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Vilniaus arkivyskupo metropolito 
Gintaro Grušo ingresas

Lietuvos katalikų bažnyčia

1863 m. sukilimo tremtinių 
palikuonys Suvalkijoje

Nukelta į 13 p.Nukelta į 5 p.

1863-iųjų metų sukilimo 150-osios metinės

Antanas ŽILINSKAS, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius

1863 m. lietuvių tremtinių bendruomenė Čiornos Padinos gyvenvietėje 1922 m.  Nuotr. iš J., A. Kazickų, 
V. Bartasevičiaus knygos „Vilties kelias: Aleksandra ir Juozas Kazickai apie savo gyvenimą“

Santykiai su Lenkija – 
partnerystė ar vasalystė?

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Vytauto Didžiojo  universiteto Letonikos 
centro vadovas, asociacijos „Lietuvos  ir Latvijos forumas“ pirmininkas, Kaunas

Vilniaus arkivyskupijos kurija in-
formuoja, kad 2013 m. balandžio 23 d., 
minint šv. Jurgį, Vilniaus arkivyskupijos 
globėją, J. E. vyskupas Gintaras Grušas, 
vadovaudamasis Katalikų Bažnyčios 
Kanonų teisės kodekso kan. 382 § 3, Vil-
niaus arkivyskupijos Konsultorių kolegijai 

Iškilmingas Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ingresas

Lietuvos lenkų mokyklų streiko komiteto, vadovaujamo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA),
surengtas mitingas prieš Švietimo įstatymo pataisas, numatančias, kad tautinių mažumų mokyklose

daugiau dalykų būtų dėstoma lietuvių kalba. 2012 m. kovo 17 d. 

Daiva PAULIUKEVIČIENĖ

Mažlietuvių buitis – 
D. Varkalio kolekcijoje

Lietuvos jaunimo studijos 
Tartu universitete 1802–1918 m. 

ir jų istorinė reikšmė

Lietuviai Rusijos laivyno 
kūrimo lopšyje

Alfonsas KAIRYS

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo 
ingresui skirtas Trakų Dievo Motinos – Lietuvos 

Globėjos – paveikslėlis ir vyskupo herbas, tekstas

pateikė Popiežiaus Pranciškaus 2013 m. 
balandžio 5 d. bulę, kuria jis yra skiriamas 
Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Vėliau 
vykusių iškilmingų šv. Mišių Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje metu bulė buvo 
perskaityta viešai.

Nukelta į 3 p.
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Plaškių liuteronų parapija
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Mažoji Lietuva

Nesnaudė ir plaškiškiai. 1919 06 15–1939 m. 
Plaškiuose veikė lietuvininkų jaunimo draugija 
„Liepa“ (I pirm. E. Augustaitis), kuri turėjo bi-
blioteką, chorą, futbolo ir tinklinio komandas. 
Rengė šventes, vaidinimus, organizavo lietuvių 
kalbos kursus, ekskursijas18.

Beje, ją steigiant Kunigienė Šeduikatienė, 
apie tai išgirdusi, kelias dienas pirmto nuėjo 
pas Serunienę ir prociavojosi ją perkalbėti, kad 
salės neduotų. Bet Serunienės brolis, pirm trumpo iš 
Karaliaučiaus sugryžęs, aiškino, kad ten toje pačioje 
salėje susieiną ir konzevatyvai ir socialdemokratai ir 
visi kiti, o visiems esą valna kalbėti. Todėl ir šičion 
neverta esą kitaip pasielgti. Taip tai susirinkimas 
galėjo būti nulaikomas o ir gana gerai pavyko. Dabar 
buk tulos vokiečių draugijos grumzdžiusios, prie 
Serunienės daugiau nebesusirinkti, jei ji dar kartą 
salę duosianti lietuviams. Bet šiukštu – pereis jiems 
ir jų grumzdimai19.

Kokia buvo politinė situacija krašte, ilius-
truoja Prūsų lietuvių susivienijimo Plaškių para-
pijos susirinkimo 1920 02 25 publikacija (rašyba 
netaisyta – A. Ž.)20.

Prusų lietuvių susivienijimas nulaike se-
redoj 25 febr. 10toj valandoj pirm pietų Plaškiose 
prie Jokubaiczio svetainėje savo susiėjimą, kursai 
labai skaitlingai lankytas buvo. Parapijos tarybos 
pirmininkas Augustaitis atvėre ir vede susiėjimą. 
Susirinkusiuosius pasveikinus, jisai iškalbėjo, kad 
lietuviams daug kliucziu daroma daroma buvo ir 
jie togidėley daug susiėjimų parengti ne galėjo. Jau 
kartą buvo manoma 3 Kalėdų dienoj susiėjimą su-
šaukti, kurs labay reikalingas buvo. Ale tame laike 
pasplito bermontininkų gaujos po musų kraštą. O 
tosos buvo buntininkų užkurstyos, musų tautos au-
gimą naikinti ir musų susiėjimą net ir rankinioms 
granatomis ardyti. Susiėjimas tape todel sulaikytas 
ir ant vėlesnio laiko nustumtas. Dabar musų kraštą 
galiutinei nuo Vokietijos atskyrus ir į Santarvės 
rankas paėmus, nieks mus lietuvius musų veikime 
trikdyti negalės. Tada dave jis iš Direktorijos at-
vykusiam ponui J. Aušrai žodį. Kalbėtojis placzey 
ir kožnam suprantamai išdėste musų susivienijimo 
mierius. Ragino mus nepriklausomais pasidaryti 
ir teip savo ponais pastoti. Todel turime mes savo 
tautos garbę ir musų kalbą aukštai laikyti. O toktai 
tegal nusiduoti tarp stipriu pačių susiorganizavi-
mą. Santarve yra mums lietuviams prielankti ir 
atbos musų teisingus prašymus. Tikt reikia aiškey 
išreikšti visus velyjimus. Tarp kitko turi valdiškos 
įstaigos buti ir lietuviškais urėdninkais apstatytos. 
Mokyklose vel turi buti lietuviškas pamokslas 
įvestas. Visi padavadyjimai turi buti ir lietuviškoj 
kalboj išleidžiami. Ponas Šeputis pabrėže dar kartą 
paskiau praneštus punktus pirmojo kalbėtojo ir 
ragino Lietuvos vardą į garbę pakelt ir neišsižadėti 
tiesų, kurios mums priguli. Tada dar ponas Aušra 
paakins ant naudingumo laukininkiškų draugijų ir 
„Laimos“ bendrovės bey Lietuvių bankos Klaipėdo-
je, ragino su piningais tikt lietuviškus užsiėmimus 
stiprinti. Nauda bus jų pačiu. Potam dave pirmi-
ninkas Augustatis peržvalgą apie organizacijos 
darbą. Plaškių parapijoj yra virš 550 įsirašiusių 
narių. Ponas Mikelis Aušra kaipo Laimos atstovas 
kalbėjo apie kupczystės padėjimą, išaiškino Laimos 
įstatus ir ragino prie jos prisidėti, o keli lietuvei ir 
prisidėjo. Susiėjimas priėme rezoliuciją, kuri reika-
lauja, kad prievartos gaspadoryste pašalinama butu 
ir kas jis tuomi ne sutinka, kad landrotas Tilžės 
apskričio tuom lygiu laiku ir Pagėgių landrotas yra. 
Susiėjimas reikalauja to pašalinimo. Ant galo sekės 
pasikalbėjimas apie tulus klausymus; kaip antai, kas 
invalydams pašalpos mokės, toliaus apie žvejybą, 
karo pažyčkas, apie visokes įsipirkimo draugijas ir 
tt. Susiėjimas baigėsi be jokių trikdinimų. Velytina, 
kad veikei vel kalbėtojų atkeliautu. Žmonės trokšta 
politikos stovį sužinoti. (Ryt.)

Gal tas pats Augustaitis spausdino to meto 
periodikoje savo eilėraščius?

Minėtini2 aktyvūs Plaškių parapijos Berš-
tininkų k. lietuvininkai, Mažosios Lietuvos 
visuomenės ir politikos veikėjai – pavyzdingas 
ūkininkas Martynas Gailius (1857–1944, akty-
vus lietuviškų draugijų „Birutė“ ir „Sandora“ 
narys, 1910–1911 m. Lietuviškos konservatyvų 
skyrimo draugystės pirmininkas) ir jo trys sūnūs: 
Valentinas (1887–1935, kunigas, Klaipėdos 
krašto bažnyčios komisaras, stiprinęs lietuvybę, 
siekęs atskirti šio krašto Bažnyčios adminis-
travimą nuo Berlyno), Viktoras (1893–1956, 
teisininkas ir politikas, Klaipėdos krašto Direk-
torijos pirmininkas (1923–1925), o 1938–1939 m. 
gubernatorius) bei Albinas (1895–1942, Nepri-
klausomos Lietuvos savanoris, už antinacinę 
veiklą žuvęs Dachau koncentracijos stovykloje). 

Gailių sodyba išlikusi, vertėtų ją paženklinti 
paminkline lenta.

Gretimuose Berštininkėliuose gimė2 ir Gus-
tavas Juozupaitis (1895–1954, ano meto žinomas 
poetas (slpv. Sėjus), „Aukuro“ ir „Donelaičio“ 
draugijų, „Santaros“ sąjungos aktyvus narys, 
Tautinio lietuvių banko Klaipėdoje steigėjas 
ir direktorius). Gimtoji sodyba sovietmečiu 
nugriauta.

Pleinėje21 ketverius metus (iki 1911 02 01) 
gyveno ir ūkininkavo poetas, giesmių kūrėjas, 
visuomenės bei politikos veikėjas, 1920 03 20 
kooptuotas į LR Valstybės Tarybą, Kristupas 
Lekšas (1872–1941).

Karceviškiuose 1932 m. gimė2 ir augo garsi 
poetė, dailininkė Aldona Gustas, gyvenanti 
Vokietijoje. Pačios poetės žodžiais, savyje jau-
čiančiai stipriai plakančią lietuvišką širdį. Parašė 
vokiečių kalba ir išleido daugiau kaip 20 knygų, 
16 iš jų iliustravo pati.

Užpelkiuose gimė ir pradžios mokykloje 
mokėsi4 būsimasis pedagogas, literatas, JAV 
lietuvių visuomenės veikėjas Kristupas Kūjus 
(1906–1984).

Kunigai

Be jau minėtų J. D. Reimanno, J. Ludovicio, 
Martino Förstenau, čia tarnavo dar 18 kunigų.

Po didžiojo maro Plaškiuose kunigavo 
Jacobas Sartorius (1711–1724 m., įšventintas į 
kunigus 1711 11 23), Friedrichas Rosenbergas 
(1724–1726; jis ir gimęs buvo Plaškiuose, 
įšventintas į kunigus 1724 12 21), Wilhelmas 
Mertinsas (1726–1759; kituose šaltiniuose – 
Mertensas, kilęs iš Įsruties parapijos, įšventintas 
į kunigus 1726 02 11, atvyko 1726 03 10, 
mirė 1759 09 ?? Plaškiuose), Georgas Fritzas 
(1759–1799; gimęs 1720 08 11 Karaliaučiuje, 
galimas dalykas, kad metraštininkas praleido3 
pavardę – Georgas ir Fritzas tik vardai, mirė 
1799 06 08), Gottfriedas Masalskis (1799–1839, 
iki šiol klaidingai vadintas Jurgiu (Georg); prieš 
tai jis mokytojavo22 Kalnininkuose (1784–1791) 
ir Verdainėje (1791–1799), o Plaškiuose, kaip 
matome, kunigavo net 40 metų, už tai dėkingi 
parapijiečiai palaidojo3 jį pačioje bažnyčioje 
priešais altorių, gimęs 1760 03 24 Varžlaukiuose 
prie Naujosios, paskirtas6 1799 08 22 (ar 1800 10 
0422), tais pačiais metais įšventintas į kunigus, 
įvestas6 1800 05 04, 1837 02 17 50-ties metų 
darbuotės proga apdovanotas Raudonojo 
erelio 4 kl. medaliu, mirė 1839 12 17). Po to – 
1840–1857 m. – čia  dirbo Johannas Leopoldas 
Fleischmannas (gimęs 1785 m. Viliūnuose, 
įvestas iš Beržkalnio 1840 04 05, mirė 1857 
12 30). Sušlubavus sveikatai, paskutiniaisiais 
metais jisai vaikščiojo3 su ramentais, tad net 
liturgiją skaitydamas sėdėjo. Jam talkino 
pamokslininkas Stromannas bei precentorius 
M. Friedemannas. Po J. Fleischmanno 
bendruomenei 1858–1860 m. vadovavo tilžėnas 
Ludwigas Johannas Johannissonas (gimęs 1810 
m., įšventintas į kunigus 1836 m., įvestas 1858 
06 ??, nuo 1860 05 01 iki 1885 m. Stalupėnų 
aps. superintendentas, čia ir palaidotas 1890 
02 22), čion atkeltas iš Pilupėnų, nuo 1860 
iki 1867 m. – Rudolfas Hermannas Grossas 
(gimęs22 1804 04 27 Seirijuose (Lietuvoje, karo 
gydytojo šeimoje), 1849 m. įšventintas į kunigus 
Kintuose, atvyko 1860 06 01, mirė 1867 11 24), 
1868–1884 m. Abrahamas Friedrichas Robertas 
Hitzigrathas (gimęs22 1815 02 23 Ragainėje, 
devynerius metus dirbo namų mokytoju,1845 
m. Jurgaičių precentorius, 1856 m. antrasis 
kunigas Kraupiške, į Kalnininkus atvyko 1861 
m., 1868 m. persikėlė iš Kalnininkų į Plaškius, 
mirė netikėtai 1884 01 22 ir čia palaidotas23), 
1884–1887 m. – Gustavas Otto Viktoras 
Schultzas (atvyko iš Pilkalnio 1884 09 ??, mirė 
1887 01 ??, būdamas 42 m. amž.). 1887–1892 m. 
čia kunigavo lietuvių teisių gynėjas Rudolfas 
Ernstas Jakūbas Denukaitis, būsimasis Pakalnės 
aps. superintendentas (1894 10 04, gimęs 1847 
10 04 Piliavoje, įšventintas į kunigus 1875 10 
05 Saugose, 1887 07 ?? iš Kintų į Plaškius22, 
inicijavo naujos bažnyčios statybą, 1892 01 10 į 
Kaukėnus, kur mirė24 1905 01 04). Pastarasis ne 
vienintelis kunigas skambia lietuviška pavarde: 
po jo nuo 1892 iki 1911 m. čia kunigavo25 
susipratęs lietuvininkas Augustas Jusas (gimęs 
1844 07 17 Butkiškiuose (Pakalnės aps.), atsikėlė 
iš Kusų 1892 05 01, trečiosios Plaškių bažnyčios 
statytojas, 1911 10 01 pasakęs paskutinį 

pamokslą, išėjo į pensiją), nuo 1911 iki 1921 m. – 
Moritzas Arthuras Georgas Šeduikaitis 
(gimęs 1864 10 10, 1893 m. įšventintas kunigo 
pagalbininku Viešvilėje, 1894–1896 Kintuose, 
nuo 1896 10 01 Kalvelių (Rautenbergio), nuo 
1909 10 01 Šakūnų kunigas, atvyko21 1911 12 
01, mirė6 staiga po Šv. Vakarienės Mirusiųjų 
sekmadienį). Plaškių parapijoje 1922 m. 
įsikūrė zalcburgiečių palikuonis, Pagėgių aps. 
superintendentas Ottas Obereigneris (gimęs6 
1884 09 20 Pilkalnio aps., įšventintas į kunigus 
1910 10 30 (ar 1911 11 01), atvyko iš Vyžių 1922 
10 01, 1922 m. pab. paskirtas Pagėgių bažnytinės 
aps. superintendentu, 1933 07 01–1944 10 
09 Klaipėdos krašto superintendentu ir Šv. 
Jono parapijos klebonas, mirė 1971 10 18 Bad 
Schwartene (Vokietija) ir dirbo iki 1933 m. Jį 
pakeitė (1933 09 ??–1935 11 05) iš Didžiosios 
Lietuvos Virbalio parapijos išprašytas3 (atsisakė 
laikyti pamaldas lietuvių kalba) Martynas 
Lokys (1902 02 14–1939 08 27 Klaipėdoje), 
misionieriaus Kristupo Lokio sūnus. 1935 11 06 
atsikraustė Valteris Brunas Dolikaitis (gimęs 
1905 06 13 Drevernoje, 1933 m. įšventintas6 
antruoju Priekulės kunigu, mirė 1944 08 04 
Varšuvoje) ir dirbo iki 1943 m. vasaros, kol buvo 
pašauktas į kariuomenę. Po jo labai trumpai 
kunigavo Hansas Kuhrkė (1943–1944) (gimęs 
1910 10 29 Trakiniuose, Įsručio aps., miręs 1983 
09 26 Beienrode (Vokietija) ir tuo pačiu laiku 
Martynas Kybelka – 1944 m. rudenį visi (arba 
beveik visi) pasitraukė į Rytprūsius.

Išskirtinas3 paskutinysis Plaškių kunigas 
M. Kybelka. Tai labai įdomaus likimo, po 
daugel pasaulio šalių blaškytas misionierius, 
religijos veikėjas. Gimęs 1884 12 30 Priekulės 
parapijos Piaulų kaime, iš mažens norėjo tapti 
dvasininku, tad išvyko į Vokietiją, mokėsi Ber-
lyno evangeliškųjų misijų mokykloje. 1909 m. 
siunčiamas į Afriką, į Tanzaniją, kur po poros 
metų 1911 06 25 šios šalies sostinėje Dar Es 

Salame ordinuojamas kunigu. 1914 m. grįžo į 
namus trumpų atostogų, bet tuoj pat prasidėjo 
karas. Fronte dirbo sanitaru. Kurį laiką talki-
ninkavo (1917–1918 02 01) Piktupėnų parapijos 
kunigui J. Kalankei, po to persikėlė į Didžiąją 
Lietuvą – kunigavo Sudarge (iki 1925), Jurbar-
ke, o 1922–1925 m. buvo Lietuvos Respublikos 
evangelikų liuteronų konsistorijos prezidentas. 
Apkaltintas provokiška orientacija, savo vietą 
privalėjo užleisti kun. dr. Viliui Gaigalaičiui. 
Karaliaučiaus misijų centras (1928) jį vėl pakvie-
tė pastoracinei veiklai, nuo 1933 m. – Berlyne. 

Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 7

Plaškių jaunimo draugija „Liepa“. Antroje eilėje trečias iš dešinės sėdi Gustavas Juozupaitis, 
už jo aukščiau stovi Jonas Aušra, 1919 m. rugsėjo 14 d. Iš Domo Kauno rinkinio

Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčia ir parapijiečiai, iki 1939 m. Iš Hubatsch

2Almonaitis V., Almonaitienė J. Šiaurės Skalva : 
keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. – 2-asis atnauj. 
ir papild. leid. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2007, p. 
101–104.
3Juška A. Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI–XX amžiuje. 
Klaipėda: KU leidykla, 1997, p. 406–410, 640–641.
4Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda: KU 
leidykla, 2003, p. 522–523.
6Plaschken/Evangelische Kirchengeschichte http://
wiki-de.genealogy.net/Plaschken/Evangelische_
Kirchengeschichte
Plaškiai – Plaschken http://www.ostpreussen.net/
ostpreussen/orte.php?bericht=2886
Plaschken  http://wiki-de.genealogy.net/Plaschcken  
18Plaškių jaunimo draugija „Liepa“. Prūsų lietuvių 
balsas, 1919, jun. 19 (nr. 60), p. [3–4].
19Už ką ir kunigė pasirūpino. Prūsų lietuvių balsas, 
1919, jun. 24 (nr. 62), p. [2].
20Prusų lietuvių susivienijimas. Tilžės keleivis, 1920, 
merca 9 (nr. 30), p. [3].
21Lauko pardavims. Nauja lietuviška ceitunga, 1911, 
febr. 4 (nr. 15), p. [2].
22Zembrickis J., Bitensas A. Šilokarčemos apskrities 
istorija. Šilutė: Šilutės kraštotyros draugija, 2008, p. 82, 
99; 90, 165; 98; 83, 90; 94; 88; 91–92; 88.
23Plaškei. Lietuviška ceitunga, 1884, febr. 12 (nr. 7), p. 
[4].
24Bažnytiškos žinios. Pagalba, 1905, jan. 13 (nr. 2), p. [2].
25Atsisveikinims kunigo Jusso. Nauja lietuviška 
ceitunga, 1911, okt. 10 (nr. 121), p. [3].
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Trapėnai. III d. Uostas ir vazonai gėlėms
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

XX a. pradžia buvo sėkmingiausias 
laikas Trapėnų istorijoje, bet tuomet niekas 
nenumanė, kad aukso amžius netrukus 
baigsis. Tada skųstasi dėl rūpesčių, kurie 
vėliau atrodys visai menki, skubėta planuoti 
darbus, kurių paskui niekam nebereikėjo.

XIX a. pabaigoje pastačius didįjį pasienio 
uostą Smalininkuose, sukruto ir trapėniškiai. 
Kairysis Nemuno krantas ties Trapėnais, 
tenykščiai užutekiai ir senvagės nuo seno 
viliojo laivininkus kaip saugesnis prieglobs-
tis jų laivams. Sezoninė upių laivininkystė, 
neretai užsitęsusios žiemos, ilgam ledu 
sukaustydavusios upes, kartais katastrofiški 
ledonešiai ir kitos negandos daug amžių 
vargindavo vietos laivininkus, susiburda-
vusius Trapėnuose – svarbiame apylinkių 
laivininkystės centre.

XIX–XX a. sandūroje pradėta projek-
tuoti didįjį žiemos uostą Nemuno kairia-
jame krante, pasinaudojant buvusiais upės 
vingiais ir atšakomis, vėliau tapusiomis 
senvagėmis. Rytinė senvagė vadinta Lubio 
tvenkiniu, vėliau įsigalėjo oficialesnis Giri-
ninko tvenkinio vardas (ties ta atšaka nuo 
seno plėtojosi Trapėnų miškų ūkio sodybos). 
Vakariniame užutekyje sumanyta įrengti 
žiemos uostą, ten iškasant 5,33 ha ploto tven-
kinį, iškastą gruntą supilant į uostą juosusius 
apsauginius pylimus. Nemuno pakrantė dar 
tvirtinta masyviomis bunomis, turėjusiomis 
nukreipti pavasarinio ledonešio srautą, 
apsaugoti didžiuosius hidrotechninius 
įrenginius. Suformuotą uosto tvenkinį nuo 
Lubio tvenkinio skyrė miškų ūkiui priklau-
sęs ilgas pusiasalis, kurį vietos lietuvininkai 
vadindavo Pločiu.

1904–1905 m. įrengta Trapėnų žiemos 
uosto akvatorija buvo 500 m ilgumo ir iki 
120 m platumo. Tame didžiajame prie-
globstyje nuo orų negandų galėjo pasislėpti 
dešimtys anuometinių laivų, apsauginiai 
pylimai juos apgindavo nuo pavasarinių 
ledonešių. Nuo tada trapėniškiai laivininkai 
galėjo atsikvėpti lengviau – rudenį neberei-
kėdavo ieškoti kokios saugesnės vietelės 
savo pagrindiniam turtui – mediniam laivui, 
kurį galėdavo sudaužyti ledo lytys, potvynio 
sraujymės ar kitos grėsmės.

XX a. pradžioje Trapėnuose tebegyveno 
gal 20 laivų savininkų, kurie sudarė savitą 
gyventojų „kastą“. Tie žmonės (dažniausiai 
su savo šeimomis) išplaukdavo iš savo prie-
globsčio anksti pavasarį, o grįždavo tik vėlų 
rudenį, parsiveždami sezono uždarbį, kurio 
laukė Trapėnų prekybininkai, amatininkai ir 
mokesčių rinkėjai.

Trapėnuose turėti didieji mediniai kro-
vininiai laivai vadinti baidokais, jie galėdavo 
plukdyti po 200–600 tonų krovinių krašto 
upėmis ir kanalais. Laikais, kol nebuvo 
asfaltuotų plentų ir šiandieninių krovini-
nių automobilių, tie laivai lėmė krašto ūkio 
gyvybingumą, vienur plukdydami žaliavas, 
kitur pagamintą produkciją (nuo supjautų 
lentų iki išdegtų plytų ar čerpių). Plukdytas 
žvyras statyboms, atvežtinės akmens anglys 
kurui, visa tai, kas negesdavo ir nebijoda-
vo vandens purslų, kartais kelionės ilgai 
užtrukdavusios. Laivininkai bandydavo 
išvengti tuščių reisų – vienur nuvežę kokį 
krovinį, ten ieškodavo kitokio krovinio. 
Laikais, kol nebuvo kompiuterių ir mobi-
liųjų telefonų, nebuvo įmanoma iš anksto 
susiplanuoti visų sezono reisų, todėl kas-
metiniai maršrutai primindavo painiausius 
zigzagus, kartais nuvesdavo labai toli nuo 
gimtųjų vietų.

XX a. pradžioje minėti Trapėnų laivų 
savininkai: Albertas Vilemaitis su sūnumi, 
Alfredas Vilemaitis, Heinrichas Plaušinaitis, 
Pilkūnų giminė, Skibai ir daug kitų. Kai 
kurie išgalėdavo samdyti pagalbininkus 
ar pasiųsti visą samdytą laivo ekipažą, bet 
dauguma vertėsi patys, talkinant žmonoms 
ir vaikams, dar kokiam giminaičiui.

Pietrytinėje Trapėnų uosto pakrantėje 
buvo pastatyta upės prievaizdo sodyba 
(XX a. pradžioje ten tvarkėsi Gustavas Voz-
gynas). Greta jos driekėsi didžiosios Trapėnų 
lentpjūvės sklypas.

Įrengtas uostas tapo patogia krovimo 
vieta. Apsauginių pylimų viršumi ėjo priva-
žiavimo keliai, buvo įrengti ir nusileidimai 
iki vandens. Uoste į didžiuosius baidokus 
būdavo kraunami girioje nukirstų medžių 
rąstai, paruoštos popiermalkės, lentpjūvės 
produkcija.

Šalia lentpjūvės įsikūrus malūnui ir 
antrajai lentpjūvei, paupyje susiklostė visa 
Trapėnų pramonės zona, skyrusi miškų ūkio 
valdas (rytinį pakraštį) nuo bažnytkaimio 
branduolio – seniausių sodybų, besiglau-
dusių prie Nemuno pakrantės. Toje virš 
vėlesnio uosto iškilusioje pakilumoje XIX a. 
pabaigoje buvo išsirikiavusios Kristupo 
Zubrovaičio, Jono Graudžiaus, Johano Abro-
maičio, Karlo Rimkaus, Juliaus Lokio ir kitų 
sodybos. Toje 15 sodybų rikiuotėje nemažai 
gyvenamųjų namų buvo pastatyti aukštame 
krante, visai netoli nuo upės, tad ten gyvenę 
laivininkai ir žvejai pro kambarių langus 
galėjo stebėti Nemuną ir juo praplaukiančius 
laivus, potvynius ir audras, besikeitusius 
orus ir upės bangas.

XX a. pradžioje Trapėnai buvo tapę 
didžiule gyvenviečių ir sodybų sankaupa, 
septynių kilometrų ilgio ruožu besidriekusia 
Nemuno pakrante. Tame „bendrame katile“ 
tiesiog paskendo kai kurios senesnės sody-
bos – pavyzdžiui, XVII a. minėti Bogviliai.

Daug trapėniškių buvo įsigiję paupio 
pievų rėžius toli rytuose – priešais Kalve-
lių kaimą. Ten savo sklypus šienaudavo 
Kristupas Graudžius, Augustas Žilaitis, 
Mikas Bagdonas, Marija Butkeraitienė ir kiti. 
Didelis tenykštis pievų plotas tarp Lubio 
senvagės ir Nemuno vadintas tiesiog Trapė-
nų pievomis. Didelę jų dalį valdė du Mikai 
(savo vardą rašę senoviškai „Miks“) iš Tra-
pėnų – Bagdonas ir Busaitis, mažesni rėželiai 
teko kitiems naudotojams, tarp kurių būta ir 
tolimų kaimų gyventojų (Kristupas Stepai-
tis iš Lenkininkėlių, Abraomas Gavėnas iš 
Benkaimio, Augustas Žagunis iš Pagulbinių, 
Johanas Dargelis iš Šilelių ir kiti).

