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Kęstutis Vaitkus

„Skaitīmā žemaitėškā“ Plungėje
Lapkričio 13-14 d. Plungės viešojoje bibliotekoje jau septintus metus iš eilės vyko atrankinis ra
joninis žemaitiškų skaitymų konkurso turas. Pirmąją dieną varžėsi priešmokyklinukai bei pradinu
kai, o antrąją – vyresni mokiniai bei suaugusieji. Lapkričio 17 d. buvo tikra šventė – prizines vietas
laimėjusių skaitovų pasirodymas visuomenei. O lapkričio 30 d. prizininkai atstovavo Plungei finali
niuose skaitymuose Skuode, kur pelnė nemažai apdovanojimų.
Tradiciniai
skaitymai

Ir šiemet užsiregistravo
gaus yb ė skait ov ų. Jiems
vertinti buvo sudaryta ko
misija: Šateikių pagrindinės
mokyklos lietuvių kalbos
mokytoja Lida Puidokienė
(pirmininkė), Plungės rajo
no savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Gintautas Rimei
kis bei to paties skyriaus
vyriausioji specialistė In
grid a Uzn ev ič iūt ė, gars i
Klaipėdos žurnalistė Janina
Zvonkuvienė bei Plungės
technologijų ir verslo mo
kykl os lit ua n ist ė Dian a
Gendvilienė.
Reng in į ved ė Plung ės
viešosios bibliotekos (VB)
Informacijos, inovacijų ir
mokymo centro edukatorius
Paulius Gadeikis, kuriam
pasikeisdamos talkino Plun
gės Senamiesčio mokyklos
dešimtokės Gabija Kuprytė
bei Ieva Pilitauskaitė.
Šešt ad ien io skait ym ų

Platelių gimnazijos folkloro ansamblis.

Vyresniųjų moksleivių kompozicijos atlikėjai – Plungės „Saulės“ gimnazijos IVg klasės
skaitovai.

Kristinos Paulauskaitės nuotr.

šventę pradėjo Platelių gim
nazijos folkloro ansamblis
(vadovas Aivaras Alminas).
Jaunųjų dainininkų atlie
kamos tradicinės tęstinės
žemaitiškos dainos („Lieto
vuos bruolē i vaina juojė“,

„Šiaurės viejē baisē ūžė“
ir kitos) tiesiog sudrebino
oranžerijos, kurioje įkurta
VB skait ykl a, sien as (G.
Kupr yt ė: „mažn ė stuog a
nen uk iel ė!..“), o Adr ij us
Alminas trankią melodiją

Žemaitiški skaitymai Plungės VB: direktorė V. Skierienė (kairėje) ir vyr. bibliotekininkė
D. Domarkienė.

Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Š I A M E

numeryje

pagrojo bandonija, tikrai
sudėtingu instrumentu.
P. Gadeikis priminė dvi
pirmąsias skaitymų dienas:
„Dvė dėinas šėn savaitė ūžė
ė šormoliava tuoki gausībė
žmuoniū – čiut basotalpė
nuom.“ Ved ėj ai prim in ė,
kad šį skaitovų konkursą
organizuoja biblioteka, tad
sveikinimo žodžiui pakvietė
direktorę Violetą Skierienę.
Įstaigos vadovė pasidžiaugė
skaitymais, o ypač tuo, kad
skaitovai ir jų mokytojai
pas ir enk a vis ger esn ius
bei įvairesnius žemaitiškus
tekstus.
Sus ir ink us iuos ius pa
sveikino ir Plungės rajono
savivaldybės meras Audrius
Klišonis. Jis priminė, kad
Lietuvoje yra penki enogra
finiai regionai, kurie stipriai
skiriasi. Meras sakėsi dar
prieš renginį kalbėjęs su
direktore, kad plungiškiams
būtų įdomu pasiklausyt i,
kaip šneka dzūkai, kad jie
galėtų nuvažiuoti į jo gim
tąjį Rokiškį ar Uteną (beje,

Ištrauka iš V. Daujotės dvikalbės knygos „Tatā pariejau /
Tai parėjau“ (Vilnius, 2015 m.). Pagal šią knygą mokytoja
R. Barniškienė parengė kompoziciją, kurią atliko „Sau
lės“ gimnazijos moksleiviai.

Jaunimo kompozicijų nominacijos laimėtojai – Plungės
lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinės „Druge
lių“ grupės vaikų pulkas...

2013-aisiais – Tarmių me
tais – buvo surengta daug
įdomių renginių, pvz., tų
metų rugpjūčio 24 d. Paku
tuvėnuose vyko koncertas
„Gyveno kartą Aukštaitis,
Dzūkė, Suvalkietis ir Že
maitis“, kurio metu tarmiš
kai šnekėjo, deklamavo ir
dain av o dzūk ė Ver on ik a
Povilionienė, žemaitis plun

4 psl.

7 psl.

Maironio ir amžininkų
žvilgsniu į  Simoną Daukantą

Paminėtos dešimtosios vyskupo
Antano Vaičiaus mirties metinės

giškis Petras Vyšniauskas,
aukšt ait is teis in ink as bei
pol it ik as Sig it as Mec el i
ca ir suvalkietis politikas
Alg im ant as Vak ar in as –
K.V.). Meras A. Klišonis
įteikė padėkos raštus šių
skaitymų organizatoriams:
VB Vartotojų aptarnavimo
Nukelta į 2 psl.

Draugijos „Saulutė“
2018 metų programa
„Žemaitija šimtmečio šviesoje“
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2018 m. lapkričio 30 d.

„Skaitīmā žemaitėškā“ Plungėje
Atkelta iš 1 psl.

skyriaus vedėjai Genovaitei
Matevičiūtei, šio skyriaus
vyresniajai bibliotekinin
kei Daliai Domarkienei, P.
Gadeikiui ir direktorei V.
Skierienei.
Gabij a dėkojo jau mi
nėtiems Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus darbuo
tojams G. Rimeikiui bei I.
Uznevičiūtei („dėdėlē gražē
sot ar am ė darb ouj em uos
so partnerēs...“), o Paulius
prim in ė, kad žem ait išk ų
skaitymų Plungėje inicia
torė buvo Plungės žemaičių
kultūros draugija „Gondin
ga“. Gabija dar padėkojo
Zenonui Gramauskui, „kat

Geriausias pradinukų
skaitovas – Plungės Sena
miesčio pagrindinės mo
kyklos pirmokas Raffaelis
Cotticelli.

10-12 klasių grupėje ge
riausia pripažinta Alsėdžių
Stanislovo Narutavičiaus
gimnazijos dešimtokė B.
Miliūtė.

ras īr ožk ėi t iej ės žem ai
tis, truopnos sava tarmies
keravuotuos, jau septintus
metus mumis rem.“
Po šių trump ų kalb ų,
sveikinimų bei padėkų ve
dėjai pradėjo kviesti į sceną
konkurso prizininkus. Šie
rod ė sav o sug eb ėj im us,
direktorė V. Skierienė skai
tovams bei jų mokytojams
teikė diplomus ir dovanas, o
G. Rimeikis ir I. Uznevičiū
tė teikė paskatinamuosius
prizus. Klausytojai įdėmiai
klausėsi visų skaitovų, iš
skyr us Plung ės „Saul ės“
gimnazijos atstovus, kurie
tądien buvo išvažiavę į eks
kursiją...
Skaitymų
geriausieji

Skaitovai buvo suskirs
tyti pagal amžiaus grupes.
Buvo ir pavienių dalyvių,
ir maž esn ių ar did esn ių
„kompanijų“. Atskirai bu
vo vertinami kompozicijų
atlikėjai, kai skaitomi ne
atskiri kūriniai ar jų ištrau
kos, bet savotiškos tekstų
„dėl ion ės“. Šiem et kom
poz ic ij ų skait ov ai buv o
sus kirst yt i į dvi grup es:
priešmokyklinių ugdymo
įstaig ų, priešm ok ykl in ių
ugdymo grupių, 1-4 klasių
dalyvių bei vyresniųjų skai
tovų grupes.
Pirmojoje kompozicijų
grupėje nugalėjo Plungės
lopš el io-darž el io „Nykš
tuk as“ priešm ok ykl in ės
„Drugelių“ grupės auklė
tiniai Ignas Kijaninas, Si
mas Ubavičius, Domas Za
gorskis, Pijus Mačijauskas,
Emil is Kont rim as, Aret a
Stonkutė, Danielė Zepčiu
kaitė, Danielė Gelumbic
kytė, Nida Galminaitė, Urtė
Ravickaitė, Liepa Rimku
tė ir Urtė Alminaitė. Vai
kai papasakojo nežinomo
autoriaus sukurtą istoriją

Darželinukų nugalėtojai - Plungės lopšelio-darželio „Vytu
rėlis“ auklėtiniai G. Antanavičiūtė ir V. Vainauskas.

„Žuodelē nuovargiou nu
gintė“ (skaitovus paruošė
priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Vilija Viršilienė).
Ir Skuode šie vaikai gavo
prizą už puikų pasirodymą
(tiesa, konkurentų Skuode
jie ir neturėjo, nes ten buvo
vieninteliai...).
Vyresniųjų grupėje kom
poz ic ij ą „Tatā par ej au“
pagal Viktorijos Daujotės
knygą „Tatā pariejau / Tai
parė jau“ atl ik o Plung ės
„Saulės“ gimnazijos IVg
klas ės skait ov ai Ram in
ta Narm ont ait ė, Evel in a
Petr ušk ev ič iūt ė, Akv il ė
And rius ev ič iūt ė, Kar in a
Eidintaitė, Karina Vilkai
tė, Samanta Lukošiūtė ir
gitaristas Paulius Vilnius
(mokytoja Rita Barniškie
nė). Tiek Plung ėj e, tiek
Skuode tai buvo vienintelė
vyresniųjų atlikta kompo
zicija, bet tikrai nelengva
būt ų kažk am sus ir ungt i
su kūr yb ing os mok yt o
jos ugdomais talentingais
auklėtiniais, daugkartiniais
skaitymų nugalėtojais. Tie
sa, Plung ėj e skait ov ams
skirta pirma vieta, o štai
Skuode keistu ir nelogiš
ku kom is ij os sprend im u
plung išk iams „už puik ų
pasirodymą, už teksto pa
sirinkimą“ (sic!) skirtos tik
padėkos, nes nebuvę jų su
kuo palyginti...
Priešmokyklinių ugdy
mo įstaigų ir priešmokyk
linių ugdymo grupių kate
gorijoje nugalėtojais tapo
Plungės lopšelio-darželio
„Vyturėlis“ skaitovai Gabi
ja Antanavičiūtė ir Vykintas
Vain ausk as. Jied u atl ik o
pasižodžiavimą „A juojē?“
ir lietuvių liaudies pasaką
„Viežīs ė varna“ (vaikus
ruošė meninio ugdymo mo
kytoja Vida Vaitkuvienė).
1-4 klasių grupėje pirmą
vietą pelnė Plungės Sena
miesčio pagrindinės mo
kyklos pirmokas Raffaelis
Cotticelli. Jis klausytojams
pateikė kūrinį „Babūnelės
Ruoz al ėj ės pas ak uoj ėmā
aplė vākū zbėtkus“ (moky
toja Staselė Venslauskienė).
Antrą vietą užėmė Alsėdžių
Stanislovo Narutavičiaus
gimnazijos trečiokė Greta
Girkontaitė, padeklamavusi
Juzefos Jucienės eilėraštį
„Vuors“. Jos mokytoja - Vir
ginija Virmauskienė, o Skuo
de užimta vieta – trečia...
5-9 klasių grupėje „pir
mavo“ Plungės akademiko
Adolfo Jucio progimnazijos
aštuntokas Nojus Raudys.
Jis pas ak oj o sut rump in
tą pas ak ą-leg end ą „Apie
pras id ej im ą Žiam aicz ių“
iš Eugenijaus Bunkos kny
goje „Legendų šnabždesiai“
perspausdinto dar 1897 m.
JAV išleisto veikalo „Myt
hai, pas ak os ir leg end os
Žiamaiczių“ (mokytoja Ri
neta Raudienė). Antra vieta
atiteko Plungės Senamies
čio pag rind in ės mok yk
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los penkt ok ams Ern est ui
Lukšui ir Jokūbui Paulikui,
katruodu skaitė savo lie
tuv ių kalb os mok yt oj os
Rūt os Paul ik ien ės tekst ą
„Ejė vaikē“, paruoštą pagal
Simono Kusos (g. 1934 m.)
prisiminimus (Skuode – pir
ma vieta!). Trečia vieta šio
je grupėje paskirta Plungės
Sen am iesč io pag rind in ės
mok ykl os penkt ok ei Ži
vilei Gudaitei, kuri skaitė
Renatos Kuršytės-Lingės
eilėraštį „Viejė abruozdelē“
ir savo lietuvių kalbos mo
kytojos Rūtos Paulikienės
sukurtą tekstą „Mona kėta
babulelė“ (Skuode - Klai
pėdos rajono savivaldybės
Jon o Lank uč io vieš os ios
bibliotekos prizas už puikų
pasirodymą ir žemaitišką
paprastumą).
10-12 klas ių grup ėj e
pirm oj i viet a prip až int a
Als ėd žių Stan isl ov o Na
rutavičiaus gimnazijos de
šimtokei Benitai Miliūtei.
Ji skaitė Antano Žemgulio
parašytą tekstą „Pasėjimk“
(ruošt is pad ėj o liet uv ių
kalb os mok yt oj a Viol et a
Rimkuvienė). Beje, ir B.
Miliūtė, ir jau minėtas N.
Raud ys gav o Klaip ėd os
rajono savivaldybės Jono
Lankučio viešosios biblio
tekos prizus už išskirtinius
istorinius tekstus.
Suaugusiųjų grupėje šie
met varžėsi tik dvi dalyvės:
šateikiškė Aleksandra Mi
kutienė bei aleksandraviškė
Irena Stražinskaitė-Glins
kienė. Pirmoji vieta pripa
žinta žemaitiškų skaitymų
išt ik im ai dal yv ei A. Mi
kutienei, kuri papasakojo
savos kūrybos kūrinį „Mūsa
Leksis“ (Skuod e – ant ra
vieta). Antra vieta paskirta
I. Stražinskaitei-Glinskienei
už savo kūrybos eilėraščius
„Tievou“ ir „Rēk cionga“
(Skuode – trečia vieta).
Net 6 paskatinamuosius
prizus paskyrė Plungės ra
jono savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius
(„Ož prasmingiausi pasė
ruodīma“, „Ož natūraliausi
pasėruodīma“, „Ož nuošėr
džiausi pasėruodīma“, „Ož
žemaitėška charakteri“, „Ož
šmaikščiausi pasėruodīma“,
„Ož žemaitėška paprasto
ma“).
Bej e, vis ų priz in ink ų
sąrašą galima rasti Plungės
VB svetainėje www.plunge.
rvb.lt.
Žemaičių kalbos
perliukai

Meras A. Klišonis pui
kiai apib ūd in o žem aič ių
kalb ą. Jis pamin ėjo por ą
šiai kalbai būdingų trumpų,
„kapotų“ pasakymų („No“,
„Je“), bet priminė ir porą
dem in ut yv ų („Vākol elē,
mažolelē“). Taip aukštai
tis iš Rokiškio pamėgino
vis iems – net ir pat iems
žemaičiams – įrodyti, kad
žem aič ių kalb a nėr a nei
kokia ypatingai šiurkšti, nei
labai grubi. Ji tiesiog yra ki
tokia, savita, ir jos nereikią
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5-9 klasių skaitovų nugalė
tojas – Plungės akademiko
Adolfo Jucio progimnazijos
aštuntokas N. Raudys.

Suaugusiųjų grupėje ir vėl
niekas neprilygo A. Miku
tienei.

Plungės meras A. Klišonis.

„Žemaitē / Žemaičiai“ (Vil
nius, 2018 m.) – naujausia
žemaičių grožinės literatū
ros antologija.

gėdytis.
Tad „paklausykim“ skai
tovų: „Paršotėnau nomėi,
<...> ė tempo sava pavargo
si kūna i treti aukšta...“; „Vo
grajėj, vo grajėj – gruobs
gruoba rīn, <...> so ėlgo
oudėgo, katra vėlkuos anam
ėš paskuos...“; „Net sap
nie mešk er ės ėš ronk as
nep alēsdav au, <...> ont
tuos mona blėzgės net nu
spruogosi līdeka nesėkabėn,
<...> kāp ana monėi žiaurē
patink...“; „Bet kon to gon
dinsi, pats bokšts būdams,
<...> ė pakėba kailėnātiūs
kap šešks slastūs...“; „Dzū
kielis – baisē gers žmuo
gos, <...> žemaitis: „A tatā

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

mon ruodā?..“; „Šėrd ės
tabalava kap avėis oudėga,
<...> stūm iau met us kap
je žīds ratus, <...> išėla ėr
ėš tū lašėniū tuos kėrmės
pradiejė kėštė sava joudas
kramės...“; „Tēp linksmā
valgiem, tēp skanē pėrštus
laižiem...“; „Nuoriejau pa
taikītė par ton kuozėri, no
vo ka daviau i morza!..“;
„Bėlst bėlst vės as rūm u
doris atsėdarė...“; „Pieda tor
pri žemės glaustėis, pėrštā
– i žemė kabintėis, <...>
puondėivou angelūtē būs
longus nupluovėn...“; „Vo
nuognē dailē kruovė arklė
nius šėina vežėmus, <...>
vėsė nutaisīs rimtas morze
lės ė pradies pliorptėis...“;
„Kėik vėsuokiausiu šlaku
mūsa dūšiuos, par anus nab
sėmata dėinuos švėisuos,
<...> rēk gera cionga, katras
drōsē pūstom...“.
Šiam e straipsn yj e nė
ra galimybių išvardinti ar
pateikti visas nuorodas: iš
kokių kūrinių šios citatos
ir kas jų aut or iai, kur ie
skaitovai ir iš kur atvykę
atl ik o tuos kūr in ius, kas
jų mokytojai. Bet susido
mėj usiej i gal i pasklaid y
ti vaik ams bei jaun im ui
skirtų kūrinių almanachą
„Cīrulielis“, vis pakarto
tin ai leid žiam ą Skuod e,
solidžiausią iki šiol išleistą
žemaičių prozos kūrinį –
Donato Butkaus apysakų
rom an ą „Kā žem ė bov a
brongesnė ož douna“ (Vil
nius, 2016 m.) ar profeso
rės Viktorijos Daujotytės
(savo žemaitiškos grožinės
literatūros knygose pasira
šančios Daujotės pavarde)
jau keturias išleistas „dvi
kalb es“ knyg as (gimt ąj a
dūnininkų nuo Pavandenės
bei bendrine lietuvių kal
ba). O kur dar naujausia
žemaičių grožinės litera
tūros antologija „Žemaitē
/ Žemaičiai“, kuria, išleista
2018-ais iais nep ailst an
čios žemaičių kalbos bei
lit er at ūr os puos el ėt oj os
Danutės Mukienės, galbūt
spėj o pas in aud ot i ir šių
met ų skait ym ų dal yv iai
bei jų mokytojai (šią ne
įkainojamą knygą galima
nus ip irkt i int ern et in iam e
knygyne www.patogupirk
ti.lt, nes kiti knygynai vis
kartoja žodį „Išparduota“,
o nemokamai šią knygą ga
lima parsisiųsti iš žemaičių
svetainės www.samogit.lt,
bet čia tenka susidurti su
nenuspėjamais šriftais bei
koduotėmis... ).
Vietoj išvados

Tikrai teisingą mintį iš
sakė G. Kuprytė, kreipda
masi į skaitovus, jų moky
tojus bei klausytojus: „Aš
mėsl ėj o, ka je ė tuol iau
būs organizoujemis tuokėi
kuonk ursā, je jūs, vo po
tuo jūsa vākā tuokēs polkās
dalīvaus, ta tėkrā mūsa kal
ba naprapols“...
Kęstučio Vaitkaus nuotr.

