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Balandžio 25-ąją Lietuvos edukologijos 
universiteto (LEU) centriniai rūmai ir 
dalis sostinės Žvėryno rajono alsavo Did-

moterės dvasia. Rutininė kasdienybė pasitraukė 
į pašalį, lyg ir įprasta darbo diena ketvirtadienis 
staiga daugeliui žmonių virto švente, pakylėtumo 
simboliu.

Jeigu po tokios įžangos pasakytume, kad 
tai įvadas į tarptautinę mokslinę konferenciją, 
tikriausiai rastųsi ir vienas kitas rūškanas vei-
das – anokia naujiena, kai Vilniuje kone kasdien 
vyksta reikšmingi tarptautiniai renginiai. Kitas 
dalykas, jei kalbame apie habilituotą socialinių 
mokslų daktarę Meilę Lukšienę (1913–2009), 
Lietuvos pedagogę, edukologę, lietuvių literatūros 
tyrinėtoją, švietimo reformos 1988 m. pradinin-
kę, „Tautinės mokyklos koncepcijos“ (1988 m.), 

„Lietuvos švietimo koncepcijos“ (1992 m.) ir 
kitų švietimo strateginių dokumentų vieną iš 
svarbiausių autorių. Šiai Lietuvos didmoterei 
skirta valstybinė 2013 m. programa „100-osios 
Meilės Lukšienės metinės – UNESCO minima 
sukaktis“, o šios programos dalis buvo dvi dienas 
(balandžio 25–26 d.) vykusi tarptautinė moksli-
nė konferencija „Ugdymas kultūros ir žmogaus 
raidos kryžkelėse: Meilės Lukšienės pedagoginio 
palikimo įžvalgos praeičiai, dabarčiai, ateičiai“.

Lietuvos didmoterės
Meilės Lukšienės siekiai ir padaryti darbai, 

visuomeniniai užmojai skatina ją lyginti su rašy-
toja, pedagoge, visuomenės ir politikos veikėja 
Gabriele Petkevičaite-Bite (1861–1943), nors 
skirtingas gyvenamasis metas kėlė joms skirtingas 

tikslus ir reikalavo atitinkamų veiklos formų. O 
bendra tarp šių taurių Lietuvos moterų – giliai 
suvokta lietuvių moters inteligentės priedermė 
pirmiausia savo tautai: nelaukti ir nesidairyti į 
šalis, bet pačiai veikti, daryti tai, kas gal nuo tavęs 
vienos priklauso, nežiūrint į nepalankias sąlygas 
ir ne visada sėkmingai susiklostančias aplinkybes. 
Būdinga veiklioms natūroms ir ypatingo cha-
rakterio asmenybėms, kokios ir buvo šios mūsų 
tautos didmoterės.

G. Petkevičaitės-Bitės gyvenimo kryžius – 
jos fizinis neįgalumas, tačiau ją prisimindami 
galvojame ne apie negalias, o apie šios moters 
nuveiktus darbus, padarytą įtaką daugelio žmonių 
likimams ir šviesų idealizmą, stiprintą konkrečia 
ir labai prasminga pedagogine, kultūrine, politine 
ir visuomenine veikla. Gabrielės dvasia ir šiandien 

TauTinės mokyklos kūrėjos 
aTminTies ženklai (1)

gyva Panevėžyje, kur buvo lemta rašytojai gyventi 
prasmingiausius gyvenimo metus iki pat mirties.

Meilė Lukšienė buvo visai kitos fizinės san-
klodos, tačiau santvarka padarė viską, kad talen-
tinga mokslininkė būtų palaužta, sužlugdyta psi-
chologiškai ir dvasiškai. Prisiminkime 1958-uo-
sius, kai prasidėjo Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros valymas nuo „nacionalistų“. 
Katedros vedėja Meilė Lukšienė ir trys katedros 
dėstytojos buvo pašalintos iš pareigų, turėjo 
palikti universitetą, nes pasirodė esančios per-
nelyg geros pedagogės ir mokslininkės, pamėgtos 
studentų, o tai jau atrodė pavojinga santvarkai ir 
imperinės valstybės siekiams. Iš laiko nuotolio 
matome, kad tvirtas asmenybės stuburas padeda 
išlikti net ir labai sudėtingomis totalitarinio reži-
mo sąlygomis. Šiandien mums Meilė Lukšienė yra 
ne vien asmeninio išlikimo simbolis, bet Lietuvos 
švietimo sistemos pertvarkos svarbiausių princi-
pų kūrimo ir praktinio taikymo asmenybė, kurios 
idėjos tebėra gyvos, nežiūrint visų ligi šiol vykusių 
švietimo reformos zigzagų jau nepriklausomoje 
Lietuvoje. Drūtakamienė liepa gali išaugti tik iš 
sveikos sėklos.

Savo pačių pastangas vertindami kartais 
galime perlenkti lazdą, bet tik ne šiuo atveju. 
2004 m. Lietuvos švietimo reformos pradininkė 
Meilė Lukšienė apdovanota vienu garbingiausiu 
UNESCO COMENIUS medaliu. Jano Amoso 
Komenijaus medalis lietuvei įteiktas už laisvo, 
humaniško, atsakingo Lietuvos piliečio ugdymo 
idėją, palaikančią kultūrinę, humanistinę švieti-
mo kryptį, įtvirtintą M. Lukšienės strateginiuose 
ir programiniuose dokumentuose. Propaguo-
dama tautinę mokyklą į šią sąvoką M. Lukšienė 
įliejo kaip būtinybę jos demokratišką turinį. Į 
šiuos tikslus buvo atkreiptas dėmesys tarptau-
tinėje erdvėje, UNESCO apdovanojimo tekste 
rasime parašytus šiuos žodžius: „Ponia Lukšienė 
yra europinio ir pasaulinio lygio mokslininkė ir 
asmenybė, reikšmingai prisidėjusi prie demokra-
tinės visuomenės ir modernaus švietimo raidos“.

Iš šalies daugiau matyti, negu mes patys kar-
tais sugebame deramai vertinti.

Tai ne vienintelis aukštas mokslininkės ir pe-
dagogės įvertinimas. Lietuvoje 1989 m. M. Luk-
šienei suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos 
vardas, 1994 m. apdovanota Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinu, 2003 m. Vytauto Didžiojo ordino 
Komandoro didžiuoju kryžiumi. Pagaliau ir jos 
100-osioms gimimo metinėms skirtoji plataus 
masto UNESCO globojama tarptautinė konfe-
rencija yra mokslininkės asmenybės pripažinimo 
dar vienas reikšmingas įrodymas.

UNESCO globojama konfe-
rencija

Konferencijos globėjai – Lietuvos Respub-
likos Seimo Pirmininkas dr. Vydas Gedvilas, 
Tarptautinė pedagogikos istorijos asociacija ir 
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Dvi 
dienas – balandžio 25–26 d. LEU centriniuose 
rūmuose, bet ne vien juose, šurmuliavo konfe-
rencijos renginiai. Prasidėjo 25 d. rytą, kai eisena 
nuo LEU centrinių rūmų pajudėjo į Adomo Mic-
kevičiaus gatvę Žvėryne – prie 19 nr. pažymėto 
namo buvo atidengta Meilės Lukšienės atminimo 

Įžymios Lietuvos pedagogės, edukologės, lietuvių literatūros tyrinėtojos, švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės atminimo lentą atidengia Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Lietuvos edukologijos universiteto rektorius profesorius Algirdas Gaižutis
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lenta. Prie šio reikšmingo įvykio dar 
sugrįšime.

Po pietų pertraukos vyksmas persi-
kėlė į LEU centrinius rūmus, kur vyko 
Meilei Lukšienei skirtos konferencijos 
plenarinis posėdis. Dalyvius sveikino 
LEU rektorius prof. Algirdas Gaižu-
tis, konferencijos globėjas LR Seimo 
Pirmininkas dr. Vydas Gedvilas, LR 
Švietimo ir mokslo ministerijos kanc-
leris Dainius Numgaudis, Vilniaus m. 
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas 
Džeraldas Dagys, Lietuvos nacionali-
nės UNESCO komisijos pirmininkas 
dr. Romas Pakalnis. Latvijos univer-
siteto ir Baltijos pedagogikos istorikų 
asociacijos vardu Vilniaus konferen-
cijos dalyvius pasveikino dr. Erika 
Vugule, o Tarptautinės pedagogikos 
istorijos asociacijos (ISChE) preziden-
tas prof. dr. Ekhartas Fuchsas (Ekhart 
Fuchs) visus sveikino per interneto 
ryšį.

Pranešimų maratoną pradėjęs 
doc. dr. Antanas Krescencijus Stoškus 
bandė atsakyti į klausimus: „Po mūsų 
nebebus mūsų?“ (M. Lukšienė) Ar mes 
esame įgalūs Jai atsakyti?“ Prof. Algir-
das Gaižutis gvildeno temą: „Kultūra 
kaip asmens, tautos, valstybės gyvas-
tingumo laidas globalaus pasaulio su-
maištyje. Meilės Lukšienės įžvalgos“. 
M. Lukšienės mokinys ir bendražygis 
doc. dr. Darius Kuolys gilinosi į temą 
„Ugdymas laisvei: Meilės Lukšienės 
programa“. Prof. habil. dr. Palmira 
Jucevičienė skaičiavo žingsnius, įvar-
dytus temoje „Nuo pedagogikos iki 
edukologijos: Meilės Lukšienės įkvėp-
ti“. Prof. habil. dr. Ona Tijūnėlienė 
sugrąžino į laikus, kai Abiejų Tautų 
Respublika švietimo sistemos madas 
diktavo pavargusiai ir senstelėjusiai 
XVIII a. Europai; profesorės pranešimo 
tema – „Edukacinės komisijos veiklos 
ir jos palikimo pataisų demokratinė 
linkmė – Meilės Lukšienės mokslinių 
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tyrimų objektas“. Mokslinių pranešimų 
paradą užbaigė prof. habil. dr. Viktori-
ja Daujotytė, sugrąžinusi klausytojus 
prie pirminės M. Lukšienės tyrinėjimų 
srities; profesorės pranešimo tema – 
„Literatūra kaip egzistencinis rūpestis“.

Pirmos dienos konferencijos dar-
bą prasmingai užbaigė Vilniaus Vy-
tauto Didžiojo gimnazijos gimnazis-
tai. Jų teatro studija parengė sceninę 
kompoziciją „Skaitome Joną Biliūną“ 

(vadovė – aktorė Janina Matekonytė-
Antanėlienė). Šią kompoziciją gimna-
zistai atliko kaip konferencijos renginį 
„Mokykla – Meilei Lukšienei“. Lieka 
priminti, kad Vilniaus Vytauto Di-
džiojo gimnazija – tai Meilės Lukšienės 
jaunystės mokykla, o J. Biliūnas gim-
nazistų teatro repertuare taip pat nėra 
atsitiktinis rašytojas. Mergautinė Mei-
lutės Julijos Lukšienės pavardė – Ma-
tjošaitytė. Jos tėvas Stasys Matjošaitis 
(1887–1949) – pedagogas, žurnalistas, 
literatas, kultūros ir politikos veikėjas. 
Mama – Julija Janulaitytė-Biliūnienė 
Matjošaitienė (1880–1978). Charkovo 

medicinos institute įgijusi odontolo-
gijos specialybę 1904 m. ištekėjo už 
Jono Biliūno, su kuriuo nuo 1906 m. 
gyveno Zakopanėje. Ten ir palaidojo 
mirusį J. Biliūną. 1924 m. ištekėjo už 
dukros Meilės tėvo Stasio Matjošaičio-
Esmaičio.

Balandžio 26 d. konferencija tęsėsi 
LEU – darbas vyko septyniose sekci-
jose, o užbaigė apibendrinantis plena-
rinis posėdis. Tą pačią dieną Vilniaus 

universiteto (VU) centriniuose rū-
muose į konferencijos darbą įsitraukė 
VU sekcija „Tautinė mokykla: Meilės 
Lukšienės idėjos istorija“. Jos baigiamo-
joje diskusijoje kartu su mokslininkais 
dalyvavo ir aktyviai reiškėsi Vilniaus 
licėjaus ir Šv. Kristoforo gimnazijos 
gimnazistai. Lygia greta antrąją dieną 
konferencijos darbas vyko Vroclavo 
universitete, Lenkijoje, kur šio univer-
siteto Pedagogikos instituto sekcijos 
darbo tema pavadinta „Meilės Lukšie-
nės pedagoginis palikimas: apskritojo 
stalo diskusija Šeima, namai ir ugdy-
mas praeityje, dabartyje ir ateityje“.

Jos darbai persmelkti 
tarnystės Lietuvai idėja

Grįžkime prie atminimo lentos 
Meilei Lukšienei atidengimo iškilmės 
Žvėryne, A. Mickevičiaus gatvėje. Ce-
remonijoje dalyvavo Lietuvos Respub-
likos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Europos Parlamento narys prof. Vy-
tautas Landsbergis, švietimo ir mokslo 
ministras prof. dr. Dainius Pavalkis, 

Lietuvos edukolo-
gijos universiteto 
rektorius prof. ha-
bi l .   dr.   akade-
mikas Algirdas 
Gaižutis, Lietu-
vos nacionalinės 
UNESCO komi-
sijos pirminin-
kas  dr.   Romas 
Pakalnis, Meilės 
Lukšienės pre-
mijos laureatas 
Vilniaus Šv. Kris-
toforo gimnazijos 
mokytojas, direk-
toriaus pavaduo-
tojas  R amūnas 
Skaudžius, Meilės 
Lukšienės dukra 
habi l .   dr.   Ingė 
Lukšaitė, sūnus 
dr.  Rimtis Luk-

ša, LEU akademinės bendruomenės 
nariai – profesoriai, dėstytojai ir stu-
dentai.

Pirmajai žodis buvo suteiktas JE 
Lietuvos Respublikos Prezidentei Da-
liai Grybauskaitei. Savo prakalboje 
Prezidentė išskyrė M. Lukšienę kaip 
ypatingą asmenybę, Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės gru-
pės narę, Nepriklausomos Lietuvos 
nacionalinės švietimo sistemos kūrėją, 
tautinės mokyklos idėjos autorę. Savo 
idėjomis ir darbais mokslininkė kūrė 
dabarties ir ateities Lietuvą. Tai pasau-
linės reikšmės tyrinėtoja, kurios veikla 

mūsų šalį susiejo su pažangiausiomis 
švietimo naujovėmis. Jos darbai per-
smelkti tarnystės Lietuvai idėja. Kad 
M. Lukšienės veikla peržengė Lietuvos 
ribas, įtikinamai rodo ir 2004 m. jai 
suteiktas UNESCO J. A. Komenskio 
medalis, o mokslininkės ir pedago-
gės šimtosios gimimo metinės šiemet 
įtrauktos į UNESCO minėtinų pasau-
lyje asmenybių ir datų sąrašą.

Prezidentė D. Grybauskaitė pabrė-
žė M. Lukšienės drąsą, išmintį ir jos 
kaip lituanistės bekompromisiškumą. 
Retą dieną ji praleisdavusi be įtemp-
to darbo, gal todėl ji ir tapo Lietuvos 
švietimo kaitos viena iš svarbiausių 
iniciatorių. Jos suformuotas ugdymo 
idealas – pilietiškas, savarankiškai 
mąstantis ir kūrybingas žmogus, su-
vokiantis savo šalies istoriją, gimtosios 
kalbos svarbą ir gerbiantis šalia esantį 
žmogų. Šių idealų Prezidentė kvie-
tė nepamiršti ir siekti, nes jie būtini 
kultūros ir valstybės kūrėjui. „Būtent 
apie tokią valstybę – kuriančią ir laisvą 
svajojo Meilė Lukšienė, tad žvelgdami 
į šią atminimo lentą pamąstykime, 
kiek jau esame padarę ir kiek daug 
dar privalome padaryti, kad Meilės 
Lukšienės svajonė taptų bendra mums 
visiems, vienytų visus lietuvius mūsų 
bendrai ateičiai“, – kalbėjo Prezidentė 
D. Grybauskaitė.

Tautinės mokyklos 
simbolis

Pritarimo aplodismentams nepa-
siekus nė pusės visų decibelų, kurių 
nusipelnė prakalba, Prezidentė ryž-
tingai pasinaudojo „improvizacine 
pauze“ ir paprašė žodį tarti Europos 
Parlamento narį, Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdžio lyderį prof. Vytautą 
Landsbergį. Ryžtingas ir pamatuotas 
sprendimas, nes atminimo lentos ati-
dengimo programoje V. Landsbergio 
prakalba nebuvo numatyta. Beje, kaip 
nefigūravo ir Prezidentės pavardė. Vei-
kiausiai organizatoriai nebuvo tikri, 

„Tai pasaulinės reikšmės tyrinėtoja, kurios veikla mūsų šalį susiejo su pažangiausiomis švietimo naujovėmis“, – taip atidengdama atminimo lentą Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apibūdino 
Meilės Lukšienės indėlį į Lietuvos švietimo raidą; šalia stovi Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis, M. Lukšienės dukra habil. dr. Ingė Luošaitė, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius 
profesorius Algirdas Gaižutis ir kiti iškilmės dalyviai
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Lietuvos edukologijos universiteto rektorius Algirdas Gaižutis studentų būryje
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kad sulauks šių aukštų svečių – tuo 
malonesnė staigmena.

Profesorius V. Landsbergis pasi-
dalijo prisiminimais, nes jam yra tekę 
bendrauti su M. Lukšiene, taip pat bu-
voti šiame name A. Mickevičiaus g. 19. 
Prisiminė profesorius ir čia gyvenusį 
Meilės Lukšienės vyrą Kazimierą Lukšą 
(1906–1983), aukštą ekonominių ryšių 
pareigūną, Lietuvos banko atsakingą 
darbuotoją Pirmojoje nepriklausomos 
Lietuvos Respublikoje. 1940–1970 m. 
K. Lukša Vilniaus universitete dėstė 
balanso mokslo, ekonominės analizės 

ir užsienio prekybos kursus, 1945–
1946 m. buvo Ekonomikos fakulteto 
dekanas. V. Landsbergiui didelį įspūdį 
paliko K. Lukšos pasakojimai apie ne-
priklausomos Lietuvos ekonomikos 
pasiekimų įtvirtinimą tarptautinėse 
rinkose. Atkaklaus darbo ir sumanumo 
dėka pasiekta, kad Lietuvos verslas, 
ypač žemės ūkio produkcijos gamy-
boje ir tarptautinėje prekyboje buvo 
aukštai vertinamas, lenkė kaimyni-
nių šalių laimėjimus. Lietuva sparčiai 
žengė europietiško gyvenimo keliu, 
bet šios pastangos buvo brutaliai nu-
trauktos svetimos valstybės karinėmis 
priemonėmis.

Papildant profesorių pridursime, 
kad K. Lukšos ir jo bendraminčių pa-
stangomis 1958 m. prie Liaudies ūkio 
tarybos įkurta pirmoji Baltijos respub-
likose Matematinių ekonominių meto-
dų taikymo laboratorija, 1966 m. Vil-
niaus universitete buvo pradėti rengti 
ekonominės kibernetikos specialistai, 
o 1967 m. prie Prekybos ekonomikos 
katedros įsteigta Tarpžinybinė mokslo 
tyrimo laboratorija. Kadangi K. Lukša 
nebuvo LKP narys, tad negalėjo iškilti į 
aukštas pareigas, netapo profesoriumi 
(nors dar 1941 m. jam buvo suteiktas 
docento pedagoginis vardas). Vis dėlto 
jo nuopelnų sunku buvo nepastebėti, 
1966 m. jam suteiktas LTSR nusipel-
niusio ekonomisto vardas.

Visa tai pravartu žinoti, norint 
suprasti, kokių tėvų šeimoje ir aplin-
koje išaugo dvi puikios dukros – ha-
bil. dr. Ingė Lukšaitė ir vargonininkė 
Giedrė Lukšaitė-Mrazkova, Prahos 
mūzų menų akademijos profesorė, 
o sūnus Rimtis Lukša taip pat tapo 
mokslų daktaru.

V. Landsbergis prisiminė ir juodą 
Vilniaus universiteto istorijos puslapį, 
kai nuo „nacionalistų“ 1958 m. buvo 
pradėta „valyti“ Lietuvių literatūros 
katedra1. Atleistos iš pareigų keturios 
pedagogės, mokslininkės: katedros 
vedėja Meilė Lukšienė, dėstytojos 

Irena Kostkevičiūtė, Aurelija Raba-
čiauskaitė ir Vanda Zaborskaitė, taip 
pat pašalintas Vilniaus universiteto 
rektorius Jonas Bulavas. Nukentėju-
sios pedagogės rado priebėgą kitose 
mokslo institucijose. M. Lukšienė pra-
dėjo dirbti Mokyklų mokslinio tyrimo 
institute2, tyrinėjo švietimo ir pedago-
gikos istoriją. Šiame Pedagogikos ins-
titute M. Lukšienė su bendraminčiais 
1988 m. formulavo švietimo reformos 
būtinybę, kūrė strateginius Lietuvos 
švietimo dokumentus. Taigi literatūros 
tyrinėtoja tapo Lietuvos mokyklos, 

Atminimo lentos – dva-
siniai miesto muziejai

Lietuvos edukologijos universite-
to rektorius akad. Algirdas Gaižutis 
kaip ypatingą simbolį įžvelgė ir tą rytą 
motinėlės gamtos Vilniaus miestui 
siųstą saulę, nors sinoptikai vienu balsu 
žadėjo lietų. Rektorius linkėjo studen-
tams įsiminti šią prasmingą dieną, o 
atidengiamą Meilės Lukšienės atmi-
nimo lentą pavadino dar vienu mūsų 
sostinės dvasios muziejumi, saugančiu 
tautos atmintį. Žvelgiant į A. Mickevi-
čiaus g. 19 namą kiekvieno atmintyje 
iškils daug žinomų ir ligi tol nežinomų 
asmenybių. Užtektų prisiminti šiame 
name Kazimiero ir Meilės Lukšų iš-
augintą šeimą, savo gyvenimo būdu 
ir darbais nuolat liudijančią nepakar-
tojamą darną. Rektorius prisipažino, 
kad apie šią šeimą, nuostabius vaikus 
ir jų palikuonis be pasigėrėjimo negali 
galvoti.