Didelis paupio pievų sklypas buvo atite-
kęs Trapėnų girios dvarui. Toliau į vakarus 
besidriekiantį pievų ruožą lietuvininkai 
vadino Lenkučiu (tas vardas minėtas ir ofi-
cialiuose to meto dokumentuose). Ten savo 
pievų rėžius turėjo Julius Lekys, Albertas 
Jekštaitis, Kristupas Pėteraitis iš Biotcherio 
dvaro ir dar keli Kristupai: Stepaitis II, Zu-
brovaitis, Žilaitis, Gaudžius, Mikas ir Mikelis 
Busaičiai bei kiti. Atrodo, kad trapėniškis 
Mikas Busaitis buvo apsukrus ūkininkas, 
nes, be kelių didelių pievų sklypų Trapėnų 
pievose ir Lenkutyje, jam dar priklausė 
nemažas pievos rėžis dešiniajame Nemuno 
krante ties Viešvile.

Lenkučio vakariniame gale buvusius 
pievų rėžius valdė Robertas Endrikaitis, 
Johanas Mačiulaitis, Augustas Bajoraitis ir 
dar keli trapėniškiai, ten turėję didesnius ar 
mažesnius sklypus. 

Senąjį Trapėnų kaimo branduolį vaka-
rų gale užbaigė didžiosios kaimo kapinės, 
įrengtos pakrantės pakilumoje nelyg gyny-
bai nuo Nemuno slėnyje siautėdavusių po-
tvynių ir ledonešių. Kapinėse suaugę didieji 
medžiai gal ir pridengdavo kaimo sodybas 
ir laukus nuo baisiausių negandų.

Trapėniškiai buvo „okupavę“ ir dešiniąją 
Nemuno pakrantę ties Viešvile – vadina-
mosios Aukštogalių pievos buvo oficiali 
Trapėnų valdų dalis, sudalinta į 48 rėžius. 
Tiesa, laisvoji žemės rinka, visokios gyve-
nimiškos aplinkybės paskatino ir tenykščių 
sklypų pardavinėjimą svetimiesiems. Kai 
kuriuos iš tų pievų rėžių įsigijo viešviliškiai 
(Marija Žukienė, Johanas Šereikis, Kristpas 
Klaudžius, Ludvikas Motiejaitis, Kristupas 
Kasparaitis, Rudolfas Mikšas ir kiti), Enzys 
Paulaitis iš Endrušių, Julius Mertinas iš 
Kiaušių, Jonas Paulaitis iš Užtilčių, Enzius 
Abrys iš Antupių, Kristupas Kasparaitis 
ir Adomas Paulaitis iš Užbalių. Ten pievų 
rėžius įsigijo ir tolimų vietovių gyventojai: 
G. Papendikis iš Aukštųjų Žagmantų prie 
Jūros upės ir Maksas Noahas iš Tilžės. 
Pastarasis gal priklausė apsukruoliams, su-
pirkinėjusiems sklypus Nemuno pakrantėse 
ir vėliau juos nuomodavusiems ar brangiau 
pardavinėdavusiems.

Kairiajame Nemuno krante , jau vakari-
nėje Trapėnų dalyje, kaimo bendruomenė 
buvo įsirengusi savąjį žvyro karjerą. Neto-
liese buvo aptiktas ir kitas „lobis“ – ledyn-
mečiu sunešto riebaus molio klodai. Ten 
buvo atidarytas vis besiplėtęs molio karje-
ras, o greta pastatyta didžioji plytinė. XX 
a. pradžioje jos sklype jau stovėjo keliolika 
didelių pastatų ir pašiūrių, buvo įrengtas 
siaurasis geležinkeliukas, kuriuo pagaminta 
produkcija vagonetėmis gabenta į Nemuno 
pakrantę, kur viskas būdavo kraunama į 
laivus ir plukdoma į Karaliaučių, Nemuno 
deltą, Labguvos apylinkes ir kitur.

Ten degtos plytos ir čerpės pakeitė Vieš-
vilės, Trapėnų ir kitų aplinkinių gyvenviečių 
išvaizdą – senovines medines trobas vis daž-
niau keitė raudonplyčiai ar tinkuoto mūro 
gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai. Savo 
dydžiu Trapėnų plytinė toli pranoko Kalve-
lių ir kitas apylinkių plytines – ten palaips-
niui susiklostė didelė keraminių dirbinių 
gamykla. Joje darbo gavo daug trapėniškių 
ir aplinkinių kaimų gyventojų. Ten dirbo ir 
daug apylinkių moterų. Plytinė buvo labai 
ekonomiška. Ten apsieita su biokuru – pi-
giomis malkomis iš Trapėnų girios.

Antrosios lentpjūvės savininko Augusto Graudžiaus sodyba, jos namas perstatytas sovietiniais metais

Trapėnų žiemos uostas 1907 m. Vėlų rudenį čia priglausdavo dešimtys medinių kuršlaivių ir baidokų, 
mažesnių laivelių ir valtelių, kuriuos savininkai slėpdavo nuo ledonešių ir kitų žiemos negandų. 

Nuotr. iš knygos „Kirchspiel Trappoenen in alten Ansichten“

Tęsinys kitame numeryje

Nuo popiežiaus bulės pateikimo Kon-
sultorių kolegijai momento Vilniaus arki-
vyskupijos valdymą perėmė J. E. Gintaras 
Grušas, tapdamas Vilniaus arkivyskupu 
metropolitu. O J. Em. kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis paliko Vilniaus arkivyskupu 

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ingresas
Lietuvos katalikų bažnyčia

emeritu. Tai niekaip nepakeitė jo kaip Šven-
tosios Romos Bažnyčios kardinolo statuso.

Ingreso iškilmėse dalyvavo J. Em. 
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, J. E. 
Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas 
Luigi Bonazzi, J. E. Kauno arkivyskupas 

metropolitas Sigitas Tamkevičius, J. E. 
Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augzi-
liaras Arūnas Poniškaitis, kiti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos 
vyskupai, Vilniaus ir kitų vyskupijų 
kunigai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, 

broliškų krikščionių Bažnyčių vadovai, 
valstybės valdžios atstovai bei gausiai 
susirinkę tikintieji.

Vilniaus arkivyskupijos kurija
Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.
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Mažlietuvių buitis – D. Varkalio kolekcijoje
Kolekcininkas, gintaro apdirbėjas, Kal-

vystės muziejaus įkūrėjas bei puoselėtojas 
klaipėdietis Dionyzas Varkalis yra surinkęs 
didžiulį lobyną daiktų, bylojančių apie senųjų 
Klaipėdos krašto gyventojų buitį.

Dalis šios kolekcijos yra pakliuvusi į 
Lietuvos dailės muziejaus  Klaipėdos krašto 
taikomosios dailės rinkinį, o neseniai pradėta 
eksponuoti uostamiestyje – Liepų gatvėje 
esančioje Prano Domšaičio galerijoje.

Nors D. Varkalio kolekcija anksčiau 
čia kelis kartus buvo trumpai eksponuota, 
pastaraisiais metais augantis susidomėjimas 
Klaipėdos krašto praeitimi paskatino surengti 
ilgalaikę parodą, kurią bus galima apžiūrėti 
iki kitų metų gruodžio.

Šį kartą galerijos lankytojai gali pasigro-
žėti porceliano, fajanso indais, bronzinėmis 
ir sidabrinėmis skulptūrėlėmis, medaliais, 
žvakidėmis, vazomis, stalo reikmenimis ir 
papuošalais.

Iš Mažojoje Lietuvoje D. Varkalio surinktų 
bei išgelbėtų nuo sunaikinimo daiktų apie 
trečdalis dar niekada nebuvo eksponuoti. 

Klaipėdiet is  didžiuojasi  surinkęs 
Klaipėdos krašto pinigų kolekciją. Visuose 
1922 m. išleistuose banknotuose, pradedant 
pusės markės iki 50 markių nominalo 
kupiūrose, pavaizduoti Klaipėdos miesto bei 
apylinkių vaizdai. 

„Man neteko matyti jokio kito miesto taip 
gausiai pavaizduoto, o kartu ir įamžinto ne tik 
piniguose, bet ir buities rakanduose. Vazelės, 
indai, stalo įrankiai bei daugybė kitų buityje 
naudojamų daiktų turėjo Klaipėdos herbą 
arba miesto vaizdus. Ant dažno buvo įrašyta 
to daikto savininko klaipėdiškio pavardė bei 
jį pagaminusios įmonės pavadinimas. Visa 
tai yra Klaipėdos krašto taikomosios dailės 
pavyzdžiai“, – didžiavosi paties sukaupta 
kolekcija muziejininkas. 

Prisimindamas, kaip sukaupė didžiulį 
taikomosios dailės pavyzdžių rinkinį, 
D. Varkalis kalba apie skaudžią Klaipėdos 
krašto istoriją. Po to, kai čia tris mėnesius 
užtruko II pasaulinio karo frontas, Klaipėdoje 
beveik neliko vietos gyventojų. Skirtingi 
šaltiniai mini arba keturis mieste likusius 
klaipėdiečius, arba 28 iš iki tol gyvenusių 
40 tūkst. gyventojų. Panašiai ištuštėjo ir visa 
Mažoji Lietuva.

Bėgdami nuo artėjančio fronto vietos gyven-
tojai paliko ne tik savo namus, bet ir didžiąją dalį 
namų apyvokos daiktų. Esama liudijimų, kad 
kai kuriuose namuose atėjūnai rado net pietums 
paserviruotą stalą su sriuba lėkštėse. 

Po karo į Klaipėdos kraštą atsikėlė ne 
tik nuo savo praeities ar gresiančių pavojų 
bėgę žmonės, bet ir tie, kuriuos valdžia jėga 
ištremdavo iš jų gyvenamųjų vietų. 

D. Varkaliui, prieš kelis dešimtmečius su-
sirūpinusiam fiksuoti senąsias krašto kapines 
bei kulto pastatus, teko išgirsti labai skaudžių 
liudijimų apie tai, kaip atėjūnai guite išguida-
vo šeimininkus iš jų namų. 

„Šitiems naujai atsikėlusiems žmonėms 
čia buvo visiškai svetimas, vokiškas kraš-
tas. Jie nevertino nieko, ką rado. Vargšai 
lietuvninkai kentėjo tiek nuo vokiečių, tiek 
nuo rusų, tiek nuo lietuvių. Su tais, kuriuos 

mums dar pavyko užtikti, buvo labai sunku 
bendrauti, nes jie niekuo nepasitikėjo. Kai 
pradėjome važinėti po Mažąją Lietuvą ir fik-
suoti bažnyčias, paverstas sandėliais, pieno 
priėmimo punktais bei grūdų saugyklomis, 
pastebėjau, kad pokariu čia atsikėlę žmonės 
tebėra išlaikę ankstesniųjų gyventojų daik-
tus, bet jų vertės nesuvokia ir nebrangina. 
Todėl pasišoviau bent dalį jų surinkti. Mane 
domino visas Mažosios Lietuvos kultūrinis 
palikimas. Tai buvo seni laikraščiai, atvi-
rukai, knygos, laikrodžiai, gražūs buities 
rakandai. Vėliau paaiškėjo, kad tarp mūsų 
surinktų daiktų yra ir tokių, kurie verti pa-
saulinių antikvariato aukcionų“, – pasakojo 
D. Varkalis.

Daugelis vertybių D. Varkalio buvo nu-
pirktos. Tiesa, ne už visas jas mokėta pinigais, 
kai kurių vertę jų turėtojai matavo degtinės 
puslitriais. Neretai brangūs ir labai vertingi 
daiktai buvo laikomi užkišti užkaboriuose 
ir pamiršti. 

Po to, kai keli kolekcininkai Klaipėdos 
paveikslų galerijoje pristatė uostamiesčio 
visuomenei savo laikrodžių kolekcijas, 

tuometinis miesto vadovas Alfonsas Žalys 
pasiūlė šių kolekcijų pagrindu sukurti 
Laikrodžių muziejų. 

D. Varkalis pamena bene penkerius metus 
plušęs, kol pavyko įkurti šį unikalų muziejų. 

„Kai lankytojams atvėrė duris Laikrodžių 
muziejus, atsikračiau vienos savo kolekcijos. 
Vėliau gimė Kalvystės muziejus. Jį kūrėme 
iš apleistų, išmėtytų, ant išnykimo ribos 
atsidūrusių senųjų kapinių reliktų. 1987 m. 
Klaipėdoje įkūrėme Kultūros fondą ir pradėjo-
me ekspedicijas po Mažąją Lietuvą. Lankėme 
kapines, aprašinėjome jas, tvarkėme. Gerai 
pamenu, kaip Vydūno gimtinėje Jonaičiuose 
pakeliui į mokyklą radome griovį, o lieptas 
per jį padarytas iš kryžių su lietuvninkų pa-
vardėmis. Kapinių šulinyje radome kryžių su 
užrašu, bylojančiu, kad kape po juo palaidotas 
tėvas ir penki jo vaikai. Vaikų vardai vokiški, 
o tėvo pavardė – Mikloveit – rodo, kad tai 
buvo nutautėjęs prūsų lietuvis. Sutvarkėme 
tas kapinaites. Kadangi tas kryžius neturėjo 
kapo, mes jį parsivežėme ir jis, kaip ir daugybė 
kitų, tapo Kalvystės muziejaus eksponatu“, 
– prisiminė D. Varkalis. 

Sukauptą nemenką buities daiktų kolekci-

ją klaipėdietis buvo perdavęs saugoti Lietuvos 
dailės muziejui. 

Ilgokai laikytas fonduose rinkinys, tikė-
tina, susilauks didžiulio lankytojų susido-
mėjimo. Mat minint 1923-ųjų įvykius, kai 
Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietu-
vos, kilo susidomėjimas ir Mažosios Lietuvos 
gyventojų tapatumu. Jų buitis – neatsiejama 
šios tapatybės dalis. 

D. Varkalio surinkti dailieji keramikos, 
metalo dirbiniai byloja apie Klaipėdos ir viso 
pamario krašto kasdienį gyvenimą, pasakoja 
apie laikus, kai kasdien ar tik per šventes 
naudojami daiktai turėjo būti ne tik patvarūs, 
bet ir gražūs. 

Ekspozici jo je  nemažai  keramikos 
dirbinių – puodelių, lėkščių, įvairių suvenyrų, 
papuoštų Klaipėdos miesto ir krašto vietovių 
vaizdais arba pažymėti buvusių restoranų, 
smuklių, viešbučių užrašais. 

Keli metalo indai, šakutės su įspaudu 
„Herm. Blode“ primena Nidos dailininkų ko-
lonijos, kurios dalyviai apsistodavo garsiajame 
„Tėtušio Blode’s“ viešbutyje, laikus. 

Kolekcijoje yra medalių, ženklų, gausus 
ikikarinės Klaipėdos vaizdų atvirukuose 

Dionyzas Varkalis ir Prano Domšaičio galerijos vadovė Kristina Jokubavičienė

Dionyzo Varkalio Mažojoje Lietuvoje surinkti daiktai tapo dviejų muziejų eksponatais bei ne vienos parodos pagrindu

rinkinys, uostamiesčio specifiką atskleidžia 
originalūs žvejų ir jūreivių amuletai.

Menotyrininkai pažymi, kad D. Varka-
lio kolekcija vertinga ne tik istoriniu, bet 
ir meniniu požiūriu. Keramikos dirbiniai 
pažymėti garsių Europos porceliano ir 
fajanso manufaktūrų ženklais, bronzinės 
skulptūrėlės, žvakidės, stalo reikmenys taip 
pat sukurti įvairių Europos kraštų dailininkų 
ir amatininkų. 

Kolekcijos autorius yra įsitikinęs, kad 
muziejai privalo būti valstybiniai ir džiaugiasi 
jam perdavęs paties sukauptas vertybes. 

„Pats esu susidūręs su panašiomis si-
tuacijomis, kai kolekcininkų vertinti ir ilgai 
puoselėti daiktai po jų mirties iškeliauja iš 
šalies ir dingsta kažkieno namuose. Manau, 
tokia daiktai, kokius gali dabar apžiūrėti 
P. Domšaičio galerijos lankytojai, yra krašto 
praeities liudininkai ir mokytojai. Čia gyventa 
aukščiausios kultūros žmonių, kurių buitis 
ir po daugelio metų stebina ir verčia žavėtis 
jų tvarkingumu, estetika bei meile savajam 
kraštui“, – teigė garsusis klaipėdietis. 

Autorės nuotr.

PR

„Pildyk“ vartotojai galės rinktis iš 100 mobiliųjų telefonų
„Pildyk“ vartotojai pirmieji tarp išankstinio 

mokėjimo paslaugų vartotojų galės telefoną rinktis 
iš visų operatoriaus parduodamų modelių. Jie galės 
įsigyti bet kurį savo svajonių telefoną, o rinktis 
tikrai yra iš ko – „Tele2“ dabar siūlo beveik 100 
skirtingų telefonų.

Didesnė pasirinkimo laisvė
„Pildyk“ vartotojai galės be jokių apribojimų 

rinktis naujausius ir pažangiausius išmaniuosius 
telefonus. Visų „Tele2“ jiems parduodamų telefonų 
pradinė kaina bus 1 Lt, už juos atsiskaityti bus 
galima dalimis per 2 metus.

„Pildyk“ klientai turės daugiausiai pasirinki-
mo tarp išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojų 
ir galės įsigyti bet kurį „Tele2” parduodamą telefo-
ną“, – sakė Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės 
ženklo vadovė.

Pasako jos, „Pildyk“ naujiena yra palanki 
vartotojams, kadangi telefono aparatą bus galima 
lanksčiau priderinti pagal asmeninius porei-
kius – pasiimti mėgstamo gamintojo telefoną, išsi-

rinkti norimą pigesnį ar, priešingai, pažangiausią 
išmanųjį. Tai leis virš milijono vartotojų turinčiame 
„Pildyk“ tinkle bendrauti dar patogiau.

Iki šiol išankstinio mokėjimo paslaugų varto-
tojai naują telefoną galėjo nusipirkti tiktai dviem 
būdais – mokėdami pilną kainą ar pasinaudoję 
akcijų pasiūlymais

„Pildyk“ yra populiariausia išankstinio mokėji-
mo paslauga Lietuvoje. Ryšių reguliavimo tarnybos 
(RRT) duomenimis, „Pildyk“ paslaugomis naudo-
jasi daugiau nei milijonas išankstinio mokėjimo 
mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų šalyje.

Tarpusavyje jie kalba pigiau, o pasinaudo-
dami papildomomis „Pildyk“ paslaugomis, net 
ir už 0 ct/min. 

Daugiau telefonų už gerą „Tele2” kainą
„Tele2” siūlomas mobiliojo ryšio telefonų 

pasirinkimas yra didžiausias tarp mobiliojo 
ryšio operatorių. Interneto parduotuvėje www.
tele2.lt balandžio viduryje buvo apie 100 skir-
tingų telefonų.

Šiuo metu „Tele2“ daugiausia siūlo „Nokia“ 
ir „Samsung“ telefonų, tarp kurių ir „Samsung 
Galaxy S III“. Taip pat parduodami „BlackBerry“, 
„LG“, „HTC“, „Motorola“, „Huawei“, „Sony“ ir 
„Sony Ericsson“ mobilieji telefonai. 

Salonuose netrukus taip pat pasirodys „Nokia 
Lumia 920“, „Samsung Galaxy S4“ ir labai lauktas 
„Google“ telefonas „Nexus 4“, kurį „Tele2“ ir 
„Pildyk“ vartotojai galės įsigyti už mažiausią kainą 
lyginant su kitais mobiliojo ryšio operatoriais. 

Didindamas išmaniųjų telefonų pasirinkimą, 
„Pildyk“ kartu pigina ir mobilųjį internetą. 1 Mb 
vartotojams dabar kainuoja nuo pusės cento – 1 
GB duomenų naršymui „Pildyk“ vartotojai 
gauna už 5 Lt.

Daugiau apie „Pildyk“ planus bei specialias 
akcijas galima sužinoti interneto svetainėje www.
pildyk.lt, o sužinoti apie telefonus ir už gerą kainą 
nusipirkti patinkantį galima bet kuriame „Tele2“ 
salone ar interneto parduotuvėje www.tele2.lt.

Užs.Nr. 09 

„Pildyk“ vartotojai galės įsigyti ir 
„Google“ telefoną „Nexus 4“

Mažosios Lietuvos kultūros palikimas
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Regiono pavadinimų Sūduva, 
Užnemunė, Suvalkija raida

Doc. dr. Dalia URBANAVIČIENĖ, Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo pirmininkė, Vilnius

Lietuvos etninės žemės

Seniausias regiono pavadinimas – Sūduva. 
Šis vardas sietinas ne vien su sūduviais (pa-
minėtais, kaip spėjama, dar II a. Klaudijaus 
Ptolemėjaus) ir šios genties apgyvendintos 
teritorijos pavadinimu, pirmąkart paminėtu 
XIII a. kaip Zudua Danijos karaliaus Vol-
demaro II laikų knygoje „Liber censuum 
Daniae“ (1202–1241). Kaip žinia, sūduvius 
1278–1283 m. išnaikino kryžiuočiai: daugu-
mą išžudė, dalį ištrėmė į Sembą, kiti pabėgo 
į LDK. Kraštą galutinai nuniokojo XIII a. 
pab.–XIV a. karai (per šią teritoriją žygiavo 
ir Kryžiuočių ordinas, ir LDK kariuomenė), 
kol nemaža jo dalis pavirto dykra, apaugo 
neįžengiamomis giriomis. Visgi ir toks beveik 
be gyventojų likęs kraštas ir toliau buvo va-
dinamas Sūduva: Vokiečių ordino kronikose 
lotyniškai Sudovia, vokiškai – Sudauen (ordi-

no metraštininko Petro Dusburgiečio „Prūsijos 
žemės kronikoje“ minimi Sudovite), o didysis 
kunigaikštis Vytautas ją įvardijo terra Sudo-
rum. Sūduvos pavadinimą (lotyniška forma) 
vartojo ir XVII a. „Lietuvos istoriją“ parašęs 
Albertas Vijūkas-Kojelavičius – pasakodamas 
apie 1422 m. sudarytą Melno taiką, jis rašė, 
kad kryžiuočiai atsisakė visų teisių į Sūduvą1. 
A. Vijūkas-Kojelavičius naudojosi XVI a. isto-
rikų M. Strijkovskio ir A. Gvagninio darbais, 
kuriuose taip pat buvo kalbama apie Sūduvą. 
Ši žemė XV–XVII a. vėl buvo apgyvendinta: 
joje daugiausia įsikūrė atvykėliai iš Kauno 
apylinkių ir žemaičiai, dalį gyventojų sudarė 
išlikę autochtonai sūduviai, mažiausiai – dar 
XIII–XIV sandūroje atkelti žiemgaliai, vėliau 
atsikraustę Prūsų Lietuvos lietuviai ir vokie-
čiai, Lenkijos mozūrai, totoriai. 

Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo 
1795 m. Sūduva (taip pat Lenkijos dalis su Var-
šuva) atiteko Prūsijai, ją imta vadinti Užnemu-
ne – tai iš esmės geografinis terminas, reiškian-
tis iš likusios Lietuvos pusės žvelgiant į ana-
pus Nemuno kairiojo kranto plytinčias žemes. 
Iš pradžių Sūduvos žemės pateko į Varšuvos 
kunigaikštystės Lomžos departamentą, nuo 
1816 m. – į suformuotą Augustavo vaivadiją, 
1837 m. pervadintą Augustavo gubernija, nuo 
1867 m. tapusią Suvalkų gubernija (perkėlus 
gubernijos centrą), kuri gyvavo iki 1915 m., kai 
per I pasaulinį karą ją užėmė vokiečiai. Kaip 
atsirado Suvalkijos pavadinimas, tiksliai įvar-
dijo istorikas Jonas Totoraitis, 1938 m. išleidęs 
„Sūduvos Suvalkijos istoriją“ (I d.): „Pagal tai 

tos gubernijos lietuviai tą savo gyvenamą šalį 
ėmė vadinti Suvalkija, kaip Kaunija, Vilnija. 
Po karo buvo atnaujintas senovinis šios šalies 
vardas Sūdavija. Tik šitą vardą dabar išstumia 
kitas, lietuviškiau skambąs Sūduva. Prof. 
Antanas Salys įrodinėja, kad kaip Litauen, 
Lietuva, taip ir Sudauen turi būti Sūduva. 
Pagal tai ir šalies gyventojas bus sūduvis, kaip 
Lietuvos lietuvis“2. Savo leidinyje J. Totoraitis 
daugiausia naudojo Sūduvos pavadinimą, o 
Suvalkiją minėjo tik kalbėdamas apie jos sąsają 
su buvusia Suvalkų gubernija.

Suvalkijos vardą neigiamai vertino dau-
guma tarpukario Lietuvos kalbininkų. Ka-
zimieras Būga, nemaža rašęs apie Sūduvą 
ir sūduvius (jo vadintus sūdais), niekur šio 
krašto nevadino Suvalkija. Aiškiausiai šio 
žodžio netaisyklingą darybą yra pasmer-
kęs prof. A. Salys: iš miestų vardų kraštų 
pavadinimai su priesaga -ija nedaromi, tad 
nepateisinami esą ir pavadinimai Suvalkija ir 
Vilnija. Tokios nuomonės dėl šių pavadinimų 
laikėsi ir Juozas Balčikonis. 

Tai, kad tarpukario laikotarpiu Lietuvoje 
įsigalėjo Sūduvos pavadinimas, rodo tuome-
tinių ir išeivijos istorikų darbai (jais rėmėsi 
istorijos mokytojai, išugdę ištisas kartas – ne 
tik tarpukario Lietuvoje, bet ir atgavus Nepri-
klausomybę). Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 
vadovėlyje „Lietuvos istorija“ (pirmąkart 
išleistame 1935 m., iš viso paskelbti 7 papil-
dyti leidimai, paskutinis 1990 m.) daugiausia 
vartojo Sūduvos pavadinimą, pateikdama 
faktus ne tik apie senąjį laikotarpį, bet ir apie 

Lietuvos padalijimą 1795 m., apie baudžiavos 
panaikinimą, situaciją po sukilimo, knygne-
šius, tautinį sąjūdį3, taip pat teigė, kad Pe-
trograde (dab. Sankt Peterburgas) sušaukto 
lietuvių seimo atstovai 1917 m. liepos mėn. 
dalyvavo Kijeve surengtame Rusijos tautų 
kongrese ir ten „patvirtino seimo nutarimus 
ir savo rezoliucijoje dar pabrėžė, kad Sūdu-
vos dalis, kuri nuo Napoleono laikų buvo pri-
jungta prie Lenkijos, būtų grąžinta Lietuvai“4. 
Autorė daug rečiau vartojo pavadinimus 
Užnemunė ir Suvalkija5. Išeivijos istorikas 
Zenonas Ivinskis veikale „Lietuvos istorija: 
iki Vytauto Didžiojo mirties“ (paskelbtame 
1978 m. Romoje) vartojo vien tik Sūduvos pa-
vadinimą – rašydamas ne tik apie laikotarpį 
iki XV a. II pusės, bet ir apie XVIII a. vykusį 
Septynerių metų karą6, be to, paminėjo Lietu-
vių istorijos draugijos Čikagoje kūrėjo kunigo 
Kazimiero A. Matulaičio straipsnį „Sukilimas 
Sūduvoje 1905–1906“7. 

Per Lietuvą vingiuojantis 1863 m. 
sukilimui atminti muziejų kelias balandžio 
mėn. atkeliavo į Vilkaviškį. Krašto muziejus, 
rinkdamas istorinę medžiagą apie sukilimo 
pėdsakus Marijampolės apskrityje, Klausučių 
seniūnijoje, suranda keletą šeimų – 1863 m. 
sukilimo tremtinių palikuonių.

Žaliojoje (Vilkaviškio r.) gyvenantis Vla-
das Černys iš savo tėvo ir senelio pasakojimų 
atkūrė giminės medį ir išlaikė atmintyje 
prisiminimus apie savo prosenelį, sukilimo 
dalyvį Baltramiejų Černį. Tai buvęs stiprus 
vyras, rankomis pasagas tiesinęs. Prasidėjus 
sukilimui jis įstojo į A. Mackevičiaus būrį. 
Artėjo 1863 m. šv. Kalėdos. Sukilėliai grįžo 
į kaimą švęsti šv. Kūčių vakarienės. Tai 
įvyko Utenos apskrityje, Vyžuonų kaime. 
Kai sukilėliai susėdo prie šventinio stalo, į 
kaimą įsiveržė kazokai. 

Baltramiejus Černys, karšto būdo ir sti-
prus vyras, išsitraukė durų stūmą ir ja kirto 
kazokui. Suirzę užpuolikai partrenkė sukilė-
lį ant sniego, mušė bei spardė. Leisgyvis su 
išmušta akimi Baltramiejus liko gulėti ant 
sniego. Netrukus visi kaimo gyventojai buvo 
susodinti į roges ir etapais išvežti į tolimąją 
Rusiją. Bevežant kankinys sukilėlis atsigavo, 
o jo žmona vienų metų sūnelį, Vlado Černio 
senelį, apklojo ,,undaroku“ ir nuo šalčio gel-
bėjo glausdama prie savo šilto kūno.