Plungė
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Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupijos kunigų ir katechetų konferencijoje – baigtas
Dievo Tarno beatifikacijos diecezinis lygmuo, klausytasi Deivido
Velso paskaitos
2018 m. lapkričio mėn.16
d., kada Lietuvoje švenčia
ma Aušros Vartų, Gailes
ting um o Mot in os lit urg i
nė iškilmė, iš visos Telšių
vyskupijos į Telšius rinkosi
šios vyskupijos kunigai ir
tikybos mokytojai bei kate
chetai. Telšių Vyskupo Vin
cento Borisevičiaus kunigų
seminarijoje tą dieną vyko
istorinis įvykis - 10 val. iš
kilmingai užbaigtas Dievo
Tarn o, kank in io vysk up o
Vincento Borisevičiaus be
atifikacijos proceso diecezi
nis lygmuo. Prieš tai Telšių
vysk up ij os kur ij oj e vyk o
Dievo Tarno beatifikacijos
bylos procesą vykdžiusio
trib un ol o nar ių ir Telš ių
vyskupijos ganytojo Kęs
tuč io Kėv al o sus it ik im as
- posėdis.
Iškilmingas beatifikacijos
bylos diecezinio lygmens
užbaigimas pradėtas giedant
himną į Šventąją Dvasią,
vyskupo pasveikinimu ir vi
so proceso pristatymu. Šios
byl os vic ep ost ul iat or ius
kun. dr. Ramūnas Norkus,
Kauno kunigų seminarijos
rektorius, išsamiai susirin
kusiesiems pristatė Dievo
Tarn o asm en yb ę bei vis ą

bylos medžiagą. Visi tribu
nolo nariai davė iškilmingą
ir viešą priesaiką, kad visas
jiems patikėtas pareigas at
liko laikydamiesi normų ir
tokio pobūdžio bylos vyk
dymo reikalavimų. Po vi
sos procedūrinės dalies visi
surinkti dokumentai ir kita,
su byla susijusi medžiaga,
buv o vysk up o Kęst uč io
Kėvalo ir šios bylos notaro
kan. Andriejaus Sabaliausko
užantspauduota ir tokiu bū
du parengta išvežimui į Va
tikaną, į Šventųjų skelbimo
kong reg ac ij ą. Išk ilm ing o
įvykio, kurį moderavo Tel
šių Vyskupo Vincento Bo
risevičiaus kunigų semina
rijos rektorius kun. doc. dr.
Saulius Stumbra, pabaigoje
visiems prisidėjusiems prie
bylos vykdymo padėkojo,
padėkas ir atminimo dova
nėles įteikė Telšių vysku
pijos ganytojas. O asmenų,
prisidėjusių šio didelio ir
svarbaus darbo buvo tik
rai nemažai – darbą vykdė
ne tik kanonizacijos bylos
tribunolas, bet ir istorikai,
teologai, vertėjai, įvairių sri
čių konsultantai. Prisiminti
ir tie bylos dalyviai, kurie
jau iškeliavę į amžinybę.

Sukalbėjus maldą, kad Die
vo Tarnas vyskupas kanki
nys Vincentas Borisevičiaus
būtų iškeltas į altorių garbę
ir dėkojant Dievui už visas
malones buvo sugiedotas
padėkos himnas „Tave, Die
ve, garbinam...“
Byl a prad ėt a 1990 m.
tuom et in io Telš ių vysk u
pijos vyskupo Antano Vai
čiaus rūpesčiu, darbą tęsė
vyskupas Jonas Boruta SJ
ir dab art in iam vysk up ui
globojant Dievo Tarno kan
kin io vysk up o Vinc ent o
Borisevičiaus beatifikacijos
tribunolas baigė šios bylos
diecesinį lygmenį.
Diev o Tarn as vysk u
pas Vincentas Borisevičius
(1987 11 23 – 1946 11 18),
kil ę iš Šunsk ų par ap ij os,
Suvalkijos, pasižymėjo lab
daringa veikla, ištikimybe
Dievui ir Bažnyčiai. Buvo
Telšių kunigų seminarijos
rektoriumi (1927 – 1940),
Telšių vyskupijos vyskupo
augziliaru (1940 – 1943),
Telšių vyskupijos ordinaru
(1943 – 1946). Karo metais
padėjo visiems – lietuviams,
rus ams, vok ieč iams, žy
dams, tikintiems ir netikin
tiems. Sovietinės valdžios

šantažuotas tapti sovietinio
saugumo agentu, atsisakė
juo būti net grasinant, kad
bus suš aud yt as. 1946 m.
vasario mėn. 5 d. suimtas,
KGB rūmų rūsiuose žiau
riai tardytas ir kankintas,
nuteistas mirties bausme ir
tų pačių metų lapkričio 18 d.
nužudytas – sušaudytas. Pa
laikai buvo užkasti Tusku
lėnų kapavietėje drauge su
kitais nužudytais kaliniais.
1999 m. rudenį jo žemiškieji
palaikai pargabenti į Telšius
ir šiandien ilsisi Telšių vys
kupijos Katedros kriptoje.
Antrojoje konferencijos
dal yj e kun ig ams ir kat e
chet ams kalb ėj o garb us
svečias iš Didžiosios Bri
tan ij os Deiv id as Vels as.
Jis - žymus pedagogas ir
katechetas. Vertėjavo Auš
ra Mizgirienė iš Kretingos.
Lektorius analizavo keltą
svarbių temų ir nagrinėjo
popiežiaus Pranciškaus mo
kymą bei keletą jo išleistų
dokumentų. Buvo išryškinta
svarba skelbiant Evangeliją
ir mokant jaunimą tikėjimo
teisų nepasiduoti nusimini
mui, liūdesiui ar nevilčiai.
Remd am as is pop iež ium i
Pranciškumi žymusis kal

Virginija Pokvytienė

Vydūno išminties sklaida Žemaitijoje
„Vydūnas šiandien” - taip
vadinosi Plungės viešosios
bibl iot ek os trij ų Plung ės
raj on o Šat eik ių sen iūn i
jos kaimiškųjų bibliotekų
- Aleksandravo, Narvaišių
ir Šateikių projektas, skirtas
Vydūno metams įprasmin
ti, kurį finansavo Lietuvos
kultūros taryba. Projekto
partneris - Lietuvos menų ir
mokslo asociacija „Vydūno
šviesa”. Projekto tikslas bu
vo priminti Vydūno idėjas ir
išmintį, puoselėti žmonių
dvasines vertybes, ugdyti
tautiškumą, skatinti meni
nę veiklą. Buvo pastatyta
Vydūno komedija „Piktoji
gudrybė”. Išvažiuojamai
siais renginiais suteikėme
galimybę Vydūno idėjoms
skleist is ne tik Maž oj o
je Lietuvoje, bet ir visoje
Žemaitijoje. Renginiuose
dalyvavo virš 500 žmonių.
Projekto partnerių Lietuvos
menų ir mokslo asociacija
„Vydūno šviesa” pranešėjos
Adelė Daukantaitė ir Irena
Stražinskaitė - Glinskienė
paruošė pranešimus, rem
damosi Vydūno išmintimi
ir filosofiniu palikimu. Pro
jekto dalyvė Kintų Vydūno

kult ūr os cent ro dir ekt or ė
Rit a Tarv yd ien ė par uoš ė
ir 6 kartus skaitė paskaitą
„Vydūno draminė veikla”
įvairiose Žemaitijos vieto
se ir pasakojo apie Vydūno
siekį išsaugoti žmonėse iš
tikimybę krašto etnokultūrai
per dramą. Žmogus privalo
jaust i ryš į su jį sup anč ia
aplinka, kalba, istorija, pa
pročiais. Antra tiek kartų
Vydūno komediją „Piktoji
gudrybė” suvaidino Alek
sand rav o tea tr o mėg ėj ų
grupė „Rīšolīs”. Tai buvo

pagrindinis, linksmiausias
ir laukiamiausias renginių
akcentas. Renginių veiklų
kokybei pagerinti reikšmės
turėjo už projekto lėšas įsi
gyta scenos garso ir šviesos
technika.
Nuol at in ė šių reng in ių
bend rak el eiv ė Kint ų Vy
dūno muziejaus direktorė
Rit a Tarv yd ien ė, ats i
sveik ind am a su proj ekt o
veikl om is kalb ėj o: „Net
gail a, kad baig ės i plun
giškių bibliotekininkių ir
aleksandraviškių (Plungės

r.) mėgėjų teatro „Rīšolīs”
sug alv ot as proj ekt as pri
statyti Vydūną ir jo kūrybą
žem aič iams žem ait išk ai.
Projektas baigėsi, bet nuo
stabus spektaklio sprendi
mas ir aktorių įgyta patirtis
išliko. Populiarioji Vydūno
komedija „Piktoji gudrybė”
buvo suvaidinta net trylika
kart ų įvair iuos e Žem ait i
jos regionuose. Man teko
kel iaut i kart u ir pas ak ot i
apie Vydūno asmenybę ir
jo dramaturginės kūrybos
simbolių kalbą. Parinktas

bėtojas išryškino būtinybę
atpažinti kasdienybėje Die
vo veikimą ir viską daryti
per bendruomenę. Būtent
tik ėj im o bend ruom en ės e
vyksta nuolatinės Sekminės
ir tokiu būdu sustiprina ti
kinčio žmogaus motyvaciją
gyventi su Dievu, mylėti jį ir
skelbti jo mokymą pasauly
je. Labai svarbu nepasiduoti
pagundai tapti surūgėliais,
nepajėgiančiais kurti san
tykio nei su Dievu, nei su
žmonėmis, nei su bažnyti
ne bendruomene. Lektorius
klausytojus kvietė džiaugs
mingai daryti sprendimus,
pasitikėti Dievu ir su įkarš
čiu vykdyti patikėtą misiją
Bažnyčioje. Anot Deivido

Velso šių dienų katechetas –
džiaugsmo kupinas šauklys,
džiaugsmingai Dievo aki
vaizdoje šokantis džiaugs
mo šokį. Tokiais kunigams,
tikybos mokytojams ir pa
rapijiniams katechetams ir
linkėjo būti garbusis svečias
iš Didžiosios Britanijos.
Konferencijos pabaigoje
lektoriui padėkos žodį tarė
ir ein am uos ius vysk up i
jos reikalus aptarė Telšių
vysk up ij os vysk up as K.
Kėvalas.
Po konferencijos visiems
dalyviams toje pačioje ku
nigų seminarijoje buvo su
rengti pietūs.

labai taiklus, net sakyčiau
vydūniškas, metodas popu
liarinti autorių ir jo kūrybą,
prieinant prie žiūrovo jam
lengv ai suv ok iam a kalb a
ir linksm ais vaizd ais pa
rodyti jo filosofijos esmę
- visada išlikti žmonėmis
ir nep as id uot i įvair ioms
provokacijoms. Visur bu
vom e lab ai šilt ai prii mt i
vietos bendruomenių. Dar
kartą žaviuosi aleksandra
viškių įkūnytais persona
žais: žaismingoji mimikų
meistr ė - Žalt ien ė (Iren a
Stražinskaitė-Glinskienė),
įspūd ing os išv aizd os ir
vaikų gąsdintojas Velnias
(Eitaras Pokvytis), romiųjų
ir taikiųjų lietuvių šeimos
personažai vyras Adomas
(Rim ant as Luk ausk as) ir
žmona Lengvutinienė (Sta
sė Mačiulskienė). Jūs esate
nuostabus kolektyvas, tarsi
šeim a, nep al eisk it sav o
rež is ier ės Virg in ij os Po
kvytienės! Ačiū už gražią
misiją ir buvimą kartu. Iki
kitų susitikimų...”
Irena Stražinskaitė-Glins
kien ė, Liet uv os men ų ir
mokslo asociacijos „Vydū
no šviesa“ bendrasteigėja,
Aleksandravo mėgėjų teatro
„Rīšolīs“ artistė: „Džiau
giuos i sav o dal yv av im u
proj ekt e „Vyd ūn as šian
dien“. Tokio visapusiškai
„vydūniško“ laiko, ko gero,

pasiilgsiu. Repeticijos, įkū
nijant Vydūno komedijos
„Piktoji gudrybė“ persona
žą – Žaltienę, Vydūno raštų
studijos ruošiantis praneši
mui „Dvasinis pozityvumas
ir Vydūno išminties galia“,
vydūniškos šviesos nešimas
laukiantiems žmonėms... Be
jokios abejonės – ir patys
augome veikdami, atsakin
gai žiūrėdami į užsibrėžtus
tikslus ir juos įgyvendin
dami. Sulaukta didelio ir
pozityvaus atgalinio ryšio.
Sut ikt a daug yb ė švies iai
mąst anč ių žmon ių, įgyt a
naujų draugų. Jaučiu padėką
projekto rengėjams.”
Projekto rengėjai dėkoja
pagalbininkams: Lietuvos
menų ir mokslo asociacijos
„Vydūno šviesa” pranešė
joms Adelei Daukantaitei
ir Iren ai Straž insk ait ei Glinsk ien ei, Šat eik ių se
niūnui Zigmantui Strumy
lai, asociacijai „Vizijos”,
aleksandraviškiams teatro
artistams ir visiems kitiems
dalyviams, bei žiūrovams.
Su Vydūno „Piktąja gudry
be” aleksandraviškiai dar
tikisi apsilankyti ne vienoje
kultūros erdvėje.