Įsiterpsime į rektoriaus prakalbą ir 
atkreipsime dėmesį į gerokai anksčiau 
ant šio pastato sienos atsiradusią atmi-
nimo lentą skirtą Vaclovui Žadeikai. 
Tai Lietuvos kariuomenės vienas iš 
kūrėjų, savanoris, Lietuvos karaliaus 
Mindaugo 4-ojo pėstininkų pulko va-
das, Generalinio štabo pulkininkas, 
šiame name gyvenęs 1940–1941 me-
tais. 1943 m. žuvo Taišeto lageryje, 
Sibire. 

Taigi namas Žvėryne saugo įžymių 
žmonių gyvenimo istorijas.

A. Gaižutis pasidžiaugė, kad da-
bartiniai studentai, būsimieji Lietuvos 
pedagogai ir švietėjai dalyvaus N. Luk-
šienės 100-mečiui skirtoje tarptautinė-
je konferencijoje, išgirs ne vien geriau-

Turime analizuoti mokslininkės tyri-
nėjimus, toliau plėtoti jos supratimą 
apie lietuvišką mokyklą, priimdami 
laikmečio iššūkius, kuriuos atneša 
kompiuterija, daugiakalbystės idėjos 
Europos Sąjungoje ir kiti pokyčiai. 
Turime M. Lukšienės sukurtą idėjų ir 
tyrimų bazę, į kurią galime sėkmingai 
remtis – tai patikima mūsų veiklos 
atspara.

Atminties ir vilties 
metai

2010 m. Švietimo ir mokslo minis-
terija įsteigė Meilės Lukšienės premiją 
pedagogams (iki 35 metų) už demokra-
tiškumo, bendruomeniškumo, tautiš-
kumo, humanizmo, kūrybiškumo idėjų 
įgyvendinimą ir sklaidą. Pirmuoju 
laureatu tapo Kauno šv. Mato vidurinės 
mokyklos matematikos ir informati-
kos mokytojas Vygantas Kornejevas. 
2011 m. šia premija pagerbtas Vilniaus 
šv. Kristoforo gimnazijos chemijos 
mokytojas, direktoriaus pavaduoto-
jas ugdymui ir studijuojantis Vilniaus 
universiteto chemijos doktorantūroje 
Ramūnas Skaudžius. Savo prakalboje 
jis prisipažino, kad Meilės Lukšienės 
mintimis kiek daugiau pradėjo domėtis 
tik tapęs mokytoju. Bemat pajuto, kad 
jos raštuose įkūnytos tikrosios verty-
bės – moralė, pilietiškumas, laisvė, tei-
singumas, kultūra, tautiškumas. Bene 
didžiausią įspūdį R. Skaudžiui padarė 
M. Lukšienės kolegų prisiminimai apie 
savo bendradarbę: ji visada sakydavo 
tiesą, tą sugebėjo net ir sudėtingiausio-
mis aplinkybėmis.

Maža nepamiršti Meilės Lukšienės, 
turime ja didžiuotis. R. Skaudžius pa-
tikino, kad prie šio namo su atminimo 

kės dukra habil. dr. Ingė Lukšaitė. 
Ji dėkojo susirinkusiems už tai, kad 
per visus tuos metus jos Mama nebu-
vo pamiršta, daugybė žmonių dirbo 
nuosekliai, nematomai, rūpestingai, 
bandydami išlaikyti tai, kas jos buvo 
padaryta. I. Lukšaitė dėkojo ne vien 
aukščiausiems valstybės vadovams ir 
pareigūnams, bet ir jos mamos bend-
radarbiams, kurie šiandien dirba išsi-
barstę po daugelį institucijų – tai jie 
pirmieji suvokė padaryto darbo esmę 
ir vertę. Anot I. Lukštaitės, visa tai 
nėra taip lengvai parodoma. Moky-
klos reformos esmė buvo sumąstyta 
daugelio žmonių pastangomis ir pri-
imta širdimi: tai humanistinės, demo-
kratinės, pilietinės, tautinės mokyklos 
statyba ir kartu labai savarankiškai 
mąstančio ir savo tėvynę mylinčio 
žmogaus ugdymas. Laikas nepaprastai 
greit keičiasi, iškelia naujų iššūkių 
ir pavojų, todėl tas ugdymas labai 
sudėtingas. Išlaikyti šio siekio kryptį, 
anot I. Lukšaitės, gali padėti ir šie 
M. Lukšienės minėjimo metai. Gera 
proga apmąstyti ir permąstyti, atrink-
ti, kas būtiniausia šiandienos žmogui. 
1988 m. ir 1990 m. dar nebuvo dauge-
lio šių dienų iššūkių, tad mums tenka 
eiti visiškai naujais ir nenumatytais 
pavojų ir išbandymų laukais. Laimei, 
yra institucija – Lietuvos edukologijos 
universitetas, ėmęsis nuosekliai ir 
ramiai tą darbą dirbti, tad šie M. Luk-
šienės metai yra ne tik atminties, bet 
ir vilties metai. Turime susiburti ir pa-
daryti geriausia, ką visi savo veikloje 
sugebame, – šiais žodžiais savo kalbą 
užbaigė Ingė Lukšaitė.

Toliau Prezidentė D. Grybaus-
kaitė buvo pakviesta nusifotografuoti 

švietimo ir pedago-
gikos tyrinėtoja, ku-
rios viena svarbiausių 
šios srities knygų – 
1983 m. išleista „Lie-
tuvos mokyklos ir 
pedagoginės minties 
istorijos bruožai“.

Faktiškai tai buvo 
taikaus, bet atviro ir 
nepalaužiamo tautos 
pasipriešinimo išraiš-
ka. Tarp žymiausių 
to taikaus pasiprie-
šinimo pavyzdžių 
V. Landsbergis pami-
nėjo „Lietuvos katali-
kų bažnyčios kroni-
ką“ (1972–1989 m.), 
bet iškili veikla pri-
klausė ir M. Lukšie-
nei. Tomis sąlygomis 
istorijos paminklų ir 
istorinės tiesos gyni-
mas buvo tiesiausias 
kelias, atvedęs tautos 
aktyviausią dalį į Lie-
tuvos persitvarkymo 
sąjūdžio veiklą. Visa 
tai buvo įmanoma to-
kių asmenybių kaip M. Lukšienė dėka. 
Ji rodė pavyzdį ne tik kaip mokslinin-
kė, bet buvo ir moralinis autoritetas, 
pavyzdingo gyvenimo ir pamatinių 
principų laikymosi sektinas žmogus. 
Kartu tai buvo ir grynai moteriškos 
veiklos kelias, kuris V. Landsbergiui 
asocijuojasi su garsiąja skulptoriaus 
Petro Rimšos skulptūra „Lietuvos mo-
kykla“: prie ratelio verpianti motina 
moko savo sūnelį skaityti. Kuriant šią 
skulptūrą – nuostabų paminklą Lie-
tuvos Motinai – P. Rimšai pozavo jo 
mama Magdalena Rimšienė, o į Lietu-
vos meno istoriją skulptūra įaugo kaip 
lietuvių Tautinės mokyklos simbolis. 
Ar ne tokiu simboliu mums yra ir tau-
tinės mokyklos koncepcijos viena ir 
svarbiausių autorių – Meilė Lukšienė?

sių Lietuvos pedagogų ir mokslininkų, 
bet ir svečių iš daugelio užsienio šalių 
pranešimus. Rektorius linkėjo, kad ir 
M. Lukšienės mintys pasiektų ne tik 
studentų protus, bet ir širdis.

Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministras prof. dr. Dainius Pa-
valkis atkreipė dėmesį, kad Meilė Luk-
šienė niekada neužėmė jokių oficialių  
aukštų postų, bet tai nesutrukdė jai 
paveikti šaliai lemtingų pokyčių eigos, 
tapti tautinės mokyklos koncepcijos 
kūrėja, švietimo reformos pirmtake. 
Pasaulis keičiasi labai dinamiškai, 
todėl atsiremdami į M. Lukšienės 
darbus ir pasaulėžiūrą, anot minist- 
ro, turime suvokti, kad šiandieninė 
pedagogika įmanoma tik drauge su 
giliu literatūros ir kultūros suvokimu. 

lenta jis dar ne kartą ateis su savo mo-
kiniais ir savo šeima, pasakos apie mo-
terį, savo darbais išgarsinusią Lietuvos 
vardą. Ji visados mąstė, ką dar galima 
daugiau padaryti Lietuvos mokyklai, 
švietimui, todėl ir mums tiktų laikytis 
šios nuostatos: ką dar galime padaryti 
savo šeimai, šaliai ir jos žmonėms.

Ceremonijos vedėja pakvietė LR 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir Lie-
tuvos edukologijos universiteto rek-
torių Algirdą Gaižutį atidengti Meilės 
Lukšienės atminimo lentą. Skambant 
birbynės garsams procedūra užtruko 
vos akimirką – susirinkusieji aplodis-
mentais pasitiko atidengtą M. Lukšie-
nės atminimo lentą.

M. Lukšienės šeimos ir plačios 
giminės vardu žodį tarė mokslinin-

1 Pretekstas apkaltinti Vilniaus uni-
versiteto Lietuvių literatūros katedrą buvo 
studentų reakcija į 1956 m. Vengrijos sukili-
mą – išleistas studentų kūrybos almanachas. 
Dalis studentų buvo pašalinti iš universiteto, 
vieni buvo išsiųsti į sovietų armiją, kiti į 
lagerius. – G. Z. past.

2 Vėliau šis institutas pertvarkytas į 
Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą, dar 
vėliau į Pedagogikos institutą, kurį reorga-
nizavus 2001 m. įkurtas Švietimo plėtotės 
centras. – G. Z. past.

LR Švietimo ir mokslo ministras prof. dr. Dainius Pavalkis ir Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis po atminimo lentos Meilei 
Lukšienei atidengimo ceremonijos

 

Meilei Lukšienei skirtos atminimo lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo 
ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gimnazistai Paulius Mičėnas, Gabrielė 
Monika Žemaitytė, Agnė Keršulytė ir Andrius Morkūnas

prie M. Lukšienės atminimo lentos 
su mokslininkės ir pedagogės šeimos 
nariais.

Gediminas Zemlickas

ASMENybĖ
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Jonas IVANAUSKAS

Šiemet sukanka 195 metai, kai 
Anapilin (1818 m.) iškeliavo gar-
sus Rusijos imperijos karys, feld-

maršalas Michailas Barklajus de Tolis.
Kalbant apie būsimąjį karvedį 

būtina prisiminti, kad XVIII a. tarp 
kilmingųjų vyravo atitinkama lavini-
mosi sistema: be gero elgesio ir aristo-
kratiškų manierų bei laikysenos vaikai 
buvo mokomi prancūzų ir antikinių 
kalbų ir kitų mokslų, būtinų tam ti-
kram bendros kultūros lygiui įgyti. 
Atsakingai parinkti išsilavinę kore-
petitoriai ir mokytojai dvaruose ruošė 
jaunimą universitetų auditorijoms, 
nes studijos užsienyje, kaip ir šian-
dien, buvo garbės ir prestižo reikalas. 
Užtekdavo kelerius metus klausyti 
paskaitų, studijuoti to meto garsiau-
siuose universitetuose, kadangi vėliau 
gaunant atsakingą postą nebuvo labai 
griežtai reikalaujama aukštojo mokslo 
baigimo diplomo. Pareigas nulemda-
vo ne diplomas, bet priklausomybė 
atitinkamam luomui.

Baltijos regiono diduomenės vo-
kiečiai ar suvokietėję dvarininkai daug 
dėmesio skyrė vokiečių kultūrai, jie 
įgydavo gan gerą išsilavinimą, taip 
pat diplomatinės ir karinės tarnybos 
patyrimą. Jie suvokė Rusijos imperijos 
geopolitines nuotaikas ir sugebėjo pa-
laikyti glaudžius ryšius su Sankt Peter-
burgo Imperatoriaus dvaru, visuomet 
suspėdavo atrasti sau naujų galimybių. 

Lietuviškosios Žiemgalos krašte 
XVIII a. pab.–XIX a. pr. gyveno dvi 
išskirtinės Europinio ryškumo asme-
nybės. Viena jų – Teodoras Grothusas 
(Theodor von Grotthuß, 1785–1822). 
Apie jį daug ir išsamiai rašyta. Antroji 
ryški asmenybė – karvedys, feldmar-
šalas Michailas Barklajus de Tolis. Jam 
dėmesio skiriama mažiau. Nežiūrint į 
tai, Žiemgalos krašte, Pakruojo rajone, 
Pamūšio gyvenvietėje yra išlikę Bark-
lajų de Tolių giminės dvaro pastatai.

Prieš pradedant pasakojimą apie 
kariškį Michailą Barklajų de Tolį pa-
teiksime keletą buvusio pavaldinio ge-
nerolo Aleksejaus Petrovičiaus Jermo-
lovo minčių: „...Išsimokslinęs, šviesaus 
proto, pozityviai mąstantis, kruopštus 
darbuose, kantriai ir rūpestingai atlie-
kantis jam patikėtus darbus, nebijantis 
atsakomybės, ignoruojantis pavojų, 
bebaimis. Geros sielos, tolerantiškas, 
dėmesingas kitų darbams...“

Tai, sakyčiau, Žiemgalos lygumų 
krašte augusio žmogaus apibūdinimas, 
tegul ir nekalbėjusio lietuviškai, bet 
perėmusio visas išskirtines ir teigiamas 
to krašto savybes.

Michailas Barklajus de 
Tolis

Michailas Barklajus de Tolis (Barc-
lay de Tolly), kilęs iš škotų giminės, 
kurios dalis septynioliktame šimtme-
tyje pasitraukė iš Škotijos į Livoniją po 
to, kai O. Kromvelis Anglijoje įvedė 
diktatūrą. Būsimasis karvedys gimė 
Lietuvoje, Pamūšyje (Pakruojo r.). Jo 
tėvas – Veinholdas Gothardas Barklajus 
de Tolis (Weinhold Gotthard Barclay de 
Tolly, 1734–1781), rusiškuose šaltiniuo-
se rašomas slaviškas vardas Bogdanas. 
Jis iš Rusijos Imperijos armijos buvo 
išleistas į atsargą turėdamas poručiko 
karinį laipsnį, o už tarnybą suteiktas 
Rusijos imperijos bajoro titulas. Mo-
tina – Margarita Elizabetė fon Smiten 
(Margaretha Elisabeth von Smitten, 
1733–1771), kilusi iš švedų dvarininkų 
šeimos, turėjusios giminės dvarą Beklo-

re, netoli nuo Valgos miesto, dabar tai 
Jygejiestės miestelis Estijoje.

Michailas Barklajus de Tolis gimė 
1761 m. gruodžio 24 d., Pamūšyje, da-
bartiniame Pakruojo rajone, pakrikšty-
tas Žeimelio evangelikų liuteronų baž-
nyčioje. 1791 m. M. Barklajus de Tolis 
vedė savo pusseserę Agnietę Eleną fon 
Smiten (1770–1827). Jiems gimė sūnus 
Ernestas Magnusas (Maksimas) Bark-
lajus de Tolis (1798–1871), būsimasis 
Rusijos imperijos armijos pulkininkas. 

Ernestas Magnus Barklajus de Tolis 
buvo du kartus vedęs. Nei su pirma, 
nei su antra žmona vaikų neturėjo. Po 
sūnaus kunigaikščio Ernesto Magnuso 
mirties kunigaikščio titulas perėjo sū-
nėnui Aleksandrui Magnusui Frydri-
chui Veimarui, gimusiam 1824 metais.

M.   Bark lajus  de Tol is  mirė 
1818 m. gegužės 26 d. Gesviečių dva-
re, netoli Instenburgo (Įsrutis, da-
bar – Černiachovskas, Kaliningrado 
sr., Rusija). Palaidotas Bekloro dvare 
(Jygejiestė, Estija). Karvedžiui pastatyti 
paminklai Sankt Peterburge, Maskvoje, 
Rygoje ir Tartu.

Michailas Barklajus de Tolis nuo 
1815 m. kunigaikštis, carinės Rusi-
jos imperijos karys, vėliau Rusijos 
armijos feldmaršalas. Dalyvavo dau-
gelyje Rusijos karų: su Osmanų impe-
rija (1787–1781 m.), Švedija (1788–
1790 m.), Prancūzija (1806–1807 m.). 
Buvo Suomijos generalgubernatorius. 
1810–1812 m. – Rusijos karo minist-
ras. 1812 m. karo su Prancūzija metu 
buvo Rusijos kariuomenės Pirmosios 
Vakarų armijos vadas. Vengdamas su-
sidūrimo su Prancūzijos imperatoriaus 
Napoleono vadovaujama Prancūzi-
jos kariuomene, pasitraukė į Rusijos 
gilumą, ir tokiu būdu išsaugojo pa-
grindines Rusijos kariuomenės jėgas. 
Vadovavo Rusijos ir Prūsijos jungtinei 

kariuomenei 1813–1814 m. kare su 
Prancūzija.

Tarnyba Rusijos impe-
rijos armijoje 

1776 m. pradėjo tarnauti Rusijos 
imperijos Pskovo karabinierių pulke. 
Neaukšta Barklajaus de Tolio kilmė 
trukdė kilti karjeros laiptais karinėje 
tarnyboje, jam prireikė daugiau nei 
dvidešimties metų, kad užsitarnautų 
pulkininko laipsnį. 1805 m. jau bū-

damas generolas majoras, dalyvavo 
Austerlico mūšyje. Kare su Napoleo-
nu 1806–1807 m. vadovavo divizijai, 
pasižymėjo mūšyje prie Preisiš–Eilau. 
Mūšio metu buvo sunkiai sužeista de-
šinė ranka – sutrupintas kaulas, todėl 
Barklajus de Tolis buvo priverstas pa-
likti armiją dėl ilgalaikio gydimosi. Jo 
didvyriškumas įvertintas dviem ordi-
nais ir generolo leitenanto laipsniu.

Rusų–švedų kare 1808–1809 m. 
korpusas, kuriam vadovavo Barkla-
jus de Tolis, žiemos metu persikėlė 
per Kvarkeno sąsiaurį, taip priversda-
mas švedus susėsti prie derybų stalo. 
1809 m. kovą Michailui Barklajui de 
Toliui suteikiamas infanterijos ge-
nerolo laipsnis ir jis paskiriamas vy-
riausiuoju Suomijos armijos vadu, o 
pasirašius taikos sutartį paskiriamas 
naujai įgytos Suomijos krašto genera-
liniu gubernatoriumi ir apdovanoja-
mas Šv. Aleksandro Nevskio ordinu. 
1809 m. Rusijos imperijos armijoje 
buvo 61 generolas leitenantas. Barkla-
jus de Tolis šiame sąraše buvo 47-as. 
Kai Rusijos imperatorius Aleksandras I  
(1777–1825) jam suteikė infanterijos 
generolo laipsnį, likusieji 46 pasijautė 
įžeisti ir aukštuosiuose armijos sluoks-
niuose kilo nepasitenkinimas, buvo 
apkalbamas „išsišokėlis“ Barklajus de 
Tolis, o kai kurie kariškiai protestuo-

dami parašė atsistatydinimo prašymus.
Buvimas Suomijos generaliniu 

gubernatoriumi Barklajui de Toliui 
suteikė galimybę pakilti dar aukščiau 
karjeros laiptais. Nuo 1810 m. sau-
sio 18 d. iki 1812 m. rugpjūčio 24 d. 
jis užima Rusijos karo ministro postą. 
Daug dėmesio skyrė armijos susti-
prinimui, vadovavo leidiniui „Gau-
sios veikiančiosios armijos nuosta-
tai“ („Учреждения для управления 
большой действующей армией“), 

kuriame buvo nurodomos aukščiausių 
vadų teisės ir pareigos bei lauko štabo 
sudėtis. Įvedė korpusinį armijos orga-
nizavimą ir naujus karinius statutus, 
pasiekė, kad būtų patobulintas karinis 
parengimas ir aprūpinimas, padidintas 
tarnaujančių armijoje kariškių skaičius 
ir pradėta naujų tvirtovių statyba.

Didysis tėvynės karas 
1812 m. 

Barklajus de Tolis paruošė karinį 
planą atvejui, jei įsiveržtų Napoleono 
armija. Plane buvo numatytas strategi-
nis atsitraukimas Volgos upės krypti-
mi. Tačiau imperatorius Aleksandras I  
to plano nepatvirtino.

Barklajaus de Tolio vaidmens 
1812 m. kare įvertinimą daug kuo vei-
kė imperatoriaus rūmų „rusų partijos“ 
nuostata: jie Barklajų de Tolį laikė „vo-
kiečiu“ ir reikalavo nušalinti jį nuo vy-
riausiojo karo vado posto. Dvarininkija 
nebuvo sužavėta „išdegintos žemės“ 
taktika, kurią Barklajus de Tolis buvo 
priverstas panaudoti gynybinėje kovoje 
su daug stipresne Napoleono armija.

1812 m. Tėvynės karo pradžioje 
Barklajus de Tolis vadovavo Pirmajai 
Vakarų armijai, sukoncentruotai Lie-
tuvoje. Prasidėjus Napoleono armijos 
žygiui per Lietuvą, didžiausios rusų – 
Pirmosios Vakarų armijos, vadovau-

jamos karo ministro Barklajaus de 
Tolio ir turinčios apie 130 tūkst. karių, 
vyriausioji būstinė buvo Vilniuje. Čia 
taip pat stovėjo imperatoriaus Alek-
sandro I gvardija. Pirmosios Vakarų 
armijos korpusai buvo išdėstyti po 
Lietuvą nuo Raseinių iki Lydos. Spau-
džiama galingesnių Napoleono karinių 
pajėgų, Barklajaus de Tolio armija buvo 
priversta trauktis.

Palikdamas Vilnių, jis išleido 
atsišaukimą, pranešdamas Vilniaus 

gyventojams, kad armija kurį 
laiką paliks Vilnių ir pasitrauks 
į Rusijos imperijos gilumą; at-
sišaukimas ragino gyventojus 
išlaikyti rimtį ir ištikimybę im-
peratoriui Aleksandrui I. Veng-
dama susidūrimų su Napole-
ono vadovaujama Prancūzijos 
kariuomene, Pirmoji Vakarų 
armija traukėsi į Rusijos gilumą, 
ir tokiu būdu išsaugodama pa-
grindines Rusijos kariuomenės 
jėgas. Priverstinis atsitraukimas 
armijoje ir šalyje sukėlė nepasi-
tenkinimą, todėl Pirmoji Vaka-
rų armija rugpjūčio pradžioje 
prie Smolensko sujungiama su 
infanterijos generolo P. Bagra-
tiono (1765–1812) vadovau-
jama Antrąja Vakarų armija. 
1812 m. rugpjūčio 29 d. visoms 
karinėms pajėgoms buvo pa-
skirtas generolas feldmaršalas 
M. Kutuzovas (1745–1813). Bo-
rodino mūšio metu Barklajus 
de Tolis vadovavo rusų karių 
dešiniajam sparnui ir centrui, 
didvyriškai elgėsi ir sumaniai 
vadovavo kariams. Liudininkai 
tvirtino, kad generolas Barklajus 
de Tolis tame mūšyje sąmonin-
gai nesisaugojo priešo ugnies, 
jam sunku buvo patirti tylų 
smerkimą iš kariškių ir iš vi-
suomenės. Iki Borodino mūšio 
kariniai daliniai atsisakė svei-
kinti Barklajų de Tolį, laikydami 
jį pagrindiniu pralaimėjimų prie 
Vitebsko ir Smolensko kaltinin-
ku. Liudininkai perdavė, kad 
Borodino mūšio dieną Barkla-
jus de Tolis pakeitė net penkis 

žirgus, kurie buvo nukauti ar sužeisti. 
Nežiūrint į tai, jis ryžtingai siekė stra-
teginio atsitraukimo. Kariniame pasi-
tarime Filiuose pasisakė už pasitrauki-
mą iš Maskvos. Apie tai jis rugsėjo 11 
(23) d. rašė laiške žmonai: „Kuo visa 
tai nesibaigtų, aš tvirtai įsitikinęs, kad 
padariau visa, kas įmanoma, kad būtų 
išsaugota valstybė, ir jeigu Jo Didenybė 
dar turi armiją, galinčią grasinti priešui 
sutriuškinimu, tai – mano nuopelnas. 
Po daugybės aršių mūšių, per kuriuos 
aš sulaikiau priešą ir sudaviau jam 
triuškinančių smūgių, man teko armiją 
perduoti feldmaršalui Kutuzovui. Jis 
perėmė vadovavimą, kai armija buvo 
pajėgi susiremti su bet kokio galin-
gumo priešu. Aš ją perdaviau tokiu 
momentu, kai pats buvau tvirtai pa-
siryžęs palankiomis sąlygomis laukti 
priešo atakos, ir buvau įsitikinęs, kad 
atlaikysime tą ataką... Jeigu Borodino 
mūšyje armija nebuvo visiškai ir galuti-
nai sutriuškinta, tai – mano nuopelnas, 
ir šis mano įsitikinimas guos mane iki 
paskutinės gyvenimo minutės“.

Po armijos feldmaršalo Kutuzovo 
įvykdytos reorganizacijos generolas 
Barklajus de Tolis pateko į dviprasmiš-
ką padėtį, nes faktiškai buvo nušalintas 
nuo vadovavimo.

Feldmaršalas Michailas Barklajus de Tolis. 1829 m. jį nutapė 
anglų dailininkas Džordžas Dou (George Dawe, 1781–1829 m.). 
Paveikslas kabo Sankt Peterburgo Valstybinio Ermitažo 
muziejaus Karo galerijoje. Dž. Dou 1819–1829 m. dirbo Sankt 
Peterburge

Paminklas feldmaršalui Michailui Barklajui de Toliui Rygoje 
pastatytas 1913 metais, skulptorius Vilhelmas Vanšneideris (vok. 
Wandschneider Wilhelm 1866–1942 m.)

KRAŠTIETIS
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Romualdas GRIGAS

Šią vasarą pasirodys nauja prof. Ro- 
mualdo Grigo knyga „Nunykstančios 
lietuvių šaknys ir jų želmenys“. Skai-
tytojams pristatome šio leidinio pra-
tarmę, o kitame numeryje – uždangą.

Valstybę ir valstybingumą me-
taforiškai galime įsivaizduoti 
kaip gaubtą, dengiantį tautos 

kūną. Žinoma – ir jos dvasią. Gaubtas 
reikalingas dėl santykių su pasauliu. Jis 
gelbsti nuo istorijos skersvėjų ir audrų. 
Tautos kūną gaubtu uždengti galima, 
bet jos dvasios – niekada. Juolab, jeigu 

tas gaubtas sumeistrautas svetimųjų. 
Arba – atsiduoda svetimu kvapu...

Ši knyga skiriama lietuvių tautos 
skauduliams ir jos šviesiai aurai aptarti. 
Todėl nuo pat pradžios, nuo pirmųjų 
eilučių kviečiu skaitytoją kartu mąs-
tyti ir su autoriumi diskutuoti (erdvės 
abiem pakaks). Pvz., ar dar Mindaugui 
konstruojant karalystės gaubtą nebuvo 
paliktas per didelis plyšys slavizacijai? 
Ar ne nuo tada atsirado gravitacinė 
trauka į rytų ir pietryčių pusę – į susla-
vėjusias žemes? O vėliau? Nelabai jau 
buvo sudėtinga gerų meistrų rankomis 
valstybės gaubtą padaryti „prolenkiš-
kuoju“. Lietuvių tauta išgyveno ir „pro-
rusiškąjį“, vėliau – „probolševikinį“...

Būta atvangos, kai gaubtas buvo 
meistraujamas iš „prolietuviškos“ me-
džiagos. Bet istorija šiai meistrystei 
skyrė vos porą dešimtmečių. Tačiau ko-
kie tai buvo dešimtmečiai! Koks tautos 
gyvybingumas buvo pademonstruotas! 
Kokia dvasia alsavo ir kokiomis spalvo-
mis rėdėsi visa valstybė! Nors čia taip 
pat nestigo nei politinio kibirkščiavi-

mo, nei korumpuoto biurokratizmo, 
nei varguolių skurdo.

Na, o po kokiu gaubtu šiandien 
mes, kaip tauta, gyvename? Atsakymą 
Jūs, mielas skaitytojau, šiek tiek pa-
mąstęs, susirasite pats. Gal suprasite ir 
tai, kodėl ėmiausi plunksnos ir kodėl 
būtent tokiu tekstu ir tokiu pavadinimu 
prisistatau Jums su savo knyga.

Bet grįžkime atgal, prie istorijos...
Tikėtina, labai tikėtina, kad senieji 

lietuviai lygiai taip, kaip ir prūsai, kaip 
ir kitos baltams priskiriamos istorijos 
ūkuose išnykusios gentys priešinosi 
pačiai tų laikų modernaus valstybin-
gumo idėjai. Tikėtina, kad jie suvokė 

valstybę būtent kaip laisvę gesinantį 
gaubtą ir jo intuityviai vengė. Vengė, 
nes buvo Gamtos, gamtojautinės civi-
lizacijos vaikai. Ir kad Gamtą (pačia 
plačiąja šio žodžio prasme) jie suvokė 
kaip visų matomų ir nematomų galių 
šaltinį. Jie išgyveno Absoliuto alsavi-
mą, širdimi jautė jo pradą... Pati mūsų 
protėvių kalba taip pat priešinosi for-
malizuotam valstybės drabužiui, nes, 
anot žinovų, ji priklausė sakralinių, 
t. y. šventumo aureole spinduliuojančių 
kalbų klasei.

Nūdien visi skubame. Visiems 
trūksta laiko. Net laiškeliui parašyti... 
Kur lekiame? Ir ko vardan? Skubu ir 
aš – su praktišku patarimu.

Mielas skaitytojau, kaip Jūs elgia-
tės į rankas paėmęs iki tol nepažintą 
knygą? Greičiausiai akimis perbėgate 
jos turinį. Peržvelgiate vieną kitą pus-
lapį, jo pastraipėlę – kokiu stiliumi 
ji parašyta? Tikiu, taip pasielgsite ir 
su manąja. Na, jeigu jau iš manosios 
turinio kas nors „krito į akis“ – tą 
skyrių, netgi paragrafą galite be nuos-
tolio skaityti atskirai. Tokį „patogu-
mą“ lėmė knygos žanras, o būtent – 
fragmentiniai eseistinio pobūdžio 
apmąstymai.

Privalau iš anksto skaitytoją per-
spėti: kai kurie šios knygos tekstai 
alsuoja sausesniu, griežtesniu akade-
miniu stiliumi. Šiaip ar taip priklausau 
šitaip rašančiųjų bendruomenei. Ant-
ra vertus, apie viską rašyti publicisto 
plunksna pritrūkau ne tik pajėgumų, 
bet gal ir sąmoningo noro. Per daug 
viskas būtų supaprastinta. Tų tekstų 
galite ir neskaityti.

Nujaučiu. Kai kur savo teiginiais 
galiu suerzinti ne vieną. Betgi tam ir 
egzistuoja vadinamoji polemika – sa-
vaip išgyventų tiesų išdėstymas kitam. 
Beje, dėl tiesos... Kas ją yra už „uodegos 
pagavęs“ ir arčiau prisitraukęs?.. Kalbu 
apie socialinį pasaulį. O aš čia plačiau 
kalbėsiu dar ir apie tą, kuris nuo mūsų 
gerokai nutolęs.

Kiekvienas pripažįstame kaip ne-
nuginčijamą faktą: karalius Mindaugas 
tapo sąmokslo auka. Kokio? Štai čia jau 
mums palikta erdvė ginčytis, vienas 
kitam priešgyniauti. Panašių erdvių 
polemikai – gausybė. Jas gimdo ne tik 
primityvus nežinojimas, bet ir su metais 
vis kitaip, erdviau suvokiama istorija.

Pastebėsiu: patys istorikai prisi-
pažįsta, kad rašyti apie šių dienų vals-
tybės, tautos gyvenimą – labai sunku. 
Kad viskas dar turi „susigulėti“. Kad 
patys faktai, ypač įvykių, procesų in-
terpretacijos privalo išlaikyti „istorijos 
egzaminą“, t. y. laiko išbandymus. Betgi 
vėl: per tą laiką sudūlėja visas konteks-
tas, išgaruoja to laiko dvasia! Štai pas-
kui ir gaudyk „zuikį laukuose“... Kaip 
man, atstovaujančiam sociologinę, 
filosofinę mintį, pavyko tokios gaudy-
nės – nuspręsite Jūs, mielas skaitytojau.

Rašydamas šią net ir man neįpras-
tos temos knygą, sąžiningai siekiau iš 
lietuvių tautos erdvėlaikio „išgriebti“ 
dažniausiai jau praeities dūlėsių pa-
liestus krislus. Bet į „aną“ pasaulį teko 
žiūrėti tarsi pro rakto skylutę. Žiūrėjau 
su aistra. Intuityviai, tankiau plazdant 
širdžiai, išgyvenau dramatišką, man 
regis, tikrąsias savo prasmes praradusį 
pasaulį...

O šiapus rakto skylutės? Toks pat 
dramatiškas, keistų šešėlių ir prasmių 
kupinas mane ir skaitytoją supantis 
gyvenimas. Betgi jis yra tąsa ano, nuo-
sėdomis nusėdusio ant mūsų, gyvųjų. 
Yra manančių, kad jų – tų nuosėdų, 
galima atsikratyti apsigyvenus kur nors 
kitur: Dubline, Londone, Dubajuje... 
Kažin. Jeigu keliauninkas jautrus, jis tą 
istorijos grandinę, jos džeržgimą girdės 
ir ten. Gal net skaudžiau...

Kiekvienas istorinis laikotarpis – 
tai kryžkelė, prisodrinta pasirinkimo 
kančios. Kokią kryptį mums rinktis? O 
ir apskritai – ar mūsų valioje ją rinktis?.. 
Betgi šita prieštaringumu alsuojanti pa-
sirinkimo kančia teikia mums kapitalą! 
Ji yra mūsų dvasinio gyvenimo, mūsų 
valingumo šaltinis. Dar daugiau – ne 
tik lokalios, bet ir visuotinės kultūros 
atsinaujinimo šaltinis.

Yra manančių: palikim protėvių 
istoriją, tą jos grandinės džeržgimą pa-
čiai istorijai. Užsimirškime. Gyvenki-
me įsiliedami į užliūliuojantį pasaulio 
triukšmą ir skubą. Nebesidairykime 
į pakelėse dar tebestovinčius kryžius 
ir atsiduokime juslėmis alsuojančiam 
gyvenimui... Koks mano atsakymas? 
Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo 
tautos istorijos, širdimi neišgyveni 
skaudaus jos aido – tu prarandi dalį 
žmoniškosios vertės. Daraisi neįdomus 
nei airiui, nei anglui, nei Dubajaus mu-
sulmonui. Tavo jausmų pagava ir gama 
tampa skurdi. Tu nebepagauni ir savo 
buvimo pasaulyje tikrosios prasmės...

Bet gausėja naujųjų piligrimų. 
Plečiasi jaunuomenės gretos, kurie, 
lyg anų laikų maldininkai, keliauja po 
pasaulį, aplanko tolimiausius jos kam-
pelius ieškodami ne aukso ir pramogų, 
bet gaudydami ten gyvenančių ar gy-
venusiųjų genčių ir tautų dvasią. Ir jie 
grįžta į namus taip, tarsi būtų aplankę 
Juodąjį Mekos Akmenį ar Kristaus 
Karstą... Pakeliaukime.

P. S. Panašios į šią knygos rašy-
mas – sunkus, alinantis darbas. Tokiais 
atvejais gelbsti artimieji – jų nenu-
ilstantis, jėgų suteikiantis dėmesys. 
Teksto „gimdymo“ kančias lengvino 
mano žmona Zita. Mano geroji kai-
mynė Liucija Butkūnaitė su neįtikėtina 
kantrybe iššifruodavo mano „hierogli-
finį“ raštą ir knygai suteikė kompiute-
rinį pavidalą.

Be galo dėkingas ir savo bendra-
minčiams. Jeigu ne jų moralinė paskata 
(kuriai erdvė, atstumai neturi reikš-
mės) – knyga kažin ar būtų išvydusi 
dienos šviesą. Jiems pirmiausia ši mano 
knyga ir skiriama.

 

nunyksTanČios lieTuViŲ Šaknys ir jŲ želmenys (1)

 Atkelta iš 4 p.

Barklajus de Tolis parašė imperato-
riui Aleksandrui I išsamų laišką, kuria-
me stengėsi paaiškinti savo, kaip karo 
vado, įžvalgas ir armijos atsitraukimo 
priežastis. Iš Rusijos imperatoriaus su-
laukė draugiško, palankaus atsakymo, 
kuriame Aleksandras I pripažino Bark-
lajaus de Tolio, kaip Pirmosios Vakarų 
armijos vado, veiksmų teisingumą.

Visi progresyvieji Rusijos istorikai 
pripažįsta, kad esminę strateginę liniją, 
kurią numatė Barklajus de Tolio pra-
diniame Tėvynės karo etape, feldmar-
šalas Kutuzovas panaudojo absoliučiai 
nieko nekeisdamas.

Po Didžiojo tėvynės 
karo, 1813–1818 m.

Nuo 1813 m. vasario 4 d. Barklajus 
de Tolis – Trečiosios rusų armijos va-
das Užsienio žygyje. Po buvusio karo 
vado generolo Piotro Vitgenšteino 
(1768 (1769 01 05)–1843), kuris va-
dovavo jungtinėms Vitgenšteino kari-
nėms pajėgoms, atleidimo, Barklajus 
de Tolis gegužės 25 d. perėmė vado-
vavimą jungtinei rusų–prūsų armijai 
laikinų karo paliaubų su Napoleonu 
išvakarėse. Paliauboms pasibaigus ši 
armija perėjo į Bogemsko sąjungininkų 
armijos sudėtį, kuriai vadovavo Austri-
jos feldmaršalas Karlas Filipas Švarcen-

bergas (Karl Philipp zu Schwarzenberg 
1771(1771 04 15)–1820).

Barklajus de Tolis sėkmingai va-
dovavo kariams kovose prie Torno, 
Kulmos, Leipcigo, Paryžiaus. Už ka-
rinius nuopelnus jam suteikiamas 
grafo titulas, po Paryžiaus užėmimo 
1814 m. kovo 18 (30) d. įteikiama feld-
maršalo lazda. 1814 m. kovo 29 d. Na-
poleonas atsisakė sosto ir karas baigėsi. 
Feldmaršalas Barklajus de Tolis po su-
grįžimo į Rusiją paskiriamas vyriau-
siuoju Pirmosios armijos vadu, armija 
tuo metu buvo dislokuota Lenkijoje. 
1815 m. pavasarį Napoleonas su triumfu 
grįžo į sostą. Barklajus de Tolis vėl vedė 
savo vadovaujamą armiją į Europą ir jau 
1815 m. birželį peržengė Prancūzijos 
sieną, bet nespėjo įsijungti į didįjį mūšį, 
kadangi prie Vaterlo netikėtai buvo 
sutriuškintas Napoleonas. 1815 m. rug-
pjūčio 30 d. sklandžiai pavykus armijos 
apžiūrai prie Vertės, kurios metu buvo 
pademonstruota puiki tvarka ir discip-
lina pradžiugino imperatorių Aleksand- 
rą I. Po to feldmaršalui Michailui Bark-
lajui de Toliui buvo suteiktas kunigaikš-
čio titulas, o nuo sąjungininkų, su ku-
riais kartu kariavo Europoje, pasipylė 
apdovanojimų ir ordinų lietus.

1818 m. gegužės 14 (26) d. feld-
maršalas kunigaikštis Barklajus de To-
lis, būdamas 56 metų, mirė Prūsijoje, 
pakeliui į kurortą Pietų Vokietijoje. Kai 

palaikai buvo vežami į Rygą, Prūsijos 
imperatorius pasiuntė garbės sargybą, 
kuri gedulingąjį kortežą palydėjo ligi 
pačios sienos su Rusija. 1818 m. gegu-
žės 30 d. karstas su Barklajaus de Tolio 
palaikais atvežamas į Rygą, kur vyko iš-
kilminga gedulinga ceremonija. Šv. Jo-
kūbo bažnyčios kieme vyko gedulingos 
pamaldos ir pagerbimas pagal karinį 
laipsnį, kurių metu dalyvavo ir meldėsi 
įvairių konfesijų dvasininkai bei miesto 
valdžios atstovai, be to, karinio garni-
zono kariškiai, vadovaujami generolo 
Ivano Paskevičiaus (1782–1856).

Po ceremonijos Barklajaus de Tolio 
palaikai buvo pervežti į Bekloro dvarą 
netoli nuo dabartinio Jygejiestės mies-
telio Estijoje į žmonos Agnietės Elenos 
gimtinę.

Amžininkų atsiliepimai
Generolas Aleksejus Jermolovas 

(1777–1861) paliko tokius atsiliepimus 
apie feldmaršalą Barklajų, savo tiesio-
ginį viršininką: 

„Ilgą laiką kukli tarnyba neleido 
Barklajui de Toliui pasižymėti, vers-
dama jį paklusti palaipsniško kilimo 
tvarkai armijoje, varžė svajones, vertė 
tramdyti ambicijas. Nepriklausantis 
prie žmonių, pasižyminčių išskirtiniais 
gabumais, jis perdėtai kukliai vertino 
savo puikius sugebėjimus ir todėl ne-
pasitikėjo savo jėgomis, galėjusiomis 

atverti jam kelius, nepriklausančius 
nuo įprastinės tvarkos.

Būdamas drovus ir neapsukrus 
jis imperatoriaus rūmuose neįsigijo 
jam palankių žmonių iš imperatoriaus 
aplinkos, elgesio šaltumas trukdė įsigy-
ti draugų tarp sau lygių bei pavaldinių.

Iki paaukštinimo Barklajaus de 
Tolio turtas buvo labai kuklus, greičiau 
net menkas, todėl turėjo varžyti savo 
troškimus, riboti poreikius. Tokia tur-
tinė padėtis, žinoma, netrukdė kilnios 
sielos siekiams, nesužlugdė protinių 
sugebėjimų, talento, tačiau neturtin-
gumas pateikia būdus, kaip tuos su-
gebėjimus kuo ryškiausiai atskleisti…

Laisvalaikį jis išnaudodavo nau-
dingiems užsiėmimams, turtino savo 
žinias. Visapusiškai santūrus, pagal 
padėtį nereiklus, iš įpratimo nepriešta-
raudamas iškenčia visus nepriteklius. 
Išsimokslinęs, šviesaus proto, pozityviai 
mąstantis, kruopštus darbuose, kantriai 
ir rūpestingai atliekantis jam patikėtus 
darbus, nebijantis atsakomybės, igno-
ruojantis pavojų, bebaimis. Geros sie-
los, tolerantiškas, dėmesingas kitų, bet 
daugiau jam artimų žmonių, darbams. 
Atsargiai elgėsi su savo pavaldiniais, 
neleisdavo laisvai ir nevaržomai elgtis, 
priimdamas tai, kaip pagarbos aukštes-
niam pareigūnui nesilaikymą.

Barklajui de Toliui buvo būdingi 
privalumai ir gabumai, kuriais tais 

laikais galėjo didžiuotis tik nedaugelis 
mūsų įžymiųjų generolų“.

Nors atsitraukimo metu Tėvynės 
karo pradžioje kai kurie amžininkai 
Barklajų de Tolį laikė vos ne išdaviku, 
vėliau jie įvertino jo nuopelnus. Garsu-
sis rusų poetas Aleksandras Puškinas 
(1799–1837) pagerbė jį eilėraščiu „Kar-
vedys“. Prūsijos imperatorius Fryd- 
richas Vilhelmas III (1770–1840), atsi-
dėkodamas už šalies išvadavimą, vie-
nam žymiausių (laimėjo svarbiausius 
mūšius) to meto Rusijos karvedžių 
feldmaršalui Michailui Barklajui de To-
liui Gesviečių dvare, netoli Įsruties, jo 
mirties vietoje pastatydino paminklą.

Sankt Peterburge, Nevos pros-
pekte, skvere priešais Kazanės soborą, 
iškilo du paminklai – Kutuzovui ir 
Barklajui de Toliui. Abu monumentai, 
kuriuos sukūrė garsus rusų skulptorius 
Borisas Orlovskis (1793–1837), buvo 
iškilmingai atidengti 1837 m. gruo-
džio 25 d., 25-ųjų Didžiojo Tėvynės 
karo baigties metinių proga.

A. Puškinas, 1836 m. kovą ap-
silankęs skulptoriaus dirbtuvėse ir 
pamatęs kuriamas abiejų karvedžių 
skulptūras, dar kartą savo požiūrį į jų 
vaidmenį Tėvynės kare išsakė vaizdin-
ga eilėraščio „Menininkas“ eilute: „Čia 
sumanytojas Barklajus, o čia įvykdy-
tojas Kutuzovas“.

 

Rašydamas šią net ir man neįprastos temos 
knygą, sąžiningai siekiau iš lietuvių tautos erdvė-
laikio „išgriebti“ dažniausiai jau praeities dūlėsių 
paliestus krislus.

Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo tautos 
istorijos, širdimi neišgyveni skaudaus jos aido –  
tu prarandi dalį žmoniškosios vertės. Daraisi 
neįdomus nei airiui, nei anglui, nei Dubajaus 
musulmonui.

Kiekvienas istorinis laikotarpis – tai kryžkelė, 
prisodrinta pasirinkimo kančios. Kokią kryptį mums 
rinktis? O ir apskritai – ar mūsų valioje ją rinktis?..
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Gyvenimas nestovi vietoje. Taip 
trumpai galima apibūdinti 
Evaldo PABRĖŽOS kūrybinį 

gyvenimą. Neseniai su kolega Jonu 
Jonuška jiedu įkūrė UAB „Integrated 
Optics“, bet jau galima kalbėti ir apie 
pirmuosius to bendradarbiavimo re-
zultatus. Evaldą Pabrėžą esame gan 
išsamiai pristatę kaip išradimų aprašy-
mo ir patentinių reikalų žinovą – apie 
tai jis vedė mokymus įterptųjų sistemų 
mokymų dalyviams. Visa tai galima 
perskaityti ir pokalbyje su E. Pabrė-
ža, kuris išspausdintas internetiniame 
leidinyje „Įterptinės sistemos“. Šiame 
pašnekesyje E. Pabrėžą kalbiname kaip 
„Integrated Optics“ bendrovės genera-
linį direktorių.

Mokslo Lietuva. Gerbiamasis 
Evaldai, Jūs su kolega Jonu Jonuška ku-
riamame lazeryje naudojate įterptąsias 
sistemas. Gal apie šį bendrą techninės 
kūrybos vaisių žodį kita pasakytumėte?

Evaldas Pabrėža. Jau pristatėme 
besidomintiems savo kuriamo lazerio 
prototipą. Tai bus geltonos spindu-
liuotės lazeris, 593 nm (nanometrų) 
bangos ilgio. Jo dydis šiek tiek mažes-
nis nei degtukų dėžutės. Būtent dy-
džio parametru planuojame labiausiai 
nustebinti pasaulį. Pvz., artimiausias 
konkurentas – švedų geltonas lazeris 
yra bent aštuonis kartus didesnio tūrio 
nei mūsiškis. Esu tikras, kad lazerį bus 
patogu taikyti dermatologijoje, gami-
nant rankoje telpančius odos terapijos 
prietaisus. Geltonai oranžinę spindu-
liuotę gerai sugeria kraujyje esantis 
hemaglobinas, tad ji tinkama šalinti 
tinklines kraujagysles ar vyno dėmes 
(įgimtas odos kraujagyslių apsigimi-
mas, raudona ar melsvoka odos dėmė).

Kitas gan egzotiškas tokio tipo 
lazerio taikymas: turint pakankamai 
galingą lazerį ir nukreipus į 20–21 km 
aukštį galima sužadinti virš žemės 
esantį natrio garų sluoksnį – sužimba 
dirbtinė geltona „žvaigždė“.

ML. O kam to reikia? Naujųjų metų 
naktį šalia kiniškų fejerverkų uždegti dar 
ir lietuvišką „žvaigždę“?

E. Pabrėža. Pasaulyje tai daroma 
ir pragmatiškais sumetimais, pvz., 
siekiant suderinti teleskopų optiką.  
Žinant, kokiame aukštyje ta „žvaigždė“ 
užsižiebia, pagal tai derinama optika.

Mes patys į savo gaminio taiky-
mus nesivelsime, per daug jėgų ir laiko 
tam nenorime eikvoti, kadangi nori-
me gaminti ir kurti naujus lazerinius 
šaltinius. Jau esame gavę išankstinių 
užklausimų apie šį mūsų būsimą ga-
minį iš JAV, Izraelio. Tie, kurie domisi, 
veikiausiai turi savų sumanymų dėl 

mūsų lazerio pritaikymo.
ML. Užsiminėte, kad esate pasiry-

žę kurti ir naujus lazerius. Gal jau turite 
konkrečių sumanymų? Žinoma, jei pa-
viešinus nesukelsite konkurentų pernelyg 
aktyvaus susidomėjimo.

E. Pabrėža. Turime numatę ga-
minti impulsinį pikosekundinį lazerį, 
kuris taip pat turėtų tilpti delne (kartu 
su elektronika). Mažos galios versija 
galėtų būti pritaikoma, pvz., bepilo-
čiuose lėktuvuose, kurie naudojami 
žvalgyti didelę teritoriją, lazeriu at-
liekant 3D skenavimus. Galima gauti 
sudėtingo reljefo ar kitų objektų mata-
vimus. Siunčiamas šviesos impulsas at-
sispindi nuo kliūties ir yra registruoja-
mas laikas, per kurį šviesa nusklido iki 
kliūties ir grįžo atgal iki detektoriaus, 
kartu nustatomas atstumas iki objekto. 
Skenuojant galima gauti daug taškų ir 
objekto formą, o tai reikalinga norint 
atkurti gaminamos detalės, skulptūros, 
pastato ar kito darinio prototipo tikslią 
formą. Vokiečiai panašius dalykus – 
bepiločius lėktuvus – naudoja miško 
pramonės reikmėms, skenuoja ištisus 

miškų plotus. Suprantama, 
šiems tikslams naudojami 
atitinkamos galios lazeriai 
ir tai skamba kaip gera niša 
mums.

ML.  Labai patraukli 
priemonė, kuriant parodų 
stendus, reklamuojant savo 
gaminius ir pan.

E. Pabrėža. Išties ku-
riant kompiuterinius mo-
delius, atliekant erdvinius 
matavimus atsiveria pui-
kios galimybės, o reklamos 
srityje tai tiesiog nepakei-
čiama kūrybos priemonė.

ML. Iš kur semiatės savo 
darbams idėjų?

E. Pabrėža. Daug pri-
klauso nuo to, kokie žmo-
nės dirba mūsų aplinkoje 
ir su kuo bendradarbiau-
jame. Vieni turi idėjų, kaip 
lazerį pagaminti, kiti žino, 
kaip jį pritaikyti ir komer-
cializuoti, licencijuoti pa-
tentą ir pan. Manau, svarbu surengti 
ir tokio tipo seminarą, kuriame būtų 
aptariama, kaip užpatentavus idėją, 
techninį sprendimą ar gaminį būtų 
galima jį komercializuoti, gauti mate-
rialios naudos. Lietuvoje mokslininkai 
vis dar per daug atsargiai ar kartais net 
tingiai žiūri į sukurtų technologijų 
komercializavimą. Norėčiau prisidėti 
prie šio požiūrio kitimo. Dabar kiek 

E. Pabrėža. Kelerius metus padir-
bėjęs patentų srityje pradėjau dirbti 
bendrovėje „Altechna“. Dirbau ko-
mercializuodamas įvairias technologi-
jas, taikymus ir teikiant laboratorines 
paslaugas. Šalia to dirbau patentavimo 
darbus, pavyko užmegzti ryšių su la-
zerių kūrėjais ir žinovais. Baigėsi tuo, 
kad su bendraminčiu Jonu Jonuška 
įsteigėme lazerių bendrovę „Integrated 

rių bendrovių ir gali atrodyti, 
kad naujiems entuziastams 
nėra paprasta rasti savo 
nišą, kur įsiterpti. Tačiau gy-
venimas rodo: kuo daugiau 
tų bendrovių, tuo daugiau ir 
naujų galimybių.

E. Pabrėža. Nusisto-
vėjo keletas lazerių kons-
trukcijų ir keletas optinių 
schemų, kurias tos ben-
drovės tobulina ir jų pa-
grindu kuria lazerius, o 
esmingai naujo žingsnio ir 
nepadaroma. Blogiausia, 
kai atsiranda rutina: ką 
čia naujo besugalvosi, kai 
galima patobulinti pati-
krintas ir gerai veikiančias 
schemas...

Dabar mes dar nesa-
me jokie autoritetai Lie-
tuvos lazerių bendruome-

nėje, tačiau reikia tikėtis, 
kad sukūrus produktus ir 
pradėjus juos pardavinėti, 

kitos kompanijos pajus poreikį su mu-
mis bendradarbiauti. Šiuo klausimu 
esame patriotai – jei tik įmanoma, 
norime, kad kartu su mumis naudos 
iš mūsų išradimų gautų ir kitos Lietu-
vos lazerių bendrovės, kurios atliktų 
platintojo, taikymų laboratorijos ar 
integratoriaus vaidmenį.

Maždaug kas 5–8 metus lazerių 
srityje atrandamos naujovės, bet tai 

kelią įveikia einantis (3)

Evaldas Pabrėža (centre) kartu su mokymų dalyviais

žinau sėkmės istorijų, kuriose Lietuvos 
mokslininkai yra pardavę ar licencijavę 
sukurtą technologiją, tai dažniausiai 
būna išeivijos mokslininkas. Vadinasi, 
kažkas negerai yra su terpe ir požiūriu 
į komercializavimą pačioje Lietuvoje.

ML. Koks Jūsų ryšys su patentų for-
minimo patirtimi ir naujų techninių idėjų 
įgyvendintojo siekiais?

Optics“, kurioje dviese ir dirbame. Ko-
lega Jonas kaip tik yra mūsų bendrovės 
technikos direktorius ir svarbiausias 
lazerių techninių idėjų generatorius. 
Baigęs universitetą jis iš pat pradžių 
buvo nusiteikęs kurti savo produktą, 
vieną jo sukurtą elektronikos gaminį 
„Altechna“ ir pardavinėjo.

ML. Lietuvoje veikia per dešimt laze-

nėra perversmai lazerių kūrime. Ma-
nau, lazerių srities didieji atradimai 
dar laukia mūsų ateityje.

ML. Leiskite palinkėti, kad tarp tų 
atradėjų būtų ir judviejų su Jonu Jonuška 
pavardės. 

Kalbėjosi Gediminas Zemlickas

 

Vienas įterptųjų sistemų projekte vykdomų mokymų lektorius 
Evaldas Pabrėža
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oDoc. dr. Evaldas Vylius NAVYS

Šalyje daug labai patyrusių rožių  
augintojų. Deja, jų darbas rankinis, 
nenašus. Bandymas Vilniaus universi-
teto Botanikos sode įkurti respublikinį 
motininių krūmų sodą nebuvo itin 
sėkmingas. Todėl mūsų rožių augin-
tojai nukonkuruojami stambių ūkių, 
tradicinės sodininkystės šalių. Būtina 
šalyje panaudoti aukštos kvalifikacijos 
žmogiškąjį faktorių ir neatidėliojant 
steigti bent vieną, o geriau kelis stam-
bius ūkius.

Rožininkystė kaimyni-
nėse šalyse 

Baltijos šalys: Latvija, Estija ir Lie-
tuva nuo praėjusio amžiaus trečiojo 
dešimtmečio garsėja Rytų Europoje 
kaip rožių sodmenų ir žiedų auginto-
jos. Tradiciškai priekyje buvo Latvija. 
Manyčiau, kad latvių pirmavimą lėmė 
žmonių kruopštumas ir buvusieji ar-
timi ryšiai su Vokietija – rožių veislių 
kūrėjų šalimi. Estija yra labiausiai iš 
minėtų trijų Baltijos valstybių nutolusi 
į šiaurę. Rožes auginti Estijoje palan-
ku todėl, kad lepiųjų augalų, įskaitant 
rožes, nežaloja Lietuvoje įprastiniai 
atlydžiai. Taigi, mūsų šaliai sovietme-
čiu teko vytis kaimynes. Ir tai buvo 
labai sėkmingai padaryta. Lenkijoje 
rožių ir rožininkų gana daug. Norėda-
mi išsaugoti vertingiausią rožių veislių 
vokiškąjį genofondą, iš pradžių jų var-
dus pakeitė į primityvius lenkiškus, t. y. 
bialawy (balzgana), bialy (balta), rožo-
wiec, rožnobarw (rožinis) ir kt. Deja, 
tikrųjų rožių vardų keitimas truko 
neilgai. Europos sąjunga tikrina nu-
statydama įtariamų pervadintų rožių 
DNR ir už Vokietijos firmų uždraustas 
platinti rožes skiria baudas.

Didžiuojamės Jumis, 
tobulai kvalifikuoti ro-
žininkai!

Regionuose aplink didžiuosius ša-
lies miestus ir sodybiniuose sklypuose 
pačiuose miestuose gana daug rožių 
sodmenų ir žiedų augintojų. Visi jie 
puikiai įvaldę ne vieną kurį techno-
loginį procesą, o visus šio itin sudė-
tingo darbo etapus. Pas daugelį rožių 
augintojų straipsnio autoriui yra tekę 
lankytis. Pasidžiaugiant tobulais roži-
ninkų gebėjimais tenka konstatuoti, 
kad pajamos neadekvačios jų tobulai 
kvalifikacijai ir kruopščiam darbui. 
Taip yra todėl, kad įstojusi į ES Lietuva 
tapo priešakinės, labiausiai išvystytų 
šalių ekonominės ir konkurencinės 
erdvės dalimi. Esamomis smulkaus 
ūkio sąlygomis laimėti konkurenciją 
prieš tradicines rožių auginimo šalis: 
Vokietiją, Prancūziją, Didžiąją Britani-
ją, net ir Lenkiją, nėra galimybių, nors 
žiniomis ir įgūdžiais nuo jų neatsilie-
kame. Gebėjimu išauginti aukščiausios 
kokybės sodmenis pasižymi: Vilniaus 
zonoje – Leonas Juozelskis Zujūnuose, 
Šimaitis Nemenčinėje, Rylienė Vil-
niuje, Petras Basalykas Vilniuje, Juozo 
Baublio ūkis Sudervėje. 2000 m. ir 
vėliau veiklą vystė rožininkai Karvyje ir 
Medininkuose bei daugelis kitų; Kauno 
zonoje – Audra ir Valdas Virbickai Ne-
veronyse, Ričardas ir Aldona Elijošiai 
Kaune, Vytautas Krisiukėnas Garliavos 
seniūnijoje, Tauras Plungė Zapyškyje, 
Kauno šiltnamiuose – Vilius Jundu-
las ir kiti. Klaipėdos zonoje – Aušra 
Lelienė, Punios seniūnijoje Alytaus 
rajone – Vytautas Žemaitis. Pažymė-

rožiŲ Grožiui neĮmanoma aTsisPirTi,
arba optimizuokime rožių auginimą

tina, kad iš Leono Juozelskio buvo 
gauti ir Botanikos sode pasodinti du 
paprastojo erškėčio atrinktos veislės 
„Vilniaus bedyglis“ motininiai krūmai. 
Vytauto Žemaičio dovanotos rožės 
draugijos „Žaliuojanti Vilnija“ narių 
buvo pasodintos naujai įkurtose Vil-
niaus ir Šalčininkų rajonų mokyklose. 
Atkaklių, sumanių šalies rožininkų 
dėka Lietuvoje susiaurėjo rinka latviui 
Ubars Ivars.

Motininių krūmų 
plantacijos steigimo 
pradžia nebuvo labai 
sėkminga

Dauguma šalies rožių augintojų 
2000 m. entuziastingai rėmė Vilniaus 
universiteto Botanikos sodo inicia-
tyvą, finansiškai remiamą Vilniaus 
miesto savivaldybei vadovavusio vi-
cemero Juozo Raistenskio, išplėsti šio 
sodo skyriuje Vingio parke buvusią 
seną, kuklią kolekciją: – 43 vnt. iš jų: 
arbatinių hibridinių (TH) ir floribun-
da grupės (Fl) – 28 vnt., laipiojančių 
stambiažiedžių (LCl) – 13 vnt., smul-
kiažiedžių laipiojančių (R) – 2 vnt. ir 
1995–1999 m. papildytą 11 arbatinių-
hibridinių rožių (18 vnt.) kolekci-
ją, sukaupti buvusį išsklaidytą rožių 
veislių genofondą ir 6814 m2 plote 
įkurti Vilniaus reprezentacinį rožyną 
iš 6850 rožių sodinių. Jau pirmaisiais 
kūrimo metais pasodinta 203 veislių 
1192 vnt. visų grupių rožių kerų. Iš 
jų per 120 vnt., 51 veislę geranoriš-
kai padovanojo Aušra Lelienė, kitas  
lengvatinėmis sąlygomis pardavė dau-
guma minėtų rožių augintojų. Buvo 
numatyta, kad jame įskiepių nemo-
kamai galės pasirinkti visi gėlininkų 
sąjungos nariai.

Dabar tenka viešai atsiprašyti Vil-
niaus miesto savivaldybės ir gėlininkų 
už sužlugdytą idėją. Prisiimu kaltę 
ir atsakomybę už manymą, kad bo-
tanikas Egidijus Kerbelis, labai gerai 

yra nenaudojamų že-
mių plotų svarbu kur-
ti ne mažesnio kaip 
3 ha, o geriau dešimtis 
kartų didesnio ploto 
akcines bendroves. 
Pereiti prie bendro 
darbo yra nelengva, 
todėl bendrovėse iš 
pradžių kiekvienas 
galėtų rožių sodme-
nis auginti atskirame 
bendro sklypo plote-
lyje prisilaikydamas 
bendrojo plano. Su-
sibūrimas į bendroves 
leistų mechanizuoti 
sodmenų priežiūrą, 
kovą su ligomis ir 
kenkėjais, sodinukų 
iškasimą ir sandėlia-
vimą, produkcijos 
realizavimą. Didžiąją 
dalį lėšų žemės skly-
pui pirkti, skiepijimo, 
šalto vakuuminio 
sodmenų laikymo, 
vegetatyvinio daugi-
nimo, sandėliavimo, 
administravimo ir 
šiltnamių ūkio staty-
bai dar galima gauti 
iš žemės ūkiui skiria-
mų ES lėšų. Bendri-
jos narių nutarimu 
galimi ir kiti veiklos 
scenarijai. Stambiame 

ūkyje atsivertų šiuolaikinių technolo-
gijų taikymo galimybės, t. y. įrengti 
lauko rožių ekspoziciją, betarpiškai 
skiepyne dauginti poskiepius be dyglių, 
atsisakant jų įsigijimo užsienio šalyse 
bei persodinimo iš vietinio daigyno, 
mechanizuotai medelyne sodinti ir 
daigyne iškasti daigus, įsirengti apšilti-
nimo dangą iš lankelių ir daugkartinio 
naudojimo akmens arba stiklo užtie-
salų, leidžiančių bet kada atidengti jų 
galus ir taip rožes vėdinti bei vėsinti. 
Visad pigiau įsigyti padargus, didelius 
kiekius įrankių, genetinės medžiagos 
ir pesticidų.

Turime svarbiausią neįkainojamą 
vertybę – talentingus, darbščius, labai 
kvalifikuotus žmones, todėl rožinin-
kystės plėtroje pirmaeilis vaidmuo 
skirtinas vyriausybinėms ir bendruo-
meninėms organizacijoms: Lietuvos 
gėlininkų sąjungai ir Lietuvos dendro-
logų draugijai. Kito kelio tiesiog nėra.