Panašiai šiuos įvykius savo atsimini-
muose aprašo dabar JAV gyvenantis kitas 
tremtinių palikuonis garsusis verslininkas 
Juozas Kazickas.

Jo teta Grasilija Sereičikaitė-Meiluvienė 
atsiminimuose apie tremtį Rusijoje rašė: ,,Gi-
miau netoli Kazachstano esančiose Rusijos 
stepėse, kurios driekiasi tarp Uralo kalnų, 
Kaspijos jūros ir Volgos upės. Ten tremtyje 
atsidūrė mano tėveliai dar būdami visai 
maži: mama Natalija Bugaitė – septynerių, 
tėvas Jonas Sereičikas – devynerių metų. 
Įsiminiau mamos pasakojimą, kaip buvo 
ištremta mūsų šeima ir giminės: ,,1863 m. 
šv. Kūčių vakarą susėdome prie stalo vaka-

1863 m. sukilimo tremtinių palikuonys (iš kairės): A. Čegys, Z. Navickaitė-Beliauskienė, V. Černys, 
B. Sereičikaitė-Kurtinaitienė, R. Čegys, A. Nešukaitienė, K. Černys. Lauros Kupčinskienės nuotr.

1863 m. sukilimo tremtinių palikuonys Suvalkijoje
1863-iųjų metų sukilimo 150-osios metinės

Antanas ŽILINSKAS, Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius
rienės. Staiga su trenksmu atsilapojo trobos 
durys ir į kambarį įsiveržęs žandaras įsako 
visiems skubiai rengtis į kelionę. Kokią? 
Kodėl? Niekas neaiškina, tik šaukia, kad 
greičiau kailinius ant pečių užsimetę eitu-
me iš trobos laukan. Močiutė dar mėgino 
paimti patalus mums apkloti. ,,Ne. Negali-
ma!“ – ėmė šaukti žandaras. 

Gili žiema, gausu sniego, baisiai šalta. 
Pamatėme daugiau rogių su vaikais ir iš 
paskos kiūtinančias šeimas – ne tik iš mūsų, 
bet ir iš kitų kaimų. Tai buvo rusų kerštas ir 
bausmė už 1863 m. sukilimą Lietuvoje, tuo-
met kazokų žiauriai baigiamą malšinti.“

Juozas Kazickas rašo: ,,Mano mama iki 
mirties neužmiršo baisių tremties vaizdų. 
Kai pagaliau lietuvių gurguolė pasiekė ste-
pes prie Kazachstano, mano būsimoji mama 
jau buvo našlaitė.“ Penki vaikai liko be tėvų, 
juos pakeliui į tremtį priglaudė svetima 
Rusijos žemė.

Iš savo senelio pasakojimų Vladas 
Černys prisimena, kad tremtiniai (tarp jų 
ir J. Kazicko giminė) buvo apgyvendinti 
stepėse. Čia lietuviai statėsi iš molio ir šiaudų 
plūktas žemines ir taip atsirado garsusis 
Čiornos Padinos (šnek. Černapadìnė; 1863 m. 
sukilimo dalyvių tremties vieta – red. past.) 
kaimas. Vienas senyvas vyras, visų vadintas 
,,seneliu Gūdu“, padirbo medinį kryžių. 
Aplink jį suklaupę žmonės melsdavosi ir 
kiekvienoje maldoje vis prašydavo: ,,Dieve, 
grąžink mus į tėvynę Lietuvą.“

Kantrūs ir darbštūs lietuviai netrukus 
pradėjo arti derlingas Pavolgio stepes, au-
ginti kviečius, arklius, kupranugarius, pre-
kiavo su kazachais ir Pavolgio vokiečiais.

Netukus tremtiniai pasistatė gražias tro-
bas ir taupiai ūkininkaudami išsiskyrė savo 
darbštumu ir turtingumu iš vietinių rusų.

Kai Rusijoje nugriaudėjo 1917 m. 
revoliucija, Čiornos Padinos kaimą pradėjo 
lankyti nelaimės. Netrukus visą Pavolgį 
ištiko baisus badas. Tremtinių palikuonys 
sudarė delegaciją, kuri vyko į atsikūrusią 

Lietuvą ieškoti pagalbos. Netrukus buvo 
atsiųsta maisto. Dalis tremtinių, nors 
nebuvo matę išsvajotos tėvų gimtinės, 
ryžosi grįžti į Lietuvą. Su tėvais išvyko ir 
minėtų šeimų nariai. Dalis jų apsigyveno 
Vilkaviškio apskrityje, Žaliosios valsčiuje 
(dabar Klausučių seniūnija). J. Kazickas 
atsiminimuose rašė: ,,Pagaliau sustojome 
Obelių stotyje. Tėvai sako: ,,Štai Lietuva!“ 
Kazickų šeima atvyko į Vilkaviškio apskritį, 
Žaliosios vlsč., Valiuškų kaimą. V. Černio 
duomenimis, į Žaliosios valsčių atvyko 
20 šeimų. Joms buvo išdalintos Rumokų 
dvaro žemės, nes tremtinių palikuonys gavo 
Lietuvos savanorių statusą.

Žal ios ios  gyvento jas  V.  Černys 
prisimena tėvo pasakojimą apie jo tėvo 
Antano Černio ir mažojo Juozuko Kazicko 
draugystę keliaujant į Lietuvą. Baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui, Kazickų šeima 
vėl atsidūrė Žaliojoje. J. Kazicko žmona 

Aleksandra karo metu rašytame dienoraštyje 
rašo: ,,Mes visi svarstome, ką daryti: bėgti į 
Rytprūsius ar dar likti Žaliojoje ir žiūrėti kas 
čia bus.“ V. Černio tėvas Antanas, jo tremties 
likimo broliai Čegiai, Vilučiai, Gudai ir kiti 
liko Lietuvoje. Dabar Klausučių seniūnijoje 
jau gyvena penktos kartos 1863 m. sukilimo 
tremtinių palikuonys.

Vilkaviškio krašto muziejaus pakviesti, 
jie susitiko Paežerių dvare surengtoje 
vakaronėje š. m. balandžio 12 d. ir iš savo 
tėvų paveldėtais pasakojimais pasidalijo su 
moksleiviais, visais, kam rūpi Lietuva ir jos 
garbinga istorija.

Parengta pagal Vlado Černio, gimusio 
1944 m. ir gyvenančio Vilkaviškio r. Žaliojoje, 
pasakojimus bei Juozo, Aleksandros Kazickų 
ir Valdo Bartasevičiaus knygą ,,Vilties kelias: 
Aleksandra ir Juozas Kazickai apie savo 
gyvenimą“, Vilnius: Tyto alba, 2002)

Atkelta iš 1 p.
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Tęsinys kitame numeryje

Dalia Urbanavičienė



2013 m. balandžio 27 d. Nr. 9 (773)� Voruta

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras – vieta, 
skirta rasti, apdoroti, perprasti ir skleisti informaciją

Dalia VALIKONYTĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų I kurso studentė

Š. m. vasario 6 d. duris atvėrė Vilniaus 
universiteto bibliotekos Nacionalinis 
atviros prieigos mokslinės komunikacijos 
ir informacijos centras (MKIC). Praėjus 
beveik trim mėnesiams darbo, pastebima, kad 
naujajame centre lankosi ne tik akademinės 
bendruomenės nariai, tačiau ir eiliniai 
žmonės, norintys ne tik apžiūrėti, kas gi čia 
per biblioteka, bet ir pasiskolinti knygų. MKIC 
yra didelis trijų pastatų kompleksas, kuriame 
rasime skaityklas, atskiro darbo kambarius, 
poilsio, dokumentų kopijavimo zonas, 
konferencijų salę, administracijos patalpas 
ir, žinoma, knygas, esančias atvirame fonde 
bei saugyklose. Biblioteka dirba septynias 
dienas per savaitę 24 valandas per parą, 
taip suteikdama galimybę mokytis ar dirbti 
lankytojui patogiausiu laiku. Tačiau dar 
net nespėjus atidaryti naujosios bibliotekos 
durų, buvo galima išgirsti klausimą – kodėl 
oficialiame pavadinime nefigūruoja žodis 
biblioteka? „Dabartinis lietuvių kalbos 
žodynas“ biblioteką apibūdina kaip knygų 
rinkinį; patalpą knygoms laikyti; įstaigą, 
kuri duoda knygas skaityti. O knygotyros 
specialistai šią sąvoką aiškina kur kas 
plačiau. Jie biblioteką įvardija kaip socialinės 
komunikacijos instituciją, kaupiančią, 
tvarkančią, saugančią dokumentus ir 
pateikiančią visuomenei jais naudotis, 
bei kaip patalpą arba pastatą, kuriame 
saugomos knygos. Taigi kas yra šis naujas 
pastatas Saulėtekyje ir kokios jo funkcijos? 
Į šį klausimą padėjo atsakyti generalinė 
Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) 
direktorė Irena Krivienė ir Universiteto 
bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus 
vedėjas Vincas Grigas.

Vieta, kurioje mokomės patys

Paklausta, ką jai reiškia akademinė 
biblioteka, generalinė VUB direktorė 
teigė, kad pirmiausia tai yra Universiteto 
biblioteka ir kad požiūris į tokias bibliotekas 
per dešimt metų labai pasikeitė. Pašnekovė 
džiaugiasi, kad, stebint dabartines Lietuvos 
realijas, matomas stiprus pokytis bibliotekų 
naudai. „Aš puikiai prisimenu, kaip prieš 
kokius 10 metų visi kalbėjo apie tai, kam 
ši nauja biblioteka reikalinga? Kaip tik 
2004–2006 m. mes projektavom šį pastatą, 
dirbom su techniniu projektu ir visi masiškai 
klausė: „Ką jūs čia projektuojat? Manot, kad 
pastatysit biblioteką? Ne, tai dar vienas 
projektas į stalčių, niekam bibliotekos, kaip 
fizinės darbo vietos, nereikės, nes viskas 
keliasi į elektroninę erdvę“, – prisimena I. 
Krivienė. Ji džiaugiasi, kad taip neatsitiko ir 
priduria, kad prie besikeičiančio visuomenės 
požiūrio į bibliotekas prisidėjo ir pati 
biblioteka liberalizuodama savo Centrinės 
bibliotekos erdves, paslaugas, prieigą. 
Generalinė direktorė teigia, kad biblioteka 
tapo atviresnė vartotojams. Kitas veiksnys, 
lėmęs bibliotekos permainas, yra patys 
studentai. „Per pastarąjį dešimtmetį labai 
daug studentų išvyko studijuoti į užsienį 
pagal Erasmus ar kitas programas. Ir ką jie 
ten pamatė? Kad ten studentai mokosi ir 
dirba bibliotekose. Jie susirenka informaciją 
ir dirba grupėmis. O grupiniam darbui 
reikalingos patalpos, kurias ir suteikia 

biblioteka. Darbingą bibliotekos atmosferą 
sukuria patys studentai, nes pirmiausia čia 
ateina ne pramogauti, o  siekti mokslinių 
rezultatų“, – studentų darbingumu 
džiaugiasi I. Krivienė. Ji priduria, kad tam 
įtakos turėjo ir paties mokymosi proceso 
pasikeitimas – iš mokymo į mokymąsi, kai 
studentai patys turi susirasti informacijos, o 
ne laukti, kol ji jiems bus paduota.

Viena biblioteka ir 
daug jos padalinių

Tik atsidarius MKIC didžioji akademinės 
bendruomenės dalis VUB suskirstė į dvi 
dalis – Centrinę biblioteką, esančią miesto 
centre, ir naująją, įsikūrusią Saulėtekyje. 
Generalinė bibliotekos direktorė pritaria, 
kad šie du VUB padaliniai yra pagrindiniai, 
tačiau primena, kad dar be šių dviejų 
Universitetas turi bent dešimt bibliotekų, 
kurios įsikūrusios fakultetuose, centruose bei 
Kauno humanitariniame fakultete. „Svarbu 
yra tai, kad visuose VUB padaliniuose 
mes taikome vieningą aptarnavimo 
kultūrą ir sistemą, vieningos taisyklės 
galioja visiems ateinantiems į bet kurį 
bibliotekos padalinį“, – sako I. Krivienė 
pabrėždama visos bibliotekos bendrumą. 
Nepaisant to, Centrinių rūmų biblioteka 
ir MKIC yra išskirtiniai VUB padaliniai. 
„Centrinė biblioteka išsiskiria įvairiomis 
istorinėmis, kultūros paveldo kolekcijomis, 
kartu ji yra ir humanitarinė biblioteka, tai 
reiškia, kad yra Centrinių rūmų fakultetų 
biblioteka. O MKIC pirmiausia yra skirta 
Saulėtekio bendruomenei, tai VU Saulėtekio 
fakultetams, ateityje atsirasiantiems dviem 
mokslinių tyrimų ir laboratorijų centrams. 
Ir, žinoma, studentams, kurie gyvena 
aplinkiniuose bendrabučiuose“, – teigia 
generalinė direktorė pridurdama, kad būtent 
Saulėtekio gyventojai yra didžiausi naktiniai 
bibliotekos lankytojai. 

MKIC nėra knygų? Ar tikrai?

Jau beveik tris mėnesius džiaugiamės 
naujuoju VUB padaliniu Saulėtekyje. 
Studentai džiaugiasi patogiomis darbo 
vietomis, lengva interneto prieiga, visiems 
tinkamu darbo laiku, tačiau nebūtumėm 
lietuviai, jei nesurastumėm priežasties, 
dėl kurios norėtųsi paniurzgėti. Tik atėję į 
MKIC, studentai labai greitai pastebi tuščias 
knygų lentynas, o interneto platybėse jau 
galima pasiskaityti retorinių klausimų: 
„Kas čia per biblioteka, jei joje nėra knygų?“   
Tiek generalinė bibliotekos direktorė, tiek 
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas į 
tokius komentarus žiūri su šypsena, o kartu ir 
su baime: „Juk čia aplinkui bus statomi nauji 
pastatai, laboratorijos, tad į MKIC persikels 
Biotechnologijos instituto biblioteka, kitos 
bibliotekos. Ir aš jau pradedu bijoti, kad 
po kelerių metų mes nežinosime, kaip čia 
sutalpinti visas knygas“, – teigia V. Grigas. 
I. Krivienė ramina studentus sakydama, 
kad tuščios lentynos tikrai nėra blogai: „Tai 
tik reiškia, kad dalį knygų mūsų skaitytojai 
yra pasiėmę skaityti į namus, tai rodo, kad 
tos knygos yra aktualios ir jas skaito. Kitas 

dalykas, jei yra laisvos vietos, vadinasi, dar 
galima pirkti naujų knygų ir pildyti savo 
kolekcijas. Šiame pastate dabar jau yra 
perkelta beveik milijonas leidinių iš VU 
Centrinės bibliotekos fondų, dalis jų, taip pat 
VU Saulėtekio fakultetų bibliotekų knygos 
(iš viso apie 200 000 saugojimo vienetų), yra 
MKIC atviruose fonduose. Šiems fondams 
yra skirta 300 000 vietų, tad pildymui liko tik 
trečdalis lentynų.“ Abu pašnekovai sutaria, 
kad pirmiausia biblioteka yra darbo vieta ir 
dažnas jos lankytos nepajudina nė vienos 
knygos, nes dirba su internetiniais ištekliais. 
„Čia žmogus gali rasti informacijos, ją 
apdoroti, perprasti ir įgytas žinias iperduoti 
kitiems. Medžiagai rasti pasitarnauja ne 
tik knygos, bet ir elektroniniai ištekliai, 
duomenų bazės. Informacijos apdorojimui 
skirtos kompiuterizuotos darbo vietos, 
supratimui– grupinio darbo kambariai, 
kuriuose galima diskutuoti su kolegomis ar 
dėstytojais. Mokslinės informacijos sklaidai 
turime seminarų kambarius ir konferencijų 
salę, – savo įžvalgomis dalijasi V. Grigas. 

Laisvalaikio biblioteką 
kuriame kartu

Naujasis VUB padalinys Saulėtekyje yra 
išskirtinis ir tuo, kad turi labai turtingą Lais-
valaikio skaityklą. Negana to, šios skaityklos 
fondai yra atviri ne tik VU bendruomenei, 
bet iš čia knygas į namus gali pasiskolinti 
visi turintys VUB skaitytojo pažymėjimą. 
Direktorė teigia, kad šios skaityklos lentynos 
ištuštėjo greičiausiai: „Čia ateina pasiimti 
knygų visi – pradedant VUB pažymėjimo 
turėtojais, baigiant VU profesoriais, kurie 
jau aktyviai nebedirba Universitete, tačiau 
ateina pasiimti knygų. Smagu, kai VU sen-
jorai, kurie aktyviai jau nebedirba, dabar 
per MKIC tarsi vėl tampa Universiteto ben-
druomenės dalimi.“ Vartotojų aptarnavimo 
skyriaus vedėjas užtikrintai teigia, kad šiame 
bibliotekos padalinyje yra nepaprastai daug 
dėmesio skiriama vartotojui kaip žmogui: 
„Kurioje kitoje akademinėje bibliotekoje 
Lietuvoje yra taip stipriai sukomplektuota 
laisvalaikio literatūra? Šiuo metu toje skai-
tykloje yra apie 15 000 leidinių ir įvairių 
žaidimų. Tad padirbėjęs žmogus gali pailsėti 
su kokiu romanu rankose ar sužaisti kokio 
žaidimo partiją. Taigi bibliotekoje gali vykti 
visavertiškas gyvenimas.“ Ne paslaptis, 
kad naujasis MKIC pastatas kelia didelį 
visuomenės susidomėjimą, todėl du kartus 
per savaitę čia organizuojamos pažintys 
ekskursijos: dalyviai ne tik apžiūri naują 
biblioteką, bet ir patys prisideda kurdami 
Laisvalaikio skaityklos kolekciją: „Mūsų 
tinklalapyje yra knygų, kurių mes tikimės 
iš norinčių atsidėkoti ekskursantų, sąrašas. 
Ir jau turim kažkiek mums taip padovanotų 
knygų. Tikimės, kad taip ir patys žmonės ga-
lės padėti papildyti knygų lentynas“, –  savo 
viltimis dalijasi pašnekovė. 

Bibliotekoje kaip namuose

Ir I. Krivienė, ir V. Grigas pabrėžia, kad 
MKIC svarbu ne tik darbo aplinka, kurioje 
nesinori nieko kito – tik dirbti. „Modeliuo-
dami bibliotekos veiklas šiame pastate, daug 
svarstėm apie tai, kad čia atėjęs žmogus 
jaustųsi gerai. Kad biblioteką suvoktų kaip 
jaukią namų erdvę, kur viską darai, kas 
tau patinka, bet kartu atsakingai naudo-
jiesi tuo, kas čia tau yra suteikta. Juk atėję 
į MKIC skaitytojai randa kur kas daugiau 
nei tradiciškai suprantamą biblioteką. Čia 
jie gali ir pasikalbėti, ir pailsėti, ir atgauti 
jėgas pažaidus žaidimus. Ir po to grįžti prie 
savo darbo stalo ir dirbti su informacija, dėl 
kurios jie čia pirmiausia ir atėjo“, – apie su-
teiktas galimybes pasakojo I. Krivienė. Pirmą 
kartą apsilankius MKIC, gali bauginti tokios 
didelės erdvės, kuriose galėtų stipriai aidėti 
triukšmas. Tačiau, kaip jau ir minėjome, visi 
čia ateina dirbti, o ir pati aplinka įkvepia 
darbui. VUB generalinė direktorė pasakoja, 
kad modeliuojant šį pastatą didelis dėmesys 
buvo skiriamas jo estetikai, nes savaime 
suprantama, kad gražioje aplinkoje visada 
geriau dirbti. „Ši aplinka turi įkvėpti. Žinių 
įgijimui įtaką daro ir aplinka. O ir visame 
pasaulyje yra labai daug investuojama į 
bibliotekų architektūrą, jų estetiką. Ir labai 
džiugu, kad ir Lietuvoje buvo sumanyta 
pastatyti ne šiaip biblioteką, bet kad ji būtų 
įspūdinga pati iš savęs“, – savo įžvalgomis 
dalinosi V. Grigas. Šioje bibliotekoje ap-
silankantys žmonės turėtų jausti, kad jais 
yra pasitikima, ir lygiai taip pat jie turėtų 
pasitikėti bibliotekos darbuotojais. 

Svarbus atradimo džiaugsmas

Iki MKIC atidarymo Saulėtekio fakultetų 
studentai didžiąją dalį knygų užsisakydavo 
iš saugyklų, o atviruose fonduose buvo labai 
maža dalis literatūros. Dabar vartotojams 
tenka patiems susirasti knygų ir dalis jų vis 
pasiklysta tarp lentynų bei su nostalgija pri-
simena tuos laikus, kai norimą knygą jiems 
tiesiog atnešdavo bibliotekininkas. Tačiau 
bibliotekos darbuotojams tokios „proble-
mos“, kai negali pats susirasti knygos, kelia 
šypseną: „Atvirų fondų privalumas yra tas, 
kad pamatai ne tik tą knygą, kurią nurodė 
dėstytojas, bet ir daugiau. Tad atviri fondai 
suteikia atradimo džiaugsmą, kur tu atsitik-
tinai randi labai daug. Atviri fondai suteikia 
pasirinkimo laisvę. Iš visos informacijos san-
kaupos gali išsirinkti tai, kas tau geriausia. 
Tačiau reikia norėti atsirinkti“, – su šypsena 
veide kalba I. Krivienė. V. Grigas atvirų 
fondų sistemą lygino su išmaniuoju telefonu 
sakydamas, kad tam, jog išmoktum naudotis 
telefonu, reikia skirti kažkiek laiko. Skyrus 
10 minučių sužinoti, kaip veikia bibliotekos 
sistema, ji perprantama labai greitai. Jau ir 
dabar kiekviename naujosios bibliotekos 

Generalinė Vilniaus universiteto bibliotekos 
direktorė Irena Krivienė. M. Paplausko nuotr.

Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų 
aptarnavimo skyriaus vedėjas Vincas Grigas. 

R. Stankevičiūtės nuotr. 
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Lietuvos jaunimo studijos Tartu universitete 
1802–1918 m. ir jų istorinė reikšmė

Neseniai, šių metų pradžioje, Lietuvos 
nacionalinis muziejus išleido naują plačiajai 
visuomenei ir „Vorutos“ skaitytojams gerai 
žinomo istoriko akad. prof. habil. dr. Antano 
Tylos knygą „Lietuviai ir Lietuvos jaunimas 
Tartu universitete 1802–1918 metais“ (Vil-
nius, 2013, 192 p. Tiražas 500 egz.). 

Naujojoje knygoje prof. A. Tyla su-
sumuoja, apibendrina tyrimo, kurį pradėjo 
1969 m., rezultatus. Joje, kaip ir kitose savo 
knygose, lentelių ir diagramų pavidalu pa-
teikia daug statistinių duomenų. Knygoje 
yra ir vertingų istorinių nuotraukų. Svarbus 
knygos priedas − iš Lietuvos kilusių Tartu 
(Dorpato, Jurjevo) universiteto studentų 
sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno 
imatrikuliuoto studento gimimo data, vieta, 
tėvų luomas ar veikla, įstojimo į universitetą 
data, fakultetas, specialybė, baigimo ar 
atleidimo data. Autoriui sutikus, laikraščio 
skaitytojų dėmesiui pateikiame  šios knygos 
ištraukų (be išnašų, nuorodų).

„Vorutos“ redakcija

Tyrimo istoriografija 
ir šaltiniai

Lietuvos inteligentijos ir amatininkų 
tiesioginiai ryšiai su Tartu užsimezgė 
po to, kai 1583 m. buvo įkurta jėzuitų 
kolegija. Į ją vykdavo jėzuitai iš Vilniaus 
dėstyti ar dirbti kitų darbų. Tarp kolegijos 
dėstytojų buvo Adomas Bilducis iš 
Vilniaus, būsimasis Vilniaus universiteto 
rektorius Jonas Gruževskis, žymusis 
žodynininkas Konstantinas Sirvydas, 
Jurgis Jurgevičius, Steponas Valenius ir 
kiti. XVII a. 3 dešimtmetyje kolegija buvo 
uždaryta ir buvę Lietuvos ir Tartu ryšiai 
ilgam nutrūko. Jie atsinaujino tik 1802 m., 
atkūrus Tartu universitetą – jis traukė 
Lietuvos jaunimą ir savo ruožtu darė 
poveikį Lietuvai ir lietuvių tautai. Tam, kad 
galėtume įvertinti šią reikšmę, reikėjo atlikti 
sistemingą lietuvių ir Lietuvos jaunimo 
srautų tyrimą per visą 1802–1918 m. 
laikotarpį. Intrigavo tai, kad atkurtasis Tartu 
universitetas beveik 30 metų veikė lygia 
greta su klestėjusiu Vilniaus universitetu. 
Jie turėjo savitarpio ryšių.

Pradėjus tirti Tartu universitete studi-
javusių lietuvių srautų kaitą, naudojantis 
imatrikuliacijos knygomis ir kitokia archy-
vine medžiaga, buvo parengtas ir 1973 m. 
paskelbtas Tartu universitete studijavusių 
lietuvių ir Lietuvos gyventojų sąrašas. Apie 
šio universiteto vaidmenį Lietuvai ir jos 
mokslui skaityti pranešimai konferencijose, 
rašyta periodikoje.[...]

Lietuvių tapatybės išryškėjimas ir 
atsiskyrimas nuo kitų, kaip ir pastarųjų 
nuo lietuvių, praėjo sudėtingą kelią. Rusijos 
biurokratai ilgai neskyrė katalikų lietuvių 
nuo lenkų ir susirašinėjimuose dėl Tartu 
universiteto studentų visus katalikus, 
kilusius iš buvusios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės arba imperijos Vakarų 
gubernijų, t. y. iš Lietuvos ir Baltarusijos, 
kaip ir iš Lenkijos Karalystės, vadino 
lenkais. Nepasitikėdama jais valdžia 
nuolatos reikalavo jų sąrašų. Šie sąrašai 
yra svarbus šaltinis išsiaiškinant margą, 
tautiniu požiūriu neišskirstytą Lietuvos 
studentiją. Tik po 1863 m. sukilimo, 
1867 m. Maskvos ir Sankt Peterburgo 
universitetuose lietuviams buvo paskirta 
10 stipendijų, o be to, 1872 m. caro įsaku 
žemaičiams (taip vadindavo visus lietuvius) 
buvo panaikintas katalikams taikomas 10 
proc. stojančiųjų į universitetus kontingento 
apribojimas. Tai paskatino apsisprendimą 
ir savo tapatybės savivoką.

Tartu universiteto XIX a. pirmosios 
pusės oficialiuose dokumentuose – imatri-
kuliacijos knygose, spausdintuose diplo-
muose – buvo vartojamos sąvokos Lietuva, 
lietuvis, bet tuo metu sudarytų studentų 
lietuvių sąrašų neteko užtikti. Pirmąsyk 
sąrašas su studentų tautybės nurodymu 
buvo paskelbtas 1916 metais. [...]

Lietuvos kaip gimimo vietos minėjimas 

pasitaiko tik iki XIX a. vidurio. Universiteto 
vadovybė vykdė Rusijos valdžios nurody-
mus, ir kai Rusijos caras 1840 m. uždraudė 
vartoti lietuviškų gubernijų terminą ir iš 
šių gubernijų pavadinimų buvo išbrauktas 
žodis „Lietuvos“, išnyko ir studentų kilmės 
vietos žymėjimas, siejamas su Lietuvos 
vardu. Tada išplito tokie kilimo vietos 
apibūdinimai: Kovnensis, Vilnensis, kurie 
reiškė guberniją, iš kurios studentas buvo 
kilęs. [...] 

Rengiant šį darbą siekta išaiškinti moty-
vus, kurie skatino Lietuvos jaunimą rinktis 
Tartu universitetą, nustatyti kasmetinį ir 
bendrą iš Lietuvos kilusių 1802–1918 m. 
imatrikuliuotųjų skaičių, kasmetinę imatri-
kuliuojamųjų dinamiką, kokias gimnazijas 
jie baigė ar iš kokių universitetų persikėlė į 
Tartu, imatrikuliuotųjų socialinę ir geogra-
finę kilmę, kiek buvo lietuvių ir Lietuvos 
mažumų studentų, kokius dalykus studi-
javo ir kiek jų, įgiję specialybes ir profe-
sijas, grįžo dirbti į Lietuvą, kokį poveikį 
studentai ir absolventai darė kultūriniam 
ir politiniam krašto gyvenimui, išsilavi-
nimo idėjų plėtrai Lietuvos visuomenėje, 
kiek Tartu universiteto auklėtinių, kilusių 
iš kitur, dirbo Lietuvoje, koks buvo Tartu 
universiteto vaidmuo naujosios Lietuvos 
inteligentijos raidai.