Telšiai

Projekto „Vydūnas šiandien”
vadovė, Plungės viešosios
bibliotekos Aleksandravo
kaimo bibliotekos vyresnioji
bibliotekininkė
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Danutė Ardavičienė
Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metines prisimenant

Maironio ir amžininkų  žvilgsniu į  Simoną Daukantą
„Tiktai viena pati kalba it žalia bruknelė, nuo speigų aprasojusi, lig šiai dienai tebežaliuoja“
Pag arb iai žvelg iam e į
mūsų žemietį Simoną Dau
kantą, prisimindami jo gi
mimo 225-ąsias metines.
Prisimename ir mūsų amži
ninko Romualdo Granausko
fantastišką pasakojimą, kaip
Simoną, pėsčią einantį į
Viln ių, lyd im ą dvyl ik os
juodvarnių... Jie nuvargo,
lydinčiųjų būrelis išnyko,
tik būsimasis Lietuvos isto
rijos tyrinėtojas nepavargo
- jis pasiekė Vilnių.
Iešk oj au apie Sim on ą
Daukantą ankstesnės kar
tos vertinimo. Ir netikėtai
radau Maironio „Lietuvos
istorijoje“, išleistoje 1906
m., paskutiniajame skyriuje
„Trumpa Lietuvių rašliavos
apžvalga“ ir apie Simoną
Daukantą.
Maironis apie tai,
kodėl taip skauda
širdis

Negaliu nepaminėti prieš
šimtm et į Mair on io šird į
skaudinusių problemų, taip
panašių į šias dienas... Mai
ronis žvelgia į Lietuvą, ma
tydamas ją valdant Vytautui
Didžiajam, pasiekusią aukš
čiaus ią išs iv yst ym o lyg į.
Vėliau siaurėja sienos, trūni
ginklai, Lietuvos dvasia re
gimai gęsta... Didžiausias
Maironio širdies skausmas
yra tai, kad lietuviai pasi
davė lenkų kultūrai, kalbai.
Lietuvių kalba – didžiausias
kiekvienos tautos turtas, be
kurio tauta negali egzistuoti,
žūva ir nyksta. Malinovskio
„Kronikoje“ rašoma, kad
Jogaila ir Vytautas dar šne
kėję tarpusavyje lietuviškai,
bet jų įpėdiniai jau persiėmė
lenkiška dvasia, o „užmirš
tas kasdieniniame gyvenime
lietuviškas liežuvis nedaug
buvo vartojamas ir raštuo
se“, - sielojosi Maironis.
Šioj e Mair on io term i
nu vadinamoje „rašliavos
apžvalgoje“ teigiama, kad

pirmieji rašytojai buvę prū
sų lietuviai. Poetas duoda
tikslius įvertinimus mūsų
pirm ies iems švies ul iams:
Jon ui Bretk ūn ui, Mart y
nui Mažvydui, Kristijonui
Donelaičiui, Antanui Straz
deliui, Dionizui Poškai, tau
tinio atgimimo plėtotojams,
kuris XIX a. pabaigoje šių
žmon ių dėk a api ma vis ą
tautą.
Maironio požiūris į
Simoną Daukantą

Poe tas žav is i Sim on o
Daukanto pasiryžimu daug
ką padaryti Lietuvos labui.
Pas ak oj a, kaip Sim on as
pėsčias nuvyko į Vilniaus
universitetą ir baigė jį filo
sofijos magistro laipsniu.
Apl ank ė Vok iet ij ą, Pran
cūziją, Angliją, išmoko ge
rai lotyniškai, vokiškai ir
prancūziškai. 1834 m. pa
tekęs į Petrapilį, priėjo prie
Lietuviškos Metrikos, rinko
medžiagą ir ruošė medžiagą
Lietuvos istorijos veika
lams. „Daukantas buvo mo
kytas ir darbštus vyras, kuris
per vis ą sav o gyv en im ą,
rodos, nepaleido plunksnos
iš savo rankų“, - įvertino
Maironis.
Nes iekd am as garb ės,
sav o rašt us pas ir aš yd av o
įvairiausiais pseudonimais,
dalis darbų liko neišspaus
dinti rankraščiuose.
Pamini svarbiausius dar
bus: „Lietuvos istorija nuo
seniausių gadynių“, „Darbai
sen ųj ų liet uv ių ir žem ai
čių“, ats pausd int us 1893
m. Išspausdintos ir iš lo
tynų išverstos Kornelijaus
Nepoto „Gyvatas didžiųjų
karvedžių“ ir „Pasakos Fed
ro“. Dideliu S. Daukanto
nuop eln u Mair on is laik o
surinktas ir atspausdintas
žemaičių dainas, taip pat jo
dalykinius, žmonėms reika
lingus praktiškus patarimus:
apie tabako auginimą, apie

Apie S. Daukantą Maironio Lietuvos istorijoje (1906 m.).

apynius, apie bites, apie so
dus ir girias.
Vis tik labiausiai Mairo
nis vertina S. Daukantą už
veikalus apie lietuvių seno
vę. Juk Daukantas - pirmasis
mūsų istorikas. Nors istoriš
ko pragmatizmo mažoka,
nėra ir gilesnės šaltinių kri
tikos, tačiau Maironis labai
vertina jo samprotavimus
lietuvių istorijos klausimais.
Vertinama istoriko sukaup
tos medžiagos gausa. Visi
Daukanto raštai nuspalvinti
did el e tėv yn ės meil e. Jis
nepraleidžia progos karštais
žodžiais garbinti mūsų bo
čių kalbą, papročius, būdą.
Jis peikia bajoriją, kuri to
brangiausio turto išsižada,
nuoširdžiai rūpinasi valstie
čiu gerove, jų išsilavinimu,
o tautišką atgimimą mato tik
jų rankose.
Daukanto raštų kalbą ne
lengva skaityti: rašė telšiške
tarm e, raš yb a sav ot išk a,
daugybė žodžių iš senovės
rašt ų pai mt i. Pav yzd žiui,
„Musu iszmintingas Kal
nienu ir Ziamajtiu motinas
sawo apkerpiejusi tarp giriu
numelusi, korios szenden
dar iszlejsdamas sawą vaką
į swietą ir idoudamas jem
lajmos ženkla saka: mirk
wakali, ar doro žmogo buk
ir numū sawo neožmiszk,
tos sak au ožl ajk e mus ū
sen ow ęs kalb ą, kor i mes
szenden ju wakaj galem di
dioutijs ir girtijs“.
E. Mieželaitis apie
S. Daukanto lietuvius

Edua rd as Miež el ait is,
skaitydamas „Būdą seno
vės lietuvių, kalnėnų ir že
maičių“, romantiškai per
pasakojo Vaidilos sakmę:
„... Liuosybę savo lietuvis
labiausiai mylėjo ir godojo,
už kurią viso pasaulio auk
so nebūtų ėmęs, todėl dar ir
šiandien tariame: „Liuosas
liub ir po ker u gyv en a“.

Simonas Daukantas

Paminklas Simonui Daukantui Papilėje.

ŽEMAIČIŲ

SAULUTĖ

Vergauti nenorėjo, tardami:
„Velnias tau tevergauja, ne
žmogus“, o tiems, kurie ver
gauja, norėdami sotesnės
ateities, jis sakė: „Lig sau
lė patekės, rasa akis išės“.
Simono Daukanto žodžiais,
lietuviai iš vieno šimtmečio
į kitą ėjo su kardu ir žagre.
Darbuose visi buvo veiklūs,
tiek vyrai tiek moterys. Visi
žinojo savo paskirtį, o karo
metu, rūsčioje ir kruvinoje
dienoje moterys stojo į karą
lygiai su vyrais. Ir toliau,
garb ind am as liet uv ius,
Daukantas rašė: „Lietuvis
kalnėnas arba žemaitis vi
sados yra linksmos širdies
žmogus: keliaudamas, dirb
damas, vargdamas visada
niūniuoja ar dainuoja. Visi
buv o aug um o vid ut in io,
šiandien sakoma: „Žinia,
vyr as koks par it us, toks
pastačius“
Atlikęs kilnią misiją Lie
tuvai, Simonas Daukantas
ilsisi ant piliakalnio Ventos
pakrantėje. Jam pastatytas
puikus skulptoriaus Vlado
Grybo paminklas Papilėje.
Taip jau likimas sutvarkė,
kad garsusis Žemaitis taip
toli nuo gimtosios Žemaiti
jos... Ant Simono Daukanto
kap o buv o toks užr aš as:
„Atteovo! Minike sav, jog
czionai palaidotas Szymo
nas Davkontas pirmas isz
tarp mokitu vyru, raszitojas,
senoves veikalu Lietuvos
Žemaitijos ir kitu naudin
gu knig el u. Jis per sav a
givenima it vargo pele be
palaubos trusieje vienutinej
žemaitiszkaj raszite delej
naudos vientautiu.“
Plungės švietimo istorijos
muziejus
Parengta, remiantis
Maironio „Lietuvos istorija“,
išleista 1906 m.

S. Daukanto muziejus.
Dalytė Stonkienė

Pomėgį rankdarbiams paveldėjo
iš mamos
Aleks and ra Urn ik ie
nė gimė 1947 m. Platelių
valsčiuje, Gilaičių kaime.
Tais metais buvo suorga
nizuotas pats didžiausias
pokario metais trėmimas. Į
Sibirą buvo išvežta 40 000
lietuvių. Besipriešinančių
jų šeimos ir turtingiausieji
valstiečiai pirmieji patek
davo į tremtinių sąrašus.
Nors Latakai nebuvo labai
turtingi, tačiau vis tiek jų
pavardė atsirado tremia
mųjų sąraše, nes Aleksan
dros tėtis atsisakė stoti į
kolūkį, o du mamos broliai
buvo partizanai. Tad nelai
mės ilgai laukti nereikėjo ir
gražų gegužės rytą, žiedų
baltumu pasipuošus jų so
dui, į kiemą įsuko stribų
mašina.
Atv yk ėl iai ned els iant
liepė ruoštis tolimon ke
lionėn. Aleksandros tėvui
pavyko buteliu degtin ės

,,papirkti“ vairuotoją, kad
jis imituotų mašinos ge
dimą, o per tą laiką šeima
spėtų pasiruošti kelionei.
Aleksandra tada buvo tik
pusės metukų, tad įveikti
tą tolimą kelionę, tiek ma
žylei, tiek tėvams nebuvo
lengva... Daugybė žmonių,
o ypač mažų vaikų, mirė
taip ir nepasiekę tremties
vietos.
Iš mamos pasakojimų
Aleks and ra pris im en a,
kaip tremt ies prad žioj e
juos dažnai kėlė iš vienos
vietos į kitą, todėl gyveni
mas nebuvo lengvas. Vos
tik spėdavo apsiprasti ir
įsik urt i, tuoj reik ėd av o
keltis į kitą vietą. Trem
tyje gimė brolis Albertas
ir sesuo Irena, kuriuos jai
reikėdavo prižiūrėti. Pati
būdama dar visai mažytė,
ji nelabai džiaugėsi tomis
pareigomis, todėl dažnai

prisigalvodavo ir iškrės
davo įvairių išdaigų.
Aleksandros mama bu
vo labai darbšti ir šeimai
atsidavusi moteris, labai
apsiskaičiusi, mėgo siūti,
megzti, siuvinėti ir ten to
limoje tremtyje sugebėda
vo savo šeimą pradžiuginti
skanesniu kąsniu, vaikus
apr engt i gražesn iais rū
beliais, kuriuos pati per
siūdavo iš senų drabužių
arba nupirkusi siūlų nu
megzdavo.
Ten toli ir prabėgo ma
žos merg ait ės vaik yst ė,
nel engv a ir ned ėk ing a,
bet Aleksandra sako, kad
ir iš Sibire praleistų metų,
ji turi jai išlikusių brangių
prisiminimų.
1957 m. taip ir nesulau
kęs išsvajotos dienos, kada
galės grįžti į Lietuvą, mirė
Nukelta į 5 psl.
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Pomėgį rankdarbiams paveldėjo iš mamos
Atkelta iš 4 psl.

Aleksandros tėvelis.
1958 m. mama su vai
kais grįžo į gimtinę ir ap
sigyveno Dovainių kaime
pas gimines, nes jų namo
Gilaičiuose jau nebebuvo.
Pavasarį šeima nusipirko
seną lūšnelę, ją suremon
tavo ir apsigyveno savame
kampe. Iš Sibiro buvo atga
benti daiktai ir atrodė, kad
gyvenimas vėl po truputį
stoja į savo vėžes.
Bet čia pras id ed a kit i
sunkumai - Aleksandra ima
lankyti 4 klasę Dovainių
mokykloje. Jai čia reikėjo
skaityti ir rašyti lietuviškai,
o ji Sibire mokykloje mokė
si ir su vaikais bendravo ru
siškai, su moldavų vaikais
susikalbėdavo bulgariškai,
o namuose, šeimoje, jie
kalb ėd av os i žem ait išk ai.
Tad ta bend rin ė liet uv ių
kalba ir jos žodžiai buvo
visai nesuprantami. Didžiu
lių mokytojos ir mamos,
kuri jai skaitė lietuviškas
knygas, pastangų dėka mer
gaitė perprato mūsų kalbos
subtilybes.
Baigusi Dovainių pradi
nę mokyklą, pradėjo lanky
ti Platelių vidurinę. Iki jos
reikėdavo nueiti ir paskui
vėl grįžt i 5 kil om etr us
pėsčiomis. Tačiau ji buvo
pripratusi prie sunkumų ir
nesiskundė gal dar ir to
dėl, kad mokytis jai labai
patiko ir ypač sekėsi ma
tematika.
Tuo laiku kaimo mokyk
lose labai trūko mokyto
jų, todėl baigusi vidurinę,
Aleksandra gavo pasiūlymą
dirbti Gegrėnų septynmetė
je mokykloje matematikos
mokytoja. Taip ir atvažiavo
į Gegrėnus jaunutė mergai
čiukė mokyti kaimo vaikų,
taip čia ir pasiliko ir dabar
čia jau daugiau kaip 50
metų gyvena. Čia sutiko ir
savo gyvenimo meilę – sa
vo būsimą vyrą Steponą, su
kuriuo užaugino tris vaikus
– du sūnus ir dukrą.
Mokykloje Aleksandra
išdirbo 7 metus ir nors dar
bas su vaikais jai patiko,
ji suprato, kad mokytojos
profesija nėra jos gyveni
mo svajonė. Tad Aleksan
dra nusprendė keisti darbą

– ji pradėjo dirbti mokyklos
pastate įsikūrusiame rajo
nin ės bibl iot ek os fil ial e.
Bibliotekoje ji išdirbo ket
verius metus, tačiau ir šis
darbas nebuvo jos pašau
kimas. Ją vis labiau viliojo
skaičiai ir skaičiavimai, to
dėl pradėjo dirbti Gegrėnų
kolūkyje buhaltere ir ėmė
neakivaizdžiai studijuoti
tuom et in iam e Klaip ėd os
buh alt er ij os techn ik um e.
Studijuoti jai labai patiko,
moksl ai sek ės i puik iai,
todėl ir technikumą baigė
raudonu diplomu. Dirbda
ma šį darbą, ji suprato, kad
būtent šis darbas, gana ne
lengvas ir labai atsakingas,
yra tas darbas, apie kurį ji
svajojo ir ši profesija yra
jos pašaukimas.
Vald išk as darb as, na
mai, ūkis, vaik ai – tok ia
kasdieninė, įprasta kaime
gyvenančios moters diena.
Laisvalaikiui laiko ne tiek
daug ir likdavo, tad tą laiką
ji stengėsi išnaudoti, skir
dama pagrindiniams savo
pom ėg iams. O jų tur ėj o
tikrai nemažai - labai mėgo
skaityti knygas, siuvinėti,
nerti vašeliu ir megzti vir
balais. Savo mezginiais ji
ne tik pati pasipuošdavo, bet
ir vaikus aprengdavo, ypač
jais pasipuošti mėgdavo jau
niausias sūnus.
Buhaltere Gegrėnų ko
lūkyje Aleksandra išdirbo
10 metų , o jam pasinai
kin us – nus prend ė, kad
laikas atsidėti sau ir šeimai.
Susigrąžinus tėvų žemes,
kartu su vyru keletą metų
ūkininkavo: dirbo žemę ir

Aleksandra Urnikienė.

aug in o gyv ul ius. Tač iau
susirgus vyrui ir pablogė
jus jos pač ios sveik at ai,
nutarė, kad turi mažinti gy
vulius ir pereiti prie tokios
ūkininkavimo formos, kuri
nereikalautų didelės darbo
jėgos, priežiūros ir laiko tad įsigijo keletą avių ir jų
jauniklių, o kiek vėliau savo
bandą papildė ir būreliu gra
žuolių danielių.
Tada prasidėjo visiškai
naujas Aleksandros gyve
nimo etapas. Pagaliau ji
galėjo daugiau laiko skirti
sav o pom ėg iams, kur ių
kiekvienais metais daugėjo.
Virbalais megztos ir vašeliu
nertos, gražiausiais raštais
išm arg int os stalt ies ės ir
servetėlės, lovatiesės ir ki
limėliai pasipylė vieni po
kitų. Visi mezginiai skirtin
gų dydžių, raštų. Daugiau
sia – natūralaus lino pilku
mo, balt i. Ryšk ių spalv ų
rankdarbių kūrėja nelabai
mėgsta. Jos teigimu, kiek
vienas mezginys ar nėrinys
turi pirmiausia skleisti ra
mybę. Rankdarbiams kurti,
pasak moters, reikia noro
ir kantrybės. Staltiesės per
dieną ar savaitę nenunersi.
Kol 800 gramų siūlų į nė
rinį suneriami, gali ir keli
mėnesiai trukti. „Nėra ko
ir skubėti. Nėrimas mane
labai ramina, kaip vaistai
veik ia, pails iu“, – sak o
Aleksandra.
Anksčiau paprastai siu
vinėjusi, prasidėjus siuvi
nėj im o kryž el iu man ij ai
Aleksandra užsikrečia ir ja.
Ši rankdarbių rūšis ypač iš
tobulėjo, kai atsirado kom

piuterinės programos, pa
veikslą paverčiančios tiks
lia schema ir nurodančios
spalvas. Tad parduotuvėje
belieka nusipirkti reikiamų
spalvų siūlų rinkinį. Tačiau
Aleksandra dažnai mėgsta
siuvinėjimo schemas pasi
rinkti iš rankdarbių žurnalų,
įvairių knygų ir pati pritai
kyti jai patinkančias spalvas
ir jų atspalvius.
Sav o pav eiksl uos e ji
įamžina spalvingus ir gra
žius gamt os peiz až us,
gėles, gyvūnus, turi išsiu
vinėjusi ir keletą šventųjų
paveikslų. Pradžioje labiau
mėgo siuvinėti mažesnius
pav eiksl us, tač iau dab ar
vis labiau linksta prie di
desnių darbų. Didžiausias
jos išsiuvinėtas paveikslas,
kuriame pavaizduota dva
ro sodyba – 120 x 80 cm.
Savo darbais ji pasipuošia
kambarių sienas, dovanoja
juos labai retai ir tik to
kiems žmonėms, kuriuos
jos darbai džiugina.
Aleksandra puikiai prisi
mena savo pirmą paprastai
išsiuvinėtą servetėlę, tada
taip vad in am ą ,,tak el į‘‘,
kurį dar ir dabar tebeturi
ir laiko kaip brangiaus ią
prisiminimą. Jį išsiuvinėjo
dar būdama visai mažytė,
tremtyje. Matydama, kaip
vakarais mama palinkst a
prie siuv in io ir krūv el ės
spalvotų siūlų, o po kiek lai
ko tas siuvinys tampa gra
žiomis gėlėmis ar spalvotais
ornamentais, ji nusprendžia
ir pati pabandyti. Slapčia
nuo mamos atsikerpa, kaip
jai atrodė niekam nereika
ling os, med žiag os kam
pą, pasiima keletą gijelių
spalvotų siūlų ir kai nieko
nėr a nam uos e, pal inkst a
prie savo siuvinio. Siuvi
nėjo ilgai ir kruopščiai, tad
takelis gavosi tikrai gražus.
Ji labai norėjo jį parodyti
mamai, bet bijojo, kad ma
ma nepyktų.
Ilg ai laukt i ner eik ėj o,
greitai Aleksandrai teko
mamai prisipažinti, kur din
go jai reikalingos medžia
gos kampas, siūlai ir gauti
šiek tiek ,,pylos‘‘ už tai, kad
tai padarė nepasiklaususi
mamos. Tačiau takeliu ma
ma pasidžiaugė ir už gražų
siuvinėjimą pagyrė.
Gražiai mezga ir Alek
sand ros ses uo Iren a, to
dėl abi mano, kad pomėgį
rankdarbiams jos paveldėjo
iš mamos. Vašeliu gražias
serv et ėl es, sav o laik u ir
mokyklinei uniformai skir
tas apyk akl es, mezg ė ir
Aleksandros dukra Vilma,
tačiau po nelaimingo atsiti
kimo moteris patyrė traumą
ir tapo neįgali. Dabar ji
gyvena pas tėvus ir mama
ją prižiūri.
Savo darbelių parodas
Aleksandra nuolat ekspo
nuoja kaimo bibliotekoje,
taip pat Žemaičių Kalvari
jos kultūros centre įvairių

Aleksandra Urnikienė.

