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Akad.-emeritas Zigmas ZinkeVičius, Vilnius

Tokio pavadinimo televizijos laidų ciklą 
sukūrė istorikas ir žurnalistas Virgilijus 
Savukynas. Jo darbas vertinamas labai tei-
giamai. Istorijos šaltinių šaltas eilutes jis TV 
priemonėmis pavertė gyvais, prieš mūsų 
akis vykstančiais vaizdais, betarpiškai vei-
kiančiais jausmus, žadinančiais patriotinę 
nuotaiką, kurios realiame gyvenime labai 
pasigendame.

Iš esmės įvertinti šį laidų ciklą gali tik 
istorikas. Man rūpi į jį pažvelgti kalbininko, 
tiksliau, kalbos istoriko akimis ir iškelti 
aikštėn vieną kitą netikslumą.

Vaizdinėmis priemonėmis laidų cikle 
parodoma tai, kas, nors šiaip jau dažnu 
atveju mums žinoma, bet jausmais ne-

patirta. Yra ir originalaus istorijos faktų 
traktavimo atvejų, mokslinio tyrimo 
elementų. Visa tai kelia susidomėjimą ir 
kalbos mokslo žmonėms.

Pastebėtas tik vienas kitas netikslumas.
Pirmiausia kliūva etnonimo Lietuva 

kilmės aiškinimas. Vienas iš laidos dalyvių 
kategoriškai reikalavo atmesti hidroniminę 
šio etnonimo kilmę. Betgi tuo atveju Lietu-
vos vardas iškristų iš viso baltų etnonimų 
konteksto, nes beveik visa baltų etnonimija 
yra neabejotinai hidroniminės kilmės. 
Kodėl Lietuvos (ir lietuvių) vardas turėjo 
savo kilme išsiskirti iš kitų baltų etnonimų? 
Be to, hidroniminę Lietuvos vardo kilmę 
vieningai pripažįsta visi baltų etnonimijos 
tyrėjai. Tik nespecialistai, neišstudijavę 
baltų etnonimijos sistemos, ieško kitų Lie-
tuvos vardo kilmės galimybių (tarp savęs 
nesutaria).

Sekant Artūru Duboniu stengiamasi 
Lietuvos (lietuvių) vardo kilmę susieti su 
seniau tam tikram socialiniam sluoksniui 
priklausiusiais žmonėmis, svetimkalbiuose 
šaltiniuose vadintais lejtj. Tų lejtj betarpiš-
kas siejimas su dabartiniais gyvenviečių 
pavadinimais Leičiai (Laičiai) irgi kelia daug 
neaiškumų. Tai mano jau aptarta (žr. Rink-
tiniai straipsniai, III, 152–155). Žinoma, tie 
lejtj (leičiai) galėjo atlikti svarbų vaidmenį 

Akad. Zigmas Zinkevičius

Algirdas Mikas ŽeMAiTAiTis, Vilnius

Iš kairės: Šarūnas Birutis, Marija Purvinienė, Martynas Purvinas ir Remigijus Motuzas 

Penktadienis, lapkričio 29 d. (Vilnius). 
Vilniaus viršūnių susitikime, kuriame da-
lyvauja ES lyderiai, ES vyriausioji užsienio 
politikos įgaliotinė, 28 ES valstybių narių bei 
6 Rytų partnerystės šalių vadovai ir minis-
trai, parafuotos ES Asociacijos sutartys su 
Gruzija ir Moldova, pasirašyti kiti svarbūs 
ES bendradarbiavimo susitarimai su Rytų 
partnerėmis.

 Į aukščiausio lygio susitikimą Vilniuje 
sukvietusi 34 valstybių ir vyriausybių va-
dovus, ministrus bei ES lyderius, Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pabrėžė, jog Vilniaus viršūnių susitikimas 
buvo tikrai sėkmingas, nes prasidėjo naujas 
Rytų partnerystės etapas.

 „Per ketverius metus Rytų partnerės 
padarė didelę pažangą ir laisva valia renka-
si Europą. Joms tai galimybė kurti geresnę, 
saugesnę ir demokratiškomis vertybėmis 
pagrįstą ateitį. Joks išorinis spaudimas ar 
grasinimai negali sutrukdyti suverenioms 
valstybėms eiti savo pasirinktu keliu”, - 
sakė Prezidentė.

 Vilniaus viršūnių susitikime parafuo-
tos ES Asociacijos sutartys su Moldova ir 
Gruzija, kurios apima ir plačius laisvosios 
prekybos susitarimus. Prezidentės teigimu, 
tai labai svarbus šių šalių žingsnis siekiant 
pažangos ir žengiant europinės transfor-
macijos keliu.

 Pasistūmėta ir siekiant ES vizų libe-
ralizavimo su Rytų partnerystės šalimis. 
Vilniaus susitikime pasirašyta ES ir Azer-
baidžano sutartis dėl supaprastinto vizų 
režimo. Prezidentė pasveikino šią savaitę 

pateiktą Europos Komisijos siūlymą įvesti 
bevizį režimą su Moldova.

 Taip pat pasirašyta sutartis su Gruzija 
dėl dalyvavimo ES tarptautinėse misijose, 
parafuotas ES ir Ukrainos aviacijos susi-
tarimas.

 Glaudus šešių šalių suartėjimas su ES, 
parama jų siekiui gyventi pagal europines 
vertybes ir principus yra vienas svarbiausių 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai priori-
tetų. Šį pusmetį prie ES vairo stojusi Lietuva 
dėjo dideles diplomatines pastangas, kad 

Rytų partnerystės programoje įvyktų reikš-
mingas postūmis.

 Vilniaus viršūnių susitikimas yra tre-
čiasis tokio aukšto lygio susitikimas Rytų 
partnerystės tema. Pirmasis susitikimas 
įvyko Prahoje prieš ketverius metus. Dvi 
dienas vyksiantis aukščiausio lygio susitiki-
mas yra svarbiausias ir didžiausias Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai renginys.

 
Šalinis: www.prezidente.lt

R. Dačkaus nuotr. 

Ką reiškia, ko siekia 
vadinamasis Tautinių 

mažumų įstatymo projektas?
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Vytautas stanislovas Pupšys
ES šalių vyriausybės vadovai
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Lapkričio 22-ąją, Jono Basanavičiaus 
gimimo dienos išvakarėse, Lietuvos naciona-
linio muziejaus salėje buvo įteikta 2013 metų 
Valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Vy-
riausybės nutarimu ji paskirta architektams 
Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei už 
etninės architektūros, Mažosios Lietuvos kul-
tūros tyrimus ir populiarinimą. Jų darbai yra 
itin reikšmingi Mažosios Lietuvos etnokultū-
ros tradicijos tęstinumui. Jų kandidatūrą „už 
tarnystę Mažajai Lietuvai, jos lietuviškajam ir 
protestantiškajam palikimui“ pristatė Lietu-
vos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, 
ją palaikė Vydūno draugija, lietuvininkų 
bendrija „Mažoji Lietuva“.

1992 m. Kultūros ministerijos įsteigta mi-
nėta premija skiriama kasmet už reikšmingus 
pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsieny-
je gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su 
etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselė-
jimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę 
ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. 
Premija teikiama Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje, kurį 1918–1920 m. J. Basanavičius 
įkūrė kaip Istorijos ir etnografijos muziejų. 
Jos dydis šiemet yra 65 tūkst. litų. 

Iškilmių vedėja Irena Seliukaitė pa-
skelbė 2013 m. laureatus bei pristatė Mar-
tyno ir Marijos Purvinų veiklą. Tai antroji 
šia premija apdovanojama šeima (pirmoji 
buvo D. ir E. Vyčinų). „Jono Basanavičiaus 
premija yra skiriama už pastarųjų penkerių 
metų laiką, tačiau turbūt dar nebuvo tokio 
kandidato, kurio visas gyvenimas nebūtų 
skirtas tai veiklai, už kurią yra skiriama 
valstybinė premija. Tie penkeri metai yra tik 
viena atkarpa iš nuostabios viso gyvenimo 
veiklos“, – kalbėjo kultūrologė. O prasidėjo 
viskas 1972 m. (ypač M. Purvino) medinės 
architektūros tyrinėjimais, kai buvo at-
kreiptas dėmesys į šitą mūsų paveldą Rytų 
Lietuvoje – apmatuojami kaimai, aprašoma 
jų gyventojų gyvensena. Pamažu šis darbas 
persikėlė į Mažąją Lietuvą, kur traukė šir-
dis. Tuo metu, sovietmečiu, kai atiminėjo 
fotoaparatą, kai šaukė „Fašistai atėjo“, kai 
teko slėpti fotojuosteles, ne kartą grasino ir 
fiziškai susidoroti. O ir atlydžio metais jų 
veiklos niekas netoleravo.

1991 m. į Bitėnų kapinaites sugrįžo Vy-
dūno palaikai, buvo pradėtas kurti Mažosios 
Lietuvos kapinių panteonas netoli Rambyno 
kalno. M. ir M. Purvinai iš apleistų kapinaičių 
suprojektavo panteoninę vietą, kurioje galime 
pareikšti pagarbą tiems, kurie pelnytai suda-
ro aukso žiedą Mažosios Lietuvos (ir ne tik 
jos) kultūros istorijoje. Į jas sugrįžo Vydūno, 
V. Banaičio, J. Vanagaičio ir jo žmonos palai-
kai. Šiandieną tai yra vieta, kuri puoselėjama 
ir tvarkoma. Kapavietės tvarkomos pagal 
Purvinų projektus.

Laureatai aprašė, apmatavo, nufotografa-
vo 66 apleistų, išplėštų ir nusiaubtų Mažosios 
Lietuvos kapinių antkapinius paminklus. Jų 
veiklos dalis yra ne tik užfiksuoti praeities 
paveldą, bet ir jį gaivinti.  Taip lietuviškojo 
bei protestantiškojo paveldo dalis grįžta į 
šiuolaikinį kultūros gyvenimą.

Didžiulis nuopelnas atliktas rengiant Ma-
žosios Lietuvos enciklopediją. M. Purvinas 
parašė apie 1800, o Marija – 60 straipsnių. 
Nuo 1994 m. jie važinėjo į Vokietijos archy-
vus, pirmą kartą atvežė tą vertingą krašto 
medžiagą į Lietuvą. Nuo 2008 m.  M. Pur-
vinas vadovavo 9 stambiems moksliniams 
tyrimams.

Už tokį kruopštų duomenų rinkimą daž-
nai tokie žmonės yra nepatogūs, aštrūs, be 
kompromisų besikaunantys už savo tiesą ir 
nebijantys už savo žodžius atsakyti. Jei būtų 
ėję į kompromisus ar nuolaidžiavę (kaip dau-
gelis mūsų), tai nebūtų tiek nuveikę.

Visiems atsistojus kultūros ministras Šarū-
nas Birutis ir Vyriausybės kanclerio pirmasis 
pavaduotojas Remigijus Motuzas premjero 
Algirdo Butkevičiaus vardu įteikė Marijai ir 
Martynui Purvinams Valstybinės Jono Basa-
navičiaus premijos apdovanojimus.

Ministras Šarūnas Birutis savo sveiki-
nimo kalboje pabrėžė, kad jau 22 kartą tei-

Jono Basanavičiaus premija įteikta architektams 
Marijai ir Martynui Purvinams

Algirdas Mikas ŽeMAiTAiTis, Vilnius

kiamas šis apdovanojimas etninės kultūros 
puoselėtojams. Ankstesniais metais šie ypa-
tingi žmonės net negalėjo būti pastebėti ir tik 
atkūrus mūsų valstybės nepriklausomybę 
mes galime juos pagerbti bei apdovanoti 
už ypatingai svarbų darbą etninės kultūros 
srityje, kuri vaidina neeilinį vaidmenį mūsų 
gyvenime.

„Jeigu drąsiai galime pasakyti, kad 
valstybė prasideda nuo kultūros, tai mūsų 
valstybės kultūra ar jos pagrindas yra 
etninė kultūra. Šiandien, vieno svarbiausių 
nepriklausomybės siekėjų, mokslininko ir 
gydytojo Jono Basanavičiaus gimimo dienos 
išvakarėse, susirinkome pagerbti šių metų 
Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos 
laureatus Mariją ir Martyną Purvinus. 
Šiandien šią premiją teikiu pirmą kartą ir 
man didelė garbė tęsti tą gražią tradiciją 
ir premijos laureatus pasveikinti Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje, kurį 1918–1920 m. 
Jonas Basanavičius įkūrė kaip Istorijos ir 
etnografijos muziejų Senienų muziejaus ir 
Lietuvių mokslo draugijos rinkinių pagrin-
du. <...> Ačiū Jums už ypatingai tą svarbų 
darbą ir Jono Basanavičiaus idėjos ir misijos 
tęstinumą – puoselėti etninės (tautinės) kul-
tūros tradicijas, jas ugdyti ir tyrinėti, plėsti 
kūrybinę ir mokslinę veiklą šioje srityje“, – 
baigė savo kalbą kultūros ministras.

Vicekancleris Remigijus Motuzas savo 
sveikinimo žodyje pastebėjo, kad gausus 
fotografų būrys, gėlių puokštės bei tiek daug 
garsių žmonių salėje rodo, kokie nepaprasti 
yra Jūsų nuopelnai. Kasmet įteikdami Valsty-
binę Jono Basanavičiaus premiją, mes pager-
biame ne tik laureatus, bet ir vardą žmogaus, 
kurį vadiname savo tautos patriarchu. M. 
ir M. Purvinai savo darbais daug prisidėjo, 
kad Mažosios Lietuvos kultūros  paveldo 
rekonstravimas būtų paremtas faktais, kad 
vystoma ir tęsiama tradicija būtų autentiška. 
2010 m. išleista jų monografija „Mažosios 
Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai“, 
2011 m. M. Purvino – „Mažosios Lietuvos 
etnografiniai kaimai“, parengta daugiatomė 
Mažosios Lietuvos enciklopedija. Mūsų lau-
reatų rūpesčiu pagerbti iškiliausi Mažosios 
Lietuvos žmonės, įkurtas Bitėnų-Rambyno 
kapinaičių panteonas.

Laureatas Martynas Purvinas  padėkojo 
visiems, kurie parėmė,  padėjo. Per tuos de-
šimtmečius sutiko daug nuoširdžių žmonių, 
deja, kai kurių jau nebėra šiame pasaulyje.

„Taip jau gyvenimas susiklostė, kad nors 
nebuvau joks politinis disidentas ar aktyvus 
veikėjas, bet vis atsidurdavau tokiose situa-
cijose, jog, atrodo, likdavau vienas prieš visą 
pasaulį. Kažkodėl užsispirdavau ir bandyda-
vau eiti savo keliu <...> , po daugybės metų 
tai atrodo ne visai veltui. Manyčiau, kad jeigu 
mes po truputį išsilaisvintume iš to įpročio, 
kaip prieš pusę amžiaus visus mus išmo-
kė, eiti kaip avių banda, nemąstant – jeigu 
kiekvienas savo srityje ieškotų galimybės 
padaryti kažką įdomiau, įvairiau, gal kitaip, 
gal tada ir Lietuva greičiau suklestėtų“, – pa-
dėkos  kalboje sakė M. Purvinas.

Laureatas nepamiršo padėkoti ir savo var-
ganam kūnui, kuris, šlubuodamas išvaikščio-
jo tūkstančius kilometrų Mažosios Lietuvos 
takais. Teko įveikti pelkes pavasarį, per ledinį 
vandenį ir sniegą bristi. Tačiau tas skubėjimas 
buvo prasmingas, nes šiandien jau daug to, 
ką jam teko matyti, nufotografuoti, aprašyti, 
pastebėti,  nebėra.

Jis pastebėjo, jog, lyginant su Mažosios 
Lietuvos nelaime, kiti mūsų kraštai atrodytų 
puikiai gyvuojantys, žydintys ir klestintys.

Laureatė Marija Purvinienė savo padė-
koje paminėjo dvi pavardes, kurios įkvėpė ją 
šiai veiklai kartu su vyru. Tai žmogus, kuris 
gyveno prieš kelis šimtus metų, XVI amžiuje, 
tai  Albrechtas Brandenburgietis, paskutinis 
kryžiuočių ordino magistras, puslietuvis – 
mama Sofija Jogailaitė. Jis toje epochoje buvo 
vienintelis, kuris vokiečių ir lygiagrečiai 
lietuvių kalba leido valstybės įsakus. Toks 
faktas buvo išskirtinis Europoje. Tačiau 
kalbėdama su labai žymiais žmonėmis iš-

girstu, kad jis buvo protestantas, o jeigu būtų 
buvęs katalikas, tuomet jį iškeltume. Antras 
nuo 1994 m. buvo dr. Albrechtas Dytmaras, 
Baltijos akademijos įkūrėjas Vokietijoje. 
Jis būrė aplink Baltijos jūrą visus žmones į 
tokias tarptautines konferencijas. Jos atvėrė 
tokius istorinius klodus, giluminius daly-
kus, apie kuriuos mes ligi tol nebuvome 
tiek žinoję. Tai ir paskatino, kad jaustumės 
kaip ir kitos tautinės mažumos, kurios savo 
tyrimais gali praturtinti pasaulio suvokimą. 
Ir trečias dalykas, kai pradėjau keliauti kartu 
su vyru po Klaipėdos kraštą, Mažąją arba 
Prūsų Lietuvą, mane labai nustebino kole-
gų – XX a. pradžios – architektų  darbas, ku-
rie būdami įvairių tautybių kūrė regioninę, 
tokią tautinę,  probaltišką architektūrą ir to 
nesigėdijo. O dabar pasakyk jaunam lietuvių 
architektui, kad taip kurtų, tai įsižeis, nes 
nori kurti modernią architektūrą. Norėtų 
padėkoti savo močiutei, kuri buvo žemaitė, 
gimusi Sankt Peterburge, tačiau po Spalio 
revoliucijos atbėgusi į Žemaitiją, mokėsi pas 
garsų  K. Trukaną Klaipėdos lietuvių gimna-
zijoje. Ši vežiojo ją į Karaliaučių, kuriame dar 
buvo pilies griuvėsiai ir kt., ir įdiegė jai dar 
mažam vaikui tokią meilę šiam kraštui. Čia 
šimtmečiais gyveno lietuvininkai, kol buvo 
beveik visi suvokietinti XX a. Tai buvo ne 
Mažoji Lietuva, o tiesiog – Lietuva.

Laureatus sveikino Lietuvos reforma-
cijos istorijos ir kultūros draugijos Garbės 
pirmininkas prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, 
Mažosios Lietuvos atstovai – Šilutės krašto 
muziejaus direktorė Roza Šikšnienė ir lietu-
vininkų tarmę išmokusi muziejininkė Indrė 

Skablauskaitė bei kiti. Ant iškilmių stalo vos 
tilpo dovanotos gėlių puokštės.

Renginio metu skambėjo melodingos 
muzikologų Daivos ir Evaldo Vyčinų atlieka-
mos liaudies dainos „Ei kilo, kilo“, užrašyta 
Liudviko Rėzos Mažojoje Lietuvoje, „Pareinu 
rytą anksti“ ir „Miegužio noriu“. Beje, kelios 
dainos pritariant susirinkusiems buvo sudai-
nuotos ir pirmame muziejaus aukšte, kuriame 
šalia archeologinių radinių ekspozicijos po 
oficialiosios dalies buvo surengtos vaišės.

Autoriaus nuotr.

Daiva ir Evaldas Vyčinai 

Iš kairės: sveikina Reformacijos draugijos nariai Austėja Nakienė, Donatas Balčiauskas, Sigitas Kregždė

Indrė Skablauskaitė

Atkelta iš 1 p.
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Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Ąžuolynai, Nemunija, Raudžiai ir Bambė
Dr. Martynas PuRVinAs, kaunas

Padėtis šiame ruože (kaip ir visame 
krašte) žymiau pradėjo kisti XIX a. antrojoje 
pusėje. Spartėjant Prūsijos (nuo 1871 m. ir 
Vokietijos imperijos) industrializacijai ir ur-
banizacijai, naujiems fabrikams ir šachtoms 
reikėjo vis daugiau darbo rankų. Pramonės 
darbininkų ir šachtininkų stygiaus laikais 
pelno ištroškę verslininkai buvo priversti 
siūlyti vis didesnius atlyginimus, geresnes 
gyvenimo sąlygas ir t. t. Geležinkelių ir 
periodinės spaudos laikais žinios apie ga-
limybę užsidirbti didmiesčiuose ir Vakarų 
industrinėse zonose nesunkiai pasiekdavo 
nuošaliausius šalies kampelius, sugundyda-
vo vis daugiau kaimiečių – ypač jaunuolių 
ar beturčių.

Mažojoje Lietuvoje jau prieš pusantro 
šimtmečio virė šiandien mums gerai pažįs-
tamos aistros dėl emigracijos – vis daugiau 
lietuvininkų palikuonių numodavo ranka į 
skurdžios tėviškės teikiamas kuklias galimy-
bes, išvykdavo ieškoti aukso kalnų svetur. 
Išvykusieji dažniau susižavėdavo Vakarų 
miestų teiktomis galimybėmis, neretai ten 
kurdavo šeimas ir pasilikdavo tolimose že-
mėse. Būta ir laimingesnių atvejų – kai kas 
iš emigrantų parvažiuodavo į gimtinę aplan-
kyti saviškių, kai kas grįždavo visam laikui. 
Tačiau bendras Mažosios Lietuvos kaimiečių 
skaičius anuomet pastebimai mažėjo. Su 
anuometinės emigracijos banga siejamas 
ir lietuvybės nuosmukis krašte – dažniau 
išvykdavo apsukresnieji ir darbštesnieji, 
kurie svetur galop nutautėdavo, o jų vietas 
gimtinėje kartais užimdavo ne patys geriau-
sieji (kartais kokie nepritapėliai iš įvairių 
Vokietijos vietų ar pan.).

1905 m. Raudžių kaime tebuvo likę 472 
gyventojai ir 79 sodybos. Kaimas  valdė 658 
ha žemės, kuri buvo įvertinta kaip blogesnė 
už vidutinę. Iš 464 kaimo evangelikų 205 dar 
kalbėjo lietuviškai. Raudžiuose tebegyvenę 
4 kaimo katalikai kalbėjo lietuviškai. Rau-
džiuose tebegyveno 4 prekybininkai žydai. 
Kaimas buvo tapęs valsčiaus centru, priskir-
tas Didžiųjų Lenkininkų parapijai.

1905 m. Bambės kolonijoje buvo likę 176 
gyventojai. Jie valdė 140 ha žemės, kuri buvo 
įvertinta kaip prasta. Iš 176 kaimo evangeli-
kų 46 dar kalbėjo lietuviškai.

Ąžuolynų dvare tuomet gyveno 29 žmo-

nės, ten stovėjo 3 sodybos su 7 butais. Dvarui 
priklausė 272 ha žemės, kuri buvo įvertinta 
kaip vidutiniška.

Tada Nemunijos (su 6 gyventojais) ir 
Bambės (su 20 gyventojų) sodybos buvo 
priskirtos Lobelių dvarui.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Ąžuolynų 
dvare buvo 7 produktyvūs (gyvulius laikę) 
namų ūkiai, kurie laikė 32 arklius, 60 galvijų 
(iš jų 18 melžiamų karvių), 31 avį ir 15 kiau-
lių. Dar turėta 17 ančių ir 96 vištos, o bičių 
nelaikyta. Dvaro sode augo tik 6 obelys ir 
20 vyšnių.

Uoliau ūkininkauta Bambės kolonijoje, 
kur buvo 29 produktyvūs namų ūkiai. Ten 
laikyta 30 arklių, 77 galvijai (iš jų 48 mel-
žiamos karvės), 209 kiaulės, 6 avys ir viena 
ožka. Dar augintos 305 vištos, turėti 37 bičių 
aviliai. Ten augo 60 obelų, 32 kriaušės, 10 
slyvų, 523 vyšnios.

Raudžiuose buvo likę 82 produktyvūs 
namų ūkiai. Ten laikytas 141 arklys, 281 
galvijas (iš jų 139 melžiamos karvės), 653 
kiaulės, 32 avys ir 1 ožka. Augintos 85 žąsys, 
33 antys, 956 vištos ir 20 kalakutų. Turėti 
52 bičių aviliai. Kaime augo 265 obelys, 91 
kriaušė, 27 slyvos ir net 1191 vyšnia (tiesa, 
kai kuriuose apylinkių kaimuose turėta ir 
po pora tūkstančių vyšnių, kurios gal gerai 
augo tose dirvose). 

Atrodo, kad pašešupių smėlynuose 
anuomet buvo sumanyta auginti vyšnias, 
kurias veikiausiai parduodavo Ragainės ir 
Tilžės miestiečiams, gal ir perdirbimo įmo-
nėms. Ta vyšnių istorija gal rodo Mažosios 
Lietuvos ūkininkų apsukrumą – ten stengta-
si prasimanyti papildomų pajamų iš visokių 
galimų užsiėmimų, sumaniai išnaudotos 
vietinės galimybės.

Apie tuometinę panemunių gyvenviečių 
padėtį daug pasako jų žemėvaldos ypatybės. 
Antai Nemuno kairiajame krante tarp Miežių 
ir Ąžuolynų dvarų dar buvo įsiterpęs ne-
mažas pievų ruožas, priklausęs Baltupėnų 
kaimui. Ąžuolynų pievų plotai tada priklausė 
Lenkių dvarininkui fon Šperberiui. Nemuni-
jos plotai buvo suvalstybinti – priskirti valsty-
binei karališkajai Prūsijos domenų valdybai, 
ten stovėjo nedidelė palivarko sodybėlė su 3 
pastatais. Vienas iš pievų sklypas iškalbingai 
vadintas Jaučių ganykla, gal primenant tuos 

laikus, kai sunkų arklą vilkdavo jaučiai. Į Ne-
munijos pievų plotus dar buvo įsiterpę miškų 
valdybos, Tusainių ir Ragainės Naudvario 
dvarų pievų sklypai. Savo ruožtu iš Tusainių 
dvaro jų rėžį buvo išsinuomojęs Mikelis Te-
nikaitis iš Žemutinių Eisulių kaimo.

Dar painiau paupio pievos dalintos Šešu-
pės žiočių kairiajame krante. Ten tebebuvo 
išlikę senieji atskirų plotelių vardai: Salis, 
Ąžuolynų sala, Didžioji ir Mažoji Bambės. 
Ties Šešupės ir Nemuno santaka nemažas 
pievų plotas priklausė Sokaičių kaimui, 
kurio sodybos stovėjo kitapus Nemuno. Tos 
Sokaičių valdos buvo suskirstytos į 14 rėže-
lių, kuriuos nuomojo žmonės iš skirtingų 
kaimų ir kolonijų. Ten pievos rėžius nau-
dojo Kristupas Pilipaitis iš Nečiūnų, Jonas 
Mačiulaitis iš Taurotų, Ansas Puodžius iš 
Raudžių. Tarp nuomininkų vyravo Bam-
bės kolonistai: Kristupas Šalnius ir dar trys 
Kristupai (Kromaitis, Žigaitis, Kuknaitis), 
Ansas Burblys, Jonas Kuras. Tos pavardės 
rodo, kad XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje 
abipus Nemuno tebevyravo lietuvininkai ir 
jų palikuonys.

Panemunius apniokojęs Pirmasis pasau-
linis karas ir užsitęsusi pokarinė krizė kiek 
pristabdė krašto kaimų nykimą. Vakaruose 
siautė nedarbas, didmiesčiuose  stigdavo 
maisto, retai kur belaukta atvykstančių 
kaimiečių iš Mažosios Lietuvos. Kurį laiką 
geriau apsimokėjo glaustis kaimuose, kur 
buvo galima sočiai pavalgyti, tad emigrantų 
srautai sumenko.

1925 m. Bambės kolonijoje tebegyveno 
160 žmonių, kurie gyveno kiek erdviau, 
praplėtę valdas iki 160 ha ploto. Tebestovėjo 
28 sodybos su 37 butais. Įdomu, kad net ir po 
karo netekčių kolonijoje vyravo vyrai – gal 
moterys pabėgdavo į miestus ieškoti len-
gvesnio gyvenimo.

Tuomet Bambė su Nemunija priklausė 
Lobeliams, o Raudžiai buvo paversti stam-
besniu centru, prie jų prijungus Ąžuolynus, 
Lenkių dvarą ir Dachsbergo miškininkų 
sodybą. Tame junginyje iš viso  gyveno 581 
žmogus, stovėjo 82 sodybos su 129 butais. 
Pokariniuose Raudžiuose dar gyveno vienas 
žydas, užsiėmęs prekyba.

Po Pirmojo pasaulinio karo nebeliko 
daugelio aplinkinių mažažemių kolonijų, jų 

išlikusios sodybos jungtos prie gretimų kaimų. 
Sumažėjus krašto gyventojų skaičiui, maži 
nederlingos žemės sklypeliai jau nebebuvo 
geidžiamu dalyku – modernaus gyvenimo lai-
kais atsirado kitų pragyvenimo galimybių.

Palaipsniui atsigaunant krašto ūkiui, vėl 
buvo galima uždarbiauti Ragainės ir Tilžės 
celiuliozės fabrikuose ir kitose įmonėse, 
kaimiečiams radosi užsiėmimų netolimuose 
miestuose ar reikšmingesniuose darbuose 
tiesiant kelius, sausinant žemes ir pan. 
Sėkmingiau ūkininkavusieji nevengdavo 
supirkti pasitraukiančių kaimynų žemes. 
Gausėjo stambesnių ūkių, kurių savininkai 
pradėjo gyventi geriau, pajėgė įsigyti žemės 
ūkio mašinų ir kitko. Taip tradicinis kaimas 
palaipsniui keitėsi, prisitaikydamas prie 
besikeičiančio pasaulio. Vienoks ar kitoks 
Mažosios Lietuvos kaimas būtų išlikęs iki 
mūsų dienų, panemuniuose Šešupės žemu-
pyje tebevirtų kaimiškasis gyvenimas, gal ten 
būtų skambėjusi lietuviška kalba.

Deja, didieji istorijos įvykiai viską pasu-
ko kitaip – atėjo 1944 m. ir 1948 m., senuose 
kaimuose nebeliko vietinių gyventojų, 
daugumos sodybų  ir pastatų. Taip beveik 
be pėdsakų išnyko Ąžuolynai, Nemunija 
ir Bambė – tenykštės sodybos buvo sunai-
kintos, kai kur dar galima įžvelgti buvusių 
pastatų žymes.

Sovietinės okupacijos dešimtmečiais 
galutinai sunaikinti ir senieji baltiškieji kraš-
to vietovardžiai, kuriuos 1938 m. pradėjo 
naikinti nacionalsocialistinis režimas. Pilia-
kalnis prie Šešupės žiočių dabar vadinamas 
„gora Otdel‘naja“, o Raudžiai „Rjadino“.

Iš gausių Raudžių kaimo sodybų teliko 
vos keletas. Mišku ir krūmynais apžėlė 
buvusių kolonijų plotai, lietuvininkų sun-
kiai plėšti dirvonai. Kai kur tarp brūzgynų 
dar galima įžvelgti buvusio gyvenimo 
pėdsakus – sausinimo griovelius, kaubu-
rėlius sunaikintų sodybų vietose. Nemaži 
lietuvininkų krašto plotai vėl virto beveik 
nebegyvenama dykra.
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Pasaulis skaito Donelaitį
kristijono Donelaičio 300-osiom metinėms

Aleksas BARTnikAs, kaliningrado regoninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas
Taip buvo pavadintas Kaliningrado 

srities tarptautinis moksleivių raiškiojo 
skaitymo konkursas, kuriame Kristijono 
Donelaičio kūriniai buvo skaitomi įvai-
riomis pasaulio kalbomis: lietuvių, rusų, 
anglų, vokiečių, lenkų bei ukrainiečių. 
Konkursas vyko lapkričio 7 d. Kalinin-
grado srities Švietimo plėtotės institute. 
Pagrindiniai šio renginio rengėjai buvo re-
gioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija 
ir Švietimo plėtotės institutas. Jaunuosius 
skaitovus sveikino Kaliningrado srities 
švietimo ministerijos, LR Generalinio 
konsulato Kaliningrade, Kaliningrado 
kultūros ministerijos ir Kaliningrado ra-
šytojų sąjungos atstovai. Iš viso konkurse 
dalyvavo 60 moksleivių iš įvairių Kalinin-
grado srities švietimo įstaigų bei Vilniaus 
lietuvių namų skaitovai.

Pagrindinis konkurso tikslas – priartin-
ti Kristijoną Donelaitį ir jo epochą prie šių 
dienų, skatinti konkurso dalyvius ieškoti, 
atrasti ir išsakyti savitą požiūrį į poeto 
kūrybą ir tuometinį laikotarpį, sudominti 
jaunąją kartą iškilaus lietuvių poeto asme-
nybe, jo kūrybiniu ir dvasiniu palikimu. 
Skaitymui buvo pasirinkti įvairūs tekstai: 
„Metų“ poemos ištraukos, pasakėčios, 
eilėraščiai ir K. Donelaičio laiškai bendra-
minčiams.

Vertinimas vyko atsižvelgiant į kalbos 
taisyklingumą, raiškumą, pagrindinės 
minties perteikimą, sceninę laikyseną. Po 
kruopštaus vertinimo komisijos svarstymo, 
konkurso nugalėtojais pripažinti: Igoris 
Pastuchovas (Kaliningrado jūros licėjus), 
Aleksandras Šišporas ir Antanas Gračiovas 
(Černiachovsko pedagoginio instituto 11 
kl. moksleiviai). Konkurso laureatais tapo 
Alina Rukšnaitis (Vilniaus lietuvių namai), 
Maja Anciferova (Kaliningrado 28-oji vidu-
rinė mokykla), Nikita Janisovas (Kalinin-
grado 35-asis licėjus), Antanas Pachtusovas 
(Svetlo 1-oji vidurinė mokykla), Anna Šap-
kina (Sovetsko 3-oji pagrindinė mokykla), 
Valerija Tužikova (Černiachovsko 4-oji 
vidurinė mokykla), Natalija Žavoronkova 
(Černiachovsko pedagoginio instituto 11 
kl. moksleivė). Konkurso nugalėtojai ir 
laureatai buvo apdovanoti organizacinio 
komiteto diplomais ir LR Švietimo ir moks-
lo ministerijos prizais.

Už geriausią kalbos tapatumo pertei-
kimą specialiuosius prizus skaitant Done-
laitį lietuvių kalba laimėjo Anna Šapkina 
(Sovetsko 3-oji pagrindinė mokykla), rusų 
kalba – Marija Ivanova (Pravdinsko vidu-
rinė mokykla), anglų kalba – Aleksandras 
Solovjovas (Černiachovsko pedagoginio 
instituto 1-ojo kurso studentas), vokiečių 

Konkurso laimėtojai pakviesti dalyvauti tarptautinėje poezijos šventėje, 
kuri vyks Tolminkiemyje 2014 metų pavasarį

kalba – Semionas Solovjovas (Černia-
chovsko pedagoginio instituto 5-ojo kurso 
studentas), lenkų kalba – Daiva Kulesha 
(Vilniaus lietuvių namai), ukrainiečių 

kalba – Snežana Babij (Vilniaus lietuvių 
namai). Kaliningrado rašytojų sąjungos 
specialų prizą įteikė Annai Malinovskai 
(Kaliningrado 35-asis licėjus).
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Lietuvos pasipriešinimo istorija

Žvilgsnis į sovietinę istoriografiją apie stribus
Doc. dr. Vladas TeRLeCkAs, nepriklausomybės Akto signataras, Vilnius

XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje 
pasirodė buvusio stribo ir čekisto prisimi-
nimai, kuriuos parengti padėjo literatūrinis 
bendraautorius bei rašinių rinkinys. Juose 
pasakojama apie sėkmingas kovas su parti-
zanais, aukštinami sėbrai, viršininkai, plačiai 
aprašomi partizanų įvykdyti mirties nuos-
prendžiai, dalis jų – pramanai. Vakarykščio 
stribo L. Banevičiaus „memuarai“ – tai 
propagandinė beletristika, prikimšta žurna-
listinių dialogų. Tarsi po 30 metų prisimintų 
vykusius pokalbius. Šis stribų komsorgas 
prisipažino: „Neapykanta žudikams mūsų 
širdyse didėjo ne dienomis, o valandomis“23. 
Jam unisonu atitarė buvęs Ukmergės aps. 
stribas Edvardas Šemiota: „Pirmą kartą nuko-
viau banditą, ir kažkaip palengvėjo...“24 Kaip 
jiems toli iki partizanų prisiminimų! Šiems 
nereikėjo žurnalistų talkos, rašė okupuotos 
Lietuvos istoriją, nenutylėjo dalies partiza-
nų ir kaimiečių ydų, kritikavo „smetoninę“ 
Lietuvos valdžią, brėžė būsimos Lietuvos 
valstybės projekciją.

Kokie kovotojai buvo stribai, tokia 
literatūra apie juos. Apmaudu, kad stribų 
prisiminimai priskiriami prie istorijos šalti-
nių25. Negi kliausimės jų išsigalvojimais apie 
partizanų žmogžudystes ar, pavyzdžiui, 
Liongino Bakučio parašyta tokia istorija. Esą 
1945 m. žiemą partizanai nukautų Molėtų 
stribų ir aktyvistų lavonus pakišo po ledu26. Iš 
tikrųjų jie žuvo 1944-10-21, kai ežerai nebuvo 
pasidengę žmones keliančiu ledu.

Juk šioje, atsiprašant literatūroje, net ne-
bandyta pateikti stribų kovų su partizanais 
istorijos, nuslėptos šių samdinių įvykdytos 
nekaltų žmonių žiaurios žmogžudystės, 
sadistiškos patyčios iš negyvųjų, nuolatinis 
kaimo terorizavimas, brutalus elgesys su 
tremiamaisiais ir t. t. Masiškus gyventojų 
trėmimus pateisino taip: „Tai buvo efektyvi 

priemonė ramiam gyvenimui užtikrinti“27. 
Vadoklių stribas Antanas Tubis išsitarė: 
„Siekėme žmogiško gyvenimo“28. To troško 
sau. 1982 m. „Švyturio“ redakcijos sukviesta 
grupė stribų niršo ant kritiškai juos pavaiz-
davusių rašytojų. Dėl to Stasys Lisauskas 
(tuometinis LSSR vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas) įsižeidė, kritišką žodį stribų 
atžvilgiu sulygino su „buožių“, „gaujų“ ry-
šininkų šnypštimu iš pakrūmių. Rašytojus ir 
skaitytojus protino tokiomis tiesomis: stribai 
išsaugojo daug naujakurių ir aktyvistų gyvy-
bių, į kaimą ateidavę su šautuvu, o palikdavę 
laikraščius, „mes patys išsaugojom žmogiš-
kumą!“, nė vienas stribas nepraturtėjo. Matyt, 
gerklės buvo per plačios. „Kukliai“ nutylėjo, 
ką už paliktus laikraščius pasiimdavo29. Kaip 
įprasta, pašiurpino skaitytojus pasakojimais 
apie šiurpias šeimų žudynes, pvz., Gerdašių 
k., Augustinavičių šeimos (8 asmenų). Nese-
niai J. Prapiestis išaiškino (pagal KGB doku-
mentus), kad ją ir daugiau šeimų sunaikino ne 
partizanai, o jų vardu – čekistai30. Neabejoti-
na, kad apie panašias šėtoniškas kombinacijas 
stribai nežinojo. Juos pasiųsdavo į žudynių 
vietą, kad pakurstytų stribuose neapykantos 
ir keršto partizanams gaisrą.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo paradoksalu, 
kad apie dešimtmetį besitęsusią stribų epochą 
išleista daug mažiau literatūros, prisiminimų 
nei apie 1918–1919 m. bolševikmetį, 1941–
1945 m. karą. Tarp kitko, įdomu ir keista, 
kad pavyko rasti vienintelę dokumentinę 
apybraižą apie naikintojų batalionus (stribų 
pirmtakus) rusų k.31 Šis Lietuvos fenomenas 
(literatūros skurdumas) aiškinamas menku 
stribų mentalitetu, neturėjimu kuo pasigirti 
ir daugelio nuo jų nukentėjusiųjų jausta ne-
apykanta. Būta daugiau priežasčių. Keltinas 
klausimas – ką objektyvaus KGB archyvų 
neprieinamumo, draudimo užsiminti apie 
stribų nežmoniškumą, nusikaltimus buvo 
galima parašyti. Tautoje, akademiniuose 
sluoksniuose gyvavo stiprūs priešiškumo 
represinėms struktūroms, psichologinio 
atmetimo jausmai. Todėl diduma istorikų 
vengė imtis šios temos ir tuo susikompromi-
tuoti, patekti į mokslo užribį. Kitiems sąžinė 
neleido „eiti su velniu obuoliauti“. Tautos 
priešiškumą stribams gerai jautė aukščiau-
sioji LSSR nomenklatūra ir ideologai. Antraip 
būtų neįmanoma paaiškinti, kodėl enciklo-
pedijose buvo slepiama veikėjų čekistinė ar 
stribiška praeitis. Jie vadinti administracijos 
darbuotojais. Kaip negražu buvo neįsiklau-

syti į ideologo Juozo Jarmalavičiaus ištarmę 
„Liaudies gynėjai buvo liaudies didvyriai“32. 
Juk žudikais apskelbti partizanai nesigėdino 
ir neslėpė dalyvavimo kare su okupanto 
ginkluotomis jėgomis. LKP CK viršūnės ne 
kartą baksnojo istorikus, propagandistus 
aktyviau įamžinti stribų „žygdarbius“, bet šis 
darbas strigo. Kodėl? Galimai tokie žodžiai 
buvo skirti tik viešumai, o iš tikrųjų „Lietuvai 
tarnavę“ bijojo, kad nepaaiškėtų jų vaidmuo 
slopinant pasipriešinimą.

Po 1990-03-11 buvo paskelbta daug 
rašinių apie stribus, iš kurių išsiskiria išsa-
miausia, fundamentaliausia Juozo Starkaus-
ko monografija „Stribai“ (Vilnius, 2001). 
Reikšminga, kad istorikui, pasirėmus gausia 
archyvine medžiaga, pavyko parašyti iš-
samią stribų istoriją, išaiškinti jų skaičiaus 
ir sudėties pokyčius, atskleisti stribų būrių 
nesukomplektavimo priežastis, jų vaidmenį 
partizaniniame kare ir sovietizuojant Lietuvą, 
papildyti jų nusikaltimų sąrašą. Vertintinos 
autoriaus pastangos apskaičiuoti, kiek iš 
tikrųjų žuvo stribų. Žinant, jog sovietmečiu 
buvo sunaikinti stribų dalyvavimo kovinėse 
operacijose dienynai ir į Rusiją išvežta 16 
000 naikintojų asmeninių bylų, neapleidžia 
abejonės dėl turimų galimybių parašyti 
tikrovišką stribų istoriją. Šiame straipsnių 
cikle bandoma J. Starkausko ir kitų tyrinėtojų 
darbus papildyti daugelio pasipriešinimo da-
lyvių, amžininkų liudijimais, prisiminimais, 
asmeninėmis patirtimis. Gal taip kažkiek 
atsiskleis stalinizmo eros Lietuvoje tvyrojusi 
atmosfera, žmonių tragedijos ir jų dvasinis 
pasaulis. Istorija nėra vien svetimųjų užrašyti 
tikri ir tariami faktai.

Disonansu nuskambėjo neseniai išleista 
Mindaugo Pociaus knyga33, kurią kritikai 
įvertino kaip prosovietinę, antipartizanišką. 
Joje matomos pastangos išbalinti stribus, tai 
ir verčia grįžti prie stribų temos.

Šis Nepriklausomos Lietuvos istorikas 
nesivaržo pateikti tokį apibendrinimą: 
„Taigi tikrų ir tariamų kolaborantų (stribų, 
partinių ir sovietinių aktyvistų, civilių) bei 
jų artimųjų žuvo 8,3 karto daugiau negu 
okupantų. <...> prioritetas teiktas kovai 
su vietiniais priešo talkininkais, o ne su 
svetimšaliais agresoriais“34.  Išeitų, kad 
partizanai buvo destruktyvi jėga, didinusi 
mūsų tautos nuostolius. Jie neturėjo kovoti 
su stribais, ginti nuo jų žiauraus siautėjimo, 
civilių žudymo, dėl kurių žūčių taip sielojasi 
M. Pocius. Remiantis jo mąstymu ir 8,3 karto 

apskaičiavimo metodika, stribai tebuvo par-
tizanų smurto nekaltos aukos, su žaisliniais 
šautuvais besivalkioję po kaimus, pamiškes. 
Esama pagrindo įtarti, jog M. Pocius įtaigoja 
mintį, kad iš viso būtų buvę geriau, jei nebu-
vę partizanų. Svarbiausia, kad taip tuometė 
Lietuvos istorija apverčiama aukštyn kojo-
mis, geriausiu atveju šešėlyje paliekamas pa-
grindinis žudynių iniciatorius ir kaltininkas, 
genocido vykdytojas – sovietinis okupantas. 
Nepakanka knygos pradžioje šmėkštelėjusio 
sakinio: „NKVD kariuomenės vykdomos žu-
dynės tik skatino griebtis ginklo ir gintis“35. 
Juk ir vaikui turėtų būti aišku, kad Lietuvai 
išlikus nepriklausoma valstybe, nebūtų buvę 
nei stribų, nei partizanų, nei daugybės aukų. 
Ir kodėl M. Pocius vengia vartoti įprastą 
sąvoką „sovietinis okupantas“, o ją pakei-
čia abstrakcija „svetimšaliais agresoriais“? 
Negi Lietuvą teriojo Baltarusijos, Ukrainos, 
o gal Kinijos kariuomenė? Vargu ar tai tik 
žioplumas. Žinant visą knygos tonaciją per-
šasi prielaida, kad bandoma manipuliuoti 
istorine atmintimi, žmonių, ypač jaunimo, 
sąmone.

Ričardas Čekutis, Rimantas Jokimaitis, 
Dalia Kuodytė pažymėjo, kad M. Pociaus 
išvados, nuostatos iš esmės atitinka sovietinio 
okupanto skelbtą „klasių kovos“ Lietuvoje 
ar pilietinio karo koncepciją. Tiesa, knygo-
je deklaruota, kad pasipriešinimas SSRS 
okupacijai nebuvo pilietinis karas, nors jo 
elementų ir buvę. Deja, monografijos turinys 
rodo ką kita. 

Blogiausia, kad aptariamos išvados 
leidžia įtarti autorių neigiant tautos teisę į 
savigyną, piliečių teises ir pareigas priešintis 
okupantui. Jei partizanų kova su stribais, 
dažniausiai gynimasis nuo jų blogino žūčių 
„balansą, statistiką“, logiškai išeitų, kad rei-
kėjo šiuos kolaborantus tausoti. Gal net jie 
buvo naudingi.

23L. Banevičius. Min. veik., p. 4.
24Liaudies gynėjų žodis, p. 101.
25Laisvės kovų archyvas, 1996, t. 19, p. 90.
26Liaudies gynėjų žodis, p. 23.
27Ten pat, p. 82.
28Ten pat, p. 187.
29Švyturys, 1982, Nr. 23, p. 6–9.
30www.aidai.lt, 2012-02-29.
31С. Б. Биленко. Истрибительные батальоны в Вели-

кой отечестенной войне. Москва, 1969.
32Laikas ir įvykiai, 1983, Nr. 10.
33M. Pocius. Min. veik., p. 348.
34Ten pat, p. 348.
35Ten pat, p. 58.
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Ką reiškia, ko siekia vadinamasis 
Tautinių mažumų įstatymo projektas?

Gediminas Paviržius

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Lietuvo-
je kažkas ne taip su kitos tautybės piliečiais. 
Tada kyla klausimas, ar jie yra skriaudžiami, 
ar diskriminuojami, ar kokiu nors kitu būdu 
ignoruojami? Jei taip būtų, teismai šia tema 
būtų užversti daugybe bylų. To nėra. Tie, 
kurie galvojo kitaip, ieškojo „teisybės“ eu-
ropinėse institucijose, nieko nepešė. Kodėl 
dabar kai kam visa tai vėl ypač parūpo?

Reikia pasakyti, kad šia tema daugiausia 
šneka LLRA politikuotojai, įtraukdami dalį 
rusakalbių Lietuvos piliečių. Tad ko tada 

jie siekia, jei gali mokytis, kalbėti, melstis, 
ugdyti savo vaikus gimtosiomis kalbomis? 

Pavartykime parengtą įstatymo pro-
jektą. Paskaičius jį susidaro vaizdas, kad 
rengusieji nebuvo skaitę Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos, antraip daugelio 
straipsnių apskritai nereikėtų rašyti. Kas 
diskriminuoja, draudžia pasirinkti tautybę, 
puoselėti savą kultūrą, tradicijas, kalbą, 
religiją, rūpintis paveldo išsaugojimu, 
steigti organizacijas, turėti visuomenės in-
formavimo priemones, reikšti savo mintis, 
propaguoti savas idėjas per rinkimus vie-
tine kalba ir daug kitų dalykų, kurie įterpti 
įstatymo projekte? 

Visiems aišku ir žinoma, kad Konstituci-
ja yra vientisas ir tiesiogiai taikomas teisinis 
aktas ir kuriuo remdamasis kiekvienas gali 
ginti savo teises. Lietuvoje šimtmečius 
gyvena ir puoselėja savo kultūrą tautinių 
mažumų atstovai karaimai, totoriai, žydai. 
Jie nekelia šių klausimų, jie tiesiog kaip 
Lietuvos piliečiai bendrai kuria gerovę 
savoje tėvynėje. 

Nemanau, kad įstatymo rengėjai to 
nesuprato. Rašyta pagal principą kuo 

daugiau, kad nekristų į akis pagrindinis 
tikslas. Tačiau kaip beslėpsi, tampa aišku, 
ko siekiama. 

Pirmiausia pareiškiama, kad įstatymo 
projektas nustato tautinių mažumų atstovų 
teises ir pareigas. Deja, dėl atstovų (gal geriau 
piliečių?) pareigų daugiau jokiame straips-
nyje nekalbama. Įstatymo projekte nieko ne-
rasime apie pilietiškumą, apie ekonominius, 
žmogiškųjų resursų integracinius dalykus į 
Lietuvos valstybės ūkį, gyvenimą.

Paaiškinimai ir sąvokos nėra tikslios. Ne 
kartą žinomi specialistai yra pažymėję, kad 
tautinė mažuma, tai valstybėje esanti tauti-
nė-etninė grupė, kuri neturi pasaulyje savo 
tautinės valstybės (Lietuvoje – karaimai, 
totoriai, romai), o tautinė bendrija valstybėje 
yra tautinė-etninė grupė, kuri už valstybės 
ribų turi savo tautinę valstybę (Lietuvoje 
– rusai, lenkai, žydai, vokiečiai, ukrainiečiai 
ir kt.), kuri visada padės išsaugoti, toliau 
puoselėti savo kultūrinį, kalbinį, tautinį 
tapatumą. Tad minima tautinių mažumų 
Konvencija, nors yra tik rekomendacinio 
pobūdžio, taikytina tik toms tautinėms 
grupėms, kurias reikia puoselėti ir saugoti, 

kurių egzistencijai yra pavojus prarasti savo 
identitetą, kurios neturi savo tėvynės. Dėl 
bendrijų mūsų Konstitucija pažymi, kad tau-
tinės bendrijos (juolab tautinės mažumos) 
savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, 
labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savaran-
kiškai, padedant valstybei. Ar kas nors gali 
paneigti, kad mūsų šalyje to nesilaikoma?

Keistai skamba teiginys, draudžiantis 
keisti procentinį gyventojų santykį, kur 
gyvena tautinės mažumos (toliau šį terminą 
minėsiu kaip parašyta projekte). Tai reikštų, 
kad apie Vilnių nelenkų tautybės Lietuvos 
piliečiai neturėtų teisės nusipirkti žemės, 
statytis gyvenamuosius namus, gimdyti 
vaikus, realizuoti investicinius projektus, 
nes kiekvienas jų vienaip ar kitaip pri-
traukia specialistus, nebūtinai vietinius. 
Nebent būtų leidžiama tiems, kurie, anot 
LLRA, „integruosis“ šioje Pietryčių Lie-
tuvos dalyje. Kita vertus, juk atvirkščiai, 
gali dėl įvairių priežasčių didėti vietos 
lenkakalbių gyventojų skaičius. Kaip tada 
būtų elgiamasi, jei procentinis limitas būtų 
nustatytas?

Nukelta į 16 p.

Gediminas PAViRŽis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
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Kita nuomonė dėl informacijos apie 
Pranciškonų vienuolyną pateikimo

Dr. napaleonas kiTkAuskAs, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys-akademikas, Lietuvos Respublikos nacionalinės premijos laureatas

Neseniai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos 
žinios“ 2013.11.05, Nr.  244, „XXI amžius“ 
2013.11.15, Nr. 41  ir portale „Bernardinai“) 
buvo priekaištaujama, kad žiniasklaidoje 
apie Pranciškonų vienuolyną Vilniuje patei-
kiama klaidinanti informacija. Tiesą sakant, 
ta „klaidinanti informacija“ periodikoje pasi-
rodė tik pastarųjų kelių mėnesių laikotarpiu, 
prasidėjus svarstymams dėl  Pranciškonų 
vienuolyno komplekso nuosavybės. O bro-
liai pranciškonai veikia jau ištisus 10 metų 
(2003 m. Vilniuje įkurtas VŠĮ Pranciškonų 
kultūros centras) rengia konferencijas, skel-
bia tų konferencijų medžiagą. Be to, visai ne-
seniai apie vieną pranciškonų ordino šakos 
veiklą yra išspausdinusi knygą ir dr. Rūta 
Janonienė („Bernardinų bažnyčia ir konven-
tas Vilniuje“, 2010). Bet pamėginkime nors 
trumpai pažvelgti į Lietuvos pranciškonų, 
tarp jų ir Mažųjų brolių konventualų, ordino 
veiklą jų pačių atstovo Lietuvoje br. Mareko 
Adamo Dettlaffo (atvykusio iš Lenkijos) 
proteguojamos publikacijų serijos „Studia 
Franciscana Lithuanica“ (jau pasirodė trys 
tomeliai 2006, 2008 ir 2011 metais) akimis. 
Šią seriją leidžia leidykla „Aidai“.

Kaip šiose publikacijose vertinama 
pranciškonų ordino šakų Lietuvoje veikla 
praeityje, kas siūloma ateičiai?

Publikuotuose straipsniuose teisingai 
pabrėžiama, kad XIII a. antrojoje pusėje–XIV 
amžiuje Lietuvos evangelizacijos pirmieji 
bandymai siejami su neseniai susikūrusių 
elgetaujančių ordinų dominikonų ir ypač 
pranciškonų vienuoliais. Brolis pranciškonas 
Adolfas su konfratrais minimas buvęs prie 
karaliaus Mindaugo dvaro, Vytenis taip pat 
kvietęs atvykti į Lietuvą du pranciškonus, 
Gediminas 1323 m. kvietė atvykti Saksonijos 
pranciškonus, girdamas jų pavyzdingą el-
gesį. Pranciškonai buvo Gedimino patarėjai, 
raštininkai. Apie XIV a. vidurį minimas 
pranciškonų čekų kilmės vienuolių Martyno 
ir Ulricho kankinystės Vilniuje atvejis. 1387 
m. vasario 17 d. Jogailos privilegijoje minimi 
„Pranciškonų namai“ Vilniuje. Ir tai liudija, 
kad jau iki krikšto Vilniuje galėjo būti pran-
ciškonų vienuolynas, jo broliai turėjo mokėti 
lietuvių kalbą ir prisidėti po 1387 m. krikšto 
prie evangelizacijos lietuviams gimtąja kalba. 
Manytina, kad šių brolių kilmė dar ne būtinai 
buvo lenkiška.

Naujai įsteigtą pranciškonų Švč. Mergelės 
Marijos Dangun Ėmimo in arena (Smėlyje) 
vardo vienuolyną Vilniuje, turėjusį ir mi-
sijų funkcijas, jau iš pat pradžių labai rėmė 
Lietuvos didieji kunigaikščiai Vytautas, jo 
brolis Žygimantas, Alšėnų kunigaikščiai, kiti 
didikai ir valstybės pareigūnai (Goštautai, 
Giedraičiai, Svirskiai ir kt.). Už vienuolynų 
teikiamas dvasines paslaugas jie dovanoda-
vo vienuoliams žemes, tėvonijas, sodybas, 
laukus, pievas, miškus, smukles, valstiečius, 
maisto produktus, gyvulius. Taip pat skirda-
vo pinigines  dovanas. Tais laikais populiarios 
buvo ir indulgencijos. Tokiu būdu vienuoliai 
pranciškonai labai praturtėjo. Istorikas S. G. 
Rowellas rašo, kad „jau XV a. septinto dešim-
tmečio pradžioje dar gerokai iki bernardinų 
įsikūrimo Lietuvoje, Vilniaus vyskupijos dva-
sininkai jau baiminosi vienuolių įtakos tokiu 
mastu, kad Vilniaus bei Peremislio vyskupai 
pagal Pijaus II 1460 m. balandžio 8 d. bulę 
bandė išvaryti brolius iš savo vyskupijos...“ 
(2006 m., p. 43).

XIV a. pabaigoje–XV amžiuje vykusi 
christianizacija turėjo būti skirta daugiausia 
lietuviams. Teigiama, kad 1468 m. Kazimiero 
įkurto Vilniaus bernardinų konvento „ga-

nytojiška veikla visų pirma buvo nukreipta 
į miesto gyventojus – lietuvius, taip pat į 
mažumas [dar mažumas!]: lenkų, rusų, vo-
kiečių“ (2006, p. 121).

Tačiau, Jozef Makarczyk OFM Conv. 
rašo, kad maždaug „tuo metu Vilniuje ir 
Kaune buvo ir vokiečių kolonijos [tais lai-
kais vokiečių kolonijų jau buvo Krokuvoje ir 
kitur] ir į čia vis stipriau skverbėsi lenkiškas 
elementas (zywiol)... Pranciškonai lietuviai 
tai iš esmės (zasadniczo) lenkai, tačiau pa-
sitaiko ir vokiečių“ (2006, p. 107). Vadinasi, 
vienuolynuose ėmė vyrauti atvykę iš Lenkijos 
lenkai vienuoliai: jie jau galėdavo sudaryti, 
Arvydo Gelžinio žodžiais, „kritinę masę“ 
(2008 m., p. 57).

Jozef Makarczyk OFM Conv. dar pažymi, 
kad „Lietuvos vienuoliai buvo pakankamai 
gerai aprūpinti, žymiai geriau negu kon-
ventai, esantys pačioje Lenkijoje (rdzennej 
Polsce)“ (2006 m., p. 106). Matyt, čia tiesa: 
Lietuvos naujakrikštai nuoširdžiau stengėsi 
įsilieti į naujas struktūras, dar ir  palaikomas 
aukščiausios valdžios, ir be to, tai buvo pres-
tižo reikalas.

Tačiau pažvelkime, kaip į svetimtaučių 
galimas įtakas tuo metu buvo žiūrima LDK 
pasaulietiniu lygmeniu. Istorikas Bronius 
Makauskas rašo: „1447 m. gegužės 5 dieną 
Kazimieras privilegija, duota Vilniuje, išplė-
tė ir apdraudė LDK bajorų teises, apdraudė 
LDK politinius bei ekonominius interesus, 
pirmiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės teritorijos vientisumą. Jokios žemės 
ir dignitorijos (urėdijos) Lietuvoje negalėjo 
būti duodamos svetimšaliams, o tik to 
krašto gyventojams, t. y. LDK piliečiams. 
Taip LDK apsidraudė nuo lenkų slinkimo 
į Lietuvą. Jokiam lenkui, o Lenkija buvo 
laikoma užsieniu, neleista gauti Lietuvoje 
nei žemių, nei tarnybos. Šito draudimo ne-
pavyko panaikinti net Liublino unijai“ (B. 
Makauskas, Lietuvos istorija, 2000, Kaunas, 
p.104). Tačiau su vienuolynais buvo kitaip: 
vienuolių migraciją iš vienos šalies į kitą 
buvo sunkiau reguliuoti. Todėl Lietuvos 
vienuolynuose gausėjo lenkų. Apie naujai 
iškylančias to meto vienuolių tarpusavio 
sugyvenimo problemas tekalba patys broliai 
pranciškonai iš Lenkijos.

Wieslaw Franciszek Murawiec OFM 
straipsnyje „Mažieji broliai vadinami bernar-
dinais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
1468–1628 metais“ rašo, kad „1519–1529 m. 
Kauno konvente (bernardinų) pasireiškė 
aiškios separatizmo tendencijos tarp brolių 
lietuvių, kurių skaičius lietuvių vienuoly-
nuose, taip pat ir Kaune, žymiai pagausėjo. 
Jie pradėjo pasisakyti prieš brolius iš Lenkijos 
ir taip pat provincijos lenkišką vadovybę. 
Juos parėmė ir Lietuvos magnatai“ (2006 m., 
p. 133). „Pretekstu turėjo tapti skundai prieš 
brolius lenkus, būk tai vienuolynų vyres-
niaisiais  būdavę tik lenkai, nustumiantys į 
antrą planą lietuvius. Visų pirma vienok 
kaltino lenkus, kad iš Kauno jie išvežė turtus, 
tariamai konvente sudėtus mirusio bevaikio 
syndyko [teismo tarnautojo titulas] Stankaus 
iš Kauno“ (2006 m., p. 133). W. F. Murawiec 
kitoje vietoje mini, kad lenkai vienuoliai dar 
buvo kaltinami dėl kunigaikštienės Elenos 
(Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 
žmonos) turtų išvežimo. O Stankus kartu 
su  Mikalojumi Radvila savo aukomis buvo 
daug prisidėjęs ir prie Vilniaus bernardinų 
vienuolyno komplekso rekonstrukcijos dar-
bų po vienuolyno avarijos XV a. pabaigoje 
(2006 m., p. 124).

Į šiuos lietuvių vienuolių skundus buvo 
atsižvelgta, ir Lietuvos bernardinų provincija 
tapo nepriklausoma daugiau kaip keturias-
dešimt metų (1530–1576). Lietuvių vienuolių 
pretenzijas palaikė ir pats valstybės vadovas 
Žygimantas Senasis.

Lietuvos pranciškonų konventualų 
vienuolynų savarankiškumo problema taip 
pat buvo aktuali. 1686–1846 m. veikė atskira 
Lietuvos provincija. Nors siekta Lietuvos 
provincijos savarankiškumo, vis vien bendras 
polonizacijos procesas vienuolynuose (ir vi-
suomenėje) stiprėjo. Iš visuose serijos „Studia 

franciscana Lithuanica“ tomeliuose pateiktų 
publikacijų nematyti, kad prie vienuolynų 
steigiamose mokyklose būtų buvę mokoma 
lietuvių kalbos. Į tai straipsnių autoriai galėjo 
atkreipti dėmesį, įvardyti buvusią tikrąją si-
tuaciją. Juk kalbama apie Lietuvos, o ne kitos 
šalies vienuolynus, Lietuvos skaitytojams tai 
aktualu, ne tik vien ekonominė, organizacinė 
vienuolynų būklė. 

Jau XVIII a. pabaigoje „1773 m. įsteigus 
Edukacinę komisiją ir pertvarkant švietimo 
sistemą buvo plačiai steigiamos parapinės 
mokyklos. Jose, be gimtosios kalbos, tikėjimo 
dalykų, rašto, mokyta žemdirbystės ir darži-
ninkystės. 1777 m. tokių mokyklų Vilniaus 
vyskupijoje veikė daugiau kaip 300... Tačiau 
šioje vyskupijoje mokyklų, kuriose mokyta 
lietuvių kalba, beveik nebuvo steigiama“. (B. 
Makauskas, Lietuvos istorija, p. 191). Iš seri-
joje „Studia franciscana Lituanica“ pateiktų 
publikacijų nematyti, kad tuo metu lietuvių 
kalbos mokymu būtų rūpinęsi ir pranciškonai 
vienuoliai. Pavyzdžiui, Arvydas Gelžinis nu-
rodo, kad „1798–1820 m. Vilniaus bernardinai 
išlaikė ir dvimetę mokyklą, kurioje mokėsi 
80–90 mokinių... Vilniuje pradinė mokykla 
veikė ir po 1820 m. 1829 m. buvo mokomasi 
tikybos, aritmetikos, geografijos, skaityti ir 
rašyti lenkų, lotynų ir rusų kalbomis“ (2008 
m., p. 50). Lietuvių kalbos mokymas nepami-
nėtas. Arvydas Gelžinis dar pažymi, kad XIX 
a. pradžioje, dar iki 1830–1831 m. sukilimo, 
Vilniaus švietimo apygardoje „lenkiškos 
mokyklos (negausios rusiškos buvo tik Vi-
tebsko gubernijoje) tautai tiesiogiai skiepijo 
katalikybės idealus ir nuo jų neatskiriamą 
polonizmą“ (2008 m., p. 31). Nors 1804–1824 
m. Vilniaus švietimo apygardos kuratoriumi 
buvęs Lenkijos didikas Adomas Čartoriskis 
švietimą stengėsi padaryti prieinamą visiems, 
nepriklausomai nuo kilmingumo ar turtinės 
nuosavybės, tačiau kartu stiprino visos jau-
nuomenės, bajorijos ir ne bajorijos patriotinį 
auklėjimą, skleidė polonofiliją. Neatsitiktinai 
A. Čartoriskis 1830–1831 m. sukilimo metu 
tapo Laikinosios vyriausybės pirmininku.

Beje, serijos „Studia franciscana Li-
thuanica“ II tomelio pratarmėje dr. Rūta 
Janonienė rašo, kad „Ilgamečio bernardinų 
švietimo veiklos tyrinėtojo Arvydo Gelžinio 
straipsnyje išsamiai aptariama observantų 
[bernardinų] išlaikomų mokyklų reikšmė 
Lietuvos kultūrai XVIII a. pab.–XIX a., 
atkreipiamas dėmesys į jų indėlį plečiant 
švietimą tarp neturtingųjų visuomenės 
sluoksnių (ypač Žemaitijoje), puoselėjant 
lietuvių kalbą“. (2008 m., p. 8-9). Gal ir taip? 
Tačiau visame A. Gelžinio straipsnyje apie 
Lietuvos bernardinų provincijos švietimo 
veiklą XVIII a. pab.–XIX a. pradžioje niekur 
neradau, kad to meto mokyklose būtų mo-
kama lietuviškai, ar pačios lietuvių kalbos. 

Tik lenkų. Galima pamanyti, kad serijos 
„Studia franciscana Lithuanica“ leidėjams 
rūpestis dėl lietuvių kalbos – svetima tema, 
o jei patriotizmas, tai tik lenkiškas.

Grįžkime prie br. M. A. Dettlaffo publi-
kacijos „Dėl klaidinančios informacijos apie 
Pranciškonų vienuolyną pateikimo visuome-
nei“. Br. M. A. Dettlaffas rašo, kad „Vilniaus 
pranciškonų vienuolyne buvo užrašytas 
pirmasis lietuviškų poterių tekstas“. Matyt, 
kalbama apie išlikusį rankraštinį lietuvišką 
tekstą – poterių įrašą 1503 m. išleistos (jau 
spausdintos!) lotyniškos knygos „Tractatus 
sacerdotalis“ paskutiniame puslapyje. Tuo 
metu (XVI a. pradžioje) Vilniaus bažnyčiose 
pamokslai buvo sakomi dar ir lietuvių kalba. 
Todėl nenuostabu, kad dvasininkai į lotyniš-
ką (jau spausdintą!) knygą užrašė lietuvišką 
poterių variantą. Kaip nustatė akademikas 
prof. Zigmas Zinkevičius, apskritai poteriai į 
lietuvių kalbą iš vokiečių kalbos buvo išvers-
ti žymiai anksčiau, matyt, pirmojo Lietuvos 
krikšto XIII a. viduryje metu. Vadinasi, šis 
poterių vertimas tuomet Lietuvoje jau buvo 
įsitvirtinęs maždaug 250 metų, priimtas 1387 
m. antrojo krikšto metu, išlikęs iki šiol. 

Toliau br. M. A. Dettlaffas straipsnyje 
„Dėl klaidinančios informacijos...“parašyta, 
kad „pranciškonų (konventualų) vienuolyno 
patalpose buvo įkurta pirmoji lietuviška mo-
kykla“. Tai tiesa. Bet ši mokykla buvo įkurta 
po to (1907–1924), kai carinė valdžia jau 1864 
m. buvo uždariusi vienuolyną, kai pranciš-
konai vienuolyno nebevaldė (o kad tai būtų 
įvykę XVII ar XVIII amžiuje!). Vadinasi, nėra 
ir nuopelnų.  XX a. pradžioje (1908–1917) čia 
turėjo patalpas Lietuvių mokslo draugija, 
buvo įsikūrusi jos biblioteka. Beje, dar iki 
vienuolyno 1864 m. uždarymo dalyje patal-
pų jau buvo kalėjimas, karo ligoninė, archy-
vas.  Taip pat  minimi vienuolyno patalpose 
gyvenę žymūs žmonės Jonas Basanavičius ir 
Juzefas Montvilas. Bet ir vėl – jie čia gyveno 
jau po to, kai vienuolynas buvo uždarytas 
ir vienuoliai nebuvo vienuolyno patalpų 
savininkai.

Vėl br. M. A. Dettlaffas rašo, kad „pran-
ciškonai (konventualai) turi viziją ir pasi-
rengę tęsti susiklosčiusias tradicijas“. Aki-
vaizdžiai jos tęsiamos. Ypač tai pastebima 
leidyklos „Aidai“ išleistos serijos „Studia 
Franciscana Lithuanica“ I (2006 m.) ir III 
(2011 m.) tomeliuose: Adamo Mączka OFM 
Conv. ir Wieslawo Franciszcko Murawiec 
OFM, taip pat Antoni Pacyfik Dydycz‘iaus 
straipsniuose lenkų kalba ištisai vartojama 
„na Litwie“, o kur kalbama apie Lenkiją – „w 
Polsce“. Pavyzdžiui, A. P. Dydycz‘ius III to-
melyje rašo: „Ze względu na bezpieczenstwo 
naszych braci zyjących na Litwie, Biolarusi i 
w Czechoslowacji...“ (p. 120). Šios kalbinės 

Napaleonas Kitkauskas

Pranciškonų bažnyčia ir vienuolynas
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Lietuvos istorija

Kai kurie tautinės inteligentijos formavimosi bruožai
Doc. dr. Albertas JuŠkA, klaipėda

Laisvųjų ir nebaudžiavinių valstiečių 
daugiausia būta vakarinėje Lietuvos dalyje. 
Šiaulių, Raseinių, Kauno apskrityse jų suskai-
čiuota apie pusę visų čia gyvenusių žmonių, 
Telšių apskrityje net 96,5 proc. Panašaus 
statuso buvo dar kiek bežemių bei laisvai sam-
domųjų valstiečių, iš kurių irgi radosi šeimų, 
panorusių savo vaikus leisti į mokslą. Galiau-
siai savo vaikus mokytis siuntė miestiečių 
šeimos, gerėliau pradėję gyventi amatininkai, 
prakutę prekybininkai, valdininkai. Istorija 
liudija, kad Žemaitijos mokyklose daugiau nei 
pusę mokinių sudarė valstiečių vaikai. 1882 
m. Vilniaus universiteto inspektorius Jonas 
Chodzka, Edukacinės komisijos siųstas tikrinti 
mokyklų veiklą, pateikė tokius skaičius: krašte 
iš 4 680 mokinių 2 427 buvo valstiečių sūnūs. 
O ir mokyklų Žemaitijoje buvo daugiau nei 
kitur – 1825 m. čia veikė 8 vidurinės mokyklos.  
Prastuomenės dominavimo tendencija išliko ir 
paskesniu laikotarpiu: 1822–1845 m. Žemaičių 
vyskupijos kunigų seminarijoje (tuokart jau 
perkeltoje į Kauną) mokėsi 27,5 proc. valstiečių 
vaikų, keliomis dešimtimis metų vėliau, 1891, 
tokių priimta jau 75 proc. 6. 

Besiformuojantys kapitalistinio gyvenimo 
bruožai, laisvesnė buitinė aplinka įgalino švie-
sesnius valstiečius, amatininkus, prasigyvenu-
sius miestiečius nesitenkinti menku pradiniu 
mokslu. Jų vaikai imti siųsti ir į aukštesnio tipo 
mokyklas –  kolegijas, kunigų bei mokytojų se-
minarijas, apygardines mokyklas (gimnazijas). 
Po jų užbaigimo dalis jaunuolių vyko studijuoti 
universitetuose (ši tendencija itin išryškėjo po 
baudžiavos panaikinimo 1861 m.). Kaimo ar 
miestelio jaunikaičiai, dažniausiai šeimų pir-
magimiai, tapdavo dvasininkais, mokytojais, 
rečiau gydytojais ar kitų laisvųjų profesijų 
darbininkais. Visa tai gausino inteligentijos 
gretas. Šis procesas būtų buvęs dar spartesnis, 
jeigu carinė valdžia nebūtų ėmusis ribojimo 
politikos. 1827 m. rugpjūčio 19 d. ir pakartotinu 
1867 m. gegužės 9 d. įsakais nurodyta, kad ne 
bajorų vaikai, stojantieji į populiarias kunigų 
seminarijas, privalo pristatyti vadinamuosius 
„atleidžiamuosius raštus“. Tokiuose turėjo būti 
nurodyta, jog kaimo bendruomenė atleidžia 
juos nuo mokestinės ir rekrūtų prievolių. Su-
prantama, bendruomenė galėjo išleisti, bet ga-
lėjo ir nesutikti. Paskesniais metais pareikalauta 
dar ir kitų papildomų pažymų. O į universitetus 
priimti nekilminguosius apskritai uždrausta. 
Tiesa, išradingesnieji kažkokiu būdu bajoro 
dokumentus įsigydavo (pvz., Daukantas). 
Caro valdžia, tai pastebėjusi, senatams nurodė 
tokiems bent universiteto baigimo dokumentų 
neišduoti.  Gal ne visada šiam nurodymui 
paklusta – universitetai naudojosi  plačios 
autonomijos teisėmis .  

Kaip neįvardyti tautinių aspiracijų tu-
rėjusius mūsų pirmuosius kilmingesnius 
bajoraičius bei prasigyvenusių ūkininkų 
sūnus. Pradėkime nuo Simono Stanevičiaus. 
Tai jis paneigė tautos išnykimo mitą: Daugel 
metų sviets rokavo / Mūsų žemė kaip pražuvo / 
Kaip užmiršo kalbą savo /Ir užmiršo kuomi buvo. 
Stanevičius viltingai tarė – ne, tai netiesa! 
Tarp žemaičių vis atgijo / Garbė tėvų ir liežuvis. 
Silvestras Valiūnas aukština asmenis, kurie 
neužmiršo gimtosios kalbos, ja, o ne kitomis 
rašo savo kūrinius: Prieteliau šalies savo, Dievo 
ir artimo, / Tėvų kalbos ir viso seno papratimo! /Tu, 
kursai jau skęstantį nuog prapulties  krašto / Nori 
galbėt žemaičių liežuvį per raštą. Kitas jo ben-
draamžis Dionizas Poška drąsina žemaitiškai 
kalbantį savo tautietį baudžiauninką: Mužike! 
Tu ciecorius ir karalius gini / Ir anų visų laimių 
rąste pamatini. Vyskupas  M. Valančius savo 
raštuose aukština žemaičius, gynusius savo 
kraštą nuo neprietelių. Paskaitykime jo ap-
sakymėlį Vokiečiai pas Varnius. Jame aprašyta 
žemaičių pergalė prieš jų kraštan įsibrovusius 
kryžiuočius. Kai tie, ilgai keliavę, naktį sumi-
go, pora šimtų žemaičių pasiėmė kirvius, bortas, 
dalges ir išėjo priešų žudyti. Puolė, kirto ir pjovė 
pačius viršininkus <...>  Pakilo klegesys vokiečių 
stovykloje: viršininkai pašokę ieškojo savo galvų, 
bet tų rasti negalėjo7. Žemaičiai įsibrovėlius 
išgujo. Stebėtis reikia: krikščionių vyskupas 
gėrisi pagonimis žemaičiais, nužudžiusius, 
kaip pasakyta, 46  Šventosios Marijos ordi-
no brolius! Drąsu, tautinė sąmonė nustelbė 
krikščioniškąją.

Būrelis žemaičių šviesuolių toliau kantriai, 
po kruopelytę visą XIX a. gausino tautinę kul-

tūrą. Laurynas Ivinskis į savo kasmet sudaro-
mus lietuviškus kalendorius įdėjo tautosakos 
pavyzdžių, lietuvių rašytojų kūrinių ištraukų, 
tekstų, suteikiančių mokslo žinių. Kunigas, 
kraštotyrininkas, kalbininkas, gamtininkas 
Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis  paskel-
bė kalbos, istorijos, etnografijos, tautosakos 
tekstų. Skuodiškis prančiskonas Jurgis Pabrėža 
tyrinėjo mūsų krašto florą, parašė išliekamo-
sios vertės knygą Taislius auguminis. Filosofijos 
temomis prakalbo Kiprijonas Nezabitauskis-
Zabitis, eilėraščiais tautiečių prisnūdusią dva-
sią žadino Valerijonas Ažukalnis-Zagurskis, 
Juozapas Miglovara. Inteligentų radosi ne 
tik Žemaitijoje: Alytaus kaimynystėje užaugo 
Ksaveras Sakalauskis-Vanagėlis, Biržų apylin-
kėse – Stanislovas Dagilis, Vilkaviškio apskri-
tyje – Petras Arminas-Trupinėlis, Marijampo-
lės – Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, rokiškėnas 
poetas Antanas Strazdas. Neužmirškime dar 
dviejų Mikalojų – Akelaičio ir Katkaus, kultūros 
darbininko kunigo Antano Tatarės. 

 

XIX a. inteligentai dvasininkai, 
jų vieta socialiniame gyvenime

Ištisą tūkstantmetį – po antikinės kultūros 
„užmiršimo“ iki pat Renesanso epochos pra-
džios – dvasininkai su mažomis išimtimis buvo 
vieninteliai inteligentai Rytų ir Vakarų Europos 
šalyse. Tokia jau Europos kultūros istorija.

Lietuviai dvasininkai rengti pradėti ypač 
vėlai, praėjus dešimtmečiams po krikščio-
nybės priėmimo – XIV–XV a. sandūroje. 
Priežastis paprasta, tuokart mūsų krašte 
lietuvių dvasininkų dar nebuvo, pamokslavo 
iš Lenkijos atvykę kunigai. Suprantama, ne 
patys geriausi, bet tie, kurie sunkiai gaudavo 
parapijas savame krašte. Vietos gyventojų 
kalbos atvykėliai nemokėjo, pamokslavo 
lenkiškai, savo parapijiečių kalbos mokėsi 
nenoriai. Vėliau radosi ir lietuvių tautybės 
kunigų, pirmiausia iš tų, kurie buvo mokęsi 
užsienio universitetuose arba buvo praprusę 
bent vienuolynų mokyklose. Ne ką daugiau 
lietuvių dvasininkų pagausėjo ir po jėzuitų 
kolegijos bei universiteto 1579 m. įsteigimo. 
Tad lietuviškai kalbančių dvasininkų stokota 
dar ilgus metus.   

Keli faktai. Po Vilniaus universiteto 
įsteigimo prabėgus trims dešimtmečiams, 
1618/19 m. m., kai čia jau mokslinosi 1 210 
studentų, teologais siekė tapti tik apie 50 jau-
nuolių. Nepagausėjo jų ir paskesniais metais: 
per netrumpą 1579–1650 m. laikotarpį tik 46 
asmenys įgijo teologijos daktaro ar licencijato 
laipsnius. Įdomi baigusiųjų tautinė sudėtis: 
universiteto baigimo diplomai įteikti 12 prūsų, 7 
lietuviams, 4 žemaičiams, 6 lenkams, 5 rusams, 
5 mozūrams, 4 ispanams, 1 anglui, 1 portuga-
lui ir 1 italui8. Po 1781 m. reformų Teologijos 
fakulteto iš viso neliko, jo katedros priskirtos 
Moralės ir politikos mokslų kolegijai. Carinė 
valdžia 1831 m. universitetą uždariusi, po trejų 
metų aukščiausios kvalifikacijos kunigus leido 
rengti Dvasinėje katalikų akademijoje. Čia buvo 
galima įgyti ne tik magistro kvalifikaciją, bet 
ir daktaro laipsnį. Akademija veikė  87 metus, 
parengė kelis šimtus būsimųjų Romos katalikų 
Bažnyčios dvasininkų – kunigų, kanauninkų, 
vyskupų. Gausėjant gyventojų skaičiui, steig-
tos naujos parapijos, kunigams rengti steigtos 
seminarijos. Anksčiausiai, 1582 m., vyskupo J. 
Radvilos rūpesčiu duris atvėrė Vilniaus diece-
zinė seminarija. Čia buvo nustatyta ketverių 
metų mokymo trukmė, priimti jaunuoliai, 
baigę bent keturias gimnazijos klases. Mokyta 
lotynų kalbos, liturginių dalykų, teologijos 
disciplinų, dar – gramatikos, retorikos, logi-
kos. Besimokančiųjų skaičius ir čia nebuvo 
didelis: pavyzdžiui, 1726 m. mokėsi 7 klierikai, 
daugiausia, atrodo, jų būta 1795 m. – 37. Tais 
pačiais 1582 m.  Romos popiežiaus Klemenso 
IV nurodymu Vilniuje įkurdinta dar viena 
panašaus tipo mokymo įstaiga – Tarptautinių 
misijų seminarija. Dėl šios priežasties ji dažnai 
įvardinta  Popiežiaus seminarija. Joje mokėsi 
atvykėliai iš Švedijos, Norvegijos, Danijos, Ru-
sijos, Livonijos, Vengrijos.  Dalį klierikų sudarė 
jaunuoliai, kilę iš LDK žemių: 1590 m. iš 35 
priimtųjų tokių užrašyti 4, 1632 – 11, 1651 – 16 
(iš 25). Seminarijos absolventai siųsti platinti 
krikščionybę tolimiausiose šalyse. Iš kitų te-
ologijos profilio mokymo įstaigų daugiausia 

dvasininkų lietuviškoms parapijoms parengė 
1622 m. Medininkuose (Varniuose) atidaryta 
Žemaičių kunigų seminarija. Vėliau ši semina-
rija iškelta į Kražius, vėl grąžinta į Varnius, po 
to nukelta dar į Kauną. Per karus, okupacijas, 
kitokius sąmyšius nelikus daugelio svarbių 
dokumentų, sunku nustatyti čia išmokslintų 
dvasininkų skaičių. Žinoma, kad 1845 m. 
mokėsi 50 klierikų, 1861 – 112, per paskesnį 
1850–1862 m. laikotarpį įšventinti 333 kunigai. 
Besimokančiųjų skaičius ir toliau didėjo, ką liu-
dija išlikęs 1845–1869 m. klierikų sąrašas – jame  
nurodytos 749 pavardės.  Šioje seminarijoje 
gaivinta lietuvybė: antroje XIX a. pusėje (1888) 
įsteigta slapta klierikų draugija lietuvių spaudai 
platinti, leisti ranka rašyti lietuviški laikraštėliai, 
rūpintasi geriau išmokti vietos žmonių kalbą. 
Valančiaus rektoriavimo metais ta jau įtraukta 
į mokymo peogramą. Reikšminga taip pat 1826 
m. įsteigta Seinų kunigų seminarija. Mokymo 
lygis čia buvo aukštėlesnis nei kitose seminari-
jose, be teologijos dalykų, mokytasi filosofijos 
pagrindų, gamtos mokslų, sociologijos, geogra-
fijos, meno istorijos. Literatūroje užfiksuota, jog 
1828–1914 m. čia mokėsi 1193 klierikų.  

Visuose išvardintose dvasininkų rengi-
mo institucijose subrendo nemaža tautiškai 
susipratusių kunigų. Dirbdami parapijose, 
tapo kantriais tautinės sąmonės budintojais, 
lietuvių kultūros bei visuomenės veikėjais. 
Gražaus atminimo ir pagarbos nusipelnė 
būrys Dvasinės katalikų akademijos auklėti-
nių: publicistas Antanas Alekna, literatūros 
tyrinėtojas, filosofijos daktaras Pranciškus 
Augustaitis, rašytojas, pedagogas Juozapas 
Dovydaitis, kalbininkas prof. Kazimieras 
Jaunius, poetas Klemensas Kairys. Akademijos 
auklėtinis ir teologijos dr. Jonas Mačiulis-Mai-
ronis pripažintas didžiuoju lietuvių tautinio 
atgimimo dainiumi, vyskupas Antanas Bara-
nauskas – lietuvių literatūros klasiku. Tautinė 
sąmonė brendo ir Žemaičių seminarijoje. Čia 
1884 m. imtas leisti ranka rašytas lakraštėlis 
Lietuva, 1888–1890 m. veikė Juozo Tumo-Vaiž-
ganto vadovaujama Lietuvos mylėtojų draugija. 
Seinų kunigų seminarijoje įsteigta slapta 
klierikų lietuvių draugija lietuvybei palaikyti, 
leisti ranka rašyti laikraštėliai. Šios seminari-
jos išugdė kuopą kultūros darbuotojų: vieną 
pirmųjų tautinio atgimimo pradininkų Petrą 
Kriaučiūną, istoriką Joną Totoraitį, poetus 
Antaną Vienažindį, Motiejų Gustaitį, rašytoją 
dramaturgą Vincą Mykolaitį-Putiną. Kurį laiką 
čia mokėsi ir Vincas Kudirka.

Savo seminariją dar turėjo unitai. Ji 
įsteigta Vilniuje 1601 m. ir uždaryta 1621 m.  
Stačiatikiai šventikus ruošė taip pat semina-
rijoje, veikusioje taip pat Vilniuje 1828–1915 
m. Lietuvos evangelikai liuteronai bei re-
formatai savo kunigus mokslino Vokietijos, 
Norvegijos, Suomijos, Estijos Upsalos (Tartu) 
universitetuose.  

Dvasininkų būriui taip pat priskiriami 
vienuoliai. Lietuvoje daugiausia veikė jėzui-
tai, pijorai, benediktinai, pranciškonai. Savo 
egzistavimo laikotarpiu jie atliko reikšmingą 
pastoracinį bei švietimo darbą: leido religinę 
literatūrą, vienuolynuose kaupė spaudinius, 
kūrė bibliotekas, steigė mokyklas ne tik savos 
brolijos nariams, bet ir pasauliečiams moks-
linti. Išskirtinę vietą kultūriniame Lietuvos 
gyvenime užėmė jėzuitai. Kaip tik jie 1570 
m. Vilniuje įsteigė kolegiją, davusią pradžia 
Vilniaus universitetui. Norėdami pergalėti 
per trumpą laiką įsigalėjusį protestantišką 
tikėjimą, apsčiai steigė parapines bei aukštes-
nes mokyklas. Vienu metu etninėje Lietuvoje 
veikė net keliolika jėzuitų įkurdintų kolegijų. 
Tačiau jėzuitai išgarsėjo ir savo negatyvia 
veikla, pirmiausia – nepakantumu kitoms 
religijoms. Visi nekatalikai laikyti eretikais, 
net reikšmingi Europos kultūros centrai, pri-
pažinę Reformuotąją Bažnyčią (Vitenbergas, 
Karaliaučius), apšaukti „niekingų eretikų“ 
miestais. Vadovavosi pačių sukurta etika:  
pozityvus tikslas pateisina priemones. Inkvi-
zicijos laužuose degino eretikus, nesibodėjo 
intrigų, sąmokslų, net perversmų. Tokios po-
litikos laikytasi ir Lietuvoje: sufanatinta minia 
laužuose degino protestantų išleistas knygas, 
užpuldinėjo laidotuvių procesijas, kunigų na-
mus. Paskleidę po Lietuvą peklaknygę Broma 
atverta ing viečnastį  (išleista net 18 kartų!), už-
teršė, susino lietuvių kalbą. Galiausiai jėzuitai 
ėmė kištis į valstybių vidaus reikalus, diktuoti 

savo sąlygas. To jau buvo perdaug, tad 1754 m. 
jie išvaryti iš Brazilijos, 1759 – iš Portugalijos, 
1764 – iš Prancūzijos, 1769 – iš Ispanijos bei jos 
kolonijų. Neapsikentęs popiežius  Klemensas 
XIV 1773 m. išleido bulę Dominus ac Redemptor 
noster (Viešpats irgi Atpirkėjas mūsų), panai-
kinusią jėzuitų ordiną. Vis dėlto iš Rusijos, 
kaip stačiatikybę priėmusios valstybės, jėzu-
itai išvaryti vėliau – tik 1820 m. Pastebėsime, 
Lietuvoje jų veikla sumenko dar anksčiau, kai 
1797 m. buvo sudaryta Edukacinė komisija. Tai 
ėmus tvarkyti visus švietimo reikalus, jėzuitai 
neteko turėtos svarbos, turėtų galių. Praslinkus 
keturiems dešimtmečiams, 1814 m., popiežius 
Pijus VII leido šiam ordinui toliau veikti. Į 
Lietuvą jėzuitai grįžo tik 1920 m. Prasta jėzuitų 
ordino aureolė neišnyko, ką akivaizdžiai liudija 
faktas, jog iš 265 kada nors išrinktų popiežių 
nebuvo nė vieno jėzuito. Taip jau atsitiko, kad 
ši tradicija peržengta mūsų dienomis.   

Nurodyti tikslų XIX a. dvasininkų skai-
čių vargu ar įmanoma, vis dėlto kai kurie 
duomenys pateiktini. Žinoma, kad 1827 m. 
Žemaičių ir Vilniaus vyskupijose dirbo 1256 
kunigai. Turint galvoje dvasininkų represijas 
po 1831 bei 1863 m. sukilimų, per paskesnius 
septynis dešimtmečius jų skaičiaus augo 
lėčiau, tad XIX a. pabaigoje kunigų galėjo 
būti apie 1270. Nelengviau suskaičiuojami ir 
vienuoliai: 1651 m. vienuolių vyrų nurodyta 
1500, moterų – 300. Po 1863 m. sukilimo rusų 
valdžia daugelį vienuolynų uždarė, tačiau 
šia tema rašę autoriai sutinka, jog ir tuo metu 
vienuolių buvo maždaug tiek, kiek ir kunigų. 
Mėginkime sumuoti: XIX a. pabaigoje dvasi-
ninkų – kunigų ir vienuolių – būta apie 2500. 
Skaičius įspūdingas!9

 

Pedagogai – kitas lietuvių 
inteligentų būrys

Bet kurios šalies mokymo įstaigų gausa 
(ar, priešingai, jų stoka) akivaizdžiai rodo 
tautos kultūrėjimo spartą bei mastą. Mokyklų 
skaičius įprasta nurodyti ne tik statistikos spau-
diniuose, bet ir kitoje populiariojoje literatūroje. 
Atrodytų, nesudėtinga būtų pasakyti ir kiek 
mokytojų jose dirbo. Mūsų kultūros istorijoje 
ši statistika apsunkinta:  1864–1904 m. laiko-
tarpiu, kai buvo uždrausta spauda įprastais 
lotyniškais rašmenimis, lietuviai į valdines, 
rusų dėstomąja kalba mokomas mokyklas 
savo vaikų neleido. Juos mokė namuose. Kita 
priežastis – bajorų ar turtingesnių miestiečių 
šeimose vaikams mokyti samdyti namų 
mokytojai, kitaip preceptoriai (lot. praecep-
tor – mokytojas, auklėtojas) ir guvernantai 
(pranc. gouverner – vadovauti, auklėti, mokyti). 
Jie taip ir elgėsi – mokė ir auklėjo vienos šeimos 
vaikus, o guvernantai dar privalėjo išmokyti 
juos užsienio kalbų (pirmiausia prancūzų). 
Kadangi turtingesnių lietuvių šeimų nedaug 
tebuvo, apie tokius mokytojus apskritai ne-
turime informacijos. Tiesa, mūsų literatūros 
klasikė rašytoja Žemaitė yra aprašiusi tokios 
mokyklos aritmetikos pamoką. Buvę taip. 
Mokytoja, jos dėdina, pačiu vaizdžiausiu būdu 
išaiškino skaičių – vienetų, dešimčių, šimtų bei 
tūkstančių – reikšmes. Po to patikrinimui skyrė 
užduotį – užrašyti skaičių 1001. Visos užrašė 
101, Julija vienintelė – 1001... Namų mokytojo 
pareigybė XIX a. dar labai gerbta, jais yra dir-
bę žymūs intelektualai – filosofas Imanuelis 
Kantas, rašytojas, švietėjas Žanas Žakas Ruso 
(Rousseau), garsusis Anglijos valstybės poli-
tikas, pažinimo teorijos pagrindėjas Džonas 
Lokas (John Locke). 

6 Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius I dalis. T. 8, sud. 
T. Bairašauskaitė ir kt.,V.  2011, p. 93–94,

  325–327, 379, 382; M. Jučas, Baudžiavos irimas Lietu-
voje.  V., 1972, p. 158–168; Lietuvių literatūros

  istorija Feodalizmo epocha. Red. K. Korsakas, 
V.,1957, p. 315.

7 Lietuvių skaitymai. Sud. Z.Kuzmickis, Kaunas, 
1934, p. 72.

8 A. Piročkinas, A. Šidlauskas, Mokslas senajame Vil-
niaus universitete. V., 1984, p.42–43, 119–126, 177. 

9 Krikščionybės Lietuvoje istorija. Sud. V. Ališauskas, V., 
2006, p. 213; V. Vaivada, Bažnyčių tinklas Žemaitijoje. In: Pro-
testantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis. V., 1994, p. 41–47; 
Religijotyros žodynas. Sud. R.Petraitis, V., 1991, p. 165–166, 
210–212; Vilniaus un-to istorija 1803–1940. Red. A.Bendžius 
ir kt., V.,1977, p. 86–88, 127–130; Lietuva Lietuvių enciklope-
dijos penkioliktas tomas, V., 1991, p. 122, 153–157.  
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XIX a. II p.–XX a. I p. knygrišystė Lietuvoje*
knygų leidybos istorija

Rūta TAukinAiTYTĖ-nARBuTienĖ, Vilnius

Z. Malašausko teigimu, Kaune tuo 
metu buvo apie 30 individualiai dirban-
čių  knygrišių24.  Sunku pasakyti, kiek iš 
jų mėgino kurti meniškus įrišimus, kiek 
dažnai tai tekdavo daryti ir kaip jiems 
sekėsi. Tačiau žinoma, kad jų dirbtuvės 
dažniausiai buvo smulkios, su primi-
tyviais įrankiais25. Taip pat laikinojoje 
sostinėje tuo metu veikė kelios dešimtys 
įvairaus dydžio spaustuvių, iš kurių bent 
ketvirtadalis turėjo knygrišyklas su tam 
tikra įranga. Daranti meniškus knygų 
įrišimus spaudoje skelbėsi didžiausia 
poligrafijos įmonė „Spindulio“ spaustuvė, 
spausdinusi daugiausia reprezentacines 
knygas. Taip pat bibliotekoms ir savinin-
kams knygas įrišinėjo „Spaudos fondo“ 
leidykla ir spaustuvė, kurios knygrišy-
kloje buvo puošniai įrišti „Lietuviškosios 
enciklopedijos“ tomai. Pasak L. Gudaičio, 
būtent šių knygrišyklų meistrams Kauno 
knygiai patikėdavo vertingiausius leidi-
nius. Šių dviejų įmonių produkcija buvo 
labai palankiai įvertinta ir už meniškas 
knygas premijomis apdovanota 1937 m. 
Pasaulinėje parodoje Paryžiuje. 

Kai kurių ten laimėjusių knygų (J. 
Biliūno „Liūdna pasaka“, il. M. Bulakos, 
bei „Gulbė karaliaus pati“, il. V. Petravi-
čiaus), spausdintų „Spindulyje“ leidyba 
užsiėmė XXVII knygos mėgėjų draugija. 
Tai buvo bibliofilinė organizacija, įsteigta 
Kaune 1930 m., kurios vienas iš tikslų 
buvo „leisti meniškas knygas, kurios ga-
lėtų būti pavyzdys kitiems leidėjams“26. 
Todėl pastarosios buvo iliustruotos žymių 
to meto Lietuvos dailininkų (V. Petravi-
čiaus, M. Bulakos, V. K. Jonyno, A. Kučo), 
spausdintos ant gero popieriaus, specialiai 
parsisiųsto iš Paryžiaus. Ypač aktyvus 
knygos meno reikaluose buvo Vytautas 
Kazimieras Jonynas, kuris ragino atkreipti 
dėmesį ir į knygos apdarą. 

Buvo draugijos narių mėginimų at-
kreipti dėmesį į knygrišystę. Tačiau nei 
parodos, nei pranešimo šia tema nepavy-
ko suorganizuot, kol nepasirodė studijas 
Prahoje baigęs T. Lomsargis, todėl šie vos 
pažinę jo meną iškart juo susidomėjo. 
Draugijos bei individualiu atskirų jos narių 
(E. Turausko, V. Cimkausko, K. Masiliūno 
ir ypač dažnai V. Burkevičiaus) užsakymu 
T. Lomsargis įrišo nemažai knygų, o 1939 
m. pavasarį draugijos susirinkime skaitė 
pranešimą apie knygų įrišimus. Kartu 
paminėjo kai kurias negeroves, būdingas 
to meto Lietuvos knygrišystei, dėl kurių 
kritikavo ne tik knygrišius, stokojančius 
meninio medžiagos ir formos žinojimo bei 
pajautimo, bet ir užsakovus27. Iš draugijos 
narių, atrodo, labiausiai Lomsargio meną 
vertino notaras V. Burkevičius, tapęs jo 
rėmėju, bičiuliu, o vėliau, po knygrišio 
žūties, jo biografu ir kūrybos saugotoju. 
Kitas artimas bendramintis buvo V. K. 
Jonynas, su kuriuo jie daug laiko praleido 
kalbėdami apie knygos meną; Lomsargis 
įrišo ne vieną Jonyno iliustruotą knygą, 
o šis Lomsargiui kurdavo ekslibrisus. 
Bendravimas ir bendradarbiavimas su 
šiais žmonėmis T. Lomsargiui teikė ne tik 
materialinę, bet ir moralinę paramą, kuri 
tada buvo labai svarbi, nes apskritai visuo-
menės, net inteligentijos, dėmesys meninei 
knygrišystei buvo labai menkas.

Nuo 1936 m. Kauno 1-oji valstybinė 
amatų mokykla pradėjo ruošti knygų 
įrišimų specialistus. 1938 m. T. Lomsargis 
paskiriamas Knygrišystės ir kartonažo 
skyriaus vedėju. Į šią mokyklą buvo prii-
mami ne jaunesni kaip 14 metų berniukai ir 
mergaitės, baigę bent 4 pradžios mokyklos 
klases. Mokslas truko 4 metus. Šiame sky-
riuje, be kitų dailės ir bendrojo lavinimo 
dalykų, buvo dėstomas viršelių kompo-
navimas, medžiagų technologija, knygri-
šystės teorija ir istorija, auksavimas, odos 
puošimas, popieriaus dekoravimas28. 

Kasmet mokslo metų pabaigoje vyks-
tančiose mokinių darbų parodose, kurios 

sulaukdavo didelio visuomenės dėmesio, 
vyravo darbai, dekoruoti lietuviškais liau-
dies meno raštais, motyvais ir stilistika, 
kuo visad pasidžiaugdavo ir skatindavo 
spauda, ir ką noriai pirko parodų lanky-
tojai, tad Lomsargio estetinė nuostata, 
jog derėtų „siauromis linijytėmis išryš-
kinti pačios medžiagos grožį“29, atrodo, 
sunkiai skynėsi kelią. Netgi atvirkščiai, 
paties Lomsargio kūryboje nesunku rasti 
tautiškų motyvų (A. Smetonos „Pasakyta 
parašyta“, A. Merkelis „Juozas Tumas 
Vaižgantas“, P. Cvirkos „Žemė maitin-
toja“ 2 leid.). 

Lomsargis naudojo tik geriausias 
medžiagas (iš Paryžiaus atsisiųsdavo ma-
rokeno), nesiėmė menkaverčių leidinių. 
Jo santykis su knyga buvo kitoks nei iki 
šiol čia dirbusių meistrų. Pirmiausia išsi-
skyrė dėmesys knygos turiniui ir vertei. 
Antra, individuali meninė raiška. Iš savęs, 
mokinių bei kolegų reikalavo techniškai 
kokybiško atlikimo, gilaus formos bei 
medžiagos pažinimo ir teisingo jų deri-
nimo. Nors Lomsargis žinojo daugybę 
odos dekoravimo būdų, tačiau naudojo 
tik tuos (auksavimą, intarsiją, aplikaciją), 
kurie tuomet buvo paplitę Europoje. Kaip 
ir prancūzai, Lomsargis kartais darydavo 
puošnius, popieriaus ar šilko, įrėmintus 
oda, dubliūrus, taigi jis pirmas Lietuvoje 
skyrė dėmesį ne tik viršelio išorei, bet ir 
vidinei pusei. Jo įrišimams būdingi spalvų 
ir šrifto kontrastai, dažniausiai abstraktaus 
piešinio lakoniškumas ir saikingumas, 
grakšti ir lengva, kartais daugiasluoksnė, o 
kartais įtampos kupina grafiška auksavimo 
linijų ar taškų kompozicija ne slėpdavo, o 
išryškindavo medžiagos tekstūrą ir grožį. 
Jo kompozicijos kartais nusidriekia per 
visą viršelį, sujungdamos viršutinį ir apati-
nį kietviršį, kai kur knygos pavadinimas ir 
autorius tampa pagrindiniu kompozicijos 
elementu, nevengta asimetrijos. Tačiau kai 
kuriuose įrišimuose jis išlaiko klasikinį 
komponavimo būdą, kuomet viršutinis 
ir apatinis viršelis yra atskirti, pakarto-
jantys vienas kitą, simetriški. Pagrindinis 
skirtumas nuo prancūzų knygrišystės, 
kad įrišimo procese Lomsargis viską darė 
pats: siūdavo bloką, sukurdavo įrišimo 
eskizą, aptraukdavo viršelį oda, viršelį, 
bloko kraštus, dubliūrus dekoruodavo, 
auksuodavo. Pirmiausia, žinoma, todėl, 
kad nebuvo daugiau profesionalių knygri-
šių, be to, nebuvo tokie dažni ir meninių 
įrišimų užsakymai.  

Taigi, 3–4 dešimt. Lietuvos meninėje 
knygrišystėje papūtė permainingi, nors 
ganėtinai prieštaringi vėjai. Leidėjai, 
dailininkai ir meno kritikai susirūpino 
poligrafijos kultūra ir meniškų knygų 
leidyba, įsikūrė Knygos mėgėjų draugija, 
Švietimo ministerijos pavedimu 1-ojoje 
valstybinėje amatų mokykloje įsteigiamas 
Knygrišystės skyrius, finansuojamos T. 
Lomsargio knygrišystės studijos Prahoje, 
dažnesni tampa bibliofilų ir knygrišių 
pasisakymai spaudoje. Pradeda ryškėti 
pramoninio ir rankų darbo įrišimo skir-
tis, kyla meno ir amato ribos klausimas, 
amatininkų išsimokslinimo lygio ir kryp-
ties klausimas. Tačiau meninių leidinių 
nebuvo daug, įvairūs pasisakymai apie 
knygrišystę spaudoje nesukėlė platesnių 
visuomenės diskusijų ar aštresnės reak-
cijos, užsakymų Lomsargiui nebuvo taip 
gausu, o ir parodose eksponuoti jo darbai 
nesulaukė kritikų dėmesio. Mokykla ne-
galėjo paruošti gerų meninės knygrišystės 
specialistų, nes trūko dėstytojų, mokymo 
bei darbo priemonių, medžiagų bei patal-
pų, mokykla gyvavo trumpai, buvo nuolat 
reorganizuojama, tad nenusistovėjo nei 
aiškūs mokymo tikslai, nei kryptis, nei 
programos. Dar viena kliūtis, kad mokslas 
truko tik 4 metus (prancūzai, anglai šio 
amato mokydavosi 7–8 metus), o mokiniai 
tebuvo vos pradžios mokyklą baigę paau-
gliai. Be to, atrodo, ir visuomenei, ir mo- Pabaiga
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kyklos vadovybei labiau reikėjo paprastų 
amatininkų, o ne meninio įrišimo kūrėjų. 
Tad palanki Lomsargio kūrybai terpė dar 
buvo silpna, ji dar tik formavosi. Reikėjo 
laiko, kad kažkas joje išsikristalizuotų, ir 
neabejotinai šiandieninės lietuvių meni-
nės knygrišystės veidas būtų kitoks, jei 
nebūtų prasidėję II pasaulinis karas, rusų 
okupacija bei Lomsargio žūtis. Nepaisant 
to, T. Lomsargio kūryba yra labai svarbi 
lietuvių meninės knygrišystės raidos 
grandis, užtikrinanti šios taikomojo meno 
rūšies tęstinumą ir jungianti praeitį su 
dabartimi. Jo asmenybės ir kūrybos vei-
kiama, lietuvių knygrišystė žengė žingsnį 
iš senosios į šiuolaikinę, buvo pakylėta iš 
amato į meno sferą. 
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26Žukas, V., Lietuvių knygotyros bruožai, Vilnius, 1989, 
p. 177–219; MAVB rankr.sk. F.59.

27 Gudaitis, L., Tadas Lomsargis, p. 129–134.
28„I-oji Kauno valstybinė amatų mokykla pradžioj 

ir dabar“ // Amatininkas, 1939, Nr. 11–12, p. 174–175; 
„Kauno valdžios amatų mokykla: darbas, programa 
ir įstojimo sąlygos“ // Amatininkas, 1937, Nr. 5, p. 
68–69; Vaidotas, J., „Amatų mokyklų parodos teikia 
gražių vilčių“ // Amatininkas, 1937, Nr. 12, p. 179–181; 
Jodaugas, J., „Kauno amatų mokyklos parodą aplan-
kius“ // Amatininkas, 1938, Nr. 16–17, p. 242–243; 
Klemčiūnas, A., „Reformuojama ir praplečiama 
Kauno valstybinė amatų mokykla“ // Amatininkas, 
1938, Nr. 13, p. 194; „Ko bus mokoma Kauno I vals-
tybinėje amatų mokykloje“ // Amatininkas, 1938, Nr. 
18–19, p. 248; Vaidelys, J.,  „Kauno I-oje valstybinėje 
amatų mokykloje“ // Amatininkas, 1938, Nr. 20–21, 
p. 275–276; R-čius, A., „I-moje Kauno valstybinėje 
amatų mokykloje“ // Amatininkas, 1939, Nr. 11–12, 
p. 162–165.

29 Gudaitis, L., Tadas..., p. 27.
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kuriantis Lietuvos valstybei. Dėl to labai 
vertingi visi tyrimai, kuriais norima 
išaiškinti šiam sluoksniui priklausiusių 
žmonių, ypač susijusių su arkliais ir jų 
priežiūra, veiklą bei to sluoksnio žmonių 
atliekamą vaidmenį. Daroma prielaida, 
kad ir vieną kunigaikštį nužudę keturi ar-
klių prižiūrėtojai buvo leičiai. Tai spėjimas, 
kuriam patvirtinti akivaizdžių duomenų 
neturime. Tačiau ir tokie spėjimai veikia 
mūsų vaizduotę, skatina mąstyti, ieškoti 
paaiškinimo dar neįmintoms istorijos 

Lietuvių kalbos istorija

Istorijos detektyvai
Akad.-emeritas Zigmas ZinkeVičius, Vilnius

Apie Pivašiūnų vardo kilmę
Akad.-emeritas Zigmas ZinkeVičius, Vilnius

Atkelta iš 1 p. Kazimieras Būga buvo teisus maždaug 
prieš 90 metų paneigęs Pivašiūnų vardo 
kilmę iš žodžių pieva ir šienas. Tačiau jis 
tada dar neturėjo tiek lietuvių vardyno 
duomenų, kiek mes dabar turime, todėl 
bažnytkaimio vardą laikė padarytą iš len-
kiško asmenvardžio Piwosz ← piwosz „alaus 
mėgėjas“. Šiandien mūsų turimi lietuvių 
antroponimijos duomenys leidžia manyti 
senovėje lietuvius turėjusius dvikamienį 
asmenvardį Pì-vašas. Dėl pirmojo dėmens 
Pi- plg. Pì-gagas, Pì-gantas, Pì-kantas, Pì-karas 
ir kt. Dėl antrojo dėmens Vaš- plg. Nó-vašas, 
Nór-vašas, taip pat Vãš-gelas, Vãš-taras, Vãš-
vilas ir kt. Plačiau žr. Zigmas Zinkevičius, 
Lietuvių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2008, 157. Iš dvikamienio 
asmenvardžio Pì-vašas lengvai galėjo būti 
pasidaryti vediniai Pivãši(u)s ir Pivaši nas, 
o iš pastarojo – gyvenvietės pavadinimas 
Pivaši nai. Taigi miestelio pavadinimas Piva-
šiūnai (kaip ir Petraši nai, Tamoši nai ir pan.) 
galėjo atsirasti lietuviškai kalbančių žmonių 
aplinkoje, be slavų kalbų tarpininkavimo. 
Šiai prielaidai patvirtinti ar ją atmesti, su-
prantama, dar reikia specialių tyrimų, bet 
tokia prielaida yra visai galima.

Šiais metais išleistos monografijos Pivašiūnai, 
gyvenvietė, bažnyčia, Dievo motinos 

paveikslas (tautos paveldo tyrimai, Vilnius, 
2013 m. sudarytojas ir fotografas Klaudijus 

Dryskius, išleido asociacija Pivašiūnų 
bendruomenė „Pivašiuniškiai “)

mįslėms, žodžiu, žadina norą panaikinti 
baltąsias istorijos dėmes.

Čia aptartos „Istorijos detektyvų“ ciklo 
laidos, matytos tik iki 2013 m. lapkričio 
mėn. pabaigos. Tikėtina, kad ir tolimes-
nės džiugins TV žiūrovus. Jų nekantriai 
laukiame.

Nuo redakcijos.
 Naujausiame ciklo „Istorijos detek-

tyvai“ laidoje yra atsargi prielaida, kad 
Lietuvos herbas Vytis kilo iš leičių (!)

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. 47 (308)
Pirmajai Tautinei olimpiadai 75 metai

2013 m. minime pirmosios Tautinės 
Lietuvos olimpiados 75 -ąsias metines. 
Renginys vyko 1938 m. liepos mėn. 17-31 
d. Kaune, o buriavimo varžybos – liepos 
mėn. 24 -31 d. Klaipėdoje.

Tai buvo viso pasaulio lietuvių sporto 
šventė – sąskrydis. Olimpiados progra-
moje buvo net 17 atskirų sporto sričių 
– lengvoji atletika, boksas, sunkumų 
kilnojimas, krepšinis, futbolas, tinklinis, 
plaukimas, vandensvydis, lauko ir stalo 
tenisas, šaudymas, žirginis sportas, bu-
riavimas, dviračių sportas ir net tautinių 
šokių varžybos. 

Pirmąją Tautinę olimpiadą atidarė 
valstybės prezidentas Antanas Smetona 
(1874-1944), savo kalboje pabrėžęs spor-
to reikšmę tautos � zinių galių ugdymui 
ir viso pasaulio lietuvių bendravimui. 
Apdovanojimus teikė ministras - pirmi-
ninkas Vladas Mironas (1880-1953). Iš 
tiesų, šioje olimpiadoje, be įvairių Lietu-
vos sporto organizacijų atstovų, dalyvavo 
ir iškiliausi lietuviai sportininkai iš viso 
pasaulio. Gausiausia sportinė grupė, per 
70 asmenų atstovavo Latvijos lietuvių 
sportininkus, jiems vadovavo J. Mataitis. 
Tačiau iškiliausia ir pajėgiausia užsienio 
lietuvių sportininkų grupė atvyko iš JAV. 

Šią rinktinę sudarė 27 žmonės, vadovavo 
A. Kumskis. Šiai rinktinei svarumo su-
teikė ir atvykęs jai padėti Čikagos miesto 
teisėjas J. Zuris. Vienybės labui daug nu-
veikė pirmą kartą į nepriklausomą Lietu-
vą iš Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto 
atvykusi 27 lietuvių sportininkų grupė, 
vadovaujama P. Žižmaro. Anglijos lietu-
vių sportininkų vadovas buvo J. Dobro-
volskas, Brazilijos – J. Vasiliauskas. 

Tautinei olimpiadai buvo kruopščiai 
pasirengta, atnaujinti sporto varžyboms 
skirti pastatai ir žaidynių aikštynai, pa-
sirūpinta patogiu atvykėlių apgyvendi-
nimu. Buvo sukurta žaidynių vėliava iš 
baltos spalvos audinio su Gediminaičių 
stulpais ir Olimpiniu žiedu aplink juos. 
Išleisti specialūs olimpiados pašto žen-
klai, suvenyriniai žaidynių ženkliukai. 
Ženkliukai gaminti Lietuvoje K. Zvolins-
kio dirbtuvėse. 

Žaidynių apdovanojimų medaliai 
skirti I, II ir III vietai buvo užsakyti ir pa-
gaminti garsioje Šveicarijos � rmoje HU-
GUENIN. Olimpiados medalių projekto 
autorius Jonas Burba (1907-1952). Žaidy-
nėse buvo įteikti 97 aukso, 96 sidabro, 93 
bronzos medaliai. Daugiausiai medalių – 
265, kaip ir buvo galima tikėtis, laimėjo 

Lietuvos sportininkai, 14 medalių iško-
vojo JAV lietuviai, po 2 medalius – Brazi-
lijos, Latvijos ir Vilniaus krašto lietuviai, 
1 medalį gavo Didžiosios Britanijos lietu-
viai. Tautinė olimpiada buvo sėkminga ir 
sportinių pasiekimų atžvilgiu. Žaidynėse 
pasiekti 19 Lietuvos rekordų – 12 len-
gvojoje atletikoje, 7 plaukime. Tautinė 
olimpiada sulaukė plataus atgarsio Lietu-
voje ir net užsienyje, daugiausiai tarp ten 
gyvenusių tautiečių. Žaidynėms atminti 
Kauno Kultūros Rūmų sienoje buvo įmū-
ryta paminklinė lenta.

Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 
saugomi pirmosios Tautinės olimpiados 
visų spalvų, 60 mm skersmens, auksuo-
ti ir sidabruoti medaliai, pagaminti iš 
bronzos. Averse – žengiančios lietuvai-
tės, vainikuotos ąžuolo vainiku, rankoje 
laikančios lauro šakelę, � gūra. Jos deši-
nėje matome žaidynių emblemą – Ge-
diminaičių stulpus, kurių viršutinę dalį 
juosia olimpinis žiedas. Apačioje, įgi-
lintai, medalio dailininko pavardė Jonas 
Burba. Reverse – užrašas reljefu ketu-
riomis eilutėmis: PIRMOJI LIETUVOS 
TAUTINĖ OLIMPIJADA 1938. Medalio 
apačioje � rmos gamintojos pavadinimas: 
HUGUENIN. 

Be medalių, 
muziejaus rinki-
niuose yra ir pir-
mosios Lietuvos 
Tautinės olimpi-
ados prizas, įteiktas Amerikos lietuvių 
sporto komiteto Jadvygai Šaviraitei, lai-
mėjusiai 200 m plaukime krūtine aukso 
medalį. Prizas yra cilindro formos, 41 cm 
aukščio kolona, kurios viršuje bronzinė 
plaukikės, pasiruošusios šuoliui į van-
denį, � gūra. Prizo pjedestalo priekinėje 
sienelėje išgraviruotas užrašas: AMERI-
KOS LIETUVIŲ SPORTO KOMITE-
TAS U.S.A., kolonos priekyje – užrašas: 
LAIMĖJUSIAI 200 METRŲ PLAUKI-
ME PIRMOJE LIETUVOS TAUTINĖJE 
OLIMPIADOJE KAUNE 1938 M., LIE-
POS 17-31 D. Muziejuje saugomas ir 
plaukikei J. Šaviraitei įteiktas pirmosios 
Tautinės olimpiados komiteto diplomas 
nr. 148, už pasiektą laimėjimą. 

Muziejuje saugomi reti ir įdomūs 
eksponatai, liudija apie sportinius pasie-
kimus dvidešimtaisiais Lietuvos nepri-
klausomo gyvenimo metais vykusioje 
pirmojoje Tautinėje olimpiadoje.

Muziejininkas Saulius Zalys

Prizas ir medalis, įteikti  I vietos laimėtojams 
pirmojoje Tautinėje olimpiadoje.  Kaunas, 1938 m.

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. 48 (309)
Ignacijus Zdanovičius – 1863 m. Vilniaus sukilėlių vadas

Tęsdami straipsnių apie 1863 metų suki-
limą Lietuvoje ciklą ( „1863 metų sukilimo 
pradžia“ nr. 3 (264), „1863 metų sukilėlių 
ginklai“ nr.5 (266), 2013 m.) šį kartą supa-
žindiname su nepelnytai užmirštu sukilimo 
lyderiu, Vilniaus miesto sukilėlių vadu ir iž-
dininku Ignacijumi Kasparu Zdanovičiumi 
(1840-1863).

Lietuvoje gerai žinomos trijų žymiausių 
1863-1864 metų sukilimo vadų – Kons-
tantino Kalinausko (1838-1864), Zigmanto 
Sierakausko (1826-1863) ir Antano Macke-
vičiaus (1828-1863) pavardės, bet neminimi 
daugelis kitų aktyvių sukilėlių. 

I. Zdanovičiaus tėvas buvo Vilniaus uni-
versiteto absolventas, žymus pedagogas, va-
dovėlių autorius Aleksandras Zdanovičius 
(1808-1868), motina – Emilija Piasecka. 
Nuo ankstyvos vaikystės I. Zdanovičius 
buvo silpnos sveikatos, pradžios mokyklos 
kursą baigė namuose. Jį mokė tėvas, kuris 
tuo metu dėstė lotynų kalbą ir istoriją Vil-
niaus bajorų institute ir buvo vienas laikraš-
čio „Kurjer Wileński“ leidėjų. 1852 m. A. 
Zdanovičius kreipėsi į Bajorų instituto rek-
torių Kalinovskį, su prašymu priimti sūnų 
studijoms. Prašymas buvo patenkintas. Po 4 
metų studijų institute, 1856 m. I. Zdanovi-

čius perėjo į gubernijos gimnazijos VI klasę. 
1858 m. baigęs gimnaziją aukso medaliu, jis 
įstojo į S.-Peterburgo universiteto Matema-
tikos fakultetą, kurį sėkmingai baigė 1862 
m. Jaunuolis dar papildomai studijavo Ber-
lyne, ruošėsi sekti tėvo pėdomis ir užsiimti 
pedagogine veikla. Bet likimas pasisuko ki-
taip – iš Berlyno I. Zdanovičius grįžo 1863 
metų vasarį, kai Vilnius jau gyveno beprasi-
dedančio sukilimo nuotaikomis. 

I. Zdanovičius, studijuodamas S.-Peter-
burge, artimai susidraugavo su grupe patri-
otiškai nusiteikusio jaunimo, taip pat ir su 
K. Kalinausku. Vilniuje jis vėl prisidėjo prie 
senų draugų ir aktyviai įsijungė į slaptos vie-
tos insurgentų organizacijos veiklą. Vilniuje 
jis aktyviai įsijungė į slaptos vietos insur-
gentų organizacijos veiklą. Yra žinių, kad į 
Vilniaus sukilėlių vadovybę I. Zdanovičių 
pasiūlė K. Kalinauskas. I. Zdanavičius buvo 
organizacijos iždininkas, o pasitraukus 
intensyviai caro valdžios ieškomam Vla-
dislavui Malachovskiui (1837-1900) – Vil-
niaus miesto sukilėlių viršininkas. Tuo pat 
metu jis rūpinosi ir ginklų pirkimu. 1863 
m. rugsėjo mėn. 26 d. Ignacijus ir Aleksan-
dras Zdanovičiai buvo areštuoti. Per kratą 
Zdanovičių name Užupyje buvo aptikta 

slaptavietė su Vilniaus sukilėlių dokumen-
tais. Po tardymų 1863 m. gruodžio mėn. 
3 d. 32 sukilėliai, tarp jų ir I. Zdanovičius, 
buvo perduoti 27 pėstininkų dvizijos štabo 
karo lauko teismui. Teismas posėdžiavo 5 
dienas. I. Zdanovičius ir M. Dormanovskis 
buvo nuteisti sušaudyti, bet Vilniaus gene-
ralgubernatorius M.Muravjovas pakeitė 
mirties bausmę kartuvėmis. Nuosprendis 
buvo įvykdytas 1863 m. gruodžio mėn. 21 
d. Lukiškių aikštėje. Senosiose Bernardi-
nų kapinėse yra I. Zdanovičiaus kapas, bet 
neaišku, ar jis ten tikrai palaidotas, ar kapas 
simbolinis – nuteistųjų mirti sukilėlių pa-
laikai artimiesiems nebuvo išduodami. A. 
Zdanovičius mirė įkalintas 1868 m.

Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuo-
se, Zdanovičių giminės foto albume yra 
nedidelė 8,6x5,3 cm dydžio fotonuotrauka, 
daryta 1863 m. Joje I. Zdanovičius (kairė-
je) visu ūgiu nufotografuotas su dar vienu 
sukilėliu. Nors abiejų sukilėlių diržų sagtys 
nuotraukoje išskustos, bet nesunkiai, pagal 
siluetus, galima atpažinti, kad tai „unifor-
miniai“ sukilimo dalyvių diržai su sagtyse 
išgraviruotais herbais – Lietuvos Vyčiu ir 
Lenkijos Ereliu. Nuotraukos savininkas, 
matyt kažkas iš Zdanovičių giminės narių, 

išskuto sagtis po su-
kilimo vykusių rusų 
valdžios represijų 
metu, kad nebūtų 
apkaltintas bendrininkavimu (už tai grėsė 
tremtis į Sibirą), jeigu kas pamatytų nuo-
trauką.

Antrasis eksponatas – sagė, skirta 1863 
m. sukilimui, pagaminta 1913 m. Varšuvoje. 
Sagės pagrindą sudaro sukryžiuotos dvi mi-
niatiūrinės ietys ir ištiesintas sukilėlio dal-
gis, prie vienos ieties pritvirtinta trikampė 
vėliavėlė. Apačioje per iečių kotus permes-
tas kaspinas su išgraviruotu įrašu – BOZE 
ZBAW POLSKE (Dieve gelbėk Lenkiją). 
Sagės centre yra heraldinis skydelis su su-
kilėlių herbu – trijų laukų skydu. Laukuo-
se pavaizduoti Lenkijos heraldinis Erelis, 
Lietuvos Vytis ir Šv. Archangelas Mykolas 
(Kijevo herbas). Virš skydo karūna. Sagė 
pagaminta iš sidabro ir žalvario, yra 50x19 
mm dydžio.

Sukilimas pralaimėjo, tačiau sukauptos ir 
išsaugotos sukilėlių relikvijos skatina domė-
tis didvyrių likimais, išlaikyti gyvą žuvusių-
jų sukilimo dalyvių atminimą. 

Muziejininkas Vytautas Tenešis

Fotonuotrauka. 1863 m. sukilėliai.
I. Zdanovičius (kairėje).
Sagė. Varšuva, 1913 m.
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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.
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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

Knyga „Holokausto Lietuvoje atlasas“82 
pateikia apie tai ištrauką: Laikomos dvare 
moterys dirbo vietiniams ūkininkams. Vietinis 
kunigas pastebėjo, kad Prašinskas ir kiti ruošia-
si žudynėms, todėl norėjo išgelbėti žydus juos 
apkrikštydamas. Apie pasiruošimą jis taip pat 
informavo ir merą (gal seniūną – aut. past.) 
Ūselį. Meras kreipėsi į vokiečių administracijos 
vadą ir bandė išvengti žudynių. Abiejų pastangos 
buvo nesėkmingos.

Liudininkės M. Jurkienės dukra Albina 
Jurkutė-Karalienė83 prisimena, kad tą vakarą 
prieš sušaudymą mačiusi sunkvežimį, stovintį prie 
Veiviržėnų bažnyčios, kuriame buvo daug juodai 
apsirengusių vyrų su kastuvais. Vėliau sužinojo, 
kad tai kaliniai iš Kretingos, jie turėję užkasti 
sušaudytuosius, o sušaudyti turėjo atvažiuoti 
vokiečiai. Jos manymu, lietuviai žydų nešaudė.  

Vėl atsiverčiame knygą „Holokausto 
Lietuvoje atlasas“84: Žudynių dieną žydai iš 
Trepkalnio dvaro buvo atvežti į šaudymo vietą. 
Duobės jau laukė paruoštos. Pačių egzekucijos 
detalių nėra žinoma. Bendroji instrukcija 
nužudyti žydų moteris ir vaikus atėjo iš Tilžės 
gestapo vado SS sturmbannfuhrerio Hans 
Joachimo Bohmes. Įsakymą davė SS oberschar-
fuhreris Francas Behrendtas. Bajorų pasienio 
policijos sargybos gestapininkai ir Pranas Jakys 
(Lukys) (nėra žinoma, ar dalyvavo žudynėse) 
raportavo apie egzekuciją Tilžės gestapui. Pas-
tarasis persiuntė raportą RHSA ir operatyvinės 
grupės A vadui SS brigadefuhreriui Franzui 
Valteriui Stahleckeriui. Tą dieną buvo nužudyta 
300–400 žmonių.

Šiek tiek žudynių detalių pateikia liu-
dytoja O .Tamašauskienė85: Taip jie dvare 
(moterys, vaikai ir seni vyrai – aut. past.) 
gyveno iki rudens. Vieną ankstyvą rytą nuvaryti 
prie Veiviržio upės, kur nežuvę nuo kulkų buvo 
pribaigiami kastuvais.

Žydžių ir vaikų žudynių data

1941 m. rugsėjo 21 d.86 moterys ir vaikai 
buvo nužudyti šalia dvaro esančioje giraitėje 
ir palaidoti masinėje kapavietėje.

Liudininkė G. Bružienė87 prisimena: 
Tą naktį, kai šaudė, buvo šv. Mataušo naktis. 
Kadangi gyveno netoli, už upės, girdėjo naktį 
šūvius, bet visi bijojo eiti pažiūrėti. Straipsnyje 
„Veiviržėnų žydų genocidas“88 liudininkė G. 
Bružienė teigia prisimenanti, kad po kelių 
dienų varė vyrus kalkėmis užpilti sušaudy-
tųjų lavonus.

P. Čeliauskas89 patvirtina, kad minima 

šv. Mato (Mataušo) diena yra rugsėjo 21 d. Ir 
dar viena aplinkybė patvirtina tai. Prisimenu, 
kažkada esu girdėjęs, kad šaudytojų brigada, 
rugsėjo 20 d. atlikusi savo juodą darbą Švėkšnoje, 
išvyko šaudyti į Veiviržėnus. Datos sutampa: 
Švėkšnoje – rugsėjo 20 d., Veiviržėnuose – kitą 
dieną – rugsėjo 21 d.

Kas sušaudė 
Veiviržėnų žydus?

Švėkšnos kraštotyrininkas P.Čeliauskas90 
pažymi, kad tie patys žudikai šaudė žmones 
tiek Švėkšnoje, tiek ir Veiviržėnuose. Tačiau 
kas buvo tie žudikai, niekas nežino, jie buvo ne 
vietiniai. Žudynes organizavo vokiečiai, o vykdė 
ta skrajojanti brigada. Keli vietiniai gyventojai 
galėjo prisidėti prie holokausto saugodami žydus, 
bet patys nešaudė. Rankraštyje „Veiviržėnų 
žydų genocidas“91 liudininkė Albina Jurku-
tė-Karalienė taip pat liudija, kad sušaudyti 
turėjo atvažiuoti vokiečiai. Jos manymu, 
lietuviai žydų nešaudė, o tik ėjo sargybą.  

Tačiau JEW92 nurodo, kad vokiečių už-
sakymu žudynes vykdė lietuviai. Kai kurių 
žudikų vardus, pagal liudijimus, galima rasti 
Jad Vašemo archyvuose (Izraelis). 

Apie Veiviržėnų žydų žudynių dalyvius, 
ypač apie Praną Jakį, straipsnius galime rasti 
ir interneto svetainėse93. 

Prasidėjus karui, iš Vokietijos į Lietuvą 
grįžo SD Tilžės ruožo agentas Pranas Jakys, 
kuris tarpukaryje buvo Kretingos saugumo 
policijos viršininku. Dabar naciai jį paskyrė 
lietuvių saugumo policijos (LSP) Kretingos 
rajono viršininku. Jis tapo pagrindiniu 
žydų ir komunistų areštų bei šaudymų or-
ganizatoriumi ne tik Kretingos mieste, bet 
ir kitų Kretingos apskrities miestelių žydų 
žudynėse (1958 08 29 Ulmo mieste nuteistas 
7 metus kalėti). 1941 m. rugsėjo 21 d. jis vado-
vavo žydų moterų šaudymui Veiviržėnuose. Ten 
buvo nužudyta 300–400 moterų. Iš aukų paimta 
apie 6–8 tūkst. rublių, drabužiai, patalynė ir kt. 
daiktai. Dalis žydžių daiktų atvežta į saugumo 
sandėlį Kretingoje, kitus išsidalijo žudynių 
dalyviai. Dalis pinigų išleista degtinei pirkti ir 
žudikams vaišinti.

V. Brandišauskas straipsnyje „Žydų 
nuosavybės bei turto konfiskavimas ir 
naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio 
karo metais“94 pažymi, kad atskiruose 
valsčiuose buvo sudaromos žydų turto įkai-
nojimo komisijos. Apie žydų turto dalybų 
procesą Tauragės apskrityje gana vaizdžiai 
atskleidžia išlikę Švėkšnos „Žydų turtui 
likviduoti komisijų“ veiklos dokumentai. 
Juose pažymima, kad už visus parduotus 
daiktus komisija surinko 3292 Rm. Likusius 
be šeimininko žydų daiktus pirko beveik 400 
Švėkšnos ir Veiviržėnų valsčių gyventojų; 
dauguma pirkėjų buvo iš Švėkšnos ir Inka-
klių seniūnijų kaimų.  

Paminklas

Veiviržėnuose nuo Mokyklos ir Dvaro 
gatvių sankryžos važiuojame Trepkalnio 
kaimo link apie 3 km iki lordo Džanerio 
stulpo. Nuo čia apie 300 m link upelio pa-
matomas paminklas.

1990-ųjų pradžioje masinių žudynių 
vietoje buvo pastatytas akmeninis paminklas 
su žydišku ir lietuvišku užrašais: Šioje vietoje 
hitlerininkai ir jų vietiniai pagalbininkai 1941 m 
nužudė 76 žydų – vaikų, moterų, vyrų tautybės 
žmones. Šis užrašas nėra korektiškas: turbūt 
praleistas brūkšnelis po žodžio „vyrų“. 

Nužudytųjų moterų ir 
vaikų skaičius

Čia susiduriame dar su vienu neatitiki-

mu. Kaip jau anksčiau nurodyta, 1990 m. 
buvo pastatytas paminklas su užrašu, kad 
čia buvo nužudyti 76 Veiviržėnų moterys, 
vyrai ir vaikai.  

J. Valančiūtės knygoje „Veiviržėnų 
bažnyčios ir parapijos istorija“95 nurodyta, 
kad vokiečių okupacijos pradžioje Trepkalnyje 
sušaudyta apie 113 miestelio ir apylinkių gy-
ventojų žydų. Knygos „Holokausto Lietuvoje 
atlasas“96 autoriai, neišsiaiškinę visų žydų 
sunaikinimo aplinkybių, nurodo: Tą dieną 
buvo nužudyta 300–400 žmonių. Veiviržėnų 
valsčiuje tiek žydų negyveno.

Kuo remiantis atsirado 113 nužudytųjų 
žydų knygoje „Veiviržėnų bažnyčios ir pa-
rapijos istorija“97, neaišku. P. Čeliauskas98 
pažymi, kad šis skaičius nežinia iš kur paimtas, 
bet jis atrodo labai patikimas. Jei to nepaisysime, 
gausime labai keistą aritmetiką: jei žydų buvo 
apie 250, į Švėkšną birželio pabaigoje išvežė 150, 
o likusius 300–400 sušaudė Trepkalnio dvare. 
P. Čeliausko nuomone, tokia aritmetika 
atrodytų absurdiškai.   

Klaidinantys šaltiniai

Nenagrinėdami žydų holokausto atvejus 
kiekvienoje žudynių vietoje, ateityje galime 
patekti į tokius spąstus, kaip šiandien į juos 
patenka naujausi leidiniai, o sužinoti ir pa-
klausti nebebus ko. Štai 2011 m. išleistame 
„Holokausto Lietuvoje atlase“99 nurodoma, 
kad 1941 m. rugsėjo mėnesį Veivirženuose 
nužudyti 300–400 žydų (iš viso tiek žydų 
negyveno Veiviržėnuose! – aut. past.). Šis tei-
ginys rėmėsi knyga „Justiz und NS-Verbre-
chen“ (Bd. 15, case No. 465, ed. Sagel-Grande 
I., Bauer F., Amsterdam, 1976)100, tačiau į ją 
autorių nepažiūrėta realiai ir kritiškai. Dar 
didesnę  sumaištį sukelia masiškai išleisto-
je „Visuotinė lietuvių enciklopedijos“ XII 
tome101, 537 puslapyje, įdėtas „Holokaustas 
Lietuvoje 1941–44“ žemėlapis. Kaip nurodo 
P. Čeliauskas102, šis žemėlapis klaidingas, 
nes jame neparodyta, kad šalia Švėkšnos 
Inkakliuose sušaudyta per 300 žydų. Nepa-
žymėta sušaudymo vieta ir prie Vainuto!... 
Bet žemėlapyje rodyklės iš Švėkšnos ir Vainuto 
rodo į Žem. Naumiestį. Matyt, iš to ir atsirado 
klaidinga versija, kad Švėkšnos žydai šaudyti 
buvo vežami į Šiaudviečius prie Žem. Naumies-
čio (paryškinta P. Čeliausko).     

Gelbėtojai

Skaitant liudininkų atsiminimus, atkrei-
piamas dėmesys ir į tai, kad Veiviržėnuose 
buvo \ gana aktyviai bandoma gelbėti žydus, 
tačiau liudininkė M. Jurkienė103 nurodo: Būtų 
veiviržėniškiai išgelbėję ir daugiau žydžių, tačiau 
jos nesutiko, norėjo mirti kartu su artimaisiais.

O. Žutautienė išgelbėjo vieną žydę (M. 
Jurkienės liudijimu)104: Šią merginą turėjo 
nuvežti į miške sutartą vietą, iš ten nuvežė į 
Judrėnus, kur priglaudė Judrėnų kunigas. S. 
Jurjonienės liudijime105 pasakojama apie 
išgelbėtą mokytoją: Vežant mokytoja žydė 
sakė: „Čia ne komedija vaidinama, o drama, todėl 
nesijuokite.“ Tą mokytoją Alfonsas Ūselis prašė 
Petrą Razutį nuvežti į Telšius. Vežė vežimu 
paslėpęs į šieną. Telšiuose paleido, ir nežino, kur 
ji paliko (pasiliko – aut. past.).

Išgelbėtas ir pradžios mokyklos moky-
tojas Povilas Saudargas (atvyko mokyto-
jauti  į Veiviržėnus 1934 m.)106. Rankraštyje 
„Veiviržėnai“107 rašoma, kad vokiečiai norėjo 
jį nužudyti, mat jis buvo žydės sūnus. Draugai, 
sužinoję, kad jo ieško gestapas, Saudargui prane-
šė, padėjo jam pasislėpti ir išlikti gyvam.

Liudininkas S. Riauka108 teigė girdėjęs, 
jog gyvi liko tik 2 žydai veiviržėniečiai. 
Kaip nurodo JEW109, vienai moteriai Frumai 
Popes pavyko pabėgti iš nužudymo vietos 
ir sulaukti išlaisvinimo. Straipsnyje „Vei-
viržėnų žydų genocidas“110 dar minima, Pabaiga
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kad nesušaudyta išliko Idkė Šlimovičiūtė. 
Po karo ji iš Vieviržėnų išvyko gyventi į 
Klaipėdą, o po to – į Izraelį. Keletą kartų į 
Veiviržėnus susitikti su S. Jurjoniene buvo 
atvykęs Idkės sūnus.

Liudytoja B. Sausaitienė“111 nurodo, kad 
Helė Šlimavičiūtė ir Kalnickis (Kalmickis?) 
liko gyvi – jų nesušaudė Trepkalnyje, o 
Frumą Popes buvo paslėpęs Veiviržėnų 
klebonas Galdikas.

Žinoma, kad paskutiniu momentu, prieš 
nužudant, vietos kunigas bandė pakrikštyti 
aukas, tačiau tai joms nepadėjo. 

Jaučiame pareigą nuoširdžiai padėkoti 
Veiviržėnų seniūnei Jadvygai Radžienei už 
suteiktą pagalbą.
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Reziumė
1. 1941 06 28 naciai Veiviržėnuose suėmė apie 

40–60 jaunų žydų vyrų ir nuvežė juos į darbo stovyklas, 
esančias prie Šilutės. 

2. 1941 09 21 visos moterys ir vaikai (taip pat likę 
miestelyje pagyvenę vyrai) nužudomi giraitėje prie 
Trepkalnio kaimo.

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2014 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt
12 mėn.  39,00 Lt

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

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt
12 mėn.  36,36 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio 
laikotarpiui (pvz., ateinančiam mėnesiui) priimama 

iki einamojo mėnesio 22 dienos, jei nenurodyta kitaip.
Gyventojų ir organizacijų užsakyti periodiniai leidiniai 

nurodytais adresais pristatomi kasdien, išskyrus 
sekmadienius, švenčių dienas ir – kai kuriose kaimo 

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

www.post.lt.
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Prisimenant žvejybą pamario krašte

Rusnės saloje buvusi Antano Sniečkaus poilsinė iš paukščio skrydžio. Kaip rašo redakcijai 
autorius, buvo fotografuota slaptai iš malūnsparnio

Sunkiais pirmaisiais pokario metais gyve-
nimas Šilutėje ir visame pamario krašte kelią 
skynėsi iš lėto ir kitaip nei likusioje Lietuvoje. 
Svarbiausia to priežastis, kad beveik neliko 
vietinių gyventojų. Vieni žuvo karo mašinos 
mėsmalėje, kiti ištirpo pabėgėlių sraute, dalis 
buvo represuoti ir išvežti pas baltąsias meš-
kas. Galima pastebėti, kad pasipriešinimas 
okupaciniam režimui čia taip ir neišaugo, 
kaip kaimyninėje Žemaitijoje. Reemigrantai, 
grįžę iš Vokietijos, stengėsi kalbėti lietuviš-
kai, nes naujieji rusakalbiai šeimininkai visus 
vokiškai kalbančius ir toliau vadino fašistais. 
Užtat slapstydamiesi nuo nuolat gresiančios 
tremties čia bėgo aukštaičiai ir net Vilniaus 
krašto lietuviai. Bijodamos partizanų keršto, 
čia taip pat kūrėsi suvalkiečių liaudies gynėjų 
arba stribukų šeimos. Savais kanalais iški-
lusią problemą sprendė ir Vilniaus valdžia, 
į ištuštėjusias sodybas perkeldama galimus 
partizaninio judėjimo rėmėjus. Pastariesiems 
tai buvo jau geriau už tolimą kelionę už 
Uralo, žemės galo. Didžioji dauguma jų ir 
neužsiliko, vėliau sugrįždama į gimtuosius 
miškus. Prasidėjus masinei emigracijai į Vo-
kietiją, šišioniškiai savo gimtinę užleido Sibi-
ro tremtiniams. Vietos galutiniam nutūpimui 
čia ieškojo buvę frontininkai, padegėliai iš 
Rusijos ir Baltarusijos. Apsigyveno ir rusų 
sentikiai, dar vokiečių iškeldinti iš Suvalkų 
trikampio į Lietuvą. Sotesnis gyvenimas ir 
gyvenimas be kolchozų kaip koks magnetas 
traukė laimės ieškotojus iš plačios naujosios 
tėvynės.

Vietinė administracija sovietiniu pa-
vyzdžiu savo veiklą kūrė organizuodama 
„zagotskotus“, „zgotzerno“ kuro kontoras, 
„vtorčermetus“. Įsibėgėjo ir atsigavo gamyba 
pieninėje, „pramkombinate“, lentpjūvėje, 
vietinėse plytinėse. Nors darbas sezoninis, bet 
daug rankų darbo reikalavo Traksėdžių dur-
pynas bei užliejamos pamario pievos, naujai 
kūrėsi melioracija. Visu pajėgumu veikė du 
turgūs: maisto produktų ir gyvulių. Vis dar 
veikė įspūdingas žuvų turgus, nors nau-
jai – E. Telmano Rusnėje ir R. Liuksemburg 
Kintuose – sukurti žvejų kolūkiai susemdavo 
didžiąją laimikio dalį ir jį pristatydavo vals-
tybei. Kooperatyvo krautuvėlė prekiaudavo 
tik katiniška užkanda.

Iš visų aplinkinių kaimų suplaukę žvejai 
turguje siūlydavo ungurius ir lašišas, šamus 
ir karšius, žiobrius bei sterkus. Ešerių, kuojų 
ir pagaliau plakių nelaikydavo rimtomis 
žuvimis. Gyva, šviežia, rūkyta, sūdyta, vy-
tinta žuvis – tuometinė realybė ir vienintelis 
pragyvenimo šaltinis.

Kadangi gamtosaugininkų gretos kon-
troliuoti teisėtą žūklę buvo nepajėgios, 
brakonierių irgi netrūko. Vietiniai kariniai 
garnizonai šviežia žuvimi apsirūpindavo 

Vytautas stanislovas PuPŠYs,   ukmergė
patys. Atėję maudytis kareiviai švystelėdavo 
kovinę granatą į vandenį ir po akimirkos 
vandens paviršius baltuodavo nuo išverstų 
baltų žuvų pilvų. Stambiausias susirinkdavo 
patys, likusios keliaudavo arba į dugną, arba 
tiesiog likdavo pūti ant kranto. Spiečiai musių 
ir sunkiai pernešami kvapai lydėdavo tokią 
žvejybą. Gerai, jei atliekas karts nuo karto 
šilutiškiai susirinkdavo savosioms kiaulėms. 
Atrakciją susirado ir medžiotojai. Jie potvynio 
užpildytose duobėse bei seklumose šaudyda-
vo sieksnines lydekas. Didžiausią nušovęs, 
pripažįstamas nugalėtoju. Iš tokios lydekos 
būdavo visas dubuo ikrų. Dažniausiai tek-
davo gyvuliams ir paukščių pašarui, nes 
geltoni ikrai dar nebuvo pripažinti delikatesu. 
Kadangi trūko vandens valymo įrenginių, o 
kur buvo, tai neveikė, gamyboje susikaupę 
teršalai buvo išleidžiami į tekančius vandie-
nis, nuo jų masiškai dvėsė žuvis. Daug žuvų 
draskė vandens siurbliai ir gausios praskren-
dančių paukščių kolonijos. Pamėgo pamario 
žūklavietes ir žvejai – mėgėjai iš visos Lietu-
vos, nes čia žuvies buvo dar gausu.

Uostadvario švyturio ir siurblinės sodybą 
priešais Minijos žiotis itin buvo pamėgęs 
Lietuvos operos žvaigždė ir jos kūrėjas Kipras 
Petrauskas. Šeimininkas Stankevičius, tarp 
vietinių gyventojų daugiau žinomas kaip 
Batuotas Katinas, didžiuojasi savo svečiu. 
Ilgais rudais nukarusiais drabužiais, niekada 
nesiskiriantis su žvejo batais, jis tikrai preten-
davo į vaikų pamėgtą herojų. Ypač gracingai 
bendravo su dideliu naminiu žąsinu, amžinai 
besikėsinančiu į jo kelnes. Išgirdęs stipresnį 
žodį, pastarasis ramiai nušlepsėdavo savais 
keliais. Dainininko kompaniją dažnai papil-
dydavo prekybos ir kelių ministrai – A. Mi-
kutis ir V. Martinaitis, – abu Rusijos lietuviai, 
atsiųsti į Lietuvą atkurti karo sugriauto ūkio. 
Nors kalbėti lietuviškai abu taip ir neišmoko, 
bet ministerijoms vadovavo, kol sėkmingai 
sulaukė pensijų. Nebuvo didelė paslaptis, 
kad Batuotas Katinas svečius vaišino savo 
paties gaminta namine. Išmetęs taurelę, Kipri-
janas Ivanovičius, taip dar Sankt Peterburge 
vadintas Marijinkos teatro solistas, užtrauk-
davo savąjį solo su vietinėmis lakštingalomis. 
„Pjaun žirgelis lankoj, juodbėrėlis...“, – sklis-
davo daina panemuniais ir pasiekdavo kai-
mynystėje dirbančius šienpjovius. Ilgesingai 
ją klausydavo ir netoliese įsikūrę Macikų 
kaliniai, o į taktą linguodami įšilę ministrai 
demonstravo, kad ir jie pasiryžę užtraukti... 
Tik trūkdavo lietuviškų žodžių.

Tuo tarpu kitame salos kampe vieš-
patavo ramybė. Atidžiai plūdę sekdavo 
ant sudedamosios kėdutės sėdintis vyras. 
Dar iš vakaro sėkmingai į Rusnę atvykęs 
ministrų tarybos pirmininkas Motiejus Šu-
mauskas gėrėdavosi gamta ir mėgaudavosi 

ištraukiamais karšiais. 
Su artimu giminaičiu 
ūkio direktoriumi abu 
likdavo patenkinti, kad 
išvengė draugystės su 
vietiniais vadais. Eilinį 
kartą Šilutės milicininkai 
pražiopsojo juodąją Vol-
gą su nuliniais numeriais 
priekyje. Dar, žinoma, 
prisidėjo ir keltininkas su 
vilkiko „Svir“ kapitonu, 
iš po nosies išplukdę kel-
tą į Rusnę. Taigi vietiniai 
vadai liko it musę kandę, 
nes iš priešingos kranto 
pusės šeimininkas moja-
vo: „važiuokit, broleliai, 
namo, kelto šiandien ne-
bebus.“

Šviežios žuvies pir-
mininkas sumeškerio-
davo pats, ja apdalin-
davo ir Vilniaus ponias. 
Svarbiausia, kad niekas 
netrukdydavo. Tiesa, tuo 
pasirūpindavo abu gam-
tosaugininkai. Kaip akies 
vyzdį sekdavo krantą, 
kad koks akiplėša neįsi-
brautų, kur jam nereikia. 
Tačiau laiks nuo laiko ir 
tokių pasitaikydavo. Su 
jais buvo kovojama pini-

ginėmis baudomis. Pats pirmininkas pasi-
rūpindavo, kad brakonieriai būtų nubausti, 
nors baudos per mažos, tiesiog simbolinės. 
Pamario žvejyba patiko ir ilgamečiui Medžio 
apdirbimo pramonės ministrui Kūriui. Mas-
kvoje jis – Povilas, Mykolo, o Lietuvoje – Pa-
vel Michailovič, Rusijos lietuvis. Jis žavėjosi 
ešerių žvejyba Ventės rage, ant buvusio molo 
vietoje jauko panaudodavo raudoną siūlą. 
Kol mariose vykdavo  žvejyba, iš Rusnės 
būdavo atgabenamas kibiras ungurių ir čia 
pat ant Nemuno kranto sukuriamas laužas 
ir pradedamas žuvienės, vadinamos „ucha“, 
virimo ritualas. Žuvienei išvirus, o žvejybai 
užtrukus, neiškentę vairuotojai pradėdavo 
degustaciją. Kibirui aptuštėjus, pastebima, 
kad išalkusiems jos gali neužtekti. Atsakin-
gas už stalo paruošimą šilutiškis baldininkas 
Jonas Bortnikas rasdavo išeitį. Netrukus 
virėjų rankose raitydavosi metrinis žaltys, 
jis ir papildydavo ungurių atsargas. Puikiai 
nusiteikę, su gausiu laimikiu grįžę žvejai, 
valgydavo  ir girdavo virėjus. Ministerijos 
gamybos skyriaus viršininkas V. Verime-
jenko pripažindavo, kad tokias gardžias 
žuvienes gali išvirti tik iš Nemuno ir vie-
tinių žuvų. Mirktelėjęs taurelę už virėjus 
pakeldavo J. Bortnikas ir visa jo komanda 
šypsodavosi.

Ne visiems valdžios vyrams patikda-
vo kiurksoti stebint į plūdę ir savo krauju 
maitinti milijoninius uodų spiečius. Rus-

nės salos gilumoje stovintys svečių namai 
vaišindavo žuvimi pagal kiekvieno skonį. 
Tačiau pasinaudoti namų vaišingumu galėjo 
tik išsskirtiniai asmenys, nes raktas gulėjo 
šeimininko, gyvenančio Vilniuje, kišenėje. 
Žymiai paprastesnis kelias driekėsi į Erčiaus 
Jurginaičio namus. Seniausias pamario žve-
jas, būdamas populiarus tarp lankytojų, net 
ir į Vokietiją neemigravo, kažin ar ten geriau 
būtų radęs. Senasis Erčius žvejodavo ir žuvį 
stalui paruošdavo pats. Bet, svarbiausia, 
žvejojo, ką norėjo, kiek norėjo ir kada norėjo. 
Toks šišioniškis čia buvo vienintelis.

Nors seniai nebeliko žvejų kolūkių, o 
žvejus profesionalus pakeitė mėgėjai, žuvies 
tikrai nepadaugėjo. Seniai pamirštas keltas, 
savotiškas salos lankytojų reguliatorius. 
Vietinės parduotuvės prekiauja išimtinai 
jūrų žuvimi iš Atlanto, dažniausiai – jūros 
lydekomis. Už gerus pinigus pas vietinius 
monopolistus galima gauti rūkytų karšiokų. 
Galima laimę pabandyti ir pačiam. Tam be 
žvejybos įrankių reikalinga palapinė ir mie-
gmaišis su daugybe turistinio inventoriaus. 
Nežinia, koks bus oras, kada kibs žuvys ir 
kiek atlaikysi uodų atakas. Vienos, kitos die-
nos tikrai neužteks. Bet kokia bus žuvienė, 
išvirta ant nešiojamos dujų viryklės! Palyginti 
gali tik tie, kam yra tekę  paragauti ant laužo 
Jono Bortniko išvirtos žuvienės!

   
Bernardo Aleknavičiaus nuotr.
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Lietuvių ir baltarusių istoriniai, politiniai ir kultūriniai mainai XiX a.–XXi a.

Vilniaus baltarusių gimnazija
Vilniaus baltarusių gimnazija, veikusi Vil-

niuje 1919–1944 m., tapo baltarusių simbolių 
Vilniuje ir Lietuvoje. Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje Vilniaus ir Gardino krašte baltaru-
sių veikėjai pradėjo kurti baltarusiškas moky-
klas. Ypač šis procesas  suaktyvėjo Vidurinės 
Lietuvos metu. Surinktais duomenimis, iki 
1920 m. toje teritorijoje buvo įkurta apie 400 
mokyklų baltarusių dėstomąja kalba. Šis eta-
pas, galima sakyti, buvo pirmasis bandymas 
sukurti tautinį išsilavinimą. 

1918 m. tarp Vilniaus baltarusių veikėjų 
gimė idėja sukurti baltarusiams galimybę 
gauti ne tik pradinį, bet ir vidurinį išsilavini-
mą baltarusių kalba. Buvo nuspręsta atidaryti 
Vilniuje pirmąją baltarusišką gimnaziją. Gim-
nazija švietimo ministro Mykolo Biržiškos 
įsakymu oficialiai pradėjo veikti nuo 1919 m. 
sausio 4 dienos. Tada ji vadinosi I Baltarusių 
gimnazija, nes buvo planuojama atidaryti dar 
vieną. Bet Vilniaus kraštą okupavus lenkams, 
to padaryti jau nebuvo galima. Pirmuoju  
direktoriumi buvo paskirtas Mykolas Kacha-
novičius (Міхал Кахановіч)1.

Apie gimnaziją susibūrė žymiausi Balta-
rusijos veikėjai ir pedagogai ir jiems pavyko 
išauginti ne vieną kartą baltarusių patriotų, 
pedagogų, rašytojų, religijos veikėjų, ko-
votojų už nepriklausomą Baltarusiją. Daug 
gimnazijos absolventų po to paaukojo savo 
gyvybę už Tėvynę. Svarbu paminėti, kad 
skirtingai nei Baltarusijos Tarybinės Socia-
listinės Respublikos, kuri buvo komunistinė, 
čia mokiniai buvo auklėjami Baltarusijos 
Liaudies Respublikos idealais, kurie skelbė 
savo Tėvynę kaip nepriklausomą Valstybę, 
o ne Rusijos dalį. Baltarusijos Liaudies Res-
publika buvo paskelbta 1918 m. kovo 25 d. 
Minske. Bet ji neištvėrė karo nelaimių ir 1921 
m. be baltarusių sutikimo buvo padalinta į 
dvi dalis: Vakarų ir Rytų Baltarusiją. Vaka-
rų Baltarusija buvo prijungta prie Lenkijos 
Respublikos, o Rytų – prie bolševikų Rusijos. 
Todėl pagrindinė gimnazijos šventė buvo 
kovo 25-osios minėjimas.

Tarp pirmųjų dėstytojų buvo: Mykolas 
Kachanovičius (direktorius), kun. Adomas 
Stankevičius, kun. Ildefonsas Bobičius, orto-
doksų šventikas protojerėjus Mykolas Plisas, 
Maisejus Abramavičius, Maksimas Gareckis, 
Leonila Gareckaja, Franciškus Alechnovi-
čius, Jauhenija Juzfrek, Natalija Banceleben, 
Juliana Menke, Faina Mikulina, Feliksas 
Zgirskis, Genadijus Bagdanovičius, Janka 
Katovičius, Simonas Rak-Michailauskas, 
Alena Sakalova, Vaclovas Bagdanovičius, 
Nina Sasnouskaja,  Andrejus Jakuboveckas, 
Antanas Kraskauskas, Mikalajus Katovičius, 
Janas Dalinskis, Volga Maroz, Antanas 
Kadevičius, Karolius Rusavas, Antanas 
Koščykas (LVCA f. 172, ap. 1, byla 672, p. 
42). Pagal tikėjimą buvo 15 ortodoksų, 5 
katalikai, 2 liuteronai, 1 judėjas (LVCA f. 
172, ap. 1, byla 230, p. 1010). 

Gimnazijoje mokėsi ne tik baltarusiai. 
Įvairių metų duomenys rodo tiek tautinį, 
tiek ir tikybinį margumyną. 1921 m. duome-
nimis, buvo 264 baltarusiai, 1 lenkas, 11 rusų, 
59 žydai, 1 totorius, 7 vokiečiai, 3 lietuviai;38 
katalikai, 8 sentikiai, 59 judėjai, 2 mahome-
tonai, 12 liuteronų (LVCA f. 172, ap. 1, byla 
672, p. 59). Bet  kasmet situacija kito. Antai 
1923 m. duomenimis, 189 baltarusiai, 1 lie-
tuvis, 5 rusai, 4 vokiečiai, 30 žydų, 1 totorius 
(LVCA f. 172, ap. 1, byla 1148, p. 33). 

Iš dėstomų dalykų gimnazijoje buvo 
tikyba (katalikų, ortodoksų, judėjų), balta-
rusių, lenkų, lotynų, rusų kalbos, istorija, 
geografija, fizika, chemija, metematika, filo-
sofijos propedeutika, kaligrafija, gimnastika 
ir kiti mokslai (LVCA f. 172, ap. 1, byla 672, 
p. 11-14). Daugiausia dalykų buvo dėstoma 
baltarusių kalba: tikyba, vokiečių kalba, lo-
tynų kalba, visuotinė istorija, gamtamokslis, 
fizikos propedeutika, fizika, chemija, kosmo-
grafija, matematika, filosofijos propedeutika, 
kaligrafija, braižyba, dainavimas, gimnas-
tika, politinė ekonomika, teisė. Lenkiškai 
buvo dėstomi šie dalykai: polonistika, Len-
kijos istorija, Lenkijos geografija, mokslas 
apie dabartinę Lenkiją (LVCA f. 172, ap. 1, 
byla 2065, p. 24). Bet kalbos situacija keitėsi. 
Lenkijos administracija kasmet reikalavo 
kuo daugiau dalykų dėstyti lenkų kalba. 
Iki 1938–1939 mokslo metų daugiau dalykų 

Aleksandras ADAMkAVičius, Vilnius
buvo dėstoma baltarusiškai, po to situacija 
pasikeitė. Bet tai buvo paskutinieji Lenkijos 
metai Vilniaus krašte. Po to vėl buvo grąžin-
ta baltarusių kalba.

Gimnazijos direktoriai buvo: Mykolas 
Kachanovičius, Bronislovas Taraškevičius, 
Radoslavas Astrauskas, Sergejus Paulovi-
čius, Michalevičius, Mikolajus Ancukevi-
čius, kun. Adomas Stankevičius, Borysas 
Kita, Francičkas Gryškevičius ir kiti.

Toliau pora žodžių apie žymiausius 
gimnazijos direktorius.

Bronislovas Taraškevičius (1892–1938) 
(balt. Браніслаў Тарашкевіч) gimė Maciu-
liškės k., Lavoriškių seniūnijoje. Pirmosios 
baltarusiškos gramatikos autorius (Першая 
беларуская граматыка для школ, 1918). 
1920 m. – Švietimo departamento Vidurinėje 
Lietuvoje Vyriausiasis referentas. 1921–
1922 m. – Vilniaus baltarusių gimnazijos 
direktorius. Nuo 1922 iki 1927 m. – pasiunti-
nys į Lenkijos seimą. Už baltarusišką veiklą 
1927 m. areštuotas ir 1928 m. nuteistas 12 
metų kalėjimo. 1930 m. specialaus Lenkijos 
Respublikos Prezidento įsakymu dovanota 
laisvė, bet neilgam. 1931 m. Lenkijos valdžios 
vėl areštuotas, 1932 m. nuteistas 8 metams 
kalėjimo. 1933 m. pagal dvišalį Lenkijos ir So-
vietų Sąjungos susitarimą buvo iškeistas į kitą 
politkalinį. Dirbo Maskvoje, Žemės ūkio ins-
titute. 1937 m. areštuotas kaip šnipas, 1938 m. 
nuteistas mirties bausme ir sušaudytas.

Radoslavas Astrauskas (1887–1976) (balt. 
Радаслаў Астроўскі) gimė Slucko apskrityje. 
Peterburge baigė universitetą. Nuo 1921 m. – 
Vakarinėje Baltarusijoje. 1921–1936 – Vilniaus 
baltarusių gimnazijos direktorius. Palaikė 
komunistines idėjas, dėl kurių 1926 m. buvo 
areštuotas, bet išteisintas. Po to pakeitė po-
litinę orientaciją ir pradėjo bendradarbiauti 
su Lenkijos valdžia. Labai aktyviai įsitraukė 
į visuomeninį ir politinį baltarusių gyveni-
mą Vilniuje. Nepaisant lojalumo Lenkijos 
valdžiai, 1936 m. buvo išsiųstas į Lodzę. 
Hitlerinei Vokietijai okupavus Baltarusiją 
grižo į Minską ir aktyviai pradėjo bendradar-
biauti su vokiečiais. Okupantų valdžios buvo 
paskirtas Smolensko, Briansko ir Mogiliovo 
burmistru. Nuo 1943 m. gruodžio – Baltarusių 
Centrinės Tarybos prezidentas, kuri skelbėsi 
esanti vienintelė teisėta valdžia Baltarusijoje. 
Po karo emigravo į Vakarų Vokietiją, nuo 
1956 m. – į JAV. Ten iki mirties tęsė BCT 
prezidento funkcijas.

Mikolajus Ancukevičius (1892–1971) (balt. 
Мікалай Анцукевіч) gimė Elske (Baltarusija). 
Baigė Nežinos istorijos filologijos fakultetą. 
Dirbo mokytoju, dėstė gimnazijose lotynų 
kalbą, nuo 1933 m. – Vilniaus baltarusių 
gimnazijoje. Nuo 1936 iki 1938 ir 1941–1942 
m. Vilniaus baltarusių gimnazijos direktorius. 
1938 m. už atsisakymą pervesti gimnaziją 
į lenkišką buvo išsiųstas į Lomžą. 1939 m. 
grįžo į Vilnių pas šeimą. 1939 m. rugpjūčio 
28 d. jo bute lenkų policininkai padarė kratą 
ir Ancukevičių areštavo. Buvo nuspręsta 
išvežti į Kartus-Biarozą kalėjimą. Bet kun. 
Gliakovskio dėka jis buvo išlaisvintas.

Kunigas Adomas Stankevičius (1892–
1949) (balt. Адам Станкевіч) – vienas iš 
garsiausių baltarusių veikėjų Vilniuje. Gimė 
Ašmenos apskrityje (Baltarusija), baigė 
Peterburgo dvasinę seminariją ir akademi-
ją. Visą savo gyvenimą praleido Vilniuje. 
Vienas iš pirmujų pradėjo bažnyčioje pa-
mokslus sakyti baltarusių kalba. Nuo 1922 
m. dėstė Vilniaus baltarusių gimnazijoje. 
1922–1928 m. – pasiuntinys į Lenkijos Res-
publikos seimą. Už baltarusišką veiklą ir už 
pamaldas baltarusių kalbą 1933 m. atleistas 
iš Baltarusių gimnazijos, o 1938 m. išsiųstas 
iš Vilniaus. 1939 m. grižo į Vilnių ir dirbo 
Vilniaus baltarusių progimnazijos direkto-
riumi. 1944 m. komunistų areštuotas bet pa-
leistas. 1949 m. vėl areštuotas ir nuteistas 25 
metams lagerio, kur 1949 m. gruodį mirė.

1Mykolas Kachanovičius (1882–1934) – baltarusių 
politikos ir visuomenės veikėjas, mokytojas. Gimė Nau-
garduko aps. Mokėsi Ukrainoje. Nuo 1910 m. mokytojavo 
Vilniuje. 1918–1922 m. pirmasis Vilniaus baltarusių gim-
nazijos direktorius. Nuo 1922 iki 1925 m. pasiuntinys į 
Lenkijos Respublikos seimą. Nuo 1925 m. – Baltarusijos 
Tarybinėje Socialistinėje Respublikoje. 1933 m. NKVD 
areštuotas už antitarybinę veiklą ir 1934 m. sausio 9 d. 
sušaudytas (EHB IV 153).

Gimnazijos dėstytojas kun. I. Bobičius

Vilniaus baltarusių gimnazijos mokiniai su dėstitojais. 1942 m. Centre prie vainikų 
gimnazijos direktorius F. Gryškevičius

Buvę gimnazistai po 50 metų prie savo Alma Mater. 1994 m. Gegužes mėn.

Gimnazijos skautai. Vadovas M. Ancukevičius. 1935 m.

Gimnazijos dėstytojas kun. Adomas Stankevičius
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Mokyklų kūrimasis Šiaurės Rytų Lietuvoje
Rytų Lietuvos mokyklų istorija

„Keturi svarbiausieji veiksmai aritmeti-
kos,“ tai 50 p. apimties vadovėlis, išleistas 
1886 m. Tilžėje. Tai  a n t r a s i s a r i t m e t 
i k o s  v a d o v ė l i s  lietuvių k.

Vadovėlį sudaro: numeracija, kurioje 
pateikiami arabiški skaitmenys, pamoko-
ma, kaip juos perskaityti. Toliau – skaičių 
sumetimas, t. y. sudėtis, atitraukimas, t. 
y. atimtis, padauginimas, t. y. daugyba ir 
dalijimas, t. y. dalyba. Kiekvienas veiks-
mas aiškinamas remiantis pavyzdžiais. 
Daugiaženklių skaičių daugybą moko 
atlikti stulpeliu, o dalybą – kampu. Po 
kiekvieno pratimėlio duodami lavinimai, 
t. y. pratimai. Po jų sprendžiamas sąlyginis 
uždavinys kaip pavyzdys ir pateikiama ne-
mažai klausimų, t. y. sąlyginių uždavinių. 
Pabaigoje pateikiami sąlyginiai uždaviniai. 
Natūralu, kyla klausimas, kada buvo iš-
spausdintas pirmasis lietuviškas aritmeti-
kos uždavinynas.

P i r m ą j į lietuvišką aritmetikos už-
davinyną „Užduotinas, tai yra „Rankius 
užduocziu Aritmetikos arba Rakundos 
mokslo“ parašė Sankt Peterburgo Karo 
medicinos akademijos V kurso studentas J. 
Spundulys, slapyvarde J. Gailutis. Išleido 
1885 m. Tilžėje. 

Vėliau J. Spundulys tapo medicinos dak-
taru, generolu, lietuvių k. tyrinėtoju.

„Trumpa gėomėtrija“. Tai 74 p. Vadovė-
lis, išleistas 1900 m. Tilžėje.

Petras Vileišis dar išleido šiuos vado-
vėlius: „Trumpa visuotina istorija.“ I dalis. 
Senovės istorija. Tai 52 p. vadovėlis, išleistas 
1903 m. Tilžėje, „Trumpa geografi ja“. Tai 94 
p. vadovėlis išleistas, 1898 m. Čikagoje. Visi 
vadovėliai išleisti apie 1000 egz. tiražu. Pasi-
rašinėjo Petras Nėris, P. N., Giedris, Ramo-
jus, V. Gintautas ir kitais slapyvardžiais46. Po 
to vadovėliai kontrabandos keliu patekdavo 
į Didžiąją Lietuvą. 

1904 m., atgavus spaudą lotynišku 
raidynu, Petras Vileišis įsteigė nuosavą 
spaustuvę, kurioje spausdino lietuviškus 
leidinius. Tais pačiais metais ėmėsi leisti ir p 
i r m ą j į legalų lietuvišką laikraštį  „Vilniaus 
žinios“. Taigi Petro Vileišio indėlis į lietuvių 
švietimą, kultūrą nenusakomai didelis, tie-
siog milžiniškas. 

Slaptosios mokyklos

Spaudos draudimo metu atsirado slap-
tosios mokyklos, jose lietuviškai mokė 
daraktoriai. Kuriuose konkrečiai kaimuose 
veikė tos mokyklos sužinome, jei jas buvo 
aptikę caro valdžios pareigūnai ir užfi ksavę 
protokoluose. Paminėsiu kelias.

1875 m. Tauragnuose Grasilė Udraitė 
mokė net 15 vaikų. Už tai buvo teisiama 
Kauno teismo rūmuose, bet buvo išteisinta. 
Tais pačiais metais Kazitiškyje vaikus mokė 
valstietis Vaikėnas.

1877 m. Tauragnuose slapta vaikus mokė 
Pranciškus Udras, bet buvo užtiktas polici-
jos. Tais pačiais metais Kazitiškyje 9 metų 
amžiaus daraktorius Grigas Vaikėnas mokė 
savo amžiaus mergaitę Uršulę Vitkauskaitę, 
bet užtiko policija47.

1887 m. sausio 17 d. Mielagėnų liaudies 
mokyklos mokytojas Kulenikovas Vilniaus 
gubernijos mokyklų direkcijai raštu pranešė, 
kad Gorkų dvarelyje (dabartinė Mielagėnų 
seniūnija) veikia slapta mokykla.

Dvarininkas Domininkas Petkevičius aiš-
kinosi, kad jokios mokyklos Gorkose nebuvo ir 
nėra, jis tik nusamdęs Konstantiną Šimanskį iš 
Švenčionių, kuris triūsia žemės ūkio darbuose, 
o pats dvarininkas pamoko samdinio Konstan-
tino Šimanskio dukras: 9 metų Antaniną ir 12 
metų Juozapotą  poterių48.

1887 m. sausio 21 d. Stoniūnuose, da-
bartinėje Švenčionių seniūnijoje, valstiečio 
Simono Adomėno namuose, aptikta slapta 
mokykla, kurioje mokėsi 3 berniukai ir 2 
mergaitės –  Mikulėnų, Gudalaičių ir Na-
vikų vaikai.

Apklausos metu Simonas Adomėnas 
aiškino, kad jokios mokyklos jo namuose 
nebuvo, tik jis pats savo sūnų Krištapą pa-
moko poterių49.

1891 m. balandžio 4 d. Vosiūnų k., dabar-
tinėje Adutiškio seniūnijoje, pas Simoną Bu-

čelį, veikė nelegali mokykla, kurioje mokėsi 
10 berniukų. Mokė Tomas Ramelis.

1891 m. balandžio 15 d. Linkmenyse, 
savo namuose, Grigas Mikailavičius ne-
legaliai mokė vaikus. Įdomu, kad tas pats 
daraktorius 1893 m. vasario 22 d. vėl užtiktas 
mokant vaikus pas Petrą Korsaką jau Šven-
čionėliuose50.

Karolis Baužys nuo 1891 m. vargoninin-
kavo ir  daraktoriavo Labanore.

Krištapas Strazdas Bajorų k., dabartinėje 
Kazitiškio seniūnijoje, nelegaliai  darakto-
riavo. 

Kazimieras Strazdas, turėdamas tik 
12 metų, daraktoriavo Lankstenių k., da-
bartinėje Kazitiškio seniūnijoje, o suaugęs 
vargonininkavo ir lietuviškai mokė vaikus 
Ceikiniuose. 

Mykolas Cicėnas N. Daugėliškio bažny-
čioje dirbo zakristijonu ir kartu berniukus 
pamokydavo lietuvių kalbos.

Antanas Paukštė savo gimtajame Čižiū-
nų kaime, dabartinėje Rimšės seniūnijoje, 
mokė vaikus lietuviškai.

Kazimieras Černiauskas savo gimtaja-
me Miežionėlių k., dabartinėje Švenčionėlių 
seniūnijoje, nelegaliai daraktoriavo.

Petronėlė Lukšėnaitė XIX a. pabaigoje 
Tverečiuje nelegaliai mokė vaikus skaityti, 
rašyti, tikybos ir t. t.51.

1912 m. sausio 5 d. Trečiūnų k., dabar-
tinėje Švenčionių seniūnijoje policija užtiko 
lietuvišką slaptąją mokyklą, kurioje skaityti 
ir rašyti mokėsi 11 vaikų. Mokė Pranciškus 
Vernelis, kilęs iš Panevėžio apskrities.

1912 m. vasario 13 d. Rinkūnų k., dabar-
tinėje Sarių seniūnijoje, ūkininko Rymošiaus 
troboje policija aptiko slaptą lietuvišką mo-
kyklą, kurioje mokėsi 12 mokinių. Mokė 20 
m. mergina Julė Kaminskaitė52.

Žinoma, kad išvardijau toli gražu ne 
visas slaptąsias mokyklas, veikusias da-
bartinėje Šiaurės Rytų Lietuvoje, o tik tas, 
kurias aptiko policija. O aptiko, be abejo, tik 
nedidelę dalį iš visų veikusių.

1864–1904 m. valdinėse liaudies moky-
klose mokėsi:

1865 m. Linkmenyse, visuomeniniame 
pastate, įkurta rusiška liaudies mokykla. 
Mokėsi 16 berniukų. Mokė rusas Filatas 
Černoruckis. Mokyta tikybos, skaityti, ari-
tmetikos, giedojimo ir dainavimo53. 

Atgavus spaudą

1905–1907 m. revoliucija Rusijoje sujudino 
carinės patvaldystės pamatus. Caras Nikalo-
jus II 1905 m. spalio 17 d. paskelbė manifestą, 
kuriame pažadėjo žodžio, spaudos, sąžinės, 
susirinkimų ir sąjungų kūrimo laisvę, numatė 
rinkimų teisę visiems pilnamečiams vyrams55. 

Kai 1904 m. gegužės 7 d. buvo atšauktas 
lietuviškosios spaudos draudimas, įsisiūbavo 
ir orginalių lietuviškų vadovėlių leidimas. 
Lietuviškus vadovėlius ėmėsi rašyti ne tik 
atsitiktiniai, bet, svarbiausia, cenzuoti mo-
kytojai, jau turintieji pedagoginę patirtį. Tarp 
jų užnemuniečiai, baigę Veiverių mokytojų 
seminariją, kurioje net Rusijos caro valdymo 
metais buvo mokoma lietuvių kalbos, tiesa, 
rusišku raidynu – kirilica. Dalis vadovėlių 
autorių buvo savamoksliai, pvz., Jadvyga 
Juškaitė. Dar kita dalis rašiusiųjų buvo baigę 
Šiaulių, Marijampolės gimnazijas ir aukštuo-
sius mokslus Maskvos, Sankt Peterburgo, 
Odesos, Tartu universitetuose. Natūralu, kad 
ne visiems autoriams vienodai gerai sekėsi, 
ne visų parašyti vadovėliai buvo populiarūs 
tarp mokytojų, kurie naudojosi tais vadovė-
liais pamokų metu. Vyko natūrali vadovėlių 
atranka. Sena tiesa – kad ir prastesnis elemen-
torius ar vadovėlis geriau negu jokio. 

1905 m. gruodžio 5–6 d. vykęs Lietuvos 
mokytojų suvažiavimas apsisprendė steigti 
trijų skyrių pradines mokyklas, kurių 

I skyriuje ketino mokyti tikybos, lietu-
vių k., aritmetikos. II skyriuje – tikybos, lie-
tuvių k., rusų k., aritmetikos, gamtos mokslų, 
istorijos, piešimo ir dailyrasčio. III skyriu-
je – tikybos, lietuvių k., rusų k., aritmetikos, 
istorijos, geografi jos.

Iš iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 
parašytų ir išleistų vadovėlių paminėsiu tik 
populiaresnius. Teisininko, lietuvių literatūros 
istoriko Juozo Gabrio Paršaičio (1880–1951) 
dėka Vakaruose pradėta skirti lietuvius nuo 
lenkų. Parašė ir 1906 m. išleido „ Lietuvių 
kalbamokslį“, 1908 m. – „Lietuvių literatūros 
chrestomatiją“, 1910 m. – „Lietuvos geografi -
ją“, 1912 m. – „Lietuvos istoriją“, 191 –1916 m. 
2- jų dalių „Lietuvių literatūros apžvalgą“57.

Švietėjas, spaustuvininkas Kazimieras 
Strazdas (1864–1943) gimė Srazdų k., dabar-
tinėje Tauragnų seniūnijoje. Tėvo pamokytas, 

46 MLTE, t. 3, Vilnius, 1971, p.752 ir LNMMB LCA  

7| 886.
47 LVIA, f. 256, ap.26, b.210, p.2.
48 LVIA, f.567, ap.11, b.353, l.24, 65.
49 LVIA, f.567, ap.11, b.353, l.15, 46.
50 LVIA, f.567, ap.11, b.1653, p.1,46.
51 B. Kaluškevičius, K. Misius, Lietuvos knygnešiai 

ir daraktoriai, Vilnius, 2004, p. 58, 96, 102, 210, 276, 353, 
441, 448.

52 Aušra, 1912 m. vasario 1 d., Nr. 3, p. 44.      
53 LVIA, f.525, ap.13, b.1167, l.124.
54 Памятная книжка Виленской губерний, 1893.
55 VLE, t. 22, Vilnius, 2012, p. 333.
56 VLE, t. 22, Vilnius, 2012, p. 266.
57 VLE, t. 6, Vilnius, p. 313.
58 MLTE, t. 3, Vilnius, 1968, p. 806.
59 MLTE, t. 1, Vilnius, 1966, p. 726.
60 LMTE, t. 2, Vilnius, 1968, p. 302.
61 VLE, t. 14, Vilnius, 2008, p. 413.
62 MLTE, t. 3, Vilnius, 1971, p. 696.
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Kultūros veikėjas Povilas Višinskis 
(1875–1906) parašė ir 1905 m. išleido „Ele-
mentoriaus, arba skaitymo rašymo mokslas“ 
pirmąjį leidimą (iš viso išėjo 5 leidimai). 

Šis elementorius – pirmasis, kuris duoda 
konkrečius nurodymus tėvams, daraktoriams 
ir mokytojams, kaip reikia mokyti skaityti ir 
rašyti analizės sintezės metodu, t. y. atsisa-
kant slebizavimo.

1908 m. išleido sutrumpintą šio ele-
mentoriaus variantą „Mažas Elementorius 
arba skaitymo ir rašymo mokslas“. 1905 m. 
antrajame Lietuvos mokytojų suvažiavime 
Povilo Višinskio elementorius rekomenduo-
tas mokymui.          .         

Gydytojas, vadovėlių autorius Vladislo-
vas Laumenskis, slapyvardžiu Ladislovas 
(1881–1917), dar studijuodamas Maskvos uni-
versitete buvo suimtas, kalintas Maskvoje ir 
Kaune. Baigęs universitetą gydytojavo Vilniu-
je, kur parašė ir 1905 m. išleido „Elementorių. 
Pirmoji vaikų knygelė“, parašytą garsų anali-
zės sintezės metodu. 1906 m. išleido skaitinių 
knygelę „Žiupsnelis,“ kuri buvo premijuota 
lietuviškų vadovėlių konkurse60.

Marijampolės gimnazijos auklėtinis, ra-
šytojas, pedagogas Pranas Mašiotas parašė 
ir 1906 m. išleido dviejų dalių „Aritmetikos 
uždavinyną“. Vadovėlis buvo toks populia-
rus, kad sulaukė net 14 laidų. 1907 m. Rygoje 
išleido vadovėlį „Raštas“ norintiems išmokti 
rašyti. Ypač daug ir populiarių vadovėlių 
parašė tarpukariu61.

Savamokslė pedagogė Jadvyga Juškytė 
(1869–1948) parašė ir 1905 m. išleido „Vaikų 
skaitymėlius“ Vilniuje, o 1907 m. pasirodė 
„Lietuviškieji diktantai pradinėms moky-
kloms“, kurią išleido Kaune59.

Veiverių mokytojų seminarijos auklė-
tinis, pedagogas Mečislovas Vasiliauskas 
(1877–1957) mokytojavo Lenkijoje, kažkiek 
laiko kalėjo Kalvarijoje, trejiems metams buvo 
ištremtas į Odesą, porą metų mokytojavo 
Maskvoje. 1907–1917 m. mokytojavo dabarti-
niame Pasvalio rajone. Kilus Pirmajam pasau-
liniam karui pasitraukė į Rusiją. Dvejus metus 
dirbo Maskvos tremtinių pradinės mokyklos 
vedėju. 1906 m. grįžęs į Lietuvą parašė ir 1907 
m. Kaune išleido skaitinius pradinei moky-
klai „Mūsų dirva“. Apie 10 kitų vadovėlių 
parašė jau tarpukariu. 1947 m. jam suteiktas 
Nusipelniusio mokytojo vardas62. 

Tęsinys kitame numeryje

 Dabar žvilgtelkime, kaip tuo metu atro-
dė Linkmenų mokykla tarpkitų Šiaurės Rytų 
krašto mokyklų.

Švenčionių mokykla, kaip ir Švenčionių 
valsčiaus centras, buvo Milių dvarelyje, esan-
čiame 4 km atstumu į pietus nuo Švenčionių.

Mikalavo mokykla, kaip ir valsčiaus 
centras, buvo Peršaukščio k., dabartinėje 
Cirkšliškių seniūnijoje54.

Tuo metu rusiškos liaudies mokyklos 
veikė Rimšėje ir S. Dūkšte. Pastaroji buvo 
atidaryta 1890 m. dvaro rūmuose. XX a. pra-
džioje joje mokėsi ir Stasys Raštikis, kuriam 
1937 m. buvo suteiktas Lietuvos generolo 
karinis laipsnis.

net 5 m. daraktoriavo Laukstenių k., dabartinė-
je Kazitiškio seniūnijoje. Gerokai paaugėjęs, pas 
Vidiškių kleboną Silvestrą Gimžauską lavinosi 

toliau, išmoko groti vargonais, spausdintomis 
raidėmis perrašinėjo klebono kūrinius. Vėliau 
vargonininkavo, platino lietuvišką spaudą, 
2 metus daraktariavo Ceikiniuose, 6 metus 
Palūšėje ir vėl Vidiškėse.

1901 m. persikėlė į Vilnių, su žentu ir 
sūnumi įsteigė spaustuvę, kurioje spausdino 
lietuviškus leidinius. Parašė ir 1905 m. išlei-
do 15.000 ezempliorių tiražu „Naują ir seną 
elementorių“, kuris labai greitai buvo išpar-
duotas. Todėl 1906 m. išleido antrą leidimą 
30.000 tiražu56.

Naujas ir senas elementorius
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Lietuvos dvarų paveldas, samprata ir kultūra
Algimantas GRAŽuLis, Vilnius

Pagrindinio Įstatymo – Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos (1992 m.) – preambulėje 
nustatyta, kad „Lietuvių Tauta, prieš daugelį 
amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos tei-
sinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais 
ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis 
<...>, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę 
santarvę <...> atgimusios Lietuvos valstybės 
piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituci-
ją“, kurioje įtvirtinta tai, kad „Valstybė remia 
kultūrą, mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, 
meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių 
apsauga“ (42 str. 2 d.). 

Lietuvos kultūros paveldas – neįkaino-
jamas Valstybės, savivaldybių ir privačių 
asmenų, taip pat  ietos bendruomenių bei ben-
drijų turtas – Lietuvos regionams ir rajonams 
suteikia žavesio ir įvairovės, atskleidžia jų 
charakterį ir savitumą. Todėl savivaldos ins-
titucijos turi ypač rūpintis jų teritorijose esan-
čiais kultūros paveldo objektais, kompleksais 
ir vietovėmis. Daugelyje Europos valstybių 
savivaldos bendruomenės kultūros paveldą, 
esantį jų teritorijose, laiko labai reikšmingu 
turtu, o teisę juo disponuoti suvokia kaip 
garbės ir prestižo dalyką.  

Ilgus šimtmečius Lietuva buvo dvarų 
kultūros plačiąja prasme Valstybė, o dvarų 
paveldas yra mus pasiekusi (ir nepasiekusi, 
tačiau vienaip ar kitaip mums žinoma) tik 
labai maža tos kadaise milžiniškos kultūros 
dalis. Šiandien jos mastą bei apimtis mums 
jau sunku net įsivaizduoti. Lietuvos dvarų 
kultūra yra ypač sudėtinga, daugiasluoksnė 
bei įvairialypė, neatsiejama Lietuvos kultūros 
dalis. Ji iki šiol daro įtaką ir mūsų moralės 
bei elgsenos nuostatoms, formuoja sampratą 
apie meną ir kultūrą apskritai ir taip pratur-
tina nūdienos Lietuvos kultūrą, net kalbą. 
Atsisakydami jos ar didžiosios jos dalies mes 
atsisakytume dalies savo ir Valstybės tapa-
tumo, nuskurstume patys bei skurdintume 
ir pasmerktume kultūriniam ir dvasiniam 
skurdui ateinančias kartas. 

Tikėjimas – valdovas (karalius, didysis 
kunigaikštis) – dvaras – bajoras (bajorų 
luomas) – tai keturios išskirtinės Lietuvos 
valstybingumo grandys ir garantai. Bajori-
ja – šimtmečius vyravęs Lietuvos piliečių 
luomas. Net aukštais dvasininkais ilgą laiką 
buvo skiriami tik bajorų luomo atstovai. 
Bajorystė buvo siejama su karo tarnyba ir 
žemės valdymu. Politikos, ekonomikos, 
karybos, kultūros ašis buvo dvaras. Šeimos 
ekonominis pagrindas ir ilgaamžių tradicijų 
garantas – taip pat dvaras. Valdovas be dvaro 
(dvarų), t. y. tėvonijos – ne valdovas, o bajoras 
be dvaro – ne bajoras (išimtys tik patvirtina šią 
taisyklę). Lietuvos valstybė neįsivaizduojama 
be valdovo ir jo atramos – bajoro-kario, krašto 
gynėjo, o nuo XVI a. vid. (kai kurie istorikai 
nurodo XV a. antrą pusę) – be prekiaujančio 
žemvaldžio. Kuo didesni ir turtingesni buvo 
valdovo (valstybiniai) dvarai, tuo tvirtesnė ir 
turtingesnė buvo valstybė. Antai apribojus 
valdovo (didžiojo kunigaikščio) galias ir su-
varžius disponavimą valstybiniais dvarais (po 
1569 m.), valstybė pradėjo silpnėti ir skeldėti. 
Ekonomiškai ji nenusilpo, kai kuriais tarps-
niais net klestėdavo, tačiau valstybingumo 
pamatai eižėjo [2]. 

Viena vertus, yra nurodoma, kad pats 
terminas bajoras (gudų bojar lenkų bojar rusų 
bojarin rumunų bojar, albanų bujar), kaip ir 
dvaras (anksčiau buvo kiemas, kilmingojo 
asmens valda ir pan.), lietuvių kalboje yra 
skoliniai (Lietuvoje ilgainiui įaugę į mūsų 
sąmonę, kalbą bei raštą). Kita vertus, turint 
omeny XIV–XV a., „dažniausiai pasitaikantys 
kilmingųjų įvardijimai to meto šaltiniuose yra 
,,nobiles“, ,,bayoren“. Edvardo Gudavičiaus 
pastaba apie pastarojo termino rašymą Ordino 
šaltiniuose lietuviška tartimi leidžia teigti, kad 
šis žodis buvo paplitęs ir kasdienėje kalboje. 
Tai bendriausias kilmingųjų vardas“ ([8], 321 
psl., LDK kultūra, 2001 m., Aidai). Nekeista, 
kad tiek amžių itin plačiai vartotas bendrinis 
bajorų vardas paliko ryškų pėdsaką net as-
menvardžiuose (Bajoras, Bajorėlis, Bajorūnas, 
Bajoraitis), vietovardžiuose (Bajorai, Bajorėliai, 
Bajoriškiai, Bajoraičiai, Bajoriškės, Bajoriškis, 
Bajorkalnis, Bajorpievė, Bajorų miškas, Bajo-
rų pelkė, Bajorų piliakalnis ir kt. ([17.2.] – LE 
II t., 730 p., 1934, Kaunas, Spaudos Fondas, 
[3] – „Vietovardžių žodynas“, 2002 m. ME 
leidybos institutas, Vilnius ir kt.). Lietuvoje 
net susiformavo ypatinga istorinių kaimų 

rūšis – bajorkaimiai. Ir iki šiol yra išlikusių 
tokių bajorų gyvenviečių. Pvz., bajoro, itin žy-
maus Lietuvos kultūros atstovo Simono Tado 
Stanevičiaus tėviškė, t.y. gimtoji sodyba, yra 
Kanopėnų kaime. Jame kadaise būta 8 bajorų 
sodybų (šiuo metu yra 6 sodybos). Tokie bajo-
rų kaimai taip ir vadinti – bajorkaimiais.  

Istoriografijoje yra nurodoma, kad senieji 
Lietuvos dvarai atsirado ir vystėsi tuomet, kai 
atsirado didelis žirgų poreikis. Ne arklių, o 
būtent žirgų. Senoji Lietuva – žirgų dvarų ir jų 
kultūros kraštas. Istorikai nurodo, kad anksty-
vajame Lietuvos didžiojo kunigaikščio (toliau 
vadinama Ldk) dvaro ūkyje ypač išsiskyrė 
žirgininkystė. Žirgais, arkliais, kumelėmis ir 
eržilais rūpinosi specializuotos tarnybinių 
žmonių grupės: žirgininkai, žirgų šėrikai, 
ašvininkai, kumelininkai, leičiai ([8], 152 p., A. 
Dubonis). Gi pagrindinė bajoro-kario prievolė 
ilgus amžius buvo su savo žirgu prisistatyti 
Ldk ir po jo vėliava joti karan. Neatsitiktinai 
apie Lietuvos valstybės ir bajorų-karių luomo 
susidarymą XIII a. yra pasakyta, kad „pirmiau-
sias jų darbas – karas, jie, kariai, tarnauja savo 
kunigaikščiui“ ([17.2] – LE II t., 730 p.). Tačiau 
kalbame net apie ikimindauginę Lietuvą, 
galbūt net apie Prūsiją, apie žinomus V–XI a. 
prūsų kapus su žirgais [17] (aptariama terito-
rija dabar – Lietuvos Respublikos etnografinis 
regionas, dar vadinamas Klaipėdos kraštu 
arba Mažosios Lietuvos dalimi; taip pat už LR 
ribų esanti Mažosios Lietuvos dalis su Sembos 
pusiasaliu). Apie žirgo svarbą ir net kultą by-
loja Kauno apylinkių kapinynai, apie kuriuos 
sužinota tik nuo XX a. vid. (aut. pastaba: LE I 
t. 1094 psl. nurodoma kiek kitaip, t.y., kad jau 
žinota žymiai anksčiau). „<....> kapų gausa 
davė pagrindą kalbėti apie masinius žirgų 
kapus (Veršvai, Graužiai) Kauno apylinkių 
kapinynuose“. Nemažai tokių kapų atrasta 
vėliau tyrinėtuose Vidurio Lietuvos kapiny-
nuose (Pakalniškiai, Marvelė, prie Kauno). 
Jie datuojami IX–XI a. Panašūs kapai atrasti 
Žemaitijos ir Skalvijos paribyje tyrinėtuose 
kapinynuose (Pagrybiai, Žviliai, Bikavėnai). 
Vidurio Lietuvoje rasta apie 1300 tokių kapų, 
kitose dalyse – mažiau [17]. Žirgų kapų 
gausa išsiskiria Marvelė (tai nauji tyrinėjimai 
prieš statant Kauno vandenvalos įrengimus). 
Apie žirgus ir raitelius panašiai nurodoma 
1933 m. Lietuviškosios Enciklopedijos I tomo 
1094–1095 p.: „<...> kitų pagarsintas arklininku 
Gediminas, taip pat Algirdas, Kęstutis (Ado-
mas Mickevičius savo lenkiškoje poezijoje 
išgarsino jo žirgą), Vytautas kronikų laikomi 
puikiais jojikais“. Ten pat nurodoma, kad 
„<...> XIV–XV a. Lietuva karan statydavo po 
keliasdešimt tūkstančių žirgų (1380 m. prie 
Kulikovo net 150.000 ?)“. Vytauto Didžiojo 
dvaruose jų (aut. pastaba: turima omeny žirgų) 
buvo tūkstančiai. „XVI a. Ldk žirgų bandos dar 
labiau prižiūrimos. Vėliau drauge su Ldk žirgų 
bandomis (kaip ir kituose Europos kraštuose) 
radosi ir jų vyriausias arklininkas“. Neatsitik-
tinai jau daug amžių Lietuvos simbolis Vytis 
[17.1]. O kai kurių metraščių, kaip jau cituota, 
Gediminas buvo laikomas Vytenio arklininku. 
Minimas ir Vytauto arklininkas Nemira (1398), 
keli Kazimiero Jogailaičio ir kiti. XVI–XVIII a. 
(su trumpa išimtimi – 1548–1569 m.) „Lietuva 
turėjo didįjį, atskirų savo žemių, dar XV–XVI a. 
Vilniaus, Trakų, Gardino arklininką ir dvarinį 
(Didžiojo Kunigaikščio – karaliaus dvaro), 
vadinamuosius kaniušus. Paskutinis Lietuvos 
kaniušas buvo 1791 m. Mykolas Grabovskis 
(mirė 1821 m.)“ [17.1]. Beveik kiekviename 
dvare buvo gausi vyriausiojo arklininko 
tarnyba. Kaip jau minėta, ilgą laiką kiekvieno 
bajoro prievolė buvo prisistatyti Ldk ir joti į 
karą su savo žirgu. 

 Legendinis Lietuvos dvarų ir jos bajorų 
arklys – žemaitukas. Tai viena seniausių Eu-
ropoje žirgų veislių, žinomų dar nuo VI–VII a. 
„Radvilos ir kt. didžiūnai mėgo arabus“, ta-
čiau ir Lietuvos arkliai buvo labai vertinami. 
Lenkijoje XVI–XVII a. vadinti žmudais, rusų 
vėliau – žmudkomis, vadinasi žemaitukais, 
tokiu vardu ir Lietuvoje ilgainiui imta juos 
vadinti [ten pat, 1095 p.]. Didysis Lietuvos 
maršalka Kristupas Manvydas Dorohostaiskis 
(1562–1615) 1603 m. lenkų kalba išleido veikalą 
apie arklius – „Hippika“ (gr. hippos – arklys), 
II leid. 1647 m., buvo ir III leidimas.

Žemaitukai turbūt būtų išnykę, jei ne 
XIX a. vid. kunigaikščių Oginskių, Rietavo ir 
Plungės dvarų savininkų [ten pat], taip pat 
Kelmės dvaro savininkų Gruževskių ypa-

tingos pastangos. O 1900 m. žemaitukai vėl 
sublizgėjo ir už Lietuvos ribų. Šios veislės ku-
melė Žaibė ir eržilas Hiršas trečioje pasaulinėje 
parodoje Paryžiuje 1900 m. buvo apdovanoti 
aukso medaliais, o eržilas Keistutis – didžiuoju 
sidabro medaliu. Tarpukariu Valstybiniame 
Plungės žirgyne (buvusiame Oginskių dvare) 
taip pat rūpintasi šios veislės atgaivinimu.

Šiuo metu žemaitukams išnykimas 
negresia. Jie auginami daugelyje Lietuvos 
vietų. Kita vertus, kai kurie specialistai ir 
dabar mano, kad jų išnykimo pavojus dar 
yra. Žemaitukų auginimu, puoselėjimu už-
siima Žemaitukų arklių augintojų asociacija, 
įsteigta 1997 m. balandžio 17 d. Lietuvos 
gyvulininkystės institute Baisogaloje, vienoje 
gražiausių ir geriausiai išlikusių dvaro sody-
bų, kurią LR Vyriausybė yra paskelbusi kul-
tūros paminklu. 2004 m. balandžio 5 d. Žemės 
ūkio ministro įsakymu Nr. 100 Žemaitukų 
arklių augintojų asociacija pripažinta kaip 
veislininkystės institucija. Jai patikėta vesti 
žemaitukų arklių registrą ir kilmės knygą, 
tvarkyti veislinių arklių apskaitą, išduoti 
kilmės sertifikatus, rekomendacijas, rengti 
veislės išsaugojimo, selekcines programas, 
vykdyti arklių vertinimus, darbinių savybių 
išbandymus – varžybas, koordinuoti veislinių 
žemaitukų augintojų darbą, teikti pasiūlymus 
valstybinėms institucijoms dėl žemaitukų 
arklių genofondo saugojimo, informuoti 
visuomenę apie žemaitukų išsaugojimo 
reikšmę ([11] – „Žemaičių žemė“, 2006 m. 
Nr. 3, 9–10 p.). 

Žirgininkystės tradicija, dabar jau kaip 
neatsiejama Lietuvos bei Europos aukštosios 
dvarų kultūros dalis, yra išlikusi iki šiol. Ji 
tęsiama ar atgaivinta Žagarės dvare (buvo 
valstybinis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (toliau vadinama LDK) laikais, vėliau, 
nuo 1858 m. – grafo (?) Naryškino), Petešos 
dvare prie pat Vilniaus (išskirtinė veikla, žirgai 
ir kaskadiniai numeriai Lietuvos ir daugybėje 
pasaulinio garso filmų, žirgynas įsteigtas 
2002 m., UAB „Petesha“ – 2005 m., šeiminin-
kai – Nemanių šeima, dvi Rūtos ir Artūras), 
Aštriosios Kirsnos dvare (savininkai – broliai 
Naglis ir Nerijus Narauskai), Šilgalių dvare 
(UAB „Nemuno žirgynas“, Pagėgių savival-
dybė, specializuojasi Prūsijoje XVIII a. išvestos 
istorinės trakėnų veislės žirgininkystėje), 
Kurtuvėnų dvare (Regioninio parko direkcijos 
iniciatyva suteikiamos jodinėjimo paslaugos 
ir neįgaliesiems). Arklidės buvo statomos net 
prie pagrindinio parterio, t.y. paradinėje dvaro 
sodybos dalyje (Šilgalių, Vilkyškių, Plungės, 
Arnionių). Ypač būdinga pagarba žirgams 
buvo Mažojoje Lietuvoje (Šilgalių, Vilkyškių 
dvarų sodybų pagrindiniai parteriai), tačiau 
jos būta ir kitose Lietuvos dalyse (Plungės 
Oginskių dvaro sodyboje, pagrindinio parterio 
išklotinėje, prieš centrinius rūmus, prie Pane-
vėžio, Bistrams priklausiusio Bistrampolio 
dvaro sodybos centrinio parterio išklotinėje, 
Arnionių dvaro sodyboje, Molėtų rajone). 
Beje, Bistrampolio dvare (dabar Panevėžio 
rajonas), rinkdamas medžiagą garsiajai trilo-
gijai „Tvanas“, vieną vasarą praleido lenkų 

rašytojas, Nobelio premijos laureatas Henrikas 
Senkevičius (lenk. – Henryk Sienkiewicz). Be to, 
Žagarės, Plungės, Bistrampolio, Raudondvario 
žirgynų pastatai yra ypač puošnūs, pasižymi 
gera architektūra. Siekiant išsaugoti ir puose-
lėti gražias Sartų ežero tradicijas, jo pakrantėje, 
buvusio dvaro teritorijoje, Didžiadvario kai-
me 1967 m. buvo įkurtas Dusetų valstybinis 
žirgynas. Deja, UAB „Sartų žirgynas“ veikla 
per mažai siejama su Lietuvos dvarų kultūros 
paveldu ir žirgininkystės tradicija, jos palai-
kymu, atskleidimu, su kadaise labai garsiu 
Didžiadvariu ir kitais šio krašto dvarais bei 
jų paveldu.  

Petešos dvaro sodyboje esantis privatus 
žirgynas yra išskirtinis ir vertas atskiro apta-
rimo. UAB „Petesha“ įsteigta 2005 m. Įmonės 
veiklos kryptys – kaskadiniai triukai, specia-
lus žirgų rengimas kuriamiems kino filmams 
ir kaskadinių triukų atlikimas su žirgais. UAB 
„Petesha“ turi profesionalių kaskadininkų 
komandą, kuriai vadovauja Artūras Nema-
nis, ir 30 žirgų, parengtų dirbti kino filmų 
projektuose. Nuo 1996 m. kino gamybos 
srityje dirbanti komanda yra labai patyrusi. 
Bendrovė pajėgi aptarnauti didelio biudžeto 
projektus, kadangi palaiko glaudžius ryšius 
su daugeliu Rytų ir Vakarų Europos kaska-
dininkų. Ji siekia kokybiškai ir efektyviai 
dalyvauti kuriamuose kino filmuose. Vienas 
iš projektų, kuriame dalyvavo UAB „Petes-
ha“ – Didžiosios Britanijos Company Pictures 
ir JAV HBO kompanijų 2005 m. sukurtas TV 
mini serialas „Elizabeth I“ [21]. 

Bendrovė bendradarbiavo su pasaulinio 
garso kino gamybos kompanijomis: Warner 
Brothers International Television (JAV), HBO 
Films (Didžioji Britanija), History Channel Te-
levision (JAV), kompanija USA Network (JAV), 
BBC Films (Didžioji Britanija), IAC Films (JAV), 
Filmlance International AB (Švedija), KPI TV 
(JAV), Company Pictures (Didžioji Britanija), 
Baltic Ventures Limited (JAV), Bavaria Film ir kt. 
([21] – informacija iš UAB „Petesha“ žirgyno 
tinklapio). Išties įspūdingas žirgyno tinklapyje 
pateiktas daugiau kaip 50 punktų filmografijos 
sąrašas. Pirmasis filmas – „Nauji Robino Hudo 
nuotykiai“. Ant bendrovės žirgų ne kartą sė-
dėjo pasaulinio garso kino žvaigždės – aktoriai 
Jeremy Ironsas, Helena Mirren, Tuva Novotna, 
Stellanas Skarsgardas, Joakimas Natterqvistas, Ma-
das Mikkelsenas, Daniel Craig ir daugelis kitų, su 
kuriais teko dirbti šio žirgyno šeimininkams ir 
specialistams. Filmuotasi Švedijos, Didžiosios 
Britanijos ir kitų valstybių kino filmuose, kurie 
šiandien gerai žinomi ne tik Europos, bet ir 
Lietuvos žiūrovui. Tai – „Arnas“, „Daktaras 
Džekila ir misteris Haidas“, „Snapphanar“ 
(visi trys Švedijos), devynias „Emmy“ statu-
lėles ir tris auksinius gaublius pelnęs  filmas 
„Elžbieta I“, filmai  „Barbarai – 2“, „Leonardas 
da Vinči“, „Juodoji mirtis“, „Tamplierių krau-
jas“, „Požemiai ir drakonai“, „Elgetų karalius“, 
„Linksmoji našlė“ ir daugelis kitų; taip pat 
filmuotasi reklamose, fotosesijose ir kt. Beje, 
Jeremy Ironsas teiravosi, ar neparduodamas 
Petešos žirgynas...

Lietuvos kultūros istorija

Tęsinys kitame numeryje

Užutrakio dvaro rūmai



2013 m. gruodžio 7 d. Nr. 25 (789)1� Voruta

ukrainos Graikų katalikų Bažnyčia

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

Tačiau Centro perkėlimas iššaukė nea-
dekvatyvią reakciją tarp skirtingų politinių 
partijų ir pasaulietinių organizacijų. Statybos 
vietoje buvo organizuotas garsiai rėkaujančių 
asmenų piketas su raudonomis vėliavomis, 
siekiančių sukliudyti maldoms. Nepaisant 
priešiškumo ir aiškių provokacijų, UGKC 
tikintieji neįsivėlė į jokius konfliktus, maldė-
si už krikščionių vienybę, už Dievo meilės 
dovaną (straipsnio autorė turi puikiausią 
liudininką –  šios šventės vaizdo įrašą).

Iškilmėse dalyvavo UGKC vyskupų si-
nodo nariai, Ukrainos stačiatikių (Kijevo pa-
triarchato) ir Autokefalinės cerkvių, Gruzijos 
stačiatikių cerkvės atstovai, iš viso apie 100 
dvasininkų ir per 3000 pasauliečių. Dalyva-
vo ir kitų konfesijų bei valdžios atstovai.

Patriarchui persikėlus į Kijevą pasikeitė ir 
arkivyskupijos pavadinimas – nuo tada tapo 
Kijevo–Haličo aukščiausia arkivyskupija. 

2006 m. sausio 19 d. buvo aukotos pir-
mosios šv. Mišios Patriarchalinio Soboro 
požeminėje dalyje, o tų pačių metų balan-
džio 24 d. antrą Velykų dieną Katedroje 
švęsta titulinė Kristaus Prisikėlimo šventė. 
Po mėnesio pašventintas ir įkeltas paskutinis 
iš keturių mažųjų kupolo kryžių.

2006 m. rugpjūtyje užbaigta skardinti 
keturis mažuosius Šventovės kupolus.

Tokiems grandioziniams darbams rei-
kėjo milžiniškų lėšų, jos buvo kaupiamos 
įvairiai – Soboras pastatytas tikinčiųjų 
aukomis. 

Statybos darbai, 
lėšos, aukos

Į Kijevą atvykus patriarchui, Patriarcha-
linio Soboro ir Patriarcho rūmų statybai bei 

kitiems reikalams įsikūrė generalinė direk-
cija, komitetai ir skyriai, į kuriuos gausiai 
įsijungė pasauliečiai. 

Statybos vykdytos iš aukų. Kiekvie-
na auka, kaip sakė vyskupas Bohdanas 
Diuranas – užrašyta danguje. Tad vienas 
svarbiausių komitetų – Aukų rinkimo 
komitetas. Jo pirmininkas t. Romanas Nebo-
žukas pasakojo, kad dėl aukų buvo kreiptasi 
ne tik į graikų apeigų katalikus, bet ir į 
kitų konfesijų žmones tiek Ukrainoje, tiek 
ir diasporoje. Tad statyboms aukojo: sta-
čiatikiai, protestantai ir net organizacijos, 
kurių vadovybėje musulmonai. Iš įvairių 
pasaulio kampelių plaukė aukos, o jų ir 
dabar dar reikia labai daug. Kiekviena auka 
Soboro statybai užrašoma į specialią knygą. 
Siekiama, kad Patriarchalinis Soboras taptų 
visos Ukrainos jungimo simboliu „Patriar-
chalinis Soboras jungia visus“. Kas mėnesį 
išleidžiamas specialus statybos biuletenis, 
kiekvienoj vyskupijoj sukurtas aukų rinki-
mo komitetas, įsteigta informacinė linija...  
Detalizuosime aukų rinkimo etapus ir 
būdus, paminėsime vietoves.

2006 m. birželio 18 d. prasidėjo koncer-
tinės kelionės „Soboras jungia visus“, kurių 
tikslas  surinkti statybai lėšų.

2007 m. gegužės 27 d. daugelyje vie-
tų Amerikoje (Detroite, 
Stemforde, Bufale, Si-
rakūzuose (Niujorko 
valstija), Čikagoje, Par-
moje, Naujajame Džer-
syje ir kitose vietose) 
vyko ukrainietiškos dai-
nos „Pastatysime meilės 
šventovę“ labdaringi 
koncertai. 

Nuo 2007 m. rudens 
visose UGKC vysku-
pijose ir ekzerchatuose 
tiek Ukrainoje, tiek ir 
išeivijoje pradėta akcija 
„Mano „plytelė“ (ce-
golka) Patriarchalinio 
Soboro statybai“: įvairių 
nominalų  (10, 20, 50, 
100, 500 ir 1000) grivi-
nos, kurių atplėšiamoje 
dalyje įrašomas kiekvie-
nas asmuo ir jo aukos 
dydis (kalbant apie 
plytas statybai negali 
neprisiminti prieškaryje 
statytos Kauno Prisikė-
limo bažnyčios).

2 0 0 7  m .  r u d u o–
2008 m. vasara – pirma-
sis aukų rinkimo etapas, 
kurio metu surinkta 3 

903 132 grivinos. Be to, iš Italijos atsiųsta 
43 000 eurų, o iš JAV – 300 440 dolerių. 
Aukotojų sąrašas buvo patalpintas Patriar-
chaliniame saite.

Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. atnaujinta 
akcija. Iki 2009 m. rugsėjo 1 d. paaukota 625 
771 grivina. Tad iš viso nuo pirmosios akci-
jos pradžios (su minėtais doleriais ir eurais) 
buvo paaukota 5 578 610 grivinų.

Nuo 2009 m. Soboro statybos lėšomis, 
kaip jau minėta, rūpinasi Kristaus Prisikėli-
mo Soboro – UKGC Patriarchalinio Soboro 
statybos stebėjimo tarybos pirmininkas Ki-
jevo arkivyskupijos vyskupo pagalbininkas 
vyskupas Josyfas Milianas.

2009 m. gegužės 1–5 d. ir rugsėjo 17–22 d. 
buvo surengti akademinės bei populiario-
sios muzikos labdaringų koncertų jaunimui 
turas po Ukrainą „Už tikėjimą ir meilę“, 
skirti Patriarchalinio Soboro statybai  už-
baigti. Kitas šių koncertų tikslas – atkreipti 
jaunimo dėmesį ne tik į Soboro statybą, bet 
ir į tikėjimą. 

Stačiatikis, Ukrainos liaudies artistas 
solistas Pavlo Dvorskij, sužinojęs, kad vyksta 
statybos ir reikalinga pagalba, nutarė pa-
dėti.  Kaip jis pats prisipažįsta, jam sakė: 
Tu stačiatikis, tai ko rūpiniesi unitais?, jis 
kalbėjęs: Dievas vienas, tai aš einu ir skelbiu, 
kad Dievas vienas ir šis Soboras kaip vienybės 
simbolis, o politikai tik skaldo vienybę. 2007 m. 
visą birželio mėnesį jis koncertavo  Ame-
rikoje – labdaringi koncertai buvo skirti 
Patriarchalinio Soboro statybai. Grįžus iš 
gastrolių, 2007 m. liepos 5 d. jį priėmė kar-
dinolas Liubomyras Huzaras. Šventovėje jis 
atliko savo giesmę „Soborą statome kartu“, 
paliudydamas gerą akustiką. 

Solistas džiaugiasi galėjęs prisidėti prie 
Soboro statybos, nes troško, kad kuo greičiau 
būtų užbaigti visi darbai, kuriems reikia 
daug lėšų, o joms telkti organizuojami aukų 
koncertai. 

Šventoves stato Dievas. Jis duoda įkvėpimo 
žmonėms: architektams, statybų organizato-
riams ir vykdytojams, – yra sakęs kardinolas 
Liubomyras Huzaras. – Malda taip pat duoda 
įkvėpimo statybai, taigi ji irgi stato šventovę. 
Tad kardinolas kvietė ir kviečia maldai, nes 
troškimas vienybės ir maldos stiprina Patriar-
chalinio Soboro sienas.

Patriarchaliniame Sobore numatyta 
unikali akustinė sistema, liustrai, vitražai, 
ikonos, taupiausios kondicionierių ir šildy-
mo sistemos, Pagrindinis Soboro inžinierius 
Mychailas Vorobec galvojo apie greitą 
šildymo sistemos įrengimo užbaigimą ir 
marmurinių grindų projekto įgyvendinimą. 
Planuota apie Patriarchalinį Soborą pasta-
tyti akmeninę tvorą.

2005 m. pabaigoje pradėtas montuoti 
cerkvės centrinės jungiamosios dalies 20 
metrų diametro metalinis karkasas (aukš-
tis – 4 aukštų namo), pagamintas Ukrainoje. 
Šį karkasą į statybos vietą vežė dalimis ir čia 
jį montavo, darbai buvo baigti 2006 m.

2006–2007 m. darbai. 2006 m. rugsėjyje 
buvo pakeltas pirmas iš keturių centrinio 
sujungimo metalinio karkaso segmentų, o 
spalio 5 d. užbaigtas centrinio Patriarchali-
nio Soboro kupolo paauksavimas (mažieji 
kupolai paauksuoti anksčiau). Lapkričio 
25 d. užbaigta Soboro centrinės jungiamo-
sios dalies statyba.

2007 m. birželyje baigtos statyti Patri-
archo rezidencijos pastato sienos (darbas 
pradėtas 2006 m. antroje pusėje). Iki metų 
pabaigos užbaigta stogo danga.

2008–2009 m. statybos darbai. 2008–2009 
m. atlikti darbai fasadinėje soboro dalyje, už-
baigti metalo konstrukcijų darbai, pasiruošta 
vitražų darbams ir 2008 m. vasarą pradėti 
statyti vitražai pilonų dalyje ir balkonuose, 
tarp šventovės centrinio kupolo kolonų. 

2009 m. rudenį pradėtas centrinio su-
tvirtinimo apdengimas specialiai pagaminta 
žalios spalvos vario danga.

Atlikti būtiniausi darbai vandentiekio 
ir kanalizacijos įrengimams, elektros ap-
švietimui, ventiliacijos ir kondicionavimo 
sistemoms.

Per 2011 m. iš granito pagaminti ir pasta-
tyti paradiniai laiptai, šventoriuje pastatytas 
paminklas popiežiaus Jono Pauliaus II lan-
kymosi Ukrainoje 10-mečiui paminėti.

Per 2012 m. iki jubiliejaus Sobore 
įrengta ventiliacijos sistema, kondicionie-
riai, įrengtas grindinis šildymas (karštu 
vandeniu iš miesto vandentekių), grindys 
išklotos marmuru, pastatytas marmurinis 
Dievo stalas. Soboro fundamentas papuoš-
tas granitu, šventoriuje (dalyje) sudėtos 
plytelės, dalį šventoriaus supa puošni 
tvora. Kanceliarijos pastatą šildo saulės 
baterijos. 

Soborą puošia Kristaus Prisikėlimo moza-
ika, esanti virš centrinių durų. Ją pagamino 
t. Evhen Andriuchin, tai mokinys t. Marko 
Rupniko, Vatikane padariusio mozaikas Jono 
Pauliaus II koplyčiai, frontonus bažnyčioms 
Liurde ir Fatimoje. Vatikane veikia ir t. Marko 
Rupniko vadovaujama mokykla.

2013 m. rugpjūtyje Patriarchaliniam So-
borui atgabentas varpas, kuris artimiausiu 
laiku bus įkeltas. Tai Olandijos karališkoje 
varpų gamykloje nulietas „Archistratego 
Mykolo“ vardu pavadintas 4 tonas sve-
riantis varpas. 

Tęsinys kitame numeryje
Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Užs. Nr.31

Vyskupas  Josyfas Milianas (kairėje) su savo 
pagalbininku t. Martynu (Martynus-Borisu 

Chaburskiu) OSBM  (viduryje) ir t. Pavlo (Pe-
tro Jachimecu) OSBM Kaune, Laisvės alėjoje 
96, 2012 m. gruodžio 5 d. atidengus paminkli-

nę lentą Jevhenui Konovalecui

UGKC Kijevo dvasinės seminarijos seminaris-
tai – jubiliejaus savanoriai – buvo pasiryžę vi-

siems patalkinti. Šventoriuje prie medinės cerkvės 
varpų seminaristai su ukrainiečiais iš Lietuvos: Iš 

kairės: Stepanas Kubyšinas, Valentinas Bojčen-
ko, Romanas Suchorukovas, Mykolas Lesiukas, 

Olia Bojčenko,  ir Sergiejus Pidtyla

Vakare kunigai mielai bendravo su atvykusiais svečiais. Iš kairės: pagalbininkas t. Martynas 
(Martynas-Borisas Chaburskis) OSBM,  iš Lietuvos atvykę: dr. Aldona Vasiliauskienė ir  Natalija 
Šertvytienė, vyskupas Josyfas Milianas, Liuba Kuzmin (Ukraina), Peter Depickere (Olandija),  ir 
iš Estijos atvykę ukrainiečiai: Nina Ochrimenko,  Hans Otto Braun, Olena Iskra prie Patriarcho 

rezidencijos. Priekyje matyti Patriarchalinis Kristaus Prisikėlimo Soboras
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Šv. Juozapato šventė Vilniuje
Dr. Aldona VAsiLiAuskienĖ, Vilnius

Lapkričio 10 d. Vilniaus Švč. Trejybės 
bažnyčioje iškilmingai paminėtas šv. Juo-
zapatas (Ivanas Kuncevičius, 1580–1623), 
21 metus gyvenęs Vilniuje ir čia daug 
nuveikęs – 1617 m. įkūrė (kartu su Josifu 
Veljaminu Rutskiu) Šv. Bazilijaus Didžiojo 
ordiną (OSBM). Šiemet minime 50-ąsias 
metines, kai šventojo palaikai iškilmingai  
perlaidoti Šv. Petro Bazilikoje po Šv. Bazi-
lijaus Didžiojo altoriumi.

Ivanas Kuncevičius gimė 1580 m. Vo-
luinės Vladimire, labai religingoje šeimoje. 
Keturių metukų sulaukęs, melsdamasis 
prieš Nukryžiuotąjį, pajuto, tarsi karšta 
žarija blykstelėjusi iš sužeisto Kristaus 
šono palietė jo širdį ir uždegė tokia meile 
Dievui ir Bažnyčiai, kad jis pasiryžo už 
tai ir numirti. 1596 m., kai buvo priimta 
Brastos Bažnytinė unija, tėvo siunčiamas 
Ivanas atvyko į Vilnių mokytis pirklio 
amato. Itin svarbūs Ivano gyvenime 1604 
metai. Tais metais Vilnius iškilmingai 
sutiko popiežiaus Klemenso VIII brėvę 
„Quae ad sanctorum“, kuria Lenkijoje ir 
Lietuvoje leidžiama švęsti Šv. Kazimiero 
(Karalaičio Kazimiero, 1458–1484) šventę 
(1517 m. popiežius Leonas X jam pradėjo 
kanonizacijos procesą). Vilniuje kelias 
dienas trukusi graži šventė su vaidinimais, 
kuriuose buvo iškelti karalaičio šventumo 
pavyzdžiai, galima teigti, pagreitino jauno 
Ivano apsisprendimą pasekti Kazimiero 
pavyzdžiu: 1604 m. Ivanas įstojo į Švč. 
Trejybės vienuolyną Vilniuje (tai vienas 
seniausių Vilniaus architektūros paminklų. 
Mūrinė cerkvė ir varpinė vietoj medinės 
pastatyta 1514 m. kunigaikščio Konstantino 
Ostrogiškio, kaip padėka už pergalę prieš 
Maskvos kariuomenę prie Oršos). Įstojęs į 
vienuolyną Ivanas Kuncevičius pasirinko 
Juozapato vardą. 1604 m. prie Švč. Trejybės 
bažnyčios esančiame vienuolyne įkuriamas 
noviciatas (naujokynas). Tais pačiais metais 
jis įšventinamas į diakonus: nuo tada jis ne 
tik giedojo, bet ir sakė labai dvasingus, jį 
išgarsinusius pamokslus.

1607 m. į Švč. Trejybės  vienuolyną įstojo 
Ivanas Veljaminas Rutskis (1574–1637), pa-
sirinkęs Juozapo vienuolinį vardą.

1609 m. Juozapatas įšventintas kunigu 
kartu su Veljaminu Rutskiu mokė novicijus 
(tvarkė vienuolyną). Šie metai labai svarbūs 
unitams ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčiai: 
karalius Zigmantas III Vaza karališkuoju 
ediktu Graikų apeigų katalikams perda-
vė Švč. Trejybės bažnyčią ir vienuolyną, 
kuriuose jie jau buvo atnaujinę ir įrengę 
7 altorius. 1613 m. Bitene, netoli Slonimo, 
šlėkta Grigorijus Trizna unitams padova-
nojo vienuolyną, kurį buvo pastatęs dukrai. 
Ten Juozapatas įsteigė naujokyną. 1613 m. 

mirus Kijevo metropolitui Ipatijui Pociejui, 
popiežius Paulius V Kijevo metropolitu 
patvirtino Veljaminą Rutskį, nuo 1608 m. 
ėjusį Vilniaus bazilijonų vienuolyno ar-
chimandrito pareigas. Naujuoju Vilniaus 
bazilijonų vienuolyno archimandritu 1614 
m. išrenkamas Juozapatas (tuo metu vie-
nuolyne gyveno beveik 60 vienuolių).

1617 m. Juozapatas ir Veljaminas Rūtos 
dvare prie Naugarduko sukvietė bazilijonų 
vienuolynų kapitulą, kuri sujungusi penkis 
(Vilniaus, Biteno, Žirovicų, Minsko ir Nau-
garduko) bazilijonų vienuolynus, įkūrė Šv. 
Bazilijaus Didžiojo ordiną – Švč. Trejybės 
kongregaciją su centru Vilniuje. Tai vienin-
telis ordinas įkurtas Lietuvoje, kurio vienas 
svarbiausių tikslų – Brastos Bažnytinės 
unijos priimtų nutarimų įgyvendinimas. 

1617 m. Juozapatas išrenkamas Polocko 
vyskupu ir 21 metus gyvenęs ir dirbęs Vil-
niuje palieka šį miestą.

1623 m. lapkričio 12 d. vizitacijos Vi-
tebske metu Juozapatas nužudytas prieš 
Bažnyčios vienybę kovojusių priešų. Dau-
giau kaip po poros metų Meletijus Smo-
trickis metropolitui Veljaminui Rutskiui 
prisipažįsta kaltas dėl Juozapato mirties. 
M. Smotrickis išpažįsta katalikų tikėjimą ir 
tampa aktyviu unijos šalininku. Popiežius 
Urbonas VIII įsako jam aprašyti Juozapato 
mirtį – pradedama Beatifikacijos – kėlimo 
į Altoriaus garbę – byla.

1643 m. – taigi prieš 370 metų – popie-
žius Urbonas VIII Juozapatą paskelbė palai-
mintuoju. Iškilminga šventė vyko Vilniuje 
dalyvaujant Lenkijos karaliui Vladislovui 
Vazai ir karalienei Cecilijai. 1867 m. popie-
žius Pijus IX Juozapatą paskelbė šventuoju. 
Tai pirmasis Rytų (graikų) apeigų katalikų 
šventasis.

Šventojo palaikai ilgai buvo slapstomi 
įvairiose Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos 
vietose. Tik 1916 m. jie pervežti į Šv. Bar-
boros bažnyčią Vienoje (Austrija). 1949 
m. šventojo Juozapato palaikai pervežti į 
Romą, o 1963 m. perlaidoti Vatikane Šv. 

Šv. Mišių metu. Iš kairės Ukrainos Nepaprastasis 
ir Įgaliotasis ambasadorius Lietuvos 

Respublikai Valerijus Žovtenka, tolumoje
 stovi s. Anna Stara CSA, ambasadoriaus 

patarėja Zoja Oleinyk ir Ukrainiečių bendrijos 
pirmininkė Natalija Šertvytienė 

Prie šv. Juozapato ikonos stovi kun. Gediminas 
Kijauskas SJ (dešinėje) ir Vilniaus Jėzuitų 

gimnazijos mokytojas Robertas Bitinas (kairėje) 

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino Ukrainos Švenčiausiojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas t. 
Pantaleijmonas (Mikailas Salamacha) OSBM šventina Mišių dalyvius

Po šv. Mišių kunigai diakonai ir broliai Švč. Trejybės bažnyčioje prie ikonostaso

Petro Bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazi-
lijaus Didžiojo altoriuje. 

Šventė pradėta konferencija, kurioje 
pranešimus skaitė svečiai iš Lenkijos: prof. 
kun. Jaroslavas Moskalikas, kun. Artūras 
Maslėjus ir prof. Marko Melnykas. 

Šv. Mišios, kurioms vadovavo Šv. Bazi-
lijaus Didžiojo ordino Ukrainos Švenčiau-
siojo Gelbėtojo provincijos protoigumenas 
t. Panteleimonas (Mikailas Salamacha) 
OSBM, prasidėjo iškilminga procesija. 
Šventėje dalyvavo svečiai iš Lenkijos: t. 
Petro (Janas Kuška) OSBM (Varšuvos Švč. 
Mergelės Marijos dangun ėmimo ir Šv. 
Kankinio Juozapato bažnyčios klebonas), 
prof. kun. Jaroslavas Moskalikas, kun. 
Artūras Maslėjus, kun. Stanislovas Tara-
packis; iš Latvijos atvykęs t. Romanas. Šv. 
Mišias aukojo ir dvasininkai iš Ukrainos: t. 
Juozapatas (Andryj Chaimyk) OSBM, Josifo 
Veljamino Rutskio Teologijos – filosofijos 
instituto rektorius; t. Sergiejus (Volody-
myras Krutovskis) OSBM, djakonas t. Ho-
racijus (Liuizas Horacijus Velteris) OSBM, 
kartu meldėsi broliai Emiljanas (Vitalijus 
Havėjus) OSBM ir Stefanas (Eltonas Este-
fanas Vonsikas) OSBM. Šv. Mišias aukojo ir 
Vilniaus bazilijonų vienuolyno igumenas t. 
Vincentas (Vasylis Janitskis) OSBM, meldė-
si Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo 
(Petro Jachimec) OSBM.  Šv. Mišiose daly-
vavo ir lotynų apeigų dvasininkas – kun. 
jėzuitas Gediminas Kijauskas iš Vilniaus 
Šv. Kazimiero bažnyčios.

Giedojo iš Varšuvos atvykęs t. Luci 
Rėjaus vadovaujamas choras. 

Šventose Mišiose dalyvavo ukrai-
niečiai, atvykę ne tik iš įvairių Lietuvos 
vietų, bet ir Lenkijos, Latvijos. Paklausyti 
pranešimų, pasimelsti šv. Mišiose, išgirsti 
ukrainiečių bei graikų kalba atliktų baž-
nytinio choro iš Lenkijos melodijų atėjo 
ir lietuviai.

Šv. Mišiose dalyvavo ir Ukrainos amba-
sados Lietuvoje darbuotojai su Ypatinguoju 
ir Įgaliotuoju ambasadoriumi Valerijumi 
Žovtenko.

Pamokslą pasakęs protoigumenas t. 
Panteleijmonas Salamacha OSBM  kalbėjo 
apie šv. Juozapatą, jo kelią į šventumą – gilų 
tikėjimą. Pamokslininkas pažymėjo, kad 
šv. Juozapatas mums visiems yra pavyz-
dys, kaip išsaugoti ir stiprinti tikėjimą. 
Tai malda, vienuoliniai įžadai, šv. Mišios, 
kantrybė. Jeigu mes šiandieną XXI amžiuje 
norime išsaugoti tikėjimą ir jį perduoti savo 
vaikams, ateinančioms kartoms, turime 
liudyti tikėjimą. Ir puikiausias šiandienos 
tikėjimo liudijimas – kiekvieno mūsų pa-
vyzdys, – kalbėjo protoigumenas. 

Po šv. Mišių t. Vincentas (Vasylis 
Janitskis) OSBM  dėkojo kiekvienam atvy-
kusiam dvasininkui, garbiems svečiams, 
ambasados darbuotojams ir visiems mal-
dininkams.

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos 
Vasiliauskienės archyvo

Voruta 
parduodama 

K400   Alytus, Jotvingių g. 10
K422   Druskininkai, Eglės g.1
            Kaunas, „Akademinis knygynas“,
            VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52
K236   Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.
              sankryža
K369   Klaipėda, Taikos pr. 101
K436   Marijampolė, Stoties g. 2
K466   Panevėžys, Savanorių a. 5
K558   Šiauliai, Tilžės g. 109
K78     Trakai, Vytauto g. 90
B EMSI Trakų Vokė, Trakų pl. 14 km
K153   Ukmergė, Kęstučio a. 6
K210   Utena, Aušros g. 30
K45     Vilnius, Gedimino pr. 19
K7       Vilnius, Gedimino pr. 31
K6       Vilnius, Gedimino pr. 44
K110   Vilnius, Geležinkelio g. 16
K8       Vilnius, Gynėjų g. 1
K145   Vilnius, Konstitucijos pr. 12
K44     Vilnius, Lelevelio g. 2
K5       Vilnius, Sodų g. 22 – 
            autobusų stotis
K572   Vilnius, Sodų g. 22
K26     Vilnius, Sodų g. 22
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skelbimai, reklama

lietuvius žeminančios konstrukcijos buvo 
vartojamos Lenkijoje XIX a. ir tarpukariu: („T. 
Wierzbowski. Szkoly parafijalne w Polsce i 
na Litwie za czasow Komisji Edukacji Naro-
dowej 1773–1794“. Warsawa, 1922). Serijos 
I tomelio sudarytojas Darius Baronas, o III 
tomelio – M. A. Dettlaff OFM Conv. Tik II 
tomelio sudarytojas Mindaugas Paknys šį 
polonizmą, matyt, pastebėjo ir ištaisė: „Przy-
kladowo Kapitule Prowincijalnej w Siennie 
w 1772 r. pzewodniczyl jeden z najbardziej 
znanych owczecnych teologow w Litwie O. 
Bonawentura Bujalski“ (2008 m., p. 84).

Pereito šimtmečio pradžioje dvasininkai 
lietuviai šį lenkintojų diegiamą polonizmą 
suprato ir jo nevartojo. Pavyzdžiui, Mogiliavo 
metropolijos kurijos sekretorius kun. Kazi-
mieras Prapuolenis savo veikalą apie lenkų 
apaštalavimą Lietuvoje pavadino „Polskie 
apostolstwo w Litwe“ (1913). Šis veikalas 
buvo išleistas ir prancūzų kalba: „L‘Eglise 
Polonaise en Lithuanie“, 1914. Be to, šiame 
veikale pateikta daugybė jau XX a. pradžioje 
sukauptų faktų apie polonizatorių tuo metu 
vykdytą antilietuvišką veiklą ne tik kultūros, 
švietimo srityse, bet ir per bažnyčias.

Kad šiuo metu Vilniaus pranciškonų 
vienuolyne įsikūrusiems vienuoliams mažai 
rūpi lietuvių kalba, liudija jų atsainiai, su 
klaidomis parengtas bukletas „Pranciškonų 
bažnyčia Vilniuje“. Rašoma, kad „XIV a. pra-
džioje, kilus gaisrui, įkrito bažnyčios skliau-
tas“, nors XIV a. pradžioje čia bažnyčios, juo 
labiau mūrinės, nebuvo. Rašoma, kad „nuo 
XIV a. iki 1812 m. uždarymo prancūzų kariai 
bažnyčioje buvo įrengę grūdų sandėlį“. Išeitų, 
kad bažnyčioje nuo XIV amžiaus šeimininka-
vo prancūzai, laikė joje grūdus. Lietuva buvo 
krikštijama ne 1386 m., o 1387 m. Turi būti 
ne „vienuolino spaustuvė“, o „vienuolyno 
spaustuvė“, Buklete pabrėžiama, kad pran-
ciškonų bažnyčios „rusų nugriautos gotikinio 
bokšto-varpinės niekas taip ir neatstatė“. 
Taip. Jį rusai nugriovė, tarpukariu lenkai ne-
atstatė, o lietuviai restauratoriai netgi sovie-
tmečiu buvo parengę atstatymo projektą, bet 
prasidėjus tautos Atgimimo laikotarpiui buvo 
svarbesnių reikalų. Tą padaryti teks ateityje. 
Užtat surėmę pečius savo jėgomis atstatėme 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės 
svarbiausią objektą, mūsų valstybingumo 
simbolį Valdovų rūmus. O pranciškonų 
vienuolyno patalpos dar sovietmečiu buvo 
pradėtos kruopščiai tirti, restauruoti. Jame 
išryškinta daug vertingų gotikos elementų, 
patikslinti vėlesni ansamblio architektūros 
raidos etapai, jame buvo įkurdinta solidi įstai-
ga technikos namai. Tik per neapsižiūrėjimą, 
matyt, pirmaisiais Nepriklausomybės metais 
dalyje pastatų buvo įsikūrusi, anot br. M. A. 
Dettlaffo, politinė įstaiga.

Br. M. A. Dettlaffas rašo, kad vienuoliai 
„pasirengę vykdyti intensyvią pasaulietinę 
veiklą kultūros, švietimo ir evangelizacijos 
srityje“. Dar rašo, kad jau vyksta glaudus 
bendradarbiavimus su visa eile mokslo ir 
kultūros įstaigų (Dailės akademija, Lietuvių 
katalikų  mokslo akademija ir kt.). Nežinau, 
kokie bus galutiniai to bendradarbiavimo 
rezultatai, tačiau jau dabar kai kas ryškėja. Pa-
vyzdžiui, popiežiaus Urbono VI (1378–1389) 
bulė – tai tik daugmaž patikimas šaltinis 
(2006 m., p. 22), o Pilėnų gynėjų su Margiriu 
priešakyje žūtis – tai nesusipratimas. O kai 
kurie vienuolių iš Lenkijos teiginiai turi ryškų 
pelėsių kvapą, pvz., J. Makarczyk OFM Conv. 
rašo, kad 1386 m. apsikrikštijęs Jogaila „kitais 
metais išvyko į Lietuvą, pasiimdamas su 
savimi žmoną [Jadvygą], daug dvasininkų ir 
šlėktos atstovų“ (2006 m., p. 105). Šį teiginį jau 

Kita nuomonė dėl informacijos apie 
Pranciškonų vienuolyną pateikimo

Dr. napaleonas kiTkAuskAs, Lietuvos katalikų mokslo akademijos 
narys-akademikas, Lietuvos Respublikos nacionalinės premijos laureatas

pats I tomelio sudarytojas D. Baronas turėjo 
paneigti, rašydamas, kad „naujesnė literatūra 
yra nustačiusi, kad Lenkijos karalienė šv. 
Jadvyga lietuvių krikšto metu 1387 m. nėra 
buvusi Lietuvoje“.

Taigi, gal geriau pranciškonai vienuoliai 
tegu pasilieka sau evangelizacijos sritį, laikosi 
dar šv. Pranciškaus įtvirtintų elgetaujančių 
vienuolių nuostatų (tą kryptį palaiko ir da-
bartinis popiežius). O kultūros ir švietimo 
problemas išspręsime mes patys. Taip pat 
ir turto klausimą. Turtus dovanojo didikai, 
bet juos savo rankomis, prakaitu sukrovė 
Lietuvos žmonės.

Dėl vienuolyno patalpų ateities. Reikia 
pritarti istoriko doc. dr. Romo Batūros min-
čiai („Lietuvos žinios“, 2003.11.09, Nr. 348), 
kad reikia atkurti Vilniaus pranciškonų 
vienuolijos personalinę sudėtį daugiatau-
čiu pagrindu. Juk pranciškonų ordinas yra 
tarptautinio pobūdžio ordinas. Tokiu jis 
turėtų tapti ir Vilniuje. Šią problemą labai 
pamokamai sprendė ir tarpukario Nepriklau-
soma Lietuva, išvengusi priklausomybės nuo 
Lenkijos vienuolynų įtakos  (R. Laukaitytė. 
Mažesniųjų brolių ordino atgimimas ir raida 
Lietuvoje 1909–1949 m. // Studia franciscana 
Lithuanica, 2011 m.,, p. 11–37).

Taip pat sutinku su R. Batūros siūlymu, 
kad „atkurtai gal 5–6 vienuolių grupei, 
kaip rodo šiandieninė vienuolynų praktika, 
visiškai užtektų vienuolyno patalpų tarp 
keturkampio ansamblio ir bažnyčios, šalia 
zakristijos (200–300 kv. m). Šią vienuolyno 
dalį grąžinti kurijai, suteikiant vienuoliams 
šias patalpas panaudos pagrindais valstybės 
globojamame ansamblyje“.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
narys – akademikas prof. Antanas Tyla siūlo 
pranciškonų vienuolyno ansamblyje įkurti 
Lietuvos kultūros istorijos centrą, kurį suda-
rytų: 1. Krikščionybės plitimo Lietuvoje isto-
rija; 2. Lietuvių mokslo ir švietimo muziejus; 
3. Jono Basanavičiaus muziejus; 4. Vilniaus 
amatų muziejus („Voruta, 2013.09.14, Nr. 19). 
Šiuos siūlymus reikia svarstyti platesniame 
rate, iš principo reikėtų jiems pritarti.

Pritariu ir kitų daugelio mūsų šviesuome-
nės atstovų žiniasklaidoje išsakomam susirū-
pinimui dėl pranciškonų vienuolyno Vilniuje 
ateities, jų siūlymams, kad jis liktų prieinamas 
visiems Lietuvos sostinės gyventojams, taptų 
jų pilietiškumo ugdymo židiniu.

Alicijos Širvinskienės nuotr.
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Lietuvoje, kaip niekur kitur, sudarytos 
puikios sąlygos mokytis gimtąja kalba, 
neatmetant būtinybės mokytis valstybinės 
kalbos. Įstatymo projekto rengėjai kalba 
apie lygias galimybes švietimo sistemoje, 
tačiau pamiršta, kad mokymas turi vykti 
pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 
parengtas programas ir kad vietos jauni-
mas, įsisavinęs valstybinę kalbą, galėtų 
visapusiškai realizuoti save, pirmiausia 
Lietuvoje.

Dėl vietos gyventojų kalbos. Neverti-
nant tai, kad Lietuvoje matomos ir girdi-
mos Lenkijos ir Rusijos tiesioginės TV ir 
radijo laidos, tautinių mažumų kalbomis 
čia leidžiami laikraščiai, žurnalai, radijas, 
yra valandėlės TV, Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose savivaldybėse, seniūnijose, 
bažnyčiose visa informacija pateikiama ir 
lenkų kalba. Per eilę metų, praleistų tarp 
lenkakalbių, neteko girdėti, kad vietiniai 
interesantai skųstusi dėl jų kalbinio ap-
tarnavimo, juolab jaunimui tai jau nėra 
problema, o vyresni Lietuvos gyventojai 
nepamiršo anksčiau vartotos rusų kalbos. 
Apie kokias papildomas oficialias kalbas 
LLRA mini savo programose, kai Lietuvos 
Respublikos Konstitucija to nenumato?

Kita vertus, nesuprantama, kaip Lietu-
vos pilietis, nemokantis lenkų kalbos, galė-
tų dirbti minėtose savivaldos institucijose 
ar organizacijose, kuriose administracijos 
direktorius nustatys, kad viskas bus aptar-
naujama vietos gyventojų kalba?

Dėl oficialių užrašų gyvenvietėse, ga-
tvėse. Gatvių pavadinimus ir dabar nustato 
savivaldybės taryba, tačiau tik suderinusi su 
Valstybine lietuvių kalbos komisija. Jei būtų 
pakeista tvarka (apie tai kalbama), gatvę, 
pavyzdžiui, Saulės, pavadintų Slonečna, 
Solnečnaja, o greta miesto pavadinimo Šal-
čininkai, grožėtumės pavadinimu Solečniki 
(lenkiškomis raidėmis). Kaip pamename, 
net tarybiniais laikais vietovių, gatvių pava-
dinimai greta lietuvių kalbos buvo rašoma 
kirilica, tačiau neverčiant žodžių prasmės į 
rusų kalbą. Visai nesuprantamai atrodytų, 
jei tokie vietovių, stendų, rodyklių užrašai 
atsirastų ant magistralinių, krašto, vietinės 
reikšmės kelių. Šiose vietose dviejų kalbų 

užrašų neturi būti ne tik dėl pagarbos 
lietuvių kalbai ir valstybei, geresnio bei 
operatyvesnio įvairių, teikiančių paslaugas 
tarnybų darbo, bet ir dėl eismo saugumui 
įtakojančios, prikimštos nereikalingos in-
fomacijos. Vietiniai žmonės savo vietoves 
ir taip pažįsta, o atvykusiems svečiams tik 
būtų sunkiau orientuotis. 

Švelniai kalbant, keistai skamba tezės, 
dėl leidimo burtis į organizacijas, asociaci-
jas,  partijas, kai jau dabar greta daugybės 
tautinių mažumų organizacijų, net keliose 
savivaldybių tarybose yra LLRA ar rusų tau-
tybės nariai, o Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
tarybose net  turintys absoliučią daugumą, 
ne vienas tautinių mažumų atstovas yra 
išrinktas į Seimą, dirba atsakingose valsty-
bės, savivaldos institucijų pareigose. Tokie 
asmenys už galimybę kartu spręsti valstybės 
reikalus, gerinti visų asmenų  gyvenimo 
kokybę, turėtų rodyti pilietiškumo ir parei-
gingumo pavyzdį Lietuvos žmonėms. 

Deja, nenaujiena, kad net dirbdami tokį 
darbą, neretas jų kelinti metai ignoruoja 
teismų sprendimus dėl savavaliai užkabintų 
gatvių pavadinimų, parašytų nevalstybine 
kalba. LLRA viršūnių atsikalbinėjimai, kad 
jie to negali padaryti dėl privačių asmenų 
iniciatyvos, dūmų migla. Pažįstantiems 
LLRA valdžios piramidės veiksmus tai 
padaryti jiems  juoko darbas. Tenka tik ap-
gailestauti, kad net svarstant valstybinėse 
institucijose pateiktą mažumų įstatymo 
projektą niekas nepagalvoja, kad iki tokių 
svarstymų pirmiausia būtina pareikalauti 
įvykdyti teismų sprendimus, o ne siekti 
besąlygiškai juos atgaline data įteisinti.

Turime daug pavyzdžių, kai po teismų 
sprendimų dėl atliktų veikų pažeidžiant 
įstatymus, valstybinių ar savivaldos ins-
titucijų pastangomis atstatoma tvarka į 
pirmykščią padėtį. Kodėl tai nedaroma 
aprašytu atveju? Gal tose savivaldybėse jau 
nėra valstybinės valdžios? 

Valstybės institucijų pataikavimo politi-
ka tik drąsina vietos politikuotojus stiprinti 
savo dominavimą valdomose teritorijose, 
kelti naujus reikalavimus, kuriant „kuni-
gaikštystę“ nepriklausomoje, nedalomoje 
valstybėje.

Ką reiškia, ko siekia vadinamasis 
Tautinių mažumų įstatymo projektas?

Gediminas PAViRŽis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Atkelta iš 4 p.

SVEIKINAME
Kolymos politinį kalinį, bendrijos ,,Kolyma“ 

įkūrėją ir ilgametį pirmininką Dr. Mindaugą 
Bloznelį 90-ties metų sukakties, o taip pat 
bendrijos ,,Kolyma“ 25-kerių metų veiklos 
progomis.

Linkime sveikatos, Dievo palaimos ir 
prasmingų gyvenimo metų atliekant pareigą 
Tėvynei.

 Lietuvos politinių kalinių bendrijos
 ,,Kolyma“ valdyba
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