 

baigęs magistrantūros studijas Gamtos 
mokslų fakultete, Vilniaus universitete, 
pamokytas gebės tinkamai prižiūrėti 
sodmenis ir išplės kolekciją. Jis pasi-
rodė kruopščiu nurodymų vykdytoju 
ir direktoriui reikalaujant tinkamai 
prižiūrėjo rožes, nors ir neplėtė kolek-
cijos. Deja, pasikeitus botanikos sodo 
vadovams, jis išėjo iš darbo ir dabar 
yra likusi tik praeityje itin gausios ko-
lekcijos dalis. Objektyvumo dėlei rei-
kia pažymėti, kad profesionalūs šalies 
rožininkai kolekcijas turtina gaudami 
Botanikos sode sukauptą genofondą 
(ypač krūminių rožių).

Paaiškėjo, kad rožininku gali tapti 
toli gražu ne kiekvienas, net kruopš-
tus, aukštąjį išsilavinimą turintis spe-
cialistas, kokiu yra Egidijus Kerbelis. 
Manome, kad esamoje situacijoje, 
nors ne itin sėkmingai pradėtą darbą 
reikėtų tęsti: likusias rožes perkelti 
į Kairėnus, sujungti su ten esančia 
kolekcija, kur jų išlikimas ir plėtra 

būtų sodo direktoriaus dendrologo 
dr. Audriaus Skridailos sumanaus 
vadovavimo rankose ir didelę patirtį 
rožininkystėje turinčios direktoriaus 
pavaduotojos, magistrės Irenos No-
reikienės tiesioginėje priežiūroje. Šio 
sodo Augalų sistematikos ir geografi-
jos skyriuje Vingio parke, mūsų nuo-
mone, tikslinga toliau plėsti ir tyrinėti 
svogūninių gėlių kolekciją, kadangi 
šioje srityje yra daug padariusi dr. Re-
gina Juodkaitė.

Būtina kurti stambius 
ūkius ir pasinaudoti 
ES parama

Šalies reprezentaciniam rožynui 
netapus rožių ploto ir veislių plėtros 
lyderiu, laikmečio iškeltus uždavinius 
būtina neatidėliotinai spręsti. Juk ES 
stambių rožių ūkių konkurencijai eko-
nomiškai atsispirti negali, o ateityje juo 
labiau negalės šalies nedideli, rankiniu 
darbu grįsti ūkeliai. Todėl, kol šalyje 

Tokios rožės išauginamos ne tik didžiausiuose Vokietijos, Didžiosios Britanijos, bet ir Lietuvos soduose

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Jono Jankausko 
mokslinė disertacija „Polinomų aukščiai“ („Heights of Polynomials“) tarptautiniame geriausių 2012 m. apgintų 
matematikos disertacijų Stefano Banacho konkurse (Lenkija) pateko tarp šių metų nominantų.

„Disertacijoje buvo sprendžiami tam tikri skaičių teorijos uždaviniai, susiję su polinomų aukščiu. Disertacija išties 
išskirtinė mokslinių tyrimų kokybe ir jų tarptautiniu pripažinimu: disertacija parašyta 11 ISI straipsnių pagrindu, ku-
rie publikuoti prestižiniuose užsienio žurnaluose. Šis pasiekimas rodo, kad Lietuvos matematikų bendruomenė geba 
išugdyti aukščiausios klasės mokslininkus, galinčius sėkmingai konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje“, – teigia 
VU Matematikos ir informatikos fakulteto prodekanas dr. Paulius Drungilas.

Šiemet konkursui buvo pateiktos 22 disertacijos iš Lenkijos, Ukrainos, Vengrijos, Čekijos ir Lietuvos. Pagal konkurso 
taisykles kasmet nominuojamos 3–5 geriausios apgintos matematikos disertacijos, po to slaptu balsavimu išrenkamas 
nugalėtojas. Šiemet konkurso nugalėtoju išrinktas autorius dr. Marcin Pilipczuk (disertacija „New techniques applicable 
to selected NP-hard problems“).

Stefano Banacho tarptautinio konkurso tikslas – skatinti ir finansiškai remti perspektyviausius jaunuosius matema-
tikos mokslininkus. Konkursą organizuoja Lenkijos matematikų draugija.

VU Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra
 

Lietuvos matematiko disertacija – 
viena geriausių tarptautiniame konkurse

MOZAIKA
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Genovaitė GUSTAITĖ

Antraštė paimta iš nekrolo-
go,  kurį  po arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio mirties 

(1927 m. sausio 27 d.) paskelbė Lie-
tuvos sionistų organizacijos leidžia-
mas Kaune įtakingiausias Jidišlando 
dienraštis „Di jidiše štime“ („Žydų 
balsas“). Istorinėje studijoje, išėjusioje 
2012 m., Lietuvos vyskupų konferen-
cijos paskelbtais Jurgio Matulaičio 
metais, su Lietuvos istorijos instituto 
ir Rytų Europos žydų kultūros ir isto-
rijos tyrimų centro grifais, parašytoje 
dvylikos autorių (lietuvių ir žydų), 
recenzuotoje trijų, redaguotoje moks-
linės redaktorės, arkivyskupo, deja, 
nėra apie jį nė žodžio. Visas kūrybinis 
būrys, triūsęs prie sintetinės studijos, 
jo nepasigedo.

Ant aplanko pabrėžtas autorių sie-
kimas „atkurti išsamų žydų istorijos 
Lietuvoje vaizdą.“ Tai padaryti ketina-
ma „[...] per santykius su dominuojan-
čia Bažnyčia“. Išeitų, Jurgis Matulaitis 
nepriklausė dominuojančiai Bažnyčiai, 
nevaidino dominuojančio vaidmens 
vyskupijoje, neturėjo dominuojančios 
įtakos visuomenei, apskritai, gal jokių 
santykių su žydais?

Žinant didžiules, nuolatines lenkų 
vyriausybės, politinių veikėjų pastan-
gas vyskupą J. Matulaitį pašalinti iš 
Vilniaus sosto (nes jis „[...] disponuoja 
per daug galingomis įtakos priemo-
nėmis [...]“, jis „[...] kaip kunigas ir 
žmogus yra be priekaišto, todėl juo 
sunkiau yra priešintis jo įtakai ir veik-
lai“), toks praleidimas, nepaminėji-
mas negali nestebinti. Tai kažkoks 
nesusipratimas.

Labai teigiamai aptarta žiniasklai-
dos, studija buvo pristatyta du kartus: 
pirmą kartą Lietuvos MA didžiojoje 
salėje sausio 29 d., o antrą – Knygų 
mugėje vasario 22-ąją. Per pirmąjį pri-
statymą J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė 
(autorė ir sudarytoja), paklausta, ko-
dėl praleistas Jurgis Matulaitis, atsakė: 
„Klausimas rimtas. Reikės patikrinti“. 
O per antrąjį kitas autorius ir sudary-
tojas D. Staliūnas paaiškino: „Daug kas 
nepateko. Visų nesudėsi – čia sintetinė 
studija, ne žinynas“. Tad į tą „daug kas“ 
įeina ir Matulaitis, tarp jo ir „daug kas“ 
galima dėti lygybės ženklą? Jei J. Ver-
bickienės atsakymas „Klausimas rim-
tas“ visai suprantamas, tai antrasis... 
Nerimtas institucijai, kuriai atstovauja 
D. Staliūnas – netinkamas, prastas.

Studijoje (p. 352) įdėta 1930 m. 
„Di jidiše štime“ redkolegijos nuo-
trauka – redaktoriaus R. Rubinšteino, 
pavaduotojo J. Taubės ir kitų trijų, ne-
įvardytų. Veikiausiai tie penki vyrai, 
Lietuvos sionistų organizacijos nariai, 
ir bus parašę nekrologą, neprarandantį 
(ir neprarasiantį) reikšmės. Jis negali 
nepatraukti, neveikti mąstymo gilia-
mintiškumu, žodžio, išraiškos kultūra, 
ne kartą pabrėžta pagarba, dėkingumu, 
įžvalgiu asmenybės, veiklos bei aplin-
kos suvokimu, taip pat išskirtinės lai-
dotuvių nuotaikos subtiliu pasakojimu. 
(Už nekrologo vertimą, paaiškinimus 
dėkoju F. Bramson-Alpernienei, už 
savo pirmojo straipsnio žydų tema ver-
tinimą ir šviesaus atminimo E. Zeifui).

Redkolegija, nepraleisdama pro 
akis, kiek daug dėmesio Lietuvos spau-
doje skiriama J. Matulaičio mirčiai (lai-
kraščiai „Rytas“, „Lietuvis“ ir „Lietuva“ 
mirusiam arkivyskupui skiria dešimtis 
straipsnių [...]“), atskleidžia, kodėl į tą 

srautą turi įsiterpti ir „Di jidiše štime“. 
Laikraštyje rašoma: „Mes savo ruožtu 
trokštame [!] pridurti, jog velionis į 
žydus žiūrėjo labai [!] palankiai. Kiek 
sykių Vilniuje į jį kreipėsi žydų delega-
cijos, visuomet jas gražiai priimdavo ir 
jų prašymus išpildydavo [!]. Vilnių už-
ėmus Želigovskiui, Vilniaus vyskupas 
pareikalavo, kad kunigai stabdytų im-
tus kurstyti antisemitinius išpuolius“.

Be aiškaus, svarbaus šių eilučių 
turinio, įsidėmėtina ir daugiskaitos for-
ma – „Kiek sykių [...]“ – taigi, ne sykį. 
(Nors kas pas ganytoją ėjo, ko prašė 
nepasakyta, bet tai išaiškinti padeda 
kita literatūra, ypač paties J. Matulaičio 
„Užrašai“, kurie ano meto padėčiai, 
vyskupo veiklai pamatyti, suprasti yra 
nepakeičiamas šaltinis.)

„Užrašai“ leidžia nustatyti, jog į 
Pilies g. 8 (paminklinės lentos iki šiol 
nėra, ir Matulaičio metams pasibai-
gus...) ne sykį skubėjo žydų bendruo-
menės pirmininkas (1919–1920 m.) 
Lenkijos senato narys dr. C. Šabadas, 
rabinas I. Rubinšteinas.

Per 1919 m. pogromą, kai lenkų 
batalionai, vadovaujami V. Belinos-
Pražmovskio, išstūmę Raudonąją Kap-
suko armiją, išžudė 80 žydų (rašytojo 
A. Vaiterio ir kitų dviejų sukruvintomis 
galvomis nuotraukas paskelbė M. Bir-
žiška „Vilniaus Golgotoje“), daugybę jų 
suėmė, mušė, kankino, plėšė parduo-
tuves, niokojo kapines, abu atskubėję 
prašė, „[...] kad užtarčiau bent du žy-
dus, žinomus veikėjus [...]“ – Leo Jofę 
ir Samuelį Čarny-Nigerį. (Po daugelio 
metų S. Nigeris parašė: „Mūsų vos 
nesušaudė“. Tą „vos“ ir nulėmė asme-
niškas vyskupo prašymas atėjusiam pas 
jį generolo E. Rydz-Smiglo adjutantui, 
karininkui Svitalskiui, šio perduotas 
pačiam generolui. Perduotas taip įtai-
giai, jog generolas „[...]būdamas pas 
mane [...] neklausiamas pats pasakė, 
kad tuodu žydai yra išlaisvinti [...]“.

Tik keliais žodžiais, bet kaip įtiki-
namai nekrologe atsiskleidžia požiūris 
į lenkų valdymą, bendravimą su ga-
nytoju. Teigiama: „[...] Vilniaus žydai 
sunkiu okupacijos [!] metu drąsiai [!]  
kreipėsi į jį paramos ir pagalbos“. 
(Duomenų apie paramą žydams (kai 
žmonės mirė iš bado), lenkams griežtai 
stojant prieš ją, galima rasti „Užrašuo-
se“.) Vyskupo padėtis apibūdinama 
vėlgi vienu sakiniu, vienu veiksmažo-
džiu: „Arkiv. Matulevič buvo lietuvis, 
todėl Vilniaus lenkai jį persekiojo“. 
(Naujausioji lenkų literatūra neslepia, 
jog vadinamųjų endekų (tautininkų-
demokratų), jų ideologo R. Dmovskio 
(Dmowski) pažiūros į kitatautį, ypač 
lietuvį, žydą, buvo rasistinės.) „Laikai 
pikti, liūdni ir kruvini“, „žmonių su-
žvėrėjimas baisus“ – tai J. Matulaičio 
laiškų, „Užrašų“, mintys.

Tokioje rasistinių pažiūrų, su-
žvėrėjimo aplinkoje, vyravusio žydų 
požiūrio į mūsų kultūrą („Lietuviai 
žydų akyse paprastai sieti su menkai 
išsilavinusia valstietija [...]“) plotmėje, 
koks įsidėmėtinas arkivyskupo prista-
tymas: „Buvo jis neabejotinai išskirtinė 
asmenybė“. Išskirtinumą pagrindžia 
iškalbingas Matulaičio vardo susieji-
mas su belgų kardinolo D. J. Mersjė 
(Mercier) vardu. Teigiama: „[...] tuo, 
kuo buvo Mersjė Belgijai, tuo buvo 
Matulevič Lietuvai“. O kardinolas 
D. J. Mersjė (1851–1926) – garsusis 
tomistas, didysis reformatorius, deri-
nęs nova et vetera*, laikytas Belgijos 
sąžine, Sodalicijos, nekentusios žydų, 

masonų, apšauktas pavojingiausiu pa-
saulyje modernistu; vėliau tokio paties 
nuosprendžio susilaukė ir J. Matulaitis.

Iškeldama į tarptautinį, europinį 
lygį (pripažįstamą naujausios lenkų 
literatūros – T. Gurskio (T. Górski), 
redkolegija pabrėžia asmenines arkivys-
kupo savybes, „[...] kurios išskiria jį iš 
aplinkos ir jo asmenį nušviečia malonia 
šviesa“. Pasigilinama į dvi – tai abejin-
gumą pinigui, Mamonos visagalybei ir 
mokėjimą bendrauti, suprasti kiekvieną 
žmogų. Apie pirmąją plačiau: jam „[...] 
svetimas buvo pelno troškimas. Niekuo-
met nesidomėjo laikinais medžiaginiais 
turtais, nesirūpino pajamomis, nešykš-
tėjo, nekaupė gėrybių ir dažnai gyve-
no trūkdamas. Jaunystėje vargusiam 
žmogui buvo tai išmėginimas, kurį ne 
kiekvienas mirtingasis galėtų atlaikyti“. 
(Mūsų spaudoje šią savybę, o, kaip kėlė 
Vaižgantas! Pinigus pirmiausia leido 
knygoms, labiausiai lituanistinėms; jo 
sukaupta biblioteka dydžiu nusileido tik 
Vytauto Didžiojo universiteto bibliote-
kai. Šiandien karste apsiverstų, patyręs, 
kas iš jos beliko...)

Antroji savybė: arkivyskupas „[...] 
išsiskyrė ir dar vienu privalumu – hu-
manišku požiūriu į žmogų, taigi lygiai 
taip pat į žydą“. Matydami aukšto pa-
reigūno, „visiškai atsidavusio Bažny-
čiai“, padėtį, matė ir tai, kad jis „[...] 
dažnai sugebėjo [!] pakilti aukščiau 
savo oficialios bažnytinės padėties ir 
kalbėti su žmogum žmoniška kalba, 
nuoširdžiai, paprastai. Todėl [!] Vil-
niaus žydai sunkiu okupacijos metu 
drąsiai [!] kreipėsi į jį paramos ir pagal-
bos“. Toliau lyg testamentinis įsiparei-
gojimas: „[...] jo vardas privalo [!] būti 
paminėtas taip pat žydų laikraštyje“. Ir 
ne vien sau: „Kad katalikų dvasininkija 
daugiau iš to žmogaus mokytųsi ir eitų 
jo pėdomis“.

Penkių redkolegijos narių, litva-
kų, mintys nebuvo vienišos, daugiau 
niekur nepasitaikančios. Iš tikrųjų jas, 
vienaip ar kitaip išreikštas nesunku 
atrasti gudų, lenkų (ne endekų), rusų, 
vokiečių nekrologuose, atsiminimuo-
se. Vokiečio S. J. Mukermano (Muc-
kermann) pavadintas „nepaprastuoju 

vyskupu“ (savo socialine programa, jos 
veiklos būdu („Ateinu pas jus su mei-
le“) šūkiu („Nugalėk blogį gerumu“), 
koks artimas naujojo popiežiaus Pran-
ciškaus programai, veiklos būdui!) įėjo 
į čia gyvenusių tautų istorinę atmintį; 
jos nepaneigia, sutvirtina ir daug vėliau 
(1987) rašę lenkai, pripažindami, kad 
jis „[...] gynė kiekvieną nuskriaustąjį, 
bet labiausiai žydus“. Dar vėliau šią 
mintį patvirtina italas P. Lazarinis (Pie-
ro Lazzarini), iš plačios J. Matulaičio 
socialinės veiklos pasirinkdamas vieną 
pavyzdį – žydų globą.

Tuo tarpu šiandien veltui ieškotum 
tos artimo meile pagrįstos istorinės 
atminties ženklų kapitaliniuose dar-
buose – „Lietuvos žydai“, „Vilnius savas 
ir svetimas“ (anglų, lietuvių kalba), 
„Lietuvos istorija“ (prisistatyti Europos 
sąjungai), arba Lietuvos valstybinio 
radijo pirmosios programos laidelėje, 
skirtoje žydiškajam Vilniui – jie be 
Jurgio Matulaičio. 

Pasirenkame laikotarpį, asmeny-
bes, įvykius, pagal juos nustatome gy-
vybės kainą (vienoms šimtaprocentinę, 
kitoms – nulinę...), einame paskui savo 
pasiskelbtą idėją, nusisukę nuo Deka-
logo, Talmudo išminties – „Išgelbėjai 
gyvybę, išgelbėjai pasaulį“.

Todėl negali nedžiuginti J. Matu-
laičio vardas, nepraleistas (pamatytas!) 
savaitinės penkiolikos minučių televi-
zijos laidos „Menora“ (skirtos mūsų 
žydų bendruomenės gyvenimui pažin-
ti, visiems, besidomintiems Jerušolaim 
d‘Lita istorija, žydiškuoju paveldu). 
„Di jidiše štime“ redkolegijos iškeltai 
asmenybei – nepaprastajam vyskupui 
Jurgiui – „Menoros“ autoriai (Vitalijus 
Karakorskis ir Lilė Kopač) yra atidavę 
net visą brangų laidos laiką. Ačiū ir 
telydi Jus gyvybingoji, išradingoji lit-
vakų dvasia!

Šiemet (2013 m.) „Mažoji studija“ 
minėjo savo veiklos 20-tį. Ta proga 
kun. Julius Sasnauskas (dabartinis 
jos vadovas) kalbėjosi su „Studijos“ 
įkūrėju, dailininku Vaidotu Žuku. Jis, 
paklaustas, kas (šalia visokių negero-
vių) džiugina Bažnyčios gyvenime, 
atsakė – Jurgis Matulaitis.

O pernai (2012 m. pavasarį) atvykęs 
į Lietuvą JAV senatorius 2008 m. respub- 
likonų partijos kandidatas į preziden-
tus Džonas Makeinas (John McCain)
apsilankė ir Vilniaus universitete. Čia 
pasakytoje kalboje, sustodamas prie 
1918 m. Lietuvos įvykių, paminėjo vie-
ną pavardę – Jurgio Matulaičio – laisvės 
ir tiesos simbolį (pagerbė jam skirtuo-
sius metus...). Senatoriaus žodžiais, vys-
kupas suprato, jog „Tiesa ir teisingumas 
daro tautas galingas ir stiprias“.

Atstatytą tiesą ir teisingumą, mūsų 
tautos laisvę, kovo 11 d. žydų bendruo-
menė pagerbė Choralinėje sinagogo-
je – vienintelėje, išlikusioje iš buvusių 
105. O, kokį įspūdį darė Rafailo Kar-
pio (pirmą kartą čia!) giedama Vinco 
Kudirkos „Tautiška giesmė“, rabino 
Chaimo Buršteino du kartus pakartota 
mintis: Vilnius – žydų pasaulio sostinė. 
Gaila, to istorinio minėjimo dalyvių 
buvo labai nedaug.

Kovojęs už tiesą ir teisingumą, atė-
jęs su meile... Prie visų minėtų vertini-
mų (žydų, gudų, lenkų, rusų, vokiečių) 
pridurkime lietuvio Kazimiero Jokanto 
(1880–1942; gydytojo, švietimo mi-
nistro) mintį – „Nustojome didžiausio 
žmogaus, kurį mūsų tauta kada nors 
yra turėjusi“. Ir pakartokime Dariaus 
Staliūno sakinį, pasakytą Knygų mu-
gėje, pilnutėlėje salėje (sėdinčių buvo 
ir ant grindų): „Daug kas nepateko. 
Visų nesudėsi – čia sintetinė studija, ne 
žinynas“. Tad Jurgis Matulaitis patenka 
į tų „visų“ apimtį?

Kas atsitiko su kuriančiais sintetinę 
studiją? Kažkas „žydų gatvėje“, „Dani-
jos karalystėje“ negerai…

Pranešta: Salamonui Atamukui 
(Izraelis), Lietuvos žydų bendruo-
menei (Vilnius), „Lietuvos istorijos 
metraščiui“ (Vilnius), Vatikano radi-
jui (lietuviškoji redakcija), Lietuvos 
ambasadoms Izraelyje, JAV, premjerui 
A. Butkevičiui, opozicijos vadovui A. 
Kubiliui, „Tėviškės žiburiams“ (Kana-
da), „Draugui“ (JAV) ir kitiems.
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„[...] velionis į žydus žiūrėjo labai palankiai“
(„lietuvos žydai“ be jurgio matulaičio, žiūrėjusio labai palankiai...)