Aleksandros Urnikienės darbai.

renginių metu.
Aleksandra labai kruopš
ti, ji mėgsta skaityti ne tik
romanus, bet labai domi
si medicinos straipsniais,
daug skaito apie augalus ir
domisi jų gydomosiomis sa
vybėmis. Visus perskaitytus
straipsnius iš žurnalų ji ko
pijuoja, išsikerpa iš įvairių
leidinių ir segasi į atskirus
segtuvus. Turi atskirą seg
tuvą ir apie žymesnius savo
kaimo žmones. Aleksandra
sako, kad kruopštumas, ko
ger o bibl iot ek in io darb o
palikimas.
Aleksandra ne tik mėgs
ta skaityti apie augalus ir jų
gydomąsias savybes, bet ir

pati jų daug augina ir nau
doja juos įvairiems negala
vimams gydyti, nes ji labai
pasitiki liaudies medicina.
Ji labai aktyviai dalyvauja
ir bendruomenės gyvenime,
lankosi įvairiuose bibliote
kos organizuojamuose ren
giniuose, dalyvauja ,,Kaimo
kūrėjų‘‘ klubo veikloje.
Kaip pat i Aleks and ra
sak o: ,,Laik as, pral eist as
prie rankdarbių ją ramina,
pad ed a ats ik rat yt i blog ų
emocijų, nuovargio, padeda
išreikšti save ir gelbėja nuo
kasdienybės‘‘.
Gegrėnai,
Plungės rajonas
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Tarptautinis seminaras Ispanijoje - pirmasis toks Viešosios
bibliotekos specialistams
Viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vady
bininkė Gintarė Gurevičiūtė ką tik grįžo iš Ispa
nijoje, Santiago de Compostela mieste lapkričio
14-17 dienomis vykusio teminio programos
Erasmus + seminaro („Cultural Heritage - Euro
pean Cultural Heritage in Adult Education). Spa
lio mėnesį pateikusi paraišką Švietimo mainų
paramos fondo paskelbtam konkursui, ji tapo
viena iš 4 Lietuvos atstovų šiame seminare.

ką jau kalbėti apie „Plungės išmanųjį parką“... Visi buvo
sužavėti bibliotekos aplinka ir inovatyvia veikla.
Antrą dieną daug dėmesio skirta Erasmus + programai.
Pristatytos naujausios programos gairės, paraiškų struktūra,
tikslai, prioritetai ir galimybės. Daug dėmesio buvo skirta
kultūros paveldo temai, akcentuota, kaip svarbu Europos
bendruomenei suvokti, kad paveldas nėra vien suskaičiuo
jamas, apčiuopiamas objektas ir kad kiekviena tauta turi
suvokti ir suprasti bei identifik uoti savąjį bendruomenės
paveldą. Taip pat buvo įvardinti gerieji kultūros paveldo
pritaikymo Erasmus+ programose, skirtose neformaliajam
suaugusiųjų švietimui, pavyzdžiai. Bet pagrindinis šios
dienos tikslas buvo išgryninti konkretaus projekto idėją,
ją pristatyti, suburti bendraminčių komandą projektui pa
rengti. Gintarė dirbo komandoje kartu Austrijos, Latvijos,
Italijos, Anglijos ir Ispanijos organizacijų atstovais. Pa
grindinė šios komandos projekto idėja – kultūros pavel

G. Gurevičiūtė su projekto dalyviu.

Šiandien Gintarė, prisimindama patirtus įspūdžius ir
turiningos kelionės įkvėpta jau dėlioja daug žadančius kū
rybinius ateities planus. Parsivežta neįkainojama asmeninė
pažintis su neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei kultūros
paveldo specialistais iš įvairiausių Europos šalių, bendrose
diskusijose aptartos šios veiklos tendencijos ir gimusios
idėjos bei įgytos žinios – visa tai tikrai bus įdomių ir reikš
mingų būsimų bibliotekos projektų garantas.
Tad nenuostabu, kad į klausimą „Ar buvo verta?“, Gin
tarė nedvejodama sako: „LABAI LABAI...“ Ir pasidalija
intriguojančio tolimos kelionės įspūdžiais.
Įveikusi ilgų ir varginančių skrydžių maratoną ir pa
galiau pasiekusi garsų piligrimystės centrą - Santiago De
Kompostela miestą Ispanijoje, Gintarė iškart suprato pa
tekusi į dar viena prasme ypatingą vietą – tiek įspūdingo
istorinio kultūros paveldo vienoje vietoje ji dar nebuvo
regėjusi. Kur bepasuksi galvą – vienas už kitą gražesni
seni pastatai, ypatingu ispanišku Galisijos regiono kumpiu
kvepiančios gatvės gatvelės... Miestas tikrai ypatingas, tad
nejučia prilimpa ir Gintarės jau nebepaleidžia įkyri mintis
apie būtent čia pasibaigiantį, seniai mintyse turėtą piligri
minį Šv. Jokūbo kelią. Apsispręsti jam dabar bus žymiai
paprasčiau.
Jau kitą dieną Gintarė kartu su visa tarptautine dalyvių
komanda kibo į darbus ir pasinėrė į intensyvią beveik ke
turių dienų seminaro, kurį suorganizavo ispanų nacionalinė
Erasmus+ agentūra, programą. Pirmoji diena, tiksliau, pir
mosios dienos vakaras buvo skirtas susipažinimui ir savo
atstovaujamos organizacijos pristatymui. Svarbu paminėti,
kad seminare dalyvavo net 63 dalyviai iš 19 skirtingų Eu
ropos šaliu ir net 55 skirtingų organizacijų. Dauguma jų
- universitetai, suaugusių švietimo centrai, NGO. Gintarė
vienintelė atstovavo viešajai bibliotekai! Tai mums nemažai
reiškiantis ir daug apie Plungės biblioteką pasakantis faktas.
Europos bibliotekos vis dar retai ryžtasi kitokioms veik
loms, juolab, retai teikia paraiškas Erasmus + programai.
Be to, jos vis dar suvokiamos, dažniausiai, tik kaip knygų
išdavimo įstaigos, menkai dalyvaujančios platesniuose
kultūriniuose bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo kon
tekstuose. Tad tik įsivaizduoti galime, kokį didelį darbą
Ispanijoje nuveikė Gintarė, kokia svarbi buvo jos misija!
Nenuostabu, kad jau pirmąjį vakarą Gintarės pristatyta
Plungės viešoji biblioteka sukėlė didelį susidomėjimą, o

G. Gurevičiūtės nuotraukose – Ispanijos akimirkos.

do aktualizavimas, saugojimas, suaugusiųjų motyvacija
pažinti savo kraštą. Projektas turėtų sukurti intelektualųjį
produktą, skirtą neformaliajam suaugusiųjų švietimui. Ir
tikrai tikėtina, kad seminare sukurto projekto priminė ver
sija artimiausiu metu taps rimtu projektu, kurį įgyvendinti
bus pasiruošusi jau vienas kitą pažįstančių bendraminčių
iš įvairių šalių komanda. Ir Gintarė bei Plungės viešoji
biblioteka bus tarp jų.
Viešosios bibliotekos informacija
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Paminėtos dešimtosios vyskupo Antano
Vaičiaus mirties metinės
(1926 – 1950 – 1982 – 2008)
2018 m. lapkričio mėn.
24 d. Telšių vyskupijos Ka
tedroje buvo paminėtos de
šimtosios ilgamečio Telšių
vyskupijos ganytojo vys
kupo Antano Vaičiaus mir
ties metinės. Prieš 12 val.
Šventąsias Mišias gausiai
susirinkę tikintieji meldėsi
už savo buvusį ganytoją,
apmąstydami Kristaus Kan
čią, Kryžiaus Kelio stočių
apmąstymu. Maldai vado
vavo Panevėžio vyskupas
emeritas Jonas Kauneckas
ir keletas Telšių vyskupijos
kun ig ų. Šv. Miš ioms va
dovavo Telšių vyskupijos
vyskupas Kęstutis Kėvalas,
konc el ebr av o Pan ev ėž io
vyskupijos vyskupas Linas
Vodopjanovas OFM, vys
kupas emeritas Jonas Kau
neckas, Vilniaus arkivysku
po metropolito augziliaras
vyskupas Darius Trijonis
ir apie trisdešimt kunigų.
Liturgijoje patarnavo Telšių
Vyskupo Vincento Borise
vičiaus kunigų seminarijos
klierikai, giedojo Katedros
didysis sumos choras, va
dovaujamas vargonininkės
Dalios Pleškienės. Telšių
vyskupij os Katedros ant
rasis aukštas, kur buvo au
kojamos Šv. Mišios, buvo
sausakimšas. Į Šv. Mišias
rinkosi iš visos Telšių vys
kupijos Marijos legiono na
riai, katalikiškų organizacijų
atstovai ir tikintieji iš įvairių
parapijų.
Sak yd am as pam oks
lą vyskupas J. Kauneckas
vaizdingai kalbėjo apie vys
kupą A. Vaičių. Dalinda
masis savo prisiminimais,
įspūdžiais pamokslininkas
išryškino velionio vysku
po uol um ą darb uoj ant is
Bažnyčioje. Jis, dirbdamas
parapijose, visada gebėjo jas
sugyvinti, nuveikti didelių
darbų tiek remontuodamas
bažnyčias, tiek aktyviai sta
tydamas gyvąją Bažnyčią
žmonių širdyse. Per ilgus
vad ov av im o Telš ių vys
kupijai metus, o vadovavo
beveik tris dešimtmečius,
vyskupas A. Vaičius gebė
jo aktyviai rūpintis naujų
bažn yč ių stat yb om is, per
jo vadovavimo laikotarpį
buvo pradėtos statyti bene
17 bažn yč ių ir daug um a
jų baigtos ir šio vyskupo
pašventintos ar konsekruo
tos, jis 1989 m. Telšiuose
atkūrė kunigų seminariją,
įkūrė licėjų, nors ir susidūrė
su daug įvairių sunkumų ir
prieštaravimų. Aktyviai da
lyvavo pogrindžio veikloje
– rėmė žymųjį leidinį – Ka

talikų Bažnyčios Kroniką,
palaikė pogrindžio katalikų
jaunimo organizacijų, tokių
kaip Eucharistijos Bičiuliai,
veiklą, pašventino ne vieną
pogrindžio kunigų semina
riją baigusįjį į kunigus. Jo
palaikymu per Didžiuosius
Žemaičių Kalvarijos atlai
dus, dar giliame sovietme
tyje, Žemaičių Kalvarijoje
(tuom et in ėj e Vard uv oj e)
atk urt os Kryž iaus Kel io
procesijos, lankant koply
tėles miestelio teritorijoje.
Pam oksl in ink as išr yšk i
no vysk up o A. Vaič iaus
skaidrumą, nuotaikingumą,
džiugų Evangelijos skelbi
mą, svetingumą bei vaišin
gumą. Jo laikotarpis kai jis
vadovavo Telšių vyskupijai
buvo didelė Dievo dovana
Telšių vyskupijai, sakė baig
damas pamokslą vyskupas
emeritas, buvęs vyskupo A.
Vaičiaus augziliaru, Jonas
Kauneckas.
Šv. Mišių metu taip pat
buv o meld žiam as i ir už
dabartinį Telšių vyskupijos
gan yt oj ą Kęst ut į Kėv al ą,
kuris kaip tik lapkričio 24
d. šventė šeštąsias vyskupu
konsekravimo metines. Jo
kons ekr ac ij a įvyk o 2012
m. lapk rič io mėn. 24 d.
Kauno Kristaus Prisikėli
mo Bazilikoje. Šv. Mišių
pabaigoje vyskupą K. Kė
valą kunigų bei tikinčiųjų
vardu pasveikino ir gausios
Dievo palaimos palinkėjo jo
generalvikaras kan. Vilius
Viktoravičius.
Po vyskupų suteikto pa
laiminimo Šv. Mišių daly
viai rinkosi prie vyskupo
A. Vaičiaus kapo Katedros
švent or iuj e ir gied od am i
„Viešpaties Angelo“ maldą
meldėsi už garbųjį velionį.
Po visų pamaldų Telšių
Vyskupo Vincento Borise
vičiaus kunigų seminarijos
vienoje iš auditorijų iškil
mingai pašventintas daili
ninkės Živilės Bikontaitės
– Mimgaudienės nutapytas
vyskupo Antano Vaičiaus
portretas ir auditorija pa
vadinta jo garbei. Portretą
pašventino, dailininkei pa
dėk oj o Telš ių vysk up ij os
vyskupas K. Kėvalas. Savo
mint im is su išk ilm ių da
lyv iais pas id al in o ir pat i
dailininkė. Po pašventinimo
auditoriją aplankė ir portretą
apžiūrėjo gausus iškilmių
dalyvių būrys.
Po visų iškilmių vysku
pai, kunigai, velionio vys
kupo A. Vaičiaus giminai
čiai kartu pietavo, turėdami
laiką nuotaikingiems pokal

biams ir prisiminimams apie
neeilinę asmenybę.
Prisiminkime šio gany
tojo nueitą gyvenimo kelią.
Vyskupas Antanas Vai
čius gimė 1926 m. balandžio
5 d. Šačių parapijos Geidu
čių kaime (Skuodo r.) tradi
cijas išlaikiusioje ūkininkų
šeimoje, kurioje dar augo
keturios seserys ir vienas
brolis. 1934-1938 m. mokė
si už 3 km. buvusioje Šačių
pradžios mokykloje, 19381940 m. 5-tą ir 6-tą skyrių
lank ė Mos ėd žio prad žios
mokykloje, 1940-1943 m.
mokėsi Skuodo gimnazijo
je. Nors vaikystėje svajojo
būt i Liet uv os kar iuom e
nės kar in ink u, tač iau kai
tik galėjo, 1943 m. išvyko
studijuoti Telšių kunigų se
minarijon. Sovietų valdžiai
1946 m. ją uždarius tuoj per
sikėlė į Kauno tarpdiecezinę
kunigų seminariją. Vyskupo
Kazimiero Paltaroko kunigu
įšventintas 1950 m. rugsėjo
24 d.
Vysk. A. Vaič iui tek o
dirbti įvairiose Telšių vys
kupijos parapijose: 19511952 m. Plung ės vik ar u,
1952-1954 m. Klaipėdos vi
karu, dviem atvejais (1953
ir 1954 m.) ten ėjo klebono
pareigas, 1954-1959 m. Žy
gaičių (Tauragės r.), 19591962 m. Salantų (Kretingos
r.), 1962-1965 m. Lauk o
Sodos (Telšių r.) klebonu,
1965-1973 m. Akm en ės
klebonu ir Viekšnių dekana
to vicedekanu, 1973-1975
m. Telšių Katedros klebonu
ir Telšių vyskupijos kurijos
kancleriu. 1975 m. spalio 3
d. išrinktas Telšių vyskupi
jos ir Klaipėdos prelatūros
kapituliniu vikaru - valdy

toju, 1982 m. liepos 5 d. šv.
popiežiaus Jono Pauliaus II
nominuotas tituliniu Sulek
to vyskupu ir paskirtas Tel
šių vyskupijos ir Klaipė
dos prelatūros apaštaliniu
administratoriumi. Kauno
ark ik at edr oj e baz il ik oj e
vyskupo Liudviko Pavilio
nio, asistuojant vyskupams
Jul ij on ui Step on av ič iui,
Vincentui Sladkevičiui ir
Rom ua ld ui Krikšč iūn ui,
1982 m. liepos 25d. kon
sekr uot as vysk up u. Nuo
1989 m. - vysk up as or
dinaras.
Vysk. A. Vaičius švelniu
ir taktišku elgesiu mokėjo
sugyventi su visais, ypač
dėm es ing as buv us iems
gimnazijos mokslo drau
gams. Gindamas tikėjimo ir
Bažnyčios dalykus soviet
mečiu buvo principingas.
Kai buvo paskirtas Salantų
klebonu, buvęs agitatorius,
kompartijos Kretingos ra
jono sekretorius pakvietė
jį į to komiteto posėdį ir
ėmė disk ut uot i tik ėj im o
klausimais. A. Vaičius taip
vykusiai atsikirsdavo, kad
sekretorius neapsikęsdamas
išbėgo iš kabineto, o likę
komiteto nariai ėmė šypso
tis. Anuo metu ne sykį buvo
šantažuojamas sovietinio
saug um o. Tač iau jis nu
jausdavo saugumiečių kės
lus, tuoj duodavo suprasti,
kieno jie yra atsiųsti, tokiu
būdu atsikratydavo galimų
kaltinimų, esą žinojęs apie
net ink am ą veikl ą, tač iau
nepranešęs.
Dirbdamas vikaru ir kle
bonu ypač rūpinosi jaunimu
ir vaikais, o būdamas kle
bonu organizavo bažnyčių
remontus, pats dirbdamas

Vyskupas A. Vaičius.