Pagrindinis šaltinis, kuriuo remtasi, 
buvo Tartu universiteto imatrikuliacijos 
albumas (Album Studiosorum), saugomas 
Estijos valstybiniame istorijos archyve (Eesti 
Riiklik Ajaloo Keskarhiiv).[...]

Iš Lietuvos kilusių 
Tartu universiteto 

absolventų veikla Lietuvoje

Vienas iš svarbiausių mūsų tyrimo 
tikslų yra išsiaiškinti, kokį poveikį Tartu 
universiteto absolventai turėjo visapusiškai 
Lietuvos raidai. Be abejo, tiesioginę įtaką 
galėjo daryti tik tie, kurie, baigę studijas, 
grįžo į gimtąjį kraštą ir jame darbavosi. Re-
miantis G. Otto ir A. Hasselblatto surinktais 
duomenimis, pavyko bent apytikriai nusta-
tyti 1802–1880 m. imatrikuliuotų Lietuvos 
studentų, baigusių Tartu universitetą, pro-
fesinius ryšius su Lietuva. Šiuo laikotarpiu  
imatrikuliuoti 448 studentai iš Lietuvos.  
53 absolventų darbo vieta nenurodyta, 17 
mirė. Iš likusių 378 absolventų Lietuvoje 
dirbo ar gyveno 198, arba 52 proc. Dalis jų 
(40 proc.) Lietuvoje gyveno nenuolatinai: 
padirbėję kurį laiką, išsikeldavo, kiti buvo 
ištremti, dalis, ilgą laiką dirbę kitur, grįžda-
vo į savo kraštą. Palyginti žymi dalis uni-
versiteto absolventų grįžo į gimtąjį kraštą 
1821–1855 m., po to grįžtančiųjų į Lietuvą 
pradėjo mažėti dėl įvairiausių Rusijos vy-
riausybės suvaržymų. Labai mažai begrįžo 
po 1863 m. sukilimo.

Iš 198 absolventų, gyvenusių ar dirbusių 
Lietuvoje, 81 (41 proc.) buvo dvarininkas, 
32 (16 proc.) – gydytojai, 20 (10 proc.) − 
vaistininkai, 13 (7 proc.) – dvasininkai, 11 
(6 proc.) – tarnautojai, 9 (4,5 proc.) – moky-
tojai, 1 pirklys, 27 (13,6 proc.) apibūdinti tik 
kaip čia gyvenę. Apie pastarųjų užsiėmimą 
žinių nepateikta. Kai kurie dvarininkai, 
valdydami dvarus, dar dirbo ir apskričių 
bajorų įstaigose, dalyvavo bajorų atstovau-
jamų institucijų veikloje.

Tarp mediciną Tartu universitete stu-
dijavusių Lietuvos studentų buvo vėliau 
žymiais gydytojais ir mokslininkais tapę 
medicinos daktarai: Viktoras Aueris, dirbęs 
Vilniaus šv. Jokūbo ligoninės ordinatorium, 
Adolfas Majevskis, buvęs tos ligoninės 
vyriausiasis gydytojas, Ipolitas Jundzi-
las – Vilniaus šv. Jokūbo ir Savičiaus ligo-
ninių gydytojas, Benjaminas Levi, dirbęs 
Kijevo universitete [...].  Bendraudamas su 
lietuvių folkloro tyrinėtoju Janu Boduenu 
de Kurtenė Tartu universitete kalbininko 
mokslinę karjerą pradėjo ir ne kartą Tartu 
lankėsi Jono Juškos, gyvenusio Kazanėje, 
sūnus Vytautas Juška (1870−1896). Čia jis 
1894 m. įgijo magistro laipsnį ir 1896 m. 
pradėjo dėstyti Sankt Peterburgo univer-

sitete. Tais pačiais metais susirgęs šiltine 
mirė Tartu.

Tartu universitete susiformavo Lietuvos 
jaunųjų medikų elitinis banduolys, kuris, 
1918 m. vasario 16-ąją atkūrus Lietuvos 
valstybę ir 1922 m. įkūrus Lietuvos univer-
sitetą, sudarė Medicinos fakulteto profesū-
rą: Petras Avižonis, Jurgis Žilinskas, Vladas 
Lašas, Vladas Kuzma. Abu pastarieji buvo 
išrinkti Lietuvos mokslų akademijos aka-
demikais. Medicinos fakultete dirbo apie 
dešimt Tartu universiteto absolventų.

Nepriklausomoje Lietuvoje, be pami-
nėtų profesorių, gydytojais dirbo gerai 
žinomi Tartu universiteto absolventai: 
Karolis Zaborskas, Juozas Žemgulis, Ado-
mas Laskauskas, Povilas Lukoševičius, 
Danielius Alseika, Antanas Mataitis. Kurį 
laiką Tartu universitete mediciną studi-
javo  būsimasis rašytojas Jonas Biliūnas. 
Nors jų nebėra tarp gyvųjų, bet jie išliko 
žmonių atmintyje. Tragiškiausias buvo 
Juozo Žemgulio likimas: jį 1941 m. birželio 
25 d. Panevėžyje nukankino sovietiniai 
okupantai. Adomas Laskauskas buvo ne 
tik gydytojas, bet ir aktyvus visuomenės 
veikėjas − Anykščių valsčiaus tarybos 
pirmininkas, Šaulių sąjungos narys, kul-
tūrinio ir politinio gyvenimo dalyvis. 
Ilgai Anykščiuose dirbo gydytojas Povilas 
Lukoševičius, kuris tikrino ir mano kartos 
gimnazistų sveikatą.

Spalvingas buvo Karolio Zaborsko 
gyvenimas. Baigęs studijas jis apsigyveno 
gimtajame Bogdalavos dvare netoli Pandė-
lio ir ėmė verstis gydytojo praktika. Liubo-
miras Nastopka rašo, kad jis pirmas savo 
laboratorijoje pradėjo daryti ligonių kraujo 
analizę ir išgarsėjo kaip geras gydytojas. 
Pas jį vykdavo žmonės iš Rokiškio, Biržų, 
Skapiškio, Obelių, Vabalninko apylinkių. 
Jaunas būdamas norėjo vesti stambaus 
dvarininko Kosciolkovskio dukterį, bet 
jam buvo atsakyta. Ji ištekėjo už kažkokio 
barono, susilaukė dukters. Tačiau nebuvo 
laiminga ir pabėgo pas tėvus. Nesulaukusi 
jų pritarimo nusižudė. Tuomet gydytojas 
pasipiršo beturtei Kosciolkauskaitės dukrai 
ir, gavęs sutikimą, ją vedė.[...]

L i e t u v o s  v a l s t y b ė s  k u l t ū r i n i o , 
mokslinio, teisinio, religinio gyvenimo 
srityse pasižymėjo įvairias specialybes įgiję 
Tartu universiteto studentai ir jame dirbę 
specialistai: Povilas Jakubėnas, Vladas 
Požela, Kazimieras Jokantas, Kazimieras 
Venclauskis, Jokūbas Šernas (Vasario 
16 d. Nepriklausomybės Akto signataras), 
Mykolas Mataitis,  Antanas Merkys. 
Lietuvos universiteto profesoriais tapo 
Eduardas Volteris, Ivanas Lappo. Lietuvos 
universitete 1922–1927 m. asistentais, 
profesoriais dirbo 15 Tartu universiteto 
ir Tartu veterinarijos instituto absolventų 
ar buvusių dėstytojų. Be paminėtųjų, 
tarp jų buvo Vytautas Juškys, Juozas 
Ciplijauskas, Aleksandras Jaščenka, Jurgis 
Žilinskas. Kazimieras Jokantas buvo 
paskutinis Nepriklausomos Lietuvos 
švietimo ministras. Jis 1940 m. birželio 14 d. 
pasisakė už karinį pasipriešinimą sovietinei 
agresijai. Okupantai jam atkeršijo: buvo 
ištremtas į Sverdlovsko lagerį, 1942 m. 
nuteistas mirties bausme ir sušaudytas.

Į  Lietuvą negrįžę absolventai daugiausia 
dirbo ar gyveno Rusijoje – 63 (16,7 proc.), 
Latvijoje – 39 (10 proc.), Baltarusijoje – 21 
(5,6 proc.), Estijoje – 15 (4 proc.), Ukrainoje – 
13 (3 proc.), Lenkijoje – 10 (2,6 proc.) ir 
kitur.

Iš kitur kilusių Tartu universiteto 
absolventų veikla Lietuvoje

Daugiausia (68 proc.) svetimšalių 
Tartu universiteto absolventų, dirbusių ar 
gyvenusių Lietuvoje, buvo kilę iš Latvijos. 
Pusė jų buvo iš Kuršo, kuris tiesiogiai 
ribojosi su Lietuva. Kiti atsikėlėliai buvo 
kilę iš kitų kaimyninių kraštų: Baltarusijos 
(10,5 proc.), Rusijos (6,9 proc.), Lenkijos 
(5,7 proc.), Vokietijos (1,8 proc.), tiek pat 
iš Ukrainos. Daugiausia atvykdavo dirbti 

gydytojų (23 proc.), dvasininkų (17,3 proc.), 
mokytojų ir švietimo darbuotojų (13,8 proc.), 
farmacininkų (11, 4 proc.). Dalis įsikurdavo 
dvaruose kaip savininkai arba nuomininkai 
(13,2 proc.). Vieni įleisdavo šaknis vienoje 
vietoje, kiti po keletą kartų keisdavo 
gyvenamąją vietą ir darbą. Dvarininkai 
kartais palikdavo ūkį ir dirbdavo teismuose 
arba išvykdavo iš krašto. Gydytojai gyveno 
ir dirbo miestuose ir miesteliuose, dažnai 
keisdavo darbo vietą, o karo gydytojai 
buvo nuolat kilnojami iš vienos vietos į 
kitą. Kai kurie buvo prisirišę prie jaunystėje 
pasirinktos vietos, pavyzdžiui, Hermanas 
Šumacheris, kilęs iš Kuršo, Anykščiuose 
įsikūrė XIX a. 9 dešimtmetyje ir išgyveno 
ten iki pat mirties, t. y. apie 50 metų. 
Vietiniams žmonėms jo pavardė (Šmakeras) 
reiškė gydytojo sinonimą. Dalis Tartu 
universiteto absolventų medikų tapo 
holokausto aukomis.

Nuoseklius ryšius palaikė Vilniaus 
medicinos draugija ir Tartu universiteto 
medikai. [...] 

Kai kurie Lietuvoje gyvenę Tartu 
universiteto absolventai į jokią kultūrinę, 
ūkinę ar visuomeninę veiklą nebuvo 
įsijungę. V. Biržiška pažymi, kad iš Šiaurės 
Lietuvos dvarų kilę ir į tėviškę grįžę 
vokiečių kilmės absolventai „gyveno 
atskiru, izoliuotu gyvenimu ir daugumas 
jų neturėjo jokio kontakto su ta žeme, 
iš kurios jie turtus krovėsi.“ Vis dėlto 
laikui bėgant ir čia vyko pokyčiai, jaunoji 
karta Nepriklausomos Lietuvos metais 
integravosi, demokratėjo.[...] Kai kurie iš 
kitataučių įsitraukė į kultūrinį Lietuvos 
gyvenimą ir kartu su visais Lietuvos 
piliečiais patyrė sovietinio režimo represijas, 
trėmimus. Pirmaisiais atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės metais etnologė japonė 
Sachiko Hatanaka, rinkusi medžiagą 
apie lietuvių tremtį ir pasipriešinimą 
sovietiniam režimui, surado, kad du 
tremtiniai grafai Danielius Plateris ir 
Komaras dirba vairuotojais Utenoje, ir 
buvo nustebinta tokiu jų bendru likimu. 
Apskritai Tartu universiteto absolventų 
veikla Lietuvoje yra platus ir igalaikis 
tyrimas, kuris nesibaigia su šiuo leidiniu.  

Baigiamasis žodis

Rusijos valdžiai uždarius Vilniaus 
universitetą (1832), Vilniaus medicinos-
chirurgijos akademiją ir Dvasinę akademiją 
(1842), Tartu universitetas XIX a.–XX a. 
pradžioje buvo arčiausiai Lietuvos esantis 
universitetas. 1823 m. universitete buvo 
įsteigtos stipendijos evangelikų reformatų 
dvasininkams ir mokytojams rengti. Tai 
paskatino vykti studijuoti į Tartu iš Lietuvos 

Antano Tylos knygos „Lietuviai ir Lietuvos jaunimas 
Tartu universitete 1802–1918 metais“ viršelis

Nukelta į 10 p.

Lietuvos nacionalinis muziejus
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Pro memoria

Edvardui Burokui atminti
(1933–2013)

…Gal vilkai grauš kur mūsų kaulus,
O gal salvės lydės mus į kapus?...
                                  Iš partizanų dainos

2013 m. snieguoto balandžio vienuolik-
tąją Vilniaus r. Sudervės kapinėse sustojo-
me ties Edvardo virsmo riba. 

Didvyriai nemiršta. Jie pereina iš 
fizinės būsenos į metafizinę, tačiau savo 

didžiavyriškais darbais lieka tarp mūsų.
Vaizdinys, kad didvyriai atjoja ant bal-

to žirgo švytruodami kalaviju, yra tik mira-
žas. Jie būna tarp mūsų, kaip ir Edvardas, 
tik jie, nuveikę begalę ypač svarbių darbų 
tam tikru metu, švyti dvasinio kalavijo 
spindesiu, kuris neužgęsta ir didvyriui 
pasitraukus į Amžinybę. 

Žvelgiant atgalios,  matome, kad 
svarbu ne žygdarbis, kai Edvardas su 
bendražygiu išsprogdino Vorkutos šach-
tą ir jos gyvybinį energetinį mazgą, bet 
tai, kad nuo to sprogimo aido supleišėjo 
imperijos sunkiosios pramonės pamatai ir 
teroristinė imperija susverdėjo, o milijonai 
vergų įkvėpė vilties gurkšnį. Kai rytojaus 
dieną tie patys bendražygiai išsprogdino 
vergvaldžių partinį susirinkimą, besita-
riantį, kaip nubausti nepaklusniuosius, 
represinė sistema, pajutusi savo bejėgiš-
kumą, pradėjo irti.

Tuo pat metu Šiaurės tamsos gūdumoj 
Edvardo įsiūbuotas pradėjo skambėti 
„Varpas“ ir ne tik lietuviškai, bet ir kito-
mis kalbomis, teikdamas viltį milijonams 

pasmerktųjų. Pažymėtina, kad jis sugebėjo 
sutelkti ir įkvėpti kovai už laisvę įvairių 
tautų politinius kalinius.

Edvardo pėdos įmintos ir laisvės kovos 
brydė tęsiasi nuo Ukmergės iki Vladivosto-
ko, nuo Vorkutos iki Vladimiro, o iš ten su 
„Memorandumu“ per visas dvidešimtojo 
amžiaus didžiųjų despotų „juodąsias die-
nų virtines“ tęsėsi Edvardo „baltos nak-
tys“. Jis knygoje Vytauto Vaineikio akimis 
iš vagono lango nužvelgė neaprėpiamus 
Sibiro plotus su nesuskaičiuojamomis 
gulago salomis, su pasibjaurėtinais čekis-
tais-prievaizdomis.

Drauge su Edvardu ir penkiomis jo 
knygomis einame per visą juodąjį amžių, 
per tremtį ir gulagą nuo Ledjūrio iki Vladi-
vostoko, atgal iki Ukmergės, per žudomųjų 
kraują, tarsi per savo, per žūvančių kančią, 
tarsi per savo, per gyvų degančių motinų 
klyksmą, tarsi per savo motinos skausmą. 
Einame su Lietuvos laisvės gynėjų sąjun-
gos kareiviais nuo Vilniaus iki Vašingtono, 
iki Sidnėjaus, Jeruzalės, Vatikano, vėl iki 
Vladimiro, Vorkutos, matome minias Vin-

gio parke, žūvančiųjų kraują prie Televizi-
jos bokšto... Matome griūvančią Raudonąją 
imperiją, kurios pamatus trupino anuomet 
Vorkutoj Edvardo ir jo bendražygių nepa-
laužiama laisvės siekio dvasia.

Einame su Edvardu Gedimino pros-
pektu nuo Katedros iki Seimo, imame iš 
jo rankų jo globojamą „Varpą“. Visuomet 
jis dosnus, visuomet jis kuo nors pradžiu-
gins, visuomet pasakys, kiek užsienio šalių 
piliečių aplankė jo globojamą Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) inter-
neto svetainę, visuomet jis greta, tačiau... 
Jau išėjo.

Didelė netektis LLKS, „Varpo“ redak-
cijai, LLKS interneto svetainės redakcijai, 
labai skaudi netektis šeimai, artimiesiems, 
bendražygiams Lietuvoje ir užsienyje. 

Palydėjome Tave, Edvardai, su garbės 
šūvių salvėmis, o dabar ilsėkis ramybėje 
Vilniaus kalnelyje. Tavo neblėstantį šviesų 
atminimą saugosime širdyse.

Petras GIRDZIJAUSKAS, 
Laisvės kovų dalyvis

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. 15 (276)
A. Voldemaro dovana prizas

2013 m. balandžio 16-ąją sukanka 130 
metų nuo Augustino Voldemaro – tarpukario 
Lietuvos politinio veikėjo, istoriko gimimo. 
„Pasaulyje niekas nežino, kas yra Lietuva, bet 
visi žino, kas yra Voldemaras“, – taip esą pats 
yra pasakęs pirmasis Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas ir užsienio reikalų mi-
nistras, Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos 
konferencijoje vadovas Augustinas Voldema-
ras (1883-1942), sugrįžęs į Vilnių iš užsienio, 
kur jam teko aktyviai ginti Lietuvos teisę būti 
nepriklausoma sudėtingu valstybės kūrimosi 
laikotarpiu (1918-1920). Apie šio politiko, vi-
suomenės veikėjo, vertėjo, erudito biogra� jos 
faktus daug kur ir ne kartą rašyta.

Trakų istorijos muziejuje saugoma mu-
ziejinė vertybė, susijusi su Augustinu Vol-
demaru, – tai 885 mm aukščio skulptūra, 
kuri buvo įteikta kaip prizas. Ant skulptūros 
postamento graviruota dedikacija „J. E. Mi-
nisterio Prof. Valdemaro dovana L.T.M.Ž.D. 
Kauno skyriaus nugalėtojui“. 1920 m. spalio 
27 d. tuometinės Gamtos tyrinėjimo stoties 
direktorius Tadas Ivanauskas (1882–1970), 
miško tipologijos mokslo Lietuvoje pradi-
ninkas Povilas Matulionis (1860–1932), taip 
pat Žemės ūkio ir valstybės turtų ministeri-
jos (ŽŪVTM) Veterinarijos departamento 

direktorius Elijošius Nonevičius (1863-1931) 
įteikė raštą Kauno miesto ir apskrities virši-
ninkui, prašydami įregistruoti Lietuvos tai-
syklingosios medžioklės ir žūklės draugiją 
(LTMŽD) ir patvirtinti jos įstatus. Draugija 
buvo įregistruota kitų metų vasario 7 dieną. 
Tik susikūrusioje Draugijoje buvo vos keli 
šimtai narių, tačiau vėliau jų skaičius išaugo 
dešimteriopai. Jau 1925 m. draugija vienijo 
21 skyrių, įsteigtą to meto apskrityse. 1936 
metais, vykdant Seimo priimtą Draugijų 
įstatymą, Lietuvos taisyklingosios medžio-
klės ir žūklės draugija buvo perorganizuota 
ir 1937 m. sausio 13 d. įregistruota Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugijų sąjunga, kuri 
perėmė visas buvusios draugijos funkcijas. 
Tuomet daugiausia narių buvo Kauno drau-
gijoje – 245, Šiaulių – 241, Biržų – 143, Pane-
vėžio – 125, Kėdainių ir Ukmergės – po 118, 
Kretingos – 115. Lietuvai atgavus Vilnių, čia 
taip pat buvo įsteigta Medžiotojų draugija. 
Liūdniausias periodas Draugijos istorijoje 
buvo 1940-1945 metai. 1940 m. birželį Lie-
tuvai netekus nepriklausomybės, jau liepos 
mėnesį Draugijos, kaip patriotinės organi-
zacijos, veikla buvo uždrausta. Ji neveikė ir 
karo metais. Draugijos veikla buvo teisiškai 
reglamentuota ir pirmuose Draugijos įstatuo-

se, kurių II skirsnio 2 punkto 9 papunktyje tei-
giama, jog LTMŽD rengia medžiotojų ir žvejų 
varžybas, simpoziumus, konferencijas, šventes, 
sąskrydžius, konkursus, muges, mokslinius ir 
švietėjiškus renginius, dalyvauja analogiškuo-
se kitų giminingų asociacijų ir tarptautiniuose 
renginiuose.

Vienų tokių varžybų nugalėtojui ir buvo 
įteiktas Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 
saugomas prizas – skulptūra. Šis eksponatas 
vertingas ne tik istoriniu, bet ir menotyriniu as-
pektu. Skulptūra pagaminta iš bronzos, dengtos 
rudai žalsva patina, vaizduoja antikinių mitų 
herojų Adonį, iškeltoje dešinėje rankoje laikantį 
lauramedžio šakelę, kairėje rankoje – lentelę su 
užrašu „GLORIA“. Skulptūros autorius – garsus 
Prancūzijos skulptorius Liudvikas Moro (Au-
guste Louis Moreau, 1855-1919). Tai žinomos 
to meto skulptorių dinastijos atstovas, nema-
žai dirbęs drauge su broliu Ipolitu (Hyppolyte 
François Moreau, 1857-1930). Skulptorius daug 
mokėsi iš tėvo, studijavo Paryžiaus dailės moky-
kloje (école des beaux arts à Paris). Kūrėjo stilius 
buvo realistinis ir grakštus, atskleidžiant jo ryšį 
su kitais Moro dinastijos nariais. L. Moro kūrė 
ir Viktorijos laikų stiliumi, tačiau bronzinės jo 
skulptūros yra laikomos puikiais moderno (Art 
Noveau) stiliaus pavyzdžiais. Daugiausia darbų 

sukūręs XIX ir XX amžių 
sandūroje, juos regulia-
riai eksponavo parodose 
ne tik Prancūzijoje, bet ir 
kitose šalyse. Sulaukusios 
didžiulio pripažinimo L. Moro bronzos skulp-
tūros inspiravo ir kitus autorius kurti panašiu 
stiliumi. Šio žymaus prancūzų skulptoriaus 
sukurtos skulptūros yra garsios ir žinomas, jų 
dabar galima rasti viso pasaulio muziejuose. Ti-
kėtina, jog daug keliavęs ir diplomatinių misijų 
vykdęs Prancūzijoje A. Voldemaras ten įsigijo 
L. Moro sukurtą skulptūrą, kurią vėliau įteikė 
kaip prizą.

Pirmosios Lietuvos Vyriausybės vadovas 
Augustinas Voldemaras yra Prezidento Valdo 
Adamkaus krikštatėvis. „Iki šiol esu išsaugojęs 
ir labai branginu man krikštynų proga padova-
notą sidabrinį kryželį“, – yra sakęs V. Adamkus. 
A. Voldemaro atminimas įamžinamas įvairiais 
būdais – 2012 m. gruodžio 14 d. Petrašiūnų ka-
pinių panteone atidengtas kenotafas; jo palikti 
gyvenimo bei veiklos pėdsakai pasiliks žmonių 
prisiminimuose, knygų puslapiuose ir muziejų 
eksponatuose.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė

Skulptūra - prizas. Prancūzija, 
XIX a. pab. Autorius A. L. Moro. 

V. Neliubino 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. 16 (277)
Livonijos ordino magistro žiedas

XII-XIII a sandūroje stovinčios ant vie-
ningos valstybės susikūrimo slenksčio lietu-
vių žemės susidūrė su nauju galingu priešu, 
gavusiu Kalavijuočių ordino pavadinimą.

Kristaus kariaunos brolių ordinas Livo-
nijoje (Fratres miliciae Christi de Livonia) 
įkurtas Rygoje. Jo įkūrimo iniciatoriumi 
buvo trečiasis Livonijos vyskupas Albertas 
fon Bukshevdenas (Albert von Buxthoeven, 
1165-1229). Ordinas turėjo tapti reguliaria 
ginkluota jėga Livonijos užkariavimui ir 
krikštui. Ordiną organizuoti pradėjo vys-
kupo Alberto artimiausias padėjėjas Teo-
derichas (Th eoderich von Treyden, ?-1219). 
Pirmuoju ordino magistru tapo Vino fon 
Rorbachas (Wenno von Rohrbach, ?-1209). 
Tiksli Ordino įkūrimo data nėra žinoma, 
bet jis jau minimas Popiežiaus Inocento III 
(Innocentius III, 1161-1216) 1204m. bulėje, 
Taigi Ordinas turėjo būti įkurtas XIII a. pr. 

Ordinas pradžioje buvo regioninis, paval-
dus ne tiesiogiai Popiežiui, o Rygos vyskupui. 
Jam buvo duota Tamplierių ordino regula. 
Ordino nariai turėjo laikytis trijų tradicinių 
vienuoliškų įžadų – klusnumo, skaistybės ir 
neturto, bei ketvirtojo, privalomo kariniams 
ordinams – kovos su pagonimis. Ordino na-
riai skirstėsi į brolius riterius, brolius dvasi-

ninkus ir brolius pasauliečius. Ordino nariai 
turėjo nešioti paprastus grubaus audeklo 
bažnytinių spalvų, baltos, juodos ir rudos 
drabužius, valgyti paprastą maistą bendroje 
patalpoje, laikytis tylos. Broliai riteriai ne-
šiojo baltus apsiaustus su Ordino emblema 
- raudonu „teutonų“ kryžiumi ir kalaviju 
smaigaliu žemyn. Nuo šios emblemos kilo 
ir neofi cialus brolijos pavadinimas – Kala-
vijuočių ordinas. Skydai puošti raudonais 
„teutonų“ kryžiais baltame dugne. Ordino 
galva buvo iki gyvos galvos renkamas Magis-
tras (Herrenmeister). Svarbiausius klausimus 
Magistras spręsdavo su 5-6 narių kapitula, 
o kiekvienos Ordino srities broliai turėjo 
savo sritinius konventus. Strateginius reika-
lus spręsdavo visų Ordino narių Generalinė 
Kapitula. Labai svarbų vaidmenį vaidino Or-
dino dvasininkams vadovavęs vyresnysis ka-
pelionas. Dėl nedidelio riterių skaičiaus karo 
žygiams vadovavo pats magistras. Dar dvi 
pareigybės – Ordino Tresleris (iždininkas) 
ir Drapyras (rūbininkas), buvo atsakingi už 
fi nansus ir pilių ūkį. Ordino sričių ūkiniam 
administraciniam valdymui buvo skiriami 
fogtai.

Nepriklausomo Kalavijuočių ordino isto-
rija buvo trumpa – triuškinantis Ordino pra-

laimėjimas 1236 m. Saulės mūšyje, kur galvas 
paguldė 48 iš tuo metu Ordine buvusių apie 
80 pilnateisių riterių, bei magistras Folkvinas 
fon Vinterštetenas (Volkwin von Naumburg 
zu Winterstätten ( ?-1236), privertė Livonijos 
riterius prisijungti prie Prūsiją tuo metu pra-
dėjusio užkariauti Kryžiuočių ordino. Pasi-

keitė ir Ordino pavadinimas – Vokiečių ordi-
no namai Livonijoje (Domus Th eutonicorum 
in Livonia) arba tiesiog Livonijos ordinas, o 
vidinė tvarka bei simbolika priderinta prie 
Kryžiuočių ordino. Dabar Livonijai buvo 
skiriamas Krašto magistras (Landmeister in 
Livland). Livonijos ordinas turėjo autono-
miją, ne tik viduje, bet ir užsienio politikoje. 
Tą jis pademonstravo 1410 m., dėl anksčiau 
sudarytų su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste  
paliaubų, neatsiųsdamas savo pajėgų į Žalgi-
rio lauką.  Reformacija ir 1558 m. prasidė-
jęs Livonijos karas sudavė Ordinui mirtiną 
smūgį. Paskutinis Magistras Gotardas fon 
Ketleris (Gotthard von Kettler, 1517-1587) 
1561 m. faktiškai paleido Ordiną, pasirašy-
damas sutartį su LDK, tapdamas jos vasalu 

Kurliandijos (Kuršo) 
hercogo teisėmis. Ki-
tos buvusios Ordino 
valdos 1581m. buvo 
padalintos tarp LDK 
ir Švedijos.

Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuo-
se turi žiedą - signatą, manoma priklausiu-
sį vienam iš Ordino magistrų. Žiedas yra 
sidabrinis,  27 mm skersmens, sveria 9,4 g,  
su ovalia  18x15 mm plokštele. Joje išgravi-
ruotas Ordino herbas – vertikalus kalavijas, 
smaigaliu žemyn, virš jo „teutonų“ kryžius 
su platėjančiais galais, abipus – augalinis or-
namentas. Aplink herbą įrašas lotynų kalba 
– S. MAGISTRI. ET. FR (atres). MIL(iciae). 
XRI(sti). DE. LIVONIA.

Antras eksponatas – 1849 m. Varšuvoje 
išleisto daugiatomio veikalo Rys Historyczny 
Zgromadzeń Zakonnych obojej Płci Wraz Z 
Rycerskiemi Zakonami I Orderami Państw III 
t. - Zakony Rycerskie I Ordery Państw (Riterių 
ordinai ir valstybių ordinai). Knygos origina-
las vokiečių kalba išleistas 1821 m. Prahoje. 
Viena iš spalvotų knygos iliustracijų vaiz-
duoja Livonijos ordino riterį.

Muziejininkas Vytautas Tenešis

Livonijos magistro žiedas. XV a. pab. - XVI a. pr.
Litografi ja. Dobrynės ir Livonijos ordinų riteriai. 

Lenkija, XIX a. O. Ševeliovo nuotr.
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

Pasak P. Matekūno, Mokiniams jis buvo 
teisingas ir vienodas. Gerbė jų visų pažiūras, vi-
sai nekreipdamas dėmesio, ar mokinys priklausė 
ateitininkų organizacijai, ar „Jaunosios Lietu-
vos“ rateliui, ar kitoms tuo metu gimnazijoje 
veikusioms organizacijoms. Pažymius rašydavo 
pagal mokinio žinojimą, o ne pagal jo pažiūras. 
Mokinius, kurie nusikalsdavo, pakvietęs tėviš-
kai pabardavo ir užtardavo pedagogų taryboje. 
Pašalinti mokinį iš gimnazijos buvo didžiausia 
jam kančia. Per išleidžiamuosius egzaminus, kaip 
ir mokslo metu, buvo nepriekabus ir norėjo, kad 
visi mokiniai išlaikytų194. Neišgalintiems susi-
mokėti už mokslą, lėšų gaudavo per Žolinės 
atlaidus organizuotose loterijose.

Uždraudus ateitininkų veiklą Lietuvoje, 
jie, nors kurį laiką kiek pritilę, tačiau greitai, 
nors ir slapta, ėmė gyvuoti ir plisti Zarasų 
gimnazijoje. Ateitininkai buvo susekti ir 
be direktoriaus žinios prokuroro padėjėjo 
tardyti. Apie tai sužinojęs direktorius kun. 
J. Steponavičius gynė savo mokinius. Įvyko 
konfliktas, jo pasekmė: direktoriui buvo 
iškelta byla ir jis nubaustas kalėjimu. 1934 
m. „Lietuvos žiniose“ išspausdinta trumpa 
informacija: Birželio 23 d. Panevėžio apygardos 
teismo išvažiuojamoji sesija Zarasuose nagrinėjo 
komercinės mokyklos direktoriaus kun. Stepo-
navičiaus bylą. Steponavičius buvo kaltinamas 
įžeidęs Panevėžio apygardos teismo prokuroro 
padėjėją p. Kubilių. Steponavičius pripažintas 
kaltu ir nubaustas 4 mėn. kalėjimo195. Nors į 
aukštesnę instanciją pats nesikreipė, tačiau 
Apeliacijos rūmai teismo sprendimą panai-
kino. Buvo ir kitų nemalonumų, tačiau ir 
„Arbatos byloje“ teismas kun. J. Steponavi-
čių išteisino.

Ateitininkų veiklą Zarasuose savo die-
noraštyje mini kun. Alfonsas Lipniūnas 
(1905 03 12–1930 06 14–1945 03 28). Kun. 
A. Lipniūnas, 1930 m. paskirtas Panevėžio 
vyskupijos katalikiškųjų organizacijų ins-
truktoriumi, važinėjo po vyskupiją: skaitė 
paskaitas, kalbėjo susitikimuose, vedė re-
kolekcijas – taip pagyvindamas katalikiškąją 
veiklą, o ypač palaikydamas ir skatindamas 
valdžios uždraustų ateitininkų veiklą. 
1930–1935 m. veiklą kun. A. Lipniūnas už-
rašęs dienoraštyje „Gyvenimo pastabėlės“, 
kurio mašinraštis saugomas Panevėžio 
vyskupijos kurijoje, kai kurie faktai susieti ir 
su Zarasais. Tarkim, 1931 m. gegužės 8 d. pa-
vakary kun. A. Lipniūnas pasiekė Zarasus, 
bendravo su moksleiviais, tačiau iškilusių 
nesusipratimų nedrįso aiškinti, nes jau buvo 
paduotas skundas Centro valdybai. Dr. kun. 
J. Steponavičius pasiūlė svečiui dar pasilikti, 
tačiau apie pietus į kleboniją atėjęs nuovados 
viršininko padėjėjas pareikalavo, kad kun. 
A. Lipniūnas tuojau išvyktų iš Zarasų. Šis 
griežtai atsakęs, kad nevažiuosiantis196.

Po pietų su moksleiviais išplaukė į ežerą. 

Tačiau policija nepaleido iš akių ir atsivijo 
laiveliu. Tačiau prisiviję, nieko kito nesu-
gebėjo pasakyti, tik: Manėm, kad žuvaujate. 
Atplaukę į krantą pamatė jų laukiantį kitą 
policininką.

Šis policininkų dėmesys buvo aptariamas 
klebonijoje. Dr. J. Steponavičius pajuokavęs, 
kad šnipai akylai seka, pasiūlė visiems 
dirstelėti per langą. Kun. A. Lipniūnas rašė: 
Šnipai tykojo prie lango. Daug gardaus juoko 
turėjome visi, kai šnipas bėgo, pasikėlęs kelnes, 
per sodą, miestą už kaimo197.

Gegužės 10 d. kun. A. Lipniūnas dieno-
raštyje užfiksavo, kad kun. dr. J. Steponavi-
čiaus siūlymu galėjo išsimaudyti romantiš-
koj pirtelėj su kitais garbiais to meto Zarasų 
žmonėmis. Skautų vadai, išsigandę dėl mano 
atvykimo bėgo pas Direktorių, – rašo kun. A. 
Lipniūnas. O gegužės 10 d. Zarasuose buvo 
organizuota skautų 5 metų veiklos pami-
nėjimo šventė. Skautai organizuotai, palikę 
šventoriuje vėliavą, atėjo į bažnyčią, kur kun. 
A. Lipniūnas  visiems moksleiviams pasakė 
pamokslą. Kun. A. Lipniūnas Zarasus paliko 
lydimas moksleivių ir policijos198.

1931 m. lapkričio 20 d. kun. A. Lipniūno 
vizitas pas direktorių dr. kun. J. Stepona-
vičių, kuris svečiui rodydamas gimnazijos 
rūmus, pamatė šnipus199. 

Paminėta ir po pusmečio vykusi kun. 
A. Lipniūno kelionė į Zarasus, kuriuos jis 
pasiekė 1932 m. gegužės 11 d. vakare. Svečiui 
bendraujant su kapelionu, atskubėjo direk-
torius dr. kun. J. Steponavičius ir netgi barė, 
reikalaudamas, kad nesusitiktų su ateitinin-
kais. Direktoriui išėjus, apsilankė išgąsdinti 
ateitininkai. Kitą  dieną kun. A. Lipniūnas 
Zarasų gimnazijos direktoriui dr. kun. J. Ste-
ponavičiui padarė vizitą. Nors abu šnekėjosi 
daugiau nei valandą, bet taip ir nesusitarė. 
Kun. A. Lipniūnas vidurdienį paliko Zarasus. 
Jį išlydėti atbėgo būrelis ateitininkų200.

1932 m. spalio 9 d. vakare Zarasų miesto 
salėje apie Vilnių kalbėjo advokatas Juozas 
Žagrakalys (1906 03 14–1977 04 02) ir dr. kun. 
J. Steponavičius201. 

Savo erudicija ir spalvinga asmenybe 
dr. kun. J. Steponavičius turėjo mokiniams 
įtakos. Visuomenėje buvo pažįstamas kaip 
paveikus kalbėtojas.

Minima, kad 1932 m. kun. J.  Stepona-
vičiaus rūpesčiu pagal inžinieriaus Felikso 
Bielinskio (1904 02 18–1986 02 13) projektą 
Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčiai 
pristatytas bokštas iš plytų ir akmens, kuris 
gerai derinasi su visa bažnyčia202.

Dr. kun. J. Steponavičius, kaip Šaulių 
sąjungos Zarasuose pirmininkas, rūpinosi 
ir šios sąjungos reikalais, tapo Šaulių namų 
statybos komiteto pirmininku. Komiteto bei 
pirmininko pastangomis buvo pastatytas 
dviejų aukštų mūrinis namas šauliams.

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Didžiausias dr. kun. J. Steponavičiaus 
darbas Zarasuose – Zarasų vidurinės moky-
klos pertvarkymas į aukštesniąją komercijos 
mokyklą, kuri dr. kun. J. Steponavičiui jau 
dirbant Utenoje tapo klasikine gimnazija, 
pavadinta K. Būgos vardu.

Dr. kun. J. Steponavičiaus aktyvi pedago-
ginė ir visuomeninė veikla neliko nepastebė-
ta: 1928 m. Lietuvos Respublikos Prezidento 
apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės 
10 metų jubiliejaus medaliu203, o 1931 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Prezidento dekretu jis 
apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordinu204.

Utena
1934 m. rugpjūčio 1 d. Zarasų valdžios 

aukštesniosios komercijos mokyklos direkto-
rius kun. J. Steponavičius jo paties prašymu 
atleistas iš pareigų205, nuo liepos 10 d. išleis-
tas vieno mėnesio atostogų206 ir nuo 1934 
m. rugpjūčio 1 d. paties prašymu paskirtas 
Utenos valdžios gimnazijos mokytoju207.

Tačiau yra ir klaidingų teiginių, liudi-
jančių, kad dar 1933 m. dr. J. Steponavičius 
pasiprašė Švietimo ministerijos mokyklų 
(III) skyriaus direktorių, kad jį paskirtų 
mokytoju į Utenos gimnaziją208, o Zarasuose 
1933 m. neva jį  pakeitęs Justinas Vienožins-
kis (1886–1960), nes tik po metų, t. y. 1934 
m. į Zarasus direktoriumi buvo paskirtas 
Pranas Gipiškis209 (1893–1980), 1931–1934 m. 
vadovavęs Raseinių gimnazijai.

Dr. kun. J. Steponavičius atleistas iš 
gimnazijos direktoriaus pareigų buvo pa-
skirtas tikybos ir kitų dalykų mokytoju į 
Uteną (1934–1940). Savo erudicija ir turtingu 
dvasiniu pasauliu dr. kun. J. Steponavičius 
turėjo didelės įtakos gimnazistams. Jo kla-
sės auklėtinis, buvęs mokinys kun. Petras 
Tarulis (1916 05 01–1941 01 26–2002 04 24) 
pasakoja: Mokytojas per pamokas daug kal-
bėdavo apie Gėtę, Šilerį, Biurgerį, apsistodavo 
prie F. Hėbelio istorinių dramų, kartais ties P. 
Heizės kūryba. Mokytojas mus skatino siekti 
aukštesnio, būti kūrybiškiems, net genialiems. 
Kalbėdavo apie jaunimo, taigi ir mūsų, vidinį 
pasaulį, apie brandos audras, meilės grožį, ku-
klumą ir pavojus210.

1937 m. J. Steponavičiui buvo suteiktas 
vidurinės mokyklos mokytojo vardas211.

Apie savo mokytoją prisiminimuose 
vaizdžiai, su gilia pagarba 1996 m. rašė 
miškininkas, ekonomistas, mokslininkas 
technologas, visuomenininkas Zenonas 
Prūsas (1921 06 05–2012 04 25)212. Perteik-
sime jo atsiminimus, nes juose labai ryškiai 
atsispindi žmogaus asmenybė, charakteris, 
įtaka jaunimui:

Man asmeniškai labai daug įtakos turėjo 
vokiečių kalbos mokytojas kunigas dr. Jonas 
Steponavičius. Tai labai įdomi asmenybė, psi-

194 Zarasų krašto švietėjas kunigas dr. Jonas Stepo-
navičius // Indrašius V. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius. 
1999. P. 151.

195[Autorius nenurodytas]. Nubaudė dr. Steponavičių 
// Lietuvos žinios. 1934. Birželio 26. Nr. 143. P.??

196 Lipniūnas A. „Gyvenimo pastabėlės 1930–1935“ 
mašinraštis // PVKA. B. Dievo tarno kun. Alfonso 
Lipniūno dokumentai. P. 55.

197 Ten pat.  P. 55.
198 Ten pat. P. 55–56.
199 Ten pat.  P. 92.
200 Ten pat.  P. 126–127.
201 Ten pat.  P. 147.
202 Dubnikas J. Uliūnai // Panevėžio vyskupija. 

Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla / redagavo 
vyskupas Kazimieras Paltarokas. Vilnius: Katalikų 
akademija. 1998. P. 288.

203 1928 m. gruodžio 31 d. Įsakymas Nr. 1726 // 
LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 3.

204 1931 m. Įsakymas Nr. 1931 // LCVA. F. 391. Ap. 
6. B. 17. L. 389, 396, 404; 1931 m. vasario 16 d. aktas Nr. 
126 // LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 4.

205 1934 m. liepos 24 d. Įsakymas B/41 // LCVA. F. 
391. Ap. 7. B. 5221. L. 4.

206 1934 m. liepos 7 d. Įsakymas B/38 // LCVA. F. 
391. Ap. 7. B. 5221. L. 5 a. p.

207 1934 m. liepos 30 d. Įsakymas B/42 // LCVA. 
F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 4; Pasak P. Matekūno, 1934 m. 
liepos 24 d. kun. J. Steponavičius paprašė Aukštesniųjų 
mokyklų departamento direktoriaus atleisti jį iš Zarasų 
gimnazijos direktoriaus pareigų ir paskirti į Utenos 
gimnaziją mokytoju dėstyti vokiečių kalbą, nes norėjo 
būti arčiau gimtųjų Zokorių. Žr.: Zarasų krašto 
švietėjas kunigas dr. Jonas Steponavičius // Indrašius 
V. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius. 1999. P. 154.

208 Bazaras R. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Utena. 
UAB „Utenos spaustuvė“. 1998. P. 65; Gasperaitis A. Jonas 
Steponavičius // Utenos krašto enciklopedija / sudary-
tojas ir spec. redaktorius Gediminas Isokas. Vilnius. 2001. 
P. 707; Pašauktas mylėti artimą. Kunigo dekano Vytauto 
Kapočiaus sukakčiai prisiminti 1976–2001 / Parengė 
Laima Riaubiškienė. Utena. 2001. P. 214.

209 Bazaras R. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Utena: 
UAB „Utenos spaustuvė“. 1998. P. 149.

210 Bliznikienė R. Utenos „Saulės“ gimnazija. Utena: 
UAB „Utenos spaustuvė“. 2003. P. 37.

211 1937 m. balandžio 3 d. Įsakymas B/12 (Pasire-
miant Vidurinių mokyklų Įstatymo 25 str. (Vyr. Žin. 
Nr. 541, eil. 3759) „Vidurinių mokyklų mokytojų cenzo 
taisyklėmis“ (Vyr. Žin. Nr. 566, eil. 3929) ir pateiktais 
mokslo cenzo dokumentais).

212 Prūsas Z .  Utenos gimnazija 1932–1939: 
prisiminimai // Draugas. 1996. Kovo 16. Nr. 54. P. 3; 
Kovo 19. Nr. 55. P. 3.

chologijos mokslų daktaras, didelis vokiečių 
kultūros gerbėjas.

Vokiečių kalbos jis mūsų kaip ir neišmokė, 
nes nemokė. Ne jam buvo dėstyti gramatiką. Bet 
per vokiečių kalbos pamokas jis mus supažindino 
su gausia vokiečių literatūra, filosofijos ir psicho-
logijos mokslų pagrindais. Ypač mėgo Imanuelį 
Kantą. Buvo grynai jausmo, ne proto žmogus. 
Kaip ir Kantas, jis proto nevertino. Steponavičiaus 
pamokymai iš dalies mane lyg ir į bėdą įvarė. Jis 
dažnai kalbėdavo, kaip svarbu ugdyti valią. Tą 
jis ir savo pavyzdžiu rodė: žiemą, išsikirtęs ežere 
eketę, lįsdavo į tą eketę ir ten būdavo tol, kol il-
giau nebegalėdavo iškentėti. Jis pats atrodė labai 
sveikas: visuomet raudono veido, pilnas energijos. 
Pagalvojau: o gal ir gerai yra tas grūdinimasis!

aukšte yra padaryti lentynų žemėlapiai, 
kurie turint reikiamos knygos šifrą padeda 
ją greitai surasti. Vartotojų aptarnavimo sky-
riaus vedėjas taip pat priduria, kad greitai 
bibliotekos sistemoje bus įdiegta programa, 
kuria naudojantis skaitytojas jau savo kom-
piuterio ekrane galės pamatyti kurioje skai-
tykloje ir lentynoje yra jo norima knyga. 

MKIC – vieta tiek pelėdoms, 
tiek vyturiams

Turbūt didžiausią džiaugsmą stu-
dentams sukėlė MKIC darbo laikas. Abu 
pašnekovai sutinka, kad bent jau dabar 

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras – vieta, 
skirta rasti, apdoroti, perprasti ir skleisti informaciją

Dalia VALIKONYTĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto paveldo informacijos ir komunikacijos magistro studijų I kurso studentė

toks darbo laikas tikrai pasiteisino. „Iki 
pirmos valandos nakties būna apie šimtą 
skaitytojų, o po to iki kokios penktos ar 
šeštos valandos lieka keletas. Apie pusę 
septynių ryto pradeda rinktis nauji skaity-
tojai. Naktimis dirbantis bibliotekininkas 
pasakoja, kad žmonės, liekantys bibliote-
koje per naktį, rimtai dirba, skaito, naršo 
elektroniniuose ištekliuose“, – apie naktinį 
bibliotekos gyvenimą pasakoja I. Krivienė. 
Naujoji biblioteka savo darbo ritmo nekeis 
ir vasarą. V. Grigas teigia, kad daugeliui 
dėstytojų vasarą yra pats darbymetis ruo-
šiantis paskaitoms, todėl jie drąsiai galės 
tai daryti MKIC, taip pat vasaros viduryje 
atvažiuoja Erasmus studentai, kurie savo 

lietuvių kalbos žinias galės kuo puikiausiai 
tobulinti naujojoje bibliotekoje. 

Universiteto 
bibliotekoje laukiami visi

Naujasis VUB padalinys laukia visų sie-
kiančių žinių. Pastatas atitinka visus jam ke-
liamus reikalavimus, todėl jame skaityti gali 
ir neįgalieji. MKIC yra specialus kambarys, 
kuriame įrengtos darbo vietos, pritaikytos 
judėjimo negalią turintiems ar įvairaus ūgio 
žmonėms – stalai yra reguliuojamo aukščio. 
Aklieji reikiamą literatūrą galės konvertuoti 
į Brailio šriftą arba paversti garso įrašu. Taip 

ne tik biblioteka, bet ir Universitetas tampa 
priimtinesnis visiems siekiantiems mokslo. 
I. Krivienė džiaugiasi, kad Universitetas 
gali didžiuotis tokia gausia ir besiplečiančia 
biblioteka: „Miesto centre turime istorinę 
biblioteką, kurios kolekcijose ir erdvėse 
atsispindi Universiteto mokslo istorija ir čia 
visiškai nauja, moderni, šiuolaikiška biblio-
tekos dalis MKIC. Čia tas 1+1=1 neteisingos 
matematiškai formulės elementas, kad senoji 
dalis, istorija gyvuoja su naujom bibliotekos 
išraiškom.“ Todėl dabar norisi tik džiaugtis 
bibliotekos teikiamomis galimybėmis tiek 
miesto centre, tiek čia ir laukti, kokiomis dar 
patogiomis naujovėmis nustebins MKIC. 

Atkelta iš 6 p.

Lietuvos bibliotekos
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Žąsys Jonui Basanavičiui...
Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Iš Lenkijos okupaciją patyrusios mokytojos rankų – 1282 gyventojų parašai 
dėl valstybinės kalbos ir teritorinio vientisumo gynimo

LR Seime viešėjusi garbaus amžiaus bu-
vusi Dūkšto (Ignalinos r.) Švietimo skyriaus 
vedėja mokytoja Birutė Raginytė-Žemaitienė 
LR Seimo nario Algirdo Patacko padėjėjai 
Nijolei Balčiūnienei ir „Vilnijos“ draugijos 
pirmininkui habil. dr. Kazimierui Garšvai 
įteikė surinktus 1282 Lietuvos gyventojų 
parašus, kuriais jie pritaria reikalavimui 
ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir 
teritorinį vientisumą. Su B. Raginyte-Žemai-
tiene susitiko ir Tėvynės Sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos 
narys, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narys Vytautas Juozapaitis.

B. Raginytė-Žemaitienė parašus rinko 
Vilniaus universiteto (VU) Chemijos fakul-
tete, Dizaino kolegijoje, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto (VGTU) Ekonomikos 
fakultete, Lietuvos edukologijos universiteto 
(LEU) Istorijos ir Lituanistikos fakultetuose, 
gatvėse, prie parduotuvių, bažnyčių. 

Garbaus amžiaus, tačiau labai šviesaus 
proto ir atminties moteris gimė ir gyvena 
Ignalinos rajone, Vidiškių seniūnijoje, Ger-
veliškės kaime. Gerai prisimena Lenkijos 
okupacijos dešimtmečius ir tai, kaip iš visuo-
meninio gyvenimo, mokslo įstaigų  ir šeimų 

buvo stumiama ir naikinama lietuvių kalba, 
nutautinami Lietuvos gyventojai.

„Mums klasėje liepdavo taip dainuoti: 
„Kto ty jesteś? – Polak mały. – Jaki znak 
twój? – Orzeł biały?“ (Kas tu esi? – Mažas 
lenkas. – Koks tavo ženklas – Erelis baltas?). Bet 
liepdavo dainuoti ne visą sakinį, o po vieną 
žodį. Taip ir sėdėdavom, linguodavom ir 
dainuodavom: „Kto ty, kto ty, kto ty.“ Tada 
mokytojas Alpatevskij iš Lenkijos, kuris nė 
žodžio lietuviškai nemokėjo, liepia dainuoti 
toliau: „Jesteś, jesteś, jesteś...“ ir duodam 
toliau linguodami. Niekada to nepamiršiu. 
Tarpusavyje lietuviškai kalbėti neleisdavo. 
Jeigu išgirsdavo, trenkdavo liniuote per del-
ną. Verkdavom, kai kurie net apsišlapindavo 
iš skausmo... Nepaklusniuosius klupdydavo 
ant aštrių akmenukų. Ir man tekdavo. Keliai 
būdavo kruvini“, – pasakoja B. Raginytė-
Žemaitienė.

„Lenkmetis Rytų Lietuvoje buvo bai-
sus“, – prisimena pašnekovė. Tuomet iš 
visuomeninio gyvenimo ir švietimo įstaigų 
prievarta ir bausmėmis buvo išstumta lietu-
vių kalba, ėmė kurtis lietuvių draugijos, ku-
riose buvo galima bendrauti gimtąja kalba.

„Mano senelis Nikodemas Luneckas 

„Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva, Birutė Raginytė-Žemaitienė, 
LR Seimo nario Algirdo Patacko padėjėja Nijolė Balčiūnienė su surinktais 1282 parašais 

dėl reikalavimo ginti valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą
Su Birute Raginyte-Žemaitiene susitiko LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto narys Vytautas Juozapaitis

augino žąsis, kurias varydavo parduoti į 
Vilnių, Salaką ir aplinkinius kaimus. Tai jis 
ir išgirdo, kad Vilniuje jau atidaryta pirmoji 
lietuviška mokykla ir jai vadovauja Jonas 
Basanavičius. (Pirmoji lietuviška gimnazija 
Rytų Lietuvoje įkurta 1915 m. spalio 9 d. ir va-
dinosi Jono Basanavičiaus, Mykolo Biržiškos ir 
Povilo Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos 
kurso pamokos. Direktoriumi paskirtas Mykolas 
Biržiška, lietuvių kalbos mokytojas. 1915 m. 
spalio 18 d. gimnazijoje prasidėjo pamokos lie-
tuvių kalba vilniečio turtuolio Pimenovo name, 
tuometinės Didžiosios Pohuliankos gatvėje, nr. 
14/17 (dabartinis Mindaugo ir J. Basanavičiaus 
gatvių kampas – aut. past.). Tuomet senelis, at-
važiavęs į Vilnių, pasiėmė keletą žąsų, kirvį ir 
nukeliavo ieškoti lietuviškos mokyklos ir jos 
vyriausiojo „apekūno“ (J. Basanavičiaus – aut. 
past.). Suradęs mokyklą ir patį J. Basanavi-
čių, mano senelis nukirto žąsims galvas ir 
įteikė jas J. Basanavičiui ir jo „prieteliams“, 
sakydamas: „Pone, jūs už lietuvybę, kur jūsų 
prieteliai, aš jiems irgi duosiu po žąsį. Jūs tik 
tverkite lietuvybę“, – prisimena B. Raginytė-
Žemaitienė. 

„Sunkus metas lietuviams buvo. Prisi-
menu, kaip mano tėvas Klemensas Raginis 

ir mama Marijona Luneckaitė-Raginienė 
pasakojo, kokius vargus patyrė, kol pakrikš-
tijo mane lietuvišku vardu Birutė. Krikštyti 
nusprendė Daugėliškyje. Kunigas buvo 
lenkas. Tik vėliau atsirado kun. Burba. Tai 
tas lenkas kunigas ir klausia: „Jakie imie?“ 
(Koks vardas?) „Birutė“, – atsako mano tėvai. 
„Tak czeba Tereska, albo Czeska, Krysia“, 
– nenusileido lenkų kunigas. Išvarė mus. 
Kiek vėliau pasigailėjo, nes suprato, kad 
mano tėveliai nenusileis ir dukrą krikštys 
lietuvišku, o ne lenkišku vardu. Ir vėl klau-
sia: „Jakie imie?“ Tėveliai ir krikšto tėveliai 
sako: „Birutė“. Kunigas vėl pasipiktino: „Jaka 
Birute, u mnie pies Birute!“ (Kokia dar Birutė? 
Mano šuns vardas Birutė!). Ir vėl išvaro tėvus 
su krikštatėviais ir naujagime mergaite ant 
rankų. Nekrikštija. Bet tėvai nenusileido ir 
kunigas, kad ir labai pykdamas, mane pa-
krikštijo Birutės vardu“, – lenkmečio vergovę 
prisimena B. Raginytė-Žemaitienė. 

P. S. Primename, kad parašai dėl reikala-
vimo ginti Lietuvos Respublikos valstybinę 
kalbą ir teritorinį vientisumą vis dar renkami 
(http://peticijos.lt/visos/71086).

Autorės nuotr.

ir Baltarusijos kilusius jaunuolius. Vokiška 
universiteto dvasia ir dėstomoji vokiečių 
kalba traukė Šiaurės Lietuvos dvarininkų ir 
reformatų religinės bendruomenės jaunimą. 
Susiformavo studijuojančiųjų nepotinė 
tradicija (vieni kitus protegavo). 

Tartu universitetas 1802−1918 m. paren-
gė nemažą būrį iš Lietuvos kilusių įvairių 
profesijų specialistų. Per šį laikotarpį buvo 
imatrikuliuoti 1438 studentai iš Lietuvos. 
Deja, iki 1880 m. tik apie pusę visų imatri-
kuliuotųjų, baigę studijas, dirbo arba gyveno 
Lietuvoje. Dauguma grįžusiųjų į Lietuvą iki 
baudžiavos panaikinimo buvo dvarininkai. 
Jie prisidėjo prie krašto agrarinės kultūros 
plėtros, žemės ūkio verslo pažangos. Ta-
čiau dvarai iki baudžiavos panaikinimo 
buvo valstiečių socialinio engimo ir dažnai 
lietuvių tautinės kultūros ignoravimo cen-
trai, po reformos – stambūs nuo valstiečių 
izoliuoti ūkiai. Išimtį sudarė demokratiški 
dvarininkai Karpiai, Oginskiai, Zubovai, 
Putvinskiai, Tiškevičiai, iš Tartu universiteto 
absolventų – Leonas Petkevičius, Pranciškus 
Gedgaudas, Kleopas Dimša ir kt. Didesnę 
įtaką galėjo turėti ir turėjo gydytojai ir vais-

Lietuvos jaunimo studijos Tartu universitete 
1802–1918 m. ir jų istorinė reikšmė 

tininkai, kurie sudarė antrą pagal gausumą 
grįžusiųjų į Lietuvą absolventų grupę. Dar 
arčiau visuomenės stovėjo mokytojai, evan-
gelikų reformatų dvasininkai, bet jų dalis 
tarp grįžusiųjų buvo dar mažesnė.

