atsišaukimų fonde surastą „faktą“, 
kad Kėdainių aps. partizanai pakorė bevardę 
76 m. senutę, už „buožėms“ pataikavusio ir 
juos rėmusio apylinkės pirmininko kritiką15. 
Klastočių kūrėjai nesivargino nurodyti „au-
kos“ pavardės, gyvenamosios vietos. Kiek 
norėjo, tiek galėjo prišaudyti.

Viena sėkmingiausių partizanų operaci-
jų – Miroslavo puolimas (1945-02-12), kurio 
metu sunaikino 14 represinių struktūrų narių, 
iš jų 12 stribų; paėmė daug ginklų – A. Rakūno 
knygoje pateikta kaip 19 miestelio gyventojų 
nužudymas16. Anot M. Pociaus, žuvo 17 žmo-
nių, iš kurių trys – komsorgo tėvai ir sesuo 
buvo sušaudyti namuose17. Taip radosi su 
tikrove nieko bendra neturinčios fikcijos.

LSSR istorijos tekstai apie stribus neverti 
aptarimo. Juose matome drąsius stribų veiks-
mus ir žiaurius „banditus“18. Dalykiškiau, 
konkrečiau stribų istorija pateikta sovietmečio 
enciklopedijose, ypač MLTE. Jose rašoma apie 
stribų skaičiaus pokyčių priežastis, jų mate-
rialinio aprūpinimo kaitą, funkcijas, užsime-
nama apie į stribų būrius „prasiskverbusius 

svetimus elementus“, kartais buržuazinių 
nacionalistų pasiųstus agentus“19. MLTE 
straipsnio autorius(iai) „suskaičiavo“, kad 
„Liaudies gynėjai išgelbėjo gyvybę tūkstan-
čiams tarybinių piliečių, į kuriuos kėsinosi 
klasinis priešas. <...> atliko svarbų vaidmenį, 
įveikiant klasinį priešą.“ Didžiojoje enciklope-
dijoje to nerašoma, abstrakčiai tepasakoma: 
„Padėjo įgyvendinti Tarybų valdžios ūkines 
ir politines reformas“20. Galimai už šių trak-
tuočių niuansų slepiasi mintis, kad partizanų 
pasipriešinimo nuslopinimo pagrindinė jėga 
buvo svetima kariuomenė.

1962–1967 m. buvo išleisti 4 žurnalistų an-
tipartizaniniai opusėliai, kuriuose aukštinami 
stribai, komjaunuoliai ir niekinami partizanai. 
Kažkoks P. Rimkus į savo „herojaus“ lūpas 
įdeda tokius žodžius apie partizanus: kre-
tinai, neapsakomai šlykštūs, pasigailėjimo 
neverti21. Vladas Jasinskas bandė herojizuoti 
vieną žiaurų stribą, melagingai apkaltino 
partizanus nebūtomis žmogžudystėmis: An-
tano Pivoriūno sukapojimu kirviais, kolūkio 
pirmininko Petro Leišio žvėrišku nužudymu 
ir kt.22 P. Masilionio vardyne jų nėra.

Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija pateikė 
Kultūros ministerijai 
pastabų dėl Tautinių 
mažumų įstatymo pro-
jekto Nr. 13-3335-01, 

taip pat dėl Valstybinės kalbos įstatymo 7, 
14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo pro-
jekto Nr. 13-3337-01.

Kalbos komisijos nuomone, kai kurios 
įstatymo projektų nuostatos, jeigu būtų įgy-
vendintos, pažeistų lietuvių kalbos, kaip vals-
tybinės kalbos, statusą. Plačiau žr. toliau.

* * *
I. Dėl Tautinių mažumų įstatymo 

projekto
1. Įstatymo projekto sąvokos turi būti 

suderintos su Valstybine lietuvių kalbos ko-
misija Lietuvos Respublikos terminų banko 
(Žin., 2004, Nr. 7-129) nustatyta tvarka.

2. 14 str. 2 dalis „Tautinei mažumai pri-
klausantis asmuo įstatymų nustatyta tvarka 
turi teisę (...) viešai pateikti ženklus, įrašus ir 
kito pobūdžio informaciją tautinės mažumos 
kalba“ neatitinka Europos Tarybos tautinių 
mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 
(toliau – Konvencija) 11 str. esminės nuos-
tatos, kad ta informacija yra privataus po-
būdžio. Be to, įstatyme neturėtų likti tokių 
aiškiai neapibrėžtų sąvokų kaip įrašai.

3. 14 str. 3 dalis susijusi su Konvencijos 
10 str. trečiosios dalies nuostata, kurioje 
kalbama apie asmens teisę tam tikromis 
aplinkybėmis gauti informaciją jam supran-
tama kalba. Įstatymo projekto nuostatoje 
vartojamos net trys skirtingos sąvokos – as-
meniuisuprantama kalba, gimtoji kal-

VLKK pastabos dėl Tautinių mažumų įstatymo projekto 
ir siūlomų Valstybinės kalbos įstatymo pataisų

ba ir kita kalba, kurią jie (=jis) moka. 
Tokios terminologinės painiavos neturėtų 
būti. Be to, valstybei gali būti nepakeliama 
finansinė ir organizacinė našta užtikrinti 
privalomą nemokamą vertimą ne tik į asme-
niui suprantamą kalbą, bet ir į gimtąją ar bet 
kurią jo pasirinktą mokamą kalbą.

4. 15 str. 1 dalies nuostata, aiškinama 
to paties str. 2 dalyje (toks pateikimas abe-
jotinas juridinės technikos atžvilgiu), kai 
kuriose savivaldybėse praktiškai įteisintų 
dvikalbystę, t. y. tautinės mažumos kalba 
jose įgytų oficialiosios kalbos statusą, o tai 
prieštarautų Konstitucijai. Reikalavimas su-
teikti teisę bendrauti tautinės mažumos kal-
ba reiškia, kad savivaldybių darbuotojams 
būtų privaloma mokėti ne tik valstybinę, bet 
ir vieną ar kelias tautinių mažumų kalbas.

Be to, Kalbos komisijos nuomone, 
netikslinga peržengti Konvencijos ribas. 
Konvencijos 10  str.  nurodyta:  „Šalys  
tose  teritorijose,  kuriose  tradiciškai  arba  
gausiai   gyvena   tautinėms mažumoms 
priklausantys asmenys, jiems prašant ir jei 
toks prašymas atitinka realų poreikį, kiek 
įmanoma stengiasi minėtiesiems asmenims 
sudaryti sąlygas tautinės mažumos kalbą 
vartoti bendraujant su administracinės 
valdžios institucijomis.“ Oficialiame kon-
vencijos aiškinime sakoma, kad ši nuostata 
neapima visų tautinėms mažumoms pri-
klausančių asmenų ir viešosios valdžios 
santykių, ji taikoma tik administracinei 
valdžiai. Aiškinime administracinė valdžia 
iš esmės sutapatinama su ombudsmenų, t. y. 
nagrinėjančia piliečių skundus, institucija.

5. 17 str. 1 d. nuostata suformuluota ne-

tiksliai – topografiniai ženklai ir pavadinimai 
yra skirtingo lygmens sąvokos, todėl negali 
būti vardijami kaip lygiaverčiai dalykai.

Taip pat kyla klausimas, kur ir kaip 
(išversti ar tik transliteruoti) būtų rašomi 
gyvenamųjų vietų, gatvių, viešojo admi-
nistravimo subjektų pavadinimai tautinių 
mažumų kalbomis. Konvencijos 11 str. 3 d. 
nurodyta: „Šalys tose teritorijose, kuriose 
tradiciškai gausiai gyvena tautinei mažumai 
priklausantys asmenys, (1) remdamosi savo 
teisinės sistemos reikalavimais, o (2) prirei-
kus ir sutartimis su kitomis valstybėmis bei 
(3) atsižvelgdamos į konkrečias sąlygas, 
visuomenei skirtus tradicinius vietovių, 
gatvių pavadinimus ir kitus topografinius 
įrašusstengiasi daryti taip pat  ir  mažumos  
kalba, (4) jeigu yra pakankamas tokio žymė-
jimo poreikis“ (sunumeruota ir pabraukta 
mūsų. – KK). Įstatymo projekto 17 str. jokių 
sąlygų nenurodyta.

Atkreiptinas dėmesys, kad Konvencijos 
11 str. 3 d. vartojama sąvoka tradiciniai-
pavadinimai, taigi šios dalies nuostata 
sietina su tautinių mažumų kultūros (taip 
pat kalbos) paveldo apsauga. Manytume, 
kad prie saugotinų vertybių neturėtų būti 
priskiriami nauji, jokios vartojimo tradicijos 
neturintys gatvių pavadinimai, kurie reika-
lingi tik administracinio teritorinio darinio 
valdymo ir administravimo reikmėms. Be 
to, Konvencijos išaiškinimų 70 p. nurodyta, 
kad „leidimas turėti vietinius pavadinimus 
(...) nereiškia kokio nors oficialaus vietinių 
pavadinimų mažumos kalba pripažinimo“. 
Kelio ženklai ir gatvių lentelės yra valdymo ir 
administravimo elementai, todėl tai, kad juo-

se pateikiami tik oficialieji Lietuvos Respubli-
kos vietovardžiai, neprieštarauja Konvencijos 
nuostatoms. Atvirkščiai, pavadinimai dviem 
kalbomis galėtų trikdyti policijos, medici-
ninės pagalbos, gelbėjimo tarnybų veiklą, 
nes, pavyzdžiui, gatvių lentelėse teikiami 
verstiniai pavadinimai įvardytų kitągatvę, jie 
nesutaptų su realiais (oficialiai registruotais) 
pavadinimais, t. y. Ąžuolų g. ir ul. Dębowa yra 
du skirtingi pavadinimai, jais negali būti 
įvardijama ta pati gatvė.  

6. Daugeliui įstatymo projekto formu-
luočių trūksta tikslumo, aiškumo, išsa-
mumo. Tekste gausu kalbos klaidų, ypač 
skyrybos.

 
II. Dėl Valstybinės kalbos įstatymo 

7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projekto

Teikiamas Valstybinės kalbos įstatymo 
trijų straipsnių papildymas žodžiais „jeigu 
kiti įstatymai nenustato kitaip“ tiesiogiai 
sudaro galimybę pažeisti valstybinės kalbos 
statusą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 14 str. Pagal šią projekto nuos-
tatą kitais įstatymais galima nustatyti, jog 
Valstybinės kalbos įstatymo 7 straipsnyje 
nurodytų  institucijų, įstaigų ir tarnybų 
vadovai neprivalėtų užtikrinti, kad gyven-
tojai būtų aptarnaujami valstybine kalba, 
kad oficialios vietovardžių formos (14 str.) 
galėtų būti nerašomos ir viešieji užrašai 
(17 str.) neteikiami valstybine kalba, t. y. 
tokiais atvejais būtų nepaisoma valstybinės 
kalbos statuso.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inform.

1A. Rakūnas. Klasių kova Lietuvoje 1940–1951 me-
tais. Vilnius, 1976, p. 197.

2Ten pat, p. 140.
3P. Rimkus. Rūstusis pavasaris. Vilnius, 1962, p. 3.
4L. Banevičius. Tėviškė šaukė į kovą. Vilnius, 1987, p. 8.
5A. Rakūnas. Min. veik., p. 146.
6Liaudies gynėjų žodis. Vilnius, 1987, p. 70.
7Ten pat, p. 85.
8A. Rakūnas. Min. veik., p. 19.
9Žudikai bažnyčios prieglobstyje. Vilnius, 1960, p. 

100–101; 1963, p. 191-192.
10Bažnyčios prieglobstyje. Vilnius, 1983, p. 110, 165.
11Partizanų teroro aukų atminimo knyga (Knyga). 

Vilnius, 2011.
12Rakūnas. Min. veik., p. 138.
13Knyga, p. 596.
14A. Rakūnas. Min. veik., p. 207.
15Ten pat, p. 155.
16Ten pat, p. 138.
17M. Pocius. Kita mėnulio pusė. Vilnius, 2009, p. 124.
18Lietuvos TSR istorija. Vilnius, 1975, t. 4.
19Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius, 

1968, t. 2, p. 340.
20Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius, 1980, t. 6, p. 494.
21P. Rimkus. Min. veik., p. 37.
22V. Jasinskas. Ramonas pakėlė ginklą... Vilnius, 

1967, p. 94.

Doc. dr. Vladas Terleckas

Tęsinys kitame numeryje



�Voruta 2013 m. lapkričio 23 d. Nr. 24 (788)

Aktualijos

Rytų partnerystė – tai saugesnės, 
patikimesnės Europos akcentas

Gediminas PAVIRŽIS, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos delegacijos ES Regionų komitete pirmininko 
pavaduotojas, Rytų partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijų konferencijos narys, Vilnius

Dažnai mes pabrėžiame, ir ne be pagrin-
do, kad mūsų šalis – geografinis Europos 
centras. Taip, nes EUROPA – nuo Atlanto 
iki Uralo. Tačiau pagal vertybinę skalę šiame 
kontinente jaučiame nemažus skirtumus. 
Lietuva Europos Sąjungos (ES) pakraštys, 
ES pasienio valstybė. ES išorinės sienos sau-
gumo stiprinimas, pirmiausia, dėl neteisėtos 
migracijos, suprantama, labai svarbus. 

Visgi mums labai svarbu geri santykiai 
su kaimynais, todėl mes į sieną, skiriančią 
kaimynus, žiūrime ir kaip į vienijantį fakto-

rių, padedantį suprasti vieni kitus, dalintis 
patyrimu, perimti bendražmogiškas verty-
bes, skatinti demokratinius procesus. Tai 
daroma investuojant į tikrą draugystę su 
kitų šalių vietos žmonėmis, padedant jiems 
spręsti kasdienes, nesudėtingas problemas. 
Kadangi regionų ir vietos valdžios instituci-
jos yra arčiausiai piliečių, todėl atitinkamai 
auga ir šių institucijų vaidmuo ir atsakomy-
bė. Kita vertus, vietos valdžios institucijomis 
daugiau pasitikima. Dažnai ten, kur centrinė 
valdžia sunkiai sprendžia tarpvalstybinius 
santykius, regionų ir vietos valdžia palaiko 
artimus ir draugiškus santykius.

Remiantis šiuo požiūriu, Regionų ko-
miteto inicijuota Rytų partnerystės šalių 
vietos ir regionų valdžios institucijų kon-
ferencija (CORLEAP) – puikus forumas 
ES dialogui su Armėnijos, Azerbaidžano, 
Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos 
rinktais vietos ir regionų atstovais. Per 
pastaruosius kelerius metus buvo aktyviai 
plėtojamos dvi iš keturių teminių šio foru-
mo platformų – parama demokratijos, gero 
valdymo ir stabilumo vystymui bei žmo-
giškųjų ryšių plėtrai. Pernai rugsėjo mėn. 

Kišiniove vykusiame CORLEAP susitikime 
pradėta plačiau diskutuoti dar viena tema 
– ekonomikos integracija ir konvergencija 
su sektorinėmis ES politikomis. Lietuva 
susiduria su rimtais iššūkiais energetikos 
srityje, tad nenuostabu, kad mes keliame 
klausimą dėl energetinio saugumo ir efek-
tyvaus energijos vartojimo. Kaip žinia, 
Lietuvoje nemažai daroma dėl biokuro 
panaudojimo šildymui, pastatų renovacijos. 
Šios temos labai aktualios ir svarbios visų 
šalių ekonominiam potencialui, žmonių 
gerovei. Manau, jos dar svarbesnės Rytų 
partnerystės šalių valdžios institucijoms 
perimant mūsų patyrimą, ypač išankstinį 
pasiruošimą šiam darbui – teisinių aktų 
pakeitimus, darbą su žmonėmis, aiškinant 
tokio darbo naudą ir būtinybę.

Lietuva Rytų partnerystę yra paskelbusi 
vienu iš pirmininkavimo ES Tarybai priori-
tetų. Tokį apsisprendimą nulėmė geografinė 
padėtis ir patirtis plėtojant santykius su ES 
kaimynėmis Rytuose.

CORLEAP teikia bendradarbiavimo tarp 
šalių patirtį, išvadas, teikia siūlymus ateities 
darbams. Antai š. m. rugsėjo 3 d. įvykusi jau 

trečioji CORLEAP konferencija Vilniuje pa-
teikė rekomendacijas š. m. lapkričio 28–29 d. 
mūsų sostinėje susirinksiantiems šalių vado-
vams į Rytų partnerystės susitikimą. Greta 
kitų siūlymų raginama kuo plačiau įtraukti 
vietos ir regionų valdžios institucijas į Rytų 
partnerystės politikos ir strategijos rengimą 
bei įgyvendinimą, teikti ekonominę paramą 
šalims, ketinančioms pasirašyti asociacinius 
susitarimus, sudaryti galimybes tiesiogiai 
naudotis atitinkamomis finansinėmis prie-
monėmis, taip pat nacionalinės vyriausybės 
raginamos sudaryti palankesnes sąlygas kur-
tis europinėms teritorinio bendradarbiavimo 
grupėms ir pasienio makroregionams.

Liaudies išmintis byloja, kad net pats 
ilgiausias kelias prasideda nuo pirmo 
žingsnio, taigi ir svarbiausi ES tikslai 
pradedami spręsti nuo praktinių vietos ir 
regionų lygmens veiksmų. 

Todėl CORLEAP propaguojamos ben-
dradarbiavimo, gero valdymo perdavimo 
ir stabilumo vertybės yra svarbios ir gali 
padėti Lietuvai siekti ambicingo tikslo – iš 
ES pasienio išsiveržti į geografinį laisvos, 
saugios ir klestinčios Europos centrą.

Lietuvos kultūros paveldas

Išsaugokime Pranciškonų vienuolyno ansamblį
Doc. dr. Romas BATŪRA, Vilnius

Netylant aistroms dėl Vilniaus senamies-
tyje, greta Trakų gatvės, esančio Pranciškonų 
vienuolyno ansamblio, norėtųsi išsamiau pa-
aiškinti jo išsaugojimo Lietuvos visuomenei 
svarbą. Juk tai – mūsų kultūros, lietuviškos 
raštijos, katalikų tikėjimo ir architektūros 
istorijos metraštis.

Pranciškonų vaidmuo

Pranciškonai per Šiaurės Vokietiją 
netoli Lietuvos atsirado 1238 m., kai 
Rygoje įsteigė vienuolyną, taigi po I kry-
žiaus žygio prieš Lietuvą ir kalavijuočių 
sutriuškinimo 1236-aisiais Saulės mūšyje. 
Pranciškonai rėmė Ordiną. Mindaugo krikšto 
ir karūnacijos laikotarpiu pranciškonų būta 
ir karaliaus aplinkoje. Vytenio, Gedimino lai-
kais, Lietuvai suartėjus su Ryga, pranciškonai 
tapo tarpininkais tarp Lietuvos ir Vakarų.

XIV a. pradžioje Lietuva buvo aukšto to-
lerancijos lygio šalis, kur vyraujančio lietuvių 
tikėjimo sąlygomis egzistavo ir krikščionių 
bažnyčios. Dar Vytenis kvietė atvykti į Lie-
tuvą du brolius pranciškonus, paskyrė jiems 
jau pastatytą bažnyčią Naugarduke, kurią, 
deja, XIV a. antrojo dešimtmečio viduryje 
sudegino kryžiuočiai, blokuodami Lietuvos 
politinius siekius. Gediminas 1323-iųjų ge-
gužės 26 d. rašytame laiške pranciškonams, 
ypač Saksonijos, kvietė juos atvykti į mūsų 
kraštą, minėdamas jiems jau pastatytas „dvi 
bažnyčias: vieną mūsų karališkame mieste 
vardu Vilnius, antrą – Naugarduke“ (pasta-
roji galėjo būti atstatyta).

1324 m. Vilniuje derybų lankęsi popie-
žiaus legatų pasiuntiniai svečiavosi Gedi-
mino „menėje“, kur jis posėdžiavo „su savo 

Doc. dr. Romas Batūra

tarėjais“, „pranciškonų buveinėje“ ir bažny-
čioje klausė mišių. Iš pasiuntinių sužinome ir 
tai, kad Gedimino laiškus popiežiui ir kitais 
adresais rašė pranciškonai broliai Henrikas 
ir Bertoldas. Brolis Mikalojus priklausė Ka-
rališkajai tarybai, jis buvo valdovo patarėjas 
santykiams su Vakarų valstybėmis, taip pat 
patariantis karaliui palaikant santykius su 
Vengrija, Bohemija, Rygos arkivyskupu. 
Tad pranciškonai vykdė valdovo tarnybos 
diplomatines pareigas.

Beje, pirminis Pranciškonų ansamblis 
buvo statytas Lietuvos karaliaus Gedimino. 
Dėl jo vietos yra svarbūs 1387-ųjų vasario 
17 d. Lietuvos valdovo Jogailos privilegijos 
Vilniaus vyskupui duomenys, kad mažųjų 
brolių pranciškonų namai tuo metu buvę 
ties „pylimu“ ir Šv. Mikalojaus bažnyčia. 
Minimos ir vėlesnės Goštauto XIV a. vyk-
dytos statybos. Šiame amžiuje Vilniuje reiš-
kėsi čekų pranciškonai. Vėliau pranciškonų 
broliją rėmė pirmieji geradariai – valdovai 
Vytautas, Žygimantas Kęstutaitis, didikai 
Goštautai, Radvilos, Giedraičiai. Tačiau 
XIV a. pabaigoje vienuolyną naikino kry-
žiuočiai. 1400 m. Vytautas Pranciškonų 
konventą įkūrė Kaune, aiškiai politiniais 
sumetimais karo su Ordinu sąlygomis.

XV a. Vilniaus pranciškonai priklausė 
Čekijos-Lenkijos pranciškonų provincijos 
Lietuvos vikariatui. Vilniaus vienuolynas 
turėjo misijos funkcijas, gaudavo dideles 
aukas, nuo XV a. vidurio vykdė didesnio 
vienuolyno ir bažnyčios statybą.

Lietuvybės lopšys

XVII a. susiformavo atskira Lietuvos 
pranciškonų provincija. Vilniaus pranciš-
konų konventas pamažu tapo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės krikščioniško 
religinio gyvenimo centru. Po 1863 metų 
sukilimo pranciškonų vienuolynas carinės 
Rusijos valdžios buvo uždarytas.

Vienuolyną statė ir globojo Lietuvos val-
dovai, ir vėliau jį dovanojimais ir mokesčiais 
išlaikė Lietuvos didikai bei kiti piliečiai. 
Kaip dabar žinoma, XV a. pab.–XVI a. pr. 
Pranciškonų vienuolynas tapo ir lietuviškos 
raštijos lopšiu.

Tai liudija Vilniaus universitete išlikusio-
je buvusio Pranciškonų vienuolyno bibliote-

kos XVI a. pradžios knygoje įrašytas įrašas 
(poteriai) iš ankstesnio lietuviško teksto. 
Tekste atsispindi Pietryčių Lietuvos šnektos. 
Įrašytojas greičiausiai buvo pranciškonas. Jo 
lietuviška šnekta ieškotina Dieveniškių-Tro-
bų-Lazūnų ruože ar dar toliau į pietryčius, 
kur dabar lietuviškai nebekalbama (Zigmas 
Zinkevičius, 2000). Lietuvių raštijos pradme-
nys beveik prieš pusšimtį metų prieš pirmos 
lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Ka-
tekizmo“ – pasirodymą yra labai svarbūs ir 
turi būti reikiamai įprasminti aptariamame 
vienuolyno ansamblyje.

Atkuriant Vilniaus pranciškonų vie-
nuolijos personalinę sudėtį, reiktų remtis 
minėtais istoriniais faktais ir čia pakviesti 
vienuolius čeką, saksą-vokietį, lenką ir 
lietuvius (dabar kažkodėl jų nėra!). Juk 
pranciškonų vienuolija ir anksčiau nebuvo 
vienalytė. Tuo metu, kai Lietuvoje pranciš-
konai talkino Lietuvai, Ordino teritorijoje 
(kur ir Gdanskas) ši brolija gynė kryžiuočių 
interesus. Tad atkurtai gal 5–6 vienuolių 
grupei, kaip rodo šiandieninė vienuolynų 
praktika, visiškai užtektų vienuolyno pa-
talpų tarp keturkampio ansamblio ir baž-
nyčios šalia zakristijos (200–300 kv. m.). Šią 
vienuolyno dalį grąžinti kurijai, suteikiant 
vienuoliams šias patalpas panaudos pagrin-
dais valstybės globojamame ansamblyje.

Todėl lenkų pranciškonų iš Gdansko 
pastangos pasiglemžti šį ansamblį yra isto-
riškai neteisingos, antikonstitucinės. Pagrin-
dinę didžiulio vienuolyno, nekilnojamosios 
kultūros vertybės, dalį su didžiuoju ir keliais 
mažesniais kiemais būtina skirti valstybės, 
visuomenės, mokslo ir kultūros reikmėms.

Šioje aplinkoje XX a. pradžioje, sunkiau-
siomis sąlygomis išlaikant okupantų ujamą 
lietuvybę, telkėsi lietuvių visuomenės, švie-
timo ir mokslo atstovai.

Kaip jau spaudoje buvo pabrėžta, šį 
didžiulį ansamblį turi valdyti valstybė, čia 
derėtų įkurti Lietuvos kultūros istorijos 
centrą, muziejų su plačia edukacine pro-
grama jaunimui ir plačiajai visuomenei. Čia 
taip pat galėtų vykti tautinės ir sakralinės 
muzikos koncertai, dirbti etnografiniai 
teatrai ir pan.

Lietuvoje dabar užsiregistravęs Pran-
ciškonų ordinas, siekiantis valdyti Vilniaus 
pranciškonų ansamblį, yra Gdansko lenkų 
pranciškonų atstovybė, savo siekiais pri-
menanti Lietuvai priešiško ordino regiono 
pranciškonus XIV a. bei prieškario Lenkijos 
okupaciją. Šiandien turime reikalų su for-
maliai sukurtu padaliniu Lietuvos kultūros 
paveldui užvaldyti.

Būtina reorganizuoti Lietuvoje pra-
dėjusią veikti pranciškonų vienuolijos 
personalinę sudėtį minėtu senos tradicijos 
daugiataučiu pagrindu, vienuoliams per-
duodant tik jiems gyventi visiškai pakan-
kamą minėto ansamblio dalį prie bažnyčios 
zakristijos. Pagrindinėje pastato dalyje, 
kaip minėjome, būtų kultūros paveldas, 
muziejus. Nacionalinę kultūros vertybę 
privalo globoti pati mūsų visuomenė ir 
valstybė. Ateityje reikėtų atstatyti XIX a. 
nugriautą įspūdingą bažnyčios varpinę, 
atkurti Pranciškonų vienuolyno ansamblio 
architektūrinę visumą.

Šaltinis: www.lzinios.lt

Kalesninkų 
parapijos atgimimas

Kviečiame įsigyti Vytauto Valentino Česnulio 
knygą „Kalesninkų parapijos atgimimas. Kalesninkų 
bažnyčios statytojas ir lietuviškos mokyklos įkūrėjas 
kunigas Mykolas Rudzis“ (Voruta, 2013). Knyga par-
duodama „Vorutos“ redakcijoje (Naujoji g. 16, Trakai), 
norintieji gali gauti paštu, kaina – 10 Lt (be siuntimo 
išlaidų). Pasiteirauti galite tel. 8 603 11 117, 8 528 512 
66 arba el.paštu buhalterija@voruta.lt. 

Gediminas Paviržis
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Lietuvos istorija

Kai kurie tautinės inteligentijos formavimosi bruožai
Doc. dr. Albertas JUŠKA, Klaipėda

 Mažiausiai valdomi yra intelektualai. 
Neretai jie būna irzlūs, besiskundžiantys tin-
kamu jų darbų neįvertinimu, prastomis savo 
gyvenimo sąlygomis, apskritai – visuomenės 
nejautrumu. JAV sociologas Levis Koseris 
(Lewis Coser) inteligentus charakterizuoja 
iškalbia fraze: Inteligentai – žmonės, kurie 
niekada nėra patenkinti realiai egzistuojančiais 
daiktais (Men who never seem satisfied 
with things as they are). Valstybėse, kur 
intelektualai išties mažiau įvertinti, mažiau 
pagerbti, jie kairėja. Šalyse, kur jų poreikiai 
geriau tenkinami, kur jie geriau aprūpinami, 
revoliucijų lyg ir nerengia. Suprantama, šie 
vertinimai subjektyvūs, tačiau juk nepasaky-
si, kad teisybės juose nėra. Daugel intelektu-
alinės veiklos asmenų atitrūksta nuo realaus 
gyvenimo, savo veikaluose tuščiažodžiauja, 
„skraido padebesiais“. O kai jų siūlomos 
utopijos, avantiūriškos idėjos imamos įgy-
vendinti, atsitinka ir visai prastų dalykų 
(ne taip seniai mes patys tai patyrėme savo 
kailiu). Nenuostabu, kad tokių negatyvių 
pavadinimų apstu: intelektualai apšaukiami 
baltarankiais, dykaduoniais, JAV populiarus 
dar kiaušiagalvio (Egghead) terminas...   

Sunku pateikti visaapimantį inteligentų, 
intelektualų protinės veiklos apibrėžimą. Ma-
nytume, jog kasdieninėms reikmėms visai ge-
rai tiktų Toronto univertsiteto prof.  Roberto 
J. Brimo (R. J. Brym) pateiktasis: Intelektualai 
yra žmonės, kurie kuria, vertina ir diegia kultūrą2. 
Vokiečiai savo enciklopediniuose leidiniuose 
inteligentą apibūdina, išskaičiuodami jam 
būdingas protines savybes: aukštą mokslinį 
ir meninį išsilavinimą, gebėjimą valingai 
siekti savo tikslo, akcentuoja charakterio 
savybes – disciplinuotumą, valią, mokslinę 
intuiciją. Beje, inteligentijos vokiečiai nelinkę 
laikyti atskira klase, daugelio nuomone, ji ir 
toliau lieka tam tikra Socialen Gruppe3. Kurių 
pažiūrų laikytumėmės, kam pritartume ar ką 
atmestume, visiškai aišku, jog inteligentijos, 
kaip visuomenės socialinio darinio, reikšmė 
išskirtinė, jos narių įtaka bendrajai visuome-
nės raidai pati didžiausia ir neginčytina. 

Švietimo reikmės samprata 
senojoje Lietuvoje

Pirmieji protinio darbo asmenys Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikšystės (LDK) valdovų, 
gal ir kai kurių didžiūnų pilyse radosi vė-
lokai, tik XIII a. (koks kontrastas – Bolonijos 
universitetas atvėrė duris 1088 m., o lietuvių 
apsikrikštijimo laikotarpiu Europoje jau vei-
kė apie 30 universitetų). Tiesa, Mindaugo, o 
ypač Gedimino valdoviškoje kanceliarijose 
dirbo raštininkai, gebėję rašyti senąja slavų, 

vokiečių, čekų, totorių bei lotynų kalbomis. 
Žinoma,  jog Vytauto skundas prieš Jogailą ir 
Skirgailą buvo parašytas vokiečių kalba, po 
to dar išverstas į rusų. 1415 m. Bažnytiniame 
Konstancos suvažiavime platintas raštiškas 
žemaičių skundas prieš grobuonišką Kry-
žiuočių ordino politiką, vykdytą Pabaltijyje. 
Ar tarp šių „gramatėjų“ raštininkų buvo ir 
lietuvių kilmės asmenų, galime tik spėlioti. 
Vis dėlto vietoje nestovėta. XIV a. Prahos 
universitete, o ypač 1364 m. Krokuvoje ati-
darytame Jogailos universitete, jau mokėsi 
grupė Lietuvos didikų sūnų. Valdant Kazi-
mierui Jogailaičiui jų skaičius išaugo iki 200. 
Liudijama, kad į savo gimtąją šalį po studijų 
tuo laikotarpiu sugrįžo daugiau nei 50 ba-
kalaurų, 13 magistrų ir 2 daktarai. Lietuvos 
krašto jaunuoliai mokslo siekė dar ir kituose 
Europos mokslo centruose. Supratę žinių 
svarbą Lietuvos didikai Radvilos, Giedraičiai, 
Astikai, Goštautai, Sapiegos, Chodkevičiai 
savo sūnus siuntė į Vokietijos, Prūsijos, 
Austrijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Italijos, 
Nyderlandų universitetus. XVI a. užsienyje 
jau studijavo apie 600, XVII a. – daugiau nei 
700 studentų4. Tačiau kokį ryšį tie universitetų 
diplomus gavę asmenys turėjo su nacionaline 
lietuvių kultūra? Atsakymas nedrąsinantis: 
jokį arba labai mažą. Baigusieji universitetus 
Lietuvos didikai ilgainiui tapo išmaningais 
politikais, garsiais karvedžiais, diplomatais, 
mažiau kilmingi – kunigais, vienuoliais, mo-
kytojais, valdininkais. Išsilavinimą jie įgijo ir 
naudojo savo asmeninėms reikmėms tenkinti, 
tasai įgalino užimti aukštą postą valstybėje, 
įgyti turto, ištaigingai gyventi. Netapo jie 
visuomenės veikėjais, susirūpinusiais lietuvių 
kalbos viešumo klausimu, netapo ir lietuviškų 
mokyklų steigėjais, vadovėlių leidėjais, ūki-
nių žinių gimtąja kalba skleidėjais. Pirmieji 
šviesuliai pasvydo tik XVI a. antroje pusėje, 
tačiau ir šiuo atveju ne Didžiojoje, o tik ką 
susiformavusioje protestantiškoje Mažojoje 
Lietuvoje. Nacionalinė inteligentija, kaip 
savita socialinė bendruomenė, dar ilgokai 
nesubrendo – laukti reikėjo XIX a.  

Kita vertus, turime pasakyti, jog lietuvybę 
yra saugoję kai kurie LDK didikai. Radvilų 
steigtose mokyklose lietuvių šeimų vaikai 
mokyti ir jų gimtąja kalba, beje, neužmiršta 
čia ir šalies istorija. XVI a. kunigaikščių kil-
mės Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis 
nepritarė vietos žmonių kalbos ujimui iš 
visuomeninio gyvenimo, o bajoraitis jėzui-
tas Mikalojus Daukša išverstoje ir 1599 m. 
išspausdintoje Jokūbo Vujeko „Postilės“ 
įžangoje pabrėžtinai aukštino gimtąją kalbą, 
skatino ja kurti raštiją. Iškilūs jo žodžiai il-
gainiui tapo savotišku patriotiniu himnu: Ne 
žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne ša-

lies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja 
tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos 
savo kalbą. XVII a. tokios pat aukštos kilmės 
Vilniaus universiteto profesorius jėzuitas 
Konstantinas Sirvydas savo pamokslus sakė 
ir lietuvių kalba, jis parengė pirmąjį spaus-
dintą lietuviškų pamokslų rinkinį Punktai 
sakymų.   Humanizmo idėjoms plintant, lie-
tuvybės galutinai neatsisakė ir dar kiek LDK 
bajorų, pirmiausia iš tų, kurie buvo studijavę 
Vilniaus ar kitų šalių universitetuose. Deja, 
tokių buvo tik saujelė. 

Inteligentijos 
bendruomenės gimimas

Lietuvių tautinės inteligentijos gimimas 
ir formavimasis – didžios reikšmės įvykis 
margoje mūsų šalies kultūrinio gyvenimo 
istorijoje. Tikosi jis XIX a. pirmoje pusėje, 
susiklosčius net kelioms itin palankioms 
aplinkybėms. Tuo laiku Europoje sukles-
tėjo humanistinės, visuomenei patrauklios 
romantizmo idėjos. Ši meno ir literatūros 
kryptis atmetė sustabarėjusius klasicizmo 
kanonus, rašytojai ėmė vertinti žmogaus 
individualumą, jo emocinius išgyvenimus, 
susidomėta tautų praeitimi, liaudies kūryba. 
Lietuvos ir Lenkijos rašytojų fantaziją gau-
siai maitino pagoniškoji LDK istorija. Tokią 
romantizmo idėjomis persunktą senosios 
Lietuvos istoriją parašė vienuolis pijoras Te-
odoras Narbutas (dėl perdėto romantizmo 
ji neretai laikoma nepatikima), populiarėjo 
ir dar anksčiau, XVIII a. viduryje, lotynų 
kalba parašyta vienuolio jėzuito Alberto Vi-
jūko-Kojelavičiaus dvitomė Lietuvos istorija. 
Pastarojoje LDK kūrimosi įvykiai atpasakoti 
pakankamai objektyviai, čia ir tas garsusis 
teiginys: Lenkija buvo laiminga tol, kol ją valdė 
Gediminaičiai. Apie Lietuvos praeitį rašė 
Motiejus Strijkovskis (tai jis išpopuliarino 
romantiškąjį pasakojimą apie Žemaičių 
kunigaikščio Kęstučio ir vaidilutės Birutės 
lemtingą susitikimą Baltijos pajūry). Mūsų 
šalies praeities įvykius taip pat yra nagrinėjęs 
Europos masto istorikas Joachimas Lelevelis. 
Deja, išvardytosios knygos parašytos sveti-
momis kalbomis. Pirmąją Lietuvos istoriją 
gimtąja kalba 1822 m. sudėliojo Simonas 
Daukantas. Čia dar tinka paminėti Vilniaus 
universiteto filologą Filipą Golianskį, kėlusį 
klausimą dėl lietuvių kalbos įvedimo į vidu-
rinių mokyklų programas.  

Lietuvių tautinį atgimimą skatino taip 
pat populiarios švietėjų idėjos, teigusios, jog 
tinkamas švietimas gali iš esmės pakeisti, 
pagerinti žmonių buitį. Gal pirmą kartą po 
gūdžių viduramžių atsigręžta į prastuomenę, 

siekta šviesti, kilninti visus tautą sudarančius 
piliečius. Lietuviškąją sąmonę budino ir 
XIX a. viduryje vokiečių mokslininko Franco 
Bopo (Franz Bopp) parašyta indoeuropiečių 
kalbų lyginamoji gramatika. Joje nurodyta, 
kad lietuvių kalba yra vienintelė gyva senoji 
kalba, išlikusi iki mūsų laikų. Tai davė impul-
są kurti romantiškas lietuvių tautos kilmės te-
orijas. Poetas  Andrius Vištelis-Višteliauskas 
sukūrė elėraštį, skirtą šiai temai: Kiek tyriau, 
gražiausia yr mūsų kalba, / Ja rojuj kalbėjo Adoms 
ir Ieva. Tokios romantiškos idėjos budino tau-
tinę sąmonę, sudarė sąlygas formuotis mūsų 
tautinei inteligentijai. 

Anksčiausiai tautinė sąmonė ėme bręs-
ti XIX a. pradžioje smulkiųjų Žemaitijos 
bajorų bei tuo laikotarpiu kiek prakutusių 
nebaudžiavinių valstiečių terpėje. Pirmiau-
sia atsigręžiame į mūsų bajoriškos kilmės 
inteligentus, nepraradusius ryšio su lietu-
vybe. Jie buvo mokęsi Vilniaus universitete, 
vienas kitas gal ir kitose Europos aukštosiose 
mokyklose. Kadangi šių bajoraičių tėvai ne-
valdė didelių dvarų, jų vaikai gerai pažino 
valstietišką buitį, jų rūpesčius, godas. Bėda, 
kad tokių apsišvietusių, išsilavinusių asmenų 
buvo nedaug, tik maža saujelė – likusioji ba-
jorų dalis buvo ...beraštė. Šį faktą konstatavo 
Vaclovas Biržiška, kruopščiai tyrinėjęs mūsų 
tautinės kultūros raidą. Žinome, kad 1795 m. 
Rusija, pasiglemžusi beveik visą LDK teri-
toriją, panoro užsitikrinti bajorų ištikimybę. 
Carienė Jekaterina II pareikalavo jų viešos 
priesaikos. Ją įformino atitinkamu tekstu, 
kurį perskaitę bajorai privalėjo pasirašyti. 
V. Biržiška stebisi: Teko savo rankose turėti kelių 
Žemaitijos apskričių bajorų ištikimybės rusų carui 
pareiškimus <...> ir juose apie 90 % visų pasira-
šiusiųjų [buvo] padėję tris kryželius5. Tačiau tai 
nebuvo paskutinė bėda, smulkieji bajorai, 
bent kiek įgiję mokslo žinių ir sutvirtinę savo 
statusą visuomenėje, spėriai lenkėjo. Tačiau 
tuo laiku prasimušė kitas gaivus tautinės 
inteligentijos šaltinis – XIX a. pradžioje jau 
radosi kiek prakutusių, mokslo būtinybę su-
vokusių laisvųjų, nebaudžiavinių valstiečių, 
panorusių mokslinti savo atžalas. Skirtingai 
nuo bajorų vaikų, dauguma jų liko ištikimi 
gimtajai kalbai, išsaugojo meilę gimtinei.

2Robert J. Brym, Department of Sociology  University 
of Toronto. In:  http://projects.chass.utoronto.ca/brym/
intellectuals.pdf  p. 3).

3Brockhaus Enzyklopädie. T. 13, Leipzig-Mannheim, 
2006, p. 375.

4 Vilniaus universiteto istorija 1579–1803. Red. 
A. Bendžius ir kt., V., 1976, p. 21–22, 137–142, 253. 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 12, Vilnius, 
2007, p. 566.

5 V. Biržiška, Knygotyros darbai. V., 1989, p. 297.
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vertus, tokių atmintinų vietų – ne viena, ir 
yra būtina nuosekliau spręsti jų išsaugojimo 
ar žymėjimo problemas. Tikiuosi, kad šiuo 
metu rengiama studija prisidės prie kons-
truktyvaus sprendimo paieškų.

Noriu pabrėžti ir kartų tarpusavio 
bendravimo aspektą. Visos pastangos turi 
būti nukreiptos į atminties perdavimą 
jaunajai kartai. Galimybė bendrauti su 
tiesiogiai patyrusiais represijas, istorinių 
objektų lankymas, atminties perdavimas 
naudojantis jaunimui patraukliomis prie-
monėmis  – neišsemiamas ir labai paveikus 
vertybinių pamokų aruodas jaunimui. Todėl 
ypač norėtųsi pasveikinti šiemet Ariogalos 
sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ užsimezgusią 
iniciatyvą įtraukti ir jaunimą. Tikiuosi, kad 
jaunų žmonių dalyvavimas šiuose Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių susibūrimuose 
plėsis ir taps tradicija. Be to, šįmet Vilniuje 
pirmą kartą oficialiais Europos atmintinos 

dienos renginiais minint Rugpjūčio 23-iąją, 
jaunimas iš Europos Sąjungos šalių taip 
pat suvaidino pagrindinį vaidmenį. Bene 
pirmą kartą ES jaunimas priėmė deklaraciją 
ir tarė savo žodį, kas jiems yra svarbiausia 
Europos istorinės atminties apie totalitarinių 
režimų aukas ir  nusikaltimus išsaugojimo 
bei sklaidos srityje.

Ne kartą esu atkreipusi dėmesį į dar 
neišnaudotą galimybę didesnės apimties 
istorinės atminties išsaugojimo ir įamžinimo 
projektus įgyvendinti pasitelkiant ES lėšas. 
Esu užklaususi Europos Komisijos dėl gali-
mybių tokiu būdu iš dalies finansuoti  Lais-
vės aikštės (Lukiškių) įrengimą. Komisijos 
atsakyme patvirtinama, kad tokia galimybė 
yra, tačiau atsakomybė už jos sudarymą 
tenka Vyriausybei, kuri nustato priorite-
tus. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 
suteikia palankų foną pristatyti Lietuvos 
istorines patirtis Europoje. Patirtis rodo, kad 

mažai istoriją išmanantiems ypač paveiki yra 
meno kalba. Tuo tikslu į Briuselį pakviečiau 
A. Giniočio teatro laboratorijos „Atviras 
ratas“ aktorius, kur surengėme tarptautinę 
auditoriją giliai sujaudinusio spektaklio apie 
pokario Lietuvos žmonių likimus „Lietaus 
žemė“ pristatymą. Taigi, nuosekliai tęsiu 
pradėtus darbus, ir noriu pasidžiaugti, kad 
ši veikla palengva atneša rezultatų, atsiranda 
vis daugiau suprantančių ir palaikančių, 
norinčių labiau įsigilinti.

Vis dėlto be nuoseklios nacionalinės isto-
rinės atminties politikos daugelis tikslų pa-
smerkta likti pavienėmis iniciatyvomis. Ma-
nau, kad tokia politika turėtų būti nukreiptą 
į valstybinių institucijų bei visuomeninių 
organizacijų ligšiolinio įdirbio išsaugojimą 
ir išplėtojimą. Ji turėtų susidėti iš teisinio ir 
politinio, taip pat kultūrinio, šviečiamojo, 
infrastruktūrinio ir netgi turizmo aspektų, 
juos visus tarpusavyje susiejant ir tiems 

sektoriams dirbant kartu. Noriu pabrėžti, 
kad mūsų istorija yra įdomi ne tik mums, 
bet ir Europos žmonėms. Todėl tereikia 
neužsidaryti savyje, mūsų istoriją ištraukti 
iš po šalto muziejinio stiklo ir surasti tokią 
įvairialypę kalbos priemonę, kuri leistų 
nepažinusiems Lietuvos istorijos prie jos 
tiesiogiai prisiliesti.

Redakcijos pastaba. Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė yra Europos Parlamento narė, 

priklausanti Europos liaudies partijos (EPP) 
politinei grupei.

Parengta pagal pranešimą,
 skaitytą ketvirtojoje „Sibiro Alma Mater“ 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje 
„Buvusių tremtinių  ir jų palikuonių 

darbas Lietuvai“.

Šaltinis: www.alkas.lt

Lietuvos tremčių istorija

Istorinės atminties gyvybingumas – 
pirmiausia valstybės rūpestis

Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ, Europos Parlamento Briuselyje narė
Atkelta iš 1 p.



�Voruta 2013 m. lapkričio 23 d. Nr. 24 (788)

XIX a. II p.–XX a. I p. knygrišystė Lietuvoje*
Knygų leidybos istorija

Rūta TAUKINAITYTĖ-NARBUTIENĖ, Vilnius

Vienas tokių buvo Pierre Legrain (1888–
1929). Baigęs taikomojo meno mokyklą, kaip 
ir daugelis to meto dailininkų, dirbo įvairiose 
srityse – kūrė iliustracijas knygoms ir žurna-
lams, projektavo baldus, interjerų apdailą, 
papuošalus, drabužius. Jis nebuvo knygrišys 
ir projektuoti knygų viršelius ėmėsi skati-
namas Jacques Doucet (1853–1929), garsaus 
drabužių modeliuotojo ir aistringo meno 
kolekcionieriaus. 

Stulbinantis Legrain‘o sukurtų įrišimų 
novatoriškumas pasireiškė keliais aspektais. 
Pirma, jis atmetė iki tol populiarius tiek 
augalinį dekorą, tiek iliustratyvų ir pradėjo 
naudoti abstrakčius geometrinius motyvus, 
naują geometrinio dekoro žodyną, kuris buvo 
pagrįstas tiesių ir lenktų linijų sąveika. Antra, 
jis pirmas knygos viršelį suvokė kaip vientisą 
visumą, nes iki tol dekoro kompozicija visada 
buvo suskaidyta į tris dalis – viršutinio kietvir-
šio, apatinio ir nugarėlės. O Legrain‘ui viršelis 
sudarė nepertraukiamą, ištisinį paviršių, ku-
riame dekoras kartais nusidriekia net į vidinę 
viršelio pusę. Tam jis atsisakė netikrų ryšių ar 
dekoratyvinių stulpelių, iki tol dažnai puošu-
sių nugarėlę. Trečia, jis ypač daug dėmesio 
skyrė medžiagai, jos grožiui; pasitelkdamas 
ją kaip pagrindinę meninės raiškos priemonę, 
stengėsi išryškinti tekstūrų kontrastus bei 
išnaudoti taktilines savybes, todėl greta odos 
derino kitas medžiagas – auksą, paladį, nikelį, 
dramblio kaulą, medį, perlamutrą, branga-
kmenis, taip pat driežo, pitono, krokodilo ir 
ypač ryklio odą. Ketvirta, bene svarbiausia, jis 
naujai pažvelgė į knygos pavadinimo ir auto-
riaus užrašymą. Iki tol jis dažniausiai būdavo 
įspaudžiamas nugarėlėje, rečiau viršutiniame 
kietviršyje, visada paprastomis raidėmis, iš-
dėstytomis formaliai ir taisyklingai, kad būtų 
įskaitoma. O P. Legrain pavertė pavadinimą 
viršelio kompozicijos dalimi, jis parodė, kad 
skirtingais raidžių dydžiais, spalvomis, unika-
lia plastine forma ir išdėstymu galima sukurti 
dinamišką kompoziciją, kuri kartais tapdavo 
vieninteliu viršelio dekoru.  

1919 m. Societe des Artistes Decorateurs 
salone po penkerių metų pertraukos įvyko 
meninės knygrišystės paroda. Čia pirmą kartą 
eksponuoti Legrain‘o sukurti viršeliai pri-
bloškė su šiuo menu susijusią bendruomenę. 
Pierre Legrain sulaukė daugybės kolekcionie-
rių užsakymų, o kolegoms knygrišiams iškilo 
„dilema, kaip konkuruoti su tokia radikalia 
modernizmo forma jos neimituojant“17. Ne-
trukus jo stilistika ir naujas požiūris į šį seną 
amatą paplito šalyje, o kiek vėliau novatoriški 
prancūzų knygrišystės darbai, eksponuoti 
1925 m. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje, įkvė-
pė nemažai pasekėjų visoje Europoje. 

Kiti nemažiau svarbūs ir išradingi pran-
cūzų knygrišiai: Rose Adler, Paul Bonet, 
Georges Crette, Francois-Louis Schmied ir 
daugelis kitų, 3–4 dešimt. savo kuriamuose 
įrišimuose toliau plėtojo panašius meninius 
ieškojimus. Jų sukurti Art deco įrišimai buvo 
prabangūs, ryškių spalvų, dekoruoti intar-
sijos, auksavimo, sidabravimo technikomis, 
skirtingų medžiagų deriniais. Daug dėmesio 
jie skyrė vidinei viršelio pusei, kurią dažnai 
puošė prašmatnūs odos, šilko ar pergamento 
dubliūrai, kartais su įstatytomis lako plokšte-
lėmis ar perlamutro mozaikomis. Ir, be abejo, 
atsižvelgdami į knygos turinį, jie kūrė įrišimą 
kaip vieningą visumą. Knygų kolekcionavi-
mas tapo atviresnis ir platesnis nei anksčiau. 
Bendradarbiaujant leidėjams, rašytojams, 
dailininkams ir knygų klubams buvo gausiai 
leidžiami liuksusiniai (de luxe) leidiniai, t. y. 
nedideliu tiražu išleisti pripažinti klasikos 
ar modernios literatūros kūriniai, iliustruoti 
žymiausių dailininkų (tokių kaip Picasso, 
Matisse, Toulouse Lautrec, Braque, Dali, 
Dufy, Bonnard ir daugelio kt.), spausdinti ant 
geriausio popieriaus naujausiom technologi-
jom ir turintys puošnius bei unikalius rankų 
darbo įrišimus. 

Kai kurie lietuvių dailininkai, išvykę į 
Paryžių studijuoti, turėjo progos pamatyti 
ir susipažinti su tokiais prancūzų leidiniais. 
Grafikas Vytautas Kazimieras Jonynas 
neslėpdamas nuostabos ir susižavėjimo 
viename (1934) laiške iš Paryžiaus pasakoja 
apie matytą parodą, kurioje viena knygos 
mėgėjų draugija (įsteigta prie Automobilininkų 

klubo!) pristatė savo leidinį – tai 4 tomų graikų 
„Odisėja“, iliustruota garsaus knygų grafiko 
[S]Chmied. Pasak Jonyno, tam buvo papjauta 
11000 ėriukų, kad pagamintų pergamentą, 
puikūs spalvoti medžio raižiniai ir litografija, 
yra puslapių, kurie leisti per mašiną 60 
kartų, kad būtų išgautas reikiamas efektas, 
ir visa tai kainavo 4 mln. frankų (100 egz.). 
Visos smulkmenos kruopščiai apgalvotos 
ir išbandytos, „čia galima skaityti visa tai 
tiesiog pasaka, bet ši pasaka paskatino mane 
pažiūrėti į knygą kaip į pilną meno veikalą 
ir jei bus kada nors galimybės jam pilnai 
atsiduoti“, – rašo jis18. 

4 dešimt. Lietuvoje knygrišiai apie pran-
cūzų pasiekimus taip pat gerai žinojo. Ir ne 
tik Tadas Lomsargis, kuris 1938 m., baigda-
mas Prahoje valstybinę grafikos mokyklą, 
trumpam lankėsi Paryžiuje, ketindamas 
stoti į Estjeno knygos meno ir amatų mokyklą 
pasitobulinti auksavimo technikos. Kaune 
buvo ir daugiau knygrišių, gerai žinančių 
apie klestinčios meninės knygrišystės situa-
ciją Prancūzijoje. Antai Zigmas Malašauskas, 
prisistatantis „sortimentinės“ ir dailiosios 
knygrišystės meistru, 1939 m. spaudoje rašo: 
„Kada ėmiausi mokytis tikrosios knygrišystės, 
mano kolegos – konkurentai juokdavosi: girdi, 
čia ne Paryžius, nieko nenustebinsi, nes čia, 
niekas nesupranta skirtumo tarp paprastos ir 
tiksliosios knygrišystės // Tiesa, tokių, kurie 
matytų skirtumą tarp mano ir kitų pusodinių 
įrišimų yra, bet kad mokėtų tą skirtumą tei-
singai įvertinti – tokių labai mažai. Man juos 
sunku įtikinti, kad tobulam (ekzaktiškam) 
įrišimui reikia 2–3 kart daugiau laiko sugaišti 
negu paprastam. Čia ir glūdi visa tragedija. 
Vadinas, net Kaunas, pretenduojąs į didmiestį, 
neišgali išlaikyti nė vieno geresnio knygrišio.“ 
Jis apgailestauja, kad Lietuvoje „nėra mados, 
kaip kad kitų šalių miestuose, turėti gražiai 
meniškai įrištų knygų“, tačiau dar didesnį 
susirūpinimą jam kelia tai, kad net paprasti 
vadovėliai ar kontorinės knygos įrišamos la-
bai nekokybiškai ir netrukus pradeda irti, mat 
už įrišimą užsakovas nori mokėti kuo pigiau, 
o knygrišyste „užsiima kas tik nori“. „Bendrai 
pasakius, mūsų knygrišystė taip yra nusmu-
kusi, kad liūdna net ir prisiminti“19, – tokie 
nevilties kupini knygrišio žodžiai geriausiai 
iliustruoja jo susijaudinimą ir nerimą dėl savo 
amato bei tuometinę meninės knygrišystės 
situaciją ir supratimą Lietuvoje, taigi, Lomsar-
gis ne vienintelis savo amate jautėsi vienišas, 
nesuprastas ir neįvertintas.

Kai kurių XXVII knygos mėgėjų draugijos 
narių pasisakymuose knygrišystės klausimais  
taip pat nestinga pesimizmo. Štai Vilhelmas 
Burkevičius pranešime draugijai apie savo 
biblioteką teigia, kad kiekvienas knygos mėgė-
jas turi pasirūpinti praktišku ir gražiu knygos 
apdaru, „bet Kaune pirmoji tam kliūtis – mūsų 
knygrišių liga – alkoholizmas. Nelengva jų pri-
siprašyti, visi jie yra nerangūs „samoučkos“ ir 
reikalingi konkrečių nurodymų, kurių net pats 
užsakovas dažnai negali duoti“20. 

Buvo ir daugiau žmonių (knygrišių ir 
intelektualų), spaudoje svarsčiusių apie 
knygrišystę, visi jie pastebi esamų įrišimų 
nekokybiškumą ir pigumą, tačiau įžvelgia 
skirtingas to priežastis. Vieni mano, kad 
geriems knygrišiams konkurenciją sudaro 
kitataučiai, kalėjimo knygrišykla bei žemos 
kvalifikacijos knygrišiai, kurie vos pramokę 
amato imasi dirbti savarankiškai. Jie „darbų 
gerai neatlieka, ir tokiu būdu žemina paty-
rusio knygrišio specialisto vardą“21. Kiti, kad 
knygrišystės amato nemokoma nė vienoje 
amatų mokykloje, nėra nei trumpalaikių, nei 
ilgalaikių kursų, kuriuos kitų sričių amati-
ninkams organizuodavo Žemės ūkio rūmai. 
Treti mano, kad smulkiems amatininkams 
konkurenciją sudaro knygrišyklos, kuriose 
knygos įrišamos masiniu būdu ir kainuoja 
pigiau. Ketvirti teigė, kad duoti knygą įrišti 
knygrišiui brangiai atsieina, tad siūlė patiems 
pasigaminti įrankius ir „išmokti to lengvo“ 
amato, o dar kiti manė, kad už tai atsakingi 
knygų leidėjai, kurie bent dalį savo knygų 
turėtų išleisti su kietais viršeliais22. Nepaisant 
kai kurių nuostatų skirtumo, visi pabrėžė 
kokybiško, tvirto, skoningo įrišimo būtiny-
bę. Pasak Bizausko, apsaugota knyga rodo 
ypatingą savininko pagarbą jai, ir „nežiūrint 

17 Duncan, A., de Bartha, G., Art Nouveau and Art 
Deco Bookbinding:..., p. 20.

18 MAVB rankraščių sk., F.59 Archyvas T.2 , L.46-48.
19 Malašauskas, Z., „Nenormalumai knygrišystės 

amate“ // Amatininkas, 1939, Nr. 17–18, p. 229.
20MAVB rankraščių sk. F.59, Archyvas, T.3 , L.352-358 (1939)
21 L. R. „Dėmesio knygrišystės amatui“ // Amatinin-

kas, 1936, Nr. 24, p. 2.
22 Knygrišys, „Dėl knygrišystės amato“ // Amatinin-

kas, 1936, Nr. 25, p. 2; Amatininkas, „Keista kalkuliacija“ 
// Amatininkas, 1936, Nr.5, p. 2–4; Docius, A., „Knygrišys-
tės įrankiai ir knygų įrišimo medžiaga“ // Amatininkas, 
1937, Nr. 20, p. 279; Bizauskas, K., „Įrišti ar ne?“ // Naujoji 
Romuva, 1932, Nr. 23, p. 534–535.

23 MAVB, rankr.sk., F.59, Archyvas, T.2, L.77.

*Pranešimas skaitytas š. m. rugpjūčio 10 d.
 Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnai, Pagėgių sav.)

vykusioje konferencijoje, skirtoje Martyno 
Jankaus 155-osioms gimimo metinėms

 ir laikraščio „Aušra“ 130-osioms išleidimo 
metinėms pažymėti
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to, kad mes taip toli esame atsilikę knygą 
branginti, vis tiek lietuviškoji knyga privalo 
taikintis prie labiau pažengusios visuomenės 
dalies.“ Tokios diskusijos rodo ne tik 4 dešimt. 
kilusį dėmesį ir susirūpinimą esama šio amato 
situacija, bet ir pastangas įveikti visuomenės 
abejingumą tiek knygrišystės amatui, tiek 
pačiai knygai. 

Meniški, kokybiški, reti ar vertingi lei-
diniai, kokius lietuviai siuntė į tarptautinę 
Paryžiaus parodą, žinoma, daugiau rūpėjo 
išsilavinusiems, pasiturintiems, aukštas 
pareigas užimantiems žmonėms. Bet tai 
buvo labai siauras ratas žmonių, ir platinti 
savo dailiuosius leidinius XXVII draugijai 
nebuvo taip paprasta. 1934 m. pranešimu 
„Nepasiekiama ar nesiekiama“ V. Burkevičius 
XXVII susirinkime kritikavo draugijos veiklos 
sąstingį, ir cituodamas tiek Vaižgantą, tiek 
nūdienos dienraščius teigė, kad lietuviai, net 
ir turtingieji, nežino, kas yra knygų spinta. Jis 
pasakojo, kaip platinant ir siūlant „Metraštį“ 
turtingi, inteligentiški, žinomi žmonės „men-
koms, palyginti, knygos įsigyjimo išlaidoms 
pasipriešinti nesivaržo labai šiurkščiais atsi-
kalbinėjimais“23.

Pierre Legrain sukurtas įrišimas

Paul Bonet sukurtas įrišimas

Francois Louis Schmied sukurtas įrišimas

Nuotr. iš knygos „Art nouveau and 
art deco bookbinding: french masterpieces 

1880–1940”
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Tvarka ir didingumas
P.h.dr. Artūras Rukas DAUJOTIS, Vilnius

Jotvingių kryžiaus riterių ordino 5 rite-
rių delegacija dalyvavo Ksanteno (Xanten) 
Šv.Viktoro katedros pastatymo 750-ųjų me-
tinių iškilmėse. Ksanteno katedra pastatyta 
ant 310 m. nužudyto Romos legiono vado 
Viktoro kapo. Viktoras buvo garsus Romos 
riteris, su savo kariais priėmęs krikščiony-
bę, už tai Romos imperatoriaus įsakymu 
nužudytas. Krikščionybę legalizavus buvo 
paskelbtas šventuoju. 

Šv. Viktoras yra Jotvingių kryžiaus 
riterių ordino, kaip ir daugelio kitų riterių 
ordinų, globėju. 

2013 m. spalio 13 d. iškilmės vyko ypatin-
gai, nes buvo švenčiamos dabartinės Ksante-
no katedros pastatymo jubiliejinės metinės. 
Iškilmėse dalyvavo Kelno arkivyskupas 
kardinolas Joachimas Meisneris (Joachim 
Meisner), Utrechto arkivyskupas kardino-
las Vimas Eijkas (Wim Eijk), Miunsterio 
vyskupas grafas Feliksas fon Genas (Felix 
von Genn) ir daugybė kitų Vokietijos aukšto 
rango dvasininkų. Iškilmių metu šventovėje 
dalyvavo daug riterių ordinų, didingumu 
ypač išsiskyrė Maltos ordino, Jėzaus kapo, 
Šv. Sebastijono ordino nariai. Riterių kapitu-
los salėje kiekvienam pagal rangus ir titulus 
skirtos atitinkamos vietos. Ložėse kilmingi 

dvasininkai ir riteriai, plokštumoje kiti gar-
bingi asmenys ir palyda. Kaip ypatingos 
pagarbos ženklas, parodytas pirmą kartą 
dalyvaujantiems Lietuvos riteriams – JKRO 
didysis magistras Artūras Rukas Daujotis 
grafas von Derneck buvo pasodintas Riterių 
kapitulos vadų ložėje. Vėlevnešiai surikiuoti 
katedros presbiterinėje dalyje. JKRO vėliavą 
patikėta nešti prof. Anatolijui Neverauskui. 
Pagal programą numatytos riterių eitynės 
Katedra – Turgaus aikštė – Kunigaikščių 
pilis (Fürstenberg) dėl intensyvaus lietaus 
neįvyko.

Iškilmės vyko iškilmingai ir didingai: 
skambėjo Duisburgo filharmonijos choras, 
dūdų orkestrai ir vargonai. Po iškilmių 
kardinolas Joachimas Meisneris trumpai 
pabendravo su riterių ordinų atstovais. Po 
trumpo pokalbio su Artūru Ruku Daujočiu 
ištarė žodį „super“, po to su JKRO atstovais 
nusifotografavo. Pirmą kartą dalyvaujan-
tiems Lietuvos riteriams parodytas didelis 
kitų ordinų atstovų ir žiniasklaidos susi-
domėjimas. 

Vitene JKRO nariai susitiko su Tamp-
lierių ordino atstovu kunigu Reinhardu 
Edeleriu (Reinhard Edeler) bei seselėmis 
karmelitėmis. Jotvingių kryžiaus riterių ordino riteriai prie šv. Viktoro sarkofago Ksanteno katedroje (Vokietija)

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

Muziejus laikraštyje Nr. 45 (306)

Skautų gairelės
2013 m. lapkričio mėnesio pradžio-

je sukako 95 metai Lietuvos skautų 
sąjungai (LSS). Skautai – visuome-
ninė savarankiška vaikų ir jaunimo 
neformalaus ugdymo organizacija. 
Petras Jurgelevičius-Jurgėla (1901-
1992) buvo Lietuvos skautų įkūrėjas, 
karininkas, JAV lietuvių visuomenės 
veikėjas, publicistas. 1918 m. lapkri-
čio mėn. 1d.  Vytauto gimnazijoje įvy-
ko ateitininkų susirinkimas, kuriame 
P. Jurgelevičius skaitė paskaitą apie 
skautus. Po šios paskaitos  dvi mergai-
tės ir dešimt berniukų susibūrė į skiltį. 
Skautų šeima augo. Jų šūkis: „Dievui, 
Tėvynei, Artimui“.

Visi skautai buvo suskirstyti į aš-
tuonias grupes: jaunesnieji skautai ir 
skautės, skautai ir skautės, vyresnie-
ji skautai ir skautės, jūrų skautai ir 
skautės (nuo 1925 m.), oro skautai ir 
skautės (nuo 1934 m.), akademinio 
jaunimo skautai ir skautės (nuo 1930 
m.), skautininkai ir skautininkės, vy-

resnio amžiaus skautai. Visi skautai 
susivienijo į kelias grupes: berniukus 
ir vyrus vienijo Lietuvos skautų broli-
ja (LSB), mergaites ir moteris – Lietu-
vos skaučių seserija (LSS), studentus 
– akademinio jaunimo skautų sąjūdis 
(AJSS). Skautai išsiskyrė savo unifor-
ma, skiriamaisiais ženklais: nešiojo 
lazdą, skarelę, peilį ir švilpuką.

Trakų istorijos muziejaus dar-
buotojai jau rašė straipsnius skautų 
istorijos tema: 2009 m. „Skautų or-
ganizacijos įkūrėjas Palangoje“ ir 
2012 m. „Peilis – skauto draugas“, 
kurie buvo spausdinti nacionalinia-
me Lietuvos istorijos laikraštyje „Vo-
ruta“ bei  Trakų ir Elektrėnų krašto 
laikraštyje „Galvė“.

Šį kartą pristatysime dar vieną 
skautų skiriamųjų ženklų grupę. 1938 
m. Lietuvos skautų bendrija (LSB) 
pasisiuvo reprezentacines vėliavas. 
Jų autorius – Vaclovas Kosciuška 
(1911-1984). Atskiros draugovės ir 

tuntai turėjo savo pasisiūtas vėliavas, 
vėliavėles ir gaireles. Vien tik naci-
onaliniame M.K. Čiurlionio dailės 
muziejuje saugoma per 160 vienetų 
tokių eksponatų, o seniausia vėliava, 
datuojama 1924 m.

Trakų istorijos muziejuje saugoma 
12 skautų sąjungos gairelių. Visos 
gairelės – trikampės. Trys gairelės yra 
korporacijos „Vytis“, kuri priklausė 
AJSS. Šios gairelės skirtos vandens 
žygiams: „Anykščiai-Kaunas 1938“, 
„Paneriai-Kaunas 1938“, „Kaunas-
Jurbarkas 1939“. Viena gairelė pri-
klauso jūrų skautams: jos vienoje pu-
sėje jūrų skautų ženklas, kitoje – data 
„1937“. Dvi gairelės skirtos 1934 m. 
Jūros šventei. Vienoje pusėje prisiūta 
tautinė vėliavėlė ir užrašas: „Kaunas-
Klaipėda 1934 Jūros diena“, kitoje – 
toks pat užrašas. Kitos dvi vėliavėlės 
– skirtos skautų žygiui „Kaunas-Ry-
ga-Kaunas, kuris įvyko 1938 m. Vie-
noje gairelės pusėje užrašas - „Kau-
nas-Riga-Kaunas 1938“ ir Lietuvos 
tautinė vėliavėlė, kitoje – Jogailos kry-
žius skyde ir Latvijos tautinė vėliavėlė. 
O kitos gairelės skirtos LSS jubiliejinei 
stovyklai. Jos yra trikampio formos, 
dažytos medvilnės, 385 x 215 mm 

dydžio. Gairelės 
viršuje užrašas: 
„Jubiliejinė stovy-
kla 1938“, centre 
– Geležinis vilkas, po juo užrašas: „A. 
Panemunė XX“ ir LSS ženklas.

Įdomiausia mums gairelė skirta 
žygiui Paneriai – Kaunas, kuris įvyko 
1938 m. birželio 5 d. Paneriuose, vie-
toje netoli Vievio. Paruošiamoji sto-
vykla Paneriuose įvyko 1937 m. bir-
želio 24 - liepos 1 dienomis. Gairelė 
– trikampė, medžiaginė, siūta, 265 x 
360 mm dydžio. Vienoje pusėje įrašas 
„Skautų korp. Vytis Paneriai-Kaunas 
1938 VI 5“. Kitoje – jachta, kylanti 
saulė ir užrašas „Neris“.

Muziejininkai  kasmet džiugina vis 
naujų atradimais ir įdomūs skautų 
istorijos eksponatai papildo muziejų 
rinkinius. 

Trakų istorijos muziejaus direktorius
Virgilijus Poviliūnas

Gairelė, skirta žygiui Paneriai-Kaunas, 1938 06 05.
O. Ševeliovo nuotr.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 46 (307)
Karaimų bendruomenės svetur

Trakų istorijos muziejaus karaimikos 
rinkinį 2012 m. papildė XX a. pr. JAV gy-
venusių karaimų bendruomenės atskirų na-
rių, giminystės ryšiais susijusių su Lietuvos 
karaimais, fotonuotraukos. Tai paskatino 
plačiau pasidomėti karaimų bendruomenių 
paplitimo geografi ja. 

Karaimai yra VIII a. Mesopotamijoje 
(dab. Irakas) susiformavusios religijos – ka-
raizmo atstovai. Ši religija paplito VII-X a. 
Palestinoje, Sirijoje, š. Afrikoje, Bizantijoje 
ir Persijoje, o XI a. pasiekė Krymą, XIV a. – 
Lietuvą ir Rusiją.

Išskiriamos tiurkų kilmės karaimų ben-
druomenės, gyvenančios Lietuvoje, Len-
kijoje, Rusijoje ir Ukrainoje bei Artimuo-
siuose Rytuose ir JAV gyvenančios karaimų 
grupės.

Mūsų dienomis didžiausia karaimų ben-
druomenė (apie 12 tūkst.) gyvena Izraelyje. 
Ši bendruomenė ypač išaugo XX a. 6 deš., 
pradėjus karaimams keltis iš arabų šalių, 
daugiausiai iš Egipto. Žlugus SSRS, iš bu-
vusių sąjunginių respublikų į Izraelį atvyko 
apie 500 karaimų. Šiuo metu karaimų ben-
druomenės įsikūrusios Tel-Avive, Ramloje 
ir Ašdode. Izraelyje karaimų bendruomenė 
atskiro statuso neturi, tačiau turi savo reli-

ginį teismą „bet–din“ (teisinių 
sprendimų namai).

JAV gyvena apie 1200 karai-
mų, daugiausiai emigravusių iš 
Artimųjų Rytų. Emigrantai iš 
Europos čia sudaro tik nedide-
lę dalį bendruomenės. Netoli 
San-Francisko, Deli-Sityje yra 
veikianti karaimų sinagoga. JAV 
taip pat yra įsikūrusi tarptau-
tinio Krymo karaimų instituto 
administracija.

Turkijoje gyvena apie 100 ka-
raimų, dauguma iš jų brandaus 
amžiaus žmonės. Bendruome-
nė turi savo kenesą Stambule, 
išsaugotos ir senosios karaimų 
kapinės. Stambulo karaimai naudoja graikų 
- karaimų kalbą. 1831-1832 m. Abramas Fir-
kovičius bandė laikyti pamaldas sinagogoje 
tiurkų - krymo dialektu, tačiau bendruome-
nė tam pasipriešino. XIX a. Stambule gyve-
no apie tris tūkstančius karaimų. Tuomet di-
džioji dauguma Jeruzalės karaimų po 1834 
m. felahų (valstiečių - žemdirbių) sukilimo 
persikėlė į Stambulą. Vėliau bendruomenė 
sunyko.

Lenkijoje gyvena 346 (2011 m. surašy-

mo duomenys) karaimai. Skaitlingiausios 
karaimų grupės įsikūrusios Varšuvoje (41), 
Vroclave (55) ir Pamario regione (26). Šaly-
je veikia keletas karaimų organizacijų, len-
kų kalba leidžiamas žurnalas „Awazymyz“ 
(Mūsų balsas), kuris spausdinamas karaimų 
leidykloje „Bitik“. Varšuvoje išsaugotos ir 
veikia karaimų kapinės, įkurtos 1890 m. Čia 
palaidota apie 40 karaimų. 1946 m. hazanas 

Rafailas Abkovičius (1896-1992) 
savo namuose Vroclave įkūrė 
vienintelę pokario Lenkijoje vei-
kusią kenesą. Ji buvo uždaryta 
1989 m. 2003 m. Vroclave įsteig-
ta „Lenkijos karaimų sąjunga“, 
kuriai vadovauja velionio dva-
sininko anūkė Mariola Abkovič.

2002 m. gyventojų surašymo 
duomenimis Rusijoje gyveno 
366 karaimai. Atlikus gyventojų 
surašymą 2010 m. paaiškėjo, kad 
Rusijoje teliko 205 karaimai, iš 
kurių tik 3 moka karaimų kalbą. 
Didžiausios karaimų bendruo-
menės Maskvoje ir Maskvos 
srityje – per 100 gyventojų, 

Sankt-Peterburge per 20. Rusijos karaimai 
yra įkūrę visuomenines organizacijas, kurios 
vykdo kultūrinę švietėjišką veiklą bei užsii-
ma labdara. Nuo 1994 m. Maskvoje leidžia-
mas mėnesinis laikraštis 

„Караимские вести“, išleista „Karaimų 
tautos enciklopedija“ (6 tomai). Šiuo metu 
Rusijos karaimai ofi cialios religinės ben-
druomenės neturi. S.-Peterburge yra išliku-
sios bendros karaimų ir žydų bendruome-
nių veikiančios kapinės.

2000 m. surašy-
mo duomenimis 
Ukrainoje gyveno 
apie 1200 karaimų. 
Daugiau nei pusė 
šios bendruomenės yra įsikūrusi Krymo 
pusiasalyje. Stambiausi centrai – Eupatori-
ja ir Feodosija. Eupotorijoje veikia 2005 m. 
karaimų bendruomenei gražinta, XIX a. sta-
tyta kenesa. Čia įsikūrusi senoji karaimų bi-
blioteka „Karaj bitikligi“ (Karaimų raštija).

Nedidelės karaimų grupės gyvena Ka-
nadoje, Kinijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje, 
Prancūzijoje, D. Britanijoje, Egipte ir t.t.
Lietuvos karaimai kildinami iš tiurkų gen-
čių, VIII-XI a. įėjusių į Chazarų valstybę. 
Vytautas Didysis po pergalingo žygio į Kry-
mą 1397 m. Trakuose įkurdino 383 karaimų 
šeimas. Vėliau kūrėsi karaimų gyvenvietės 
Biržuose, Naujamiestyje, Pasvalyje, Pane-
vėžyje. Lietuvoje šiuo metu gyvena per 200 
karaimų. Vilniuje ir Trakuose veikia karai-
mų maldos namai – kenesos. Trakuose at-
kurtas karaimų mokyklos pastatas, įkurtas 
Karaimų kultūros centras, veikia karaimų 
muziejus.

Muziejininkas Dangis Varankevičius

Fotonuotrauka. Karaimai. JAV,  XX a. 2-3 deš.

Sub signo nobili-    Riterių ordinai
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Holokausto aukų atminimas 
gyvas ir Veiviržėnuose

Sub signo nobili-Lietuvos žydų istorija

Prof. Aleksandras VITKUS, Chaimas BARGMANAS, gidas-istorikas, Irena URBONIENĖ, Veiviržėnų mokyklos kraštotyros 
muziejaus vedėja, Petras ČELIAUSKAS, Švėkšnos kraštotyrininkas

Toliau verčiame JEW56 puslapius apie Švėkš-
ną. Kitą rytą, 1941 m. birželio 28 d., šeštadienį, 
vyko vyrų atranka. Vyresni ir sergantieji buvo 
palikti stovykloje. Senas rabinas Icchakas Levi-
tanas nacių buvo sumuštas už tai, kad atsisakė 
sudeginti jam nukirptus plaukus. Iš viso apie 120 
jaunų stiprių vyrų iš Švėkšnos buvo atrinkta į 
darbo stovyklas. Į Macikus žydai iš kitų miestų, kaip 
Kaltinėnų, Laukuvos bei kitų, taip pat buvo išvežti į 
Šilutę. Apie Veiviržėnų žydus neužsimenama. 

Iš čia seka išvada, kad naciai atrinko jaunus 
stiprius vyrus tiek iš Švėkšnos, tiek iš Veivir-
žėnų. Esteros Rechtšafner57 duomenimis, 120 
iš 200 Švėkšnos žydų.  

Likusiųjų Švėkšnoje 
žydų likimas

JEW58 rašoma: Likusių žydų kankinimai tęsėsi 
ir po to, kai žydai buvo išvežti į darbo stovyklas 
Klaipėdos krašte. Vėl iškyla klausimas, į kurį 
reikės atsakyti tyrinėtojams: kada ir kur dingo 
į darbo stovyklas nepasiųsti vyrai iš Švėkšnos 
sinagogos. 

E. Rechtšafner59 nurodo, kad tuoj po 120 
vyrų išsiuntimo iš Švėkšnos į darbo stovyklą 
Macikuose (prie Šilutės) miestelyje buvo įsteig-
tas vietinis getas tarp Sinagogos, Siaurosios ir 
Žydų (dabartinės J. Maciejausko) gatvių. Į šį 
getą buvo suvaryti moterys su vaikais bei ke-
letas vyrų, kuriems pasisekė pasislėpti birželyje 
arba tie, kurių tada nebuvo mieste. Moterys 
buvo priverstos atlikti įvairų priverstinį darbą. 
Visi jie kentėjo nuo bado ir kankinimų. Jokių 
likusių sinagogoje žydų vyrų niekas nemini.

Literatūroje atsirado kelios versijos apie 
neatrinktų darbams žydų vyrų likimą. Viena 
iš versijų – likusieji Švėkšnoje žydai buvo su-
šaudyti Žemaičių Naumiestyje. P. Čeliauskas60 
paaiškina, kad Švėkšnos žydai galėjo būti 
sušaudyti Ž. Naumiestyje, tačiau tik tie, kurie 
buvo išvežti į darbo stovyklas, ir ten tapo ne-
darbingais. Vietoj to, kad sugrąžintų juos atgal 
į Švėkšną, kaip naciai žadėjo, juos sušaudyti 
išvežė į Ž. Naujamiestį. Jo teigimu, šaudyti savo 
teritorijoje vokiečiai nenorėjo, o Žemaičių Naumies-
tis ir Šiaudvyčiai buvo arčiausiai nuo Verslininkų, 
Šilvių, Piktančių ir Macikų, kur dirbo išvežtieji. Tą 
patį patvirtina ir JEW61 ir E. Rechtšafner62.

Antroji versija, kad nepatekę į Macikus 
pagyvenę vyrai buvo patalpinti kartu su mo-
terimis ir vaikais į getą. P. Čeliauskas63 tuo abe-
joja: Negalima net galvoti, kad darbams neatrinkti 
vyrai buvo laikomi sinagogoje beveik 3 mėnesius 
iki sušaudymo rugsėjo 20 d. Jie buvo paleisti namo. 
To irgi negalėjo būti. Neatrinkti darbams vyrai 
iš Švėkšnos turėjo būti laikomi gete kartu su 
moterimis ir vaikais, tokia buvo nacių taktika, 
ir niekas jų tikrai namo neišleido. 

Likusius Švėkšnos žydus netrukus suvarė į vieną 
namą, sugrūsdami po 6 šeimas, – samprotauja 
P. Čeliauskas64.  

Veiviržėnuose likusių žydų likimas galėjo 
būti ir kitoks negu Švėkšnos. Tai nurodo du 

skirtingi šaltiniai. 1941 m. liepos 16 d. (21 Ta-
muz)65 vokiečių ir lietuvių policijos suimami ir 
nužudomi Veiviržėnų miestelyje likę 50 žydų 
vyrų. „Holokausto Lietuvoje atlasas”66, remda-
masis knyga „Justiz und NS-Verbrechen” (Bd. 
15, case No. 465, ed. Sagel-Grande I., Bauer F., 
Amsterdam, 1976), nurodo, kad moterys ir 
vaikai buvo vežami į Trepkalnio dvarą jau po 
to, kai Veiviržėnuose žydų vyrai jau buvo žudyti 
1941 m. liepą, tačiau nenurodo, kiek vyrų buvo 
ir kur jie nužudyti. 

Su tuo griežtai nesutinka P. Čeliauskas67: 
Taigi liepos 16 d. jokio žydų šaudymo nebuvo, 
jo vietos gyventojai neprisimena. Tačiau juos, 
likusius 50 vyrų, galėjo irgi išvežti sušaudyti, 
skelbiant, kad juos veža darbams. Naciai daž-
niausiai getuose specialiai palikdavo senus 
vyrus aptarnauti, tačiau naciai negalėjo vyrus 
(šiuo atveju apie 50) laikyti sinagogoje ar gete 
iki moterų sušaudymo, iki rugsėjo 22 d. Jie 
tada turėjo būti saugomi sargybinių ir varomi 
darbams. Tai niekur nėra pažymėta, greičiau-
siai tam tiko Ž. Naumiesčio Šaudvyčio dauba, 
todėl veiviržėniečiai likusių žydų sušaudymo 
ir nematė, nors liudininkė B. Sausaitienė68 
prisimena, kad į Trepkalnio dvarą taip pat buvo 
suvaryti senukai vyrai ir invalidai. 

Norėdami išsklaidyti abejones, Veiviržėnų 
mokyklos kraštotyros muziejaus vedėja Irena 
Urbonienė mūsų prašymu dar kartą apklausė 
liudininkes O. Tamošauskienę ir S. Kundro-
tienę (2013 05 19), kurios abi teigia, kad tik 
vieną kartą žydai buvo vežami sušaudyti į 
Švėkšną. Taigi pateiktas JEW69 teiginys apie 50 
sušaudytųjų vyrų žydų nepasitvirtina ir šiuo 
metu atmetamas.

Masinių žudynių vietoje Švėkšnoje (In-
kakliuose) paminklo kitoje pusėje ant baltos 
marmurinės lentelės žydų (jidiš, idiš) kalba už-
rašas: Čia ilsisi seni žmonės, moterys ir vaikai 
(paryškinta autoriaus), kurie žuvo nuo hitlerinių 
budelių rankų 1941 metų 28 elulo (1941 m. rugsėjo 
20 d. – aut. past.) iš Švėkšnos – garbė jų atminimui. 
Ir čia Veiviržėnų žydai neminimi. 

Moterų ir vaikų likimas

Liudininkė B. Sausaitienė70 pasakoja, kad 
po vyrų išvežimo jaunas žydukes varė laidoti 
per karą žuvusių rusų kareivių. Jos turėjo lavonus 
nešti glėbyje.

Toliau literatūroje aprašyti įvykiai apie 
žydų žudynes beveik sutampa. 

Kai vyrai buvo išvežti, Veiviržėnuose tvyrojo 
baisi nuojauta, – rašoma straipsnyje „Veiviržėnų 
žydų genocidas”71. – Likusias žydes, vaikus 
ramino, kad juos greit veš pas vyrus, bet nuojauta 
sakė visai ką kita. Po savaitės ar daugiau (liudytojų 
nurodytas laikas nesutampa) iš miestelio rinko žydes 
moteris, vaikus, senelius ir uždarė į jau išvežto 
žydo Janulovičiaus trobą, o iš ten vežimais vežė į 
buvusį Trepkalnio dvarą. Čia jie išbuvo iki rudens, 
šv. Mato. Liudininkė S. Jurjonienė72 prismena: 
Tik kai į Šilutę išvežė žydus, moteris su vaikais 

uždarė Žilinskienės troboje. Gaila, kad liudininkė 
nepamini ir likusių vyrų (senų, netinkamų 
naciams į darbus), o tik tvirtina, kad tik moterys 
ir vaikai buvo išvežti į Trepkalnio dvarą, kas 
turėtų neatitikti tiesos.

Liudytoja M. Jurkienė73 taip aprašo žydžių 
gabenimą į Trepkalnio dvarą: Prieš išvarant 
sargybiniai lietuviai liepė pasiimti geriausius daik-
tus, surišti juos ir užrašyti, kieno tai daiktai. Tuos 
pundelius sukrovė į vežimus ir išvežė. M. Jurkienė 
mano, jog tuos geresnius daiktus išgrobstė 
sargybiniai ir kiti lietuviai. 

Liudytoja O. Tamašauskienė74 liudija, kad 
žydų gyvenimui Trepkalnio dvare vadovavo Vese-
ris, kuris gyveno netoli dvaro buvusiame svirne. 
Į dvarą atvažiuodavo arkliu kinkyta brikute ir 
duodavo įvairius nurodymus.

Liudytoja M. Jurkienė75 toliau teigia, kad 
Trepkalnyje žydus saugojo Petras Volosinavi-
čius, Vitkus, Stasys Ūselis ir kažkoks Martynas, 
atvarytas iš Klaipėdos krašto. Apie Martyną 
pasakojama įvairių istorijų, tačiau tikrų įrody-
mų nėra, todėl čia ir neperpasakojame. Žinoma 
tik, kad jis, nužudęs kelis žydus, greitai dingo 
iš Trepkalnio.

J. Levinsonas „Skausmo knygoje“76 ir 
„Holokausto Lietuvoje atlasas“77 nurodo, kad 
Veiviržėnų žydai nužudyti 1941 m. rugsėjo 
mėn. Trepkalnio kaime. 

Po vyrų 1941 m. liepos 16 d.78 nužudymo 
moterys ir vaikai tuo metu suimti lietuvių po-
licininkų ir išvežti į Trepkalnio dvarą. Mes jau 
anksčiau nurodėme, kad tą dieną jokio žydų 
nužudymo nebuvo, tačiau ši data gali atitikti 
datą, kai žydai buvo išvaryti į Trepkalnio 
dvarą, kurį tarpukaryje valdė turtingiausias 
Veiviržėnuose žydas Bielagorskis. Dvare gy-
veno jo žmona, o jis pats dažniausiais Kaune 
(O. Tamašauskienės liudijimu).

Trepkalnio dvaras

Liudininkas S. Riauka79 atsimena, kad 
žydes iš Trepkalnio dvaro su sargybiniu išleisdavo 
į miestelį ar pas ūkininkus. Čia jos dirbdavo 
įvairiausius darbus: pjovė ir grėbė šieną, ravėjo 
daržus ir kt. Straipsnyje „Veiviržėnų žydų 
genocidas“80 liudininkų parodymais: Leisdavo 
nueiti ir pas Veiviržėnų lietuvius, kurie jas 
pamaitindavo, duodavo švarių drabužių. Čia 
būtina atkreipti dėmesį į tai, kad apie vyrus 
nieko nekalbama. Naciai paprastai vyrus su 
sargybiniais (būtinai!) lydėdavo į darbus. Čia 
apie vyrus kalbų nėra. 

Kaip pasakoja B. Sausaitienė81, žydai, suva-
ryti į Trepkalnio dvarą, 1941 m. rugsėjo mėn. 
gavo leidimą ieškotis prieglobsčio pas veivir-
žėniškius. Kai kurie ūkininkai (liudininkės 
tėvas K. Grykštas, Šaulys iš Juodupio kaimo ir 
kt.) juos priglaudė ir apgyvendino. Tačiau po 
poros savaičių, o gal vėliau, buvo paskelbta, 
jog lietuviai, kurie slėps žydus, bus sušaudyti. 
Tad ūkininkai vėl juos susodino į vežimus ir 
nuvežė į dvarą.
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Lapkričio 5 d., antradienį, padėtas 
taškas oficialiai įteisinant visą Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės sienos dokumentaciją. 
Istorinį dokumentą pasirašė abiejų šalių 
Sienos komisijų pirmininkai – Lenkijos 
sienos apsaugos tarnybos Tarptautinio ben-
dradarbiavimo departamento viršininko 
pavaduotoja Magdalena Surmač (Magda-
lena Surmacz) ir VSAT vado pavaduotojas 
Štabo viršininkas Valentinas Novikovas.

Jie savo parašais įteisino valstybių sie-
nos padėties pirmojo bendrojo patikrinimo 
baigiamąjį protokolą.

Iškilminga pasirašymo ceremonija vyko 
Druskininkuose, kur lapkričio 5 d. prasidė-

Oficialiai įteisinta visa Lietuvos ir Lenkijos sienos dokumentacija
Sub signo nobili-Dokumentai

jo XVII Lietuvos bei Lenkijos vyriausiųjų 
sienos įgaliotinių konferencija. Istorinio do-
kumento pasirašymą stebėjo konferencijoje 
dalyvaujantys Lietuvos sienos su Lenkija 
vyriausiasis įgaliotinis VSAT vadas gene-
rolas Vainius Butinas, Lenkijos vyriausiasis 
sienos su Lietuva įgaliotinis Sienos apsaugos 
tarnybos vyriausiasis komendantas briga-
dos generolas Dominikas Tračas (Dominik 
Tracz) ir kiti abiejų šalių pareigūnai. 

1996-ųjų kovą buvo pasirašyta tarpvals-
tybinė Lietuvos ir Lenkijos sutartis, kuri 
įpareigojo kompetentingas abiejų šalių 
institucijas parengti sienos dokumentaciją. 
Pirmas Lietuvos ir Lenkijos sienos komi-

sijos posėdis 1999 m. įvyko Varšuvoje, o 
po penkerių metų abi valstybės reikiamus 
dokumentus baigė rengti, tačiau negalėjo jų 
pasirašyti. To priežastis – nebuvo galutinai 
įteisinti trišaliai sienos sankirtos taškai: Lie-
tuvos, Lenkijos ir Baltarusijos – ties Maros 
upe Lazdijų rajone bei Lietuvos, Lenkijos ir 
Rusijos – Vištytyje, Vilkaviškio rajone.

Lietuvos ir Lenkijos žinybų siekis ir 
pastangos įteisinti šiuos taškus realybe tapo 
2012 m., kuomet su abi šalys su Baltarusija 
ir Rusija pasirašė reikiamus dokumentus.

Tiesa, dar prieš tai ir Lietuva, ir Lenkija 
turėjo iš naujo apžiūrėti ir įvertinti abiejų 
šalių sienos liniją ir parengti patikslintus 

žemėlapius, nes pasienyje įvyko nemažai 
infrastruktūros pasikeitimų abiem valstybėms 
tapus Europos Sąjungos bei Šengeno erdvės 
narėmis – atsirado nauji keliai, nebeliko nuolat 
veikiančių pasienio kontrolės punktų ir pan.

Siena su Lenkija yra trumpiausia iš visų 
Lietuvos sienos ruožų su kaimyninėmis 
valstybėmis – jos ilgis yra 104,3 km. Nuo 
2007 m. gruodžio 21 d. nuolatiniai pasienio 
tikrinimai prie abiejų šalių, Šengeno erdvės 
narių, sienos nebevykdomi.

  
Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos inform. ir nuotr.

Atkelta iš 1 p.
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Savo širdį atidavęs Leipalingiui
Pro memoria

Vakare baigiau skaityti Juozo Kuckailio 
2013 m. išleistą knygą „Nutolę Leipalingio 
šimtmečiai“ ir ryte rengiausi paskambinti 
autoriui, padėkoti už didžiulį darbą, kurį jis 
atliko rinkdamas medžiagą ir rašydamas šią 
knygą. Tačiau mane aplenkė Tėvynės paži-
nimo draugijos garbės pirmininkas dr. Kazys 
Račkauskas.

–Tu jam jau nebepaskambinsi, – pasakė. – 
Šiąnakt Juozas mirė...

Skaudi, pribloškianti žinia. Rugsėjo 25 d. 
J. Kuckailis dalyvavo Vilniaus tautotyrininkų 
konferencijoje LR Seimo rūmuose, įdėmiai 
klausėsi pranešėjų, krepšelyje turėjo kelis eg-
zempliorius naujausios savo knygos, iš kurių 
vieną ir man užrašė, palinkėdamas „pavydė-
tino kūrybinio polėkio“... Pirmiausia to kūry-
binio polėkio netrūko jam, Juozui Kuckailiui. 
Jis buvo žinomas žurnalistas, tautotyrininkas, 
nepaprastai mylėjęs savo gimtąjį Leipalingio 
kraštą ir jam paskyręs didelę savo kūrybinio 
darbo dalį.

J. Kuckailis gimė 1937 m. kovo 3 d. Taikū-
nų kaime netoli Leipalingio. Baigė Vilniaus 
universitetą (1981), įgijo žurnalisto specialybę. 
Tačiau jau nuo 1969 m. dirbo savaitraščio 

„Gimtasis kraštas“ redakcijoje. Buvo Kultūros 
skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, o 
1992–1995 m. – vyr. redaktoriaus pavaduotojas 
(kartu ir Kultūros skyriaus vedėjas). Rašė Vaka-
rų išeivijos klausimais, apie Sibiro tremtinius.

Dirbdamas „Gimtojo krašto“ redakcijoje, 
parengė ir išleido įvairenybių knygą-žinyną 
„Genys margas, o pasaulis dar margesnis“, 
1980–1989 m. sudarė ir parengė „Tėviškės“ 
draugijos ir „Gimtojo krašto“ leidžiamo kalen-
doriaus dešimt knygų.

Ypač našiai Juozas Kuckailis pasidarbavo 
išėjęs į pensiją. Jis parengė ir išleido Lietuvos 
kariuomenės kūrėjo savanorio Juozo Mikelio-
nio atsiminimus „Karan išėjo vyrai“, dzūkų 
partizanų dainų rinkinį „Išėjo ginti brangios 
tėvynės...“, buvusio Dainavos apygardos Šarū-
no rinktinės vado Benedikto Labėno-Kariūno 
jaunystės dienų kūrybos rinkinį „Žygiuojanti 
tauta“, taip pat knygą apie Leipalingio krašto 
1918–1920 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjus 
savanorius „Sentėvių dvasia liepsnoti“. Dide-
lio skaitytojų dėmesio susilaukė J. Kuckailio 
knygos „Dzūkai“ ir „Dzūkai 2“. Viliuosi, kad 
taip pat šviesus likimas ištiks ir naujausią 
J. Kuckailio knygą „Nutolę Leipalingio šim-

tmečiai“. Tai Leipalingio ir jo apylinkių istorija 
nuo 1503 iki 1944 m. Ji paremta archyviniais 
dokumentais, spauda, gyvų liudininkų pasa-
kojimais. J. Kuckailis knygoje plačiai apžvelgė 
leipalingiečių švietimą, buvusio valsčiaus 
įstaigas, visuomenines organizacijas, kraštą 
garsinusius žmones.

O kaip kraštiečių buvo laukiami „Leipa-
lingio kalendoriai“! J. Kuckailis jų išleido pen-
kiolika. Tie kalendoriai – tai Leipalingio krašto 
metraščiai, kuriuose surašyti svarbiausieji 
kultūros, švietimo, žemės ūkio, visuomeninės 
veiklos faktai, prisimenamos jubiliejinės datos, 
žymių žmonių gyvenimo sukaktys.

Knygos „Nutolę Leipalingio šimtmečiai“ 
įvadiniame žodyje J. Kuckailis rašė: „Leipalin-
giui – 510 metų. Parapijai – 235-eri. Vidurinei 
mokyklai – 90. Pačios ryškiausios 2013-ųjų 
sukaktys.“

Gaila, kad kalbant apie 2013-uosius, tenka 
įrašyti ir liūdną žinią – lapkričio 3-ąją mirė 
vienas iškiliausių Leipalingio krašto žmonių – 
Juozas Kuckailis.

Jis palaidotas Leipalingio kapinėse.

Jonas LAURINAVIČIUS

Iš kur Zanavykuose atsirado Kuraičiai?
Bernardas ALEKNAVIČIUS, Klaipėda

Ačiū „Vorutai“ už tai, kad š. m. rugsėjo 
28 d. laikraščio visą 13 puslapį* paskyrė iškiliai 
asmenybei – mano kraštiečio prelato prof. Pra-
no Kuraičio 130-ajam gimtadieniui. Manau, jog 
„Vorutos“ skaitytojams turėtų būti įdomu, o iš 
kur Zanavykuose atsirado Kuraičiai?

Manytina, jog Kuraičiai į šiandieninius 
Zanavykus gyventi galėjo atsikelti iš Prūsijos. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gyveno 
61 Kuraičių šeima. Daugiausia Kuraičių gyveno 
Klaipėdos krašte, Jurbarko apylinkėse ir 
Zanavykuose. Zanavykuose gyvenę Kuraičiai 
sudarė daugiau kaip 25 proc. visų Lietuvoje 
gyvenančių Kuraičių. Turėjome ir du šios 
pavardės paplitimo „lizdus“: Zanavykuose 
– Sintautai, o Jurbarko apylinkėse – Šimkaičiai. 
Šis Kuraičių pavardės paplitimas rodo, jog 
iš Mažosios Lietuvos į Zanavykus Kuraičiai 
galėjo atsikelti daugiau kaip prieš 300 metų, 
dar prieš Didįjį Prūsijos marą. Jeigu šis spėjimas 
pasitvirtintų, tai Kristijonas Donelaitis ir 
Zanavykų Kuraičiai – vienmečiai. Tik kad 
mūsų didžiojo Poeto giminės palikuonys 
beveik sunyko, o Kuraičiai – gyvybingi. Plačiai 
žinomas ir gerbiamas iš Pavasijų kilęs Vytauto 
Didžiojo universiteto prof. kun. Pranas Kuraitis 
(1883–1964), o pasaulis žino ir šio profesoriaus 
giminaitį, kosmoso užkariautoją Aleksiejų 
Kuraitį, vėliau tapusiu A. Jelisejevu. Klaipėdoje 
gyvenęs aktorius Algirdas Kuraitis (1936–2013) 
ne kartą yra minėjęs šį savo antros kartos 
pusbrolį. Tad ir prisiminkime nuo Šešupės į 
Rusijos gilumą nuklydusius Kuraičius.

Kažkokių skersvėjų genami zanavykai 
Juzė ir Adomas Kuraičiai XX a. pradžioje 
nuklydo į Rusiją. Čia jiems gimė sūnus Sta-
nislovas (1909–1978). Šio zanavyko šeima 
jau buvo mišri. Jis vedė rusaitę. Iš šios san-
tuokos 1934 m. liepos 13 d. Žizdros mieste, 
Kalupos sr., ir gimė būsimasis kosmonautas 
Aleksiejus Kuraitis. Tų pačių metų tragiški 
įvykiai iš esmės pakeitė ir šios šeimos gyve-
nimą. Smolne nužudomas pats rimčiausias 
Stalino konkurentas S. Kirovas. Prasideda 
raudonasis teroras. Bet apie tai lai pasakoja 
mūsų iškiliųjų zanavykų palikuonis kosmo-
nautas Aleksiejus Kuraitis:

Mano tėvas buvo lietuvis, didžiam apgailes-
tavimui, jo paties gyvenimas buvo sugniuždytas. 
Tėvą areštavo tais pačiais metais, kai gimiau – 
1934-aisiais. Daug metų buvo kalintas, per tą laiką 
šeima iširo. Tėvas vedė antrą kartą, mano motina 
taip pat ištekėjo antrą kartą. Faktiškai nuo suėmimo 
dienos su tėvu jau mūsų ryšiai nutrūko.

Tėvo juk praktiškai nemačiau, nežinojau, 
net kada jį suėmė – man gimus ar dar negimus. 
Dabar žinau, kas jis buvo, jis man laiškuose 
rašė apie savo gyvenimą. Buvo labai gabus. Po 
ilgų įkalinimo metų tėvą reabilitavo, sugrąžino 
visas teises, leista net grįžti į mokslinį darbą. Jis 
vadovavo mokslinio instituto dideliam padaliniui. 
Oficialiai vadinosi Centrinio odos avalynės 
mokslinio tyrimo institutu, kurio vienai iš itin 
svarbių laboratorijų mano tėvas Stanislovas 
Adamovičius Kuraitis ir vadovavo. Tėvas baigė 
Maskvos lengvosios pramonės institutą (dabar 

Tiksliųjų technologijų institutas), chemiko 
specialybę. Jis apsigynė dvi disertacijas, tapo 
mokslo daktaru. Jo mokslinių darbų pagrindu 
Tarybų Sąjungoje buvo sukurta ištisa nauja 
pramonės šaka – polimerų gamybos.

Jis man laiške rašė, kad po 22 metų grįžęs 
iš įkalinimo vietos ir atgavęs laisvę, kaip pašėlęs 
metėsi vytis tai, kas buvo prarasta. Kaltinimai 
standartiniai. Mama pasakojo, kad tėvas tuo metu 
buvo instituto aspirantas, jiedu jau buvo vedę ir 
gyveno bendrabutyje. Kaip aspirantas tėvas turėjo 
teisę į atskirą kambarį. Mama pasakojo, kad netikėtai 
į jų studentišką kambarį įžengė du nepažįstami 
asmenys. Sustojo prie knygų lentynos, pradėjo jas 
vartyti ir mėtyti ant grindų. Darė kratą, bet nieko 
neaiškino. Tėvas pamanė, kad tai kažin kokia klaida, 
bet po kratos jam buvo įsakyta eiti kartu. Jam atrodė, 
kad po valandos, kai bus išsiaiškinta, jis sugrįš atgal. 
Bet nesugrįžo.

Mama bandė išsiaiškinti, kur jis, bet jokių 
paaiškinimų negavo. Tėvas buvo išvežtas kažin 
kur į Vidurinę Aziją ir Kazachstaną. Iš mamos 
pasakojimų galėjau suprasti, kad buvo suimtas ir 
nuteistas kaip „liaudies priešas“. Kai buvo reabi-
lituotas, dokumentuose atsirado įrašas: „Nesant 
nusikaltimo sudėties.“ Štai taip. Jokios tėvo kaltės 
įrodyti nepavyko, nes jos ir nebuvo. Žmogui gyve-
nimas buvo sugadintas.

Kai dabar mamos pasakojimus ir pavienius to 
meto įvykius mėginu sudėlioti į logišką seką, man 
kyla mintis, jog tėvas buvo suimtas dar prieš man 
gimstant. Ir štai kodėl taip galvoju. Prieš man gims-
tant mama buvo išvykusi į Kalugos sritį, maždaug 

200 km už Maskvos pas kažin kokią pažįstamą. 
Tėvas tuo metu jau buvo suimtas. Motina pasakojo, 
kad tame kaime, kuriame ji apsistojo, siautė baisus 
badas. Veikiausiai iš bado ir nevilties išprotėjęs 
vyras pakorė du savo sūnus ir pats pasikorė. Štai 
kokios Rusijoje buvo to meto gyvenimo sąlygos keli 
šimtai kilometrų nuo sostinės.

Iki prasidedant karui su Vokietija 1941 m. 
gyvenome su mama Maskvoje, prasidėjus karui 
išvažiavome į Kazachstaną, ten ėjau į mokyklą. 
Po dvejų metų grįžome atgal į Maskvą. Mokiausi 
vidurinėje mokykloje, 1951 m. baigdamas vidurinę 
mokyklą pakeičiau pavardę į mamos mergautinę. 
Tapau Jelisejevu, ligi tol buvau Kuraitis. Įstojau į 
Maskvos N. Baumano technikos aukštąją mokyklą 
(dabar Maskvos Baumano valstybinis technikos 
universitetas). Ją ir baigiau.

Žinojau nuo pat pradžių, kai tik pradėjau 
suprasti, kas vyksta aplinkui. Mama su tėvu su-
sirašinėjo, ir periodiškai man vis pasakydavo, kur 
tėvas perkeltas.

Jis dirbo minėtame Centriniame odos avalynės 
mokslinio tyrimo institute, ir kiek suprantu, dirbo 
labai daug ir sėkmingai. Tėvas turėjo labai daug 
patentų, buvo labai produktyvus mokslininkas. 
Labai vertintas.

Parengta pagal „Mokslo Lietuvos“ 
(2013 04 04) publikaciją

* Irena Petraitienė, „Pažintai tiesai tarnavęs 
prel. prof. Pranas Kuraitis“,  in:Voruta, 

2013, Nr. 20–21, p. 13. 

A. Vireliūno kažkada siūlytus terminus. 
Juos išvardyti gana keblu neturint po ranka 
A. Vireliūno knygos. Be to, tie terminai ne-
retai pritaikyti prie pakitusių šiandieninio 
gyvenimo poreikių. Pagal A. Vireliūno 
terminų sudarymo modelį autorius pats pri-
gamino nemažai naujų, kurie aiškiai dvelkia 
„vyreliūniškumu“. Čia priklauso, sakysime, 
ir daugiamorfeminių žodžių pomėgis, pvz., 
(morfemos atskirtos brūkšneliais) gyven-viet-
yba „urbanistika“, pa-vidal-o-tyra „morfolo-
gija“, prieš-pra-eit-ovė „proistorė“, skaitl-iuot-
uvas „kompiuteris“, su-si-smaug-in-ėj-imas 
„peristaltika“ ir daugybę kitų.

H. Kulvinskas nedaro skirtumo tarp šiaip 
jau svetimos kilmės žodžių ir tarptautinių, net 
mokslinių terminų, į pastaruosius nukreip-
tas, pasakytume, pagrindinis jo dėmesys. 
Betgi turbūt kiekvienam aišku, kad kova su 
tarptautiniais žodžiais daugeliu atvejų yra 
nusigręžimas nuo Vakarų kultūros, einan-

Antano Vireliūno idėjos ir Henriko Kulvinsko pastangos jas atgaivinti
Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

čios iš antikos laikų civilizacijos, padėjusios 
tai kultūrai pagrindus. Neleistinas istorijos 
paniekinimas.

H. Kulvinsko siūlomi tarptautinių žo-
džių lietuviški atitikmenys yra nevykę, nes 
tie atitikmenys lietuvių kalboje iš seno jau 
vartojami kaip kitos reikšmės žodžiai. Antai 
tarptautinis žodis abonentas negali būti kei-
čiamas lietuvišku žodžiu užsakovas, nes žodis 
užsakovas lietuvių kalboje jau turimas ir reiš-
kia ką kita. Tarptautinis žodis administracija 
negali būti keičiamas lietuvišku žodžiu 
valdyba, kaip daro autorius, nes žodis val-
dyba reiškia visai ką kita. Dar plg. autoriaus 
siūlomus pakaitalus šiems tarptautiniams 
žodžiams: ambulatorija – pakaitalas gydyk-
la, atlasas – žemėlapis, auditorija – klausykla, 
autonomija – nepriklausomybė, bajoras – dvari-
ninkas, bizonas – stumbras, deklaracija – išrašas, 
diktantas – skaitinys, diskusija – pašnekesys, 
dokumentas – raštas, komandiruotė – išvyka, 

numeris – spaudmuo, profesorius – dėstytojas, 
redagavimas – tvarkymas, respublika – valstybė, 
tušas – rašalas ir daugybei kitų.

Pažvelgę į H. Kulvinsko „kalbos teoriją“ 
platesniu, visuomeniniu žvilgsniu, matome, 
kad ji veda prie lietuvių tautos saviizoliacijos. 
Kiek man žinoma, dabar niekur pasaulyje 
saviizoliacijos jau nebesiekiama. Tuo atveju 
labai pasunkėtų mokslinės literatūros kitomis 
kalbomis skaitymas, naudojimasis enciklope-
dijomis, užsienio kalbų žinynais ir t. t.

Mums labiausiai, suprantama, rūpi 
H. Kulvinsko idėjų realizavimas praktikoje. 
Jis iš esmės neįmanomas, išskyrus vienos 
kitos detalės gal ir galimo panaudojimo. Visos 
lietuvių tautos neišmokysi autoriaus siūlomų 
naujovių, juolab kad tauta vargu ar norės jų 
„mokytis“. Juk iš pradžių tos naujovės būtų 
suprantamos tik jų kūrėjui. Kitiems žmonėms 
tos naujovės galėtų būti prieinamos tik tuo 
atveju, jeigu greta pateiktume vertimą įpras-

tine kalba (tektų aiškinti kiekvieną pakeistą 
žodį ar naują frazę). 

Nereikia užmiršti, kad egzistuoja dar 
lituanistikos mokslas, o mokslininkai (ne 
tik lituanistai, bet ir viso pasaulio baltistai) 
tikrai niekuomet nesutiks su siūlomu lietuvių 
kalbos sistemos pakeitimu, į jį žiūrėtų kaip 
į indoeuropeistams labai svarbios lietuvių 
kalbos iškraipymą. Tuo būdu atsirastų jau 
ne viena lietuvių kalba, bet dvi: tikroji, nuo 
amžių paveldėtoji, ir „reformuotoji“.

Išvada. H. Kulvinsko siūloma lietuvių 
kalbos „reforma“ gali sudominti tik kalbos teo-
rijos specialistus, ir tai vien niekuo nevaržomu 
minties laisvumu, bet jokiu būdu ne praktišku 
tos kalbos panaudojimu, kuris iš viso neįmano-
mas, išskyrus, galbūt, vieną kitą teiginį.

P. S. Knygos autoriaus man atsiųstoje 
iškarpoje (šaltinis nenurodytas) neteisingai 
tvirtinama, kad žodis karalius esąs slaviškos 
kilmės. Iš tikrųjų jo kilmė – germaniška.

Lietuvių kalbos istorija

Juozas Kuckailis
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Gudų kultūros draugija – baltarusių tautinio 
Atgimimo pradininkai Lietuvoje

Pokalbis su Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininku Chvedaru Niunka
Greitai Gudų kultūros draugija Lietuvoje 

minės savo veiklos 25-metį. Jūs esate pirmasis 
šios organizacijos pirmininkas. Papasakokite 
„Vorutos“ skaitytojams apie draugijos veiklą.

Gudų kultūros draugija (GKD) Lietuvoje 
2014 m. švęs 25 metų jubiliejų. Kuo mes užsii-
mame? Kiekvienais metais minime pagrindines 
nacionalines šventes – tai Nepriklausomybės 
paskelbimo diena – kovo 25 d., Slucko ginkluotas 
pasipriešinimas bolševikų okupacijai – lapkričio 
27 d., Oršos karinės šlovės diena – rugsėjo 8 d.

Be minėtų švenčių, GKD kiekvieną mėnesį 
organizuoja renginius, skirtus žinomų žmonių 
jubiliejams arba istoriniams įvykiams, susijusiais 
su Vilniumi, pažymėti. GKD nuolatos rengia 
piketus prie Rusijos ir Baltarusijos ambasadų, 
protestuoja prieš Rusijos politiką ir Baltarusijos 
totalitarinį režimą.

Kas ketverius metus GKD Vilniuje ruošia 
Baltijos regiono ir kitų šalių baltarusių konferen-
cijas. Čia kalbame apie savo veiklos pasiekimus 
ir esamas problemas, kurias ne visada pasiseka 
išspręsti savo jėgomis. Tokie susitikimai labai 
naudingi, suteikia galimybę arčiau susipažinti, 
užmegzti kontaktus ir pasikeisti patirtimi. Be 
abejo, aptariama situacija ir mūsų istorinėje 
tėvynėje Baltarusijoje. Deja, padėtis Baltarusijoje 
šiandien toli gražu mūsų netenkina, ypač dėl 
baltarusių kalbos ir žmogaus teisių problemų. 
Politinė situacija primena ne XXI Europos 
amžių, o 1937 m. stalinistinio režimo epochą. 
Konferencijose priimami pareiškimai, rengiami 
kreipimaisi į įtakingas institucijas ir atstovybes. 
Štai ištrauka iš paskutinės š. m. balandžio mėn. 
konferencijos:

Esamoje situacijoje Baltarusija, kaip šalis metro-
polija, nedaro pakankamai žygių dėl baltarusių visuo-
menės vystymosi užsienyje. Baltijos šalių vyriausybių 
palaikymas turi ypatingą reikšmę baltarusiams esant 
tokioms aplinkybėms. Be šios pagalbos nebūtų balta-
rusių radijo ir televizijos laidų, baltarusių mokyklų 
ir leidinių, nebūtų galimybių vesti visuomeninių-
kultūrinių renginių ir daug ko kita.

Mes – baltarusių organizacijų atstovai Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Čekijoje, reiškiame 
padėką Baltijos šalių vyriausybėms už mūsų veiklos 
palaikymą, už tarpininkavimą siekiant grąžinti Bal-
tarusiją į Europos visuomenę.

Mes viliamės, kad vyks glaudesnis ir produk-
tyvesnis valstybinių struktūrų  bendradarbiavimas 
su veikiančiomis baltarusių organizacijomis Baltijos 
šalių  regione.

Mes reiškiame susirūpinimą žmogaus teisių 
pažeidimu Baltarusijos Respublikoje ir politkalinių 
buvimo šalyje.

Tikimės, kad bendros pastangos duos vaisių ir 
Baltarusija – mūsų šalis – motina artimoje ateityje 
rasis Europos demokratinių tautų šeimoje.

Deja, ir baltarusiai Lietuvoje turi problemų, kai 
kurios per dvidešimt metų neranda sprendimo. 
Tai Vilniaus Ivano Luckevičiaus gudų muziejaus 
atkūrimas, kuris net per Vilniaus okupacijas veikė 
25 metus, o laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje jo 
negalima atkurti.

Norisi tikėti, kad mūsų istoriniai LDK ryšiai, 
precedento neturintys geri kaimyniniai santykiai 
padės išspręsti ir šitą užsitęsusį klausimą.

Kada buvo užregistruota draugija? Kas 
buvo baltarusių tautinio Atgimimo pradininkai 
Lietuvoje?

1989 m. vasario mėn. Lietuvoje užregistruota 
GKD. Steigiamajame susirinkime pirmininku 
pasiūlytas ir išrinktas aš, ir šias pareigas vykdau 
iki šiol. Po 50 metų tylos baltarusiai vėl susibūrė 
ir pradėjo skleisti žinias apie save ir savo istorinį 
kelią šiame regione. Pirmieji iš jų buvo: Liavon 
ir Jurka Luckevičiai, Kastus ir Leakadyja Šyšeja, 
Lievanid Karol, Mikola Rulinski, Zoja Kaušan-
ka, Aleksej Aniščyk ir kiti. Su šiais žmonėmis 
susijusi baltarusių tautinio Atgimimo pradžia 
Lietuvoje.

Ką pavyko padaryti per 25 metus?
Per beveik 25 metus buvo pastatyti paminklai 

Rasų kapinėse broliams Luckevičiams, Franciškui 
Alechnovičiui, pakabintos memorialinės lentos 
P. Skorinai, K. Kalinauskui, B. Taraškevičiui, 
J. Kupalai, V. Lastauskui, R. Širmai, P. Sergijevičiui, 
N. Arsienjevai, A. Stankevičiui, M. Hareckui...

Dėka GKD Vilniuje atidaryta P. Skorinos var-
du pavadinta vidurinė baltarusių mokykla (dabar 
gimnazija). Vilniaus pedagoginiame universitete 
įkurta Baltarusių katedra (dabar Baltarusių kal-
bos, literatūros ir etnokultūros centras Filologijos 
fakultete Lietuvos edukologijos universitete).

GKD, kaip kultūrinė organizacija, aktyviai 
užsiima leidybine veikla. Išleista daugiau kaip 20 

knygų. Kiekvienais metais draugija organizuoja 
pažintines keliones po Baltarusiją ir Lietuvą. 
Šios draugijos nariai jau aplankė istorines 
vietas, glaudžiai susijusias su žymių žmonių 
(F. Bahuševič, B. Taraškevič, U. Syrakomlia, 
U. Karatkievič, U. Bykaū, L. Hienijuš) kūrybine 
veikla ir gyvenimu. Kelionių metu yra renkamas 
vaizdo ir fotoarchyvas.

Vilniuje, Lukiškių aikštėje, mirtimi buvo 
nubaustas 1863–1864 m. sukilimo Lietuvoje ir 
Baltarusijoje vadovas Kostas Kalinauskas. Toje 
vietoje dabar yra memorialinė lenta. Mums labai 
svarbu išsaugoti šią vietą. Kada buvo numatoma 
Lukiškių aikštės rekonstrukcija, ši vieta buvo 
pamiršta. Tada mes parašėme kreipimąsi į Lietu-
vos Respublikos Vyriausybę: Po to, kai Vilniaus 
savivaldybėje buvo išspręsti 7 Lukiškių aikštės rekon-
strukcijos projektai, baltarusių bendruomenė Lietu-
voje nori šiuo klausimu pateikti savo pastebėjimus 
ir mintis. 

Visuose projektuose, kurie buvo aptarinėjami, 
neišsaugota pagerbimo vieta, kurioje buvo mirtimi 
nubaustas lietuvių ir baltarusių tautos karžygys 
Kostas Kalinauskas, už mus paaukojęs savo gyvenimą. 
Jo kovos žodžiai buvo: „Už Mūsų ir Jūsų laisvę.“ 
Šiandieniniai palikuonys turėtų garbingai pagerbti 
karžygio atminimą. Manome, kad lietuvių tautai, 
taip pat kaip ir baltarusių bei visai baltarusių dia-
sporai, Lukiškių aikštės pavadinimas siejasi su Kosto 
Kalinausko vardu.

Kreipiamės į atsakingus ir autoritetingus Lietuvos 
valdžios asmenis su prašymu, kad rekonstruojant 
Lukiškių aikštę būtų išsaugota egzistuojanti vieta ir 
kryžius mūsų tautos karžygiui atminti.

Priimta Gudų kultūros draugijos Lietuvoje 
tarybos lietuvių ir baltarusių tautos karžygio Kosto 
Kalinausko 2009 m. kovo 22 d. 145-osioms mirties 
metinėms paminėti.

Ir mums pavyko išsaugoti šią vietą. Atsaky-
me buvo parašyta, kad po rekonstrukcijos bus 
atkreiptas dėmesys į šį klausimą ir vieta bus 
išsaugota. 

Gudų kultūros draugija bendrauja su 
įvairiais žmonėmis: politikais, kultūros, visuo-
menės veikėjais ir kt., tiek Lietuvoje, tiek ir už-
sienyje. Gal trumpai galite priminti, papasakoti 
apie žymius žmones, aplankiusius draugiją?

GDK nuolat aplanko svečiai ne tik iš Lietu-
vos bei Baltarusijos, bet ir iš viso pasaulio. Čia 
pabuvojo:

- lietuvių politikai: R. Juknevičienė, V. Lands-
bergis, A. Kubilius, Č. Juršėnas...

- akademikai: R. Harecki, A. Hryckevič...
- baltarusių politikai: Z. Pazniak, S. Šuškievič, 

S. Šarecki...
- poetai ir rašytojai: V. Ipatava, H. Buraūkin, 

V. Bykaū, A. Astapienka, S. Adamovič...
- visuomenės veikėjai: A. Trusaū, U. Kolas 

M. Kupava...
- baltarusių diasparos veikėjai: L. Michaliuk, 

B. Rahulia, J. Stankievič, J. Vapa...
- religiniai veikėjai: tėvas A. Nadsan...
Ne viena kartą GKD nariai buvo Lietuvos 

Respublikos Seime, susitiko su politikais ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių (su Lenkijos Res-
publikos Premjeru L. Mileriu (kadenciją baigusiu 
2004 m. – red. past.). 2008 m. kovo 26 d. Lietu-
vos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
pasveikino GKD atstovus Baltarusių Liaudies 
Respublikos įkūrimo 90-mečio proga. 

Lietuvos baltarusiai Vilniuje turi savo isto-
riją. Prašau trumpai papasakoti apie tai.

XX a. pradžioje būtent nuo Vilniaus prasidėjo 
baltarusių atgimimas. Čia buvo išleisti pirmi bal-
tarusių laikraščiai „Naša dolia“ ir „Naša niva“, 
pirmosios knygos, kalendoriai. Prasidėjus Pirma-
jam pasauliniam karui būtent Vilniaus kraštas 
buvo susijęs su pirmųjų mokyklų atsiradimu, 
kuriose dėstymo kalba buvo baltarusių.

Baltarusių gyvenimas tampa aktyvus po 
Vilniaus prijungimo prie Lenkijos, t. y. Vidurinės 
Lietuvos laikotarpiu. XX a. 20–30-ais metais buvo 
baltarusių veiklos pikas Vilniuje. Vidurinės 
Lietuvos metais Vilniuje veikė Vilniaus baltarusių 
gimnazija, Vilniaus F. Boguševičiaus mokytojų 
seminarija, 8 pradinės mokyklos. Čia buvo Bal-
tarusijos mokslo ir ūkio institutas, Baltarusijos 
bankas, daugelio laikraščių baltarusių kalba 
redakcijos, studentų, religinės, mokslo, švietimo 
ir kitos organizacijos. Atskirai reikėtų paminėti 
baltarusių katalikų kunigų veiklą Vilniuje. Apie 
daugelį iš jų ir šiandien girdime, pavyzdžiui, 
Adomas Stankevičius, Vincentas Godlevskis ir 
kiti. Jie stengėsi sakyti pamokslus baltarusių kal-
ba bei šia kalba laikyti papildomas pamaldas.

Tarpukario laikotarpiu baltarusių gyvenimo 
centrai buvo, be abejo, Vilniaus baltarusių 
gimnazija ir Vilniaus Ivano Luckevičiaus gudų 
muziejus. Gimnazija veikė 25 metus, išgyveno 
visas okupacijas ir buvo uždaryta komunizmo 
laikais – 1944 m. Muziejaus likimas, mano 
manymu, yra tragiškesnis už gimnazijos. Jis 

taip pat egzistavo visų okupacijos režimų metu 
ir buvo komunistų uždarytas 1945 m. Dalis 
eksponatų buvo perduota Baltarusijai, dalis 
paskirstyta Lietuvos archyvams, muziejams, 
bibliotekoms. Norint pasiekti teisybę, šį muziejų 
reikėtų atkurti.

Šiandien yra labai didelė problema, kad 
baltarusiai nenori kalbėti savo gimtąja kalba. 
Vis dažniau ir dažniau kalba rusiškai. Kokia 
Jūsų nuomonė apie tai?

Baltarusių kalbai iškilęs didžiulis pavojus 
tiek iš Rusijos politikos pusės, tiek ir iš paties 
režimo šalyje. Tai natūralus reiškinys imperijos 
rusifikavimo politikos sistemoje. Ji duoda savo 
rezultatų. Visuomet yra žmonių, kurie skirtin-
gai, aktyviai arba pasyviai, priima rusifikavimo 
sistemą. Svarbu tai, kad šie žmonės turi tautišką 
baltarusišką savimonę. Tai teigiamas momentas: 
vadinasi, šie žmonės geba suprasti, kad jie yra 
baltarusiai, kad jų gimtoji kalba yra baltarusių 
kalba, kad ją reikia mokėti. Bet tai nereiškia, kad 
jie ją mokės, dažniausiai jie jos ir nemoka. Tačiau 
palankiomis sąlygomis, kai bus baltarusiškos 
mokyklos, šie žmonės niekada nesipriešins 
natūraliam baltarusiškos kultūros atgimimo 
procesui. 

Kaip įsivaizduojate Baltarusijos ateitį?
Ateitis bus puiki. Tiesa, dabar mes daug pra-

radome. Tačiau, gyvendami tokios atvirai žemi-
nančios okupacijos laikotarpiu, įgijome patirties. 
Dabar ji kitokia, nei esant sovietams. Ta karta, 
kuriai teko visa tai išgyventi, jau turės imunitetą 
tokios rūšies atvirai rusifikacijai. Ateities Balta-
rusija – Baltarusija Europoje. Juk mes ir esame 
Europa. O su Rusija mus sies ekonominiai, pre-
kybiniai, mainų ryšiai, bet daugiau jokių sąjungų. 
Bendradarbiausime su Europos valstybėmis ir 
pasistengsime užmegzti ypač gerus santykius 
su kaimynais: ukrainiečiais, lenkais, lietuviais 
ir latviais. Tai turėtų pasireikšti per konkrečius 
dalykus: prekybą, kultūrą, sienų kirtimą ir t. t. 
Tad ateities Baltarusiją matau kaip demokratinę 
šalį europinės civilizacijos sistemoje.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi 
Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius 

Autoriaus nuotr. 

Prof. Vytautas Landsbergis sveikina Chvedarą 
Niunką 80-mečio proga

Chvedaras Niunka sveikina baltarusius Nepriklausomybės dienos (kovo 25 d.) proga. 
2011 m. kovo 25 d.

Malda už mirusiuosius Rasų kapinėse, 2013 m. lapkričio 2 d. (Kun. Danila Svajak)

Gudų kultūros draugijos nariai Šalčininkuose: 
Zianonas Pazniakas, Zmitrijus Karačiūnas, 

Chvedaras Niunka, Vasilijus Akunevičius, 
Igorius Achramovičius
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Valentas ŠIAUDINIS, Vilnius

Mokyklų kūrimasis Šiaurės Rytų Lietuvoje
Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Linkmenų valsčius. Linkmenys

1434 m. Linkmenys tapo Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valsčiumi. Per 
XVI a. antros pusės Valakų reformą per-
skirčius valstiečių žemę ir 1564–1566 m. 
įsteigus pavietus (apskritis), šie valsčiai iš-
nyko. 1554 m. Linkmenyse buvo 43 kiemai. 
1732 m. tik 14 kiemų, matyt, miestelis dar 
neatsigavo po 1709–1911 m. bado ir maro.

Pagal carinės Rusijos 1859 m. vidaus rei-
kalų ministro įsakymą vykęs gyventojų su-
rašymas nustatė, kad Linkmenyse tuo metu 
buvo 67 sodybos. Gyveno 263 katalikai, 225 
žydai, 2 stačiatikiai ir 10 totorių.

Pagal pirmąjį visuotinį Rusijos imperi-
jos gyventojų surašymą, įvykusį 1897 m., 
Linkmenyse gyveno 847 gyventojai. Tai 
didžiausias miestelis visoje dabartinėje 
Ignalinos r. teritorijoje. Po Linkmenų 
sekė Mėlagėnai, kuriuose gyveno 517 
gyventojų36.

1919 m. gruodžio mėnesį lenkų valdžia, 
pasitelkusi policiją ir net kariuomenę, 
surašė Vilniaus krašto gyventojus. Su-
rašymo duomenys rodo, kad Linkmenų 
vls. tuo metu gyveno 78,8 proc. lietuvių. 
Lietuviškiausiais dabartinėje Šiaurės Rytų 
Lietuvoje valsčiais pripažinti Daugėliškio 
valsčius – 87,3 proc. lietuvių ir Zablatiškės 
valsčius – 81,3 proc. lietuvių. Mažai tikė-
tina, kad surašymo duomenys atspindėjo 
realią padėtį, manoma, lietuvių gyveno 
gerokai daugiau37.  

1923 m. – 320 gyventojų, 1938 m. Linkme-
nyse (miestelyje ir kaime) buvo 110 sodybų, 
kuriose gyveno 523 gyventojai. 1959 m. – 345 
gyventojai. 2001 m. Linkmenyse – 212 gy-
ventojų. 2011 m. – 134 gyventojai. Šiuo metu 
Linkmenyse gyvena 167 žmonės.

Po 1659 m. Liublino unijos Linkmenys 
priklausė Lietuvos–Lenkijos Respublikai. 
1795–1915 m. buvo okupuoti Rusijos impe-
rijos. Nuo 1795 m. priklausė Užnerio apskri-
čiai. 1843 m. Užnerio apskr. centrą perkėlus į 
Švenčionis ir apskritį pavadinus Švenčionių 
apskritimi, priklausė Švenčionių apskričiai. 
1861–1915 m. priklausė Švenčionių apskri-
ties Linkmenų valsčiui. 1915–1918 m. buvo 
kaizerinės Vokietijos okupuoti. Priklausė 
Saldutiškio kreisui (apskričiai).

1918–1920 m. vyko karas. Linkmenys 
priklausė tai Lietuvai, tai buvo Lenkijos ar 
Rusijos okupuoti.

1920–1939 m. – Lenkijos okupuotas 
kraštas. Priklausė Vilniaus vaivadijos, 
Švenčionių apskr., Kaltanėnų valsčiui, 
kuriame gyveno 11.477 gyventojai. Tarp jų 
10.329 lietuviai. Tai sudarė 82,9 proc. visų 
gyventojų38.

1939–1940 m. priklausė nepriklausomai 
Lietuvai, Švenčionėlių apskr. Kaltanėnų 
vls. 1940–1941 m. Sovietų Sąjungos, o 
1941–1944 m. hitlerinės Vokietijos okupuo-
tas kraštas. Priklausė Švenčionių apskr., 
Kaltanėnų valsčiui. 1944–1990 m. Sovietų 
Sąjungos okupuotas kraštas: 1944–1950 m. 
priklausė Švenčionių apskr., Kaltanėnų vls. 
1950–1959 m. priklausė Švenčionėlių rajonui, 
1959–1963 m. priklausė Švenčionių rajonui. 
Nuo 1963 m. iki šiolei priklauso Ignalinos 
rajonui. 1995 m. Linkmenys tapo Ignalinos 
rajono Linkmenų seniūnija.

Spaudos draudimo 
laikotarpis

1862 m. gruodžio 25 d. Vilniaus generalgu-
bernatorius F. Mirkovičius įsakė uždaryti visas 
parapines mokyklas (prie cerkvių paliktos) ir jų 
vietoje kurti valdines liaudies mokyklas, kuriose 
mokė tik rusų kalba. 

Po 1863–1864 m. sukilimo caro valdžia ėmė 
steigti taip vadinamas liaudies mokyklas, kuriose 
mokytojais galėjo dirbti tik stačiatikių tikėjimo 
asmenys. 

Dėl to Lietuvos gyventojų noras mokytis ir 
melstis gimtąja kalba ne tik ne išnyko, bet dar 
sustiprėjo. Tai skatino Lietuvos gyventojus, 
nepaisant baudų, organizuoti slaptąjį mokymą. 
Neoficialios namų mokyklėlės išėjo į „pogrindį“. 
Įsikūrė slaptosios mokyklos, kuriose ir toliau 
mokė daraktoriai. Tikėtina, daraktoriai tapo 
raštingesni, negu kad buvo iki tol, nes absoliuti 
dauguma lietuvių skaityti ir rašyti išmokdavo 
ne valdinėse, bet slaptosiose daraktorinėse 
mokyklose. 

1864 m. Vilniuje Stanislovas Mikuckis ir 
Laurynas Ivinskis  išleido  pirmąjį elemento-
rių kirilica  „АБЕЦЕЛЕ ЖЕМАИТИШКАИ – 
ЛЪТУВИШКА“ („Abėcėlė žemaitiškai lietuviš-
ka“) (Вильнюе, 1864). Elementoriuje trumpas 
lietuvių–rusų kalbų žodynas, yra pasakojimų 
iš Rusijos istorijos. Šį elementorių Vilniaus 
generalgubernatorius M. Muravjovas 1864 m. 
birželio 5 d. pasiuntė Vilniaus cenzūros komi-
tetui ir įsakė, kad nuo šiol nepraleistų spaudai 
nė vieno elementoriaus, parašyto lotyniškais 
lietuviškais rašmenimis. Elementoriai gali būti 
spausdinami tik parašyti kirilica (graždanka). 

Vilniaus generalgubernatorius Konstantinas 
von Kaufmannas žengė dar toliau. 1865 m. rug-
sėjo 6 d. aplinkraščiu uždraudė spausdinti, įvežti 
ir platinti visus lietuviškus leidinius lotyniškais 
rašmenimis visame Rusijos Šiaurės Vakarų kraš-
te. Tą patį pakartojo ir caro vietininkas Varšuvoje 
Fiodoras Bergas39.

Lietuvių atsakas į spaudos draudimą buvo 
toks: lietuviškos knygos lotyniškomis raidėmis 
buvo spausdinamos Mažojoje Lietuvoje – Bitė-
nuose, Ragainėje, Tilžėje, net JAV ir kontrabandos 
keliu gabenamos į Lietuvą.

Per visą spaudos draudimo laikotarpį išleista 
54 leidiniai, parašyti kirilica. O per tą patį  laiko-
tarpį lietuviškų leidinių lotyniškomis raidėmis, 
išleistų Mažojoje Lietuvoje ir slapta atgabentų į 
Didžiąją Lietuvą, skaičius perkopė 1300. Be to, 
JAV išleista dar 712 lietuviški leidiniai lotyniš-
komis  raidėmis. 

Nenustebkite, kad spaudos draudimo 
pradžioje kirilicai pritarė ir kai kurie lietuvių 
inteligentai, pvz., Laurynas Ivinskis, Jonas 
Juška, Juozas Kairiūkštis, Tomas Ferdinandas 
Žilinskas ir netgi vyskupas Motiejus Valančius, 
kuris greitai tapo pagrindinis knygnešystės 
organizatorius. Jam talkino  kunigai. Tačiau 
1869 m. Šėtos klebonas Mykolas Miežinis ap-
skundė vyskupą Vilniaus generalgubernatoriui. 
Vyskupo talkininkai suimti ne tik Lieuvoje, bet 
ir Prūsijoje. 1871 m. net 47 jų teisė. 6 kunigus 
ištrėmė, 34 – įkalino. Smūgis knygnešystei, be 
abejo, didelis, bet visai nesugniuždė. 

XIXa. pabaigoje maldaknyges, kaip mokymo 
priemones, pradėjo išstumti elementoriai ir kitos 
vaikams lengviau skaitomos ir suprantamos 
lietuvių rašytojų knygutės. Gabesnieji jau galėjo 
paskaityti ir lietuviškus laikraščius. Mat 1883 m. 

pasirodė lietuviškas laikraštis „Aušra,“ o jam 
nustojus eiti, 1889 m. Tilžėje išėjo laikraštis 
„Varpas“. Nesumažėjo, o atvirkščiai – padidėjo 
lietuviškų knygų leidyba Prūsijoje40.  

Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1864–1933). 
Parašė ir 1895 m. Tilžėje išleido „Naują elemen-
torių. Vaikams dovanėlę“. 1901, 1905 ir 1907 m. 
išleido pakartotinius leidimus. Šis elementorius 
buvo didelis žingsnis pirmyn. Jame neliko maldų, 
religinių tekstų – buvo skirtas visai lietuvių tautai. 
Laikraščio „Varpas“ elementorių konkurse „Nau-
jasis elementorius“ pripažintas geriausiu. 

1897 m. Sankt Peterburgo Medicinos fakulte-
to studentas Petras Avižonis (1875–1939) parašė, 
o Jonas Jablonskis šį tą pataisė ir darbą pavadino 
„Lietuviška gramatikėlė“, kuri 1899 m. buvo šapi-
rografu padauginta ir išsiuntinėta visoms to meto 
lietuviškoms redakcijoms. Ja remdamasis Jonas 
Jablonskis parašė ir 1901 m. išleido „Lietuviškos 
kalbos gramatiką“41.  

XIX a. pabaigoje veikė privačios cerkvinės 
mokyklos ir „raštingumo mokyklos“ jaunimui, 
kuriose, be abejo, buvo mokoma rusų kalba. 
Tačiau šios mokyklos nebuvo populiarios, lietu-
viai jas tiesiog boikotavo. Jie stengėsi pirmiausia, 
nors rizikuodami būti nubausti piniginėmis 
baudomis, vaikus pamokyti slaptose mokyklose 
lietuviškai. 

Nuo 1892 m. už slaptą vaikų mokymą darak-
toriams grėsė net iki 300 rb bauda arba 3 mėnesių 
areštas. Namo, kuriame slapta vaikai mokėsi, 
savininkui – 25 rb bauda, o besimokančių vaikų 
tėvui iki – 10,5 rb bauda. Šios taisyklės galiojo 
iki 1906 m.42.

Nenoriai tėvai savo vaikus leido ir į valdi-
nes rusiškas liaudies mokyklas, bet neraštingų 
vaikų užauginti irgi nenorėjo. Stengėsi, jei turėjo 
galimybę, pirmiausia savo atžalas šiek tiek pamo-
kyti namuose lietuviškai, tik po to leido į rusišką 
liaudies mokyklą43.     

Kaip minėjau, 1865 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus 
generalgubernatorius ne tik uždraudė spaus-
dinti lietuviškas knygas lotynišku raidynu, bet 
ir jas platinti. Tuo būdu spaustuvių sandėliuose 
ir knygynuose susikaupė daug nerealizuotų 
lietuviškų knygų lotyniška abėcėle, spaustuvės 
patyrė didelių nuostolių. Tuo pagrindu 1872 m. 
liepos 22 d. Vilniaus generalgubernatorius leido 
užsilikusias leidyklų sandėliuose ir knygynuose 
maldaknyges ir religinio turinio knygeles išpar-
duoti, pvz., knygelę „Aukso amžius“. Vadovėlius 
ir kitus švietimui skirtus leidinius – konfiskuoti. 
Kaimų bendruomenės buvo raginamos statyti 
mokykloms pastatus, netgi tam reikalui nemo-
kamai skyrė miško medžiagos44. 

Tuo pasinaudojo pasiilgę maldaknygių ti-
kintieji, knygnešiai ir kiti maldaknyges pirkdavo 
glėbiais. 

Norint mokyti vaikus, buvo reikalingi 
lietuviški elementoriai ar bent knygutės. Tuo 
metu atsirado entuziastų mokytojų, gydytojų, 
inžinierių ir kitų specialybių asmenų, kurie rašė 
ir leido vadovėlius. Ne visiems vienodai gerai 
sekėsi, bet svarbiausia – vaikai turėjo elementorių 
ar net vadovėlį.

Petro Vileišio knygutės 
ir vadovėliai

Spaudos draudimo laikotarpiu būta ir 
malonių kuriozų. Pvz., per Sankt Peterburgo 

36 Пербая всеобщая перепись населенiя Россiйcкой 
имперiи, 1897. Виленская губернiя. Тетпадь первая, 1900, 
VLE, t. 13, Vilnius, 2008, p. 414.

37Vilniaus golgota, Vilnius, 1930, p. 57.
38 Vilnius ir Vilniaus kraštas, Kaunas, 1932, p. 156
39 Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, 

Vilnius, 2004, p. 7.
40 XXI a., 2008, p. 47.
41 MLTE, t. 1, Vilnius, 1966, p. 133.
42 VLE, t. 22, Vilnius, 2012, p. 55.
43 LE, t. 15, Vilnius, 1990, p. 755.
44 V. Merkys, Draudžiamos lietuviškos spaudos kelias 

1864–1904 m., Vilnius, p. 8. 1994. LE, t. 15, Vilnius, 
1990, p.755.

45 V. Stonienė, Lietuvos knyga ir visuominė, Vilnius, 
2003, p. 102.
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Linkmenys Pirmojo pasaulinio karo metu

cenzūros neapsižiūrėjimą 1877 m. Jelgavoje 
išėjo „Kancyonas“, o 1879 m. Vilniuje – „ Se-
nas aukso altorius“ ir „Naujas aukso altorius“ 
lotynišku raidynu. Šioje srityje sumanumu 
pasižymėjo pasvalietis Petras Vileišis (1851–
1926), kuris aukso medaliu buvo baigęs Šiaulių 
gimnaziją. Vėliau, 1874 m. – Sankt Peterburgo 
universiteto Fizikos ir matematikos fakultete 
matematikos studijas, o 1880 m. – Sankt Peter-
burgo kelių inžinierių institutą. 1877 m., kai 
visoje Rusijos imperijoje buvo uždrausta spaus-
dinti ir platinti literatūrą lotynišku raidynu, jis 
sugebėjo iš Sankt Peterburgo cenzūros komite-
to gauti leidimą ir legaliai išspausdinti ne tik 
savo paties parašytas 4 lietuviškas knygutes,  
bet ir Lauryno Ivinskio 1878 m. kalendorių 
lotynišku raidynu. Be legaliai išspausdintų 
Sankt Peterburge 4 knygučių, Petras Vileišis 
savo lėšomis išspausdino apie 50 knygučių 
įvairiomis temomis Mažojoje Lietuvoje, tiksliau 
Bitėnuose, Ragainėje, Tilžėje ir 7 JAV. Keletą 
jo parašytų ir išleistų vadovėlių išvardinsiu: 
„Populiariszkas rankvedis Fyzikos“. Tai 99 p. 
vadovėlis, išleistas 1899 m. JAV. 1905 m. „Vil-
niaus žinių“ spaustuvėje P. Vileišis šį vadovėlį 
išleido pakartotinai45.   

Tęsinys kitame numeryje

S. Mikuckio ir L. Ivinskio elementoriaus titulinis puslapis

A. Kriščiukaičio-Aišbės „Naujas elementorius“
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Tautinė mažuma ar tautinė bendrija?
Algimantas ZOLUBAS, Vilnius

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Lietuvos politinė partija, pasivadinusi 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) (lenk. 
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, AWPL), 
skelbiasi atstovaujanti tautinių mažumų in-
teresams, todėl pretenzingai kišasi į Lietuvos 
Respublikos tautinių mažumų įstatymo pa-
keitimą. Tokią galimybę ji mato dėl įstatymo 
leidėjo klaidingai traktuojamų sąvokų. 

Paskelbtame Lietuvos Respublikos tau-
tinių mažumų įstatymo pakeitimo projekte 
(Žin., 1989, Nr. 34-485; 1991, Nr. 4-117) var-
tojamos sąvokos:

1.Tautinė (etninė) mažuma – grupė as-
menų, gyvenančių Lietuvos Respublikoje 

bei laisva valia pasirinkusių priklausomybę 
ne lietuvių, o kitai tautai ar kuriai nors 
etninei grupei.

2.Asmuo, priklausantis tautinei (etni-
nei) mažumai – asmuo, laisva valia pasi-
rinkęs priklausomybę kuriai nors tautinei 
mažumai ar etninei grupei ir siekiantis 
išsaugoti savo tautos ar etninės grupės kul-
tūrą – kalbą, tradicijas, papročius, tautinę 
ar etninę savimonę.

Iš tikrųjų tautinė mažuma valstybėje yra 
tautinė-etninė grupė, kuri neturi pasaulyje 
savo tautinės valstybės (Lietuvoje – karai-
mai, totoriai, romai ir kt.), o tautinė bendrija 

valstybėje yra tautinė-etninė grupė, kuri už 
valstybės ribų turi savo tautinę valstybę 
(Lietuvoje – rusai, lenkai, žydai, vokiečiai, 
ukrainiečiai ir kt.). Todėl pastarosioms tau-
tybėms taikytini Tautinių bendrijų įstatai, o 
ne Tautinių mažumų įstatymas. 

Asmens priklausomybę tautinei bendri-
jai ar tautinei mažumai lemia tautinės mažu-
mos ar tautinės bendrijos apibrėžimas.

Civilizuotas pasaulis, vertindamas 
tautines mažumas bei saugodamas kaip 
tautinės kultūros reliktą nuo išnykimo, 
joms taiko tautinių mažumų įstatymus. 
Tautinėms bendrijoms toks įstatymas 

netaikomas, jų kultūrinio paveldo (pvz., 
kalbos) išnykimui joks pavojus negresia, 
nes yra to paveldo saugotojos – tautinės 
valstybės už tos valstybės, kurioje gyvena 
bendrija, ribų.

Tiek tautinių mažumų, tiek tautinių ben-
drijų nariai, jei jie yra Lietuvos piliečiai, yra 
lietuviai, lietuvių pilietinės tautos atstovai, 
nors ir yra kitokios kilmės.

Lietuvos lenkų pretenzijos sau taikyti 
Tautinių mažumų įstatymą ir tuo pelnyti 
išskirtines privilegijas yra absurdiškas nesu-
sipratimas. Tai turėtų suvokti ir įsisąmoninti 
įstatymų leidėjai ir įstatymų vykdytojai.

Lenkijos lietuviai kreipėsi į apaštališkąjį nuncijų Lenkijoje
Artėjant Vėlinėms ir galvojant apie miru-

siųjų bei žuvusiųjų atminimą Lenkijos lietu-
vių bendruomenė, Lenkijos lietuvių draugija 
ir Šv. Kazimiero draugija kreipėsi į apaštališ-
kąjį nuncijų Lenkijoje, prašydamos, kad jis su-
sidomėtų tuo, kas vyksta Berznyko kapinėse, 
kad nebūtų niekinamas čia palaidotų karių 
atminimas bei skatinama tautinė nesantaika. 
Prašė taip pat padėti lietuvių bendruomenei 
atgauti savo orumą. Pasak laiško signatarų, 
kiekvienas karys, atidavęs gyvybę dėl savo 
Tėvynės, yra vertas katalikiškos atjautos ir 
dvasios ramybės. Todėl Lenkijoje veikiančios 
lietuvių organizacijos norėtų apginti Lietuvos 
karius, palaidotus Berznyko kapinėse, nuo 
niekinimo ir žeminimo.

Prie laiško buvo pridėta 11 nuotraukų 
(su aprašymais), kuriose įamžinti lietuvių 
karių kapai ir paminklas bei visi juos su-
pantys paminklai: Panerių, Nemuno mūšio 
ir šiais metais pastatytas su atmintinėmis 
lentomis „Akmenys šauks“, taip pat pa-
minklinės lentos su vietovių Lietuvoje ir 
Baltarusijoje pavadinimais. Pridėtos ir nuo-
traukos, kur lietuviškų mokyklų mokiniai 
deda gėlių prie Lietuvos savanorių kapų, o 
Seinų miesto burmistras Janas Stanislavas 
Kapas (Jan Stanisław Kap), Miesto tarybos 
pirmininkas Andžejus Mocarskis (Andrzej 
Mocarski) ir Eugenija Milevska (Eugenia 
Milewska) – prie kryžiaus patvoryje.

(ig), „Aušra“, 2013/21

______________________________
Punskas-Seinai, 2013-10-28

Apaštališkajam Nuncijui Lenkijoje
Abp Celestino Migliore
Aleja J. Ch. Szucha 12, skr. poczt. 163, 

00-582 Warszawa

Jūsų Ekscelencija,
kreipiamės į Jūsų Ekscelenciją prašydami 

padėti išspręsti daugelį metų mus, Lenki-
joje gyvenančius lietuvius, neraminančią, 
skaudžią padėtį Elko vyskupijos Berznyko 
(Berżniki) parapijos kapinėse. Čia statomi 
„paminklai“, žeidžiantys lietuvius bei 
kurstantys tautinę nesantaiką, tiksliau – ska-

tinantys neapykantą mums. Tai daroma 
katalikų parapijai priklausančiose kapinėse, 
į tuos darbus labai aktyviai įsitraukia pats 
Berznyko parapijos klebonas Władysław 
Napiórkowski.

2010 metų sausio 29 d. Lenkijos lietuvių 
bendruomenė raštu kreipėsi į savo vyskupą 
Jerzy Mazur. Jam rašėme: „Mūsų giliu įsiti-
kinimu, įrašo (obeliske) turinys neatspindi 
krikščioniškosios Bažnyčios misijos, o dau-
giau skatina nesantaiką tarp lietuvių ir len-
kų, žeidžia čia gyvenančius lietuvius, skatina 
grupinę atsakomybę už praeities įvykius. 
Neneigiame poreikio įamžinti nekaltų aukų 
atminimą, tačiau susirūpinome katalikiškąja 
įamžinimo išraiška ir apskritai įamžinimo 
kultūra. Palikdami istorikams įrašo turinio 
analizę, norime atkreipti dėmesį, kad Seini-
jos lietuviai po vietos žydų bendruomenės 
buvo antra daugiausia skriaudų nuo vo-
kiečių nacistų neapykantos patyrusi ben-
druomenė šiame krašte. Jų likimas, sunkūs 
išgyvenimai, laikysena vokiečių okupacijos 
metais ir kaina, kurią sumokėjo, yra verti 
didesnio jautrumo tų, kurie įamžindami 
orius ir teisingus praranda katalikišką savo 
kūrinio vertės pajutimą ir tiesiogiai skatina 
nesantaiką bei pažemina vieną iš čia gyve-
nančių tautinių bendruomenių.“ Vyskupas, 
atsakydamas į raštą, ragino būti kantrius, 
tačiau nerado jokio šio klausimo sprendimo, 
tiksliau – tose kapinėse ir toliau vienas po 
kito ėmė dygti „paminklai“, skatinantys 
neapykantą lietuviams ir tautinę nesantaiką 
tarp šiose žemėse gyvenančių tautų.

2011 metais tų pačių Berznyko kapinių 
patvoryje (vietoje, kur seniau tradiciškai 
buvo laidojami savižudžiai) atsirado „pa-
minklas“ neva Lietuvos kariams su įrašu: 
„Įamžiname Lietuvos karių, kurie 1920 
metais kartu su Raudonąja armija įsiveržė į 
Lenkijos teritoriją, poilsio vietą. Klebonas“. 
(Pridedama nuotraukos)

Taigi Lietuvos kariams savanoriams, 
gynusiems šias žemes, Lietuva paminklą jau 
pastatė 2005 metais. Tad akivaizdu, kad šis 
patvoryje, anot kai kurių Lenkijos istorikų, 
yra lenkų kultūroje iki šiol nematytas reiški-
nys, t. y. pagerbimas paniekinant.

Berznyko kapinės

kad nebūtų niekinamas čia palaidotų karių 
atminimas bei skatinama tautinė nesantaika, 
padėti mūsų mažai ir silpnai lietuvių ben-
druomenei atgauti savo orumą. Mes labai 
norėtume apginti mūsų tautiečius, palaido-
tus Berznyko kapinėse, nuo paniekinimo ir 
žeminimo, nes kiekvienas karys, atidavęs 
gyvybę dėl savo Tėvynės, yra vertas katali-
kiškos atjautos ir dvasios ramybės.

Su didžiausia pagarba ir meile Kristuje,
Lenkijos lietuvių bendruomenės valdy-

bos pirmininkas Jonas Vydra,
Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas 

Algirdas Vaicekauskas,
Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugi-

jos pirmininkas Algirdas Vektorius

Susipažinti:
Apaštališkajam Nuncijui Lietuvo-

je – arkivyskupui Peteriui Stephanui 
ZURBRIGGENUI

Šaltinis: www.punskas.pl

Šiais metais kapinėse vėl pastatyti nauji 
„paminklai“. Lietuvos karių palaidojimo 
vieta iš visų pusių jau supama nesantaiką 
skatinančių akmenų. (Pridedama nuo-
traukos)

Kiekvieną dieną į Berznyko kapines 
ateina žmonės lankyti savo artimųjų kapų, 
jie mato šiuos „paminklus“, skaito įrašus, 
čia atvažiuoja lenkai ir lietuviai mokiniai, 
uždega žvakutes ant savo tautos žuvusiųjų 
kapų ir skaito įrašus, skatinančius nepa-
garbą, šaukiančius imtis keršto, sėjančius 
nesantaikos grūdą. Ir tie jauni žmonės pasės 
tą grūdą ateities kartoms. Ar to siekiama? Ar 
šiandienos Katalikų Bažnyčia nori skleisti 
neapykantą tarp tautų? Ar ši vieta, Berznyko 
kapinės, vis dėlto iškreipia tikrąją kataliky-
bės idėją?

Apaštališkasis Nuncijau,
tvirtai pasitikėdami Jūsų išmintimi bei 

teisingumo jutimu nuoširdžiai prašom ištirti 
esamą padėtį Berznyko parapijos kapinėse, 

Lietuvos muziejai

Išleistas jau septintas Vytauto Didžiojo karo muziejaus almanachas
Nuo 2006-ųjų nedideliu tiražu leidžiamas 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus almanachas 
šiais metais yra jau septintas*. Jame – tradicinė-
mis tapusiomis kai kurios rubrikos: amžininkų 
prisiminimai apie brg. gen. Vladą Nagevičių, 
įdomiausi metų eksponatai, publikacijos apie 
muziejų spaudoje, metų parodos, istorinė 
(1971–1975) ir metų kronikos.

Gausiai iliustruotame muziejaus metraštyje 
publikuojama muziejininkų paskelbta medžiaga 
apie ilgakočių ginklų rūšį alebardas, jų raidą ir 
puošybą XV–XVIII a., apie karinius elementus 
senuosiuose kartografiniuose žemėlapiuose. 
Skaitytojus sudomins straipsniai apie ryškias 
praeities asmenybes LDK didįjį etmoną Jonušą 
Radvilą (1612–1655) ir LDK grafą Juozapą An-
taną Kosakovskį (1772–1842), apie Linkaičių 
artilerijos dirbtuvių produkcijos svarbą ir 2012 
m. muziejaus fondus papildžiusią prof. habil. dr. 
Algimanto Miškinio dovanotą Kauno tvirtovės 

planų negatyvų kolekciją. Leidinyje aprašomi 
tragiški dviejų muziejaus direktorių – Juozo 
Šarausko (1894–1941) ir Broniaus Žekonio 
(1911–1944) – likimai. Jie buvo sušaudyti, mu-
ziejaus vadovais išbuvę vos po pusmetį. 

2012-uosius paskelbus Muziejų metais ir 
per šalį nuvilnijus įvairiausių renginių bangai, 
almanache rasime vizijas apie ateities muziejų, 
mintis apie ekskursijų vadovo darbo specifiką. 

Leidinį parengė redakcinė kolegija: komi-
sijos pirmininkas ir atsakingasis redaktorius – 
Eduardas Brusokas, LDK karybos istorijos ir 
archeologijos skyriaus vedėjas. Komisijos nariai: 
dr. Aušra Jurevičiūtė, Naujausiųjų laikų kary-
bos istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė, 
Regina Rajeckienė, Edukacijos ir informacijos 
skyriaus Informacijos poskyrio vedėja, dr. An-
driejus Stoliarovas, Karybos istorijos (1795–1940) 
skyriaus vyriausiasis muziejininkas. Laikinieji 
komisijos nariai: Marius Pečiulis, Karybos istori-

jos (1795–1940) skyriaus vyriausiasis muziejinin-
kas, Lina Kasparaitė, Edukacijos ir informacijos 
skyriaus vyriausioji muziejininkė.

Kalbos redaktorius Žilvinas Tamošaitis, 
fotografas Artūras Užgalis, dizainerė Vaiva 
Šimonienė. 

Almanacho turinį rasite čia (pdf failas): 
http://kariuomene.kam.lt/download/55427/almanac
has%20vdkm%202012%20metais.pdf.

*Almanachas „Vytauto Didžiojo karo muzie-
jus 2012 metais“. Kaunas, 2013, 224 p. Tiražas 

250 egz. Išleido Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministerija ir Vytauto Didžiojo karo 

muziejus. Spausdino Lietuvos kariuomenės Karo 
kartografijos centras.

Regina RAJECKIENĖ, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus Informacijos poskyrio vedėja 

Artūro Užgalio nuotr.
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Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia

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

Švč. Mergelės Marijos Apreiš-
kimo cerkvės klebonas –

 vyskupas Josyfas Milianas

2008 m. lapkričio 1 d. šios bažnyčios kle-
bonu paskirtas studitas t. Josyfas Milianas, 
greitai įšventintas į vyskupus. Tačiau ir tapęs 
vyskupu likosi šios cerkvės klebonu, šias 
pareigas eina ir šiandieną.  

2009 m. balandžio 16 d. popiežius Bene-
diktas XVI palaimino UKGC vyskupų sinodo 
sprendimą paskirti t. Josyfą Milianą Kijevo 
vyskupijos vyskupu pagalbininku. 

2009 m. birželio 18 d. Kristaus Prisikėlimo 
Patriarchaliniame Sobore vyko vyskupo Josy-
fo inauguracija (chirotonija), kurioje dalyvavo 
kardinolas Liubomyras, apaštalinis nuncijus 
Ukrainoje arkivyskupas Ivanas Jurkovyčius, 
20 UKGC ir Lotynų apeigų bažnyčios Ukrai-
noje archijerėjų ir  vyskupų, per 100 kunigų 
ir daug tikinčiųjų – pasauliečių. Liturgijai 
vadovavo Peremyšlio–Varšuvos metropolitas 
vyskupas Ivanas Martyniakas.

Šis svarbus – pirmas naujųjų laikų 
UGKC įvykis Kijeve – pirmas įšventinimas į 
vyskupus priminė, kad prieš 400 metų Kije-
vo metropolitas Mychailas Ragoza inicijavo 
ir kartu su Kijevo metropolijos vyskupų 
sinodu nusprendė atnaujinti Ukrainos cer-
kvės vienybę su Apaštalų Sostu, išsaugant 
Rytų krikščioniškas tradicijas ir bažnytinį 
bei etnokultūrinį savarankiškumą (primin-
tina, kad 1596 m. buvo sudaryta Brastos 
bažnytinė unija, o 2017 m. minėsime 400 
metų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino, tapusio 
Brastos bažnytinės unijos praktišku įgyven-
dintoju, jubiliejų).

Keletas biografinių vyskupo 
Josyfo Miliano veiklos akcentų

Ivanas Milianas, būsimasis vyskupas 
Josyfas, gimė 1956 m. liepos 6 d. Lvovo 
srityje, Gorodocko rajono Dobrianų kaime, 
graikų apeigų katalikų šeimoje (soviet-
mečiu ši bažnyčia ir jos tikintieji buvo 
giliame pogrindyje). Mokėsi Dobrianų 
aštuonmetėje mokykloje (1963–1971), vi-
durinėje, o atlikęs privalomą karinę tarny-
bą sovietinėje armijoje (1974–1976), dirbo 
įvairius darbus, o 1984–1990 m. iki UGKC 
išeinant iš pogrindžio – Lvovo biofizinėje 
gamykloje.

Dobrianų Šv. Jono Auksaburnio pogrin-
džio parapiją aptarnavo vienuolis studitas 
Vasilis Voroneckis, iš kurio Ivanas sužinojo 
apie studitų vienuoliją, pogrindžio semina-
riją. 1979 m. sausio 5 d. įstojo į vienuoliją, 
pradėjo kandidatūrą. Po 4 metų – 1983 m. 

kovo 8 d. – sudėjo amžinuosius įžadus ir 
priėmė naują Josyfo (Juozapo) vardą. Mokėsi 
pogrindžio seminarijoje. 1984 m. gegužės 
9 d. buvo įšventintas į diakonus, o tų pačių 
metų gruodžio 30 d. vyskupas Volodymyras 
Sterniukas įšventino jį į kunigus.

Būsimasis vyskupas sovietmečiu pogrin-
dyje katechizavo vaikus bei jaunimą, įvai-
riose parapijose (Javorovo, Peremyšlianų ir 
kitose) aptarnavo tikinčiuosius. UGKC išėjus 
iš pogrindžio aptarnavo Zoločinsko rajono 
kaimus (Unevo kaimo parapija).

Legalizavus UGKC tapo Šv. pranašo Iljos 
vienuolyno vienuoliu ir aptarnavo Jaremčios 
miestelio ir Jamnos kaimą (Nadvirno deka-
natas, Ivano – Frankivsko eparchija).

1990 m. sugrąžinus Šv. Juro katedrą 
(soborą) Lvove, talkininkavo jame. 1992 m. 
paskirtas Šv. Josyfo vienuolyno Lvove vy-
resniuoju. Nuo 1993 m. vyskupo Myroslavo 
paskirtas krikščioniškų jaunimo organizaci-
jų dvasios vadu. Po ketverių metų – 1997 m. 
vasario mėnesį – Patriarchinės komisijos 
jaunimo klausimams vadovu, o kovo 
mėnesį – Švč. Eucharistijos bažnyčios (ji 
yra UGKC jaunimo dvasingumo centras) 
klebonu.

1992 m. pradėjo studijas Liublino ka-
talikiškojo universiteto Liturginiame-pas-
toraciniame institute (1992–1997). 1996 m. 
birželyje apgynė magistrinį darbą, tapo 
teologijos magistru. O 1997 m. birželio 12 d. 
apgynęs licenciatą tęsė darbą prie daktaro 
disertacijos „Pasauliečių krikščioniškas 
ugdymas metropolito Andriejaus Šeptyckio 

raštuose“.
Nuo 1998 m. vysku-

pas Juozapas įgyven-
dino savo tikslą, ėmė 
organizuoti kalėdinius 
festivalius „Didžioji Ka-
lėda“. O 1998 m. gegužės 
UGKC vadovybė pasky-
rė jį dirbti Popiežiškosios 
Katalikiškojo ugdymo 
kongregacijos ir Romos 
vikariato sukurtame Eu-
ropos akademinio dva-
singumo komitete.

Kardinolo Liubomy-
ro dekretu 2008 m. lap-
kričio 1 d. paskirtas Kije-
vo Švč. Mergelės Marijos 
Apreiškimo bažnyčios 
prie Patriarchalinio So-
boro klebonu ir Kijevo 
arkivyskupijos Kultūros 
komisijos vadovu.

Nuo 2009 m. jis pa-
skirtas Pastoracinės 
migracijos skyriaus va-
dovu – atsakingas už 
valstybes, kuriose nėra 
vyskupinių struktūrų 
(Graikų apeigų kata-
likų), tačiau yra Grai-
kų apeigų tikintieji ir 

dvasininkai. Tokių šalių pasaulyje yra 37. 
Tarp jų Japonija, Indija, Afrika, Paragvajus 
ir daugelis kitų. Šioms šalims priklauso ir 
visas Pabaltijys, todėl vyskupas, kaip jis 
pats sako, palyginti dažnas svečias Lie-
tuvoje, nes daugelio šalių dar nesuspėjo 
aplankyti... Vyskupas juokauja: Mano vys-
kupija – pati didžiausia.

Vykdamas į Estiją vyskupas Josyfas 
2011 m. spalio 19–20 d. lankėsi ir Lietuvoje. 
Pirmąsyk lankydamasis Lietuvoje vysku-
pas Josyfas Milianas per labai trumpą ir 
įtemptą laiką ne tik daug spėjo pamatyti, 
tačiau liko sužavėtas Vilniaus grožiu. Tad 
esant galimybei jis vėl stengiasi atvykti, 
kad galėtų daugiau pabendrauti su ukrai-
niečių diaspora Lietuvoje bei Švč. Trejybės 
bažnyčios parapijiečiais. Pasinaudodama 
proga straipsnio autorė nori pasidžiaugti, 
kad 2012 m. kovo 26 d. vyskupas Josyfas 
Milianas pabuvojo ir autorės sodyboje 
Skapiškyje (Kupiškio r.), susipažino su ten 
kaupiama ukrainistika, plačiau sužinojo ir 
apie arkivyskupą M. Reinį...

Be tokios plačios veiklos, Kijevo 
arkivyskupijos vyskupo pagalbininkas 
vyskupas Josyfas Milianas nuo 2009 m. 
rūpinasi Kristaus Prisikėlimo Soboro statybos 

lėšomis, kaip UKGC Patriarchalinio Soboro 
statybos stebėjimo tarybos pirmininkas. 
Rūpestis lėšų telkimu statybai – tai dar viena 
iš gausybės vyskupo Josyfo pareigybių.

UGKC Patriarchato sosto 
persikėlimas į Kijevą

2005 m. rugpjūčio 21 d. itin svarbi 
Graikų apeigų katalikų bažnyčios nūdienos 
istorijai. UGKC Patriarcho sostas (centras 
ir vadovybė) iš Lvovo Šv. Juro katedros 
persikėlė į Kijevą. Primintina, kad dar 2004 m. 
balandžio 14 d. Kijevo Haličo metropolijos 
metropolitas kardinolas Liubomyras kreipėsi 
į tikinčiuosius UGKC centro perkėlimo į 
Kijevą įtvirtinamo proga. 

Grįžimas po tiek metų į Kijevą tapo 
didžiule švente visiems Graikų apeigų 
katalikams tiek Ukrainoje, tiek diasporoje. 
Buvo atkurta istorinė teisybė, kai Jekaterina 
II, kaip jau minėta, iš dešiniakrantės Ukrai-
nos – Kijevo, kur tuo metu buvo UGKC 
vadovas – išvarė Graikų (Rytų) apeigų 
katalikus. 

Tęsinys kitame numeryje
Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Užs. Nr.31

Medinė Švč. Mergelės Marijos 
Apreiškimo cerkvė

Svečiai ukrainiečiai Skapiškyje prie koplytstulpio Dievo tarnui  arkivyskupui Mečislovui Reiniui 
2012 m. kovo 26 d.  Iš kairės: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM – Vilnius,  djakas Ihoris 
Sverida – Talinas, vyskupas Josyfas Milianas – Kijevas, protoigumenas t. Panteleimonas 

(Michailas Salamacha) OSBM – Lvovas, vyskupo sekretorius  t. Vasyl Potočniak – 
Kijevas ir vairuotojas Mykola Pryniovas – Kijevas

Vyskupas Josyfas Milianas Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje su pirmąją šv. Komuniją 
priėmusiais berniukais (Ričardu Šertvyčiu (prieš vyskupą dešinėje) ir Orestu Pankivu – kairėje),

 jų tėveliais ir artimaisiais bei dvasininkais
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Šv. Jeronimo premijos laureatai – 
vertėjai Povilas Gasiulis ir Mihkel Loodus

2013 m. Šv. Jeronimo premijos

Mihkel Loodus 2013 m. Šv. Jeronimo 
premija skirta už meniškai ir profesionaliai 
išverstus lietuvių literatūros kūrinius, 
už ilgametį dėmesį, atsidavimą lietuvių 
literatūrai ir rūpestį jos sklaida Estijoje.

Vertinimo komisija – vertėjas, 2012 m. 
Šv. Jeronimo premijos laureatas Georgijus 
Jefremovas, LLVS valdybos narė Rūta 
Jonynaitė, vertėja Aida Krilavičienė, LLVS 
valdybos narė Laima Masytė, Kultūros mi-
nisterijos vyr. specialistė Vilija Motiekienė.

Nuo pat 1960 m., kai Tartu universite-
te baigė estų kalbą ir literatūrą, Mihkelio 
Looduso veikla siejosi ne tik su knygomis, 
spausdintu žodžiu, bet ir su Lietuva bei 
lietuvių literatūra. Savarankiškai išmokęs 
lietuvių kalbą, pirmąjį lietuvių literatūros 
vertimą M. Loodusas parengė dar 1956 m. 
Pradėjęs nuo Salomėjos Nėries poezijos ir 
Jono Biliūno apsakymo, per daugiau kaip 
penkis dešimtmečius jis išvertė įspūdingą 
gausybę lietuvių prozos, poezijos, dramos 
kūrinių. M Looduso dėka Estijos skaityto-
jai pažino pamatinius lietuvių literatūros 
veikalus: Vinco Mykolaičio-Putino „Alto-
rių šešėly“, Ievos Simonaitytės „Aukštujų 
Šimonių likimas“, Jono Avyžiaus „Sodybų 
tuštėjimo metas“, Antano Škėmos „Balta 
drobulė“, perskaitė daugybę iškilių lietuvių 
prozininkų knygų – Juozo Apučio, Romu-
aldo Granausko, Ramūno Klimo, Vytauto 
Bubnio, Kazio Sajos, Mykolo Sluckio, Romu-
aldo Lankausko, Raimondo Kašausko, Da-
nieliaus Mušinsko, Sauliaus Šaltenio ir kitų. 
Tikras lietuvių poezijos žinovas ir mylėtojas, 
šis vertėjas estiškai prakalbino Kristijoną 
Donelaitį, Maironį, Janiną Degutytę, Juditą 
Vaičiūnaitę, Marcelijų Martinaitį, Justiną 

Marcinkevičių, Sigitą Gedą, Algimantą Bal-
takį. Maža to, jis išvertė visą pluoštą lietu-
viškos dramaturgijos – Juozo Grušo, Kazio 
Borutos, Justino Marcinkevičiaus, Raimundo 
Samulevičiaus, Kazio Sajos, Sigito Parulskio 
draminių kūrinių.

Lietuvos bičiulis M. Loodus yra pa-
rengęs nemažai straipsnių apie lietuvių 
kūrėjus – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, 
Kristijoną Donelaitį, Marcelijų Martinaitį, 
Justiną Marcinkevičių, – apie lietuvių ir estų 
literatūrinius ryšius, yra rašęs įvairiausiomis 
Lietuvos kultūros gyvenimo temomis, dau-
gybę kartų kalbėjęs apie Lietuvą ir lietuvių 
literatūrą Estijos radijo ir televizijos laidose. 
Už nenuilstamas pastangas puoselėjant lie-
tuvių ir estų kultūrų draugystę 2002 m. buvo 
apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

M. Loodus, Estijos Rašytojų sąjungos 
narys nuo 1976 m., 2010-aisiais įstojo į 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungą. LLVS 
interneto svetainėje pateikiamas įspūdingas 
šio darbštaus vertėjo darbų sąrašas.

Povilui Gasiuliui 2013 m. Šv. Jeronimo 
premija skirta už ištikimybę amerikiečių 
literatūros meistrams Johnui Dos Passosui 
ir Kurtui Vonnegutui, už puikiai perteiktą 
originalą, individualizuotą įvairių socialinių 
sluoksnių kalbą, žargoną.

Šv. Jeronimo premiją P. Gasiuliui skyrė 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos ko-
misija (Pranas Bieliauskas, Diana Bučiūtė, 
dr. Rita Miliūnaitė, Jonė Ramunytė, Dalia 
Judita Vabalienė), atsižvelgusi ne tik į trejų 
pastarųjų metų vertimus (Kurt Vonnegut 
„Telaimina jus Dievas, pone Rouzvoteri, 
arba Perlai kiaulėms“, John Dos Passos 

„Manhatano stotis“), bet ir į didžiulį ankstes-
nį šio vertėjo indėlį supažindinant lietuvių 
skaitytoją su žymiausių užsienio literatūros 
meistrų kūryba.

Povilas Gasiulis buvo išrinktas 2012 m. 
Vertėjo krėslo premijos laureatu už John Dos 
Passos romano „Manhatano stotis“ vertimą 
(Vertėjo krėslą įteikė Lietuvių PEN centras 
ir Kultūros ministerija).

P. Gasiulis gimė 1944 m. Medeiniuose, 
Utenos apskrityje. Gyvena Biržuose, kur 
daugelį metų dirbo pedagogo darbą, moky-
kloje dėstė anglų kalbą. Greta to bemaž per 
penkias dešimtis metų (pirmasis vertimas – 
Jerome David Salinger „Rugiuose prie be-
dugnės“, „Vaga“, 1966) vertėjas lietuviškai 
prakalbino tokius žymius autorius, kaip 
Ernest Hemingway („Fiesta“, „Kam skam-
bina varpai“), James Joyce („Dubliniečiai“, 
„Menininko jaunų dienų portretas“), Kurt 
Vonnegut („Skerdykla Nr. 5“, „Čempionų 
pusryčiai“ ir kt.), John Dos Passos („Ketu-
riasdešimt antroji paralelė“, „Manhatano 
stotis“) ir kt. Daugelis P. Gasiulio vertimų 
buvo leidžiami pakartotinai, kai kurie netgi 
ne vieną kartą (J. D. Salinger. „Rugiuose 
prie bedugnės“: per 1966–2008 m. – viso 
septyni leidimai).

Šv. Jeronimo premiją lietuvių literatū-
ros vertėjui į užsienio kalbą 2006 m. įsteigė 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kartu 
su Kultūros ministerija. Premija skiriama 
už profesionaliai, meniškai į užsienio kalbą 
išverstus kūrinius, už lietuvių literatūros 
populiarinimą užsienyje. Premijos tikslas – 
įvertinti ir skatinti lietuvių literatūros vertėjo 
darbą ir indėlį į tarptautinius kultūros mai-
nus, Lietuvos nacionalinės kultūros sklaidą 

Vertėjas Povilas Gasiulis

užsienyje, patrauklaus Lietuvos valstybės 
įvaizdžio kūrimą.

Šv. Jeronimo premija užsienio grožinės ir 
humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių 
kalbą įsteigta 2005 m. Lietuvos literatūros 
vertėjų sąjungos. Premija skiriama užsienio 
grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui 
į lietuvių kalbą už profesionalius ir meniškus 
pastarųjų trejų  metų vertimus, už nuopel-
nus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, 
meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų 
ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir ska-
tinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į 
Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų 
dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, 
kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

Laureatai pagerbti rugsėjo 30 d., minint 
Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną. 
Jiems įteikta piniginė premija ir diplomas.

Lietuvos literatūros vertėjų
 sąjungos inform.

Lietuvos universitetų istorija

Vilniaus universiteto Orientalistikos centro 20-metis
Vilniaus universiteto Orientalistikos cen-

tro 20-mečio proga korespondentas Romas 
Vorevičius kalbina šio universiteto dėstytoją 
afrikanistą dr. Gediminą Degėsį, aplankiusį 
egzotiškąją Afriką ir visuomenei pristačiusį 
savo fotografijų parodą „Sawubona, Afrika!“ 
(zulų k. Sveika, Afrika!“).

,,Vorutos” redakcija, sveikindama 
minėto jubiliejaus proga, prašo prisiminti 
vieną pastarųjų šios sukakties renginių – 
,,Sawubona, Afrika!”…

Pagal Vilniaus universiteto Orientalis-
tikos centro, kuriam sėkmingai vadovauja 
prof. Audrius Beinorius, jubiliejinių metų 
renginių programą palydime mano fotogra-
fijų, kuriose atsispindi Rytų ir Pietų Afrika, 
parodų ciklu. Per 40 nuotraukų eksponuoja-
ma Vilniaus universitete. Bemaž 2000 tautų 
ir tautelių turtingas kontinentas tarsi byloja 
žmonijos, mūsų ištakas, iš dalies atspindi 
kai kurių kultūrų raidą ir dėsningumus. 
Afrikos valstybės pasaulį ir mus domina 
savo kontrastais. Manyčiau, kad reikėtų 
bendradarbiauti ir su universitetais...

Pristatydamas parodą, lengvai ironi-
zuodamas pabrėžėte, jog tarsi ir Europoje, 
ir Lietuvoje esti daugelis netyrinėtų veikų, 
,,ir kam gi mums toji Afrika…”?

Nesu pirmasis lietuvis, dažnai besilankąs 
šiame kontinente. Dar prieš pusantro šimt-
mečio lietuvių keliautojų lankytasi Afrikoje. 
Tačiau turėtume ambicijų visuomenei, ir 
ypač studentijai, šį žemyną pateikti tyrinė-
tojų akimis. Remdamasis esamais ir planuo-
jamais moksliniais tyrimais, pažymėčiau, 
jog Vakarų Europos afrikanistai Amadin 
Ampate Ba, Frankas Viletas (Frank Willett) 
savo atradimais mus skatina ieškoti ir rasti. 
Vienas mokslinio tyrimo pamatų – suahelių 
kalba, kuria pasaulyje kalba apie 100 milijo-
nų žmonių, beje, kurią dėstau ir universitete. 

Dr. Gediminas Degėsys Afrikoje

Išsamesnius tyrimus ketinu atlikti šių metų 
pabaigoje, o tai būtų didelių mokslinių už-
mojų ir strategijų tąsa. Tyrinėjant Afriką ne-
dviprasmiškai sudomino tarsi ,,nuo medžių 
nukeltos” drožinėtos kaukės, iš dalies – žirgo 
ir raitelio atvaizdai, ritualinės apeigos, so-
cialiniai papročiai, grožio samprata, išties 
ne muziejinės paskirties skulptūrėlės, taip 
primenančios mūsų Rūpintojėlius. O spalvų 
dermės? Ne paslaptis, jog kompozitorius 
Julius Juzeliūnas afrikiečių dainavimuose iš-
girdo ir mūsų… sutartinių skambesį, o gal… 
prigimtį. Ar tai neturėtų mūsų dominti?

Terminas ,,primityvus” dažniausiai 
vartojamas apibūdinant Užsachario Afri-
kos meną?

Takoskyra tarp ,,primityvumo” ir 
,,modernumo” išties labai trapi ir ginčy-
tina. Bendrai kalbant apie architektūrą, 
skulptūrą, tapybą, terminas ,,primityvus”, 
atrodo, savaime paneigia visa, kas galėtų 
būti įvardijama kaip klasikinės ar tradi-
cinės srovės. Vis daugiau meno tyrinė-
tojų teigia, jog modernumas tai per ilgus 
amžius sukauptas kūrybinis potencialas. 
Iškilūs pasaulio menininkai (V. van Gogas 
(V. van Gogh), P. Gogenas (P. Gauguin), 
P. Sezanas (P. Cezanne), P. Pikasas (P. Pi-
casso), H. Matisas (H. Matisse), kt.) savo 
kūrybinių galių sėmėsi būtent Užsachario 
menų formose…

Orientalistikos centre lietuvaičiai kartu 
su studentais iš įvairių šalių gali susipažinti 
ir su japonų, kinų, arabų, tibeto, indų, irano, 
kt. kultūriniais segmentais, kalbomis?

Tiesa, Vilniaus universiteto Orientalis-
tikos centras stengiasi patenkinti ir šiuos 
įvairių kultūrų pažinimo poreikius. Vienur 
akcentuojami kalbų mokymo, kultūrų rai-
dos dalykai, kitur dažnai tenka gvildenti ir 

šių kultūrų mąstymo ir filosofijos dilemas, 
kuriomis domisi įvairių pasaulio regionų 
studentai. Negalėtų nejaudinti baltiško ir 
afrikiečiams būdinga dvasingumo ben-
drumas, pragmatiškumas… Neatsitiktinai 
tuo susidomėta ir tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje ,,Orientalistika Lietuvoje: pra-
eities refleksijos, ateities vizijos”, viešosiose 
paskaitose Lietuvos mokslų akademijoje, 
Azijos kino filmų retrospektyvoje, mados di-
zaino vakare ,,Indiart”, Vilniaus universiteto 
Orientalistų dienos ,,OrDi’ 13”…

Šįkart Jūsų laukia Senegalas, Gvinėja, 
Bisau Gvinėja, Dramblio Kaulo Krantas, 
Gambija, Liberija, Gana – valstybės, įdo-

mios lingvistine, antropologine, etnofilo-
sofine prasme?

Afrikoje tikrai neieškome baltiškumo, 
tačiau neslėpsiu, jog į mokslinius tyrimus ne 
visada bandome pažvelgti per graikų ar vokie-
čių filosofinę prizmę. Tampa vis akivaizdžiau, 
kad Vakaruose susiformavę pasaulio suvoki-
mo, jo aiškinimo, estetikos, meninės kūrybos 
idealai ir principai bei vertybių hierarchija nėra 
vieninteliai įmanomi ir visuotini...

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Romas VOREVIČIUS, Vilnius
Nuotr. iš asmeninio 

dr. Gedimino Degėsio archyvo
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„Tele2“ pasiūlė pigiausius 
neribotus pokalbius ir SMS

Visi žino Lietuvos mobiliojo ryšio lyde-
rės „Tele2” pažadą klientams – mobiliojo 
ryšio paslaugas teikti už mažiausią kainą. Jei 
paslauga reikalinga žmonėms – „Tele2” ją 
pasiūlys už gerą kainą.

Didžioji gyventojams pristatyta bendrovės 
naujovė yra neriboti pokalbiai ir SMS žinutės 
į visus Lietuvos tinklus. Juos „Tele2“ siūlo už 
šiuo metu mažiausią kainą tarp Lietuvos mo-
biliojo ryšio operatorių – 21 Lt per mėnesį.

Be terminuotos sutarties 
Pasirinkus naują „Tele2“ mokėjimo pla-

ną „Pigiau“, nebereikia skaičiuoti Lietuvoje 
prakalbamų minučių ar išsiunčiamų SMS 
skaičiaus. Už 21 Lt/mėn. su bet kurio Lietuvos 
ryšio tinklo vartotojais „Tele2“ klientai galės 
bendrauti neribotai ir tam nereikia pasirašyti 
ilgalaikių terminuotų sutarčių.

„Tele2“ buvo, yra ir bus kainų lyderis. Jei 
vartotojams reikalingi neriboti pokalbiai ar 
SMS – pasiūlome juos ir darome tai pigiausiai. 
Mūsų klientai žino, kad mažą kainą sugebame 
suderinti su gera kokybe. Todėl esame po-
puliariausias ir labiausiai rekomenduojamas 
operatorius šalyje“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius. 

Planą „Pigiau“ ir kitas papildomas 
paslaugas galima užsisakyti artimiausiame 
„Tele2“ salone ar savitarnos interneto svetai-
nėje „Mano Tele2“. Išsami informacija apie 
mokėjimo planą skelbiama ir tinklalapyje 
www.tele2.lt

Esami operatoriaus klientai savo turimą pla-
ną gali pakeisti pagal sutartyje aprašytas plano 
keitimo sąlygas. Jas galima susižinoti ir „Tele2“ 
salonuose ar nemokamu telefonu 117.

Pigesnis ir mobilusis internetas
Ypač daug sutaupys klientai, kurie kartu 

naudosis mobiliuoju internetu telefone. Jį 
„Tele2” taip pat siūlo pigiausiai rinkoje. 1GB 
duomenų vartotojams kainuoja 10 Lt/mėn., o 
daug naršantiems skirti 5 GB – 29 Lt/mėn. 

Naudojantis planu „Pigiau“ kartu su 5 GB 
duomenų paketu, paslaugos kainuos beveik 
dvigubai pigiau nei analogiški kitų operatorių 
pasiūlymai.

Mobiliuoju „Tele2“ internetu naudotis 
palankiau ir dėl didelės 3G tinklo aprėpties. 
Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, 
„Tele2” 3G (UMTS)  tinklas  yra antras pagal 
dydį ir dengia beveik 70 proc. Lietuvos. Kitų 
Lietuvos operatorių 3G tinklų aprėptis yra 
80 ir 21,2 proc.

Tuo tarpu „Tele2“ 2G (GSM) tinklas 
yra didžiausias šalyje ir apima 98,7 proc. 
teritorijos.

Gera kokybė už mažą kainą
„Tele2“ užtikrina, kad už mažą kainą 

vartotojai gauna gerą paslaugų kokybę. Tam 
bendrovė modernizuoja savo tinklą ir visą 
laiką investuoja į naujų ryšio stočių statybą 
bei įrangos atnaujinimą. Vien per šiuos metus 
„Tele2“ tam skyrė 26,4 mln. Lt. 

Didelė mobiliojo ryšio tinklo aprėptis bei 
mažos paslaugų kainos leidžia gyventojams 
laisvai naudotis „Tele2“ ryšiu visoje Lietuvo-
je. Tai lemia augantį vartotojų pasitikėjimą 
operatoriumi. 

„RAIT“ rugsėjo mėn. atlikta apklausa 
parodė, kad „Tele2“ yra populiariausias ir 
labiausiai rekomenduojamas operatorius Lie-
tuvoje. Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, 
kad naudojasi „Tele2“ paslaugomis.

Užs.Nr. 35

Ypač daug sutaupys klientai, kurie kartu su mokėjimo planu „Pigiau“ naudosis mobiliuoju 
internetu telefone. Jį „Tele2” dabar siūlo pigiausiai rinkoje, o bendrovės 3G (UMTS) tinklas yra 

antras pagal dydį

Katalikų Bažnyčia

2014 m. kalendorius 
„Šventasis Popiežius Lietuvoje“ 

Spalio 13 d. (sekmadienį) 
pristatytas naujasis Šiaulių 
vyskupo Eugenijaus Bartulio 
nuotraukų kalendorius 2014 m. 
Kalendor ius  „Šventas is 
Popiežius Lietuvoje“ skirtas 
Popiežiaus Jono Pauliaus 
II apsilankymo 20-mečiui 
paminėti.

11 val. Šiaulių katedroje Jo 
Ekscelencija Eugenijus Bartulis 
aukojo šv. Mišias. Po jų rinktasi 
vyskupi jos Pastoracinio 
centro salėje, kurioje vos tilpo 
norintys pamatyti ir įsigyti 
naująjį kalendorių.

Pristatymo renginį pradėjo 
ir vedė Šiaulių dramos režisierė 
Regina Steponavičiūtė, kvietusi 
prisiminti Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą 
Lietuvoje 1993 m. Buvo skaitomos ištraukos 
iš palaimintojo popiežiaus Lietuvoje: Vilniuje, 
Kryžių kalne, Šiluvoje, sakytų kalbų ir 
pamokslų. Giesmėmis puošė šv. Cecilijos 
sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas 
Rolandos Kalakauskienės. Kalendoriaus 
nuotraukas komentavo pats Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis.

Kaip ir ankstesniais metais, kalendorius 
išleistas 2 dydžių: didesnis, kabinamas ant 
sienos ir mažesnis – stalinis. Kalendoriaus 
viršelyje – Kryžių kalnas. Kryžių fone mato-
si Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II dovanotas 
kryžius ir koplyčia, kurioje 1993 m. rugsėjo 
7 d. popiežius aukojo šv. Mišias. Viršelio 
antrojoje pusėje surašytos svarbiausios 
Šventojo Tėvo gyvenimo datos, Palaimin-
tojo Jono Pauliaus II litanija, Malda Šven-
tajai Dvasiai ir malda pal. Jonui Pauliui II. 
Kitame lape – Popiežiaus pomirtinė žinia 
Dieviškojo gailestingumo sekmadienio 

proga, Šiaulių vyskupo palaiminimas ir 
parašas. Kalendorių puošia popiežiaus Jono 
Pauliaus II atminimui pastatytų paminklų, 
paminklinių lentų, kryžių, šventovių, ku-
riose ar šalia kurių pastatyti Popiežiaus 
atminimo ženklai. nuotraukos.

Šiaulių ganytojas, pristatydamas kalen-
dorių, ragino drauge keliauti visus metus 
drąsiai ir su viltimi. Todėl paskutiniam 
metų – gruodžio – mėnesiui pasirinkta 
Vilniuje Apaštališkosios nunciatūros kieme 
skulptoriaus Juozapo Jakšto pastatyto Jono 
Pauliaus II kryžiaus su prisikėlusiu Kristumi 
nuotrauka.

Renginio pabaigoje prie Šiaulių vyskupo 
nusidriekė ilga eilė. Ganytojas su šypsena, 
kiekvieną pakalbindamas dalijo autografus, 
nors jau skubėjo važiuoti į Kauną, kur pristatė 
kalendorių Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 
konferencijų salėje.

Šiaulių vyskupijos inform.

Kalendoriaus viršelis

Renginiai, skirti Tarmių ir Klaipėdos 
krašto jubiliejiniams metams įprasminti

2013-12-06
11.00–15.00 – konferencija „Vardas Mažoji Lietuva – būti ar nebūti...“. 
Konferencijos tema: Lietuvoje jau daugiau nei dešimt metų yra išskiriami penki etno-

grafiniai regionai: Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva. Kiekvienas 
etnografinis regionas yra tam tikra istoriškai susiformavusi teritorija, turinti istorinį pali-
kimą, savitus papročius, tarmes, savitą materialų ir nematerialų paveldą. 

Konferencijos tikslas – įvairių nuomonių ir argumentų dėl Mažosios Lietuvos regiono 
ir Klaipėdos krašto pavadinimų vartojimo aptarimas. 

Konferencijoje dalyvaus istorikai, etnologai, kraštotyrininkai, visi neabejingi šio krašto 
istorijai ir paveldui.

Šilutės seniūnijos salė (Lietuvininkų g. 17)

17.00–18.00 – šventinis renginys „Viena giminė, viena kalba, viena žemė...“

Programoje:
• Filmo, skirto Tarmių metams, „Vėliju Jum gerą giliukį, didelį stukį“ pristatymas. 

Dalyvauja: filmo kūrybinė grupė.
• Kūrinio „Pamario maršas“ (kompozitorius K. Daugėla) natų leidinio sutikimas. 

Kūrinį atlieka jungtinis orkestras. 
• 2014 m. Dainų šventės „Čia – mano namai“ Mažosios Lietuvos regiono pučiamųjų 

orkestrų koncertinė programa „Vario audra“, skirta Donelaičio metams. Dalyvauja 
jungtinis  pučiamųjų instrumentų orkestras.

• Jungtinio  pučiamųjų instrumentų orkestro koncertinė programa.

Koncertinėje programoje dalyvauja: jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras 
(Tauragės kultūros centro, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Šilalės kultūros centro 
ir Šilutės r. Meno mokyklos orkestrų atlikėjai), Šilutės r. vaikų meno mokyklos šokio 
kolektyvas „Pamarietė“, solistai Valdas Lacko ir Algirdas Leonavičius. 

Šilutės kultūros ir pramogų centre (Lietuvininkų g. 6)

Organizatorius – Šilutės kultūros ir pramogų centras.
Rėmėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šilutės rajono savivaldybė.