kartu su darbininkais. Anks
tesnės vietos parapijiečiai jo
neužmiršdavo – aplankyda
vo, kad ir nukeltą į tolimą
vyskupijos kampą.
Būd am as vysk up u A.
Vaičius ėjo įvairias parei
gas: 1986-1999 m. Dva
sin ink ij os kong reg ac ij os
narys, 1988-1993 m. Lietu
vos Vyskupų Konferencijos
pirmininko pavaduotojas,
buv o Kun ig ų gyv en im o
ir paš auk im ų kom is ij os
pirmininku ir Visuomenės
inf orm av im o priem on ių
komisijos narys. 1989 m.
atkūrė Telšių kunigų semi
nariją, iš kurios įšventino
66 auklėtinius. Iš viso yra
įšventinęs 111 kunigų. 1994
m. atk ūr ė Telš ių maž ąj ą
kun ig ų sem in ar ij ą. 1997
m. vyskupui buvo suteiktas
Klaipėdos universiteto gar
bės daktaro vardas, 1998 m.
apdovanotas Gedimino III
laipsnio ordinu.
2001 met ais vysk up as
Antanas Vaičius, sulaukęs
75 met ų amž iaus, pag al
bažnytinės teisės nuostatus
įteikė Popiežiui atsistaty
dinimo raštą. Tuometinis
Popiežius Jonas Paulius II
priėmė jo atsistatydinimą

ir paskyrė laikinai valdyti
Telšių vyskupiją, kol bus
paskirtas naujas vyskupas.
2002 metų sausio mėn. 5 d.
popiežius Jonas Paulius pa
skyrė naują Telšių vyskupą
dr. Joną Borutą SJ ir vysku
pas Antanas Vaičius išėjo
į tikrai užtarnautą poilsį,
tapo Telšių vyskupu eme
ritu, tačiau gyvai besido
minčiu Lietuvos religiniu,
kultūriniu ir visuomeniniu
gyvenimu.
Juoz as Ambr az ev ič ius
savo knygoje „Lietuvos ra
šytojai“, išleistoje 1938 m.
Kaune, rašė apie vyskupą
Motiejų Valančių: „ /.../ jėga
veržės į dangų su visais ga
nomaisiais: priimk, Viešpa
tie, visus, be jų dangus man
nebūtų mielas... Viešpatie,
ne tik tuos, kurie eina sykiu
su manim, bet ir tuos, kurie
dar iš paskos ateis“. Šie žo
džiai labai tinka ir velioniui
vyskupui Antanui Vaičiui,
kur io mūs ų tarp e neb ėr a
jau dešimt metų, tačiau jo
dvasia lieka gyva ir šiandien
ir dar ilgai bus prisimintas
ateinančiose kartose.
Telšiai
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Laisvė bandyti susikalbėti
Sausio mėn. 15 d., 2019 m., 10 v. r., Vilniaus apygardos administracinis
teismas, Žygimantų g. 2, svarstys Lietuvos piliečio Grant Gochino pateik
tą skundą dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
atsisakymo pakeisti savo istorinę išvadą apie kapitoną Joną Noreiką.
Šimtas žingsnių nuo teismo salės, šalia įėjimo į Mokslų akademijos
biblioteką, paminklinė lenta byloja: “Šiuose rūmuose 1945-1946 dirbo žy
mus rezistentas, Lietuvos tautinės tarybos ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų
organizatorius ir vadas, Jonas Noreika - Generolas Vėtra. Sušaudytas
1947 02 26.”
Jonas Noreika paaukojo savo gyvybę už mūsų laisvę. Jo auka verčia
pamąstyti apie laisvę ir atsakomybę.
Esu laisvas atjausti kitą. Šių metų vasario mėn. 7 d. Grant Gochin pa
prašė manęs ištirti Jono Noreikos nusikaltimus prieš žmoniją. Jam para
šiau “Užklausą apie Jono Noreikos nusikaltėlių gaują”, kurią jisai birželio
mėn. 17 d. per savo advokatą Roką Rudzinską išsiuntė Genocido centrui.
Kartu pridėjo Jono Noreikos anūkės Silvia Foti laišką, palaikantį šią už
klausą. Jos svetainėje www.silviafoti.com rasime užklausą, joje minimus
dokumentus ir nuorodą į Genocido centro atsakymą.
Grant Gochin gimė Pietų Afrikoje ir gyvena Kalifornijoje. Jis yra kilęs
iš Papilės žydų. Jo senelis Samuelis Gochinas savo pasakojimais įdiegė
meilę Lietuvai tėvynei nepaisant to, kad jų visa giminė Lietuvoje išžudyta.
Visgi, Grant skaudina, kad Lietuvos valstybė laiko didvyriu Joną Norei
ką. Juk visi sutinka, kad nacių okupacijos laikais Jonas Noreika tarnavo
Šiaulių apskrities viršininku. Vadinasi, jis Holokausto metu buvo okupan
tas. O dar visi sutinka, kad 1941 m. liepos mėn. jis vadovavo žemaičiams
sukilėliams. Jis vadovavo skaudžiausiu laikotarpiu, kuomet žemaičiai su
šaudė maždaug 3000 žydų ir maždaug 300 žemaičių. Aleksandras Pakal
niškis liudijo, kad jis pats girdėjo, kaip Jonas Noreika tvirtino apie 1800
Plungės sinagogoje laikomus žydus: “Aš jau daviau įsakymą sušaudyti
visus iki vieno.”
Grant Gochin man patikėjo parašyti šią užklausą. Evaldas Balčiūnas
sutiko man padėti. Iš plungiškių sužinojome, kad 2013 m. Silvia Foti da
lyvavo Holokausto minėjime Plungėje. Su ja susisiekėme. Mes visi, kaip
Lietuvos šalininkai, sugebėjome susikalbėti. Aš parašiau užklausą, kaip
lietuvis atsakantis už savo tautą.
Lietuvoje esame laisvi raustis archyvuose, pasisakyti spaudoje ir netgi
patraukti valstybę į teismą. Esame laisvi atsakyti ne tik už save bet ir už
visą savo tautą. Esame laisvi bandyti susikalbėti.
Skelbdami Grant Gochin užklausą kviečiame “Žemaičių saulutės” skai
tytojus į pokalbį. Gal kas gali pasidalinti prisiminimais ar dokumentais.
Pavyzdžiui, kol kas nerandame sukilėlių laikraščių, 1941 m. liepos mėn. 1
d. “Laisvųjų žemaičių”, taip pat ir liepos mėn. 9 d. “Žemaičių žemės” Nr.1.
Kartu kviečiame pasisakyti, kokio pokalbio trokštame? Ko mums pa
simokyti iš praeities? Ką mums reikėtų bendrom jėgom ištirti? Kaip įsi
vaizduojame Lietuvos ateitį? Kaip ją mums kurti kartu? Susitikime kada
Plungėje.

Kapitono Jono Noreikos muziejaus ir archyvo kuratorius Andrius Kulikauskas (bet ne tas
garsus muzikantas su įspūdingais plaukais), ms@ms.lt,  +370 607 27 665.

Patvirtinimas
dėl Jono Noreikos
istorinio tyrimo
išvadų
Esu Silv ia Fot i, Jon o
Noreikos (Generolas Vėtra)
anūkė.
Po bev eik du deš imt

mečius trukusio asmeninio
tyrimo aš priėjau prie tokių
pačių išvadų kaip ir Grant
Arth ur Goc hin dėl man o
senelio Jono Noreikos vaid
mens antr oj o pas aul in io
karo metais. Yra neginčija
mų įrodymų ir žmonių pri
siminimų, liudijančių Joną

Noreiką dalyvavus vykdant
žydų tautybės Lietuvos gy
ventojų žudynes.
Buvau atvykusi į Lietuvą,
į Telšius, Plungę, Kauną,
Šiaulius, Vilnių, ir Klaipė
dą, bendravau su vietiniais
gyventojais, studijavau ar
chyvinius dokumentus. Man

Vedamasis “Mūsų kelias” palaikė Žemaitijoje vykusias žydų žudynes.

Jonas Noreika suvienijo žemaičius nusikaltimams prieš žmoniją. Ištyrė ir sudarė Andrius Kulikauskas.

Andrius Kulikauskas ištyrė
Jono Noreikos nusikaltimus prieš žmoniją.

yra skaudu, tačiau esu pasi
rengusi apie tai kalbėti.
2013 m. liep os 17 d.
buvau susitikusi su Lietu
vos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro
vadove Birute Terese Bu
rauskaite. Man buvo keista
ir teiravausi, kodėl Lietu
voje Jonas Noreika yra šlo
vinamas kaip karo herojus,
kai yra vieši įsakymai su jo
parašu dėl žydų izoliavimo
getuose ir jų turto nusavi
nimo. Centro vadovė šiuos
priešt ar av im us arg um en
tavo tuo, kad “yra sunku
psichologiškai suprasti, ką
jis mąstė ir jautė pasirašy
dam as tuos dok um ent us.
Visi žydai ten buvo išsiųsti.
Aš nežinau, kas dėjosi jo
galvoje. Tačiau rezultatas,
žinoma yra, kad žydai buvo
nužudyti”. Centro istorikas
Arūnas Bubnys vėliau man
pateikė KGB dokumentą,
teigiantį, kad “KGB įrašuo
se nėra duomenų, kad Jonas
Nor eik a būt ų sus ij ęs su
žydų tautybės asmenų žu
dymu”. Vėliau 2015-2016
m. panašūs išteisinamieji
Cent ro arg um ent ai buv o
išspausdinti oficialiose pa
žymose dėl Jono Noreikos
veiklos Antrojo pasaulinio
karo metais.
Arc hyv in ius KGB do
kumentus esu studijavusi
ankščiau, galiu pastebėti,
kad tardymo metu J. No
reik a dėl žyd ų gen oc id o
nebuvo apklausiamas, tai

neb uv o KGB tyr im o da
lis. Manau, kad oficialus
Centro atliekamas istorinių
faktų interpretavimas, kai
kaltę įrodančios aplinkybės
yra paneigiamos, apeliuo
jant į asmens sąžinę ir gerus
ketinimus, yra ne kas kita
kaip Holokausto neigimas
ir istorijos iškraipymas.
Istorinio tyrimo duome
nys ir mano pačios patirtis
rodo, kad Jono Noreikos
kaip Liet uv os Akt yv ist ų
Fronto vado ir Holokausto
vykd yt oj o vaidm ens nu
slėpimas yra vienas iš di
džiausių praeito amžiaus
sąmokslų Lietuvoje.
Silvia Foti
2018-05–25, JAV
***
Užklausa dėl
Jono Noreikos
nusikaltėlių gaujos
Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos cen
tro gen er al in e dir ekt or e
Terese Birute Burauskaite,
prašau pagrįsto atsaky
mo į šį klausimą:
Ar iš tiesų Jono Noreikos
veikla “negali būti vertina
ma vienareikšmiškai?”
Jūs savo 2015 m. lapkri
čio mėn. pažymoje tvirti
nate, kad
•
jūsų atlikti tyrimai
leidžia teigti, kad J. Norei
kos veikla vokiečių oku
pacijos laikotarpiu “negali
būti vertinama vienareikš
miškai”;
•
jūsų istorikai yra
“visapusiškai ištyrę” Jono
Noreikos veiklą vokiečių ir
sovietinės okupacijų laiko
tarpiu.
Nor iu jūs ų užk laust i:
Kodėl su jumis nesutariame
dėl Jono Noreikos nusikal
timų prieš žmoniją?
Rašau su tikslu išreika
lauti, kad Lietuvos valstybė
vienareikšmiškai pasmerktų

Joną Noreiką ir pakeistų sa
vo publikuotas išvadas.
Aš, geranoriškas Lietu
vos pilietis, jums anksčiau
raš iau, kad sus ig aud yt u
mėt e, kad jūs ų paž ym os
neaiškios išvados Lietuvos
Respublikos vardu skaudi
na Jono Noreikos ir kitų nu
sikaltusių lietuvių sukilėlių
aukas. 2017 m. balandžio
mėn. 10 d. jūs atsiliepdami
pasiūlėte atlikti nepriklau
somą istorinį tyrimą, ką ir
padariau.
Jon o Nor eik os veikl ą
ištyrė VGTU Filosofijos ir
kultūros studijų katedros
lekt or ius And rius Jon as
Kul ik ausk as ir Evald as
Balčiūnas. Tyrimo apimtis
didelė, buvo sugaišta virš
850 darbo valandų, skirta
510 eurų Lietuvos archy
vų byloms, nufotografuota
ir peržiūrėta daugiau kaip
20,000 puslapių skelbtinų
dokumentų, nušviečiančių
Jono Noreikos nusikaltimus
ir jų aplinkybes. Štai istori
kų išvados:
•
I) Jon as Nor eik a
vad ov av o nus ik alst am ai
gaujai, LAF Telšiai, kuri
Lietuvos Respublikos, lie
tuvių tautos ir “Žemaičių
žem ės” vard u per vien ą
mėn es į nuž ud ė daug iau
kaip 3000 žydų ir 300 lie
tuvių, juos sulaikė, žemino,
apvogė, išnaudojo, kankino
ir pasmerkė. LAF Telšiai
nusikaltimai savo mąstais,
žiaur um u, ats id av im u ir
mel ag ing um u lenk ia So
vietų Sąjungos, nacistinės
Vokietijos ir carinės Rusijos
nusikaltimus Telšių apskri
tyje. LAF Telšiai per vieną
mėn es į Telš ių aps krit yj e
nusikalto taip, kaip jokie
okupantai neįstengė per iš
tisus dešimtmečius.
•
II) Jonas Noreika
Šiaulių apskrityje tarnavo
Lietuvos laikinajai vyriau
Nukelta į 9 psl.
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Atkelta iš 8 psl.

sybei ir naciams okupan
tams dėl to, kad jis kaip
žmogus asmeniškai labiau
siai tiko rengiant nusikalti
mus prieš žmoniją.
Jonas Noreika siaubin
gai, širdingai, valingai, aist
ringai, visapusiškai, viena
reikšmiškai nusikalto prieš
žmoniją.
Užklausos
metmenys
Ar jūsų centro ty
rimai moksliški ir išvados
teisingos?
•
Įvardykime lietu
vius, įvairiai nusikaltusius
prieš žmoniją.
•
Užtenka peržiūrėti
vieną laikraštį, “Žemaičių
žemė” Nr.5.
•
J o n o N o r e i k o s
mąst ymas netinka Lietu
vos jaunimui.
•
J o n o N o r e i k o s
žmogžudžių delegacija iš
davė Lietuvos valstybę.
•
Jonas Noreika bu
vo Geležinis vilkas (LNP)
avies kailyje (LAF).
•
Kaip gali Alimas
būti kaltas, o Noreika ne?
•
Kas labiau už Joną
Noreiką atsako už Telšių
krašto žydų išžudymą?
•
Vokiečiai atidavė
Telšių kraštą Lietuvos na
cionalsocialistinei polici
jai.
•
P a s i k l a u s y k i t e
plungiškių ir Jono Norei
kos anūkės Silvia Foti.
•
Aleksandras Pakal
niškis sąžiningai atskleidė
Noreikos ir jo kariuomenės
nusikaltimus.
•
N o r e i k a b u v o
aukščiausia valdžia Telšių
apskrityje.
•
Jonas Noreika pri
valėjo gelbėti lietuvius ir
žydus.
•
Jonas Noreika ne
sir yž o gelb ėt i trem iam ų
lietuvių.
•
Jonas Noreika po
grindžio spaudos priemonė
mis kurstė neapykantą.
•
Jonas Noreika vie
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nijo visuomenę nusikalsta
mai veiklai.
•
Jonas Noreika dva
siškai išniekino žydų au
kas.
•
Jonas Noreika dva
sišk ai išn iek in o liet uv ių
aukas.
•
Jonas Noreika la
biausiai tiko Šiaulių kraš
te numatytiems nusikalti
mams.
•
Jonas Noreika pa
reigingai “atskyrė” Šiaulių
apskrities žydus.
•
Jonas Noreika vyk
dė nacių nusikaltimus uo
liau nei jo viršininkas.
•
Jonas Noreika at
siskleidė Šiauliuose kaip
vergvaldys.
•
14-tasis batalionas
vadintinas Noreikos kariuo
mene.
•
Štuthofe kalėjo ir
daugiau nusikaltėlių prieš
žmoniją.
•
Noreikos legendų
kūrėjai žeidžia Lietuvą.
Vien areikšm išk os iš
vados. Jonas Noreika bu
vo Lietuvos ir žmonijos
priešas.
•
Jūsų atsakomybės
tyrimai nemoksliški.
•
Jūsų atsakomybės
tyrimai neišsamūs.
•
Jūsų atsakomybės
tyrimai šališki.
•
Jūs kratotės atsa
komybės.
•
Neatsiprašykime,
neatsiribokime, o pripažin
kime ir apgailestaukime.
•
Sąmoningieji atsa
ko už visus.
•
Jonas Noreika są
mon ing ai klamp in o vis ą
lietuvių visuomenę.
•
Jonas Noreika vie
nareikšmiškai smerktinas.
•
Ar jūsų centro tyrimai
moksl išk i ir išv ad os tei
singos?
Kaip jūs paa išk int u
mėte jūsų ir mano moks
lininkų visiškai skirtingas
išvadas?
Mano mokslininkai susi
pažino su jūsų Centro tvirti
nimais apie Joną Noreiką:

Grant Gochin pateikė užklausą Genocido centrui.
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Evaldas Balčiūnas rado šimtus Jono Noreikos pėdsakų.

Telšių LAF vadas kpt. Jonas Noreika: “Naujoji Lietuva
nepripažins jokio susiskaldymo.”