Populiariausios specialybės tarp iš Lietu-
vos kilusių studentų buvo medicina, tikslieji, 
veterinarijos, agronomijos, gamtos ir teisės 
mokslai. Mažiausiai rinktasi studijuoti isto-
rijos ir filologijos mokslus. Medikai sudarė 
daugiau kaip pusę visų studentų, teisininkai 
– apie penktadalį. Būtent šios specialybės 
teikė galimybę grįžti į savo kraštą, tačiau tik 
nedaugelis tuo pasinaudojo. Užtat gerokai 
daugiau universiteto absolventų: medikų, 
teisininkų, vaistininkų – atvykdavo į Lietuvą 
dirbti iš kitur, pirmiausia iš Latvijos.

Studentų socialinė struktūra rodo, kad 
iki pat XIX a. 8 dešimtmečio daugumą  
sudarė bajorai, 1886−1895 m. ir 1916−1918 
m. – miestiečių vaikai. Nuolat nemažą dalį 
studentų sudarė inteligentų: gydytojų, vais-
tininkų, teisininkų, karininkų ir kt. vaikai. 
Žymesnis iš valstiečių kilusių studentų 
skaičius pasirodė tik pačioje XIX a. pabaigo-
je–XX a. pradžioje, ypač po 1905 m. tautinio 

sukilimo. Per visą 1802−1918 m. laikotarpį 
valstiečių kilmės studentai sudarė 11 proc. 
Šis santykis yra artimas lietuvių tautybės 
studentų santykiui su kitų tautybių Lietuvos 
studentais. Atskirais XIX a. pabaigos – XX a. 
pradžios penkmečiais jis siekdavo 20 ir net 
25 procentus.

Lietuvių studentų organizuotą visuome-
ninę veiklą plėtoti padėjo nuo 1895 m. slap-
tai, o nuo 1906 m. legaliai veikusi Lietuvių 
Dorpato studentų draugija. 1909−1915 m. 
ji turėjo 71 narį. Jai priklausė universiteto 
ir Tartu veterinarijos instituto studentai 
bei medicinos kursų klausytojai. Lietuvių 

Dorpato studentų draugija stiprino tautinės 
tapatybės savimonę, saviraišką ir ugdė ben-
dro darbo savo Tėvynei sampratą.

Tartu universitetas išugdė didelį būrį 
Lietuvos inteligentijos, kuri prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo ir jos plėtojimo, 
prie Lietuvos universiteto įsteigimo, sveika-
tos apsaugos, teisės ir politinio gyvenimo 
normų tolesnės raidos, sustiprino lietuvių 
ir estų tautų bendravimą. Tartu universiteto 
absolventų įgytos žinios turėjo svarią įtaką 
mokslo plėtrai Lietuvoje ir padarė universi-
tetą lietuvių kultūros sudėtine dalimi. Todėl 
jis mums yra artimas ir brangus. 

Atkelta iš 7 p.

Mieli laikraščio „Voruta“ skaitytojai ir prenumeratoriai,
prašome pasinaudoti savo teise paaukoti mūsų įstaigai iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos pagal 

Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą.
Įmonės rekvizitai:
Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas.
Adresas: Trakai, Naujoji g. 16 LT-21111
Įmonės kodas: 181392738.
Prašymus (FR0512) prašome siųsti el. paštu: vmi@vmi.lt arba laišku į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos skyrių pagal gyvenamąją vietą bei galima nuvykti į VMI pagal gyvenamąją vietą ir 
prašymą pateikti vietoje.

„Vorutos“ redakcija
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Kunigo metraštis
Lietuvos bažnyčios istorija

Vytautas ČESNULIS, Vilnius
Apie Prano Bieliausko knygą „Dienoraštis. 1920–1957“

P. 67–69: dokumente ir jo vertime – II 
oddział St. Gen. Def. Politycznej… // 
Vietoje St. turėtų būti Szt., o visas įstaigos 
pavadinimas: II oddział Sztabu Generalnego 
Defensywy Politycznej – Politinės defenzyvos 
generalinio štabo II skyrius. Defenzyva buvo 
Lenkijos politinė policija, žvalgyba, bet ne 
gynyba, kaip išversta p. 68. Ślusarz (ne słu-
sarz) – šaltkalvis, o ne tekintojas. 

P. 70 – neišverstas užrašas kortelėje: pros-
ze zaraz wybrać list i zgłosić się po starym 
ukazanym Adrese od 3–4 p. południa. // Vie-
toj prosze turi būti proszę, p. – po. Užrašo verti-
mas: „Prašau tuoj pat paimti laišką ir atvykti 
anksčiau nurodytu adresu 3–4 val. po pietų.“ 
Dokumento lenkiškame originale rašoma, 
kad norėta užmegzti slaptą korespondenciją 
(poufną korespondencję; tik klaidingai parašyta 
korespondęcję), o lietuviškame vertime p. 71 
kalbama apie atvirą korespondenciją.

 Celentnykas (p. 71). // Lenk. Cielętnik 
(Telėtnikas, Veršidė). Taip vadintas sodas 
už Katedros Gedimino kalno papėdėje. Jame 
XIX a. buvęs aptvaras, kuriame laikyti verše-
liai vakcinai iš karvės raupų gauti.    

Lamžių galvų pasekmės (p. 75). // 
Užuomina į to meto Lomžos vyskupijos 
vadovybės šovinistinę politiką.

Apiekos Spulečnos skyrius (p. 76). // 
Socialinio aprūpinimo skyrius (lenk. opieka 
społeczna).

Komentaras p. 77: neva Kalesninkų kle-
bonu 1927–1930 m. buvo Dominikas Pieška. 
// Kalesninkuose 1904–1933 m. buvęs tik 
vienas klebonas – Mykolas Rudzis. Vikaras 
Pieška, čia dirbęs 1922–1930 m., kartais pava-
duodavęs M. Rudzį ir su klebono teisėmis.

Lingua vernacula (lot., p. 91). // Ne 
gimtoji, o vietinė, čionykštė kalba.    

„Brangus ir mylimas Teodorai!” (p. 91). 
// Čia ir p. 92 P. Bieliauskas tarsi kalbasi su 
kun. Teodoru Braziu, 1923 m. gruodžio mėn. 
persikėlusiu į Kauną.

Komentaras p. 98: Vilniaus arkivyskupas 
nuo 1925 m. gruodžio iki 1926 m. vasario 
buvo J. Ciepliakas. // 1925 m. vasario 10 d. 
Vilniaus vyskupiją pertvarkius į arkivysku-
piją, pirmuoju arkivyskupu gruodžio 14 d. 
paskirtas Janas Batistas Cepliakas (Cieplak). 
Ingresas buvo numatytas 1926 m. kovo 25 
dienai. Tačiau jos Cepliakas nesulaukė: 
1926 m. vasario 17 d. JAV Naujojo Džersio 
valstijoje mirė nuo plaučių uždegimo ir tik 
palaidotas Vilniaus katedroje.

J. M. Vyskupas (p. 100). // Vyskupas 
Jurgis Matulaitis.

Asekuracijos 100 rl. (p. 101). // 100 
rublių draudimo mokesčio. Bieliauskas 
apsirikęs dėl pinigų pavadinimo: nuo 
1924 m. gegužės 1 d. Lenkijoje kursavo 
zlotai, kuriuos jau kitoje „Dienoraščio“ 
eilutėje mini ir pats kunigas. Rublius jis dar 
painioja ir 1929 m. (p. 120).

Valakai (p. 103). // Italija.
„Atgiedojimas „Ratos“ tai jau nonsensas“ 

(p. 103). // Kalbama apie daina virtusį pa-
triotišką, antivokišką Marijos Konopnickos 
eilėraštį Rota. Lenk. rota – dviprasmis žodis, 
reiškiantis kareivių kuopą ir priesaikos tekstą. 
M. Konopnickos atveju – antroji prasmė.

„...Bijota, kad nepasikartotų Sofijos 
atsitikimai“ (p. 104). // Turimi galvoje 
1923 m. įvykiai Bulgarijoje, kai birželio 9 d. 
buvo nuversta A. Stambolijskio vyriausybė, 

po to vykęs gaivališkas antifašistinis 
pasipriešinimas ir pralaimėjęs rugsėjo 23–29 
d. sukilimas. 

Komentaras p. 105: „Krengelio salė – ne-
toli Didžiosios gatvės“. // Krengelio sale 
Vilniuje vadinosi salė Liejyklos gatvėje 
(tarybiniais metais –  „Dinamo“ sporto salė).  
Komentaras p. 107: Lenkijos prezidentas I. 
Mošickis. // I. Moscickis (Mościcki). Vėliau 
(p. 265) komentatorius nemokės perskaityti 
prezidento bendrapavardžio kun. A. Mos-
cickio pavardės.  

Denunciatorius (p. 111). // Pakomen-
tuota kaip pranešimas. Tačiau jis reiškia 
skundiką. Lenk. denuncjować, denuncja-
cja – įskųsti, įskundimas.

Lapos [Lapės] p. 112. // Nebent Lie-
ponys už kelių kilometrų nuo Valkininkų 
geležinkelio stoties.

Wielebny oczeze (lenk., p. 115, du kar-
tus). // Turėtų būti Wielebny ojcze. 

Išnaša p. 128: „Zaviasai – gyvenvietė 
netoli Maišiagalos...“ // Tačiau tai Laz-
dėnai prie Vilniaus–Kauno plento šiapus 
Vievio. Taip lenkai vadino šį savo pasienio 
su Lietuva punktą. Iš Lietuvos pusės buvo 
Skirmantiškių sienos perėjimo punktas.

„Šiandien lenkų L. O. P. diena“ (p. 131). 
// Bene turima galvoje 1918 m. vasario 9 d., 
kai vykstant Bresto taikos deryboms Vokieti-
ja ir Austrija-Vengrija pasirašė atskirą sutartį 
su Ukrainos Centrine Rada ir prie Ukrainos 
buvo prijungtas Chelmo kraštas. Vokietijai 
karą pralaimėjus ir Tarybų Rusijai anulia-
vus Bresto sutartį, Chelmo žemė pripažinta 
Lenkijai. Suvokti abreviatūrą kaip 1918 II 09 
padeda ir vysk. Bandurskio pamokslas.    Tęsinys kitame numeryje
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„Voruta“ Lucko universitete
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

2011 m.  spal io  6–8 d.  Voluinės 
n a c i o n a l i n i a m e  L e s ė s  U k r a i n k o s 
universitete Lucke vyko X tarptautinė 
mokslinė konferencija iš ciklo „Šv. Bazilijaus 
Didžiojo ordinas“ (ši konferencija tai 5-oji, 
kuri organizuota Ukrainoje, kitos penkios 
vyko Lietuvoje). Konferencijai didelį dėmesį 
skyrė ir nacionalinis Lietuvos istorijos 
laikraštis „Voruta“: „X tarptautinė mokslinė 
konferencija Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui 
Lucke“ (2012 m. gegužės 12 d., Nr. 10–
liepos 7 d., Nr. 14, p. 14). 

Rytų Europos nacionalinis Lesės Ukrain-
kos universitetas 2010 m. rudenį (tuomet 
jis vadinosi Voluinės nacionaliniu Lesės 
Ukrainkos universitetu) iškilmingai pami-
nėjo 70-ąsias savo veiklos metines.

Universitete veikia 5 institutai, 11 
fakultetų, technologijos ir verslo koledžas, 
muziejai, mokymo centrai ir kiti padaliniai. 
2011 m. universitete dirbo apie 700 
pedagoginio profilio specialistų, mokėsi 
apie 14 tūkst. studentų (dieninis skyrius 
7, 5 tūkst. ir neakivaizdinis – 6, 5 tūkst.; 
vakarinio skyriaus neturi). Yra 45 specialybės 
bakalaurų, 38 magistrų, dirba 50 habilituotų 
daktarų – profesorių ir 480 kandidatų (pas 
mus tai mokslų daktarai).

Biologijos mokslų daktaras (pas 
mus habilituotas) profesorius Igoris 
Jaroslavovičius Kocanas, nuo 2005 m. 
išrinktas rektoriumi Voluinės valstybinio 
(nuo 2007 m. nacionalinio) Lesės Ukrainkos 
universiteto rektoriumi, itin džiaugiasi 
universiteto vardo garsinimu kitose šalyse. 
Tad publikacijos „Vorutos“ laikraštyje buvo 
viena sąlygų, pratęsusių mūsų, svečių iš 
Lietuvos, vizito laiką.

Žinant ir priimamajame stebint rektoriaus 
užimtumą, mes, atvykusieji iš Lietuvos: 
Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas 
vienuolis bazilijonas t. Pavlo Jachimec ir šio 
straipsnio autorė – prašėme penkių minučių 
priėmimui. Tačiau rektorius prof. I. Kocanas 
skyrė mums beveik valandą laiko: džiaugėsi 

Rytų Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto Lucke rektorius
 prof. Igoris Jaroslavovičius Kocanas (dešinėje) susipažįsta su „Vorutos“ laikraščiu. 

Apie laikraštį pasakoja dr. Aldona Vasiliauskienė

Rektoriaus prof. Igorio Jaroslavovičiaus
 Kocano kabinete ant sienų matyti kryžius, ikonos, 

Lesės Ukrainkos portretas. Ikonos matyti ir pro 
praviras privataus kambarėlio duris. Rektorius 
prof. Igoris Jaroslavovičius Kocanas (kairėje) 

su svečiais iš Lietuvos: t. Pavlo Jachimec OSBM 
(dešinėje) ir dr. Aldona Vasiliauskiene (viduryje)

matydamas kunigą vienuolį bazilijoną 
t. Pavlo, mat ir pats rektorius, kaip sakėsi 
esąs graikų apeigų katalikas ir, nepaisant 
politinių pokyčių, drąsiai liudija savo Rytų 
(Graikų) apeigų katalikų tikėjimą.

Tą supratome pamatę jau priimamajame 
kabančią ikoną. Be to, rektoriaus kabinetą 
ir netgi specialių kambarėlį, į kurį rektorius 
kviečiasi itin garbius ir brangius svečius, 
puošė ikonos, kryžius, Lesės Ukrainkos 
portretas. 

Rektorius prof. I. Kocanas labai susido-
mėjo nacionaliniu Lietuvos istorijos laikraščiu 
„Voruta“, džiaugėsi, matydamas nuotrauko-
se Lucko universiteto darbuotojus, gėrėjosi 
kokybišku leidybiniu darbu. Apie laikraštyje 
publikuojamų straipsnių tematiką kalbėta 
ir prie kavos puodelio. Džiugu, kad Rytų 
Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos uni-
versiteto rektorius prof. Igoris Jaroslavovičius 
Kocanas, aukštai įvertindamas „Vorutą“, pra-
šė perduoti redaktoriui Juozui Vercinkevičiui 
ir visam kolektyvui nuoširdžiausią padėką ir 
pasveikinimą... 

Į Lucką susitikimui su  Rytų Europos 
nacionalinio Lesės Ukrainkos universite-
to rektoriumi I. Kocanu vykta su Šiaulių 
universiteto (ŠU) misija: perduoti ŠU 
rektoriaus pasirašytas padėkas už pagal-
bą 2011 m. Lucko universitete rengiant X 
tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą 
Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Rektorius 
prof. I. Kocanas pažadėjo atvežtas padėkas 
iškilmingai įteikti universiteto prorektorei 
mokslo reikalams prof. Svetlanai Vitaljev-
nai Gavriliuk, Istorijos fakulteto dekanui 
doc. dr. Anatolijui Georgijevičiui Švabui bei 
Senųjų ir vidurinių amžių istorijos katedros 
vedėjai doc. dr. Oksanai Mikolajevnai Karli-
nai. Už didžiulę mecenatorišką paramą ŠU 
padėka palikta ir Voluinės gubernatoriui 
Borysui Petrovičiui Klimčiukui.

Dėkodamas už atvežtą iš Lietuvos duoną 

rektorius sakė, kad skanesnės duonos jam 
netekę ragauti. Svečiai iš Lietuvos parsivežė 
rektoriaus padovanotus jubiliejinius univer-
siteto leidinius bei Lesės Ukrainkos „Miško 
giesmė“ naują leidinį.

Universiteto Istorijos fakultete susitikta 
su doc. dr. Oksana Karlina. Ir susitikime 
su rektoriumi, ir susitikime su O. Karlina 
aptarta 2011 m. Lucke vykusi X konferen-
cija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, 
pasidžiaugta, kad 11 pranešimų, parengtų 
kaip moksliniai straipsniai, išspausdinti 
Lucko universitete leidžiamame mokslo 
darbų rinkinyje „Науковий вісник. Сeрія: 
Історичні науки“ pirmame skyriuje (2011, 
t. 23, p. 4–75). Į Lietuvą parvežta ir šių 
leidinių.

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

Kunigas Čibiras Vladui Drėmai užsakė kun. 
P. Bieliausko portretą kaip asmeninę 

dovaną pastarojo kunigavimo jubiliejui 
pažymėti (1936). Dabar portretas yra Valkininkų 

bažnyčios zakristijos II aukšte. 
Žvaigždro Drėmos nuotr. Plačiau – „Voruta“,

 2011 m. sausio 7 d. Nr. 1 (715), p. 3
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Lietuviai Rusijoje

Lietuviai Rusijos laivyno kūrimo lopšyje
Alfonsas KAIRYS, Vilnius

Voronežas – tai miestas, nutolęs nuo 
Lietuvos per kelis šimtus kilometrų, bet 
turįs tiesioginių sąsajų su ja. Ryškiausios 
sąsajos buvo per I pasaulinį karą, kai 
1915 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. čia atvyko 
daugiau nei du tūkstančiai lietuvių karo 
pabėgėlių – darbininkų, mokinių. Nuo 
pat pirmos dienos be įsikūrimo vargų 
prasidėjo švietėjiška veikla. Įkurtos dvi 
gimnazijos: berniukų ir šiek tiek vėlėliau – 
mergaičių, 2 dviklasės mokyklos, „Saulės“ 
draugijos kursai mokytojams... Moksleiviai 
apgyvendint i  10-ty je  bendrabučių. 
J. Jablonskis, J. Balčikonis, S. Kymantaitė-
Čiurlionienė, J. Damijonaitis, P. Mašiotas, 
M. Šikšnys, Z. Žemaitis – mokytojai, mokę 
gimnazistus prie Voronežo upės krantų. 

Veikė spaustuvė: joje greta kitų 
leidinių išspausdintas J. Jablonskio „Mūsų 
žodynėlis“, kurio viršelyje parašyta: „Vargo 
mokyklos“ priedėlis, surinko Rygiškių 
Jonas, „Lietuvių spaustuvė Voroneže, 
1918 m.“ Tai lietuvių–rusų kalbų žodynėlis, 
skirtas jaunam ir senam, kad lengviau būtų 
galima susikalbėti su lietuvius supusiais 
kitakalbiais. Voroneže jis parengė ir išleido 
lietuvių kalbos skaitinius „Vargo mokyklai“ 
(1916), vadovėlį „Aritmetika. Mokslo 
pradžia ir terminai“ (1917).  Moksleiviai leido 
„Ateities spindulius“, „Inkarą“, Jaunuolių 
kankles“, „Mūsų kardą“, Aušrinę“, „Sūkurį“, 
„Ugnelę“, „Atžalą“, ėjo „Lietuvių balsas“, 
„Vadas“, „Varpas“, kiti laikraščiai. 

Virė kultūrinis gyvenimas: veikė 
choras, statomos lietuvių autorių pjesės, 
dažnai koncertuojama. Čia gyvenančiais 
lietuviais, kaip ir į kitas vietas pabėgusiais 
(pasitraukusiais),  rūpinosi Lietuvių draugija 
nukentėjusiems dėl karo šelpti. Karui 
baigiantis, kai kurie atvykusieji liko gyventi 
Voroneže, o kiti, remiantis doc. dr. Vidos 
Pukienės straipsniu „Voronežas – lietuvių 
švietimo židinys Rusijoje I pasaulinio karo 
metais“, grįžo į Lietuvą. Tokių buvo 1392. 

Daugiau nei po šešių dešimtmečių 
iniciatyvios rusų kalbos ir literatūros 
mokytojos Nadeždos Tyšaninovos dėka 
Voroneže, 73-ojoje vidurinėje mokykloje, 
įsikuria Lietuvių kultūros ir literatūros 
muziejus, pavadintas lietuvių poeto Juliaus 
Janonio vardu. Kodėl jo vardu? Ogi todėl, 
kad J. Janonis kartu su pabėgėliais atvyko 
į Voronežą ir mokėsi berniukų gimnazijoje. 
Čia gimė ne vienas jo eilėraštis. 

Muziejaus ekspoziciją sukurti padėjo iš 
Lietuvos atvykę specialistai: Vilniaus rašytojų 
muziejaus Komplektavimo ir eksponavimo 
skyriaus vedėja Nastasija Keršytė bei Vilniaus 
„Dailės“ kombinato darbuotojai. Ekspozicijoje 
atsispindi ne tik J. Janonio, bet ir kitų Lietuvos 
rašytojų kūryba, Lietuvos istorija, mūsų me-
nas: drožyba ir kt. Jis, muziejus, atvėrė duris 
1981 m. balandžio mėn. 5 d. J. Janonio 85-ųjų 
gimimo metinių proga. Muziejus gausiai 
lankomas ir dabar: buvusi jo vadovė N. Ty-
šaninova sako, kad nuo jo įsikūrimo iki 2004 
m. jį aplankė per 23 000 žmonių: pirmiausiai ji 
mini buvusį Lietuvos Respublikos ambasados 
Rusijos Federacijoje kultūros atašė, žinomą ir 
visų gerbiamą, mylimą Juozą Budraitį, vieti-

nius rašytojus Jevgenijų Novočichiną, Viktorą 
Pankratovą, poetus Piotrą Prudkovskį (gimė 
Vilniuje ir gyveno netoli Šv. Onos bažnyčios), 
Olgą Kretovą... 

Man, kaip Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Vyriausybės 
atstovui, teko lankytis Voroneže 2004 m. 
Lankymosi tikslas – padėti įkurti Voronežo 
lietuvių draugiją, rasti ryšius tarp Šiaulių 
J. Janonio vidurinės mokyklos (dab. gim-
nazijos) ir Voronežo 73-osios vidurinių 
mokyklų, pasidomėti, kuo Lietuva gali pa-
dėti Lietuvių kultūros muziejui, man regis, 
vieninteliam Rusijoje, pavadintam lietuvio 
poeto vardu. Susitikimuose su miesto meru, 
Kultūros skyriaus, muziejaus darbuotojais 
išgirdau daug šiltų žodžių apie Lietuvą, 
tarėmės, kad, galbūt, tęsiant tradicijas (yra J. 
Janonio gatvė, Lietuvių skersgatvis) galima 
vieną iš alėjų pavadinti Lietuvių alėja (tokį 
pasiūlymą pateikė miesto dūmos deputatas 
Sergejus Vorobjovas), kalbėjome apie mu-
ziejaus papildymą naujais eksponatais, apie 
lietuvių draugijos įsteigimą: juk Voroneže 
lietuvių esama ne vieno ir ne dviejų. Taip 
be didelių vargų gimė Voronežo lietuvių 
draugija, pasivadinusi „Naujos saulės“ 
vardu. Vėlgi: kodėl tokiu vardu? Atsaky-
mas paprastas: pagerbiant I pasaulinio karo 
metais veikusią ir lietuvybę puoselėjusią 
„Saulės“ draugiją. Tik ką įkurtos draugijos 
pirmininke tapo Marytė Prudnikova, bet, 
aišku, pirmuoju smuiku, kaip sakoma, griežė 
muziejaus vadovė, nuostabi Lietuvos draugė 
N. Tyšaninova (dab. muziejui vadovauja 
rusų kalbos mokytoja Olga Chromych). 
Pirmas darbas, kurį atliko draugija, tai para-
ma Voroneže gyvenančiai ir visų pamirštai 
buvusio Vilniaus pedagoginio instituto (dab. 
Lietuvos edukologijos universitetas) dėsty-
tojai, „Rusų kalbos vadovėlio“ lietuviams 
autorei Jekaterinai Prošajevai. Jai padėti 
materialiai pažadėjo Voronežo vicemeras 
Jurijus Kretininas... 

Aplankęs muziejų, pamačiau, kad, be 
abejo, daug ką reikėtų jame keisti, pirmiau-
sia, kalbėtina apie ekspoziciją: ji papildytina 
naujais šiuolaikinių mūsų rašytojų kūriniais. 
Ir tai įmanoma, ir tai dabar daroma. 

Tais pat metais Lietuvoje jau lankosi 
Voronežo mokinių, mokytojų delegacija. 
Ją svetingai priima Šiaulių J. Janonio gim-
nazija, o 2006 m. Šiauliai atvyksta į miestą, 
prie kurio Petro I įsakymu kūrėsi Rusijos 
laivynas. Štai ką apie šią išvyką rašo 2006 m. 
balandžio 13d. laikraštis „Šiaulių kraštas“: 
„Iš Voronežo grįžo Šiaulių J. Janonio gimna-
zijos delegacija, dalyvavusi poeto J. Janonio 
110-ųjų gimimo metinių minėjime. Kartu 
su šiauliečiais į Voronežą vyko rašytoja 
Gintarė Adomaitytė, Panevėžio lėlių teatro 
režisierius Antanas Markuckas ir poetas 
bei fotografas Ričardas Šileika. (....) penkias 
dienas Voronežo 73-ojoje vidurinėje moky-
kloje lietuvių ir rusų kalbomis skambėjo J. 
Janonio eilės, dainos, pasirodė ansambliai. 
Ketvirtį amžiaus ši mokykla turi J. Jano-
nio muziejų, kurio ekspozicijoje nemažai 
informacijos ir apie kitus iškilius lietuvius 
menininkus – Justiną Marcinkevičių, Juozą 

Grušą, Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir 
kitus...“ Tokių vakarų, kuriuose atsispindi 
lietuvių ir rusų kultūrų sąsajos, muziejuje 
gausu ir dabar. 

O nuo prie Lėlių teatro (toje vietoje per 
I pasaulinį karą buvo lietuvių gimnazija) 
pritvirtinto bronzinio Poeto bareljefo, kurį 
sukūrė žymus Lietuvos skulptorius prof. 
Konstantinas Bogdanas, į ryte skubančius 
ir vakare grįžtančius po darbų žiūri visada 
jaunas lietuvių poetas Julius Janonis (įrašas 
bareljefe rusų kalba: „Gimnazijoje, buvusioje 
šioje vietoje, nuo 1915 m. rugpjūčio mėn. 

iki 1916 m. sausio mėn. mokėsi pirmasis 
proletarinis Lietuvos poetas Julius Janonis“), 
žiūri Lietuva. 

O draugija... draugija tik vegetuoja. Išvy-
kus pirmininkei M. Prudnikovai toliau nuo 
Voronežo, prigeso ir žmonių, susibūrusių ar 
suburtų draugėn, noras ką nors veikti. Reikia 
naujų veidų, tokių kaip žurnalistas Viktoras 
Bartas, jo žmona Alina, daug rašančių apie 
Lietuvą, ir dar daug kitų. Reikėtų  pakurstyti 
pradėjusią degti ugnį... 

Nuotr. iš autoriaus archyvo

Muziejaus vadovė Nadežda Tyšaninova kartu su apie Lietuvą rašančiais 
žurnalistais Viktoru ir Alina Bart

Voronežiečių delegacija Šiaulių J. Janonio gimnazijoje. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės –
gimnazijos direktorius Rimas Budraitis, antra – J. Janonio lietuvių kultūros ir literatūros 

muziejaus vadovė Nadežda Tyšaninova ir Voronežo 73-osios vidurinės mokyklos mokiniai, 
kurie mokosi lietuvių kalbos

Pasitarime su miesto meru aptariami lietuvių reikalai VoronežeVieta, kur būta lietuvių gimnazijos (dab. Lėlių teatras)
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Santykiai su Lenkija – partnerystė ar vasalystė?
Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas, asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas, Kaunas

Dviejų asimetriškų valstybių – Lietu-
vos ir Lenkijos – santykiai vertinami labai 
nevienodai. Mat Lenkija partnerystę su 
Lietuva įsivaizduoja kaip savo interesų 
besąlygišką įgyvendinimą Lietuvoje. Dalis 
Lietuvos politikų Lenkijos ultimatumus, 
deja, traktuoja kaip teisėtus, o Lenkijos 
priekaištus priima per smurtautojo nu-
skriaustos moters savivoką: „Gal aš tikrai 
kalta?“ Šiuo nepagrįstu kaltės jausmu tie 
politikai stengiasi užkrėsti ir visuomenę, 
teisindami nuolaidų Lenkijai būtinybę ar 
mainydami jas į „trupinį aukso, gardaus 
valgio šaukštą“ (V. Kudirka). 