* lot. nauja ir sena – G. G. pastaba.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Izraelyje Darius Degutis rankose laiko palaimintajam Jurgiui Matulaičiui skirtą koliažią iš 
JAV senatoriaus Džono Makeino kalbos, J. Matulaičio portreto ir nekrologo dienraštyje „Di jidiše štime“
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ar apsivers karste vyskupas motiejus Valančius?
Juozas ELEKŠIS 
Vinco Kudirkos publicistinio  
blaivybės konkurso laureatas

Lietuvos blaivybės draugija „Baltų 
ainiai“, tęsianti vyskupo Motie-
jaus Valančiaus pradėtą darbą, 

gražiai atšventė įkūrimo 75-metį. Nu-
eitas ilgas ir garbingas kelias. Blaivybės 
draugija (tada vadinta Blaivinimo są-
junga) įkurta 1937 m. spalio 11 dieną, 
pirmininku išrinktas prof. Juozas Bag-
donas. Tai buvo vienintelė pasaulietinė 
blaivybės organizacija. Jos globėju pa-
kviestas būti ir iki okupacijos buvo Lie-
tuvos prezidentas Antanas Smetona.

Blaivybės sąjūdį bandyta atgaivinti 
net sovietmečiu – 1985 m. rugsėjo 18 d. 
įkurta Lietuvos savanoriškoji kovos už 
blaivybę draugija, veikusi iki 1989 m. 
rudens. Tada susibūrė iniciatyvinė gru-
pė, siekusi atkurti prieškarinį blaivybės 
judėjimą. Tuo rūpinosi tokie dvasios 
korifėjai kaip arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius, monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas, kun. Stasys Lidys. Grupės 
pirmininku išrinktas tuometinis sveika-
tos apsaugos ministras Antanas Vinkus. 
Iniciatyvą parėmė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, tuometis LKP CK pir-
masis sekretorius Algirdas Brazaus-
kas. Steigiamasis suvažiavimas įvyko 
1989 m. gruodžio 14 d. Jos pirmininku 
išrinktas gydytojas Algirdas Mikalkevi-
čius, pirmuoju pavaduotoju – Alfonsas 
Čekauskas. Po kurio laiko pastarasis 
išrenkamas pirmininku, kuriuo dirba 
iki šiol.

Kuriantis judėjimui, jį energingai 
rėmė Vilniaus pedagoginio universite-
to rektoriai Saulius Razma, Jonas Ani-
čas, medicinos mokslų daktarė Alek-
sandra Dovydavičienė. Susibūrė tikras 
Lietuvos mokslininkų ir garsių žmonių 
žiedas: prof. Petras Jašinskas, Mokslų 
akademijos viceprezidentas akad. Al- 
girdas Žukauskas, prof. Marijonas 
Krištopaitis, prof. Laima Griciūtė, Kau-
no kūno kultūros instituto rektorius 
Stasys Stonkus, Šiaulių pedagoginio 
universiteto rektorius prof. Juozas Vait-
kevičius, Kazio Griniaus sanatorijos 
direktorius Česlovas Zvicevičius, Povi-
las Jaraminas, prof. Rita Bieliauskienė, 
garsūs solistai Vaclovas Daunoras ir 
Antanas Kiveris, Sigutė Trimakaitė, 
pianistė Gražina Ručytė-Landsber-
gienė. Ypač aktyvūs buvo monsinjo-
ras Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus 
Žvėryno bažnyčios klebonas Stasys 
Lydys, Taujėnų klebonas monsinjoras 
Jonas Voveris, Maišiagalos klebonas 

Juzef Aškelovič, Telšių vyskupas An-
tanas Vaičius, arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius, kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vilniaus universiteto 
prof. Česlovas Kalenda, Klaipėdos 
universiteto prof. Vincas Janušonis. Į 
judėjimą įsitraukė rašytojai Kazys Saja, 
Romualdas Granauskas.

Atkūrus nepriklausomybę, Drau-
gijos skyriai įsikūrė daugelyje rajonų. 
1994 m. Draugija, pirmoji iš buvusios 
Sovietų sąjungos, priimta į Pasaulinį 
humanizmo ir blaivybės (IOGT) judė-
jimą. Tai leido Draugijos nariams kurį 
laiką nemokamai lankyti ilgalaikius 
tarptautinius blaivybės diegimo kursus 
Stokholme. Lietuvių projektas laimėjo 
net tarptautinį konkursą. Švedų kole-
goms padedant, pavyko įkurti neal-
koholines arbatines Vilniuje (Suba-
čiaus g. 10) ir Ukmergėje (Utenos g. 4). 
Jos veikė nuo 1992 iki 2001 metų. Deja, 
visiškai nepalaikomos nei valstybės, 
nei savivaldybių jos bankrutavo.

Draugijos globėju iki kadencijos 
pabaigos buvo Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, tačiau vėliau nė vienas 
prezidentas jau nebeatsiliepė į kvieti-
mą tapti jos globėju. Tai buvo vienas, 
gana svarus veiksnys, kodėl draugijos 
įtaka visuomenėje ėmė silpnėti, nors 
jos indėlis ir labai didelis. Draugijos 
iniciatyva 1995 m. sukurtas ir priimtas 
alkoholio kontrolės įstatymas. Su kai 
kuriais papildymais ir pataisymais jis 
veikia iki šiol. Girtavimo problemas 
tikėtasi išspęsti vien administracinėmis 
priemonėmis – draudimais, apriboji-
mais, naudojant kainų mechanizmą. 
Gyvenimas parodė – vien administra-
cinėmis priemonėmis norimo rezul-
tato pasiekti negalima. Seime, norint 
parodyti, kad problema svarstyta daug 
kartų, teiktos svarstyti ne kompleksinės 
priemonės, o kryžiuojamos ietys dėl 
smulkmenų: dėl prekybos degalinėse, 
dėl atkimštų butelių automobiliuose, 
dėl pilstymo į plastikinius butelius ir 
t. t. Alkoholio kontrolės įstatymas dėl 
to nuo 1995 m. keistas net 30 kartų! 
Draugija dar 2006 ir 2007 m. siūlė pa-
skelbti blaivybės metus. Buvo parengta 
išsami studija apie alkoholio, narkotikų 
ir tabako vartojimo problemų spren-
dimą. Deja, į pasiūlymą nereaguota. 
Po daugkartinių kreipimųsi, blaivybės 
metai paskelbti tik 2008 metais. Nors 
bendradarbiavimo tarp visuomeni-
ninkų ir valdžios institucijų trūko, 
pasiekta kai kurių rezultatų: patobu-
lintas alkoholio kontrolės įstatymas, 
pradėjo nykti įvairiuose renginiuose 

alkoholinių gėrimų naudojimo tradi-
cijos, išryškėjo girtavimo mažėjimo 
šventėse tendencijos.

Draugija kiekvieną pavasarį rengia 
tarptautines konferencijas, kuriose ap-
tariamos esamos problemos, teikiami 
pasiūlymai valstybės institucijoms. 
Rudenį, prieš Šv. Kalėdas, rengiami 
vyskupo Motiejaus Valančiaus blai-
vybės ir Vinco Kudirkos publicistiniai 
konkursai. Per 23 metus M. Valančiaus 
konkurso laureatas tapo 18 Lietuvos ir 
užsienio vyskupų, 3 kunigai, 2 rašyto-
jai. V. Kudirkos konkurso laureatais 
tapo per 50 žurnalistų. Draugija pa-
laiko glaudžius ryšius su Baltarusijos 
ir Minsko-Mogiliovo metropolitu ar-
kivyskupu Tadeušu Kondrusevičiumi, 
Lenkijos Elko vyskupu Ježy Mazur, Lie-
tuvos stačiatikių arkivyskupu Inokenti-
jumi. Jie taip pat yra minėto konkurso 
laureatai. Glaudūs draugijos ryšiai su 
Norvegijos, Švedijos, Vokietijos, Lat-
vijos, Suomijos, Baltarusijos, Rusijos, 
Lenkijos bendraminčiais.

Daug dėmesio skiriama ryšiams 
su gimnazijomis ir vidurinėmis mo-
kyklomis. Organizuojami prevenciniai 
seminarai, konferencijos, diegiamas ir 
skatinamas blaivus gyvenimo būdas. 
Tam pasitarnauja konkursai „Blaivi 
klasė“, „Išpilk“. Akcijas iš mokyklų 
norima perkelti į šeimas, siekiama iš-
kabinti atitinkamas lenteles prie namų, 
rašyti apie tai vietinėje spaudoje, skelbti 
per vietinį radiją, televiziją. Ieškoma 
lėšų vasaros stovykloms, seminarams 
Birštone, kurie jau 10 metų vasarą tap-
davo tam tikra „Baltų ainių“ sostine. 
Vis sunkiau palaikyti šią labai gražią 
ir mokinių mėgstamą tradiciją. Tokias 
tradicines programas kaip „Bendraam-

žiai – bendraamžiams“, „Sniego gniūž-
tė“ siūlo atgaivinti daugelis mokyklų, 
nors tai padaryti darosi vis sunkiau. 
Formuojant visuomenės nuomonę, 
visaip stengiamasi įtraukti jaunimą į 
tarptautines nerūkymo dienas ir ak-
cijas. Efektyvios moksleivių eisenos 
gatvėmis su raiškiomis skanduotėmis, 
plakatais prieš rūkymą, alkoholio var-
tojimą. Tai vienija moksleivius, skatina 
jų aktyvumą. Seminarai organizuoja-
mi ir vietinėse bendruomenėse. Bene 
vienas sėkmingiausių buvo Taujėnų 
dvare, kur susirinko daug labai aktyvių 
žmonių. Tokių išvykų planuojama da-
ryti bent Krikštėnų, Siesikų, Užugirio 
dvaruose. Seminarus numatoma pa-
pildyti pažintinėmis dvarų kompleksų 
apžiūromis, koncertais. Ateityje išvy-
kas norima rengti ir Rietavo, Pakruojo 
dvaruose. Pasirodė, kad sėkmingai 
galima organizuoti net mokslines-
praktines konferencijas, tarptautinius 
kongresus kartu su universitetais, aukš-
tosiomis mokyklomis, kolegijomis. 
Keletą metų įgyvendinamos veiks-
mingos prevencinės programos kartu 
su Lietuvos edukologijos universitetu. 
Jose gilų įspūdį palieka šio universiteto 
rektoriaus akad. Algirdo Gaižučio, 
prof. Giedrės Kvieskienės, socialinių 
mokslų daktarės Sigitos Breivytės, o 
taip pat akad. Edvardo Grigo praneši-
mai. Tokiam bendradarbiavimui ne tik 
negalima leisti užgesti, bet būtina tai 
plėtoti. Draugija atliko ir atlieka tokius 
reikšmingus darbus, kad ją bendra-
minčiai dažnai pavadina ją blaivybės 
akademija.

Keista, kad tokios vagą išvariusios, 
tokių žymenybių paramos sulaukusi 
Blaivybės draugija pastaraisiais metais 
valdžios institucijų ne tik neremiama, 
bet ir ignoruojama. Gal kai kam ne-
patiko jos tvirtai ginta sava nuomo-
nė, kreipimasis į Konstitucinį teismą? 
Tarptautinė praktika rodo, kad vien 
prievartinėmis priemonėmis išspręsti 
girtuokliavimo, rūkymo, narkotikų 
vartojimo nepavyko išspręsti nė vienai 
valstybei. Faktas lieka faktu – praėju-
siais metais draugijai nebuvo skirta nė 
lito būtiniausioms veiklos priemonėms 
finansuoti. Draugija įsiskolinusi už 
patalpas, antikvariniu galima vadinti 
jos kompiuterį, jau anksčiau teko užda-
ryti blaivybės arbatines. Viena iš tokio 
požiūrio priežasčių yra tai, kad Lietuva 
vis dar murdosi girtavimo liūne, kaip 
to priežastis pas mus vienas didžiausių 
Europoje savižudybių skaičius, nors ir 
lėtai, bet nuolat daugėja užsikrėtusių 

ŽIV ir sergančių AIDS. Vis dar šimtus 
žmonių tenka gydyti nuo alkoholinės 
psichozės, lėtinio alkoholizmo. 

Dėl girtavimo kasmet miršta be-
veik tūkstantis žmonių, tarp kurių 
daugėja moterų. Kiekvienas, vyresnis 
nei 15 metų žmogus Lietuvoje išgeria 
per 14 litrų vien legalaus 100 proc. al-
koholio, o licenzijų prekiauti gėrimais 
pridalyta tiek, kad viena licencija tenka 
200 gyventojų. Širvintų, Mažeikių, Mo-
lėtų, Visagino savivaldybėse jų išdalyta 
dar daugiau. Alkoholio apyvarta artėja 
prie 4 mlrd. litų. Spėjama, kad dar 10 l 
išgeriama nelegalaus alkoholio. Net 
31 proc. 34–45 m. vyrų girtuokliauja 
tiesiog žalingais sveikatai kiekiais. Ka-
daise buvo patvirtinta programa, ku-
rioje numatyta suvartojamo alkoholio 
kiekį sumažinti beveik iki 8 litrų, o fak-
tiškai suvartojimas išaugo. Net 15 proc. 
vairuotojų prisipažino vairavę apsvaigę 
nuo alkoholio. Moterys žalingų įpročių 
skaičiais vis labiau artėja prie vyrų. 
Vyrai, kol kas (?) dar geria dažniau 
(64,4 proc.), nei moterys (55,9 proc.). 
Vyresni nei 15 metų žmonės vidutiniš-
kai sunaudoja po 49 pakelius legalių 
cigarečių. Kiekvienais metais nuo su 
rūkymu susijusių piktybinių navikų 
miršta per 1600 žmonių. Per 80 proc. 
iš jų vyrai, bet rūkymas plinta ir tarp 
moterų. Nepriklausomybės metais 
rūkančių moterų padaugėjo kone tris 
kartus! Nelegalūs alkoholio ir cigarečių 
srautai nemažėja. Tai akivaizdžiai įro-
do faktiškai bankrutavusios pasienio 
zonose šiomis prekėmis prekiaujančios 
parduotuvės. Ką galima kalbėti apie 
girtavimo mažėjimą, jei nuolat didė-
ja alaus gamyba, išaugo alkoholinių 
gėrimų importas. Didėja ir cigarečių 
gamyba, importas ir pardavimas.

Išgėrę žmonės dažniau miršta 
nuo išorinių priežasčių. Lietuvoje 
iš 100 tūkst. gyventojų dėl to miršta 
254,7, o ES šalyse tik 61,2 žmonės. Kol 
kovon su šiomis blogybėmis nebus vi-
sapusiškai įtrauktos bendruomenės, vi-
suomeninės organizacijos, akivaizdžių 
rezultatų tikėtis neverta. Tai patvirtina 
ir Suomijos patirtis, kurios pasiekimai, 
kol kas yra ryškiausi Europoje. Deja, 
bent praėjusioje kadencijoje daugu-
ma Seimo narių, kai buvo svarstoma 
Nacionalinės sveikatos tarybos atas-
kaita, net nedalyvavo. Iš 141 Seimo 
nario, ataskaitos klausėsi tik 60–62 
Seimo nariai. Jei išliks toks požiūris, 
visuomenininkai vien savo jėgomis 
persilaužimo negalės pasiekti.
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Žaliuojančiame Vilniaus kampe-
lyje vaikštinėja du didžiai nusi-
pelnę profesoriai ir kažin ką gar-

siai, bet ramiai – be ryškesnių emocijų 
aiškinasi. Mat juos kankina klausimas: 
„Kodėl panaikinta habilitacija?“ Vienas 
iš jų priduria, kiek patylėjęs:

– Mūsų padangėje neilgai užtruko 
net ir laikinai priimtas kompromisas – 
vadinama habilitacinė procedūra, imi-
tuojanti aukštesnio lygio kvalifikacijos 
patvirtinimą.

Aiškinosi jiedu šį reikalą veik 
valandą. Pokalbis užsitęsė, nes abu 
habilituoti daktarai buvo jau sočiai 
papietavę. Apdžiuvusių miesto me-
džių paunksmėje nuobodžiaujantys 
mokslo vyrai, paspardę pievelėje nu-
mestą alaus skardinę, galop prisėda 
ant balandžių nutupėto suolelio. Ty-

iš akademinio folkloro, sklandančio mokslininkų bendruomenėje
lesnis tarp jųdviejų ištaria mįslingai:

– Man rodos, reikalas aiškus. Tik 
pagalvok, kaip jaustųsi ministerijos 
„Madam“, kai panorėtų aprėkti kurį 
nors profesorių – ne iš tų naujųjų, ko-
kių dabar jau prištampuota iki soties, 
bet habilituotą?

– Pasekmė aiški, – linktelėjęs gal-
vą pritaria kolega, – kitos išeities ne-
radusi neapibrėžtų mokslų daktarė 
Šermukšnaitė riktelėjo: „Nereikia tų 
habilituotų!“

Čia prieina slaptasis patarėjas Do-
minykas iš LMA kuluarų ir primena:

– Nieko naujo – viskas pasaulyje 
vyksta kaip Biblijoje parašyta: pirma 
buvo Žodis.

*Susitinka du seni pažįstami – LMA 
tikrasis narys ir eilinis profesorius, 

žinomas savo srities autoritetas. Tas, 
kuris jaučiasi neteisingai nuskriaustas, 
klausia:

– Patark, kaip įsigyti tą „tuštybės 
etiketę“; ji taip gerai tiktų prie švar-
kelio, kurį per pokario negandas man 
išsaugojo pagarbos vertas tėvukas.

– Kokios čia tuštybės? – tarsi ne-
suprasdamas, tarsi supykęs riktelėjo 
tikrasis narys.

– Na, mielasis kolega, neskubėk 
piktintis; gi sielos gilumoje slepi tai, ką 
pats gerai žinai, – ramina kolega, – tad 
klok man savo patarimą.

– Reikalas gan įprastas: susiran-
di du mūsų „hermetinio“ klubo na-
rius, geriau, kad jie būtų pripažinti 
„tikraisiais“, ir įkalbinėji juos rašyti 
rekomenduojančius tave popieriukus. 
Suprantama, tekstus rašyti ir sąskaitas 

apmokėti teks pačiam. Prie viso to dar 
pridėsi savo publikacijas; jas ir savo 
veiklą apibudinsi taip, kad pats net 
nerausdamas patikėtum. Čia varžytis 
ir rodyti kuklumo nereiktų, nes bū-
tum nesuprastas. Padorus kuklumas 
mūsų visuomenėje, kaip gerai žinai, 
yra smerktina ypatybė.

Naivuolis nerimsta, muistosi – gal 
sąžinė jį graužia:

– Bet pasaulinė praktika kitokia. 
Akademinė bendruomenė pati pagal 
nuopelnus nusprendžia kurį moks-
lininką išrinkti akademijos nariu. Ir 
tik po to informuoja renkamą asmenį.

– Priklausomybė svetimai impe-
rinei sistemai paliko gilius pėdsakus 
mūsų sąmonėje, – kantriai aiškina 
labiau patyręs kolega. – Apsidairyk 
aplink ir pamatysi, kad visose sfero-

se išliko ta pati brydė. Į rašytojų ar 
dailininkų sąjungas keliai tokiais pat 
popieriukais nukloti; o kaip kitaip – vi-
sur aptiksi smailas „švogerių“ ausytes, 
lendančiais iš sovietmečio mentaliteto 
talpyklos. Dar negirdėjau, kad kūrybi-
nė organizacija, nereikalaudama reko-
mendacinių raštų, pati ieškotų tikrai 
vertų kandidatų.

Čia prieina slaptasis patarėjas Do-
minykas ir ramina liūdnai nusiteiku-
sius draugužius:

– Nenusiminkite, garbieji ponai, 
kartais pasitaiko išimčių.

Nugirstos sakmės užrašytos nepri-
klausomo etnografo 2010–2013 m.
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kovoti negražu. Atsisakyti tėvelių ir 
protėvių paveldo daugelis nenorėjo ir 
nesistengė perimti kitų svetimų Euro-
pos ar slavų tautų tradicijų: rusų „Mas-
lianicoje“ (blyninės šventėje) valgomi 
blynai ir pasikumščiuojama.

Lietuvos kolegijų mokiniams da-
lyvauti Užgavėnių šventėse griežtai 
drausta nuo pat pirmųjų švietimo 
institucijų įsikūrimo laikų. Kolegijos 
Lietuvoje kūrėsi daugiau kaip prieš 
440 metų ir bijota, kad mokiniai nepa-
siduotų linksmybių nuotaikai. Galima 
tik įsivaizduoti, kai tokie geri ir darbš-
tūs kolegijų ar vienuolyno pavietų 
mokyklų mokiniai grįžę atostogoms į 
gimtus kaimus bijodavo su namiškiais, 
kaimynais, aplinkiniais sodžiais švęsti 
ne tik Užgavėnių šventes. Svetimtaučiai 
vienuoliai kolegijų dėstytojai, nemokė-
dami lietuviškai, sklaidėsi mūsų žemėje 
kaip šeimininkai, drausdami, auklėda-
mi ir tramdydami tautinius jausmus, 
niekindami mūsų senąją lietuvių kalbą. 

Ir svetimų ordinų misionieriai Lie-
tuvoje negailestingai gėdino ir smer-
kė tautinius jaunų lietuvių studentų 
pasireiškusius tautinius, patriotinius 
jausmus demagoginėmis nuostatomis: 
„Taip nekultūringai Europoje nesiel-
giama“, „negražu krikščionims šokti ir 
šūkauti pagonių kalba laukines dainas“.

Nebridęs nežinosi, ar 
gilu

Žinoma faktų, kad Žemaitijo-
je kolegijos mokiniai maždaug prieš 
500 metų ne kartą ėmė ir nepakluso 
sulenkėjusių kunigų nuostatoms ir 
įsiliejo į apylinkių Užgavėnių proce-
sijas persirengę žydais, vargetomis, 
vengrais, ožiais ir kitais personažais 
parodė savo norą priklausyti lietuvių 
prigimtinio tikėjimo elitui. Nesunku 
buvo įsivaizduoti griežto provincialo 
bausmes dėl „demonų garbinimo“ ir 
„velniškų dvasių apsėdimo“ – nepelny-
tai nubaustuosius perdavo beržinėmis 
rykštėmis, uždarydavo į požemio celes, 
kol išgaudavo pažadą, kad daugiau 
„niekada gyvenime šitos velniavos 
nepasikartos“. Palaužti jauną žmogų 
nesunku. O kiek metų reikės taisyti 
jaunų žmonių pasitikėjimą mokytoju, 
dėstytoju, auklėtoju, kurio suspausti 
kumščiai bylojo: „nebūkite lietuviai, at-

sisakykite savo tėvų ir protėvių gyveni-
mo būdo ir tapkite tikrais europiečiais, 
t. y. lenkais, rusais, turkais“, „nebūkite 
lietuviais, nes jie visi pagonys“. Ir kaip 
dažnai atsitinka Lietuvoje ar Gudijoje, 
vienoje gatvėje sutelpa ir budeliai, ir 
aukos. Tie, kas vežė į Sibirą gudus ir 
lietuvius tarnaudami okupacinėse ČK 
ar negailestingose NKVD struktūrose, 
sovietiniai pareigūnai ir jų persekioja-
mosios aukos, čia pat gyvena kitoje ga-
tvės pusėje arba tame pačiame kieme.

Ir visomis įmanomomis priemo-
nėmis svetimtaučiai priešinosi ir ardė 
tradicines ne tik Užgavėnių procesijas. 
Ar tokį siaubą gali įsivaizduoti kana-
diečiai, amerikiečiai, vokiečiai, pran-
cūzai, kai svetimi įsakinėja, kaip savo 
tėvynėje turi elgtis savo kraštų gyven-
tojai. Priminsiu, XVIII a.–XIX a. pr. 
sulenkėję vyskupai ir klebonai, deg-
dami neapykanta viskam kas lietuviš-
ka, auklėjo Žemaičių krašto žmones 
versdami juos pasmerkti ir išsižadėti 
Užgavėnių, kad šventinės nepadorios 
procesijos daugiau nepasikartos. „Per-
sirengėliai pajuokia esančią tvarką: 
valdžią, valdininkus, kariškius, vietoj 
antpečių – šiaudai, vietoj ordinų – bu-
rokai arba kabančios varnų iškamšos, 
šaiposi iš bažnyčios tarnų, o pagaliai 
ir šakės, spragilai gąsdina visuomenę. 
Primena maišto užuomazgas.“

Rusų carinės valdžios institucijos 
taip pat baiminosi vieningos ir maiš-
tingos Užgavėnių dvasios, nes tauta su 
vieninga idėja ir susivienijusi tautiniu 
pagrindu labai pavojinga. Užgavėnės 
yra viena iš giluminių ir gražiausių 
senovinių švenčių, kur per humorą 
atskleidžiami netikusių, blogų val-
džios poelgių ir kvailų instrukcijų 
vykdytojų paveikslai. O kruopščiai 
ruošiamos kaukės atspindi tuos val-
džios viršūnėje esančius valdininkus, 
kurie gina ne savo tautą, bet norėdami 
įtikti svetimiems ardo ir niekina lietu-
vybę, patriotizmą.

Ne visų dantims peles 
gaudyti

Pokariu Kremliaus popai skelbė, 
kad pasikeitus visuomenei iš buržua-
zinės į socialistinę privalo pasikeisti ir 
dvasinė žmonių kultūra. Todėl vietoj 
tradicinių lietuviškų senųjų švenčių 
buvo sukurtos instrukcijos: Užgavėnes 
paversti eitynėmis už taiką su bolše-
vikų, vėliau komunistų partijos CK 
pareigūnų, nuotraukomis ir dainomis 
„Rusija – plačioji mūsų visų tėvynė“, 
„Apie Stalino saulę“ ir „Tautų drau-
gystė“. Naujas sovietinis gyvenimas 
negalėjo taikytis su tokiomis atgyve-
nomis kaip liaudies šventės, tarp kurių 
buvo ir Užgavėnės. Tokie sovietiniai 
partkomų draudimai turėjo poveikį 
Dzūkijoje, Suvalkijoje, Aukštaitijoje 
ne tik pokario metais. Tačiau labiausiai 
pagoniškos kultūros esmę atspindin-
čios Užgavėnės nežiūrint draudimų 
ir persekiojimų sėkmingai išsilaikė 
Žemaitijoje ir Baltarusijoje esančiuo-
se lietuviškuose kaimuose. Įdomu ir 
tai, kad Gervėčių apylinkėse, kaip ir 
Žemaitijoje, kaukes gamindavo pa-
slapčiomis, kad neatpažintų, kas po 
jomis slepiasi. Ilgalaikės, trumpalaikės, 
vienkartinės ir šeimoje esančios tradi-
cinės kaukės simbolizuoja kūrybiškas 
tautines skulptūros tradicijas.

Liaudies meistrų kūrybos propaga-
vimas ne tik Užgavėnėms, Kalėdoms, 
Velykoms, Žolinių šventėms galėtų 
būti Vilniaus dailės akademijos, meno 
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Doc. dr. Egidijus MAŽINTAS 
Lietuvos edukologijos universitetas

Ąžuolėlis žaliukėlis, / 
devynšakis devynla-
pis, / vasilkom pražydo

XX a. stebuklu laikomi 1970 m. 
Baltarusijos „lietuvių salose“ netikėtai 
atrasti unikalūs lietuvių tautosakos 
lobiai. Įsitikinta, kad gyva pasakų 
tradicija, kurios seniai neturi Vakarų 
Europos ir daugelis Amerikos žemyno 
šalių, čia gyva ir labai populiari. Užra-
šyti stebuklai liudijo, kad garsiausios 
ir turtingiausios pasaulio valstybės 
pasakas savo vaikams seniai skaito iš 
knygų, o seneliai ir tėvai jų sekti gyvu 
žodžiu, kaip tai daro čia netoli nuo 
Lietuvos, Gudijos lietuviai, niekas ne-
moka. Užsilikusi Gervėčių krašto tar-
miškai bylojanti tautosaka, priklauso 
svarbiausioms etninio lietuvių kalbos 
tradicijos paminklams. Kaip auten-
tiškos pirmapradės lietuvių tautybės 
didingos praeities uola, ant kurios pa-
grindų stovėjo unikalios prigimtinio 
lietuvių tikėjimo tvirtovės, kurios Egip-
te, senovės Graikijoje, jau seniai buvo 
sunaikintos. Krikščionybė kovojusi 
nuožmiomis priemonėmis Lietuvoje 
naikino kultūrą, kuri buvo maždaug 
4–6 tūkst. metų senesnės už krikščio-
nių. Pasitaikė, kad sovietmečiu ruošti 
mokslininkai, ir net kalbos profesoriai, 
tokiems archaiškiems gervėtiškių at-
radimams buvo nepasiruošę: pradė-
jo moderninti įvairiais lygmenimis 
šiuos unikalius archaiškus radinius. 
Tai pakenkė senųjų kalbų ir tikėjimų 
raidai, ypač nukentėjo tekstų rašyba, 
unikalūs kalbos fonetiniai nenuosek-
lumai ir svyravimai, patvirtinantys 
tarmiškos kalbos įvairovę. Autentiškai 
užrašytiems tekstams buvo teikiamas 
tradicinis, suniveliuotas tarimas. Tuo 
apribotos jau minėtos Gervėčių šnek-
tai būdingos spalvingos ir vaizdingos 
liaudiškos formos.

„Vai, niekur nėra tokio 
dvaružėlio“

Tik atvykęs į mūsų protėvių Gu-
dijos lietuvių saleles senoviniais pava-
dinimais: Gaigaliai, Gėliūnai, Gudi-
ninkai, Kerplošina, Miciūnai, Milcėja, 
Mockos, Pelegrinda, Užupis, Zavelcai, 
Galčiūnai ir kt. patekau į Užgavėnių 
šventinį sūkurį. Lietuviškose žemė-
se Gudijoje Užgavėnių procesijose, 
šimtmečiais vingiuojančiomis Girių, 
Gervėčių, Astravo, Ašmenos, Gardino 
apylinkėmis, ypač išraiškingais charak-
teriais išsiskiria persirengėlių kaukės. 
Darbštūs vietos lietuviai jas išdroždavo 
iš medžio, dažydavo savo gamybos 
dažais, puošdavo, karpydavo, lipdy-
davo, priklijuodavo. Dairausi aplink 
ir tarsi jaučiu, matau, kaip čia šiose 
ypatingose mūsų kraštui apylinkėse 
jautėsi XIX a.–XX a. etnografai: latvis 
E. Volteris, estas P. Aruma, vokietis 
E. Frenkelis, vėliau rusų ir baltarusių 
kalbininkai V. Toporovas ir T. Sudnik, 
L. Nevskaja ir kt. Kai Rimdžiūnų lietu-
viškos mokyklos mokiniai ir mokyto-
jai dainuodami ir šūkaudami patraukė 
nuo Girių sodybų Petrikų kaimo link, 
lietuviškų trobų svetingi šeimininkai 
pasitiko procesiją su savomis kau-
kėmis. Šio kaimo žmonės sveikinasi 
nuoširdžiai, paprastai. Pasveikinimai 
gausūs spalvingo nuoširdumo. Po-
puliarus posakis: „Kiaulė ir ta su-
kriuksi, o žmogus negal“. Parodantis, 
kad nesisveikinti labai gėdinga. Todėl 
čia mažesni sveikina vyresniuosius 

ir nemačiau vagių, ar svetimų daiktų 
norinčių pasisavinti asmenų. Ne kartą 
palikęs krepšį su asmeniniais daik-
tais, ar muzikos instrumentą radau 
kantriai laukiančius savo šeimininko. 
Manyčiau, tai taip pat bendro vietinio 
jaunimo ugdymo ir etiketo, elgsenos 
normuojamos seniai nusistovėjusių 
tradicijų. Nežinojau, kad pasaulyje yra 
vietų, kur gali išvykti ilgesniam laikui 
ir buto duris palikti nerakintas, ir daug 
kartų išvykdamas į Lietuvą, neužraki-
nęs lauko durų jokio dingusio daikto 
nepasigedau.

„Vijosi apynėlis aplink 
viršūnėlę“

Lietuvių dainų ansamblio„Žilvičio“ 
dainininkė Marija Mažeikienė kiekvie-
nais metais per Užgavėnes pasitinka 
mažuosius lietuviukus skirtingomis 
savo pagamintomis kaukėmis, kad 
niekas nepažintų. Tai puiki pedagogi-
nio ir kūrybinio darbinio laisvalaikio  

užimtumo ir ugdymo sritis. Šį kartą 
90-metė senolė, matyt, išsipjovė ra-
ganos kaukę iš seno avikailio ir su-
džiūvusios medžio tošies. Iš tiesų, 
mūsų protėviai nei raganų, nei velnių, 
žiniuonių, vaiduoklių nebijodavo, 
kaip šiandien daug kas galvoja. Ypač 
išraiškingoje 2013 m. persirengėlių ei-
senoje matėsi ir vienas panašus į įmi-
tusį dvasiškį, dalinusį palaiminimus 
ir žadantį dangaus malones „pasilai-
minusiems“: išpuošti gaspadoriams 
trobos sienas saldainiais, stogą nulieti 
šokoladu, tvoras iškaišyti riestainiais, 
o šulinio vandenį pakeisti į lietuvišką 
girą ir t. t. Per gamtos grožiu nenu-
skriaustus laukus ir kiemus skam-
bėjo nuotaikingos vaikiškos dainos. 
Žydams, romams, lenkams nevertėtų 
užsigauti – Užgavėnės viena spal-
vingiausių lietuvių liaudies švenčių, 
kuriose ypač daug humoro, tradicinių 
apeigų. Tokių kiemo ir aikštės spek-
taklių tradicijų buvo kupini senovės 
Lietuvos kaimų ir miestelių gyvenimai 
prieš daugiau kaip tūkstantį metų, o 
draudimų šias šventes švęsti pasipylė 
prieš 500–600 metų. Galite tik įsivaiz-
duoti, per kokias represijas išlipo šie 
paprasti lietuviai iš skandinusių mūsų 
šventes barbarų paruoštų „duobių ir 
bedugnių“.

„-Kinka ringa, kur tu 
bėgi? -Skuste plike, ko 
tu klausi?“

Persirengėliai, beje, tik per Užgavė-
nes stengdavosi kalbėti įterpdami daug 
svetimų kalbų žodžių. O Lietuvos TV 
ir radijo laidose netaisyklingas kalbėji-
mas ir lietuviško kalbos žodžių iškrai-
pymas tapęs norma, tikrai nesietinas 
su Užgavėnėmis. Kai aplink gyvena 
daug valstybinės kalbos nemokančių 
ir valdžios rekomendacijoms didinti 
toleranciją, netgi švariai ir taisyklingai 
lietuviškai kalbėti gimtinėje tampa 
nejauku. Man seniai bebuvusiam nuos-
tabiame mūsų protėvių gyventame 
krašte, Gudijoje, bendras Užgavėnių 
eisenos ir gausus mokyklos mokinių 
ir mokytojų dalyvavimas vasarį buvo 
netikėtas teigiama prasme. Aplankiusi 
Girių, Petrikų, Rimdžiūnų ir kt. kaimų 
lietuvius visa procesija, prisižebravojusi 
saldainių, sausainių, įvairiausių rūšių 

blynų, susirinko prie laužo Rimdžiūnų 
mokyklos stadione. Lašininio ir Kana-
pinio žodžių dvikovoje „kovėsi“ šios 
mokyklos mokytojas-defektologas ir 
direktoriaus pavaduotojas. Užgavėnių 
svečiai Lietuvos konsulato Baltarusijoje 
darbuotojai pajutę šventišką lietuvišką 
šventės nuotaiką stengėsi neatsilikti 
nuo dalyvių – šoko, dainavo ir kalbėjo 
lietuviškai.

„Kurklių mergos, / 
Šilkų kasos, / O žiemą 
basos“

Po kelionių šventė persikėlė į 
Rimdžiūnų kultūros namus. Vaikiški 
žaidimai, išradingi prizai ir vaikiškų 
lietuviškų dainelių žodžiai džiugino 
senuosius šio krašto gyventojus. Ir iš 
tiesų – lietuvių tauta tokių liaudiškų 
švenčių turėdavo per metus daugiau 
negu žydai. Tai rodo, kad abi tautos 
kartu gyvendamos mokėjo dirbti, tau-
pyti, linksmintis ir švęsti.

Bažnyčia ilgus šimtmečius neto-
leravo Užgavėnių papročių: draudė, 
baudė, ypač pasisakydavo prieš kaukes. 
Antai šiose šventėse tradicišką moters 
persirengimą vyru, o vyro moterimi 
smerkė, kaip didelę gėdą ir nuodėmę. 
Bet draudusios institucijos suvokė, kad 
su tautiniais žaidimais ir šventėmis 

iŠ Gudijos dienoraŠČio: Gervėčių ir rimdžiūnų link

Prie Užgavėnių laužo lietuvių mokyklos vaikai Gudijoje dainavo ir šoko išlydėdami žiemą
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žodis TauTos sarGyBoje
Elvyra BILIūTĖ-ALEKNAVIČIENĖ

Mano rankose ir vėl nauja, dar 
spaustuvės dažais kvepian-
ti, prof. Onos Voverienės 

knyga „Tautos sargyboje“. Pirmą kartą 
žvilgsnį prikaustė gražiai apipavida-
lintas knygos viršelis: plevėsuojanti 
Lietuvos trispalvė tarsi apglėbusi tūks-
tantinę žmonių minią. Nežinau kodėl, 
bet man primena Sąjūdžio metus, kai, 
atrodo, buvome visi suvienyti tos iš-
lauktos, iškentėtos trispalvės, nes joje 
spindėjo tremiamųjų ašaros, žuvusių-
jų ir nukankintų mūsų tėvų ir brolių 
kraujo lašai. Joje spindėjo Laisvė. Taip 
gražiai išleisti knygą sugebėjo „Dieme-
džio“ leidykla Vilniuje, vyr. redaktorius 
Danas Kaukėnas. Knygoje – 720 p., 
yra iliustracijų bei santrauka anglų 
kalba. Knygos leidybą rėmė Antano 
Viluckio leidybos įmonė „Žemaitija“ 
Vokietijoje.

O. Voverienė pratarmėje lakoniš-
kai supažindina su knygos turiniu: 
„Knyga „Tautos sargyboje“ apie tuos, 
kuriems rūpėjo ir dabar rūpi mūsų 
Tautos ir jau sukurtos valstybės likimas 
ir išlikimas (Voverienė O. Tautos sargy-
boje. – V., 2012. P.12). Be to autorė tarsi 
perspėja skaitytoją, kad tai ne mono-
grafija, nes „knyga susideda iš daugiau 
negu dešimtmetį rašytų straipsnių, 
skelbtų „Tremtinyje“, „XXI amžiuje“, 
„Lietuvos aide“, „Tėviškės žiburiuose“ 
(Kanada), „Drauge“ (JAV) ir kituose 
laikraščiuose“ (Min. veik., p. 11).

Pirmoje knygos publikacijoje 
„Prakalbinta tautos kančių istorija 
(1940–1958)“ autorė aptaria naują, 
jau dešimtą, istoriko dr. Arvydo Anu-
šausko knygą „Teroras 1940–1958 m.“, 
kurioje pateikti ir analizuojami nauji 
atrasti archyviniai dokumentai, skai-
čiai ir faktai byloja apie to meto skau-
džiausius įvykius: žudymus, trėmi-
mus. Tikriausiai ne vienas perskaitęs šį 
straipsnį norės susirasti ir dr. Arvydo 
Anušausko knygą, kad galėtų dar pla-
čiau susipažinti su skausmingais tautos 
istorijos puslapiais.

Antrąjį skyrių „Lietuvos laisvės 
kovos: įvykiai ir atmintis“ sudaro sep-
tynios publikacijos. Pirmuoju straips-
niu „Lietuvos laisvės kovose mokytojai 
buvo pirmieji“ autorė mus nukelia į 
1940 m., primindama tada įvykusį 
Lietuvos mokytojų suvažiavimą. Jo 
metu mokytojų sugiedotas Lietuvos 
himnas buvo pasipriešinimas okupaci-
nės valdžios brukamiems sovietiniams 
auklėjimo metodams. Žinoma, dau-
gelis mokytojų už tai sulaukė atpildo. 
Autorė, remdamasi įvairiais dokumen-
tais, pateikia daug duomenų apie mo-
kytojų trėmimus. Kiek ilgiau stabteli, 
aptardama Rasos Paulavičienės knygą 

„XX amžiaus Lietuvos mokytojai“, ku-
rioje pristatomi mokytojai partizanai, 
kankiniai ar tremtiniai (Adolfas Ra-
manauskas, Konstantinas Bajerčius, 
Bronius Krivickas, Stasys Jarmala, Do-
micelė Naudžiūtė-Januševičienė ir kt.).

O. Voverienė analizuoja mokytojos 
Dainoros Urbonienės knygą „Sibiras 
vaiko akimis“, atkreipia dėmesį į Kons-
tantino Bajerčiaus-Garibaldžio kū-
rybos rinktinę „Gyvenimo vieškeliais 
gruoblėtais“, kurią sudarė prof. Vincas 
Auryla, o leidybą iniciavo ir finansavo 
mokytojo ir rašytojo sūnūs Mindaugas 
ir Vygandas. Prof. Prano Dovydaičio 
asmenybę ir nuopelnus Lietuvai pri-
stato remdamasi Čikagoje 1975 m. 
Juozo Girniaus išleista knyga „Pranas 
Dovydaitis“. Šalia šių asmenybių atsi-
duria ir mokytojas bei poetas Paulius 
Drevinis su savo tremtinio dalia Sibire. 
Autorės dėmesį patraukė ir Anelės 
Rudzevičiūtės-Kupstienės sudaryta 
knyga „Laisvės kovotojai Kazachstano 
lageriuose“ (2005), kurioje atskleista 
pavergtų tautų žmonių kančios, tarp 
jų ir 700 lietuvių, kurie 1940–1941 m. 
buvo įkalinti Karlage.

Trečiąjį knygos skyrių „Tautos su-
kilimas ir jo didvyriai“ sudaro publi-
kacijos apie 1941 m. birželio 22–25 d. 
sukilimą, jo vadus ar dalyvius. Jame 
autorė analizuoja knygą „Sukilimas. 
1941 m. birželio 22-25 d.“ (Sud. An-
tanas Martinionis. V., 1994), pristato 
vieną iš Tautos sukilimo organizatorių 
ir strategų, Kauno LAF štabo vieną 
vadovų prof. dr. Adolfą Damušį, Tautos 
sukilimo dalyvį Rimantą Eigelį, suki-
limo savanorį Kazimierą Gediminą 
Ruzgį ir Juozą Jankauską, kuris ruošėsi 
į pagalbą Kauno sukilėliams, bet vokie-
čiams okupavus Kauną sukilimo ugnis 
užgeso, o J. Jankauskui teko kančios 
Džezkazgano vario kasyklose.

Skyrių „Lietuvos partizanai“ su-
daro penkiolikos partizanų (Jonas 
Žemaitis-Vytautas, Andrius Druč-
kus-Kerštas, Juozas Mocius-Šviedrys, 
Povilas Pečiulaitis-Lakštingala ir kt.) 
paveikslai, pristatyti arba knygos auto-
rės, remiantis rašytiniais šaltiniais, arba 
knygų apie juos analizės, atskleidžian-
čios tragišką ir pasiaukojantį gyvenimą 
Laisvės vardan. O. Voverienės dėmesio 
sulaukė Algimanto Petrausko knyga 
„Tėvynei jo plakė širdis“ (apie Petro 
Bartkaus-Alkupėno gyvenimą ir kovą), 
Viktoro Ašmensko „Generolas Vėtra“ 
(apie Jono Noreikos-Generolo Vėtros 
gyvenimo ir kovos kelią), buvusio re-
zistencijos dalyvio ir politinio kalinio 
Vytauto Raibikio knyga „Tėvyne, nepa-
lik mūsų“. Autorės įtaigaus žodžio dėka 
sužinome apie Lietuvos laisvės kovoto-
jų kelią, kupiną pavojų bei kančios, ir 
susipažįstame su mažai kam žinomais 

knygų autoriais, savo kruopščiu darbu 
gaivinančiais atmintį, primindami da-
lykus, kurių pamiršti nevalia.

Devynios publikacijos sudaro sky-
rių „Norilsko vyčiai“. „1953 m. bir-
želio 16 d. trims gulago kalėjimams, 
kuriuose tuo metu buvo 5200 kalinių, 
paskelbus bado streiką, į organiza-
cinį sukilimo komitetą lietuviai po-
litiniai kaliniai pasiūlė kun. Česlovą 
Kavaliauską ir Kauno universiteto 
docentą Vaclovą Zubkevičių. Jais la-
biausiai pasitikėjo. Sukilimo išvakarėse 
kun. Č. Kavaliauskas parašė Norilsko 
sukilėlių himną, kurio pirmieji žodžiai 
buvo: 

Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
Bunda Vytis, galingas, didus:
Mūsų kruviną priesaiką girdi
Šiaurės uolos ir šiaurės dangus...
Sukilimas buvo žiauriai numalšin-

tas – liepos 1 d. sušaudyti 75 politiniai 
kaliniai, rugpjūčio 4 d. – dar 125“ (Min. 
veik., p. 259).

Prieš skaitytojo akis dar vienas 
skausmingas istorijos puslapis. Autorė 
kruopščiai išstudijavusi rašytinius šal-
tinius apie Norilsko sukilimą, pateikia 
duomenų, kiek buvo sušaudyta, kiek 
nukankinta, bet, svarbiausia, atskleisti 
tragiški ir taurūs žmonių likimai. Jono 
Čeponio-Vaidilos, Vaidevučio gyveni-
mas, ypač kančios Norilske, parodytos 
analizuojant Vaclovo Dargužo knygą 
„Mylėsi Lietuvą iš tolo“. Apie Vytauto 
Kaziulionio, Norilsko vyčio, Norilsko 
sukilimo dalyvio veiklą ir energiją su-
žinome iš jo knygos ir Algio Kašėtos 
publikacijos. Vytautas Balsys-Uosis, 
Bronius Juospaitis-Direktorius, Antanas 
Gabužis-Dobilas, Bronius Zlatkus – 
Norilsko lagerio kankiniai, niekada 
dvasiškai nepalūžę. Šalia vyrų autorės 

plunksnos sulaukė ir vienintelė 
moteris – Irena Martinkutė-
Smetonienė, „nuteista 25 me-
tams katorgos darbų ir 5 metams 
be teisių ir iš Lietuvos išvežta į 
Norilsko griežtojo režimo lage-
rį. Sargybiniai „liaudies priešę“ 
atlydėjo ir apgyvendino 6-ojoje 
griežtojo režimo lagerio zonoje, 
kur tuo metu kalėjo per 4000 
moterų politinių kalinių iš Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos, Ukrai-
nos ir kitų sovietinių okupantų 
kraštų. Į darbą, į plytinę, kuri 
buvo beveik penki kilometrai 
iki zonos, varydavo sargybiniai 
su užtaisytais šautuvais ir vilkšu-
niais“ (Min. veik., p. 264). Ypa-
tingo dėmesio verta publikacija 
apie kunigą, rašytoją, vertėją, 
Norilsko lagerių kankinį Česlovą 
Kavaliauską, palikusį testamentą 
ne tik Norilsko vyčiams, bet ir 
mums visiems: „Brangiausieji 

Norilsko broliai. Esu su Jumis. Myliu Jus 
labiau už kitus žmones. Jūs žygdarbiais 
parodėte, kas yra amžinoji Lietuva“ 
(Min. veik., p. 262).

Išskirtinas ir skyrius „Tikėjimo ir 
sąžinės laisvės kovotojai“: jį sudaro 
dešimt publikacijų apie dvasininkus 
(kunigus Algimantą Keiną, Lionginą 
Kunevičių, Bronių Laurinavičių, Al-
girdą Mocių, Zigmą Neciunską-Elytę, 
Juozą Zdebskį, prelatus: Juozapą Lau-
kaitį, Juozą Prunskį, Alfonsą Svarinską, 
arkivyskupą metropolitą Sigitą Tam-
kevičių) ir dvi vienuoles – ses. Nijolę 
Feliciją Sadūnaitę ir ses. Benvenutą 
Adą Urbonaitę.

Skyriumi „Perėmę laisvės kovų es-
tafetę“ autorė grįžta į netolimą, skaus-
mingą praeitį – Sausio 13-ąją ir Medi-
ninkų tragediją. Pirmajame straipsnyje 
„Pamiršti Sausio 13-osios Parlamento 
gynėjai“ apžvelgimos knygos ir pu-
blikacijos, skirtos šiems įvykiams ar 
gynėjams įamžinti. O. Voverienė savo 
publikacijose analizuoja Vytauto Anu-
šausko, kun. Roberto Grigo, Zigfri-
do Jankausko, Gedimino Jurčiukonio, 
Rimgaudo Kazėno, Kęstučio Miliaus, 
Algirdo Rašimo ir Vinco Vyrukaičio gy-
venimą ir veiklą tragiškomis dienomis.

Įdomus ir aštuntasis knygos sky-
rius „Sakalai, pakilę antrajam skry-
džiui“. Trijose publikacijose autorė 
atskleidžia sudėtingus žmonių liki-
mus bei jų gebėjimą ne tik išlikti, bet 
ir skleisti šviesą (Stasys Dovydaitis-
Vaidila, Genovaitė Grėbliauskienė-
Žičkutė, Onutė ir Albinas Staugaičiai). 
Daugiausia straipsnių paskirta įvairių 
autorių (Juozas Armonaitis-Triupas, 
Viktoras Ašmenskas, Edvardas Bu-
rokas, Vytautas Cinauskas, Vytenis 
Grabauskas, Dalia Grinkevičiūtė, Na-

talija Gudonytė, Algirdas Jakimavičius, 
Antanas Miškinis, Antanas Šimėnas-
Lietuvininkas) kūrybos analizei. Tai 
Lietuvos laisvės kovotojai, žmonės, 
patyrę tremties ar kalėjimo golgotą, o 
dabar, anot autorės, „pakilę antrajam 
skrydžiui“, knygose atskleidžia savo 
patirtį. Kiekviena knyga savita, kaip ir 
autorių patirtis, tačiau tematika ta pati: 
tarsi iš mažų gabalėlių dėstoma istorinė 
Tautos mozaika.

Didžiausios apimties paskutinis 
knygos skyrius, kuriame O. Voverienė 
pristato 27 autorius „kovų už tautos 
dvasinį atgimimą savanorius Lietuvo-
je ir užsienyje“. Tai įvairaus amžiaus, 
patirties ir išsilavinimo žmonės, ne 
vienam iš jų tik istoriniai laiko pokyčiai 
leido paimti plunksną į rankas. Vieni jų 
yra žinomi platesniam skaitytojų ratui, 
o kiti – gal tik savame regione. Tačiau 
apie visus autorė rašo su didele meile 
ir pagarba, manydama, kad jie „savo 
knygomis ir darbais gaivindami va-
davimosi iš okupacinio režimo kovos 
didvyrių atmintį, siekdami ją įtvirtinti 
Tautos istorijoje kaip atitinkamo jos 
laikotarpio fragmentą, ir remiantis 
tos kovos dalyvių pavyzdžiais ugdyti 
jaunąsias Tautos kartas“ (Min. veik., 
p. 12), atlieka labai svarbų darbą. Tai 
suvokdama, ji per dešimtmetį atidžiai 
perskaitė daug išleistų knygų, bendravo 
su įvairiais žmonėmis ir lietuvių lite-
ratūroje gimė naujo pobūdžio knyga.

XIX a. pab.–XX a. pr. literatūros 
kritikas ir talentų puoselėtojas Povilas 
Višinskis (1875–1906) atvedė į lietu-
vių literatūrą Žemaitę, Šatrijos Raganą, 
Lazdynų Pelėdą, artimai bendravo su to 
meto rašytojais ir jiems buvo autoritetas, 
atsidavimo kultūros darbui pavyzdys. 
Su Tautos Atgimimu tarsi iš gausybės 
rago pabiro knygų, kuriose žmonės 
norėjo papasakoti, tiksliau išraudoti 
savo karčią dalią. Į juos labai skeptiškai 
žiūrėjo ir tebežiūri garsūs sovietme-
čio rašytojai. Gal todėl dabar Povilo 
Višinskio misijos ėmėsi ne rašytojai 
ar literatūrologai, o mokslotyrininkė, 
bibliometrijos mokslinės krypties pra-
dininkė Lietuvoje prof. habil. dr. Ona 
Voverienė. Ir jai puikiai pavyko savo 
ir kitų žodžiu stovėti Tautos sargyboje. 
Autorės knyga informatyvi, tinkamai 
pavartota daug didžiųjų žmonių išmin-
tingų posakių, įvairių poetų posmų, o 
tai suteikia stiliui emocionalumo, leng-
vai skaitoma, todėl manau suras kelią į 
skaitytoją. Ar įsikomponuos lietuvių li-
teratūrinėje drobėje prof. O. Voverienės 
atrasti rašytojai? Į šį klausimą atsakys 
visagalis Laikas.

Už viršelio faksimilę dėkojame leidyklai 
„Diemedis“

 

I. FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE

1. Kelių katedra - profesoriaus (1 vieta);
2. Mechanikos mokslo institutas - vyriausiojo mokslo darbuotojo  

   (1 vieta),
  - vyresniojo mokslo darbuotojo  

   (1 vieta),
  - mokslo darbuotojo (1 vieta);

II. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE
 
3. Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra  - docento (1 vieta);

Smulkesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklalapyje 
adresu www.vgtu.lt

Dokumentai priimami nuo 2013-05-02 iki 2013-05-21 Personalo direkcijoje, Saulėtekio 
al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. 2745009.

Rektorius Alfonsas Daniūnas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą 
šioms pareigybėms užimti:

Onos Voverienės knygos „Tautos sargyboje“ 
viršelis
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Pretendentų vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigoms užimti 
privalumai:
1 pareigybei (0,5 etato): mokėti interpretuoti, apdoroti, analizuoti, apibendrinti 

krantotyros ir krantotvarkos, litodinamikos ir hidrodinamikos tyrimų rezultatus, daryti 
išvadas apie krantų būklę ir raidą, litodinaminių ir hidrodinaminių procesų bei sedimen-
tacinių aplinkų kaitą. Gebėti tirti kranto lito-morfometrinius parametrus ir juos susieti 
su hidro-meteorologiniais rodikliais, klimato kaita ir antropogeniniu poveikiu. Gebėti 
taikyti distancinius tyrimų metodus krantotyros ir krantotvarkos srityje, apibendrinti 
gaunamą mokslinę informaciją ir skelbti mokslines publikacijas.

2 pareigybei: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geografinių ypatumų 
ir aplinkosaugos problemų išmanymas; ekspedicinių darbų jūroje ir sausumos vande-
nyse praktika; patirtis interpretuojant, apdorojant, analizuojant ir apibendrinant jūros 
ir sausumos vandens baseinų hidrologinius, sedimentologinius ir hidrogeocheminius 
duomenis; mokėjimas dirbti skysčių, dujų chromatografais bei atominės absorbcijos 
spetrofotometrais, patirtis ruošiant vandens ir grunto bandinius cheminei analizei bei 
gautų tyrimo rezultatų interpretavime.

3 pareigybei: ilgalaikė patirtis šalies abiotinės aplinkos (ypač urbanizuotos aplinkos) 
geocheminiuose tyrimuose, ilgametė patirtis ir kvalifikacija apdorojant geocheminius 
duomenis matematinės statistikos metodais, sudarant žemėlapius programos SURFER 
pagalba, Radiacinės saugos centro leidimas dirbti su rentgeno spektrometru SPECTRO 
XEPOS, žinios apie mėginių paruošimą šiai analizei, patirtis interpretuojant geochemi-
nių tyrimų rezultatus, aktyvus dalyvavimas tarptautinėse konferencijose bei publikacijų 
rengimas aplinkos geochemijos tematika. 

4 pareigybei: patirtis šalies ir tarptautiniuose regioniniuose ir lokaliuose abiotinės ir 
biotinės aplinkos (gamtinės, urbanizuotos bei istorinės-archeologinės) geocheminiuose 
tyrimuose; patirtis ir tiesioginis darbas, turint Radiacinės saugos centro leidimą, su 
rentgeno fluorescencinės (RF) analizės prietaisu; dalyvavimas laboratorinių rezultatų 
tarptautinės patikros programose, rekalibracinių kreivių sudarymo patirtis; STATIS-
TICA, SURFER ir kitų panašių programų taikymas duomenų apdorojimui ir analizei.

5 pareigybei: mokėti interpretuoti apdoroti, analizuoti ir apibendrinti krantotyros 
ir krantotvarkos tyrimų rezultatus, daryti išvadas apie krantų būklę, raidą ir lauktinus 
pasikeitimus, gebėti tirti kranto morfometrinius parametrus ir juos susieti su klimato 
kaita ir antropogeniniu poveikiu, įvertinti vandens lygio ir geotektoninių svyravimų 
poveikio pajūrio kraštovaizdžiui mastą.

Pretendentų mokslo darbuotojų pareigoms užimti privalumai:
1 pareigybei: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geografinių ypatumų 

ir aplinkos problemų išmanymas; ekspedicinių darbų jūroje ir sausumos vandenyse 
praktika; patirtis interpretuojant, apdorojant, analizuojant ir apibendrinant jūros ir 
sausumos vandens baseinų hidrologinių, sedimentologinių (akcentuojant smulkiadis-
persinę nuosėdinę medžiagą), hidrogeocheminių ir juos supančio regiono geografinių 
tyrimų duomenis; gebėjimas aplinkos užterštumo rodiklius sieti su gamtiniais procesais 
ir antropogeniniu poveikiu.

2 pareigybei: Baltijos jūros ir Lietuvos kranto zonos gamtinių-geografinių ypatumų 
ir aplinkos problemų išmanymas; ekspedicinių darbų jūroje ir sausumos vandenyse 
praktika; patirtis interpretuojant, apdorojant, analizuojant ir apibendrinant jūros ir 
sausumos vandens baseinų geocheminę užterštumo būklę; mokėjimas dirbti skysčių ir 
dujų chromatografais; patirtis ruošiant vandens ir grunto mėginius cheminei analizei 
bei gautų tyrimo rezultatų interpretavime.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus: 
1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. gyvenimo aprašymas;
4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos; 
5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi) ir jo kopija; 
6.  šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis doku 

 mentas, kario arba šauktinio liudijimas; 
7. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo  

 įgūdžius ir dalykines savybes;
8. mokslinių straipsnių sąrašas;
9. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.
Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 9898, el. p. rita.baliuleviciute@gamtostyrimai.lt
Dokumentų pateikimo terminas: 2013-05-24

Daugiau informacijos: www.gamtostyrimai.lt/lt/news.

Lietuvos mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ projektui 
„Mokslui, kultūrai, visuomenei“ vykdyti Spaudos, radijos ir 
televizijos rėmimo fondas 2013 m. skyrė 65 tūkst. Lt. 

„Mokslo Lietuvos“ redakcija

 Atkelta iš 10 p.

technologijų universitetų studentų 
kūrybiškumo ugdymo mokykla. Jauni-
mas prisidėtų prie šių švenčių ilgaam-
žiškumo. Rimdžiūniškiai, gervėtiškiai 
mokiniai skundžiasi, kad jie norėtų 
pasigaminti tokias įvairesnes meniškai 
sušaržuotas, gudrumą, apsukrumą, 
plepumą, tinginystę perduodančius 
žmonių bruožus, bet nėra kas jų pa-
moko. Gaila, kad nėra dailės ar darbų 
mokytojo etato mokykloje. Vaikams 
patinka, kad Užgavėnėse matytų kau-
kių veidai stambūs, nosys kaip dan-
goraižiai, akys žvairos – viena žemiau 
žiūri į dangų, kita prie barzdos žvelgia į 

kitą pusę, o virš kaktos susivėlę plaukai, 
perkreipti dantys, su nusuktais karo-
liais, grandine ar virve, ant kurių kabo 
paukščių iškamšos ar buities padargai. 
Priedai prie veido su pakuliniais ūsais, 
su iš lysvės runkelio ar buroko išskobta 
burna, kurioje degančios savadarbės 
žvakės, reikalauja didelio išradingumo 
ir gaminimas vaikučiams suteikia be 
galo daug džiaugsmo. O prie velnio 
kaukės iš kukurūzų pagaminti ragiu-
kai, iškištas liežuvis, išskaptuotas iš bu-
rokėlio ar kelių morkų vaikams tampa 
tiesiog metų stebuklais, deimančiukais. 
Vaikučių akys švyti laime ir pasididžia-
vimu, kad eisenoje atsiranda sumanių 
persirengėlių, kurių kaukės ir eisenos 

pritraukia kitų tautybių vietos žmo-
nių nustebusius žvilgsnius. Nes aplink 
Gudiją su lietuviškomis salomis kraštą 
nusidriekusių tautų ir tautelių istorija 
daug skurdesnė, nei čia tūkstančius 
metų gyvenančių lietuvių ir gudų.

Daug žino, maža išmano
Baltarusijos čekistai, atvažiavę iš 

tolimų sovietinių žiaurumu ir klas-
ta pasižymėjusių dzeržinskiečių karo 
mokyklų, nuožmiai kovojo su naciona-
lizmu ir buržuazinėmis nuotaikomis, 
Pabaltijyje ir Baltarusijoje. Šiandien 
jie susivieniję į čekistų asociaciją užka-
riautoje Baltarusijos teritorijoje „Gar-
bė“ gyvena stalinine logika: „liaudies 
priešams“ būtina nuimti galvas, kaip 
anksčiau, kadrų valymo laikais. Ne-
nuostabu, kad 2013 m. vasario pradžio-
je Astrave apsilankęs apskrities meno 
kolektyvų peržiūroje iš sveikinusių 
festivalį asmenų išlindo ir vienas šios 
organizacijos „Garbė“ dalyvis, Didžiojo 
tėvynės karo veteranas. Tačiau pilnas 
kino teatras žiūrovų plojimais sutrukdė 

kalbėtojui užbaigti demagoginę kalbą. 
Pranešėjas šaukėsi teisingumo, nes esą 
perrašinėjama TSKP istorija, tvirtino, 
kad Nobelio premijų institucijoje su-
sitelkę antitarybiniai elementai gina 
nubaustų ir liaudies priešų telkinius, 
smerkia Sibiro lagerių sistemą. Jei 
uoliems „osobistams“ leistų atgyti ir 
gerai žinomais kankinimų metodais 
paveikti visus ne taip galvojančius, ir 
galop „pakonsultuoti kitaip manan-
čius gudus ir lietuvius“, teroro bangos 
vėl nusidriektų ne tik per Baltarusijos 
miestus ir kaimus.

Už tokį darbą tas nė 
pekloj negaus darbo

Šalia LDK senovės pilių ir pilia-
kalnių tvirtovių nusidriekia ne tik tuos 
kraštus niokojusių Raudonosios armijos 
nusikaltėlių pavardės, bet ir kooperaty-
vų (buvusių kolūkių) gyvulių fermos. 
Kaip panašu į Lietuvos pokario laikus, 
senųjų dvarų pastatuose buvo įrengtos 
kolūkių dirbtuvės, gyvulių fermos, ar 
MTS‘ai. Dėl gatvių ir aikščių pavadi-

nimų herojų veiksmų ir negailestingų 
represijų žuvo keli milijonai taikių ir 
darbščių Baltarusijos gyventojų. Lietu-
va, aišku, susidorojo su gatvių ir aikščių 
pavadinimais, tačiau kaip norima „Eu-
ropos“, „R. Reigano“ ar dar kitų lietu-
viškam paveldui svetimų pavardžių ir 
vardų prikaišioti į likusias laisvas vietas.

Kokia gausybė lietuviškų pavardžių 
buvo surusinta arba sulenkinta Gudijo-
je? Skaudu vartyti šios šalies miestų ar 
kaimelių telefonų knygas. Už iškraipytų 
pavardžių slypi grynai baltiškos šaknys, 
kurias iškraipant žmonių atsiklausiama 
nebuvo. Savu noru susidarkyk protėvių 
pavardę, o jei nesutinki, mes tai pa-
darysime. Kaip Amerikos indėnams, 
baltarusiams, gudams, neatsiklausiant 
buvo renkamos svetimos pavardės. 
Daugiausiai Gudijoje buvo brukamos 
rusiškos, lenkiškos, slaviškos arba nau-
jadarų sovietmečio pabaigos: Mažeika – 
Mažeiko, Kuliešiai – Kuleš, Lukšai – 
Lukšo, Korbutai – Korbut, Svilainiai – 
Svilo, Auguliai – Avgul ir t. t.

 

iŠ Gudijos dienoraŠČio: Gervėčių ir rimdžiūnų link

Gamtos tyrimų centras skelbia viešus konkursus 5 vyresniųjų mokslo darbuotojų 
ir 2 mokslo darbuotojų pareigoms užimti Geologijos ir geografijos instituto 

Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje.
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