•
(LGGRTC, 2015)
jūs ų 2015 met ų paž ym a
apie Joną Noreiką;
•
(Rukšėnas, 2016)
jūs ų vyr iaus ioj o ist or ik o
Alfredo Rukšėno parašytu
straipsniu “Jono NoreikosGenerolo Vėtros biografijos
kontroversijos”, kuris pa
skelbtas jūsų akademiniame
žurnale “Genocidas ir rezis
tencija”, 2016 m., Nr.1, ps.
39-64;
•
(Ašmenskas, 1997)
jūsų 1997 metais išleista,
Viktoro Ašmensko parašyta
knyga “Generolas Vėtra”.
Susipažino taip pat su
jūsų leidiniais apie 1941
m. sukilimą, lietuvių bata
lionus ir Praną GermantąMeškauską:
•
(Rukšėnas, 2010)
Rukšėnas, Alfredas. “1941
m. birželio sukilimas Kre
tingos, Mažeikių ir Telšių
apskrityse.” Genocidas ir
rezistencija. 2010. 1 (27).
ps. 31-57.
•
(Bubn ys et al.,
2011) Bubnys, Arūnas, Je
gelevičius, Sigitas, Knezys,
Stasys, Rukšėnas, Alfredas.
Lietuvių tautos sukilimas
1941 m. birželio 22-28 d.,
LGGRTC, 2011.
•
(Bubn ys, 2018)
Bubnys, Arūnas, Lietuvių
policijos batalionai 19411945 m., LGGRTC, 2017.
•
( B u c h a v e c k a s ,
2013) Buchaveckas, Sta
nislovas, “Pranas Meškaus
kas-Germantas – lietuvių
ant in ac in io pas ip rieš in i
mo Konradas Valenrodas.”
Genocidas ir rezistencija.
2013. 2 (34). ps. 96-99.
Stengiamės su jumis su
sikalbėti. Pasigedome jūsų
mokslinėje veikloje paaiš
kinimo, kokiais pagrindais
jūs tiriate lietuvių atsako
mybę už nusikaltimus prieš
žmoniją. Tad pasidalinsime
savo patirtimi, kaip patys
tiriame lietuvių atsakomy
bę. Aptarsime dokumentus,
kuriais tvirtiname, kad Jo
nas Noreika nusikalto prieš
žmoniją. Išsakysime kelias
pas tab as dėl jūs ų darb o

Atminimo lenta Mokslų
akademijos bibliotekoje.

Jono Noreikos anūkė Silvia
Foti patvirtino išvadas.

moksl išk um o, kas, mūs ų
man ym u, trukd o jums ir
mums prieiti prie bendrų iš
vadų. Kas svarbiausia, pra
šysime jūsų peržiūrėti savo
tyrimus ir išvadas ir naujai
ištirti Joną Noreiką.
Įvard yk im e liet uv ius,
įvairiai nusikaltusius prieš
žmoniją.
Lietuvos Respublika yra
tautinė valstybė. Jos konsti
tucija įpareigoja susirūpinti,
kaip lietuvių tauta, o ypač
jos valios reiškėjai, atsako
už savo elgesį visų žmonių
atžvilgiu, o ypač Lietuvos
mažumų atžvilgiu, nekaltų
ir pažeidžiamų vaikų, moti
nų bei senukų atžvilgiu.
Sus it elk iam e į mums
rūpimą klausimą: Kiek lie
tuviai atsakingi už nacių
okupuotoje Lietuvoje vyk
dyt us nus ik alt im us prieš
žmoniją? Tokiam tyrimui
būtina susilaikyti nuo norų
lietuvius teisinti.
Reikėtų pirma pastebėti,
jog tai nėr a krim in al in is
tyrimas, o būtent dorovinis

tyrimas: Ko reikėtų pasi
mok yt i iš ist or ij os? Su
prantama, kad laikui bėgant
iškils vis naujų dokumentų,
paaiškės vis nauji faktai,
keisis supratimas, teks nau
jai vertinti. Tačiau valstybei
tenk a spręst i esam om is
žiniomis, kuris žmogus lai
kytinas pavyzdingu, ir kuris
nelaikytinas?
Tol iau klaus iam e, kas
troško išžudyti visus Lie
tuvos žydus, įskaitant vai
kus, motinas ir senukus?
Įsidėmime, jog anot istori
ko Christopher Browning,
“The Origins of the Final
Solution”, A.Hitleris tiktai
1941 m. rugs ėj o mėn es į
ryž os i išž ud yt i Eur op os
žydus. Prieš tai buvo ir kitų
planų, juos ištremti į Lenki
jos pakampį, Madagaskarą
ar Sibirą. Vadinasi, žydų
išžudymą įtakojo ir vietinės
reikšmės veikėjai. O Lietu
voje išžudymas vyko stebė
tinai anksti. Lietuviai 1941
m. liepos 12-13 d. Plungėje
savarankiškai išžudė visus
žydus, 1800 žmonių. Tai
visoje nacių okupuotoje Eu
ropoje bene pirmas atvejis,
kada buvo tokiais mąstais
išžudyti visi žydai, įskaitant
vaikus, motinas ir senukus.
Keista, koks nežymus vo
kieč ių vaidm uo tok iam e
istoriniame įvykyje.
O kas iš lietuvių labiau
siai nusikalto? Labiausiai
kalti yra ne žudynių vykdy
tojai, o jų sumanytojai. Ne
tie, kurie dalyvavo vardan
gėrybių ar šalutinių tikslų,
bet tie idealistai, kurie at
sidavė išžudymo idėjai ir
ryžosi viską paaukoti, kad
tik būtų išžudyti vaikai, mo
tinos ir senukai. Lietuvoje
ypatingai kalti Jonas Py
ragius, Ričardas Šveiceris,
Vytautas Reivytis, Pranas
Germantas-Meškauskas ir
Jonas Noreika. Tai liudija jų
žodžiai ir darbai. Jonas Py
ragius vadovavo voldemari
ninkų pučui 1941 m. liepos
23-24 d., kurio tikslas buvo
lietuvių pajėgas panaudoti
Lietuvos žydų išžudymui.
Lietuvos vokietis Ričardas
Šveiceris, būdamas Einsat
zgruppe A vadovo Walter
Stahleckerio vertėjas, su
vedė SS su žydų išžudymui

nusiteikusiais voldemari
ninkais. Voldemarininkų ir
R.Šveiceriaus bendražygis,
Lietuvos saugumo policijos
vadovas Vytautas Reivytis,
vad ov av o 5000 Liet uv os
policininkų ir įsakė jiems
sulaikyti bene 100,000 Lie
tuvos provincijos žydų su
tikslu juos išžudyti. Pranas
Germ ant as-Mešk ausk as
trošk o išž ud yt i Liet uv os
žydus, jau 1939 m. siūlė
rengti prieš juos pogromus,
ir manytina, jog jo pažįsta
mas, nuožmiausias nacių
saugumietis R. Heydrichas
atidavė jo valiai visą Telšių
apskritį. P. Germanto sva
jon ę “Žem aič ių žem ėj e”
įgyvendino Jonas Noreika,
vienas iš žymiausių Lietu
vos antisemitų, kuris jau
1933 m. troško Lietuvos be
žydų. Visi penki Lietuvos
žydų išžudymui rengėsi dar
prieš karo pradžią. Visi pen
ki patys geidė išžudymo,
kitus įtraukė į išžudymą ir
išžudymą teisino.
Iša išk in us pač ius kal
čiausius, ištyrus atsakomy
bės apimtis, įvykių seką,
ir kas su kuo bend rav o,
galime nusakyti ištisą nu
sikaltimų vaivorykštę. Juk
apl ink a įtak oj a žmon es,
tad jie kitų veiklą dažnai
vertina santykinai. Praėjus
laikui paaiškėja, kad tai, kas
tuo metu atrodė daugiau ar
mažiau priimtina, iš tikrųjų
yra apgailėtina ir visiškai
nepriimtina. Mokslui ir do
rovei svarbu pasižiūrėti šal
tai ir teisingai. Kaip finansų
ministeris Jonas Matulionis
aiškino iš sovietų kalėji
mo ištrūkusiam, Lietuvos
nep rik laus om yb ės kov ų
vet er an ui Jok ūb ui Gold
bergui, lietuvių vadai buvo
trijų požiūrių: vieni žydus
išžudytų, kiti baustų kon
centracijos stovyklomis, o
treti juos atskirtų ir laikytų
get e. Moksl ui ir dor ov ei
būtina vardais įvardinti šių
požiūrių šalininkus.
Kur jūs juos
įvardinate?
Vold em ar in ink ai, Lie
tuvių nacionalistų partija,
Nukelta į 10 psl.
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Laisvė bandyti susikalbėti
Atkelta iš 9 psl.

LAF Kar al iauč ius (Puo
džius, Brunius), LAF Tel
šiai (Nor eik a) puos el ėj o
žyd ų išž ud ym ą. Kaz ys
Škirpa sumanė žydų išva
rymą iš Lietuvos, tai yra,
etninį valymą. Jam pritarė
Liet uv os vyr iaus i amb a
sadoriai Stasys Lozoraitis
ir Petr as Klim as. Etn in į
val ym ą kurst ė LAF Ber
lyn as (Rail a, Dirm eik is,
Raštikis), LAF ryšininkai
(Naujokaitis) ir LAF atsi
šauk im ų plat int oj ai (No
reika ir kiti) ir po sukilimo,
visi sukilėlių laikraščiai (“Į
Laisvę”, “Naujoji Lietuva”,
“Tėvynė”, “Išlaisvintas Pa
nev ėž iet is”, “Žem aič ių
žemė”…) ir jų redaktoriai
(Ambrazevičius, Ivinskis,
Girnius, Virbickas, Macko
nis, Vilmantienė, Žyman
tas-Žakevičius, Povilavi
čius-Vykintas, Pauža, Grei
mas, Miglinas, Kasniūnas,
Lipniūnas, Mockus ir kiti).
Etninis valymas įtrauktas į
LAF programą (Maceina,
Val iuk ėn as) form ul uot e
“LAF žyd ų taut in ei ma
žumai Lietuvoje atšaukia
svetingumą”. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo
skelbėjas Leon as Prapuo
lenis tuos pačius žodžius
įtraukė į savo kalbą nacių
okupantams, kurią pasirašė
LAF vadovybė (Damušis,
Narutis-Žukauskas, Drun
ga-Valiulis, Bauba ir kiti).
LAF suk il ėl iai Kaun e ir
vis oj e Liet uv oj e sul aik ė
tūkstančius žydų, LAF bū
riai (Plungėje, Telšiuose,
Šiaul iuos e, Kėd ain iuo
se, Jon av oj e, Šed uv oj e,
Viln iuj e, Jon išk yj e, Za
rasuose, Druskininkuose,
Žagarėje, Butrimonyse…)
savarankiškai juos visaip
skriaudė, apiplėšė, sulaikė,
kankino ir žudė, juos varė
lauk iš Lietuvos ir taip pat
varė atgal į Lietuvą. Kauno
karo komendantas Jurgis
Bobelis išvystė lietuviams
savitą, naciams nepriimtiną
žydų rūšiavimą: komunis
tinių organizacijų narius ir
kitus bolševikinius veikė
jus patraukti į baudžiamąją
ats ak om yb ę (pav yzd žiui,
sušaudyti); niekuo nekaltus
žydus laikyti gete, versti
neš iot i gelt on ą Dov yd o
žvaigždę ir visaip varžyti;
o žydus apdovanotus Vyčio
kryžiumi, arba savanoriais
įstoj us ius į Liet uv os ka
riuom en ę iki 1919.03.05
laikyti laisvais žmonėmis
(mat yt, su teis e pab ėgt i
nuo getuose laikomų žmo
nų ir vaik ų…) Liet uv os
laik in os ios vyr iaus yb ės,
tad Lietuvos vardu tokius
visai Lietuvai galiojančius
“Žydų padėties nuostatus”
pasirašė J. Ambrazevičius
ir J. Šlepetys. Generaliniai

tarėjai (Kubiliūnas ir kiti)
juos su kitais įstatais išpla
tino po visą Lietuvą, kaip
vis ur gal ioj ant į Liet uv os
laik in os ios vyr iaus yb ės
atliktą teisinį darbą. Net
gi Kauno arkivyskupas J.
Skvir eck as pal aik ė žyd ų
smerkimą, atskyrimą ir ge
tų steigimą.
Užtenka peržiūrėti vieną
laikraštį, “Žemaičių žemė”
Nr.5.
Nor int sus ig aud yt i, ar
LAF Telš ių vad as Jon as
Nor eik a nus ik alt o prieš
žmoniją, paprasčiausia yra
peržiūrėti jo leidžiamą laik
rašt į, “Žem aič ių žem ę”.
Keist a, kad jį min i jūs ų
moksl in ink as A. Rukš ė
nas. Kod ėl jis nep as teb i,
kaip visi pirmieji laikraščio
num er iai išt is ai ir mel a
gingai kursto neapykantą
prieš žydus? Užtenka vieno
dokumento – 1941 m. lie
pos mėn. 25 d. “Žemaičių
žem ė” Nr.5 – įsit ik int i,
kad Jon as Nor eik a nus i
kalt o prieš žmon ij ą. Juk
“Žem aič ių L. Akt yv ist ų
Fronto laikraštis” įvardija
kap. Noreiką, kaip Telšių
apskrities Aktyvistų Fronto
vadą, o savo vedamajame
prim ygt in ai rag in a, “Tad
šalin žydus – nuo senio iki
mažiausio vaiko – šalin žy
dus iš Lietuvos!” Atrodo,
viskas aišku. Kaip Lietuvos
Respublika gali tokį žmogų
laikyti pavyzdžiu?
Betgi supraskime aplin
kybes. Visi Plungės žydai
– 1800 žmonių – išžudyti
liep os 12-13 d., o Telš ių
vyrai – 800, o gal daugiau
– išžudyti liepos 20-21 d.
Liepos 25 d. žodžiai “šalin
žydus iš Lietuvos!” supras
tini vienareikšmiškai, kaip
raginimas žydus išžudyti.
Siaubinga Telšių krašto ne
laimė savo mąstu ir baisumu
prilygintina 2001 m. rugsėjo
mėn. 11 d. Niu Jorką sudre
binusiam terorizmo išpuo
liui, kuriuo visas pasaulis
pasibaisėjo.
O kokios lietuvių nuo
taikos? “Žemaičių žemė”
Nr.5 aprašo 1941 m. lie
pos mėn. 20 d. “Laisvės ir
draugiškumo su Vokietija”
man if est ac ij ą Telš iuos e,
kur ią švent ė daug iat ūks
tant in ė min ia. Reic ho ir
Lietuvos vėliavos pakeltos,
iškilmingos mišios švęstos
Telšių katedroje. Tautinio
darbo apsaugos kuopa žy
giavo eisenos priešakyje,
lydėjo minią į gimnazijos
aikštę, kur kapitonas No
reika pasakė ugningą kalbą,
kad “Naujoji Lietuva nepri
pažins jokio suskaldymo”.
Lauž e deg in o sov iet in es
knygas. Dešimttūkstantinės
Telš ių vis uom en ės vard u
įgaliojo delegaciją Kaune
pasveikinti ir besąlygiškai
remt i Liet uv os laik in ąj ą