Iš visų kaimynių tik Latvija draugystei 
su Lietuva nekelia jokių išankstinių sąlygų, 
reikalavimų ar ultimatumų. Be to, Latvijos 
santykiai su Lenkija irgi yra orūs, dalykiški, 
galima sakyti, pavyzdiniai. Šie santykiai 
rodo, kad Lenkija su mažomis kaimynėmis 
moka elgtis ir mandagiai, kad Lenkijos ir 
Lietuvos asimetrija tikrai nėra pretekstas 
vienos diktatui ir kitos beatodairiškam 
nuolankumui. Lenkijos ir Latvijos santykių 
pavyzdys būtų paskata Lietuvai „perkrau-
ti“ santykius su Lenkija valstybinio orumo 
pagrindu, pelnant partnerio pagarbą ne 
nuolaidomis (jomis pagarba niekada nepel-
noma), o atviru savo nacionalinių interesų 
deklaravimu šalies viduje ir jų gynimu. 
Būtina taip pat akcentuoti, kad negalima 
reikalauti pariteto tarp skirtingo dydžio ir 
skirtingos tautinės sudėties valstybių.

Kas stumia į aklavietę?

Buvęs Sąjūdžio veikėjas, o vėliau VSD 
vadovas, diplomatas M. Laurinkus ne-
dvejodamas rėžia: „Santykiai su Lenkija 
stumiami į aklavietę“ (Lietuvos rytas, 2013 
04 06). Iš straipsnio taip ir neaišku, kas juos 
ten stumia: Lietuvos lenkų rinkimų akcija 
(LLRA), akademikas A. Tyla ar signataras 
R. Ozolas? Pati Lenkija, anot M. Laurinkaus, 
lyg ir niekuo dėta, nes jos „Senatas rūpinasi 
tautiečiais svetur“. Tai gal derėtų pasiūlyti 
Lenkijai rūpintis „tautiečiais svetur“ vieno-
dai visose šalyse, o ne išskirtinai Lietuvoje? 
Kur Lenkijos reikalavimas rašyti lenkiškai 
Latvijos piliečių lenkų pavardes? Kur Len-
kijos reikalavimas keisti Latvijos tautinių 
bendruomenių Švietimo įstatymą ir suteikti 
lengvatas ten laikant valstybinį latvių kalbos 
egzaminą? Kur Lenkijos Senato rūpinimasis 
penktadaliu (10 000) visų Latvijos lenkų, iki 
šiol neturinčių Latvijos pilietybės? Kur Len-
kijos reikalavimas JAV vyriausybei steigti 
valstybės išlaikomas lenkų mokyklas? O juk 
JAV gyvena 10 mln. lenkų!

„O Kremliui to ir reikia“, – toliau 
protauja M. Laurinkus. Gryna tiesa! To-
dėl Kremlius ir įliejo į LLRA savo Rusų 
aljansą. Ir dar „Lietuvos liaudies partiją“ 
pridėjo. Ar Lenkija to nemato ir nežino? 
Puikiausiai mato ir žino, nes rinkimams į 
Seimą spalio mėn. tą kompaniją sutartinai 
ir darniai rengė abi ambasados – Lenkijos 
ir Rusijos. Todėl nereikia šunų karti vien 
ant Kremliaus – vidinė destrukcija LLRA 
rankomis Lietuvoje solidariai koordinuo-
jama tiek iš Maskvos, tiek iš Varšuvos. Tad 
gal straipsnio antraštę reikėjo formuluoti 
taip: „Lenkija santykius su Lietuva stumia 
į aklavietę“? To paties choro kai kurie ana-
litikai tvirtina, kad „vaidydamiesi su len-
kais, nebūsim patrauklūs ir šiauriečiams“. 

Tačiau lazda turi du galus – ar bus kam pa-
traukli Lenkija, akivaizdžiai vaidydamasi 
su Lietuva? Juo labiau kad vaidus ir įvairias 
pretenzijas kelia ne Lietuva, o Lenkija, ro-
dydama Europai, kad nesugeba sugyventi 
su keleriopai mažesne kaimyne, kas dar 
labiau gadina pačios Lenkijos įvaizdį.

Diplomatinių 
akibrokštų paradas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras L. Linkevičius, Vilniaus univer-
siteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institute skaitydamas paskaitą 
„Kas naujo Lietuvos užsienio politikoje?“, 
pakomentavo ir kontroversiškai vertinamą 
savo atsiprašymą Lenkijoje dėl Lietuvos 
Seime 2010 m. balandžio 8 d. svarstytų, bet 
nepriimtų asmenvardžių rašybos Lietuvos 
piliečių pasuose įstatymo pataisų. Savo 
atsiprašymą ministras motyvavo taip:

Tai buvo a. a. Lenkijos prezidento vizitas 
Lietuvoje, jis – mūsų didelis draugas, sąjun-
gininkas, užtarėjas. Jis atvažiavo. Tuo pačiu 
metu pateiktas visiškai neparuoštas, Seimo 
neišdiskutuotas, neišsiaiškintas įstatymas. 
Kas labai skaudu – ir prezidentui asmeniškai, 
ir visai tautai – kad jiems mūsų lyderių buvo 
žadėta išspręsti tuos dalykus. Aš tiesiog pri-
menu, aš nesigilinu. Pats faktas, kad įvyksta 
diplomatinis akibrokštas.

Pasvarstykim, kas čia laikoma diplo-
matiniu akibrokštu – ar Seimo posėdyje 
nuoseklus Konstitucijos nuostatų ir Kons-
titucinio Teismo sprendimo laikymasis, 
ar pats Lenkijos prezidento vizitas tokio 
įstatymo svarstymo dieną? Kokiu pretekstu 
jis staiga sumanė tą dieną atvykti į Vilnių? 
Gauti vasalinio Seimo dovaną? Daryti 
savo vizitu spaudimą Seimui? Bet ar tai 
ne diplomatinis akibrokštas? Tada kas iš 
tikrųjų turėjo dėl jo atsiprašyti? Diploma-
tinis akibrokštas buvo mūsų valdžios ponų 
tokių antikonstitucinių pažadų dalijimas 
Varšuvoje lenkų pareigūnams, net neturint 
tam įgaliojimų.

Diplomatinis Lietuvos „draugo, są-
jungininko ir užtarėjo“ akibrokštas buvo 
pirmųjų Lenko kortelių dalijimas Lietu-
vos piliečiams Vilniuje ir dar Lietuvos 
prezidento akivaizdoje (!) aiškinant, kad 
anie čia, Lietuvoje, atsidūrę „dėl sienų 
perstūmimo“. 

Diplomatinis Lenkijos premjero aki-
brokštas buvo jo staigus nesuderintas „vi-
zitas“ į Palangą po LLRA mitingo, surengto 
protestuojant dėl Švietimo įstatymo patai-
sų. Kitas jo akibrokštas buvo vos ne nuo 
altoriaus padarytas pareiškimas Vilniuje, 
kad nuo šiol Lenkijos santykiai su Lietuva 
būsią tokie, kokie būsią Lietuvos santykiai 
su jos lenkų bendruomene. 

Diplomatiniai kito Lenkijos prezidento 
akibrokštai buvo pirmiausia susitikimai su 
lenkų bendruomene, atvykus į Lietuvą Va-
sario 16-osios iškilmių proga, ir tik grįžtant 
į Lenkiją dalyvavimas šventės iškilmėse 
ir Lietuvos Respublikos prezidentės pa-
sveikinimas. Tai ne tik akibrokštas, bet 
ir šiurkščiausias diplomatinio protokolo 
pažeidimas bei pasityčiojimas iš valstybės! 
Publicistas L. V. Medelis paironizavo: 
„Galime pasvajoti apie tai, kad prezidentė 
pastebės grubų kišimąsi į Lietuvos vidaus 
reikalus ir aukštesnės politinės rasės at-
stovų pasivažinėjimus bei palakstymus po 
Lietuvą, pabrėžiant susitikimų su poros 
rajonų gyventojais svarbą didesnę nei susi-
tikimų su Lietuvos vadovais pirmenybė.“

Ir pagaliau ar ne diplomatinis akibrokš-
tas yra to paties aukšto svečio, šiemet irgi 
atvykusio į iškilmes šalies Nepriklauso-
mybės dieną, viešas džiūgavimas dėl savo 
tautiečių laimėtų parlamento rinkimų, 
vadinant tai Lenkijos pergale, šitaip pačius 
tautiečius laikant įrankiu savo šalies politi-
kai vykdyti kaimyninėje valstybėje? 

Komentuodamas studentams savo atsi-
prašymą, L. Linkevičius garsiai nusistebėjo, 
kad krikščioniška tauta save laikantiems 
lietuviams žodis „atsiprašau“ sukėlęs tiek 
aistrų. Tačiau dėl savo akibrokštų niekas 

iš anos šalies diplomatų neatsiprašė ir, 
atrodo, nė neketina to daryti. Negi reikia 
manyti, kad lenkų tauta savęs nelaiko 
krikščioniška?

Nutylėta vizija

Iš visų „kresų“, į kuriuos Lenkija 
orientuoja savo dabartinę repolonizacijos 
politiką, Lietuva yra labiausiai šios politi-
kos paveikta arba tiksliau – pažeista. Ukrai-
noje ir ypač Baltarusijoje reikalai klostosi 
ne taip sklandžiai, nes tų šalių politikai 
turi tvirtesnį stuburą Lenkijos kišimuisi į 
vidaus reikalus. Repolonizaciją reikia su-
prasti plačiau – tai ne tik neapsisprendusių 
„tutakų“ lenkinimas per mokyklas, bet ir 
vietinės tautinės inteligentijos – lietuvių, 
baltarusių, ukrainiečių – mentalitetinė ir 
politinė polonizacija, adoruojant Lenkijos 
istoriją, kultūrą, hiperbolizuojant Lenkijos 
politinę reikšmę regione, kartu menkinant 
šių tautų istoriją, etnokultūrą, kalbą. Lenki-
joje dar prieš 18 metų buvo džiūgaujama, 
kad Lietuvoje jau esanti įtakinga istorikų 
terpė, tautinės istoriografijos teiginių nebe-
laikanti dogmomis. Šių istorikų sluoksnio 
poveikis esąs ryškus ir pasižymįs aiškiai 
prolenkišku pobūdžiu, už ką vėliau kai 
kurie iš tų istorikų buvo apkarstyti ordinais 
„Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“.

Pabrėžtina, kad Latvijoje tokių istorikų 
Lenkijai nepavyko nei rasti, nei parengti. 
Nepavyko suformuoti ir antivalstybinės 
politinės grupuotės buvusiuose „Lenkų 
Infliantuose“ (Latgaloje). Net Lenko 
kortelės platinimas Latgalos lenkakalbiuose 
rajonuose vyksta neįtikėtinai vangiai. 
Trojos arklys Latvijoje yra Kremliaus 
remiami rusakalbiai radikalai, kuriems 
pastaruoju metu LLRA aktyvistai tiesia 
ranką, siūlydami „vienytis kovoje už savo 
teises“. Viena iš LLRA lyderių, dabartinė 
LR energetikos viceministrė R. Cytacka 
teigė: „Latvijos rusakalbių gyventojų 
patirtis mums buvo geras pavyzdys. Ir, 
sekdami jūsų pavyzdžiu, mes ketiname 
iškelti iniciatyvą suteikti lenkų kalbai 
antrosios valstybinės ar regioninės kalbos 
statusą“. Į klausimą „Gal jau pribrendo 
idėja sukurti kultūrinę Baltijos šalių 
tautinių mažumų autonomiją?“ buvo 
atsakyta taip: „Apie tai pas mus jau 
seniai kalbama. Ir jei mus palaikys jūsų 

Alvydas Butkus

latgaliečiai – rusakalbiai Latvijos (o dar 
jei ir Estijos) gyventojai – mes būsime 
visapusiškai už. Kartu apginsime savo 
teises. Viskas įmanoma, kai valstybė yra 
demokratiška“ (cituota iš interviu rusiškam 
portalui „Baltexpert“ 2012 01 08).

Šitos ir panašios tendencijos nenutrūks-
tamu srautu pilasi ir internetiniuose komen-
taruose, pereinančiuose į atvirą šovinizmą, 
kvestionuojant net pačios Lietuvos valstybės 
ateitį. Štai viena būdingesnių tokių pro-
gnozių („Delfi“, 2011 12 14; kalba ir rašyba 
netaisyta):

„As nekur nesikraustau, tiktai ramiai 
laukiu lietuvos sugrivimo ir galutines 
lietuvos kompromitacijos ir kasdien su 
dziaugsmu matau, kad tas arteja. Ramiai, 
be streso, isitikines kad lietuvos greitas zlu-
gimas neisvengiamas, laukiu kaip cia ateis 
Lenkijos valdzia. Baudziauninku valstybes 
nereikia uzkariauti, ji patys subyres.“

Kaip sakoma, kas gali paneigti. Ypač 
kai į valdžią prasibrovusieji valstybingumą 
ir nepriklausomybę keičia į vasalystę. Ką 
gi – istorinės patirties šioje srityje turime iki 
soties. Apmaudu tik, kad valdžioje užsisė-
dėję baudžiauninkai iš tos patirties niekaip 
nepasimoko. Tik kam tada eita į politiką, 
jei tesugebama būti vasalais?

Viktoro Kiero nuotr.
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Parodos

Noriu būti Tavo knygoje... 
XVII–XXI a. atminimų albumai iš Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkinių
Atminimų albumas (lot. album 

amicorum, vok. Stammbuch, angl. 
book of friends, pranc. album d’amis, 
vel. souvenir) – savitas literatūros 
ir dailės žanras, susiformavęs 
Ankstyvaisiais viduramžiais, 
Renesansą išgyvenęs XIX a. pra-
džioje ir tebeegzistuojantis – nors 
ir gerokai pakitęs – iki šių dienų. 
Atminimų albumas skirtas ry-
šiams tarp artimiausių žmonių ir 
draugystei įamžinti, todėl visais 
laikais buvo neatskiriama tiek 
moterų, tiek vyrų kasdienybės 
dalis. Pasaulio atminties institu-
cijose ir privačiose kolekcijose išliko tūkstančiai atminimų albumų. Jie analizuojami 
ir kataloguojami. Lietuvoje albumistika kol kas tyrinėta labai mažai. Mūsų atminimų 
albumai iki šiol nesuregistruoti, išmėtyti po įvairias dokumentų saugyklas arba apskritai 
dingę istorinių kataklizmų metu. Todėl albumų ekspozicija siekiame atkreipti tyrėjų 
ir atminties institucijų darbuotojų dėmesį į šiuos unikalius mūsų praeities liudinin-
kus. Parodoje pristatomos kelios dešimtys Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje saugomų atminimų albumų, kurių įrašai aprėpia 1609–2002 m. laikotarpį. 
Parodos rengėjai siekia atskleisti šių rankraštinių knygelių tematinę įvairovę, literatū-
rinę, meninę ir autografinę vertę, kartu pažvelgti į albumistiką kaip į reiškinį, žmonių 
kasdienio bendravimo priemonę ir emocinės žmonių kultūros faktą.

Parodą bus galima aplankyti iki gegužės 9 d.
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Lietuvių vienuolynų istorija

Patriotizmas po katalikybės skraiste
Prof. Aldona GAIGALAITĖ, Vilnius

Vargdienės seserys sugebėjo, galima 
sakyti, stipriai materialiai įsikurti Putna-
me. Pasistatyti patogius namus, bažnyčią, 
įrengti bendrabutį ir svečių namus, įsigyti 
26,5 ha žemės, susitvarkyti gražią aplinką 
su poilsio zonomis. Visa tai buvo panaudota 
lietuvybės reikalui. Ypač daug dėmesio buvo 
skiriama lietuvybės išlaikymo tarp jaunimo 
problemoms. Tuo tikslu jos kūrė lietuviškus 
vaikų lopšelius ir darželius, šeštadienines ir 
sekmadienines lietuvių mokyklas, katechi-
zavo vaikus, organizavo vasaros stovyklas, 
chorus, įvairius kultūrinius, meninius 
pasirodymus ir pan. Štai knygos autorės 
duomenys vien apie Monrealio skyriaus 
Kanadoje veiklą 1953–2002 m. Kadangi ten 
po karo buvo iki 2 tūkst. lietuvių kolonija, 
tau buvo įkurtas seserų vienuolynas. Jis tu-
rėjo vaikų darželį, dvi šeštadienines lietuvių 
mokyklas, kur buvo mokoma lietuvių kalbos 
ir literatūros, Lietuvos istorijos ir geografijos 
lietuvių kalba. Veikė lituanistikos kursai. 
Būdavo organizuojamos vasaros stovyklos 
lietuvių jaunimui, remiamos jaunųjų ateiti-
ninkų ir skautų stovyklos. Dėstė mokyklose 
seserys tikybą, ruošė vaikus katechizacijai, 
Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakra-
mentui. Įkūrė lietuviškų knygų bibliotekėlę, 
organizavo chorą, rengė koncertus, įvairius 
mokinių konkursus, vykdydavo reikšmin-
gus lietuviams minėjimus, vasario 16 d. ir 
kitomis progomis. 1976 m. uždarius vaikų 
darželį seserys sukūrė „Rūtos“ organizaciją, 
„Auksinio amžiaus“ lietuvių klubą. Jis jungė 
151 narį. Buvo 8 sekcijos: virimo, mezgimo, 
rankdarbių, fotografijos, dainavimo, medžio 
darbų, prancūzų kalbos, laisvalaikio pralei-
dimo. Įkūrė lietuviškų knygų bibliotekėlę. O 
dirbo toje veikloje paskutiniuoju metu vos 
dvi seserys: Judita ir Palmira. 

Dar platesne veikla pasižymėjo Putnamo 
vargdienių seserų vienuolynas. Be tų veiklos 
sričių, kuriose dirbo jau minėtos kanadietės, 
1949 m. iš buvusio ūkinio klojimo Putname 
perdarytame dideliame name jos buvo 
įkūrusios lietuvaičių mergaičių bendrabu-
tį, kuris veikė iki 1973 m. vadinamajame 
Raudondvaryje. Jame gyveno mergaitės 
be tėvų ar globėjų arba tėvų atsiųstos ten 
gyventi ir mokytis. Iš pradžių tebuvo tik 9 
mergaitės, o vėliau jų skaičius išaugo iki 26. 
Mokėsi jos gretimų miestelių kolegijose, o 
vienuolyne lankė lituanistikos kursus. Kai 
vasarą mergaitės išvažiuodavo, Raudond-
varyje vykdavo jaunimo vasaros stovyklos, 
kurios buvo praktikuojamos nuo 1944 m. 
Vienuolių vasaros stovyklos davė pradžią ir 
kitoms lietuvių organizacijoms kurti vasaros 
stovyklas. Putnamo seselės administravo net 
20 metų „Dainavos“ stovyklą. Nuo 1970 m. 
iki šiol vadovauja „Neringos“ vasaros stovy-
klai. Į ją būdavo priimami ir berniukai bei ne 
lietuviškai kalbantys vaikai. Stovykla netgi 
sudarė sąlygas lietuvaičių ilgesnei draugys-
tei, kuri kai kada  baigdavosi lietuviškomis 
vestuvėmis.

Putname kartu stovyklaudavo 7–16 
metų iki 150 mergaičių iš JAV, Kanados, 
Pietų Amerikos valstybių. O visose lietuvių 
jaunimo vasaros stovyklose 1944–2009 m. 

laikotarpiu stovyklavo net 3055 vaikai ir 
jaunuoliai.

Stovyklose su jaunimu dirbo emigracijoje 
gyvenę žymūs lietuvių rašytojai, muziko-
logai, politikai, kunigai ir kiti inteligentai, 
kuriuos pakviesdavo vienuolės ar jie paro-
dydavo savo iniciatyvą. Paminėtini Jonas 
Aistis, Bernardas Brazdžionis, muzikinę 
kultūrą ugdė J. Gaubas, dvasinę nuotaiką 
kėlė Štuthofo lageryje kalėjęs kun. Stasys Yla 
ir kiti. Stovyklautojai daug žaidė, bet kartu ir 
lavinosi, mokėsi lietuvių kalbos, ją tobulino, 
leido savo laikraštukus. Dainavo, sportavo, 
organizavo įvairius sporto, chorinio dai-
navimo, piešimo ir panašius konkursus. 
Stovyklavimas baigdavosi pikniku, kuriame 
dalyvaudavo ir stovyklautojų tėvai.

Vargdienės seserys emigracijoje daug 
dėmesio skyrė ne tik jaunimui. Jos ištiesė 
pagalbos ranką ir vyresnio amžiaus lietu-
viams, atsidūrusiems emigracijoje be savų 
šeimų ir be globos, tada, kai jos labiausiai 
reikėjo. Putname veikė vargdienių seserų 
globojami vadinamieji Matulaičio namai, 
nuo 1968 m. slaugos namai. Juose buvo 
globojami seneliai ir ligoniai. Tuose namuose 
dažniausiai gyvendavo kunigai, daugiausia 
lietuviai. Per 40 veiklos metų vienuolės glo-
bojo 1263 gyventojus, tarp kurių 450 buvo 
lietuviai. Apskritai reikia pažymėti, kad 
Putname glaudėsi, vienuolyno patalpose gy-
veno ne vienas žymus lietuvių išeivis. Taip 
bibliotekoje ilgus metus dirbo Magdalena 
Avietėnaitė (1892–1984). Ji buvo užaugusi 
JAV, bet susikūrus nepriklausomai Lietu-
vos valstybei 1920 m. grįžo į Lietuvą ir kaip 
išsilavinusi bei gerai mokanti anglų kalbą 
buvo įjungta į valstybės veiklą. Pradžioje 
vadovavo „Eltai“, po to ilgus metus dirbo 
Užsienio reikalų ministerijoje, kur vadovavo 
Spaudos skyriui, iš esmės buvo tas žmogus, 
kuris nuolat turėjo rūpintis užsienio diplo-
matų, įvairių politinių delegacijų priėmimu 
ir užėmimu. Jos žinios buvo naudojamos 
net iki tokių smulkmenų, kaip ji pasakojo, 
kokia apranga lietuvių diplomatas turi vykti 
į užsienį konkrečiu atveju ar kaip pasirodyti 
namie. Žodžiu, ministerijoje ji ne tik sprendė 
su spauda susijusias problemas, bet ir buvo 
etiketo žinovė. Pirmosios sovietų okupacijos 
metais ji dėstė anglų kalbą ir literatūrą Vil-
niaus universitete, 1941–1944 m. buvo Anglų 
kalbos katedros vedėja Vytauto Didžiojo 
universitete. Emigravusi į Vokietiją buvo 
Raudonojo Kryžiaus generalinė sekretorė 
ir per jį padėjo savo tautiečiams. Iš Europos 
išvažiavusi į JAV dirbo tos šalies biblioteko-
se, o išėjusi į pensiją 1964 m. iki pat mirties 
tvarkė Putnamo vienuolyno biblioteką.

Putmane savo senatvės dienas praleido 
žymi lietuvių visuomenės ir politikos veikėja 
Magdalena Galdikienė (1891–1979). Ji buvo 
Lietuvių katalikių moterų draugijos aktyvi 
veikėja nuo pat draugijos susikūrimo iki 
emigracijos ir joje. Be to, moteris, kuri 
buvo išrinkta nuo krikščionių demokratų 
partijos į visus Lietuvos seimus. Emigracijoje 
M. Galdikienė savo veikla partijoje tęsė. Po 
vyro Adomo Galdiko mirties visą jo kūrybinį 
palikimą perdavė Putnamo seselėms ir pati 

pas jas apsigyveno. Seserys buvusiame 
Raudondvaryje įrengė parodų salę, kurioje 
rengdavo įvairias meno bei kitas parodas. 
Ten pat buvo eksponuota A. Galdiko kūryba. 
Žodžiu, vienuolyne atsirado parodų salė ir 
menininko muziejus, kuris ten buvo iki našlė 
jo likusius dar neparduotus ar nedovanotus 
paveikslus grąžino į Lietuvą. Putnamo namų 
vienuolės globojo ir daugiau žymių lietuvių 
kultūros bei visuomenės veikėjų.

1962 m. Putname buvo įkurtos lietu-
viškos kapinaitės seserims, kunigams, vie-
nuolyno geradariams ir giminėms laidoti. 
Žymiausias iš lietuvių veikėjų ten buvo 
laikinai, iki perkėlimo į Lietuvą, palaidotas 
diplomatas Stasys Lozoraitis (jaunesnysis).

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekal-
tojo Prasidėjimo vienuolės bendradarbiavo 
su kazimierietėmis, pranciškonėmis, jėzui-
tėmis vienuolėmis emigracijoje. Skirdamos 
nemažai dėmesio katalikiškai lietuviškai 
spaudai leido religinę ir pasaulietinę litera-
tūrą lietuvių kalba. Turėjo savo spaustuvę. 
Leido periodinius žurnalus „Žvaigždė“, 
„Eglutė“ (vaikams), jėzuitų žurnalą „Laiš-
kai lietuviams“, kunigams skirtą – „Lux 
Christi“, žurnalus „Lietuvos vyčiai“, „Vy-
čiai“, „Skautų aidas“ „Moterų diena“ ir kt. 
Vargdienės seserys išleido ir maldaknygių, 
tarp kurių Sibiro tremtinių lietuvių sudaryta 
„Dieve, gelbėk mus“, kuri buvo išleista ne tik 
lietuvių, bet ir kitomis kalbomis. Seserų „Im-
maculata“ leidykloje buvo leidžiami kai ku-
rie „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 
numeriai. Putname buvo įkurta net knygų 
ir devocionalijų krautuvėlė „Eglutė“. Be to, 
vargdienės seserys padėjo kitoms vienuolių 
bendruomenėms ir lietuvių visuomeninėms, 
politinėms organizacijoms leisti katalikišką 
spaudą emigracijoje. Taip jos administravo 
pranciškonų „Šv. Pranciškaus varpelio“ 
leidimą. Vienuolių straipsnių rasime kata-
likiškame lietuvių dienraštyje „Draugas“, 
nes tarp seserų išsilavinusių ir net laipsnius 
turinčių narių buvo ir yra. Taip ilgą laiką 
seserys tvarkė Amerikos lietuvių kultūros 
archyvą, kuris 1972 m. buvo perduotas 
Lietuvių katalikų mokslų akademijai. JAV 
ir Kanadoje 76 metus veikė lietuvių kon-
gregacija. Nuo 1953 m. apie 50 metų leido 
„Bendradarbį“. Jis ėjo 6000 tiražu anglų ir 
lietuvių kalbomis. Jį rėmė po Antrojo pa-
saulinio karo ten gyvenę lietuviai. Mums 
žurnalas įdomus ir tuo, kad jame greta įvai-
rių lietuviška tematika straipsnių bei žinių 
buvo spausdinami nekrologai.

Vienuolės putnamietės bendradarbiavo 
su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB). Ir 
čia joms teko daug nuveikti Pietų Amerikoje: 
Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje, kai 
ten buvo organizuojamas III Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas 1975 m. Be to, 
seserys pagal galimybes dalyvaudavo Pietų 
Amerikos, Australijos ir Europos, konkrečiai 
Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos 
moksleivių  organizuojamose priemonėse, 
vasaros stovyklose ir kitose. Čia taip pat 
buvo ugdomas lietuviškumas ir stiprinamas 
katalikiškumas.

Dar viena lietuviškumo ir katalikybės 

naudai būdinga seserų veikla buvo ir yra 
ekumenizmas. Jos dirbo Religinių reikalų 
taryboje. Bendradarbiavo su evangelikais 
liuteronais, dėstė jų mokyklose. 

Dirbo vargdienės seserys JAV lietuvių 
bendruomenės švietimo taryboje. Talkinin-
kavo ne tik ateitininkų, bet ir skautų orga-
nizacijoms. Lietuvoje skautų organizacijas 
kurtis skatino tautininkai kaip priešpriešą 
katalikiškoms moksleivių anglaičių, ateiti-
ninkų, pavasarininkų organizacijoms, tačiau 
išeivijoje, kaip jau matėme iš anksčiau pa-
teiktų faktų, jaunimas surado bendrą kalbą, 
juos sujungė tautiškumas ir katalikybė. 