vyr iaus yb ę ir priė mė ją
įpareigoti vesti į nepriklau
somybę, remtis Hitleriu ir
kovoti su visokiais priešais
ir kenkėjais. Sekė meninė
dalis. “Pašokta, padainuo
ta, atliktas vienas kitas ko
mišk as num er is.” Reik ia
manyti, vienareikšmiškai,
tai patyčios žydų sąskaita.
Ar jūs čia kažką suprantate
nevienareikšmiškai? Juk tą
nakt į liet uv iai Rain iuos e
išžudė visus Telšių žydus
vyrus.
O kur vokiečiai? Juk nie
kur kitur nacių okupuotoje
Lietuvoje, o gal ir visoje
okupuotoje Europoje, na
ciai neleido tokių organi
zuotų laisvės manifestacijų
(kai kur su karinėmis eise
nomis!), kurias visą mėnesį
po šiaurinę Žemaitiją orga
nizavo Jonas Noreika ir jo
vadovaujami žemaičiai in
teligentai. Telšių apskrities
lietuviai džiaugėsi neįpras
ta savivalda. 1988 m. Tel
šių LAF veikėjas Leonas
Vilutis liudijo sovietų vyk
dytų žudynių tyrinėtojams,
“Vokiečiai į Telšius atėjo
tik kokią liepos 10 d. Tai
aš gerai pamenu, nes vo
kiečiams vadovavo Vitkus,
kuris ankščiau buvo išva
žiavęs į Vokietiją.” Vilutis
savo prisiminimuose rašo:
“Lyg ir buvome bepradedą
normaliai gyventi, nes vo
kiečių kariuomenė Telšiuo
se dar nebuvo pasirodžiusi
- neb ent koks žvalg yb os
dalinys pro šalį retkarčiais
prav až iuod av o. Atr od o,
liepos 10 dieną, vykdamas
į Rytų frontą, buvo užsukęs
vyr. ltn. [Juozas] Vitkus su
savo draugais. Jis anksčiau
buvo čia tarnavęs Lietuvos
kariuomenėje, o vėliau re
patrijavo į Vokietiją. Apie
liepos vidurį į Telšius at
vyko keletas vokiečių ci
vilinės valdžios pareigūnų,
tarp jų ir zond erf iur er is,
kurio turėjo klausyti visa
lietuvių karinė ir administ
racinė valdžia. Apskrities
viršininkui jis pateikė raš
tą, reikalaujantį surinkti ir
perduoti vokiečiams visus
ginklus. Taigi visi ginklai
ne tik mieste, bet ir vals
čiuose buvo suregistruoti
atit ink am oj e byl oj e. Jau
vien tai rodė, kokią vokie
čiai ate it į mums reng ia.
/ …/ Mažd aug liep os 20
dien ą mūs ų part iz an in ė
veikla liovėsi.” Vadinasi,
vokiečiai ėmė valdyti jau
po pagrindinių žudynių, ir
po jų mažai reiškėsi. Žydų
likimą visaip sprendė lietu
viai, kaip rodo šimtai Telšių
apskrities viršininko ir Tel
šių burmistro dokumentų,
kuriuose vokiečių nė kva
po. Pan aš iai, Pak aln išk is
1988 metais rašė, “Tomis
siaubo dienomis vokiečių
Plung ėj e kaip ir neb uv o.
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Pirmomis karo dienomis jų
kariuomenė atėjo ir nuėjo.
Pas il ik o tik du sus kurd ę
vokietukai, nedidelio ūkio,
menkos išvaizdos, be jokių
laipsnių. Vaikščiodavo po
miest ą ir diev ai žin o, ką
veikdavo. Du nereikšmingi
tipeliai. O Plungę tuo tarpu
vald ė liet uv ių kar in ink ų
grup el ė su kom end ant u
kapitonu Noreika viršūnė
je.” “Žemaičių žemė” Nr.
6 panašiai užsimena, kad
liepos 27 d. vokiečių vie
tos kom end ant as atv yk o
į Plungės manifestaciją ir
dar bažnyčioje karštai mel
dėsi vienas vokiečių karys,
gal tas pats komendantas.
Plungės ir Telšių žudynės
neminimos Lietuvos žydų
išž ud yt oj o Eins atz kom
mand o 3 vad ov o Jėg er io
atas kait oj e, nė Liet uv os
par ib io žyd ų išž ud yt oj ų
Tilž ės Eins atz komm and o
teism o liud ij im uos e. Iš
Eins atz grupp e A vad ov o
Štalekerio ataskaitos gali
me suprasti, kad formaliai
už žudynes Plungėje, Tel
šiuose, Mažeikiuose, Bir
žuose ir Šiauliuose atsakė
Latvijos žydų išžudytojų,
Einsatzkommando 2, vie
nas Šiauliuose esantis bū
rys, 100 km nuo Plungės.
Matyt, šis būrys buvo toks
nereikšmingas, ir lietuviai
buv o tok ie sav ar ank išk i,
kad 1968 m. patys vokie
čiai apklausinėjo Zenon ą
Ivinskį išsiaiškinti, kas iš
vokiečių atsakė už Plungės
ir Telšių žudynes. Ar jūs,
visk ą išt yr ę, sus ip až in o
te su vokiečių archyvais?
Vokiečiai kreipėsi į sovie
tus, kurie 1968 m. naujai
apk laus in ėj o liud yt oj us
apie vokiečių dalyvavimą
žudynėse Telšių apskrity
je, tačiau vokiečių vaidmuo
nežymus, lyginant su lietu
vių. Anot liudytojų, Plun
gėje žudynėms vadovavo
būr io vad as Stan isl ov as
Lipčius ir jo pavaduotojas
Povilas Alimas, o apie vo
kiečius tepavyko nustatyti,
kad jie žudikus vaišino. So
vietai okupuotos Lietuvos
arc hyv uos e išv is ner ad o
medžiagos patvirtinančios
vokiečių dalyvavimą.
Žinome, kad apie 1941
m. liep os 18 d. į Rain ių
stovyklą atvyko Telšių LAF
vado Jono Noreikos pava
duotojas Bronius Juodikis
su 50-60 lietuvių partizanų
būriu ir dviem vokiečiais
saug um ieč iais, ryš ių ka
rin ink ais, kur ie steb ėj o
įvykius, atstovavo Reicho
ižd ą ir sav o mal on um ui
pas ir eišk ė, kaip sad izm o
turistai. Taigi, dvi dienas
prieš Nor eik os reng iam ą
švent ę, jo pav ad uot oj as
Juodikis vertė žydus išsi
kast i sau duob es ir šokt i
mirt in ą “veln ių šok į”. O
švenčių naktį juos išžudė.
Užtat vienareikšmiškai su
prant am e Jon o Nor eik os

(793)
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“nesuskaldomą vienybę”.
Tai visų lietuvių vienybė
ne su žydų aukomis, o su
jų žudikais.
Jono Noreikos
mąstymas
netinka Lietuvos
jaunimui
Kaip jūs nus tat yt um ė
te “Žemaičių žemė” Nr.5
ved am oj o “Mūs ų kel ias”
autorių? Vedamojo mintys
savotiškos ir būdingos Jonui
Noreikai. Anot vedamojo,
pirmutinė klaida buvo, kad
Lietuvos pramonė ir preky
ba buvo žydų rankose. O
tai yra Jono Noreikos 1933
m. brošiūros “Pakelk gal
vą, Lietuvi!!!” pagrindinė
mintis. Antra klaida, kad
Lietuva nedraugavo su na
cionalsocialistine Vokietija.
Šią mintį Jonas Noreika iš
puoselėjo 1939 m. “Karde”,
savo straipsnyje “Autoritari
nės politikos vaisingumas”,
kuriame jisai žavėjosi Hit
lerio autoritetu, jo politi
nės programos aiškumu ir
vaisingumu. O trečia klai
da, tai stoka vienybės, jėgų
suskaldymas. Užtat būtina
susitelkti į vieną Lietuvių
Aktyvistų Frontą, kuriam,
kaip žinome, vadovavo Jo
nas Noreika. Ir šalin visus
žydus! Galiausiai piktžo
džiauta Dievo vardu: “Tas
mūsų pastangas tegu lydi
toks darbas, kad prakaitas
lietųsi upeliais per kaktas
ir nugaras, o Aukščiausiojo
ranka palaimins Lietuvą.”
Jon as Nor eik a ats ak o už
šį straipsnį, kaip leidėjas,
kaip jo minčių išmąstyto
jas, ir reikia manyti, kaip jų
autorius.
Kas jums trukdo suvokti,
jog Jono Noreikos mąsty
mas buvo nusikalstamas?
Juk jo bendražygis Dami
jonas Riauka sudarė šitų jo
raštų rinkinį, kurį 2016 m.
išleido Generolo Jono Že
maičio Lietuvos karo aka
demija. Kaip jūs suprantate
Noreikos auksines mintis,
kurias Damijonas Riauka
siūlo gimnazistams, šauk
tiniams, kariams, be jokio
apt ar im o? “Pard uod am as
žydui ar pirkdamas iš jo tu
padidini žydų giminę! Tu
darai skriaudą visai tautai!”
“Tebūna apšauktas parsida
vėliu žydams tas, kurs ran
kas sudėjęs žiūrėtų į naują,
vien ing ą liet uv ių taut os
misiją!” “Nuo pat pasaulio
pradžios viešpatauja įsta
tym as: stipr esn is užm uš a
silpnesnį.” ”Hitlerio veda
ma tauta per kelerius metus
neatsikvėpdama dirbo viena
krypt im i ir jos ats iekt ais
vaisiais šiandien daugelis
turi stebėtis.” “Fašistų pa
grind in is dėsn is įsakm iai
ir kategoriškai skelbia, kad
fašistų partijai italų tauta yra
viskas. Nacionalsocializmo
programa – platesnė. Joje
įvedamas dar rasės grynumo
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momentas.”
Karo akademijos jauni
mui gal nuodingiausi Jono
Noreikos kulto vaisiai yra
jo giesmė šėtoniškam did
vyriškumui, “Trys velniai”.
“Tai buvo lietuviški velniai.
/…/ Draugai tą pavadinimą
davė iš meilės ir pasigėrė
jimo. Kautynėse jie buvo
užm irš ę ang el ų vard us ir
kai norėjo vienu žodžiu pa
sakyti apie kurį nors, kad jis
turi pašėlusią laimę išvengti
mirties, kad jis yra drąsus
ir narsus, tai jam duodavo
velnio vardą.
– Drąsus kaip velnias.
– Gudrus kaip velnias.
– Nebijo nieko, kaip tik
ras velnias.
– Prieš ai jo bij o kaip
velnio.
– Kur pasisuks – velnio
pėdsakus palieka.
– Ir sekasi jam kaip tik
ram liuciferiui.
Kaip jūs tir iat e, kas ir
kod ėl tok iom is mint im is
žavisi, jas net įpiršo Lietu
vos karo akademijai, kaip
auklėjimo priemonę? Jūsų
pažyma labiausiai remiasi
sov iet ų saug um ieč ių pa
rengt om is byl om is. Siū
lom e pirm iaus ia atid žiai
skaityti pačių lietuvių raš
tus, kaip ant ai suk il ėl ių
laikraščius, Jono Noreikos
straipsn ius ir Dam ij on o
Riaukos prisiminimus. Jūs
tvirtinate, kad Povilas Ali
mas atsakingas už Plungės
žydų išžudymą. Betgi D.
Riaukos brolis Liudvikas
paskui dirbo P. Alimui, butų
biuro vadovui. Biuras valdė
okupantų nacionalizuotus
namus ir iš žydų atimtus na
mus. Vėliau pats D. Riauka
dirbo tam pačiam okupantų
biurui ir jį savo straipsnyje
apibūdina, kaip pagrindinį
antinacinės veiklos židinį.
Veikl os esm ė, tai gink lų
rink im as, o pas it ik ėj im o
įrodymas, tai ginklo šven
tas pab uč iav im as. Ar jūs
galėtumėte D. Riaukos pa
klausti, kaip tais ginklais
priešinosi naciams? Ar Lie
tuvos Respublika turėtų D.
Riaukos surinktus ginklus
laikyti “antinaciniais”, ar
verčiau tokiais laikyti šau
tuv us, kur iais než in om i
sovietų partizanai nušovė
Telšių apskrities policijos
vadą, Telšių LAF vado Jo
no Noreikos pavaduotoją,
nekaltų žmonių kankintoją
ir išžudytoją Bronių Juo
dikį?
Straipsnio autorius An
drius Kulikauskas, tyrinė
jantis nevien areikšm iškai
vertinamo Jono Noreikos
(Generolo Vėtros) asmeny
bę ir jo epochą, kviečia dis
kutuoti, pasidalinti prisimi
nimais, asmeninių archyvų
medžiaga žemaičių krašto
žmones, ypač plungiškius,
juolab, kad Plungėje kurį
laik ą yra gyv en ęs J. No
reika.
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Zubovo rūmų priimamasis. Įeina O g i n s k i s ir Č a
r t o r y s k i s. Iš paskos, kiek atsilikdamas, eina K o z l
o v s k i s.
OGINSKIS. Kunigaikšti, prisipažinsiu, aš priblokštas:
Lietuvos laukia Kurliandijos likimas?
Kurliandija dar visai neseniai buvo Lietuvos vasalas.
ČARTORYSKIS. Viskas kažkada kažkuo buvo. Kai
jėgos išsenka, tampama niekuo.
OGINSKIS. Visai niekuo?
ČARTORYSKIS. Per kelis šimtus metų Lietuva praga
nyta ir nugyventa. Manote, prikelsite ją?
OGINSKIS. Galima pamėginti.
ČARTORYSKIS. Nė per šimtą metų nebeprikelsite.
Vadinasi, niekuomet. O Lenkija? Rusijos erelis skleidžia
sparnus. Apglobs ir ją.
OGINSKIS. Kunigaikšti. Aš paskyriau save Lietuvai.
ČARTORYSKIS. Gražu, bet naivu (Pasisukęs į Koz
lovskį.) Ponas Kozlovski, ar ir jūs paskyręs save Lietuvai?
Jūsų viena tėvynė?
KOZLOVSKIS. Mudviejų tėvynė — muzika.
ČARTORYSKIS. Ponai, juokinga. Tėvynių be biudžeto
ir be armijos nebūna.
OGINSKIS. Aš taip nemanau.
ČARTORYSKIS. O nereikia nieko manyti. Mes — Zu
bovo rūmuose, ne muzikuoti čia atėjote.
OGINSKIS. Muzika... be tėvynės.
ČARTORYSKIS. Garbė, vaikštanti su atkišta ranka —
tai norite pasakyti?
KOZLOVSKIS. Kunigaikšti, jūs puikiausiai žinote, kaip
tarnauti Rusijos armijai ir jos biudžetui. Pamokykite.
ČARTORYSKIS (suima Oginskį už alkūnės). Mano
patarimas toks: sutikite su viskuo. Tik taip gausite tai, dėl
ko jūs atvykote.
OGINSKIS. Aš savo karaliui Stanislovui…
ČARTORYSKIS. Pamirškite tą savo karalių.
OGINSKIS. Aš protestuoju.
KOZLOVSKIS. Brolau, čia ne vieta protestams. Štai
durys atsiveria — gana brangiai.
VII PAVEIKSLAS
Su triukšmu prasiveria durys, pasirodo Z u b o v a s.
ZUBOVAS. Jūs trise? Visa lenkų partija.
ČARTORYSKIS. Nepavėlavome, grafe.
ZUBOVAS. Jau ruošiausi išeiti pro užpakalines duris.
KOZLOVSKIS., Sugautume jus ir ten.
ČARTORYSKIS. Mudu su ponu Kozlovskiu palydė
jome grafą, kad nepasiklystų. (Oginskiui.) Nuoširdžiai
linkiu susitarti.
ZUBOVAS. Be muzikinio akompanimento?
ČARTORYSKIS. Oginskis tikisi rasti jį pas jus, grafe.
ZUBOVAS. Manoji muzika — patrankos. (Juokiasi). Ir
net instrumento čia nėra.
Čartoryskis su Kozlovskiu pasišalina, Zubovas įsiveda
Oginskį į savo menę.
ZUBOVAS. Grafe, matyt, neverta gaišti laiko. Jūsų
rūpestis, kiek mes jį suprantame, mums įkandamas. Buvę
dvarai Lietuvoje?
OGINSKIS. Tie dvarai man labai brangūs, jie — gimi
nės palikimo.
ZUBOVAS. Būkime atviri: jie brangūs jums kaip pra
gyvenimo šaltinis.
OGINSKIS. Ką čia slėpti.
ZUBOVAS. Likote plikas kaip tilvikas, taip sakant?
Lenko likimas mūsų amžiuje.
OGINSKIS. Lietuvio.
ZUBOVAS. Vadinasi, dvigubo lenko.
OGINSKIS. Grafe Zubovai, dvigubo žaidimo aš ne
žaisiu.
ZUBOVAS. Lenkiškas honoras ir lietuviška fanaberija.
Du viename flakone. Prasti kvepalai. Jokia save gerbianti
dama jais nesikvėpintų. O mūsų motinėlė — tai visų da
mų dama.
OGINSKIS. Neturiu ko pasakyti.
ZUBOVAS. Jums nėra ką sakyti. O štai mes turime ką.
Pamėginsiu trumpai: motinėlė pareiškė pageidavimą turėti
slavų Orfėją savo dvare. Kaip žiūrite į tai?
OGINSKIS. Labai netikėtas pasiūlymas.
ZUBOVAS. Apsidairykite, kiek žemių, oho-ho-ho! Ir
badas į akis nežvelgia. (Pamoja prie durų stovėjusiam
liokajui, tas atneša taures vyno.) Pakelkime taurę už mūsų
žemes ir mūsų dvarus. (Išgeria vienas.) Bet jūs nesutinka
te? Matau.
OGINSKIS. Aš atvykau su savo karaliaus įgaliojimais,
juos turiu ir grąžinti.
ZUBOVAS. Tada — kitas, menkesnis variantas. Mūsų
didžiojo pirmtako Petro Pirmojo paliepimas — vystytis
Europos kryptimi. Einant šia kryptimi kaimynai — grynas
galvos skausmas. Nesupranta Rusijos didybės, jos istorinės
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misijos. Šiame kelyje stovi ir Žečpospolita. Irstanti, griū
vanti, supuvusiomis kojomis. Joje nebėra jokios tvarkos,
pavojinga turėti tokį kaimyną. Gali užgriūti.
OGINSKIS. Žečpospolita nekelia pavojaus jokiam
kaimynui.
ZUBOVAS. Ką jūs sakote?! (Juokiasi). Už tai verta dar
kartą pakelti taurę. (Vėl išgeria).
Jau nekelia? Kokia įdomi naujiena. Motinėlei valdovei
ji patiks. (Rūsčiai, palinkęs prie Oginskio.) Prasti reikalai,
grafe?
OGINSKIS. Aš taip nesakyčiau.
ZUBOVAS. Ir nereikia nieko sakyti. Žemė po kojomis
dega. Neleisime! Pelenais Europos nepaleisite. Mes nelei
sime. Ir jus pačius nuo jūsų pačių išgelbėsime.
OGINSKIS. Mums nenorint?
ZUBOVAS. Sienos jūsų kiauros, pro jas vien skersvėjai
ir audros į Rusiją veržiasi. Nepatinka tai Rusijai. Susarg
dins.
OGINSKIS. Mane apiplėšė Rusijos vardu.
ZUBOVAS. Maža kas kieno vardu ką padarė. Netikė
kite.
OGINSKIS. Dvarai nebe mano.
ZUBOVAS. Bet jūs čia. Jūsų lūpos sulipo, grafe. Gurkšnį
tauraus vyno? Gerai. Rusija gailestinga. Nekankinsime. Jūs
atgausite savo dvarus ir žemes. Iki mes ateisime, galėsite
pavaldyti.
OGINSKIS. Jos didenybė suteikė man vilties…
ZUBOVAS. Jos didenybė suteikia vilties. Taip. O juodas
darbas tenka man. Jums pasisekė: polonezas, Stanislovo
Augusto laiškas. Valdovę jausmai apvaldė. Ką gi, ir ga
lingųjų pirmoji meilė nerūdija. Grafe, jums pasisekė, net
pavydu.
OGINSKIS. Ir jūsų dėka, dėkoju.
ZUBOVAS (juokiasi). Jūsų asmeninio indėlio per ma
ža.
OGINSKIS. Atsiprašau?
ZUBOVAS. Jūsų melodijos dabar nebe jūsų.
OGINSKIS. Atleiskite?
ZUBOVAS. Muzika kuriama dangaus sferose? Taigi. Į
žemę ji nukrenta. Taigi. Kaipo vaisius.
(Ūmai pasisukęs atkiša Oginskiu vyno taurę.) Išgerkite.
Antraip nesuprasite, kad tokiais vaisiais reikia dalintis.
OGINSKIS. Pokalbis man tampa panašus į kelią džiun
glėse.
ZUBOVAS. Rusija tam tikra prasme — džiunglės. Ir
dabar mes prie ženklo, kur užrašyta: „Įnašas į imperijos
iždą”. Koks jūsų įnašas?
OGINSKIS. Polonezas, kiek suprantu.
ZUBOVAS. Juokaujate! (Paimdamas nuo stalo raštą.)
Štai raštas lietuvių konfederatams. Jis deramai paruoštas.
Imperatorė jį pasirašys, kai tik bus aiškus jūsų įnašas. (Pa
duoda raštą Oginskiui.) Jūs tapsite Žečpospolitos, tai yra
jūsų tariamos Lietuvos iždininku.
OGINSKIS. Kuo? Aš neturiu jokio supratimo… Jokių
įgaliojimų iš savo karaliaus.
ZUBOVAS. Stanislovas Augustas suteiks jums bet ko
kius įgaliojimus, kurie bus naudingi Rusijai. Jums belieka
pasirašyti. Motinėlė laukia. Juk negalite jai prieštarauti,
ar ne taip?
OGINSKIS. Neturiu supratimo…
ZUBOVAS. Turite. Motinėlė prašė jūsų neskriausti,
man jos prašymas — įsakymas. Jeigu jūs nepasirašysite,
ji labai nuliūs, o tada nubaus ir mane. Aš nemėgstu būti
baudžiamas… Jūsų akyse blizga klausimas: Iš kur aš, pli
kas kaip tilvikas, gausiu pinigų Rusijos iždui? Atsakau: iš
tos nedidelės valdžios, kurią mes jums suteiksime. Val
džios be pinigų nebūna. O pinigai iš kur? — klausia jūsų
akys. Atsakau: iš dėkingumo. Rusijos valdovė ir jūsų vis
dar karalius paskiria grafą Mykolą Kleopą Oginskį Žeč
pospolitos iždininku, o šis, juo tapęs, atsidėkoja Rusijos
imperijai už paslaugą.
OGISNKIS. Kaip?
ZUBOVAS. Savaime aišku: iš Žečpospolitos iždo.
OGINSKIS. Tai … Grafe… negarbingas sandėris.
ZUBOVAS. Įdomus sandėris. Žečpospolitos finansai
siaubingos būklės, ir kaip grūdai byra iš kiauro maišo.
Nykstančios valstybės pinigai nyksta nežinia kaip ir kur.
Biudžeto likučiai plaukia nusikaltėliams, ginklams. Mums

tai nepatinka. Jūsų uždavinys bus paprastas. Jūs suteiksite
nykstančių finansų srautui muzikinę temą — kryptį. Kryptį
į Peterburgą. Viskas.
OGINSKIS. Viskas?
ZUBOVAS. Viskas jūsų jėgoms.
OGINSKIS. Į Peterburgą… O kiek asmeniškai jums?
ZUBOVAS. O tai, grafe Mykolai Kleopai, negarbingas
klausimas.
OGINSKIS. Kuo jūs mane laikote, grafe Zubovai?
ZUBOVAS. Grafe Oginski, mes laikome jus garbingu
žmogumi.
Gęsta šviesos
VII PAVEIKSLAS

Varšuva, Karalių pilis. Stanislovo Augusto darbo ka
binetas.
OGINSKIS. Jūsų didenybe, prieš jus — nusikaltėlis.
Oginskis puola prieš Stanislovą Augustą ant kelių.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Peterburgas atėmė iš
jūsų jėgas, grafe?
OGINSKIS. Sąžinę, karaliau.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kol jūsų nebuvo, sąžinės
mūsų karalystėje nebeliko. Kelkitės.
OGINSKIS. Jūsų didenybe, man teko prisiekti ištiki
mybę Jekaterinai.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ką jūs sakote? Niekin
ga.
OGINSKIS. Niekinga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Baisu.
OGINSKIS. Baisu.
STANISLOVAS AUGUSTAS (juokiasi). Kitados tai
teko padaryti ir man! Mudu dabar lygūs.
OGISNKIS. Aš prisiekiau nemeilėje, karaliau, tai visai
kas kita.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Meilėje ar nemeilėje —
priesaika yra priesaika. (Ūmai keisdamas toną). Kitkas
svarbu: atvedėte armiją, grafe?
OGINSKIS. Dvi kuopas, karaliau.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Tai tokia priesaikos Je
katerinai kaina?! Du šimtai vyrų? (Juokiasi) Tai tau armija!
Su ja turgaus minios neišvaikysi.
OGINSKIS. Bet ir toji armija, pasiekusi Varšuvą, pa
sklido kaip žydo bitės. Nerandu net vadų.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Štai taip. Štai taip visur
ir viskas. Mūsų vargo karalystė — kiauras maišas. O jūs
— apie sąžinę. Aš ant penkių pirštų nebesuskaičiuoju išti
kimų sau pavaldinių. (Ima vyno taurę.) Už tai verta išgerti,
grafe. (Paduoda Oginskiui taurę.) Girdėjote, prancūzai ką
tik nukirto galvą savo karaliui.
OGINSKIS. Apie tai kalba visos karčemos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Nukirto demokratiškai.
Padugnės. Kažkokiu įstrižu peiliu. Net paprasto kirvio gaila
buvo. Tautos valia. Tauta visuomet teisi.
OGINSKIS. Ji raudos kruvinomis ašaromis.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Tik galvai kokia iš tos
raudos nauda? (Karčiai juokiasi.) Mes šitai įrašėme sa
vojoje konstitucijoje: Tauta visuomet teisi. Ji turi tą pačią
teisę į mano galvą.
OGINSKIS. Niekinga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš apsisprendžiau.
OGINSKIS. Dėl ko, jūsų didenybe?
STANISLOVAS AUGUSTAS. Dėl garbingos išeities.
Ir pabaigos.
OGINSKIS. Mano karaliau?!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Dabartis nemato savęs
veidrodyje. Aš — pamačiau. Pamačiau, koks esu niekin
gas. Kad būčiau kiek mažiau niekingas, atliksiu atpirkimo
ožio vaidmenį.
OGINSKIS. Ožio?
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kuo jums nepatinka
ožys, grafe? Irgi juk Dievo padaras. Du šimtus metų Žeč
pospolita, visi Seimai varė mus į šią dieną. Ji atėjo. Kas
kaltas? Kaip klausia dabartis? Kaltas turi būti vienas. Tegul
bus paskutinysis karalius. Grafe?
OGINSKIS. Tai negarbinga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ožys — garbingiausias
padaras. Tegul mane apkaltina visomis baisiausiomis nuo
dėmėmis. Tai aš ožys, aš — kaltas.
OGINSKIS. Garbinga būti vieninteliu ir nepakartoja
mu.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Argi aš ne tas?
Kažkas pasibeldžia. Iš anapus durų balsas: „Jūsų di
denybe! Hugas Kolontajus”. Nesulaukus atsakymo, durys
plačiai prasiveria. Įeina K o l o n t a j u s.
OGINSKIS. Štai tas vienintelis ir nepakartojamas.
KOLONTAJUS. Karaliau. Aš atėjau pranešti.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kad jie ateina mano
galvos? Tai tauta.
Bus daugiau.
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Lilijos Valatkienės fotoparodaprojektas „Išrinktieji“ Plungės
viešojoje bibliotekoje

Arvydas Juozaitis

Justino Marcinkevičiaus
ideologija

Gruodžio 15 d., šeštadienį, 13 val. Plungės viešojoje bibliotekoje laikro
dinėje bus atidaroma žurnalistės ir fotografės Lilijos Valatkienės fotogra
fijos paroda „Išrinktieji“ ir pristatytas fotoalbumas.

Pradėti noriu iš atstumo - nuo Henriko Radausko eilėraščio „Žodis”.
Man atrodo, kad jis - tai raktas į Justiną Marcinkevičių.
Jie kirviu sukapojo žodį,
Užrakino vario raktu,
O jis mūro akmenį skrodė
Nemirtingo žingsnio taktu.
Prieš jį puolė javai ant kelių
Ir nutilo paukščiai, kada
Jis aidėjo aklų trobelių
Sidabrinės dainos gaida.
Jį už ančio nešėsi vaikas
Vakarų aušros ramume,
Jį augino didelis Laikas
Šaknimis po gruodžio žeme.
Saulė pramušė plutą švino,
Sultys ėmė ūžt kaip kadais,
Šakomis padange užtvino
Ir užpylė žemę žiedais.
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Lilija Valatkienė.

„žemaičių saulutės“ esė

Šis eilėraštis trenkė kaip žaibas - trenkė tiesiai į visą manyje gyvenančią Jus
tino Marcinkevičiaus kūrybą. Į „Mindaugą” trenkė, ir į „Mažvydą” trenkė, ir į
„Daukantą”.
Taip jau nutiko, kad tai nutiko vieną XXI amžiaus dieną, 2018 metų pavasarį,
po Vilniaus knygų mugės padariau atradimą. Mugės užkulisiuose nuskambėjo
žodžiai: „Pasiruošei, tai dabar ir parašyk”. Apie ką? Apie Justiną. Taip pasakė
Valentinas Sventickas.
O kalbėjomės mes po LRT Forumo, kampe, kuriame ką tik buvau baigęs ve
dėjauti pristatant knygą apie Justiną Marcinkevičių. Buvo baisios atsakomybės
valanda, nes kalbėti teko šalia Viktorijos Daujotytės ir Valentino Sventicko - švent
vagiškas buvo užsiėmimas.
Ir vis dėlto tokia buvo atradimų valanda. Tą dieną supratau kaip niekad aiškiai
ir pamačiau itin ryškiai: ištikimybė lietuviškam žodžiui yra pati didžiausia lie
tuviška ideologija. Justinas šiai ideologijai tarnavo, paskyrė jai gyvenimą ir net
sukūrė tą ideologiją. Net daugiau negu Maironis ar Salomėja Nėris, šiedu skirtingų
lietuvybės polių genijai. Nes jiedu kūrė pasaulį ne vien iš žodžių, o iš vaizdinių ir
jausmų. O Justinas Marcinkevičius? Žodžiai, žodžiai, žodžiai. Pasaulis kaip žo
džiai. Lietuvių pasaulis -- lietuviško žodžio. Tai toks mūsų Justinas. Jis vainikavo
pusantro šimto metų lietuviško žodžio ideologiją.
„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies
pagrobimui - nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga,
kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pa
saulio ir pačių širdies labirintais.”
Štai kaip gudriai jis pasakė. O juk kalbėjo apie knygą kaip lietuvišką knygą,
žodžių knygą. Visa kita - visa, kas lietuviška - gali gyventi ir be knygos. Net dainos
- be knygos, o jau nekalbant apie dievdirbystę, tapybą, menus ir architektūrą.
Lietuvių kalbos valstybė kilo iš knygnešių sąjūdžio, vadinasi, ir iš S. Daukanto,
o ypač iš M. Valančiaus. Kalbos ideologija mums yra svarbiausia. Prarandi ūpą
ir norą kalbėti lietuviškai -- nebeturi tėvynės. Nebetenki ir valstybės. Ir tada visi
pasiteisinimai, kad „vis vien lieku lietuviu” - netiesa. Saviapgaulė.
Šiais globalaus blaškymosi laikais, kai galva blaškosi daugiau negu kūnas,
mūsų Justinas vainikuoja Lietuvos valstybės prasmę.
Lietuvių kalbos valstybę.
„Kaip himnas gimtajai kalbai skamba garsioji Mikalojaus Daukšos prakalba
„Į malonųjį skaitytoją” iš jo „Postilės” (1599 m.). Nieko gražesnio, pakilesnio,
tauresnio apie lietuvių kalbą nerandu visoje mūsų raštijos istorijoje”
Taigi - prisiminkime, ką toji amžių postilė mums sako:
„Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių
stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir
palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios mei
lės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą
– sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus
saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.
Tokia didžioji JUSTINO MARCINKEVIČIAUS IDEOLOGIJA.

Lilija Valatkienė – žur
nalistė, fotomenininkė su
reng ė fot og raf ij ų par od ą
„Išr inkt iej i“, išl eid o fo
toa lb um ą „Išr inkt iej i“,
pagamino šiuolaikinių dai
lininkų kūrinių edukacines
dėl ion es. Šį fot og raf in į
proj ekt ą aut or ė pris tat ė
Liet uv os dail in ink ų są
jungos galerijoje Vilniuje
2017-ųjų lapk rit į, atid a
rydama dailininkų psicho
log in ių port ret ų par od ą
„Išrinktieji“. Nuo to laiko
jis keliauja per Lietuvą.
Parodos branduolį suda
ro L. Valatkienės sukurta
did el io form at o fot og ra
fij ų eksp oz ic ij a. Tai gar
sių šiand ien os Liet uv os
dailininkų, dailėtyrininkų
portretai, taip pat patalpin
ti ir išleistoje fotoknygoje.
Parodoje portretai jungia
mi į segmentus-koliažus ir
savotiškai dekonstruojami,
juos pad eng iant dėl ion ės
(„puzzle“) raštais. Parodos
lankytojai kviečiami atpa
žinti / susipažinti, kokios
Lietuvos dailės asmenybės
slepiasi šiuose paveiksluo
se, skatinant dailininkų, jų
veidų ir kūrybos žinomumą
plačiojoje visuomenėje.
Dėlionės principas pa
sikartoja ir edukaciniuose
užsiėmimuose – moksleiviai
(ir kiti pageidaujantys) turi
galimybę sudėlioti įvairių
„Išrinktųjų“ dailininkų dar
bų reprodukcijas. Eduka
cijos dalyviai kai kuriose
bibliotekose ir muziejuose
taip pat buv o kvieč iam i
sukurti savo pačių kūrinius
„Išrinktųjų“ kūrybos inspi
ruotomis temomis, čia pat
galerijoje įrengtoje kūrybi
nėje dirbtuvėje.
Knygoje „Išrinktieji“ pa
talpinti dailininkų portretai
ir sentencijos dar labiau su
asmenina šį meno pasauliui

reikšmingą darbą.
Paroda ir edukaciniai už
siėmimai sėkmingai keliauja
per Lietuvos galerijas. Ji bu
vo eksponuota Vilniuje dai
lininkų sąjungos galerijoje,
Panevėžio fotografijos gale
rijoje, Birštono „Kurhauzo“
galerijoje, Kauno M. Žilins
ko galerijoje, Jonavos kultū
ros centre, Širvintų kultūros
centre, Trakų rajono Rūdiš
kių viešojoje bibliotekoje,
Veisiejų regioninio parko
lankytojų centre, Pagėgių
viešojoje Vydūno bibliote
koje, Klaipėdos dailininkų
sąjungos galerijoje, Telšių
Kar ol in os Pran iausk ait ės
bibliotekoje. Gruodžio 6-7
dienomis „Išrinktieji“ atke
liavo į Plungės biblioteką.
Plung ė - dvyl ikt oj i šios
parodos stotelė. Gruodžio
15 d. 13 val. Plungės vie
šojoje bibliotekoje (Parko
g. 7) įvyks fotomenininkės
Lilijos Valatkienės kūrybos
popietė, kurioje bus išsamiai
pristatyta paroda ir knyga
„Išrinktieji“, fotomenininkė
praves edukaciją „Sudėliok
meną“.
Po Plungės „Išrinktieji“
kel iaus į Šiaul ių, Radv i
lišk io, Birž ų, Anykšč ių,
Šakių, Druskininkų, Taura
gės, Šilutės bibliotekas bei
muziejus.
2018-ųjų metų Vilniaus
knyg ų mug ėj e Lil ij a Va
latk ien ė buv o kviest in is
svečias. Knygų šalies pro
gramoje ji vedė edukaci
nius užsiėmimus „Sudėliok
meną“ su Lilija Valatkiene“.
Užsiėmimuose dalyvavo
per 700 žmonių. 2018-ai
siais L.Valatkienė su meno
edukacija dalyvavo sostinės
„Skaitymo festivalyje“.
Apie projektą „Išrinktie
ji“ savo siužete pasakojo
LRT „Pan or am os“ laid a,
buvo publikuoti straipsniai

portale bernardinai.lt, žur
nale „Dailė“, apie jo sėkmę
rašė visi rajonų ir miestų
laikraščiai, kuriuose lankėsi
„Išrinktieji“.
Menotyrininkė Evelina
Jan uš ausk ait ė-Krup av ič ė
pažymėjo, kad žurnalistės
ir fotografės Lilijos Valat
kien ės, dirb anč ios men o
srit ies plotm ėj e, proj ek
tas „Išrinktieji“ pripažintas
nep ap rast u įvyk iu men o
pas aul yj e, – pag arb os ir
padėkos Lietuvos kūrėjams
išreiškimu.
Menotyrininkė Austėja
Mikuckytė-Mateikienė savo
straipsnyje „L.Valatkienės
projektas „Išrinktieji“. Žai
dybinis elementas“ publi
kuotame portale bernardi
nai.lt konstatuoja: „Lilija
Valatkienė iš tiesų kūrybin
ga ir originali autorė. Kone
kiekvienas jos inicijuojamas
meno įvykis sunkiai apibrė
žiamas, vargiai įspraudžia
mas į įprastas kategorijas
ir sąvokas. Štai vasarą L.
Valatkienė buvo atidariusi
savo vieno paveikslo „Lie
tuva – struktūrinė formulė“
parodą, papildytą archyvi
niais dokumentais.
Šį sykį L. Valatkienė me
nui patiesė raudoną kilimą.
Ant drobės atspaustose nuo
traukose – Lietuvos dailės
lauko dalyvių portretai.
Dar vien a men in ink ės
iniciatyvų tendencija – ben
druomeniškumas. Kaskart
aut or ės reng in iai tamp a
tikr a švent e kult ūr os at
stovams, kur užverda dis
kusijos, mezgasi ir tvirtėja
kontaktai. Autorė taip pat
vis ad a apj ung ia vaizd o
ir žod žio kalb ą, kur ia jų
sintezę. Matyt, vienintelis
tinkamas žodis, apibūdinti
L.Valatkienės veiklai – ne
standartas“.