Istorikė dr. R. Laukaitytė savo naujo-
joje knygoje taip pat atskleidžia Putnamo 
seserų politinę veiklą. Pateikia faktus apie 
jų dalyvavimą JAV lietuvių politiniuose 
veiksmuose, pasaulio visuomenei demas-
kuojant sovietinę okupaciją ir siekiant Lie-
tuvos nepriklausomybės. Jos pasirašinėjo 
po peticijomis JAV senatoriams, popiežiui, 
kasmet organizuodavo Vasario 16-ajai skir-
tus minėjimus, kuriuose seselės skaitydavo 
pranešimus, o programą atlikdavo vienuoly-
ne gyvenantis jaunimas. Rašė tais klausimais 
spaudoje, kalbėjo per radiją.

Kaip pažymi autorė, katalikybė ir jos or-
ganizuota veikla neleido lietuviams ištirpti 
nei Rytų, nei Vakarų tautų „katiluose“. Prie 
to nemažai prisidėjo ir labai negausus, bet 
veiklus Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo seserų būrelis. 

Putnamo seserų vienuolyno egzistavi-
mo šaknis pakirto JAV ir Vakarų pasaulyje 
prasidėjusi seksualinė revoliucija, kuri pa-
keitė požiūrį į šeimą. Visuomenėje reiškiasi 
hedonistinės nuotaikos ir kiti krikščionybei 
svetimi reiškiniai. Silpnėja bažnyčios ir 
tikėjimo įtaka jaunimui. Mergaitės nestoja 
į vienuolynus. 

Tačiau tuo pat metu Lietuvoje po 
Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atkūrimo 
įsivyrauja priešingos nuotaikos. Katalikų 
bažnyčia, buvusi vienintele daugiau sutelkta 
organizuota jėga ir labiausiai persekiojama, 
sovietinės okupacijos metais savo autoritetą 
ir įtaką visuomenėje sustiprino. Į katalikų 
ir kitų tikėjimų bažnyčias plūsta žmonės. 
Vargdienių seserų vienuolijos, išėjusios iš 
pogrindžio ir atgavusios savo teises, auga 
ir plečia savo įtaką. Tačiau dr. R. Laukaitytė 
šios temos nebeliečia, nes ji nesusijusi su jos 
parašyto veikalo tematika. Teks laukti naujų 
autorės tyrinėjimų.

Dr. R. Laukaitytės knyga parašyta 
plačiajam skaitytoju suprantama kalba, 
geru stiliumi. Mano manymu, galbūt 
reikėjo kai kurias pratarmėje pateiktas 
mintis nukelti į knygos pabaigą. Šiuo 
jos pasirinktu atveju knyga lyg neturi 
geros kepurės, reikšmingesnių išvadų 
ar tolimesnių klausimo forma pateiktų 
pamąstymų. O juk kaip pažymėjo tekste pati 
autorė: „Vargdienių seserų kongregacijos 
šaka svetimoje žemėje sukūrė ir išsaugojo 
lietuviškos vienuolijos grynuolį, telkė 
tautiečius patriotizmo idėja, meile tėvų ir 
protėvių kalbai“ (p. 231).
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Pabaiga

Atsiųsta paminėti

Pirmiesiems knygos „Žemiškoji kankykla ir pragaro malonės“ skaitytojams
Gerieji žmonės!
Mokytojams sunku susikalbėti su 13, 14 

metų paaugliais, pasiryžusiais viską išban-
dyti. Bet ir vienintelis kvaišalų pabandymas 
daugybę jų pražudys.

Esu įsitikinęs: paskaičiusieji šią knygelę 
moksleiviai nedrįs žaisti su mirtimi, nepa-
kartos pražūtingo jos veikėjų žingsnio, augs 
sveiki ir protingi.

Knygelė turėtų padėti ir kitus niekinan-
tiems, iš pareigingų besišaipantiems.

Bet kaip pasiekti, kad visi ją paskaitytų?
Tam tikslui reikėtų bent 50 000, gal net 

100 000 knygos egzempliorių. O aš savo 
lėšomis drįsau išleisti vos 300…

Mano sumanymas toks: išsiuntinėsiu 
knygas visuomeninėms tėvų ir jaunimo or-
ganizacijoms, gelbstinčioms vaikus, miestų 

ir rajonų Švietimo skyriams, Švietimo ir 
mokslo ministerijai, Seimo jaunimo reikalų 
komisijai, Prezidentūrai ir kt.

Tikiuosi, kad pirmieji skaitytojai ieškos 
ir suras būdų pakartotiniams knygos išleidi-
mams, kad šiems tikslams pavyks pritraukti 
privačias verslininkų lėšas.

Niekada nesu rašęs dėl pinigų. Už šios, 
kiek įmanoma, suplonintos knygelės, išleis-
tos savo lėšomis, tiražavimą, jos skelbimą 
interneto puslapiuose, jeigu tai bus daroma, 
neimsiu nė vieno cento!

Klaipėdos universiteto leidykla pasi-
ryžusi knygelę dauginti ir atiduoti užsa-
kovams už savikainą, nesiekti jokio pelno. 
Knygos egzemplioriaus išspausdinimo 
savikaina yra 8 Lt – popierius, dažai, dar-
bas. Leidykloje pasiimamos knygos tiek ir 

kainuotų. Išsiunčiant tektų pridurti pašto 
išlaidas. 

Užsakymus leidyklai gali teikti moky-
klos, įstaigos ir organizacijos, rajonų savi-
valdybės ir kt. 

Leidyklos adresas: Herkaus Manto g. 84, 
Lt-92294, Klaipėda. Tel. (846) 398891, el. p. 
leidykla@ku.lt.

Ir dar viena mintis. Prieš 25-erius metus 
išleista mano tragikomiškos antinarkomani-
nės trilogijos pirmoji dalis „Musei geriau“. Ji 
buvo ypač mėgiama jaunimo, įrašyta į moks-
leiviams siūlomų skaitinių programą, bet 
jau sudėvėta, yra tik nedaugelyje bibliotekų. 
Gal kam pavyktų surasti lėšų pakartotinam 
jos išleidimui?

Kostas KAUKAS
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Panevėžio miesto urbanistinė raida 1920–1940 m.
Donatas PILKAUSKAS, Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas, Panevėžys 

Panevėžio miesto istorija

1926 m. įkurta Panevėžio vyskupija. Tai 
pakėlė Panevėžio miesto statusą tarp kitų 
miestų. 1926 m. Panevėžio vyskupui iš orto-
doksų popo Gerasimo Šoreco nupirktas na-
mas ir pradėti jo sutvarkymo darbai. Namus 
supo didelis sodas. Jį tvarkė žinomas miški-
ninkas M. Konkulevičius. Pamažu baigiama 
ir Panevėžio katedros statyba. 1930 m. kovo 
4 d. Katedra pašventinta prelato J. Mačiulio-
Maironio. Ji pastatyta pagal architekto R. Stei-
kūno ir inžinieriaus A. Gordevičiaus projektą. 
Statyba kainavo apie 2 mln. Lt. Panevėžys 
buvo daugiatautis miestas. Trečdalį jo gyven-
tojų sudarė žydų tautybės asmenys, nemažai 
gyveno ir lenkų. 1928 m. spalio 2 d. Elektros 
gatvėje duris atvėrė naujai pastatyta Panevė-
žio žydų gimnazija. Jos atidaryme dalyvavo 
miesto burmistras T. Chodakauskas. 1938 m. 
statomas didelis šios gimnazijos priestatas. 
1930 metais Kranto gatvėje pagal  statybos 
inžinieriaus J. Saleneko projektą pastatyta 
lenkų gimnazija. 1927–1930 m. vykdomi dide-
li mūrinės Panevėžio apskrities savivaldybės  
ligoninės statybos darbai. Pastatas statomas 
pagal architekto R. Steikūno projeką. Statybos 
darbai kainavo 400 tūkst. Lt. 1930 m. gruo-
džio 28 d. buvo pastato šventinimo iškilmės. 
Į jas atvyko vidaus reikalų ministras Petras 
Aravičius. Šventino prelatas Juozas Gražys. 
1932 m. dideli statybos darbai vykdomi ir 
Panevėžio žydų ligoninėje. Pastatytas naujas 
modernus priestatas.

Aktyviai mieste vystėsi ir bankai. 1931 m. 
lapkričio viduryje į naujai pastatytus rūmus 
įsikėlė Lietuvos banko Panevėžio skyriaus 
darbuotojai. Šių rūmų projektą paruošė vienas 
garsiausių Lietuvo architektų M. Songaila. 
Banko vidų papuošė žymaus skulptoriaus 
J. Zikaro skulptūros. Panevėžys pamažu 
formavosi kaip pramonės miestas. 1931 m. 
balandžio mėnesį savo darbą pradėjo akcinės 
bendrovės ,,Maistas“, Panevėžio fabrikas. 
Jis projektuotas inžinierių P. Morkūno 
ir Z. Ratauto. 1936 m. pastatytas didelis 
konservų cechas, o 1937 m. pastatyta 2 
aukštų kontora ir naujas 45 metrų kaminas. 
1938 m. įrengtas paukščių skyrius. Čia buvo 
auginami viščiukai ir kalakučiukai. Ši naujai 
pastatyta įmonė tapo stambiausia Panevėžio 
įmone Respublikos laikais. 1933 m. kovo 1 d. 
atidarytas suremontuotas akcinės bendrovės 
,,Lietuvos muilas“ pastatas Panevėžio mieste. 
Šiame pastate seniau buvo skerdykla. 1938 m. 
„Lietuvos muilo“ Panevėžio fabriko teritorijoje 
nugriovus buvusių sandėlių pastatus statomas 
aliejaus fabrikas (pagal inžinieriaus Vilkelio 
projektą). Jame gaminamas sėmenų aliejus ir 
iš jo gaminamas sėmenų muilas.

1933 m. vasario 18 d. kunigas J. Žitkevi-
čius pašventino naujai pastatytus Panevėžio 
mergaičių gimnazijos rūmus. Projektą paruošė 
žinomas architektas V. Landsbergis. 1933 m.  
lapkričio 28 d. pašventintas naujai pastatytas 
Panevėžio valsčiaus pastatas. Į iškilmes atvy-
ko Savivaldybių departamento direktorius 
Barkauskas. Statyba kainavo tik 60 tūkst. Lt, 
nes akmenis ir žvyrą ūkininkai suvežė nemo-
kamai. Projektą paruošė statybos inžinierius 
A. Gargasas. Tais pačiais metais Respublikos 
gatvėje duris atvėrė ir žydų liaudes banko pas-
tatas.1933 m. lapkričio 26 d. pašventintas vaikų 
darželio naujas pastatas adresu Šiaulių gatvė 
Nr.13. Šis gražus medinis pastatas pastatytas 
Šv. Vincento ir Paulo draugijos iniciatyva. 
1933 m. pagal statybos tempus Panevėžys 
pirmavo visoje Lietuvoje. Augo ir modernūs 
gyvenamieji namai. 1931 m. išduotas leidimas 
fotografo J. Žitkaus namo statybai Puzino ga-
tvėje. Vėliau šiame name gyvens garsioji poetė 
S. Nėris ir bus Panevėžio apskrities viršininko 
administracija. 1933 m. išduotas leidimas gy-
venamojo namo statybai žinomam pedagogui 
P. Butėnui. 4 dešimmetyje iškilo ir vienas gra-
žiausių Panevėžio individualių namų – kunigo 
A. Kungio namas. 1935 m. Ukmergės gatvėje 
pastatytas pats moderniausias pradinės mo-
kyklos Nr. 3 pastatas Panevėžio mieste pagal 
statybos inžinieriaus A. Gargaso projektą. Toje 
vietoje buvęs arklių turgus iškeltas į Margių 
gatvę. Mokykla pašventinta 1935 m. gruodžio 
7 d. Statyba kainavo 253 tūkst. Lt. Iškilmėse 
dalyvavo vidaus reikalų ministras J. Čaplikas 
ir Švietimo ministerijos atstovas. 1935 m. žino-
mas architektas V. Ladsbergis paruošė Panevė-

žio apskrities ligoninės priestato projektą. Jis 
pastatytas 1936 m. 1935 m. pradėtas, o 1936 m. 
baigtas statyti didelis Panevėžio mergaičių 
amatų – ruošos mokyklos priestatas. Mokykla 
pašventinta 1936 m. lapkričio 22 d.

1937 m. miesto pietinėje dalyje sufor-
muota sklypai ir kuriamas naujas Panevėžio 
rajonas. Jis apėmė Klaipėdos, Daukanto ir 
Džonto gatves. Čia buvo planuojama perkelti 
miesto turgų. Projektą paruošė A. Gargasas. 
1937 m. spalio 16 d. kanauninko P. Šidlausko 
pašventinti Panevėžio ligonių kasų rūmai 
Respublikos gatvėje. Intensyviai buvo grin-
džiamos Panevėžio miesto gatvės. 4 dešim-
tmetyje centrinės gatvės jau grindžiamos 
tašytais akmenimis. 1935 m. duomenimis iš 40 
kilometrų Panevėžio gatvių jau buvo išgrįsta 
26 kilometrai. 1934 m. Panevėžio gatvių sąraše 
atsirado Jakšto prospektas. Dar 1935 m. šiame 
prospekte sutvarkytas elektros apšvietimas. 
Prospektas apsodintas didžiosiomis akaci-
jomis. Gražiai buvo sutvarkytos ir Nevėžio 
krantinės. 1936 m. Jakšto prospektas išgrįstas 
cemento plytomis. Per kelis metus jis tapo vie-
na gražiausių Panevėžio vietų. Panevėžiečių jis 
buvo vadinamas ,,meilės alėja“. 1938 m. pagal 
statybos inžinieriaus A. Gargaso projektą pa-
statyta pradžios mokykla Danutės gatvėje. Ji 
tapo pradžios mokykla Nr.1. Statyba kainavo 
180–190 tūkst. Lt. 1938 m. rugpjūčio 21 d. duris 
atvėrė Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito 
banko pastatas. Direktorius L. Martinkaitis. 
Projekto autorius statybos inžinierius A. Gar-
gasas. Statybos darbai vėluojant buvo labai 
skubinami. Už kiekvieną pradelstą dieną grėsė 
100 Lt bauda. Žiemos metu buvo dengiamas 
stogas. Statyba kainavo apie 300 tūkst. Lt. 1938 
m. visiškai suremontuotas Panevėžio miesto 
savivaldybės pastatas. Remontas kainavo 95 
tūkst. Lt. Savivaldybė buvo laikinai išsikėlusi 
į pradžios mokyklą Nr.1. 1938 m. Panevėžio 
mieste buvo 2500 pastatų ir apie 30 tūkst. 
gyventojų. 1939 m. rugpjūčio 15 d. pašven-
tinta naujai pastatyta   marijonų koplyčia. Jos 
statyba rūpinosi kunigas S. Mažeika. Iškilmėse 
dalyvavo marijonų generolas vyskupas P. 
Būčys. Koplyčią pašventino Panevėžio vys-
kupas Kazimieras Paltarokas, suteikdamas 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vardą. Projekto autorius statybos inžinierius 
A. Gargasas. Nemažai buvo dedama pastangų 
Panevėžyje įkurti mažąją kunigų seminariją. 
1938 m. sudaryta statybos komisija: general-
vikaras kun. J. Jucys, kanauninkas M. Karosas 
ir kanauninkas M. Krikščiūnas.1939 m. pradėti 
statybos darbai ir iki karo pamūrytas pirmas 
aukštas. Projektas paruoštas inžinieriaus A. 
Gargaso. 1939 m. vykdomos ir intensyvios 
individualios statybos. Išduoti leidimai Pane-
vėžio apskrities ligoninės direktoriaus Stanis-
lovo  Mačiulio ir jo žmonos Vandos, Smilgių 
viršaičio Prano Pečiukėno ir kitoms statyboms. 
1940 m. užbaigta ir pradžios mokyklos Nr.2 
statyba Maironio gatvėje. Projekto autorius 
statybos inžinierius A. Gargasas. 1940 m. baig-
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ta vieno moderniausių Panevėžio pastatų Pa-
nevėžio apskrities savivaldybės rūmų statyba 
Jakšto prospekte. Jie pastatyti pagal architekto 
P. Lelio projektą. P. Lelis nuo 1938 m. dirbo 
Panevėžio apskrities inžinierium.1940 m. 
intensyviai vyko ir Panevėžio cukraus fabriko 
statyba. Projektą paruošė žinomas architektas 
A. Funkas. Planuose buvo numatyta pastatyti 
apie 30 pastatų. Fabrikas statomas 40 ha plote. 

Statomas Plūkių kaimo teritorijoje. Deja, jo 
statyba baigta jau sovietinės okupacijos metais. 
Tai viena brangiausių statybų Panevėžyje. Ji 
siekė apie 3 mln. Lt. 1940 m. Lietuva neteko 
savo nepriklausomybės. Per 22 nepriklauso-
mybės metus Panevėžyje pastatyta nemažai 
puikių pastatų. Juos projektavo žymūs Lietu-
vos architektai ir statybos inžinieriai.

Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas Panevėžyje. XX a. 4 dešimtmetis 

Kristaus Karaliaus katedra Panevėžyje.
 XX a. 4 dešimtmetis

Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninė. XX a. 4 dešimtmetis

Pabaiga

Kviečiame į knygos „Vadovas po Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę“ pristatymą!
Gegužės 3 d., penktadienį, 16 val. Bažnytinio pa-

veldo muziejuje vyks knygos „Vadovas po Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę“ pristatymas. Renginyje 
dalyvauja doc. dr. Irena Vaišvilaitė, dr. Darius Ba-
ronas, prof. dr. Rimvydas Petrauskas ir poetas Vla-
das Braziūnas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
architektūros ir dailės paveldas ne tik tebeformuoja 
dabartinių valstybių kraštovaizdį, bet ir vaizdžiai, tik 
jam būdinga forma liudija buvusios valstybės visuo-
menės bei jos kultūros istoriją. Paminklai primena su 
jais susijusius įvykius, rūmai ir šventovės – fundato-
rius ir statytojus, juos lankiusias ir savo poreikiams 
pritaikiusias bendruomenes. Kartu jie – išskirtinės, 
savitos to meto kūrybos pavyzdžiai. Išlikę sakraliniai 
ir pasaulietiniai pastatai, dailės kūriniai – dar neiš-
naudoti ištekliai regimajai istorijos patirčiai, kurią šis 
leidinys ir siekia paskatinti. 

„Vadovo po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ sudarytojos Aistė Paliušytė, Irena 
Vaišvilaitė; tekstų autoriai Dalia Klajumienė, Jolita Liškevičienė, Aistė Paliušytė, To-
jana Račiūnaitė, Irena Vaišvilaitė, Wojciech Boberski. 2012 m. knygą išleido Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas. Renginio rėmėjas – Vilniaus arkivyskupija.

Renginys nemokamas.

Istorinės Prezidentūros bėgimas „Ir stok už garbę Lietuvos!“
Skiriama Atlantą perskridusiems lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui pagerbti

Š. m. gegužės 1 d. Istorinė Prezidentūra kviečia kultūros, sporto mėgėjus bei visus 
svajoti ir įgyvendinti svajones nebijančius žmones išreikšti pagarbą legendiniams lakū-
nams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, prieš 80 metų perskridusiems Atlanto vandenyną. 
11.30 val. Istorinės Prezidentūros kiemelyje bus atidaryta fotografijų paroda „Vardan tos 
Lietuvos! Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gyvenimo skrydis”, o 12 val. startuos bėgimas 
„Ir stok už garbę Lietuvos!“ Renginį globoja Prezidentas Valdas Adamkus. 
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Skelbimai, reklama

Nuoširdžiai užjaučiame Joną BUROKĄ  
dėl brolio Edvardo mirties. Tepaguodžia viltis, kad 

neišnyks dvasia, kad liks darbai, sumanymai, svajonės.

     TS-LKD Vilniaus 
rajono skyrius

Dėmesio
Galite įsigyti 2012 m. įrištą Vorutos 

laikraščio metinį komplektą. 
Kreiptis tel. 8 528 51266; 

mob. 8 603 11117.  
El. p. buhalterija@voruta.lt

Parduodu žemės ūkio paskirties 
žemę Trakų rajone, Dambravos 
kaime, 12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha. 
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 07

Kreipimasis į Lietuvos piliečius
Apginkime mūsų žemę, kalbą ir valstybę!

Kremliui tarnavusieji KPSS autonomininkai, prieš du dešimtmečius mėginę atplėšti 
Vilniaus kraštą nuo Lietuvos, kasdien drąsėja ir įžūlėja. Pasinaudodami tuo, kad atkūrus 
Nepriklausomybę nebuvo įvykdyta administracinė reforma, o patiems neteko atsakyti 
už savo nusikalstamą veiklą prieš atkuriamą Lietuvos Respubliką, jie greitai susigrąžino 
valdžią šiame krašte. Susibūrę į legaliai veikiančią politinę organizaciją, pasivadinusią 
LLRA, dangstydamiesi lenkiškai kalbančių šio regiono gyventojų interesų gynėjų širma, 
jie tuojau pat pradėjo ir jau du dešimtmečius nuosekliai plėtoja ir stiprina antivalstybinę 
ardomąją veiklą. Stengiamasi visais būdais ir atžvilgiais – kalbiniu, kultūriniu, socialiniu 
ir politiniu – kuo labiau izoliuoti jų valdomus Rytų Lietuvos rajonus nuo likusios šalies ir 
paruošti dirvą susiklosčius palankioms aplinkybėms įgyvendinti prieš du dešimtmečius 
nepasiektą tikslą – atskirti nuo Lietuvos jos teritorijos dalį.

Jų pastangomis ir nuolaidžiaujant Lietuvos Respublikos valdžiai, Rytų Lietuvoje 
gyvenantys lietuviai ir kitoms tautinėms bendrijoms priklausantys piliečiai faktiškai 
paversti diskriminuojama ir engiama mažuma:

iš šio regiono savivaldybių administracijos ir viešųjų įstaigų nuosekliai ir metodiškai išstu-
miami Lietuvos Respublikai, o ne LLRA lojalūs pareigūnai ir darbuotojai;

uoliai ir kryptingai naikinamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų su mokomąja 
valstybine lietuvių kalba tinklas bei jau du dešimtmečius sabotuojamas rimtas valstybinės kalbos 
mokymas nelietuviškose mokyklose;

ignoruojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata dėl lietuvių valstybinės kalbos 
statuso ir teisiniai aktai, reglamentuojantys jos vartojimą viešojoje erdvėje;

vietovardžių ir gatvių pavadinimai rašomi nevalstybine kalba, šitaip stengiantis provokuo-
jamai parodyti, jog Rytų Lietuva geografiniu ir istoriniu požiūriu nėra integrali ir organiška 
Lietuvos dalis. 

Šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, LLRA neteisėtai 
tapo parlamentine partija. Tapusi Lietuvą valdančios partijų koalicijos dalyve, ji savo 
naują politinį statusą išnaudoja ne konstruktyviam darbui Lietuvos Respublikos ir visų 
jos piliečių labui. Keliami vis nauji nepagrįsti, provokaciniai, tautinę ir politinę įtampą 
kurstantys reikalavimai šalies valdžiai:

patenkinus LLRA reikalavimą oficialiuose dokumentuose rašyti asmenvardžius ne tik 
valstybine, bet ir kitomis kalbomis, Lietuva taptų šalimi, kurios piliečiai juridiškai nebepriklausytų 
vien Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos erdvei, bet būtų įtvirtinta ir pradėtų veikti neturinti 
analogų pasaulinėje praktikoje kitų šalių valstybinių kalbų jurisdikcija; tai reikštų, kad būtų 
sumenkintas, o faktiškai net paneigtas valstybinis lietuvių kalbos statusas;

įgyvendinus LLRA reikalavimą rašyti vietovardžių ir gatvių pavadinimus ne lietuvių kalba, 
būtų įgyvendintas senas autonomininkų siekis kalbiškai taip nužymėti geografines ir politines 
Rytų Lietuvos ribas, kad būtų toliau įtvirtinama ir legitimuojama jų skleidžiama melaginga 
istorijos versija, jog šis regionas nėra Lietuvos senųjų etninių žemių dalis, o jame nuo amžių 
gyvenantys  lietuviai ir kiti vietos gyventojai būtų priversti jaustis gyveną ne savo protėvių 
žemėje, o ginčytinoje ir tik laikinai Lietuvos Respublikai priklausančioje teritorijoje;

nusileidus LLRA reikalavimui neribotam laikui atidėti vienodą lietuvių kalbos valstybinį 
egzaminą visų šalies mokyklų abiturientams, būtų patvirtinta, kad ir nepriklausomoje Lietuvoje 
valstybinis lietuvių kalbos statusas tebėra tik teisinė fikcija; valstybinę kalbą gerai mokantys 
šalies moksleiviai toliau būtų diskriminuojami ir, kaip sovietmečiu, faktiškai būtų traktuojami 
kaip antrarūšiai savo valstybės piliečiai, nes šios kalbos sąmoningai arba neatsakingai vengiantys 
mokytis jų bendraamžiai atsidurtų privilegijuotoje padėtyje stodami į aukštesnės pakopos 
lavinimo įstaigas arba siekdami rasti vietą šalies darbo rinkoje.

Vykdanti neapgalvoto ir neatsakingo pataikavimo visiems kaimynams politiką 
Lietuvos valdžia pasirengusi nuolankiai tenkinti šiuos reikalavimus. Ji taip ir neišmo-
ko Klaipėdos krašto pamokos ir nėra pasiruošusi ryžtingai pasipriešinti vakarykščių 
autonomininkų ir jų įpėdinių užmačioms paversti Vilniaus kraštą Lietuvos valstybės 
eksklavu – kol kas formaliai jos dar valdomu, bet de facto nuo šalies jau atskirtu auto-
nominiu regionu. 

Jeigu Lietuva sutiktų išsižadėti dalies jai nuo amžių priklausančios savo žemės, 
leistų sumenkinti ir paniekinti savo kalbą, ji prarastų teisę vadintis suverenia valstybe, 
o mes patys – laisvais ir oriais tos valstybės piliečiais. Šliaužianti Rytų Lietuvos aneksija 
privalo būti ir bus sustabdyta! Ją galime sustabdyti tik mes patys. 

Balandžio 28 d. 14 val. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, rengiamas protesto 
prieš antivalstybinių jėgų vykdomas provokacijas ir valstybę žeminančią užsienio 
politiką mitingas. 

Prabuskime ir ateikime visi, kam brangi Lietuvos laisvė, garbė ir gyvybė! Tegu 
atgyja ir mus sutelkia sąjūdinė meilės Tėvynei Lietuvai dvasia.

Už mūsų žemę, kalbą ir valstybę!
„Vilnijos“ draugijos valdyba

Užs. Nr. 08

Laikas negailestingas ir rūstus,
Skaičiuoja mėnesius, dienas, metus.
Jūs sveikas, linksmas ir žvalus
Gyvenkit dar ilgus metus,
Nes nieks be Jūsų ir pirties
Gyvent gražiau nesugebės!

Gražaus jubiliejinio gimtadienio 
proga nuoširdžiai sveikiname docentą 
Laimutį VASILEVIČIŲ su žmona 
Loreta ir jų mylimu sūnumi Joriumi. 
Linkime geros sveikatos, sėkmės mokslo 
viršūnėse ir meilės Tėvynei Lietuvai.

Pagarbiai
Romualdas TINFAVIČIUS, 
Aleksandras Vytautas ZAJANČKAUSKAS 

Jis Vorutos žemę mylėjo,
Nemiegojo dienas ir naktis,

Jis prie durų karaliaus priėjo
Ir nusinešė paslaptį jis.

Dėl Lietuvos patrioto varėniškio Jono Jaunučio Savicko 
skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame 

žmoną Onutę SAVICKIENĘ ir artimuosius.
Tegu būna jam lengva ir šilta Dzūkijos žemelė, kuri 
priglaudė amžinam poilsiui 2013 m. balandžio 22 d.

Antanas IKASALA ir 
Aleksandras Vytautas ZAJANČKAUSKAS

VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETAS
gegužės 10 d. (penktadienį) 

kviečia į knygos
„VAKARŲ LIETUVA 
XIII–XV AMŽIUJE“

pristatymą. Dalyvaus autorius 
doc. dr. Vytenis Almonaitis,

archeologas doc. dr. Valdemaras 
Šimėnas, istorikas dr. Artūras 
Dubonis. Renginį ves istorikas 
prof. dr. Rimvydas Petrauskas.

Pristatymas vyks VU IF 211 
auditorijoje. Įsigyti leidinių, 

gauti autoriaus autografą bus 
galima nuo 16.00 val. 

Pagrindinės renginio dalies  
pradžia – 16.30 val.

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus-Butauto knygą 

„1918 m. Nepriklausomybės Akto 
signataras Donatas Malinauskas“. 

Knygą galima nusipirkti Lietuvos 
knygynuose, Vilniaus centriniame, 
„Humanitas“ knygyne, www.pato-
gupirkti.lt  bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt


