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„Skaitīmā že mai tėškā“ Plun gė je
Lap kri čio 13-14 d. Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je jau sep tin tus me tus iš ei lės vy ko at ran ki nis ra-

jo ni nis že mai tiš kų skai ty mų kon kur so tu ras. Pir mą ją die ną var žė si prieš mo kyk li nu kai bei pra di nu-
kai, o ant rą ją – vy res ni mo ki niai bei su au gu sie ji. Lap kri čio 17 d. bu vo tik ra šven tė – pri zi nes vie tas 
lai mė ju sių skai to vų pa si ro dy mas vi suo me nei. O lap kri čio 30 d. pri zi nin kai at sto va vo Plun gei fi na li-
niuo se skai ty muo se Skuo de, kur pel nė ne ma žai ap do va no ji mų.

ŽemaitiškiskaitymaiPlungėsVB:direktorėV.Skierienė(kairėje)irvyr.bibliotekininkė
D.Domarkienė.

KristinosPaulauskaitėsnuotr.

Vyresniųjųmoksleiviųkompozicijosatlikėjai–Plungės„Saulės“gimnazijosIVgklasės
skaitovai.

KristinosPaulauskaitėsnuotr.

Plateliųgimnazijosfolkloroansamblis.

IštraukaišV.Daujotėsdvikalbėsknygos„Tatāpariejau/
Taiparėjau“(Vilnius,2015m.).Pagalšiąknygąmokytoja
R.Barniškienėparengėkompoziciją,kuriąatliko„Sau
lės“gimnazijosmoksleiviai.

Jaunimokompozicijųnominacijoslaimėtojai–Plungės
lopšeliodarželio„Nykštukas“priešmokyklinės„Druge
lių“grupėsvaikųpulkas...

Tra di ci niai 
skai ty mai

Ir šie met už si re gist ra vo 
gau sy bė skai to vų. Jiems 
ver tin ti bu vo su da ry ta ko
mi si ja: Ša tei kių pa grin di nės 
mo kyk los lie tu vių kal bos 
mo ky to ja Li da Pui do kie nė 
(pir mi nin kė), Plun gės ra jo
no sa vi val dy bės Švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky riaus 
ve dė jas Gin tau tas Ri mei
kis bei to pa ties sky riaus 
vy riau sio ji spe cia lis tė In
gri da Uz ne vi čiū tė, gar si 
Klai pė dos žur na lis tė Ja ni na 
Zvon ku vie nė bei Plun gės 
tech no lo gi jų ir ver slo mo
kyk los li tu a nis tė Dia na 
Gend vi lie nė.

Ren gi nį ve dė Plun gės 
vie šo sios bib lio te kos (VB) 
In for ma ci jos, ino va ci jų ir 
mo ky mo cen tro edu ka to rius 
Pau lius Ga dei kis, ku riam 
pa si keis da mos tal ki no Plun
gės Se na mies čio mo kyk los 
de šim to kės Ga bi ja Kup ry tė 
bei Ie va Pi li taus kai tė.

Šeš ta die nio skai ty mų 

šven tę pra dė jo Pla te lių gim
na zi jos fol klo ro an sam blis 
(va do vas Ai va ras Al mi nas). 
Jau nų jų dai ni nin kų at lie
ka mos tra di ci nės tęs ti nės 
že mai tiš kos dai nos („Lie to
vuos bruolē i vai na juo jė“, 

„Šiau rės viejē baisē ūžė“ 
ir ki tos) tie siog su dre bi no 
oran že ri jos, ku rio je įkur ta 
VB skai tyk la, sie nas (G. 
Kup ry tė: „maž nė stuo ga 
ne nu kie lė!..“), o Ad ri jus 
Al mi nas tran kią me lo di ją 

pa gro jo ban do ni ja, tik rai 
su dė tin gu in stru men tu.

P. Ga dei kis pri mi nė dvi 
pir mą sias skai ty mų die nas: 
„Dvė dė i nas šėn sa vai tė ūžė 
ė šor mo lia va tuo ki gausībė 
žmuo niū – čiut ba so tal pė
nuom.“ Ve dė jai pri mi nė, 
kad šį skai to vų kon kur są 
or ga ni zuo ja bib lio te ka, tad 
svei ki ni mo žo džiui pa kvie tė 
di rek to rę Vio le tą Skie rie nę. 
Įstai gos va do vė pa si džiau gė 
skai ty mais, o ypač tuo, kad 
skai to vai ir jų mo ky to jai 
pa si ren ka vis ge res nius 
bei įvai res nius že mai tiš kus 
teks tus.

Su si rin ku siuo sius pa
svei ki no ir Plun gės ra jo no 
sa vi val dy bės me ras Aud rius 
Kli šo nis. Jis pri mi nė, kad 
Lie tu vo je yra pen ki enog ra
fi niai re gio nai, ku rie stip riai 
ski ria si. Me ras sa kė si dar 
prieš ren gi nį kal bė jęs su 
di rek to re, kad plun giš kiams 
bū tų įdo mu pa si klau sy ti, 
kaip šne ka dzū kai, kad jie 
ga lė tų nu va žiuo ti į jo gim
tą jį Ro kiš kį ar Ute ną (be je, 

2013ai siais – Tar mių me
tais – bu vo su reng ta daug 
įdo mių ren gi nių, pvz., tų 
me tų rug pjū čio 24 d. Pa ku
tu vė nuo se vy ko kon cer tas 
„Gy ve no kar tą Aukš tai tis, 
Dzū kė, Su val kie tis ir Že
mai tis“, ku rio me tu tar miš
kai šne kė jo, de kla ma vo ir 
dai na vo dzū kė Ve ro ni ka 
Po vi lio nie nė, že mai tis plun

giš kis Pet ras Vyš niaus kas, 
aukš tai tis tei si nin kas bei 
po li ti kas Si gi tas Me ce li
ca ir su val kie tis po li ti kas 
Al gi man tas Va ka ri nas – 
K.V.). Me ras A. Kli šo nis 
įtei kė pa dė kos raš tus šių 
skai ty mų or ga ni za to riams: 
VB Var to to jų ap tar na vi mo 
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„Skaitīmāžemaitėškā“Plungėje

„Žemaitē/Žemaičiai“(Vil
nius,2018m.)–naujausia
žemaičiųgrožinėsliteratū
rosantologija.

Suaugusiųjųgrupėjeirvėl
niekasneprilygoA.Miku
tienei.

PlungėsmerasA.Klišonis.

DarželinukųnugalėtojaiPlungėslopšeliodarželio„Vytu
rėlis“auklėtiniaiG.AntanavičiūtėirV.Vainauskas.

Geriausiaspradinukų
skaitovas–PlungėsSena
miesčiopagrindinėsmo
kyklospirmokasRaffaelis
Cotticelli.

59klasiųskaitovųnugalė
tojas–Plungėsakademiko
AdolfoJucioprogimnazijos
aštuntokasN.Raudys.

1012klasiųgrupėjege
riausiapripažintaAlsėdžių
StanislovoNarutavičiaus
gimnazijosdešimtokėB.
Miliūtė.

sky riaus ve dė jai Ge no vai tei 
Ma te vi čiū tei, šio sky riaus 
vy res nia jai bib lio te ki nin
kei Da liai Do mar kie nei, P. 
Ga dei kiui ir di rek to rei V. 
Skie rie nei.

Ga bi ja dė ko jo jau mi
nė tiems Švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus dar buo
to jams G. Ri mei kiui bei I. 
Uz ne vi čiū tei („dė dėlē gražē 
so ta ram ė dar bou je muos 
so part nerēs...“), o Pau lius 
pri mi nė, kad že mai tiš kų 
skai ty mų Plun gė je ini cia
to rė bu vo Plun gės že mai čių 
kul tū ros drau gi ja „Gon din
ga“. Ga bi ja dar pa dė ko jo 
Ze no nui Gra maus kui, „kat

ras īr ož kė i tie jės že mai
tis, truop nos sa va tar mies 
ke ra vuo tuos, jau sep tin tus 
me tus mu mis rem.“

Po šių trum pų kal bų, 
svei ki ni mų bei pa dė kų ve
dė jai pra dė jo kvies ti į sce ną 
kon kur so pri zi nin kus. Šie 
ro dė sa vo su ge bė ji mus, 
di rek to rė V. Skie rie nė skai
to vams bei jų mo ky to jams 
tei kė di plo mus ir do va nas, o 
G. Ri mei kis ir I. Uz ne vi čiū
tė tei kė pa ska ti na muo sius 
pri zus. Klau sy to jai įdė miai 
klau sė si vi sų skai to vų, iš
sky rus Plun gės „Sau lės“ 
gim na zi jos at sto vus, ku rie 
tą dien bu vo iš va žia vę į eks
kur si ją...

Skaitymų
ge riau sie ji

Skai to vai bu vo su skirs
ty ti pa gal am žiaus gru pes. 
Bu vo ir pa vie nių da ly vių, 
ir ma žes nių ar di des nių 
„kom pa ni jų“. At ski rai bu
vo ver ti na mi kom po zi ci jų 
at li kė jai, kai skai to mi ne 
at ski ri kū ri niai ar jų iš trau
kos, bet sa vo tiš kos teks tų 
„dė lio nės“. Šie met kom
po zi ci jų skai to vai bu vo 
su skirs ty ti į dvi gru pes: 
prieš mo kyk li nių ug dy mo 
įstai gų, prieš mo kyk li nių 
ug dy mo gru pių, 14 kla sių 
da ly vių bei vy res nių jų skai
to vų gru pes.

Pir mo jo je kom po zi ci jų 
gru pė je nu ga lė jo Plun gės 
lop še liodar že lio „Nykš
tu kas“ prieš mo kyk li nės 
„Dru ge lių“ gru pės auk lė
ti niai Ig nas Ki ja ni nas, Si
mas Uba vi čius, Do mas Za
gors kis, Pi jus Ma či jaus kas, 
Emi lis Kon tri mas, Are ta 
Ston ku tė, Da nie lė Zep čiu
kai tė, Da nie lė Ge lum bic
ky tė, Ni da Gal mi nai tė, Ur tė 
Ra vic kai tė, Lie pa Rim ku
tė ir Ur tė Al mi nai tė. Vai
kai pa pa sa ko jo ne ži no mo 
au to riaus su kur tą is to ri ją 

„Žuo delē nuo var giou nu
gin tė“ (skai to vus pa ruo šė 
prieš mo kyk li nio ug dy mo 
pe da go gė Vi li ja Vir ši lie nė). 
Ir Skuo de šie vai kai ga vo 
pri zą už pui kų pa si ro dy mą 
(tie sa, kon ku ren tų Skuo de 
jie ir ne tu rė jo, nes ten bu vo 
vie nin te liai...).

Vy res nių jų gru pė je kom
po zi ci ją „Tatā pa re jau“ 
pa gal Vik to ri jos Dau jo tės 
kny gą „Tatā pa rie jau / Tai 
par ėjau“ at li ko Plun gės 
„Sau lės“ gim na zi jos IVg 
kla sės skai to vai Ra min
ta Nar mon tai tė, Eve li na 
Pet ruš ke vi čiū tė, Ak vi lė 
An driu se vi čiū tė, Ka ri na 
Ei din tai tė, Ka ri na Vil kai
tė, Sa man ta Lu ko šiū tė ir 
gi ta ris tas Pau lius Vil nius 
(mo ky to ja Ri ta Bar niš kie
nė). Tiek Plun gė je, tiek 
Skuo de tai bu vo vie nin te lė 
vy res nių jų at lik ta kom po
zi ci ja, bet tik rai ne leng va 
bū tų kaž kam su si rung ti 
su kū ry bin gos mo ky to
jos ug do mais ta len tin gais 
auk lė ti niais, daug kar ti niais 
skai ty mų nu ga lė to jais. Tie
sa, Plun gė je skai to vams 
skir ta pir ma vie ta, o štai 
Skuo de keis tu ir ne lo giš
ku ko mi si jos spren di mu 
plun giš kiams „už pui kų 
pa si ro dy mą, už teks to pa
si rin ki mą“ (sic!) skir tos tik 
pa dė kos, nes ne bu vę jų su 
kuo pa ly gin ti...

Prieš mo kyk li nių ug dy
mo įstai gų ir prieš mo kyk
li nių ug dy mo gru pių ka te
go ri jo je nu ga lė to jais ta po 
Plun gės lop še liodar že lio 
„Vy tu rė lis“ skai to vai Ga bi
ja An ta na vi čiū tė ir Vy kin tas 
Vai naus kas. Jie du at li ko 
pa si žo džia vi mą „A juojē?“ 
ir lie tu vių liau dies pa sa ką 
„Viežīs ė var na“ (vai kus 
ruo šė me ni nio ug dy mo mo
ky to ja Vi da Vait ku vie nė).

14 kla sių gru pė je pir mą 
vie tą pel nė Plun gės Se na
mies čio pa grin di nės mo
kyk los pir mo kas Raf fa e lis 
Cot ti cel li. Jis klau sy to jams 
pa tei kė kū ri nį „Ba bū ne lės 
Ruo za lė jės pa sa kuo jėmā 
ap lė vākū zbėt kus“ (mo ky
to ja Sta se lė Ven slaus kie nė). 
An trą vie tą už ėmė Al sė džių 
Sta nis lo vo Na ru ta vi čiaus 
gim na zi jos tre čio kė Gre ta 
Gir kon tai tė, pa dek la ma vu si 
Ju ze fos Ju cie nės ei lė raš tį 
„Vuors“. Jos mo ky to ja  Vir
gi ni ja Vir maus kie nė, o Skuo
de už im ta vie ta – tre čia...

59 kla sių gru pė je „pir
ma vo“ Plun gės aka de mi ko 
Adol fo Ju cio pro gim na zi jos 
aš tun to kas No jus Rau dys. 
Jis pa sa ko jo su trum pin
tą pa sa kąle gen dą „Apie 
pra si de ji mą Žia maic zių“ 
iš Eu ge ni jaus Bun kos kny
go je „Le gen dų šnabž de siai“ 
per spaus din to dar 1897 m. 
JAV iš leis to vei ka lo „Myt
hai, pa sa kos ir le gen dos 
Žia maic zių“ (mo ky to ja Ri
ne ta Rau die nė). An tra vie ta 
ati te ko Plun gės Se na mies
čio pa grin di nės mo kyk

los penk to kams Er nes tui 
Luk šui ir Jo kū bui Pau li kui,  
kat ruo du skai tė sa vo lie
tu vių kal bos mo ky to jos 
Rū tos Pau li kie nės teks tą 
„Ejė vaikē“, pa ruoš tą pa gal 
Si mo no Ku sos (g. 1934 m.) 
pri si mi ni mus (Skuo de – pir
ma vie ta!). Tre čia vie ta šio
je gru pė je pa skir ta Plun gės 
Se na mies čio pa grin di nės 
mo kyk los penk to kei Ži
vi lei Gu dai tei, ku ri skai tė 
Re na tos Kur šy tėsLin gės 
ei lė raš tį „Vie jė ab ruoz delē“ 
ir sa vo lie tu vių kal bos mo
ky to jos Rū tos Pau li kie nės 
su kur tą teks tą „Mo na kė ta 
ba bu le lė“ (Skuo de  Klai
pė dos ra jo no sa vi val dy bės 
Jo no Lan ku čio vie šo sios 
bib lio te kos pri zas už pui kų 
pa si ro dy mą ir že mai tiš ką 
pa pras tu mą).

1012 kla sių gru pė je 
pir mo ji vie ta pri pa žin ta 
Al sė džių Sta nis lo vo Na
ru ta vi čiaus gim na zi jos de
šim to kei Be ni tai Mi liū tei. 
Ji skai tė An ta no Žem gu lio 
pa ra šy tą teks tą „Pa sė jimk“ 
(ruoš tis pa dė jo lie tu vių 
kal bos mo ky to ja Vio le ta 
Rim ku vie nė). Be je, ir B. 
Mi liū tė, ir jau mi nė tas N. 
Rau dys ga vo Klai pė dos 
ra jo no sa vi val dy bės Jo no 
Lan ku čio vie šo sios bib lio
te kos pri zus už iš skir ti nius 
is to ri nius teks tus.

Su au gu sių jų gru pė je šie
met var žė si tik dvi da ly vės: 
ša tei kiš kė Alek san dra Mi
ku tie nė bei alek san dra viš kė 
Ire na Stra žins kai tėGlins
kie nė. Pir mo ji vie ta pri pa
žin ta že mai tiš kų skai ty mų 
iš ti ki mai da ly vei A. Mi
ku tie nei, ku ri pa pa sa ko jo 
sa vos kū ry bos kū ri nį „Mū sa 
Leksis“ (Skuo de – an tra 
vie ta). An tra vie ta pa skir ta 
I. Stra žins kai teiGlins kie nei 
už sa vo kū ry bos ei lė raš čius 
„Tie vou“ ir „Rēk cion ga“ 
(Skuo de – tre čia vie ta).

Net 6 pa ska ti na muo sius 
pri zus pa sky rė Plun gės ra
jo no sa vi val dy bės Švie ti mo, 
kul tū ros ir spor to sky rius 
(„Ož pra smin giau si pa sė
ruodīma“, „Ož na tū ra liau si 
pa sė ruodīma“, „Ož nuo šėr
džiau si pa sė ruodīma“, „Ož 
že mai tėš ka cha rak te ri“, „Ož 
šmaikš čiau si pa sė ruodīma“, 
„Ož že mai tėš ka pa pras to
ma“).

Be je, vi sų pri zi nin kų 
są ra šą ga li ma ras ti Plun gės 
VB sve tai nė je www.plun ge.
rvb.lt.

Žemaičiųkalbos
per liu kai

Me ras A. Kli šo nis pui
kiai api bū di no že mai čių 
kal bą. Jis pa mi nė jo po rą 
šiai kal bai bū din gų trum pų, 
„ka po tų“ pa sa ky mų („No“, 
„Je“), bet pri mi nė ir po rą 
de mi nu ty vų („Vāko lelē, 
ma žo lelē“). Taip aukš tai
tis iš Ro kiš kio pa mė gi no 
vi siems – net ir pa tiems 
že mai čiams – įro dy ti, kad 
že mai čių kal ba nė ra nei 
ko kia ypa tin gai šiurkš ti, nei 
la bai gru bi. Ji tie siog yra ki
to kia, sa vi ta, ir jos ne rei kią 

gė dy tis.
Tad „pa klau sy kim“ skai

to vų: „Par šo tė nau no mėi, 
<...> ė tem po sa va pa var go
si kū na i tre ti aukš ta...“; „Vo 
gra jėj, vo gra jėj – gruobs 
gruo ba rīn, <...> so ėl go 
ou dė go, kat ra vėl kuos anam 
ėš pas kuos...“; „Net sap
nie meš ke rės ėš ron kas 
ne palēsda vau, <...> ont 
tuos mo na blėz gės net nu
spruo go si līde ka ne sė ka bėn, 
<...> kāp ana mo nėi žiaurē 
pa tink...“; „Bet kon to gon
din si, pats bokšts bū dams, 
<...> ė pa kė ba kai lėnātiūs 
kap šešks slas tūs...“; „Dzū
kie lis – baisē gers žmuo
gos, <...> že mai tis: „A tatā 

mon ruodā?..“; „Šėr dės 
ta ba la va kap avė is ou dė ga, 
<...> stū miau me tus kap 
je žīds ra tus, <...> iš ėla ėr 
ėš tū la šė niū tuos kėr mės 
pra die jė kėš tė sa va jou das 
kra mės...“; „Tēp linksmā 
val giem, tēp skanē pėrš tus 
lai žiem...“; „Nuo rie jau pa
taikītė par ton kuo zė ri, no 
vo ka da viau i mor za!..“; 
„Bėlst bėlst vė sas rū mu 
do ris at sė da rė...“; „Pie da tor 
pri že mės glaus tė is, pėrštā 
– i že mė ka bin tė is, <...> 
puon dė i vou an ge lūtē būs 
lon gus nu pluo vėn...“; „Vo 
nuognē dailē kruo vė ar klė
nius šė i na ve žė mus, <...> 
vė sė nu taisīs rim tas mor ze
lės ė pra dies pliorp tė is...“; 
„Kė ik vė suo kiau siu šla ku 
mū sa dū šiuos, par anus nab
sė ma ta dė i nuos švė i suos, 
<...> rēk ge ra cion ga, kat ras 
drōsē pūs tom...“.

Šia me straips ny je nė
ra ga li my bių iš var din ti ar 
pa teik ti vi sas nuo ro das: iš 
ko kių kū ri nių šios ci ta tos 
ir kas jų au to riai, ku rie 
skai to vai ir iš kur at vy kę 
at li ko tuos kū ri nius, kas 
jų mo ky to jai. Bet su si do
mė ju sie ji ga li pa sklai dy
ti vai kams bei jau ni mui 
skir tų kū ri nių al ma na chą 
„Cīru lie lis“, vis pa kar to
ti nai lei džia mą Skuo de, 
so li džiau sią iki šiol iš leis tą 
že mai čių pro zos kū ri nį – 
Do na to But kaus apy sa kų 
ro ma ną  „Kā že mė bo va 
bron ges nė ož dou na“ (Vil
nius, 2016 m.) ar pro fe so
rės Vik to ri jos Dau jo ty tės 
(sa vo že mai tiš kos gro ži nės 
li te ra tū ros kny go se pa si ra
šan čios Dau jo tės pa var de) 
jau ke tu rias iš leis tas „dvi
kal bes“ kny gas (gim tą ja 
dū ni nin kų nuo Pa van de nės 
bei ben dri ne lie tu vių kal
ba). O kur dar nau jau sia 
že mai čių gro ži nės li te ra
tū ros an to lo gi ja „Že maitē 
/ Že mai čiai“, ku ria, iš leis ta 
2018ai siais ne pails tan
čios že mai čių kal bos bei 
li te ra tū ros puo se lė to jos 
Da nu tės Mu kie nės, gal būt 
spė jo pa si nau do ti ir šių 
me tų skai ty mų da ly viai 
bei jų mo ky to jai (šią ne
įkai no ja mą kny gą ga li ma 
nu si pirk ti in ter ne ti nia me 
kny gy ne www.pa to gu pirk
ti.lt, nes ki ti kny gy nai vis 
kar to ja žo dį „Iš par duo ta“, 
o ne mo ka mai šią kny gą ga
li ma par si siųs ti iš že mai čių 
sve tai nės www.sa mo git.lt, 
bet čia ten ka su si dur ti su 
ne nu spė ja mais šrif tais bei 
ko duo tė mis... ).

Vietojišvados

Tik rai tei sin gą min tį iš
sa kė G. Kup ry tė, kreip da
ma si į skai to vus, jų mo ky
to jus bei klau sy to jus: „Aš 
mės lė jo, ka je ė tuo liau 
būs or ga ni zou je mis tuo kėi 
kuon kursā, je jūs, vo po 
tuo jū sa vākā tuokēs polkās 
dalīvaus, ta tėkrā mū sa kal
ba nap ra pols“...

KęstučioVaitkausnuotr.

Plungė
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2018 m. lap kri čio mėn.16 
d., ka da Lie tu vo je šven čia
ma Auš ros Var tų, Gai les
tin gu mo Mo ti nos li tur gi
nė iš kil mė, iš vi sos Tel šių 
vys ku pi jos į Tel šius rin ko si 
šios vys ku pi jos ku ni gai ir 
ti ky bos mo ky to jai bei ka te
che tai. Tel šių Vys ku po Vin
cen to Bo ri se vi čiaus ku ni gų 
se mi na ri jo je tą die ną vy ko 
is to ri nis įvy kis  10 val. iš
kil min gai už baig tas Die vo 
Tar no, kan ki nio vys ku po 
Vin cen to Bo ri se vi čiaus be
ati fi ka ci jos pro ce so die ce zi
nis lyg muo. Prieš tai Tel šių 
vys ku pi jos ku ri jo je vy ko 
Die vo Tar no be ati fi ka ci jos 
by los pro ce są vyk džiu sio 
tri bu no lo na rių ir Tel šių 
vys ku pi jos ga ny to jo Kęs
tu čio Kė va lo su si ti ki mas 
 po sė dis.  

Iš kil min gas be ati fi ka ci jos 
by los die ce zi nio lyg mens 
už bai gi mas pra dė tas gie dant 
him ną į Šven tą ją Dva sią, 
vys ku po pa svei ki ni mu ir vi
so pro ce so pri sta ty mu. Šios 
by los vi ce pos tu lia to rius 
kun. dr. Ra mū nas Nor kus, 
Kau no ku ni gų se mi na ri jos 
rek to rius, iš sa miai su si rin
ku sie siems pri sta tė Die vo 
Tar no as me ny bę bei vi są 

by los me džia gą. Vi si tri bu
no lo na riai da vė iš kil min gą 
ir vie šą prie sai ką, kad vi sas 
jiems pa ti kė tas pa rei gas at
li ko lai ky da mie si nor mų ir 
to kio po bū džio by los vyk
dy mo rei ka la vi mų. Po vi
sos pro ce dū ri nės da lies vi si 
su rink ti do ku men tai ir ki ta, 
su by la su si ju si me džia ga, 
bu vo vys ku po Kęs tu čio 
Kė va lo ir šios by los no ta ro 
kan. An drie jaus Sa ba liaus ko 
už ant spau duo ta ir to kiu bū
du pa reng ta iš ve ži mui į Va
ti ka ną, į Šven tų jų skel bi mo 
kon gre ga ci ją. Iš kil min go 
įvy kio, ku rį mo de ra vo Tel
šių Vys ku po Vin cen to Bo
ri se vi čiaus ku ni gų se mi na
ri jos rek to rius kun. doc. dr. 
Sau lius Stumb ra, pa bai go je 
vi siems pri si dė ju siems prie 
by los vyk dy mo pa dė ko jo, 
pa dė kas ir at mi ni mo do va
nė les įtei kė Tel šių vys ku
pi jos ga ny to jas. O as me nų, 
pri si dė ju sių šio di de lio ir 
svar baus dar bo bu vo tik
rai ne ma žai – dar bą vyk dė 
ne tik ka no ni za ci jos by los 
tri bu no las, bet ir is to ri kai, 
te olo gai, ver tė jai, įvai rių sri
čių kon sul tan tai. Pri si min ti 
ir tie by los da ly viai, ku rie 
jau iš ke lia vę į am ži ny bę. 

Su kal bė jus mal dą, kad Die
vo Tar nas vys ku pas kan ki
nys Vin cen tas Bo ri se vi čiaus 
bū tų iš kel tas į al to rių gar bę 
ir dė ko jant Die vui už vi sas 
ma lo nes bu vo su gie do tas 
pa dė kos him nas „Ta ve, Die
ve, gar bi nam...“ 

By la pra dė ta 1990 m. 
tuo me ti nio Tel šių vys ku
pi jos vys ku po An ta no Vai
čiaus rū pes čiu, dar bą tę sė 
vys ku pas Jo nas Bo ru ta SJ 
ir da bar ti niam vys ku pui 
glo bo jant Die vo Tar no kan
ki nio vys ku po Vin cen to 
Bo ri se vi čiaus be ati fi ka ci jos 
tri bu no las bai gė šios by los 
die ce si nį lyg me nį. 

Die vo Tar nas vys ku
pas Vin cen tas Bo ri se vi čius 
(1987 11 23 – 1946 11 18), 
ki lę iš Šuns kų pa ra pi jos, 
Su val ki jos, pa si žy mė jo lab
da rin ga veik la, iš ti ki my be 
Die vui ir Baž ny čiai. Bu vo 
Tel šių ku ni gų se mi na ri jos 
rek to riu mi (1927 – 1940), 
Tel šių vys ku pi jos vys ku po 
aug zi lia ru (1940 – 1943), 
Tel šių vys ku pi jos or di na ru 
(1943 – 1946). Ka ro me tais 
pa dė jo vi siems – lie tu viams, 
ru sams, vo kie čiams, žy
dams, ti kin tiems ir ne ti kin
tiems. So vie ti nės val džios 

šan ta žuo tas tap ti so vie ti nio 
sau gu mo agen tu, at si sa kė 
juo bū ti net gra si nant, kad 
bus su šau dy tas. 1946 m. 
va sa rio mėn. 5 d. su im tas, 
KGB rū mų rū siuo se žiau
riai tar dy tas ir kan kin tas, 
nu teis tas mir ties baus me ir 
tų pa čių me tų lap kri čio 18 d. 
nu žu dy tas – su šau dy tas. Pa
lai kai bu vo už kas ti Tus ku
lė nų ka pa vie tė je drau ge su 
ki tais nu žu dy tais ka li niais. 
1999 m. ru de nį jo že miš kie ji 
pa lai kai par ga ben ti į Tel šius 
ir šian dien il si si Tel šių vys
ku pi jos Ka ted ros krip to je.  

Ant ro jo je kon fe ren ci jos 
da ly je ku ni gams ir ka te
che tams kal bė jo gar bus 
sve čias iš Di džio sios Bri
ta ni jos Dei vi das Vel sas. 
Jis  žy mus pe da go gas ir 
ka te che tas. Ver tė ja vo Auš
ra Miz gi rie nė iš Kre tin gos. 
Lek to rius ana li za vo kel tą 
svar bių te mų ir nag ri nė jo 
po pie žiaus Pran ciš kaus mo
ky mą bei ke le tą jo iš leis tų 
do ku men tų. Bu vo iš ryš kin ta 
svar ba skel biant Evan ge li ją 
ir mo kant jau ni mą ti kė ji mo 
tei sų ne pa si duo ti nu si mi ni
mui, liū de siui ar ne vil čiai. 
Rem da ma sis po pie žiu mi 
Pran ciš ku mi žy mu sis kal

Kan.teol.lic.andriejussabaliausKas

Telšiųvyskupijoskunigųirkatechetųkonferencijoje–baigtas
DievoTarnobeatifikacijosdiecezinislygmuo,klausytasiDeivido
Velsopaskaitos

bė to jas iš ryš ki no bū ti ny bę 
at pa žin ti kas die ny bė je Die
vo vei ki mą ir vis ką da ry ti 
per ben druo me nę. Bū tent 
ti kė ji mo ben druo me nė se 
vyks ta nuo la ti nės Sek mi nės 
ir to kiu bū du su stip ri na ti
kin čio žmo gaus mo ty va ci ją 
gy ven ti su Die vu, my lė ti jį ir 
skelb ti jo mo ky mą pa sau ly
je. La bai svar bu ne pa si duo ti 
pa gun dai tap ti su rū gė liais, 
ne pa jė gian čiais kur ti san
ty kio nei su Die vu, nei su 
žmo nė mis, nei su baž ny ti
ne ben druo me ne. Lek to rius 
klau sy to jus kvie tė džiaugs
min gai da ry ti spren di mus, 
pa si ti kė ti Die vu ir su įkarš
čiu vyk dy ti pa ti kė tą mi si ją 
Baž ny čio je. Anot Dei vi do 

Vel so šių die nų ka te che tas – 
džiaugs mo ku pi nas šauk lys, 
džiaugs min gai Die vo aki
vaiz do je šo kan tis džiaugs
mo šo kį. To kiais ku ni gams, 
ti ky bos mo ky to jams ir pa
ra pi ji niams ka te che tams ir 
lin kė jo bū ti gar bu sis sve čias 
iš Di džio sios Bri ta ni jos. 

Kon fe ren ci jos pa bai go je 
lek to riui pa dė kos žo dį ta rė 
ir ei na muo sius vys ku pi
jos rei ka lus ap ta rė Tel šių 
vys ku pi jos vys ku pas K. 
Kė va las. 

Po kon fe ren ci jos vi siems 
da ly viams to je pa čio je ku
ni gų se mi na ri jo je bu vo su
reng ti pie tūs. 

 
Tel šiai

VirginijaPoKVytienė

VydūnoišmintiessklaidaŽemaitijoje
„Vy dū nas šian dien”  taip 

va di no si Plun gės vie šo sios 
bib lio te kos tri jų Plun gės 
ra jo no Ša tei kių se niū ni
jos kai miš kų jų bib lio te kų 
 Alek san dra vo, Nar vai šių 
ir Ša tei kių pro jek tas, skir tas 
Vy dū no me tams  įpras min
ti, ku rį fi nan sa vo Lie tu vos 
kul tū ros ta ry ba. Pro jek to 
part ne ris  Lie tu vos me nų ir 
moks lo aso cia ci ja „Vy dū no 
švie sa”. Pro jek to tiks las bu
vo pri min ti Vy dū no idė jas ir 
iš min tį, puo se lė ti žmo nių 
dva si nes ver ty bes, ug dy ti 
tau tiš ku mą, ska tin ti me ni
nę veik lą. Bu vo pa sta ty ta 
Vy dū no ko me di ja „Pik to ji 
gud ry bė”. Iš va žiuo ja mai
siais ren gi niais su tei kė me 
ga li my bę Vy dū no idė joms 
skleis tis ne tik Ma žo jo
je Lie tu vo je, bet ir vi so je 
Že mai ti jo je. Ren gi niuo se 
da ly va vo virš  500 žmo nių. 
Pro jek to part ne rių Lie tu vos 
me nų ir moks lo aso cia ci ja 
„Vy dū no švie sa” pra ne šė jos 
Ade lė Dau kan tai tė ir Ire na 
Stra žins kai tė  Glins kie nė 
pa ruo šė  pra ne ši mus, rem
da mo si Vy dū no iš min ti mi 
ir fi lo so fi niu pa li ki mu. Pro
jek to da ly vė Kin tų Vy dū no 

kul tū ros cen tro di rek to rė 
Ri ta Tar vy die nė pa ruo šė 
ir 6 kar tus skai tė pa skai tą 
„Vy dū no dra mi nė veik la” 
įvai rio se Že mai ti jos vie to
se ir pa sa ko jo apie Vy dū no 
sie kį iš sau go ti žmo nė se iš
ti ki my bę kraš to et no kul tū rai 
per dra mą. Žmo gus pri va lo 
jaus ti ry šį su jį su pan čia 
ap lin ka, kal ba, is to ri ja, pa
pro čiais. An tra tiek  kar tų 
Vy dū no ko me di ją „Pik to ji 
gud ry bė” su vai di no Alek
san dra vo te at ro mė gė jų 
gru pė „Rīšolīs”. Tai bu vo 

pa grin di nis, links miau sias  
ir lau kia miau sias ren gi nių 
ak cen tas. Ren gi nių veik lų 
ko ky bei pa ge rin ti reikš mės 
tu rė jo už pro jek to lė šas įsi
gy ta sce nos gar so ir švie sos 
tech ni ka.                                                                        

Nuo la ti nė šių ren gi nių 
ben dra ke lei vė Kin tų Vy
dū no mu zie jaus di rek to rė 
Ri ta Tar vy die nė,   at si
svei kin da ma su pro jek to 
veik lo mis kal bė jo: „Net 
gai la, kad bai gė si plun
giš kių bib lio te ki nin kių ir 
alek san dra viš kių (Plun gės 

r.) mė gė jų te at ro „Rīšolīs” 
su gal vo tas pro jek tas pri
sta ty ti Vy dū ną ir jo kū ry bą 
že mai čiams že mai tiš kai. 
Pro jek tas bai gė si, bet nuo
sta bus spek tak lio spren di
mas ir ak to rių įgy ta pa tir tis 
iš li ko. Po pu lia rio ji Vy dū no 
ko me di ja „Pik to ji gud ry bė” 
bu vo su vai din ta net try li ka 
kar tų įvai riuo se Že mai ti
jos re gio nuo se. Man te ko 
ke liau ti kar tu ir pa sa ko ti 
apie Vy dū no as me ny bę ir 
jo dra ma tur gi nės kū ry bos 
sim bo lių kal bą. Pa rink tas 

la bai taik lus, net sa ky čiau 
vy dū niš kas, me to das po pu
lia rin ti au to rių ir jo kū ry bą, 
pri ei nant prie žiū ro vo jam 
leng vai su vo kia ma kal ba 
ir links mais vaiz dais pa
ro dy ti jo fi lo so fi jos es mę 
 vi sa da iš lik ti žmo nė mis 
ir ne pa si duo ti įvai rioms 
pro vo ka ci joms. Vi sur bu
vo me la bai šil tai pri im ti 
vie tos ben druo me nių. Dar 
kar tą ža viuo si alek san dra
viš kių įkū ny tais per so na
žais: žais min go ji mi mi kų 
meist rė  Žal tie nė (Ire na 
Stra žins kai tėGlins kie nė), 
įspū din gos iš vaiz dos ir 
vai kų gąs din to jas Vel nias 
(Ei ta ras Po kvy tis), ro mių jų 
ir tai kių jų lie tu vių šei mos 
per so na žai vy ras Ado mas 
(Ri man tas Lu kaus kas) ir 
žmo na Leng vu ti nie nė (Sta
sė Ma čiuls kie nė). Jūs esa te 
nuo sta bus ko lek ty vas, tar si 
šei ma, ne pa leis kit sa vo 
re ži sie rės Vir gi ni jos Po
kvy tie nės! Ačiū už gra žią 
mi si ją ir bu vi mą kar tu. Iki 
ki tų su si ti ki mų...”                                                                                                                            

Ire na Stra žins kai tėGlins
kie nė, Lie tu vos me nų ir 
moks lo aso cia ci jos „Vy dū
no švie sa“ ben dras tei gė ja, 
Alek san dra vo mė gė jų te at ro 
„Rīšolīs“ ar tis tė: „Džiau
giuo si sa vo da ly va vi mu 
pro jek te „Vy dū nas šian
dien“. To kio vi sa pu siš kai 
„vy dū niš ko“ lai ko, ko ge ro, 

pa si ilg siu. Re pe ti ci jos, įkū
ni jant Vy dū no ko me di jos 
„Pik to ji gud ry bė“ per so na
žą – Žal tie nę, Vy dū no raš tų 
stu di jos ruo šian tis pra ne ši
mui „Dva si nis po zi ty vu mas 
ir Vy dū no iš min ties ga lia“, 
vy dū niš kos švie sos ne ši mas 
lau kian tiems žmo nėms... Be 
jo kios abe jo nės – ir pa tys 
au go me veik da mi, at sa kin
gai žiū rė da mi į už si brėž tus 
tiks lus ir juos įgy ven din
da mi. Su lauk ta di de lio ir 
po zi ty vaus at ga li nio ry šio. 
Su tik ta dau gy bė švie siai 
mąs tan čių žmo nių, įgy ta 
nau jų drau gų. Jau čiu pa dė ką 
pro jek to ren gė jams.”

Pro jek to ren gė jai dė ko ja 
pa gal bi nin kams: Lie tu vos 
me nų ir moks lo aso cia ci jos 
„Vy dū no švie sa” pra ne šė
joms Ade lei Dau kan tai tei 
ir Ire nai Stra žins kai tei  
Glins kie nei, Ša tei kių se
niū nui Zig man tui Stru my
lai, aso cia ci jai „Vi zi jos”, 
alek san dra viš kiams te at ro 
ar tis tams ir vi siems ki tiems 
da ly viams, bei žiū ro vams. 
Su Vy dū no „Pik tą ja gud ry
be” alek san dra viš kiai dar 
ti ki si ap si lan ky ti ne vie no je 
kul tū ros erd vė je.

                                                                                   
Projekto„Vydūnasšiandien”
vadovė,Plungėsviešosios
bibliotekosAleksandravo

kaimobibliotekosvyresnioji
bibliotekininkė
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SimonoDaukanto225-ąsiasgimimometinesprisimenant
 

MaironioiramžininkųžvilgsniuįSimonąDaukantą
„Tiktaivienapatikalbaitžaliabruknelė,nuospeigųaprasojusi,ligšiaidienaitebežaliuoja“

 Si mo nas Dau kan tas

PaminklasSimonuiDaukantuiPapilėje.

S.Daukantomuziejus.

ApieS.DaukantąMaironioLietuvosistorijoje(1906m.).

Pa gar biai žvel gia me į 
mū sų že mie tį Si mo ną Dau
kan tą, pri si min da mi jo gi
mi mo 225ąsias  me ti nes. 
Pri si me na me ir  mū sų am ži
nin ko Ro mu al do Gra naus ko 
fan tas tiš ką pa sa ko ji mą, kaip 
Si mo ną, pės čią  ei nan tį į 
Vil nių, ly di mą  dvy li kos 
juod var nių... Jie nu var go, 
ly din čių jų bū re lis iš ny ko, 
tik bū si ma sis Lie tu vos is to
ri jos ty ri nė to jas ne pa var go 
 jis  pa sie kė Vil nių. 

Ieš ko jau apie Si mo ną 
Dau kan tą anks tes nės kar
tos ver ti ni mo. Ir ne ti kė tai 
ra dau Mai ro nio „Lie tu vos 
is to ri jo je“, iš leis to je 1906 
m., pas ku ti nia ja me sky riu je 
„Trum pa Lie tu vių raš lia vos 
ap žval ga“ ir apie Si mo ną 
Dau kan tą.

Maironisapietai,
kodėltaipskauda

šir dis
 
Ne ga liu ne pa mi nė ti prieš 

šimt me tį Mai ro nio šir dį 
skau di nu sių pro ble mų, taip 
pa na šių į šias die nas... Mai
ro nis žvel gia į Lie tu vą, ma
ty da mas ją val dant Vy tau tui 
Di džia jam, pa sie ku sią aukš
čiau sią iš si vys ty mo ly gį. 
Vė liau siau rė ja sie nos, trū ni 
gin klai, Lie tu vos dva sia re
gi mai gęs ta... Di džiau sias 
Mai ro nio šir dies skaus mas 
yra tai, kad lie tu viai pa si
da vė len kų kul tū rai, kal bai. 
Lie tu vių kal ba – di džiau sias 
kiek vie nos tau tos tur tas, be 
ku rio tau ta ne ga li eg zis tuo ti, 
žū va ir nyks ta. Ma li nov skio 
„Kro ni ko je“ ra šo ma, kad  
Jo gai la ir Vy tau tas dar šne
kė ję tar pu sa vy je lie tu viš kai, 
bet jų įpė di niai jau per si ė mė 
len kiš ka dva sia, o „už mirš
tas kas die ni nia me gy ve ni me 
lie tu viš kas lie žu vis ne daug 
bu vo var to ja mas ir raš tuo
se“,  sie lo jo si Mai ro nis.

Šio je Mai ro nio ter mi
nu va di na mo je „raš lia vos 
ap žval go je“ tei gia ma, kad 

pir mie ji ra šy to jai bu vę  prū
sų lie tu viai. Po etas duo da 
tiks lius įver ti ni mus mū sų 
pir mie siems švie su liams: 
Jo nui Bret kū nui, Mar ty
nui Maž vy dui, Kris ti jo nui 
Do ne lai čiui, An ta nui Straz
de liui, Dio ni zui Poš kai, tau
ti nio at gi mi mo plė to to jams, 
ku ris XIX  a. pa bai go je šių 
žmo nių dė ka ap ima vi są 
tau tą.

    
Maironiopožiūrisį
SimonąDaukantą

Po etas ža vi si Si mo no 
Dau kan to pa si ry ži mu daug 
ką pa da ry ti Lie tu vos la bui. 
Pa sa ko ja, kaip Si mo nas 
pės čias nu vy ko į Vil niaus 
uni ver si te tą ir bai gė jį fi lo
so fi jos ma gist ro laips niu. 
Ap lan kė Vo kie ti ją, Pran
cū zi ją, An gli ją, iš mo ko ge
rai lo ty niš kai, vo kiš kai  ir 
pran cū ziš kai. 1834 m. pa
te kęs į Pet ra pi lį, pri ėjo prie 
Lie tu viš kos Met ri kos, rin ko 
me džia gą ir ruo šė me džia gą 
Lie tu vos  is to ri jos vei ka
lams. „Dau kan tas bu vo mo
ky tas ir darbš tus vy ras, ku ris 
per vi są sa vo gy ve ni mą, 
ro dos, ne pa lei do plunks nos 
iš sa vo ran kų“,  įver ti no 
Mai ro nis. 

Ne siek da mas gar bės, 
sa vo raš tus pa si ra šy da vo 
įvai riau siais pseu do ni mais, 
da lis dar bų  li ko ne iš spaus
din ti  ran kraš čiuo se.

Pa mi ni svar biau sius dar
bus: „Lie tu vos is to ri ja nuo 
se niau sių ga dy nių“, „Dar bai 
se nų jų lie tu vių ir že mai
čių“, at spaus din tus 1893 
m. Iš spaus din tos  ir iš lo
ty nų iš vers tos  Kor ne li jaus 
Ne po to „Gy va tas di džių jų 
kar ve džių“ ir „Pa sa kos Fed
ro“. Di de liu S. Dau kan to 
nuo pel nu Mai ro nis lai ko 
su rink tas ir at spaus din tas  
že mai čių dai nas, taip pat jo 
da ly ki nius, žmo nėms rei ka
lin gus prak tiš kus pa ta ri mus: 
apie ta ba ko au gi ni mą, apie 

apy nius, apie bi tes, apie so
dus ir gi rias. 

Vis tik la biau siai Mai ro
nis ver ti na S. Dau kan tą už  
vei ka lus apie lie tu vių se no
vę. Juk Dau kan tas  pir ma sis 
mū sų is to ri kas. Nors is to riš
ko prag ma tiz mo  ma žo ka, 
nė ra ir gi les nės šal ti nių kri
ti kos, ta čiau Mai ro nis la bai 
ver ti na jo sam pro ta vi mus 
lie tu vių is to ri jos klau si mais. 
Ver ti na ma is to ri ko su kaup
tos me džia gos gau sa. Vi si 
Dau kan to raš tai nu spal vin ti 
di de le tė vy nės mei le. Jis 
ne pra lei džia pro gos karš tais 
žo džiais gar bin ti mū sų bo
čių kal bą, pa pro čius, bū dą. 
Jis pei kia ba jo ri ją, ku ri to 
bran giau sio tur to iš si ža da, 
nuo šir džiai rū pi na si vals tie
čiu ge ro ve, jų iš si la vi ni mu, 
o tau tiš ką at gi mi mą ma to tik 
jų ran ko se.

Dau kan to raš tų kal bą ne
leng va skai ty ti: ra šė tel šiš ke  
tar me, ra šy ba sa vo tiš ka, 
dau gy bė žo džių iš se no vės 
raš tų pa im ti. Pa vyz džiui, 
„Mu su  is zmin tin gas Kal
nie nu ir Zia maj tiu mo ti nas 
sa wo ap ker pie ju si tarp gi riu 
nu me lu si, ko rios szen den 
dar is zlej sda mas sa wą va ką 
į swie tą ir idou da mas jem 
laj mos žen kla sa ka: mirk 
wa ka li, ar do ro žmo go buk 
ir nu mū sa wo ne ož miszk, 
tos sa kau ož laj ke mu sū 
se no węs kal bą, ko ri mes 
szen den ju wa kaj ga lem di
dio u tijs ir gir tijs“.

E.Mieželaitisapie
S.Daukantolietuvius

Edu ar das Mie že lai tis, 
skai ty da mas „Bū dą se no
vės lie tu vių, kal nė nų ir že
mai čių“, ro man tiš kai per
pa sa ko jo Vai di los sak mę: 
„... Liuo sy bę sa vo lie tu vis 
la biau siai my lė jo ir go do jo, 
už ku rią vi so pa sau lio auk
so ne bū tų ėmęs, to dėl dar ir 
šian dien ta ria me: „Liuo sas 
liub ir po ke ru gy ve na“. 

Ver gau ti ne no rė jo, tar da mi: 
„Vel nias tau te ver gau ja, ne 
žmo gus“, o tiems, ku rie ver
gau ja, no rė da mi so tes nės 
at ei ties, jis sa kė: „Lig sau
lė pa te kės, ra sa  akis išės“. 
Si mo no Dau kan to žo džiais, 
lie tu viai iš vie no šimt me čio 
į ki tą ėjo su kar du ir žag re. 
Dar buo se vi si bu vo veik lūs, 
tiek vy rai tiek mo te rys. Vi si 
ži no jo sa vo pa skir tį, o ka ro 
me tu, rūs čio je ir kru vi no je 
die no je mo te rys sto jo į ka rą  
ly giai su vy rais. Ir to liau, 
gar bin da mas  lie tu vius, 
Dau kan tas ra šė: „Lie tu vis 
kal nė nas ar ba že mai tis  vi
sa dos yra links mos šir dies 
žmo gus: ke liau da mas, dirb
da mas, varg da mas vi sa da 
niū niuo ja ar dai nuo ja. Vi si 
bu vo au gu mo vi du ti nio, 
šian dien sa ko ma: „Ži nia, 
vy ras koks pa ri tus, toks 
pa sta čius“

At li kęs kil nią mi si ją Lie
tu vai, Si mo nas Dau kan tas 
il si si ant pi lia kal nio Ven tos 
pa kran tė je. Jam pa sta ty tas 
pui kus skulp to riaus Vla do 
Gry bo pa min klas Pa pi lė je. 
Taip jau li ki mas su tvar kė, 
kad gar su sis Že mai tis taip 
to li nuo gim to sios Že mai ti
jos...  Ant Si mo no Dau kan to 
ka po bu vo toks už ra šas: 
„At te o vo! Mi ni ke sav,  jog 
czio nai pa lai do tas Szy mo
nas Dav kon tas pir mas isz 
tarp mo ki tu vy ru, ras zi to jas, 
se no ves vei ka lu Lie tu vos 
Že mai ti jos ir ki tu nau din
gu kni ge lu. Jis per sa va 
gi ve ni ma it var go pe le be 
pa lau bos tru sie je  vie nu ti nej 
že mai tis zkaj ras zi te de lej 
nau dos vien tau tiu.“

                                                             
Plungėsšvietimoistorijos

mu zie jus
Parengta,remiantis

Maironio„Lietuvosistorija“,
išleista1906m.

DalytėstonKienė

Pomėgįrankdarbiamspaveldėjo
išmamos

Nukelta į 5 psl.

Alek san dra Ur ni kie
nė gi mė 1947 m. Pla te lių 
vals čiu je, Gi lai čių kai me. 
Tais me tais bu vo suor ga
ni zuo tas pats di džiau sias 
po ka rio me tais trė mi mas. Į 
Si bi rą bu vo iš vež ta 40 000 
lie tu vių. Be si prie ši nan čių
jų šei mos ir tur tin giau sie ji 
vals tie čiai pir mie ji pa tek
da vo į trem ti nių są ra šus. 
Nors La ta kai ne bu vo la bai 
tur tin gi, ta čiau vis tiek jų 
pa var dė at si ra do tre mia
mų jų są ra še, nes  Alek san
dros tė tis at si sa kė sto ti į 
ko lū kį, o du ma mos bro liai 
bu vo par ti za nai. Tad ne lai
mės il gai lauk ti ne rei kė jo ir 
gra žų ge gu žės ry tą, žie dų 
bal tu mu pa si puo šus jų so
dui, į  kie mą įsu ko stri bų 
ma ši na. 

At vy kė liai ne del siant 
lie pė ruoš tis to li mon ke
lio nėn. Alek san dros tė vui 
pa vy ko bu te liu deg ti nės 

,,pa pirk ti“ vai ruo to ją, kad 
jis imi tuo tų ma ši nos ge
di mą, o per tą lai ką šei ma 
spė tų pa si ruoš ti ke lio nei. 
Alek san dra ta da bu vo tik 
pu sės me tu kų, tad įveik ti 
tą to li mą ke lio nę, tiek ma
žy lei, tiek tė vams ne bu vo 
leng va... Dau gy bė žmo nių, 
o ypač ma žų vai kų, mi rė 
taip ir ne pa sie kę trem ties 
vie tos.

Iš ma mos pa sa ko ji mų 
Alek san dra pri si me na, 
kaip trem ties pra džio je 
juos daž nai kė lė iš vie nos 
vie tos į ki tą, to dėl gy ve ni
mas ne bu vo leng vas. Vos 
tik spė da vo ap si pras ti ir 
įsi kur ti, tuoj rei kė da vo 
kel tis  į ki tą vie tą. Trem
ty je gi mė bro lis Al ber tas 
ir se suo Ire na, ku riuos  jai 
rei kė da vo pri žiū rė ti. Pa ti 
bū da ma dar vi sai ma žy tė, 
ji ne la bai džiau gė si to mis 
pa rei go mis, to dėl daž nai 

pri si gal vo da vo ir iš krės
da vo įvai rių iš dai gų.

Alek san dros ma ma  bu
vo la bai darbš ti ir šei mai 
at si da vu si mo te ris, la bai 
ap si skai čiu si, mė go siū ti, 
megz ti, siu vi nė ti ir ten to
li mo je trem ty je su ge bė da
vo sa vo šei mą pra džiu gin ti 
ska nes niu kąs niu, vai kus 
ap reng ti gra žes niais rū
be liais, ku riuos pa ti per
siū da vo iš se nų dra bu žių 
ar ba nu pir ku si siū lų nu
megz da vo. 

Ten to li ir pra bė go ma
žos mer gai tės vai kys tė, 
ne leng va ir ne dė kin ga, 
bet Alek san dra sa ko, kad 
ir iš Si bi re pra leis tų me tų, 
ji tu ri jai iš li ku sių bran gių 
pri si mi ni mų.

1957 m. taip ir ne su lau
kęs iš sva jo tos die nos, ka da 
ga lės grįž ti į Lie tu vą, mi rė 
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Atkelta iš 4 psl.

Alek san dros tė ve lis.
1958 m. ma ma su vai

kais grį žo į gim ti nę ir ap
si gy ve no Do vai nių kai me 
pas gi mi nes, nes jų na mo 
Gi lai čiuo se jau ne be bu vo. 
Pa va sa rį šei ma nu si pir ko 
se ną lūš ne lę, ją su re mon
ta vo ir ap si gy ve no sa va me 
kam pe. Iš Si bi ro bu vo at ga
ben ti daik tai ir at ro dė, kad 
gy ve ni mas vėl po tru pu tį 
sto ja į sa vo vė žes.

Bet čia pra si de da ki ti 
sun ku mai  Alek san dra ima 
lan ky ti 4 kla sę Do vai nių 
mo kyk lo je. Jai čia rei kė jo 
skai ty ti ir ra šy ti lie tu viš kai, 
o ji Si bi re mo kyk lo je mo kė
si ir su vai kais ben dra vo ru
siš kai, su mol da vų vai kais 
su si kal bė da vo bul ga riš kai, 
o  na muo se, šei mo je, jie 
kal bė da vo si že mai tiš kai. 
Tad ta ben dri nė lie tu vių 
kal ba ir jos žo džiai  bu vo 
vi sai ne su pran ta mi. Di džiu
lių mo ky to jos ir ma mos, 
ku ri jai skai tė lie tu viš kas 
kny gas, pa stan gų dė ka mer
gai tė per pra to mū sų kal bos 
sub ti ly bes.

Bai gu si Do vai nių pra di
nę mo kyk lą, pra dė jo lan ky
ti Pla te lių vi du ri nę. Iki jos 
rei kė da vo nu ei ti ir pas kui 
vėl grįž ti 5 ki lo met rus 
pės čio mis. Ta čiau ji bu vo 
pri pra tu si prie sun ku mų ir 
ne si skun dė gal dar ir to
dėl, kad mo ky tis jai la bai 
pa ti ko ir ypač se kė si ma
te ma ti ka. 

Tuo lai ku kai mo mo kyk
lo se la bai trū ko mo ky to
jų, to dėl bai gu si vi du ri nę, 
Alek san dra ga vo pa siū ly mą 
dirb ti Geg rė nų sep tyn me tė
je mo kyk lo je ma te ma ti kos 
mo ky to ja. Taip  ir at va žia vo  
į Geg rė nus jau nu tė mer gai
čiu kė mo ky ti kai mo vai kų, 
taip čia ir pa si li ko ir da bar 
čia jau  dau giau kaip 50 
me tų gy ve na. Čia su ti ko ir 
sa vo gy ve ni mo mei lę – sa
vo bū si mą vy rą Ste po ną, su 
ku riuo už au gi no tris vai kus 
– du sū nus ir duk rą.

Mo kyk lo je Alek san dra 
iš dir bo 7 me tus ir nors dar
bas su vai kais jai pa ti ko, 
ji su pra to, kad mo ky to jos 
pro fe si ja nė ra jos gy ve ni
mo sva jo nė. Tad Alek san
dra nu spren dė keis ti dar bą 

Pomėgįrankdarbiamspaveldėjoišmamos
– ji pra dė jo dirb ti mo kyk los 
pa sta te įsi kū ru sia me ra jo
ni nės bib lio te kos fi lia le. 
Bib lio te ko je ji iš dir bo ket
ve rius me tus, ta čiau ir šis 
dar bas ne bu vo jos pa šau
ki mas. Ją vis la biau vi lio jo 
skai čiai ir skai čia vi mai, to
dėl pra dė jo  dirb ti  Geg rė nų 
ko lū ky je bu hal te re ir ėmė  
ne aki vaiz džiai  stu di juo ti 
tuo me ti nia me Klai pė dos 
bu hal te ri jos tech ni ku me. 
Stu di juo ti jai la bai pa ti ko, 
moks lai se kė si pui kiai, 
to dėl ir tech ni ku mą bai gė 
rau do nu di plo mu. Dirb da
ma šį dar bą, ji su pra to, kad 
bū tent šis dar bas, ga na ne
leng vas ir la bai at sa kin gas, 
yra tas dar bas, apie ku rį ji 
sva jo jo ir ši pro fe si ja yra 
jos pa šau ki mas. 

Val diš kas dar bas, na
mai, ūkis, vai kai – to kia 
kas die ni nė, įpras ta kai me 
gy ve nan čios mo ters die na. 
Lais va lai kiui lai ko ne tiek 
daug ir lik da vo, tad tą lai ką 
ji sten gė si iš nau do ti, skir
da ma pa grin di niams sa vo 
po mė giams. O jų tu rė jo 
tik rai ne ma žai  la bai mė go 
skai ty ti kny gas, siu vi nė ti, 
ner ti va še liu ir megz ti vir
ba lais. Sa vo mez gi niais ji 
ne tik pa ti pa si puoš da vo, bet 
ir vai kus ap reng da vo, ypač  
jais pa si puoš ti mėg da vo jau
niau sias sū nus.

Bu hal te re  Geg rė nų ko
lū ky je Alek san dra iš dir bo 
10  me tų , o jam pa si nai
ki nus – nu spren dė, kad 
lai kas at si dė ti sau ir šei mai. 
Su si grą ži nus tė vų že mes, 
kar tu su vy ru ke le tą me tų  
ūki nin ka vo: dir bo že mę ir 

au gi no gy vu lius. Ta čiau 
su sir gus vy rui ir pa blo gė
jus jos pa čios svei ka tai, 
nu ta rė, kad tu ri ma žin ti gy
vu lius ir per ei ti prie to kios 
ūki nin ka vi mo for mos, ku ri 
ne rei ka lau tų di de lės dar bo 
jė gos, prie žiū ros ir lai ko  
tad  įsi gi jo ke le tą avių ir jų 
jau nik lių, o kiek vė liau sa vo 
ban dą pa pil dė ir bū re liu gra
žuo lių da nie lių.

Ta da pra si dė jo vi siš kai 
nau jas Alek san dros gy ve
ni mo eta pas. Pa ga liau  ji  
ga lė jo dau giau lai ko skir ti 
sa vo po mė giams, ku rių 
kiek vie nais me tais dau gė jo. 
Vir ba lais megz tos ir va še liu 
ner tos, gra žiau siais raš tais 
iš mar gin tos stal tie sės ir 
ser ve tė lės, lo va tie sės ir ki
li mė liai pa si py lė vie ni  po 
ki tų. Vi si mez gi niai skir tin
gų dy džių, raš tų. Dau giau
sia – na tū ra laus li no pil ku
mo, bal ti. Ryš kių spal vų 
rank dar bių kū rė ja ne la bai 
mėgs ta. Jos tei gi mu, kiek
vie nas mez gi nys ar nė ri nys 
tu ri pir miau sia skleis ti ra
my bę. Rank dar biams kur ti, 
pa sak mo ters, rei kia no ro 
ir kant ry bės. Stal tie sės per 
die ną ar sa vai tę ne nu ner si. 
Kol 800 gra mų siū lų į nė
ri nį su ne ria mi, ga li ir ke li 
mė ne siai truk ti. „Nė ra ko 
ir sku bė ti. Nė ri mas ma ne 
la bai ra mi na, kaip vais tai 
vei kia, pail siu“, – sa ko 
Alek san dra. 

Anks čiau pa pras tai siu
vi nė ju si, pra si dė jus siu vi
nė ji mo kry že liu ma ni jai 
Alek san dra už si kre čia ir ja. 
Ši rank dar bių rū šis ypač iš
to bu lė jo, kai at si ra do kom

piu te ri nės pro gra mos, pa
veiks lą pa ver čian čios tiks
lia sche ma ir nu ro dan čios 
spal vas. Tad par duo tu vė je 
be lie ka nu si pirk ti rei kia mų 
spal vų siū lų rin ki nį. Ta čiau 
Alek san dra daž nai mėgs ta 
siu vi nė ji mo sche mas pa si
rink ti iš rank dar bių žur na lų, 
įvai rių kny gų ir pa ti pri tai
ky ti jai pa tin kan čias spal vas 
ir jų at spal vius.

Sa vo pa veiks luo se ji  
įam ži na spal vin gus ir gra
žius gam tos  pei za žus, 
gė les, gy vū nus, tu ri iš siu
vi nė ju si ir ke le tą šven tų jų 
pa veiks lų. Pra džio je la biau 
mė go siu vi nė ti ma žes nius 
pa veiks lus, ta čiau da bar 
vis la biau links ta prie di
des nių dar bų. Di džiau sias 
jos iš siu vi nė tas pa veiks las, 
ku ria me pa vaiz duo ta dva
ro so dy ba – 120 x 80 cm. 
Sa vo dar bais ji pa si puo šia 
kam ba rių sie nas, do va no ja 
juos la bai re tai ir  tik to
kiems žmo nėms, ku riuos 
jos dar bai džiu gi na.

Alek san dra pui kiai pri si
me na sa vo pir mą pa pras tai 
iš siu vi nė tą ser ve tė lę, ta da 
taip va di na mą ,,ta ke lį‘‘, 
ku rį dar ir da bar te be tu ri 
ir lai ko kaip bran giau sią 
pri si mi ni mą. Jį iš siu vi nė jo 
dar  bū da ma vi sai ma žy tė, 
trem ty je. Ma ty da ma, kaip 
va ka rais ma ma pa links ta 
prie siu vi nio ir krū ve lės 
spal vo tų siū lų, o po kiek lai
ko tas siu vi nys tam pa gra
žio mis gė lė mis ar spal vo tais 
or na men tais, ji nu spren džia 
ir pa ti pa ban dy ti. Slap čia 
nuo ma mos at si ker pa, kaip 
jai at ro dė nie kam ne rei ka
lin gos, me džia gos kam
pą, pa si i ma  ke le tą gi je lių 
spal vo tų siū lų ir kai nie ko 
nė ra na muo se, pa links ta 
prie sa vo siu vi nio. Siu vi
nė jo il gai ir kruopš čiai, tad 
ta ke lis ga vo si tik rai gra žus. 
Ji la bai no rė jo jį pa ro dy ti 
ma mai, bet bi jo jo, kad ma
ma ne pyk tų.

Il gai lauk ti ne rei kė jo, 
grei tai Alek san drai  te ko 
ma mai pri si pa žin ti, kur din
go jai rei ka lin gos me džia
gos kam pas, siū lai ir gau ti 
šiek tiek ,,py los‘‘ už tai, kad 
tai pa da rė nepa si klau su si 
ma mos. Ta čiau ta ke liu  ma
ma pa si džiau gė ir už gra žų 
siu vi nė ji mą pa gy rė.

Gra žiai mez ga ir Alek
san dros se suo Ire na, to
dėl abi ma no, kad po mė gį 
rank dar biams jos pa vel dė jo 
iš ma mos. Va še liu gra žias 
ser ve tė les, sa vo lai ku ir 
mo kyk li nei uni for mai skir
tas apy kak les, mez gė ir 
Alek san dros duk ra Vil ma, 
ta čiau po ne lai min go at si ti
ki mo mo te ris pa ty rė trau mą 
ir ta po ne įga li. Da bar  ji 
gy ve na pas tė vus ir ma ma 
ją pri žiū ri.

Sa vo dar be lių pa ro das 
Alek san dra nuo lat eks po
nuo ja kai mo bib lio te ko je, 
taip pat Že mai čių Kal va ri
jos kul tū ros cen tre įvai rių 

ren gi nių me tu.
Alek san dra la bai kruopš

ti,  ji mėgs ta skai ty ti ne tik 
ro ma nus, bet la bai do mi
si me di ci nos straips niais, 
daug skai to apie au ga lus ir 
do mi si jų gy do mo sio mis sa
vy bė mis. Vi sus per skai ty tus 
straips nius iš žur na lų ji ko
pi juo ja, iš si ker pa iš įvai rių 
lei di nių ir se ga si į at ski rus 
seg tu vus. Tu ri at ski rą seg
tu vą ir apie žy mes nius sa vo 
kai mo žmo nes. Alek san dra 
sa ko, kad  kruopš tu mas, ko 
ge ro bib lio te ki nio dar bo 
pa li ki mas.

Alek san dra ne tik mėgs
ta skai ty ti apie au ga lus ir jų 
gy do mą sias sa vy bes, bet ir 

pa ti jų daug au gi na ir nau
do ja juos įvai riems ne ga la
vi mams gy dy ti, nes ji la bai 
pa si ti ki liau dies me di ci na.

Ji la bai ak ty viai da ly vau ja 
ir ben druo me nės gy ve ni me, 
lan ko si įvai riuo se bib lio te
kos or ga ni zuo ja muo se ren
gi niuo se, da ly vau ja ,,Kai mo 
kū rė jų‘‘ klu bo veik lo je. 

Kaip pa ti Alek san dra 
sa ko: ,,Lai kas, pra leis tas 
prie rank dar bių ją ra mi na, 
pa de da at si kra ty ti blo gų 
emo ci jų, nuo var gio, pa de da 
iš reikš ti sa ve ir gel bė ja nuo 
kas die ny bės‘‘.

Gegrėnai,
Plungėsrajonas

AleksandraUrnikienė.

AleksandraUrnikienė.

AleksandrosUrnikienėsdarbai.
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TarptautinisseminarasIspanijoje-pirmasistoksViešosios
bibliotekosspecialistams

Vie šo sios bib lio te kos kul tū ri nės veik los va dy-
bi nin kė Gin ta rė Gu re vi čiū tė ką tik grį žo iš Is pa-
ni jo je, San tia go de Com pos te la mies te lap kri čio 
14-17 die no mis vy ku sio te mi nio pro gra mos 
Eras mus + se mi na ro („Cul tu ral He ri ta ge - Eu ro-
pe an Cul tu ral He ri ta ge in Adult Edu ca tion). Spa-
lio mė ne sį pa tei ku si pa raiš ką Švie ti mo mai nų 
pa ra mos fon do pa skelb tam kon kur sui, ji ta po 
vie na iš 4 Lie tu vos at sto vų šia me se mi na re.

Šian dien Gin ta rė, pri si min da ma pa tir tus įspū džius ir 
tu ri nin gos ke lio nės įkvėp ta jau dė lio ja daug ža dan čius kū
ry bi nius at ei ties pla nus. Par si vež ta ne įkai no ja ma as me ni nė 
pa žin tis su ne for ma lio jo su au gu sių jų švie ti mo bei kul tū ros 
pa vel do spe cia lis tais iš įvai riau sių Eu ro pos ša lių, ben dro se 
dis ku si jo se ap tar tos šios veik los ten den ci jos ir gi mu sios 
idė jos bei įgy tos ži nios – vi sa tai tik rai bus įdo mių ir reikš
min gų bū si mų bib lio te kos pro jek tų ga ran tas. 

Tad ne nuos ta bu, kad į klau si mą „Ar bu vo ver ta?“, Gin
ta rė ne dve jo da ma sa ko: „LABAI LABAI...“ Ir pa si da li ja 
in tri guo jan čio to li mos ke lio nės įspū džiais.

Įvei ku si il gų ir var gi nan čių skry džių ma ra to ną ir pa
ga liau pa sie ku si gar sų pi lig ri mys tės cen trą  San tia go De 
Kom pos te la mies tą Is pa ni jo je, Gin ta rė iš kart su pra to pa
te ku si į dar vie na pras me ypa tin gą vie tą – tiek įspū din go 
is to ri nio kul tū ros pa vel do vie no je vie to je ji dar ne bu vo 
re gė ju si. Kur be pa suk si gal vą – vie nas už ki tą gra žes ni 
se ni pa sta tai, ypa tin gu is pa niš ku Ga li si jos re gio no kum piu 
kve pian čios gat vės gat ve lės... Mies tas tik rai ypa tin gas, tad 
ne ju čia pri lim pa ir Gin ta rės jau ne be pa lei džia įky ri min tis 
apie bū tent čia pa si bai gian tį, se niai min ty se tu rė tą pi lig ri
mi nį Šv. Jo kū bo ke lią. Ap si spręs ti jam da bar bus žy miai 
pa pras čiau.

Jau ki tą die ną Gin ta rė kar tu su vi sa tarp tau ti ne da ly vių 
ko man da ki bo į dar bus ir pa si nė rė į in ten sy vią be veik ke
tu rių die nų se mi na ro, ku rį suor ga ni za vo is pa nų na cio na li nė 
Erasmus+ agen tū ra, pro gra mą. Pir mo ji die na, tiks liau, pir
mo sios die nos va ka ras bu vo skir tas su si pa ži ni mui ir sa vo 
at sto vau ja mos or ga ni za ci jos pri sta ty mui. Svar bu pa mi nė ti, 
kad se mi na re da ly va vo net 63 da ly viai iš 19 skir tin gų Eu
ro pos ša liu ir net 55 skir tin gų or ga ni za ci jų. Dau gu ma jų 
  uni ver si te tai, su au gu sių švie ti mo cen trai, NGO. Gin ta rė 
vie nin te lė at sto va vo vie ša jai bib lio te kai! Tai mums ne ma žai 
reiš kian tis ir daug apie Plun gės bib lio te ką pa sa kan tis fak tas. 
Eu ro pos bib lio te kos vis dar re tai ryž ta si ki to kioms veik
loms, juo lab, re tai tei kia pa raiš kas Erasmus+ pro gra mai. 
Be to, jos vis dar su vo kia mos, daž niau siai, tik kaip kny gų 
iš da vi mo įstai gos, men kai da ly vau jan čios pla tes niuo se 
kul tū ri niuo se bei ne for ma lio jo su au gu sių jų švie ti mo kon
teks tuo se. Tad tik įsi vaiz duo ti ga li me, ko kį di de lį dar bą 
Is pa ni jo je nu vei kė Gin ta rė, ko kia svar bi bu vo jos mi si ja! 
Ne nuos ta bu, kad jau pir mą jį va ka rą Gin ta rės pri sta ty ta 
Plun gės vie šo ji bib lio te ka su kė lė di de lį su si do mė ji mą, o 

ką jau kal bė ti apie „Plun gės iš ma nų jį par ką“... Vi si bu vo 
su ža vė ti bib lio te kos ap lin ka ir ino va ty via veik la. 

An trą die ną daug dė me sio skir ta Erasmus+ pro gra mai. 
Pri sta ty tos nau jau sios pro gra mos gai rės, pa raiš kų struk tū ra, 
tiks lai, pri ori te tai ir ga li my bės. Daug dė me sio bu vo skir ta 
kul tū ros pa vel do te mai, ak cen tuo ta, kaip svar bu Eu ro pos 
ben druo me nei su vok ti, kad pa vel das nė ra vien su skai čiuo
ja mas, ap čiuo pia mas ob jek tas ir kad kiek vie na tau ta tu ri 
su vok ti ir su pras ti bei iden ti fi kuo ti sa vą jį ben druo me nės 
pa vel dą. Taip pat bu vo įvar din ti ge rie ji kul tū ros pa vel do 
pri tai ky mo Erasmus+ pro gra mo se, skir to se ne for ma lia jam 
su au gu sių jų švie ti mui, pa vyz džiai. Bet pa grin di nis šios 
die nos tiks las bu vo iš gry nin ti kon kre taus pro jek to idė ją,  
ją pri sta ty ti, su bur ti ben dra min čių ko man dą pro jek tui pa
reng ti. Gin ta rė dir bo ko man do je kar tu Aust ri jos, Lat vi jos, 
Ita li jos, An gli jos ir Is pa ni jos or ga ni za ci jų  at sto vais. Pa
grin di nė šios ko man dos pro jek to idė ja – kul tū ros pa vel

do ak tu a li za vi mas, sau go ji mas, su au gu sių jų mo ty va ci ja 
pa žin ti sa vo kraš tą. Pro jek tas tu rė tų su kur ti in te lek tu a lų jį 
pro duk tą, skir tą ne for ma lia jam su au gu sių jų švie ti mui. Ir 
tik rai ti kė ti na, kad se mi na re su kur to pro jek to pri mi nė ver
si ja ar ti miau siu me tu taps rim tu pro jek tu, ku rį įgy ven din ti 
bus pa si ruo šu si jau vie nas ki tą pa žįs tan čių ben dra min čių 
iš įvai rių ša lių ko man da. Ir Gin ta rė bei Plun gės vie šo ji 
bib lio te ka bus tarp jų. 

Viešosiosbibliotekosinformacija

G.Gurevičiūtėsuprojektodalyviu.

G.Gurevičiūtėsnuotraukose–Ispanijosakimirkos.



 / 2018 m. lapkričio 30 d.    PENKTADIENIS, Nr. 11 (793) 7ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

2018 m. lap kri čio mėn. 
24 d. Tel šių vys ku pi jos Ka
ted ro je bu vo pa mi nė tos de
šim to sios il ga me čio Tel šių 
vys ku pi jos ga ny to jo vys
ku po An ta no Vai čiaus mir
ties me ti nės. Prieš 12 val. 
Šven tą sias Mi šias gau siai 
su si rin kę ti kin tie ji mel dė si 
už sa vo bu vu sį ga ny to ją, 
ap mąs ty da mi Kris taus Kan
čią, Kry žiaus Ke lio sto čių 
ap mąs ty mu. Mal dai va do
va vo Pa ne vė žio vys ku pas 
eme ri tas Jo nas Kau nec kas 
ir ke le tas Tel šių vys ku pi jos 
ku ni gų. Šv. Mi šioms va
do va vo Tel šių vys ku pi jos 
vys ku pas Kęs tu tis Kė va las, 
kon ce leb ra vo Pa ne vė žio 
vys ku pi jos vys ku pas Li nas 
Vo dop ja no vas OFM, vys
ku pas eme ri tas Jo nas Kau
nec kas, Vil niaus ar ki vys ku
po met ro po li to aug zi lia ras 
vys ku pas Da rius Tri jo nis  
ir apie tris de šimt ku ni gų. 
Li tur gi jo je pa tar na vo Tel šių 
Vys ku po Vin cen to Bo ri se
vi čiaus ku ni gų se mi na ri jos 
klie ri kai, gie do jo Ka ted ros 
di dy sis su mos cho ras, va
do vau ja mas var go ni nin kės 
Da lios Pleš kie nės. Tel šių 
vys ku pi jos Ka ted ros ant
ra sis aukš tas, kur bu vo au
ko ja mos Šv. Mi šios, bu vo 
sau sa kim šas. Į Šv. Mi šias 
rin ko si iš vi sos Tel šių vys
ku pi jos Ma ri jos le gio no na
riai, ka ta li kiš kų or ga ni za ci jų 
at sto vai ir ti kin tie ji iš įvai rių 
pa ra pi jų. 

Sa ky da mas pa moks
lą vys ku pas J. Kau nec kas 
vaiz din gai kal bė jo apie vys
ku pą A. Vai čių. Da lin da
ma sis sa vo pri si mi ni mais, 
įspū džiais pa moks li nin kas 
iš ryš ki no ve lio nio vys ku
po uo lu mą dar buo jan tis 
Baž ny čio je. Jis, dirb da mas 
pa ra pi jo se, vi sa da ge bė jo jas 
su gy vin ti, nu veik ti di de lių 
dar bų tiek re mon tuo da mas 
baž ny čias, tiek ak ty viai sta
ty da mas gy vą ją Baž ny čią 
žmo nių šir dy se. Per il gus 
va do va vi mo Tel šių vys
ku pi jai me tus, o va do va vo 
be veik tris de šimt me čius, 
vys ku pas A. Vai čius ge bė
jo ak ty viai rū pin tis nau jų 
baž ny čių sta ty bo mis, per 
jo va do va vi mo lai ko tar pį 
bu vo pra dė tos sta ty ti be ne 
17 baž ny čių ir dau gu ma 
jų baig tos ir šio vys ku po 
pa šven tin tos ar kon sek ruo
tos, jis 1989 m. Tel šiuo se 
at kū rė ku ni gų se mi na ri ją, 
įkū rė li cė jų, nors ir su si dū rė 
su daug įvai rių sun ku mų ir 
prieš ta ra vi mų. Ak ty viai da
ly va vo po grin džio veik lo je 
– rė mė žy mų jį lei di nį – Ka

ta li kų Baž ny čios Kro ni ką, 
pa lai kė po grin džio ka ta li kų 
jau ni mo or ga ni za ci jų, to kių 
kaip Eu cha ris ti jos Bi čiu liai, 
veik lą, pa šven ti no ne vie ną 
po grin džio ku ni gų se mi na
ri ją bai gu sį jį į ku ni gus. Jo 
pa lai ky mu per Di džiuo sius 
Že mai čių Kal va ri jos at lai
dus, dar gi lia me so viet me
ty je, Že mai čių Kal va ri jo je 
(tuo me ti nė je Var du vo je) 
at kur tos Kry žiaus Ke lio 
pro ce si jos, lan kant kop ly
tė les mies te lio te ri to ri jo je. 
Pa moks li nin kas iš ryš ki
no vys ku po A. Vai čiaus 
skaid ru mą, nuo tai kin gu mą, 
džiu gų Evan ge li jos skel bi
mą, sve tin gu mą bei vai šin
gu mą. Jo lai ko tar pis kai jis 
va do va vo Tel šių vys ku pi jai 
bu vo di de lė Die vo do va na 
Tel šių vys ku pi jai, sa kė baig
da mas pa moks lą vys ku pas 
eme ri tas, bu vęs vys ku po A. 
Vai čiaus aug zi lia ru, Jo nas 
Kau nec kas. 

Šv. Mi šių me tu taip pat 
bu vo mel džia ma si ir už 
da bar ti nį Tel šių vys ku pi jos 
ga ny to ją Kęs tu tį Kė va lą, 
ku ris kaip tik lap kri čio 24 
d. šven tė šeš tą sias vys ku pu 
kon sek ra vi mo me ti nes. Jo 
kon sek ra ci ja įvy ko 2012 
m. lap kri čio mėn. 24 d. 
Kau no Kris taus Pri si kė li
mo Ba zi li ko je. Šv. Mi šių 
pa bai go je vys ku pą K. Kė
va lą ku ni gų bei ti kin čių jų 
var du pa svei ki no ir gau sios 
Die vo pa lai mos pa lin kė jo jo 
ge ne ral vi ka ras kan. Vi lius 
Vik to ra vi čius. 

Po vys ku pų su teik to pa
lai mi ni mo Šv. Mi šių da ly
viai rin ko si prie vys ku po 
A. Vai čiaus ka po Ka ted ros 
šven to riu je ir gie do da mi 
„Vieš pa ties An ge lo“ mal dą 
mel dė si už gar bų jį ve lio nį. 

Po vi sų pa mal dų Tel šių 
Vys ku po Vin cen to Bo ri se
vi čiaus ku ni gų se mi na ri jos 
vie no je iš au di to ri jų iš kil
min gai pa šven tin tas dai li
nin kės Ži vi lės Bi kon tai tės 
– Mim gau die nės nu ta py tas 
vys ku po An ta no Vai čiaus 
por tre tas ir au di to ri ja pa
va din ta jo gar bei. Por tre tą 
pa šven ti no, dai li nin kei pa
dė ko jo Tel šių vys ku pi jos 
vys ku pas K. Kė va las. Sa vo 
min ti mis su iš kil mių da
ly viais pa si da li no ir pa ti 
dai li nin kė. Po pa šven ti ni mo 
au di to ri ją ap lan kė ir por tre tą 
ap žiū rė jo gau sus iš kil mių 
da ly vių bū rys. 

Po vi sų iš kil mių vys ku
pai, ku ni gai, ve lio nio vys
ku po A. Vai čiaus gi mi nai
čiai kar tu pie ta vo, tu rė da mi 
lai ką nuo tai kin giems po kal

biams ir pri si mi ni mams apie 
ne ei li nę as me ny bę. 

Pri si min ki me šio ga ny
to jo nu ei tą gy ve ni mo ke lią. 

Vys ku pas An ta nas Vai
čius gi mė 1926 m. ba lan džio 
5 d. Ša čių pa ra pi jos Gei du
čių kai me (Skuo do r.) tra di
ci jas iš lai kiu sio je ūki nin kų 
šei mo je, ku rio je dar au go 
ke tu rios se se rys ir vie nas 
bro lis. 19341938 m. mo kė
si už 3 km. bu vu sio je Ša čių 
pra džios mo kyk lo je, 1938
1940 m. 5tą ir 6tą sky rių 
lan kė Mo sė džio pra džios 
mo kyk lo je, 19401943 m. 
mo kė si Skuo do gim na zi jo
je. Nors vai kys tė je sva jo jo 
bū ti Lie tu vos ka riuo me
nės ka ri nin ku, ta čiau kai 
tik ga lė jo, 1943 m. iš vy ko 
stu di juo ti Tel šių ku ni gų se
mi na ri jon. So vie tų val džiai 
1946 m. ją už da rius tuoj per
si kė lė į Kau no tarp die ce zi nę 
ku ni gų se mi na ri ją. Vys ku po 
Ka zi mie ro Pal ta ro ko ku ni gu 
įšven tin tas 1950 m. rug sė jo 
24 d.

Vysk. A. Vai čiui te ko 
dirb ti įvai rio se Tel šių vys
ku pi jos pa ra pi jo se: 1951
1952 m. Plun gės vi ka ru, 
19521954 m. Klai pė dos vi
ka ru, dviem at ve jais (1953 
ir 1954 m.) ten ėjo kle bo no 
pa rei gas, 19541959 m. Žy
gai čių (Tau ra gės r.), 1959
1962 m. Sa lan tų (Kre tin gos 
r.), 19621965 m. Lau ko 
So dos (Tel šių r.) kle bo nu, 
19651973 m. Ak me nės 
kle bo nu ir Viekš nių de ka na
to vi ce de ka nu, 19731975 
m. Tel šių Ka ted ros kle bo nu 
ir Tel šių vys ku pi jos ku ri jos 
kanc le riu. 1975 m. spa lio 3 
d. iš rink tas Tel šių vys ku pi
jos ir Klai pė dos pre la tū ros 
ka pi tu li niu vi ka ru  val dy

Kan.teol.lic.andriejussabaliausKas

PaminėtosdešimtosiosvyskupoAntano
Vaičiausmirtiesmetinės

(1926 – 1950 – 1982 – 2008)
to ju, 1982 m. lie pos 5 d. šv. 
po pie žiaus Jo no Pau liaus II 
no mi nuo tas ti tu li niu Su lek
to vys ku pu ir pa skir tas Tel
šių vys ku pi jos ir Klai pė
dos pre la tū ros apaš ta li niu 
ad mi nist ra to riu mi. Kau no 
ar ki ka ted ro je ba zi li ko je 
vys ku po Liud vi ko Pa vi lio
nio, asis tuo jant vys ku pams 
Ju li jo nui Ste po na vi čiui, 
Vin cen tui Slad ke vi čiui ir 
Ro mu al dui Krikš čiū nui, 
1982 m. lie pos 25d. kon
sek ruo tas vys ku pu. Nuo 
1989 m.   vys ku pas or
di na ras.

Vysk. A. Vai čius švel niu 
ir tak tiš ku el ge siu mo kė jo 
su gy ven ti su vi sais, ypač 
dė me sin gas bu vu siems 
gim na zi jos moks lo drau
gams. Gin da mas ti kė ji mo ir 
Baž ny čios da ly kus so viet
me čiu bu vo prin ci pin gas. 
Kai bu vo pa skir tas Sa lan tų 
kle bo nu, bu vęs agi ta to rius, 
kom par ti jos Kre tin gos ra
jo no sek re to rius pa kvie tė 
jį į to ko mi te to po sė dį ir 
ėmė dis ku tuo ti ti kė ji mo 
klau si mais. A. Vai čius taip 
vy ku siai at si kirs da vo, kad 
sek re to rius ne ap si kęs da mas 
iš bė go iš ka bi ne to, o li kę 
ko mi te to na riai ėmė šyp so
tis. Anuo me tu ne sy kį bu vo 
šan ta žuo ja mas so vie ti nio 
sau gu mo. Ta čiau jis nu
jaus da vo sau gu mie čių kės
lus, tuoj duo da vo su pras ti, 
kie no jie yra at siųs ti, to kiu 
bū du at si kra ty da vo ga li mų 
kal ti ni mų, esą ži no jęs apie 
ne tin ka mą veik lą, ta čiau 
ne pra ne šęs.

Dirb da mas vi ka ru ir kle
bo nu ypač rū pi no si jau ni mu 
ir vai kais, o bū da mas kle
bo nu or ga ni za vo baž ny čių 
re mon tus, pats dirb da mas 

kar tu su dar bi nin kais. Anks
tes nės vie tos pa ra pi jie čiai jo 
ne už mirš da vo – ap lan ky da
vo, kad ir nu kel tą į to li mą 
vys ku pi jos kam pą.

Bū da mas vys ku pu A. 
Vai čius ėjo įvai rias pa rei
gas: 19861999 m.  Dva
si nin ki jos kon gre ga ci jos 
na rys, 19881993 m. Lie tu
vos Vys ku pų Kon fe ren ci jos 
pir mi nin ko pa va duo to jas, 
bu vo Ku ni gų gy ve ni mo 
ir pa šau ki mų ko mi si jos 
pir mi nin ku ir Vi suo me nės 
in for ma vi mo prie mo nių 
ko mi si jos na rys. 1989 m. 
at kū rė Tel šių ku ni gų se mi
na ri ją, iš ku rios įšven ti no 
66 auk lė ti nius. Iš vi so yra 
įšven ti nęs 111 ku ni gų. 1994 
m. at kū rė Tel šių ma žą ją 
ku ni gų se mi na ri ją. 1997 
m. vys ku pui bu vo su teik tas 
Klai pė dos uni ver si te to gar
bės dak ta ro var das, 1998 m. 
ap do va no tas Ge di mi no III 
laips nio or di nu.

2001 me tais vys ku pas 
An ta nas Vai čius, su lau kęs 
75 me tų am žiaus, pa gal 
baž ny ti nės tei sės nuo sta tus 
įtei kė Po pie žiui at si sta ty
di ni mo raš tą. Tuo me ti nis 
Po pie žius Jo nas Pau lius II 
pri ėmė jo at si sta ty di ni mą 

ir pa sky rė lai ki nai val dy ti 
Tel šių vys ku pi ją, kol bus 
pa skir tas nau jas vys ku pas. 
2002 me tų sau sio mėn. 5 d. 
po pie žius Jo nas Pau lius pa
sky rė nau ją Tel šių vys ku pą 
dr. Jo ną Bo ru tą SJ ir vys ku
pas An ta nas Vai čius iš ėjo 
į tik rai už tar nau tą po il sį, 
ta po Tel šių vys ku pu eme
ri tu, ta čiau gy vai be si do
min čiu Lie tu vos re li gi niu, 
kul tū ri niu ir vi suo me ni niu 
gy ve ni mu.

Juo zas Amb ra ze vi čius 
sa vo kny go je „Lie tu vos ra
šy to jai“, iš leis to je 1938 m. 
Kau ne, ra šė apie vys ku pą 
Mo tie jų Va lan čių: „ /.../ jė ga 
ver žės į dan gų su vi sais ga
no mai siais: pri imk, Vieš pa
tie, vi sus, be jų dan gus man 
ne bū tų mie las... Vieš pa tie, 
ne tik tuos, ku rie ei na sy kiu 
su ma nim, bet ir tuos, ku rie 
dar iš pas kos at eis“. Šie žo
džiai la bai tin ka ir ve lio niui 
vys ku pui An ta nui Vai čiui, 
ku rio mū sų tar pe ne bė ra 
jau de šimt me tų, ta čiau jo 
dva sia lie ka gy va ir šian dien 
ir dar il gai bus pri si min tas 
at ei nan čio se kar to se.

Tel šiai

VyskupasA.Vaičius.
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AndriusKulikauskasištyrė
JonoNoreikosnusikalti-
muspriešžmoniją.

Vedamasis“Mūsųkelias”palaikėŽemaitijojevykusiasžydųžudynes.

JonasNoreikasuvienijožemaičiusnusikaltimamspriešžmoniją.IštyrėirsudarėAn-
driusKulikauskas.

Laisvėbandytisusikalbėti
Sau sio mėn. 15 d., 2019 m., 10 v. r., Vil niaus apy gar dos ad mi nist ra ci nis 

teis mas, Žy gi man tų g. 2, svars tys Lie tu vos pi lie čio Grant Go chi no pa teik-
tą skun dą dėl Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tro 
at si sa ky mo pa keis ti sa vo is to ri nę iš va dą apie ka pi to ną Jo ną No rei ką.

Šim tas žings nių nuo teis mo sa lės, ša lia įė ji mo į Moks lų aka de mi jos 
bib lio te ką, pa min kli nė len ta by lo ja: “Šiuo se rū muo se 1945-1946 dir bo žy-
mus re zis ten tas, Lie tu vos tau ti nės ta ry bos ir Lie tu vos gin kluo tų jų pa jė gų 
or ga ni za to rius ir va das, Jo nas No rei ka - Ge ne ro las Vėt ra. Su šau dy tas 
1947 02 26.”

Jo nas No rei ka pa au ko jo sa vo gy vy bę už mū sų lais vę.  Jo au ka ver čia 
pa mąs ty ti apie lais vę ir at sa ko my bę.

Esu lais vas at jaus ti ki tą. Šių me tų va sa rio mėn. 7 d. Grant Go chin pa-
pra šė ma nęs iš tir ti Jo no No rei kos nu si kal ti mus prieš žmo ni ją. Jam pa ra-
šiau “Už klau są apie Jo no No rei kos nu si kal tė lių gau ją”, ku rią ji sai bir že lio 
mėn. 17 d. per sa vo ad vo ka tą Ro ką Ru dzins ką iš siun tė Ge no ci do cen trui. 
Kar tu pri dė jo Jo no No rei kos anū kės Sil via Fo ti laiš ką, pa lai kan tį šią už-
klau są. Jos sve tai nė je www.sil via fo ti.com ra si me už klau są, jo je mi ni mus 
do ku men tus ir nuo ro dą į Ge no ci do cen tro at sa ky mą.

Grant Go chin gi mė Pie tų Af ri ko je ir gy ve na Ka li for ni jo je. Jis yra ki lęs 
iš Pa pi lės žy dų. Jo se ne lis Sa mu e lis Go chi nas sa vo pa sa ko ji mais įdie gė 
mei lę Lie tu vai tė vy nei ne pai sant to, kad jų vi sa gi mi nė Lie tu vo je iš žu dy ta. 
Vis gi, Grant skau di na, kad Lie tu vos vals ty bė lai ko did vy riu Jo ną No rei-
ką. Juk vi si su tin ka, kad na cių oku pa ci jos lai kais Jo nas No rei ka tar na vo 
Šiau lių ap skri ties vir ši nin ku.  Va di na si, jis Ho lo kaus to me tu bu vo oku pan-
tas. O dar vi si su tin ka, kad 1941 m. lie pos mėn. jis va do va vo že mai čiams 
su ki lė liams. Jis va do va vo skau džiau siu lai ko tar piu, kuo met že mai čiai su-
šau dė maž daug 3000 žy dų ir maž daug 300 že mai čių. Alek san dras Pa kal-
niš kis liu di jo, kad jis pats gir dė jo, kaip Jo nas No rei ka tvir ti no apie 1800 
Plun gės si na go go je lai ko mus žy dus: “Aš jau da viau įsa ky mą su šau dy ti 
vi sus iki vie no.”

Grant Go chin man pa ti kė jo pa ra šy ti šią už klau są. Eval das Bal čiū nas 
su ti ko man pa dė ti.  Iš plun giš kių su ži no jo me, kad 2013 m. Sil via Fo ti da-
ly va vo Ho lo kaus to mi nė ji me Plun gė je. Su ja su si sie kė me. Mes vi si, kaip 
Lie tu vos ša li nin kai, su ge bė jo me su si kal bė ti. Aš pa ra šiau už klau są, kaip 
lie tu vis at sa kan tis už sa vo tau tą.  

Lie tu vo je esa me lais vi raus tis ar chy vuo se, pa si sa ky ti spau do je ir net gi 
pa trauk ti vals ty bę į teis mą.  Esa me lais vi at sa ky ti ne tik už sa ve bet ir už 
vi są sa vo tau tą. Esa me lais vi ban dy ti su si kal bė ti.

Skelb da mi Grant Go chin už klau są kvie čia me “Že mai čių sau lu tės” skai-
ty to jus į po kal bį. Gal kas ga li pa si da lin ti pri si mi ni mais ar do ku men tais. 
Pa vyz džiui, kol kas ne ran da me su ki lė lių laik raš čių, 1941 m. lie pos mėn. 1 
d. “Lais vų jų že mai čių”, taip pat ir lie pos mėn. 9 d. “Že mai čių že mės” Nr.1.  

Kar tu kvie čia me pa si sa ky ti, ko kio po kal bio trokš ta me?  Ko mums pa-
si mo ky ti iš pra ei ties?  Ką mums rei kė tų ben drom jė gom iš tir ti?  Kaip įsi-
vaiz duo ja me Lie tu vos at ei tį?  Kaip ją mums kur ti kar tu? Su si ti ki me ka da 
Plun gė je.

KapitonoJonoNoreikosmuziejausirarchyvokuratoriusAndriusKulikauskas(betnetas
garsusmuzikantassuįspūdingaisplaukais),ms@ms.lt,+37060727665.

Patvirtinimas
dėlJonoNoreikos
istoriniotyrimo

išvadų

Esu Sil via Fo ti, Jo no 
No rei kos (Ge ne ro las Vėt ra) 
anū kė.

Po be veik du de šimt

me čius tru ku sio as me ni nio 
ty ri mo aš pri ėjau prie to kių 
pa čių iš va dų kaip ir Grant 
Art hur Go chin dėl ma no 
se ne lio Jo no No rei kos vaid
mens ant ro jo pa sau li nio 
ka ro me tais. Yra ne gin či ja
mų įro dy mų ir žmo nių pri
si mi ni mų, liu di jan čių Jo ną 

No rei ką da ly va vus vyk dant 
žy dų tau ty bės Lie tu vos gy
ven to jų žu dy nes.

Bu vau at vy ku si į Lie tu vą, 
į Tel šius, Plun gę, Kau ną, 
Šiau lius, Vil nių, ir Klai pė
dą, ben dra vau su vie ti niais 
gy ven to jais, stu di ja vau ar
chy vi nius do ku men tus. Man 

yra skau du, ta čiau esu pa si
ren gu si apie tai kal bė ti.

2013 m. lie pos 17 d. 
bu vau su si ti ku si su Lie tu
vos gy ven to jų ge no ci do ir 
re zis ten ci jos ty ri mo cen tro 
va do ve Bi ru te Te re se Bu
raus kai te. Man bu vo keis ta 
ir tei ra vau si, ko dėl Lie tu
vo je Jo nas No rei ka yra šlo
vi na mas kaip ka ro he ro jus, 
kai yra vie ši įsa ky mai su jo 
pa ra šu dėl žy dų izo lia vi mo 
ge tuo se ir jų tur to nu sa vi
ni mo. Cen tro va do vė šiuos 
prieš ta ra vi mus ar gu men
ta vo tuo, kad “yra sun ku 
psi cho lo giš kai su pras ti, ką 
jis mąs tė ir jau tė pa si ra šy
da mas tuos do ku men tus. 
Vi si žy dai ten bu vo iš siųs ti. 
Aš ne ži nau, kas dė jo si jo 
gal vo je. Ta čiau re zul ta tas, 
ži no ma yra, kad žy dai bu vo 
nu žu dy ti”. Cen tro is to ri kas 
Arū nas Bub nys vė liau man 
pa tei kė KGB do ku men tą, 
tei gian tį, kad “KGB įra šuo
se nė ra duo me nų, kad Jo nas 
No rei ka bū tų su si jęs su 
žy dų tau ty bės as me nų žu
dy mu”. Vė liau 20152016 
m. pa na šūs iš tei si na mie ji 
Cen tro ar gu men tai bu vo 
iš spaus din ti ofi cia lio se pa
žy mo se dėl Jo no No rei kos 
veik los Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro me tais.

Ar chy vi nius KGB do
ku men tus esu stu di ja vu si 
ankš čiau, ga liu pa ste bė ti, 
kad tar dy mo me tu J. No
rei ka dėl žy dų ge no ci do 
ne bu vo ap klau sia mas, tai 

ne bu vo KGB ty ri mo da
lis. Ma nau, kad ofi cia lus 
Cen tro at lie ka mas is to ri nių 
fak tų in ter pre ta vi mas, kai 
kal tę įro dan čios ap lin ky bės 
yra pa nei gia mos, ape liuo
jant į as mens są ži nę ir ge rus 
ke ti ni mus, yra ne kas ki ta 
kaip Ho lo kaus to nei gi mas 
ir is to ri jos iš krai py mas.

Is to ri nio ty ri mo duo me
nys ir ma no pa čios pa tir tis 
ro do, kad Jo no No rei kos 
kaip Lie tu vos Ak ty vis tų 
Fron to va do ir Ho lo kaus to 
vyk dy to jo vaid mens nu
slė pi mas yra vie nas iš di
džiau sių pra ei to am žiaus 
są moks lų Lie tu vo je.

Sil via Fo ti
201805–25, JAV

***
Užklausadėl
JonoNoreikos

nusikaltėliųgaujos

Lie tu vos gy ven to jų ge
no ci do ir re zis ten ci jos cen
tro ge ne ra li ne di rek to re 
Te re se Bi ru te Bu raus kai te,

pra šau pa grįs to at sa ky
mo į šį klau si mą:

Ar iš tie sų Jo no No rei kos 
veik la “ne ga li bū ti ver ti na
ma vie na reikš miš kai?”

Jūs sa vo 2015 m. lap kri
čio mėn. pa žy mo je tvir ti
na te, kad

• jū sų at lik ti ty ri mai 
lei džia teig ti, kad J. No rei
kos veik la vo kie čių oku
pa ci jos lai ko tar piu “ne ga li 
bū ti ver ti na ma vie na reikš
miš kai”;

• jū sų is to ri kai yra 
“vi sa pu siš kai iš ty rę” Jo no 
No rei kos veik lą vo kie čių ir 
so vie ti nės oku pa ci jų lai ko
tar piu.

No riu jū sų už klaus ti: 
Ko dėl su ju mis ne su ta ria me 
dėl Jo no No rei kos nu si kal
ti mų prieš žmo ni ją?

Ra šau su tiks lu iš rei ka
lau ti, kad Lie tu vos vals ty bė 
vie na reikš miš kai pa smerk tų 

Jo ną No rei ką ir pa keis tų sa
vo pub li kuo tas iš va das.

Aš, ge ra no riš kas Lie tu
vos pi lie tis, jums anks čiau 
ra šiau, kad su si gau dy tu
mė te, kad jū sų pa žy mos 
ne aiš kios iš va dos Lie tu vos 
Res pub li kos var du skau di
na Jo no No rei kos ir ki tų nu
si kal tu sių lie tu vių su ki lė lių 
au kas. 2017 m. ba lan džio 
mėn. 10 d. jūs at si liep da mi 
pa siū lė te at lik ti ne pri klau
so mą is to ri nį ty ri mą, ką ir 
pa da riau.

Jo no No rei kos veik lą 
iš ty rė VGTU Fi lo so fi jos ir 
kul tū ros stu di jų ka ted ros 
lek to rius An drius Jo nas 
Ku li kaus kas ir Eval das 
Bal čiū nas.  Ty ri mo ap im tis 
di de lė, bu vo su gaiš ta virš 
850 dar bo va lan dų, skir ta 
510 eu rų Lie tu vos ar chy
vų by loms, nu fo tog ra fuo ta 
ir per žiū rė ta dau giau kaip 
20,000 pus la pių skelb ti nų 
do ku men tų, nu švie čian čių 
Jo no No rei kos nu si kal ti mus 
ir jų ap lin ky bes. Štai is to ri
kų iš va dos:

• I) Jo nas No rei ka 
va do va vo nu si kals ta mai 
gau jai, LAF Tel šiai, ku ri 
Lie tu vos Res pub li kos, lie
tu vių tau tos ir “Že mai čių 
že mės” var du per vie ną 
mė ne sį nu žu dė dau giau 
kaip 3000 žy dų ir 300 lie
tu vių, juos su lai kė, že mi no, 
ap vo gė, iš nau do jo, kan ki no 
ir pa smer kė. LAF Tel šiai 
nu si kal ti mai sa vo mąs tais, 
žiau ru mu, at si da vi mu ir 
me la gin gu mu len kia So
vie tų Są jun gos, na cis ti nės 
Vo kie ti jos ir ca ri nės Ru si jos 
nu si kal ti mus Tel šių ap skri
ty je. LAF Tel šiai per vie ną 
mė ne sį Tel šių ap skri ty je 
nu si kal to taip, kaip jo kie 
oku pan tai ne įsten gė per iš
ti sus de šimt me čius.

• II) Jo nas No rei ka 
Šiau lių ap skri ty je tar na vo 
Lie tu vos lai ki na jai vy riau
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sy bei ir na ciams oku pan
tams dėl to, kad jis kaip 
žmo gus as me niš kai la biau
siai ti ko ren giant nu si kal ti
mus prieš žmo ni ją.

Jo nas No rei ka siau bin
gai, šir din gai, va lin gai, aist
rin gai, vi sa pu siš kai, vie na
reikš miš kai nu si kal to prieš 
žmo ni ją.

Užklausos
met me nys

 
	 Ar	jū	sų	cen	tro	ty

ri	mai	moks	liš	ki	ir	iš	va	dos	
tei	sin	gos?

 
• Įvar dy ki me lie tu

vius, įvai riai nu si kal tu sius 
prieš žmo ni ją.

• Už ten ka per žiū rė ti 
vie ną laik raš tį, “Že mai čių 
že mė” Nr.5.

• Jo  no  No re i  kos 
mąs ty mas ne tin ka Lie tu
vos jau ni mui.

• Jo  no  No re i  kos 
žmog žu džių de le ga ci ja iš
da vė Lie tu vos vals ty bę.

• Jo nas No rei ka bu
vo Ge le ži nis vil kas (LNP) 
avies kai ly je (LAF).

• Kaip ga li Ali mas 
bū ti kal tas, o No rei ka ne?

• Kas la biau už Jo ną 
No rei ką at sa ko už Tel šių 
kraš to žy dų iš žu dy mą?

• Vo kie čiai ati da vė 
Tel šių kraš tą Lie tu vos na
cio nal so cia lis ti nei po li ci
jai.

• Pa  s i  k l au  sy  k i  t e 
plun giš kių ir Jo no No rei
kos anū kės Sil via Fo ti.

• Alek san dras Pa kal
niš kis są ži nin gai at sklei dė 
No rei kos ir jo ka riuo me nės 
nu si kal ti mus.

• N o  r e i  k a  b u  v o 
aukš čiau sia val džia Tel šių 
ap skri ty je.

• Jo nas No rei ka pri
va lė jo gel bė ti lie tu vius ir 
žy dus.

• Jo nas No rei ka ne
si ry žo gel bė ti tre mia mų 
lie tu vių.

• Jo nas No rei ka po
grin džio spau dos prie mo nė
mis kurs tė ne apy kan tą.

• Jo nas No rei ka vie

ni jo vi suo me nę nu si kals ta
mai veik lai.

• Jo nas No rei ka dva
siš kai iš nie ki no žy dų au
kas.

• Jo nas No rei ka dva
siš kai iš nie ki no lie tu vių 
au kas.

• Jo nas No rei ka la
biau siai ti ko Šiau lių kraš
te nu ma ty tiems nu si kal ti
mams.

• Jo nas No rei ka pa
rei gin gai “at sky rė” Šiau lių 
ap skri ties žy dus.

• Jo nas No rei ka vyk
dė na cių nu si kal ti mus uo
liau nei  jo vir ši nin kas.

• Jo nas No rei ka at
si sklei dė Šiau liuo se kaip 
verg val dys.

• 14ta sis ba ta lio nas 
va din ti nas No rei kos ka riuo
me ne.

• Štut ho fe ka lė jo ir 
dau giau nu si kal tė lių prieš 
žmo ni ją.

• No rei kos le gen dų 
kū rė jai žei džia Lie tu vą.

Vie	na	reikš	miš	kos	 iš
va	dos.	Jo	nas	No	rei	ka	bu
vo	Lie	tu	vos	 ir	 žmo	ni	jos	
prie	šas.

• Jū sų at sa ko my bės 
ty ri mai ne moks liš ki.

• Jū sų at sa ko my bės 
ty ri mai ne iš sa mūs.

• Jū sų at sa ko my bės 
ty ri mai ša liš ki.

• Jūs kra to tės at sa
ko my bės.

• Neat si pra šy ki me, 
ne at si ri bo ki me, o pri pa žin
ki me ir ap gai les tau ki me.

• Są mo nin gie ji at sa
ko už vi sus.

• Jo nas No rei ka są
mo nin gai klam pi no vi są 
lie tu vių vi suo me nę.

• Jo nas No rei ka vie
na reikš miš kai smerk ti nas.

• 
Ar jū sų cen tro ty ri mai 

moks liš ki ir iš va dos tei
sin gos?

 
Kaip	 jūs	 pa	aiš	kin	tu

mė	te	jū	sų	ir	ma	no	moks
li	nin	kų	vi	siš	kai	skir	tin	gas	
iš	va	das?

Ma no moks li nin kai su si
pa ži no su jū sų Cen tro tvir ti
ni mais apie Jo ną No rei ką:

• (LGGRTC, 2015) 
jū sų 2015 me tų pa žy ma 
apie Jo ną No rei ką;

• (Ruk šė nas, 2016) 
jū sų vy riau sio jo is to ri ko 
Al fre do Ruk šė no pa ra šy tu 
straips niu “Jo no No rei kos
Ge ne ro lo Vėt ros biog ra fi jos 
kon tro ver si jos”, ku ris pa
skelb tas jū sų aka de mi nia me 
žur na le “Ge no ci das ir re zis
ten ci ja”, 2016 m., Nr.1, ps. 
3964;

• (Aš mens kas, 1997) 
jū sų 1997 me tais iš leis ta, 
Vik to ro Aš mens ko pa ra šy ta 
kny ga “Ge ne ro las Vėt ra”.

Su si pa ži no taip pat su 
jū sų lei di niais apie 1941 
m. su ki li mą, lie tu vių ba ta
lio nus ir Pra ną Ger man tą
Meš kaus ką:

• (Ruk šė nas, 2010) 
Ruk šė nas, Al fre das. “1941 
m. bir že lio su ki li mas Kre
tin gos, Ma žei kių ir Tel šių 
ap skri ty se.” Ge no ci das ir 
re zis ten ci ja. 2010. 1 (27). 
ps. 3157.

• (Bub nys et al. , 
2011) Bub nys, Arū nas, Je
ge le vi čius, Si gi tas, Kne zys, 
Sta sys, Ruk šė nas, Al fre das. 
Lie tu vių tau tos su ki li mas 
1941 m. bir že lio 2228 d., 
LGGRTC, 2011.

• (Bub nys, 2018) 
Bub nys, Arū nas, Lie tu vių 
po li ci jos ba ta lio nai 1941
1945 m., LGGRTC, 2017.

• ( B u  c h a  v e c  k a s , 
2013) Bu cha vec kas, Sta
nis lo vas, “Pra nas Meš kaus
kasGer man tas – lie tu vių 
an ti na ci nio pa si prie ši ni
mo Kon ra das Va len ro das.” 
Ge no ci das ir re zis ten ci ja. 
2013. 2 (34). ps. 9699.

Sten gia mės su ju mis su
si kal bė ti. Pa si ge do me jū sų 
moks li nė je veik lo je pa aiš
ki ni mo, ko kiais pa grin dais 
jūs ti ria te lie tu vių at sa ko
my bę už nu si kal ti mus prieš 
žmo ni ją. Tad pa si da lin si me 
sa vo pa tir ti mi, kaip pa tys 
ti ria me lie tu vių at sa ko my
bę. Ap tar si me do ku men tus, 
ku riais tvir ti na me, kad Jo
nas No rei ka nu si kal to prieš 
žmo ni ją. Iš sa ky si me ke lias 
pa sta bas dėl jū sų dar bo 

moks liš ku mo, kas, mū sų 
ma ny mu, truk do jums ir 
mums pri ei ti prie ben drų iš
va dų. Kas svar biau sia, pra
šy si me jū sų per žiū rė ti sa vo 
ty ri mus ir iš va das ir nau jai 
iš tir ti Jo ną No rei ką.

Įvar dy ki me lie tu vius, 
įvai riai nu si kal tu sius prieš 
žmo ni ją. 

Lie tu vos Res pub li ka yra 
tau ti nė vals ty bė. Jos kon sti
tu ci ja įpa rei go ja su si rū pin ti, 
kaip lie tu vių tau ta, o ypač 
jos va lios reiš kė jai, at sa ko 
už sa vo el ge sį vi sų žmo nių 
at žvil giu, o ypač Lie tu vos 
ma žu mų at žvil giu, ne kal tų 
ir pa žei džia mų vai kų, mo ti
nų bei se nu kų at žvil giu.

Su si tel kia me į mums 
rū pi mą klau si mą: Kiek lie
tu viai at sa kin gi už na cių 
oku puo to je Lie tu vo je vyk
dy tus nu si kal ti mus prieš 
žmo ni ją? To kiam ty ri mui 
bū ti na su si lai ky ti nuo no rų 
lie tu vius tei sin ti.

Rei kė tų pir ma pa ste bė ti, 
jog tai nė ra kri mi na li nis 
ty ri mas, o bū tent do ro vi nis 

ty ri mas: Ko rei kė tų pa si
mo ky ti iš is to ri jos? Su
pran ta ma, kad lai kui bė gant 
iš kils vis nau jų do ku men tų, 
pa aiš kės vis nau ji fak tai, 
kei sis su pra ti mas, teks nau
jai ver tin ti. Ta čiau vals ty bei 
ten ka spręs ti esa mo mis 
ži nio mis, ku ris žmo gus lai
ky ti nas pa vyz din gu, ir ku ris 
ne lai ky ti nas?

To liau klau sia me, kas 
troš ko iš žu dy ti vi sus Lie
tu vos žy dus, įskai tant vai
kus, mo ti nas ir se nu kus? 
Įsi dė mi me, jog anot is to ri
ko Chris top her Brow ning, 
“The Ori gins of the Fi nal 
So lu tion”, A.Hit le ris tik tai 
1941 m. rug sė jo mė ne sį 
ry žo si iš žu dy ti Eu ro pos 
žy dus. Prieš tai bu vo ir ki tų 
pla nų, juos iš trem ti į Len ki
jos pa kam pį, Ma da gas ka rą 
ar Si bi rą. Va di na si, žy dų 
iš žu dy mą įta ko jo ir vie ti nės 
reikš mės vei kė jai. O Lie tu
vo je iš žu dy mas vy ko ste bė
ti nai anks ti. Lie tu viai 1941 
m. lie pos 1213 d. Plun gė je 
sa va ran kiš kai iš žu dė vi sus 
žy dus, 1800 žmo nių. Tai 
vi so je na cių oku puo to je Eu
ro po je be ne pir mas at ve jis, 
ka da bu vo to kiais mąs tais 
iš žu dy ti vi si žy dai, įskai tant 
vai kus, mo ti nas ir se nu kus. 
Keis ta, koks ne žy mus vo
kie čių vaid muo to kia me 
is to ri nia me įvy ky je.

O kas iš lie tu vių la biau
siai nu si kal to? La biau siai 
kal ti yra ne žu dy nių vyk dy
to jai, o jų su ma ny to jai. Ne 
tie, ku rie da ly va vo var dan 
gė ry bių ar ša lu ti nių tiks lų, 
bet tie ide a lis tai, ku rie at
si da vė iš žu dy mo idė jai ir 
ry žo si vis ką pa au ko ti, kad 
tik bū tų iš žu dy ti vai kai, mo
ti nos ir se nu kai. Lie tu vo je 
ypa tin gai kal ti Jo nas Py
ra gius, Ri čar das Švei ce ris, 
Vy tau tas Rei vy tis, Pra nas 
Ger man tasMeš kaus kas ir 
Jo nas No rei ka. Tai liu di ja jų 
žo džiai ir dar bai. Jo nas Py
ra gius va do va vo vol de ma ri
nin kų pu čui 1941 m. lie pos 
2324 d., ku rio tiks las bu vo 
lie tu vių pa jė gas pa nau do ti 
Lie tu vos žy dų iš žu dy mui. 
Lie tu vos vo kie tis Ri čar das 
Švei ce ris, bū da mas Ein sat
zgrup pe A va do vo Wal ter 
Stah lec ke rio ver tė jas, su
ve dė SS su žy dų iš žu dy mui 

nu si tei ku siais vol de ma ri
nin kais. Vol de ma ri nin kų ir 
R.Švei ce riaus ben dra žy gis, 
Lie tu vos sau gu mo po li ci jos 
va do vas Vy tau tas Rei vy tis, 
va do va vo 5000 Lie tu vos 
po li ci nin kų ir įsa kė jiems 
su lai ky ti be ne 100,000 Lie
tu vos pro vin ci jos žy dų su 
tiks lu juos iš žu dy ti. Pra nas 
Ger man tasMeš kaus kas 
troš ko iš žu dy ti Lie tu vos 
žy dus, jau 1939 m. siū lė 
reng ti prieš juos po gro mus, 
ir ma ny ti na, jog jo pa žįs ta
mas, nuož miau sias na cių 
sau gu mie tis R. He yd ri chas 
ati da vė jo va liai vi są Tel šių 
ap skri tį. P. Ger man to sva
jo nę “Že mai čių že mė je” 
įgy ven di no Jo nas No rei ka, 
vie nas iš žy miau sių Lie tu
vos an ti se mi tų, ku ris jau 
1933 m. troš ko Lie tu vos be 
žy dų. Vi si pen ki Lie tu vos 
žy dų iš žu dy mui ren gė si dar 
prieš ka ro pra džią. Vi si pen
ki pa tys gei dė iš žu dy mo, 
ki tus įtrau kė į iš žu dy mą ir 
iš žu dy mą tei si no.

Iš aiš ki nus pa čius kal
čiau sius, iš ty rus at sa ko my
bės ap im tis, įvy kių se ką, 
ir kas su kuo ben dra vo, 
ga li me nu sa ky ti iš ti są nu
si kal ti mų vai vo rykš tę. Juk 
ap lin ka įta ko ja žmo nes, 
tad jie ki tų veik lą daž nai 
ver ti na san ty ki nai. Pra ėjus 
lai kui pa aiš kė ja, kad tai, kas 
tuo me tu at ro dė dau giau ar 
ma žiau pri im ti na, iš tik rų jų 
yra ap gai lė ti na ir vi siš kai 
ne pri im ti na. Moks lui ir do
ro vei svar bu pa si žiū rė ti šal
tai ir tei sin gai. Kaip fi nan sų 
mi nis te ris Jo nas Ma tu lio nis 
aiš ki no iš so vie tų ka lė ji
mo iš trū ku siam, Lie tu vos 
ne pri klau so my bės ko vų 
ve te ra nui Jo kū bui Gold
ber gui, lie tu vių va dai bu vo 
tri jų po žiū rių: vie ni žy dus 
iš žu dy tų, ki ti baus tų kon
cen tra ci jos sto vyk lo mis, o 
tre ti juos at skir tų ir lai ky tų 
ge te. Moks lui ir do ro vei 
bū ti na var dais įvar din ti šių 
po žiū rių ša li nin kus.

Kurjūsjuos
įvardinate?

Vol de ma ri nin kai, Lie
tu vių na cio na lis tų par ti ja, 
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Laisvėbandytisusikalbėti
LAF Ka ra liau čius (Puo
džius, Bru nius), LAF Tel
šiai (No rei ka) puo se lė jo 
žy dų iš žu dy mą. Ka zys 
Škir pa su ma nė žy dų iš va
ry mą iš Lie tu vos, tai yra, 
et ni nį va ly mą. Jam pri ta rė 
Lie tu vos vy riau si am ba
sa do riai Sta sys Lo zo rai tis 
ir Pet ras Kli mas. Et ni nį 
va ly mą kurs tė LAF Ber
ly nas (Rai la, Dir mei kis, 
Raš ti kis), LAF ry ši nin kai 
(Nau jo kai tis) ir LAF at si
šau ki mų pla tin to jai (No
rei ka ir ki ti) ir po su ki li mo, 
vi si su ki lė lių laik raš čiai (“Į 
Lais vę”, “Nau jo ji Lie tu va”, 
“Tė vy nė”, “Iš lais vin tas Pa
ne vė žie tis”, “Že mai čių 
že mė”…) ir jų re dak to riai 
(Amb ra ze vi čius, Ivins kis, 
Gir nius, Vir bic kas, Mac ko
nis, Vil man tie nė, Žy man
tasŽa ke vi čius, Po vi la vi
čiusVy kin tas, Pau ža, Grei
mas, Mig li nas, Kas niū nas, 
Lip niū nas, Moc kus ir ki ti). 
Et ni nis va ly mas įtrauk tas į 
LAF pro gra mą (Ma cei na, 
Va liu kė nas) for mu luo te 
“LAF žy dų tau ti nei ma
žu mai Lie tu vo je at šau kia 
sve tin gu mą”. Lie tu vos ne
pri klau so my bės at sta ty mo 
skel bė jas Le o nas Pra puo
le nis tuos pa čius žo džius 
įtrau kė į sa vo kal bą na cių 
oku pan tams, ku rią pa si ra šė 
LAF va do vy bė (Da mu šis, 
Na ru tisŽu kaus kas, Drun
gaVa liu lis, Bau ba ir ki ti). 
LAF su ki lė liai Kau ne ir 
vi so je Lie tu vo je su lai kė 
tūks tan čius žy dų, LAF bū
riai (Plun gė je, Tel šiuo se, 
Šiau liuo se, Kė dai niuo
se, Jo na vo je, Še du vo je, 
Vil niu je, Jo niš ky je, Za
ra suo se, Drus ki nin kuo se, 
Ža ga rė je, But ri mo ny se…) 
sa va ran kiš kai juos vi saip 
skriau dė, api plė šė, su lai kė, 
kan ki no ir žu dė, juos va rė 
lauk iš Lie tu vos ir taip pat 
va rė at gal į Lie tu vą. Kau no 
ka ro ko men dan tas Jur gis 
Bo be lis iš vys tė lie tu viams 
sa vi tą, na ciams ne pri im ti ną 
žy dų rū šia vi mą: ko mu nis
ti nių or ga ni za ci jų na rius ir 
ki tus bol še vi ki nius vei kė
jus pa trauk ti į bau džia mą ją 
at sa ko my bę (pa vyz džiui, 
su šau dy ti); nie kuo ne kal tus 
žy dus lai ky ti ge te, vers ti 
ne šio ti gel to ną Do vy do 
žvaigž dę ir vi saip var žy ti; 
o žy dus ap do va no tus Vy čio 
kry žiu mi, ar ba sa va no riais 
įsto ju sius į Lie tu vos ka
riuo me nę iki 1919.03.05 
lai ky ti lais vais žmo nė mis 
(ma tyt, su tei se pa bėg ti 
nuo ge tuo se lai ko mų žmo
nų ir vai kų…) Lie tu vos 
lai ki no sios vy riau sy bės, 
tad Lie tu vos var du to kius 
vi sai Lie tu vai ga lio jan čius 
“Žy dų pa dė ties nuo sta tus” 
pa si ra šė J. Amb ra ze vi čius 
ir J. Šle pe tys. Ge ne ra li niai 

ta rė jai (Ku bi liū nas ir ki ti) 
juos su ki tais įsta tais iš pla
ti no po vi są Lie tu vą, kaip 
vi sur ga lio jan tį Lie tu vos 
lai ki no sios vy riau sy bės 
at lik tą tei si nį dar bą. Net
gi Kau no ar ki vys ku pas J. 
Skvi rec kas pa lai kė žy dų 
smer ki mą, at sky ri mą ir ge
tų stei gi mą.

Už ten ka per žiū rė ti vie ną 
laik raš tį, “Že mai čių že mė” 
Nr.5. 

No rint su si gau dy ti, ar 
LAF Tel šių va das Jo nas 
No rei ka nu si kal to prieš 
žmo ni ją, pa pras čiau sia yra 
per žiū rė ti jo lei džia mą laik
raš tį, “Že mai čių že mę”. 
Keis ta, kad jį mi ni jū sų 
moks li nin kas A. Ruk šė
nas. Ko dėl jis ne pa ste bi, 
kaip vi si pir mie ji laik raš čio 
nu me riai iš ti sai ir me la
gin gai kurs to ne apy kan tą 
prieš žy dus? Už ten ka vie no 
do ku men to – 1941 m. lie
pos mėn. 25 d. “Že mai čių 
že mė” Nr.5 – įsi ti kin ti, 
kad Jo nas No rei ka nu si
kal to prieš žmo ni ją. Juk 
“Že mai čių L. Ak ty vis tų 
Fron to laik raš tis” įvar di ja 
kap. No rei ką, kaip Tel šių 
ap skri ties Ak ty vis tų Fron to 
va dą, o sa vo ve da ma ja me 
pri myg ti nai ra gi na, “Tad 
ša lin žy dus – nuo se nio iki 
ma žiau sio vai ko – ša lin žy
dus iš Lie tu vos!” At ro do, 
vis kas aiš ku. Kaip Lie tu vos 
Res pub li ka ga li to kį žmo gų 
lai ky ti pa vyz džiu?

Bet gi su pras ki me ap lin
ky bes. Vi si Plun gės žy dai 
– 1800 žmo nių – iš žu dy ti 
lie pos 1213 d., o Tel šių 
vy rai – 800, o gal dau giau 
– iš žu dy ti lie pos 2021 d. 
Lie pos 25 d. žo džiai “ša lin 
žy dus iš Lie tu vos!” su pras
ti ni vie na reikš miš kai, kaip 
ra gi ni mas žy dus iš žu dy ti. 
Siau bin ga Tel šių kraš to ne
lai mė sa vo mąs tu ir bai su mu 
pri ly gin ti na 2001 m. rug sė jo 
mėn. 11 d. Niu Jor ką su dre
bi nu siam te ro riz mo iš puo
liui, ku riuo vi sas pa sau lis 
pa si bai sė jo.

O ko kios lie tu vių nuo
tai kos? “Že mai čių že mė” 
Nr.5 ap ra šo 1941 m. lie
pos mėn. 20 d. “Lais vės ir 
drau giš ku mo su Vo kie ti ja” 
ma ni fes ta ci ją Tel šiuo se, 
ku rią šven tė dau gia tūks
tan ti nė mi nia. Rei cho ir 
Lie tu vos vė lia vos pa kel tos, 
iš kil min gos mi šios švęs tos 
Tel šių ka ted ro je. Tau ti nio 
dar bo ap sau gos kuo pa žy
gia vo ei se nos prie ša ky je, 
ly dė jo mi nią į gim na zi jos 
aikš tę, kur ka pi to nas No
rei ka pa sa kė ug nin gą kal bą, 
kad “Nau jo ji Lie tu va ne pri
pa žins jo kio su skal dy mo”. 
Lau že de gi no so vie ti nes 
kny gas. De šimt tūks tan ti nės 
Tel šių vi suo me nės var du 
įga lio jo de le ga ci ją Kau ne 
pa svei kin ti ir be są ly giš kai 
rem ti Lie tu vos lai ki ną ją 

vy riau sy bę ir pri ėmė ją 
įpa rei go ti ves ti į ne pri klau
so my bę, rem tis Hit le riu ir 
ko vo ti su vi so kiais prie šais 
ir ken kė jais. Se kė me ni nė 
da lis. “Pa šok ta, pa dai nuo
ta, at lik tas vie nas ki tas ko
miš kas nu me ris.” Rei kia 
ma ny ti, vie na reikš miš kai, 
tai pa ty čios žy dų są skai ta. 
Ar jūs čia kaž ką su pran ta te 
ne vie na reikš miš kai? Juk tą 
nak tį lie tu viai Rai niuo se 
iš žu dė vi sus Tel šių žy dus 
vy rus.

O kur vo kie čiai? Juk nie
kur ki tur na cių oku puo to je 
Lie tu vo je, o gal ir vi so je 
oku puo to je Eu ro po je, na
ciai ne lei do to kių or ga ni
zuo tų lais vės ma ni fes ta ci jų 
(kai kur su ka ri nė mis ei se
no mis!), ku rias vi są mė ne sį 
po šiau ri nę Že mai ti ją or ga
ni za vo Jo nas No rei ka ir jo 
va do vau ja mi že mai čiai in
te li gen tai. Tel šių ap skri ties 
lie tu viai džiau gė si ne įpras
ta sa vi val da. 1988 m. Tel
šių LAF vei kė jas Le o nas 
Vi lu tis liu di jo so vie tų vyk
dy tų žu dy nių ty ri nė to jams, 
“Vo kie čiai į Tel šius at ėjo 
tik ko kią lie pos 10 d. Tai 
aš ge rai pa me nu, nes vo
kie čiams va do va vo Vit kus, 
ku ris ankš čiau bu vo iš va
žia vęs į Vo kie ti ją.” Vi lu tis 
sa vo pri si mi ni muo se ra šo: 
“Lyg ir bu vo me be pra de dą 
nor ma liai gy ven ti, nes vo
kie čių ka riuo me nė Tel šiuo
se dar ne bu vo pa si ro džiu si 
 ne bent koks žval gy bos 
da li nys pro ša lį ret kar čiais 
pra va žiuo da vo. At ro do, 
lie pos 10 die ną, vyk da mas 
į Ry tų fron tą, bu vo už su kęs 
vyr. ltn. [Juo zas] Vit kus su 
sa vo drau gais. Jis anks čiau 
bu vo čia tar na vęs Lie tu vos 
ka riuo me nė je, o vė liau re
pat ri ja vo į Vo kie ti ją. Apie 
lie pos vi du rį į Tel šius at
vy ko ke le tas vo kie čių ci
vi li nės val džios pa rei gū nų, 
tarp jų ir zon der fiu re ris, 
ku rio tu rė jo klau sy ti vi sa 
lie tu vių ka ri nė ir ad mi nist
ra ci nė val džia. Ap skri ties 
vir ši nin kui jis pa tei kė raš
tą, rei ka lau jan tį su rink ti ir 
per duo ti vo kie čiams vi sus 
gin klus. Tai gi vi si gin klai 
ne tik mies te, bet ir vals
čiuo se bu vo su re gist ruo ti 
ati tin ka mo je by lo je. Jau 
vien tai ro dė, ko kią vo kie
čiai at ei tį mums ren gia. 
/ …/ Maž daug lie pos 20 
die ną mū sų par ti za ni nė 
veik la lio vė si.” Va di na si, 
vo kie čiai ėmė val dy ti jau 
po pa grin di nių žu dy nių, ir 
po jų ma žai reiš kė si. Žy dų 
li ki mą vi saip spren dė lie tu
viai, kaip ro do šim tai Tel šių 
ap skri ties vir ši nin ko ir Tel
šių bur mist ro do ku men tų, 
ku riuo se vo kie čių nė kva
po. Pa na šiai, Pa kal niš kis 
1988 me tais ra šė, “To mis 
siau bo die no mis vo kie čių 
Plun gė je kaip ir ne bu vo. 

Pir mo mis ka ro die no mis jų 
ka riuo me nė at ėjo ir nu ė jo. 
Pa si li ko tik du su skur dę 
vo kie tu kai, ne di de lio ūkio, 
men kos iš vaiz dos, be jo kių 
laips nių. Vaikš čio da vo po 
mies tą ir die vai ži no, ką 
veik da vo. Du ne reikš min gi 
ti pe liai. O Plun gę tuo tar pu 
val dė lie tu vių ka ri nin kų 
gru pe lė su ko men dan tu 
ka pi to nu No rei ka vir šū nė
je.” “Že mai čių že mė” Nr. 
6 pa na šiai už si me na, kad 
lie pos 27 d. vo kie čių vie
tos ko men dan tas at vy ko 
į Plun gės ma ni fes ta ci ją ir 
dar baž ny čio je karš tai mel
dė si vie nas vo kie čių ka rys, 
gal tas pats ko men dan tas. 
Plun gės ir Tel šių žu dy nės 
ne mi ni mos Lie tu vos žy dų 
iš žu dy to jo Ein sat zkom
man do 3 va do vo Jė ge rio 
ata skai to je, nė Lie tu vos 
pa ri bio žy dų iš žu dy to jų 
Til žės Ein sat zkom man do 
teis mo liu di ji muo se. Iš 
Ein sat zgrup pe A va do vo 
Šta le ke rio ata skai tos ga li
me su pras ti, kad for ma liai 
už žu dy nes Plun gė je, Tel
šiuo se, Ma žei kiuo se, Bir
žuo se ir Šiau liuo se at sa kė 
Lat vi jos žy dų iš žu dy to jų, 
Ein sat zkom man do 2, vie
nas Šiau liuo se esan tis bū
rys, 100 km nuo Plun gės. 
Ma tyt, šis bū rys bu vo toks 
ne reikš min gas, ir lie tu viai 
bu vo to kie sa va ran kiš ki, 
kad 1968 m. pa tys vo kie
čiai ap klau si nė jo Ze no ną 
Ivins kį iš si aiš kin ti, kas iš 
vo kie čių at sa kė už Plun gės 
ir Tel šių žu dy nes. Ar jūs, 
vis ką iš ty rę, su si pa ži no
te su vo kie čių ar chy vais? 
Vo kie čiai krei pė si į so vie
tus, ku rie 1968 m. nau jai 
ap klau si nė jo liu dy to jus 
apie vo kie čių da ly va vi mą 
žu dy nė se  Tel šių ap skri ty
je, ta čiau vo kie čių vaid muo 
ne žy mus, ly gi nant su lie tu
vių. Anot liu dy to jų, Plun
gė je žu dy nėms va do va vo 
bū rio va das Sta nis lo vas 
Lip čius ir jo pa va duo to jas 
Po vi las Ali mas, o apie vo
kie čius te pa vy ko nu sta ty ti, 
kad jie žu di kus vai ši no. So
vie tai oku puo tos Lie tu vos 
ar chy vuo se iš vis ne ra do 
me džia gos pa tvir ti nan čios 
vo kie čių da ly va vi mą.

Ži no me, kad apie 1941 
m. lie pos 18 d. į Rai nių 
sto vyk lą at vy ko Tel šių LAF 
va do Jo no No rei kos pa va
duo to jas Bro nius Juo di kis 
su 5060 lie tu vių par ti za nų 
bū riu ir dviem vo kie čiais 
sau gu mie čiais, ry šių ka
ri nin kais, ku rie ste bė jo 
įvy kius, at sto va vo Rei cho 
iž dą ir sa vo ma lo nu mui 
pa si reiš kė, kaip sa diz mo 
tu ris tai. Tai gi, dvi die nas 
prieš No rei kos ren gia mą 
šven tę, jo pa va duo to jas 
Juo di kis ver tė žy dus iš si
kas ti sau duo bes ir šok ti 
mir ti ną “vel nių šo kį”. O 
šven čių nak tį juos iš žu dė. 
Už tat vie na reikš miš kai su
pran ta me Jo no No rei kos 

“ne su skal do mą vie ny bę”. 
Tai vi sų lie tu vių vie ny bė 
ne su žy dų au ko mis, o su 
jų žu di kais.

JonoNoreikos
mąstymas

netinkaLietuvos
jau ni mui

Kaip jūs nu sta ty tu mė
te “Že mai čių že mė” Nr.5 
ve da mo jo “Mū sų ke lias” 
au to rių? Ve da mo jo min tys 
sa vo tiš kos ir bū din gos Jo nui 
No rei kai. Anot ve da mo jo, 
pir mu ti nė klai da bu vo, kad 
Lie tu vos pra mo nė ir pre ky
ba bu vo žy dų ran ko se. O 
tai yra Jo no No rei kos 1933 
m. bro šiū ros “Pa kelk gal
vą, Lie tu vi!!!” pa grin di nė 
min tis. An tra klai da, kad 
Lie tu va ne drau ga vo su na
cio nal so cia lis ti ne Vo kie ti ja. 
Šią min tį Jo nas No rei ka iš
puo se lė jo 1939 m. “Kar de”, 
sa vo straips ny je “Au to ri ta ri
nės po li ti kos vai sin gu mas”, 
ku ria me ji sai ža vė jo si Hit
le rio au to ri te tu,  jo po li ti
nės pro gra mos aiš ku mu ir 
vai sin gu mu. O tre čia klai
da, tai sto ka vie ny bės, jė gų 
su skal dy mas. Už tat bū ti na 
su si telk ti į vie ną Lie tu vių  
Ak ty vis tų Fron tą, ku riam, 
kaip ži no me, va do va vo Jo
nas No rei ka. Ir ša lin vi sus 
žy dus! Ga liau siai pik tžo
džiau ta Die vo var du: “Tas 
mū sų pa stan gas te gu ly di 
toks dar bas, kad pra kai tas 
lie tų si upe liais per kak tas 
ir nu ga ras, o Aukš čiau sio jo 
ran ka pa lai mins Lie tu vą.” 
Jo nas No rei ka at sa ko už 
šį straips nį, kaip lei dė jas, 
kaip jo min čių iš mąs ty to
jas, ir rei kia ma ny ti, kaip jų 
au to rius.

Kas jums truk do su vok ti, 
jog Jo no No rei kos mąs ty
mas bu vo nu si kals ta mas? 
Juk jo ben dra žy gis Da mi
jo nas Riau ka su da rė ši tų jo 
raš tų rin ki nį, ku rį 2016 m. 
iš lei do Ge ne ro lo Jo no Že
mai čio Lie tu vos ka ro aka
de mi ja. Kaip jūs su pran ta te 
No rei kos auk si nes min tis, 
ku rias Da mi jo nas Riau ka 
siū lo gim na zis tams, šauk
ti niams, ka riams, be jo kio 
ap ta ri mo? “Par duo da mas 
žy dui ar pirk da mas iš jo tu 
pa di di ni žy dų gi mi nę! Tu 
da rai skriau dą vi sai tau tai!” 
“Te bū na ap šauk tas par si da
vė liu žy dams tas, kurs ran
kas su dė jęs žiū rė tų į nau ją, 
vie nin gą lie tu vių tau tos 
mi si ją!” “Nuo pat pa sau lio 
pra džios vieš pa tau ja įsta
ty mas: stip res nis už mu ša 
sil pnes nį.” ”Hit le rio ve da
ma tau ta per ke le rius me tus 
neat si kvėp da ma dir bo vie na 
kryp ti mi ir jos at siek tais 
vai siais šian dien dau ge lis 
tu ri ste bė tis.” “Fa šis tų pa
grin di nis dės nis įsak miai 
ir ka te go riš kai skel bia, kad 
fa šis tų par ti jai ita lų tau ta yra 
vis kas. Na cio nal so cia liz mo 
pro gra ma – pla tes nė. Jo je 
įve da mas dar ra sės gry nu mo 

mo men tas.”
Ka ro aka de mi jos jau ni

mui gal nuo din giau si Jo no 
No rei kos kul to vai siai yra 
jo gies mė šė to niš kam did
vy riš ku mui, “Trys vel niai”. 
“Tai bu vo lie tu viš ki vel niai. 
/…/ Drau gai tą pa va di ni mą 
da vė iš mei lės ir pa si gė rė
ji mo. Kau ty nė se jie bu vo 
už mir šę an ge lų var dus ir 
kai no rė jo vie nu žo džiu pa
sa ky ti apie ku rį nors, kad jis 
tu ri pa šė lu sią lai mę iš veng ti 
mir ties, kad jis yra drą sus 
ir nar sus, tai jam duo da vo 
vel nio var dą.

– Drą sus kaip vel nias.
– Gud rus kaip vel nias.
– Ne bi jo nie ko, kaip tik

ras vel nias.
– Prie šai jo bi jo kaip 

vel nio.
– Kur pa si suks – vel nio 

pėd sa kus pa lie ka.
– Ir se ka si jam kaip tik

ram liu ci fe riui.
Kaip jūs ti ria te, kas ir 

ko dėl to kio mis min ti mis 
ža vi si, jas net įpir šo Lie tu
vos ka ro aka de mi jai, kaip 
auk lė ji mo prie mo nę? Jū sų 
pa žy ma la biau siai re mia si 
so vie tų sau gu mie čių pa
reng to mis by lo mis. Siū
lo me pir miau sia ati džiai 
skai ty ti pa čių lie tu vių raš
tus, kaip an tai su ki lė lių 
laik raš čius, Jo no No rei kos 
straips nius ir Da mi jo no 
Riau kos pri si mi ni mus. Jūs 
tvir ti na te, kad Po vi las Ali
mas at sa kin gas už Plun gės 
žy dų iš žu dy mą. Bet gi D. 
Riau kos bro lis Liud vi kas 
pas kui dir bo P. Ali mui, bu tų 
biu ro va do vui. Biu ras val dė 
oku pan tų na cio na li zuo tus 
na mus ir iš žy dų at im tus na
mus. Vė liau pats D. Riau ka 
dir bo tam pa čiam oku pan tų 
biu rui ir jį sa vo straips ny je 
api bū di na, kaip pa grin di nį 
an ti na ci nės veik los ži di nį. 
Veik los es mė, tai gin klų 
rin ki mas, o pa si ti kė ji mo 
įro dy mas, tai gin klo šven
tas pa bu čia vi mas. Ar jūs 
ga lė tu mė te D. Riau kos pa
klaus ti, kaip tais gin klais 
prie ši no si na ciams? Ar Lie
tu vos Res pub li ka tu rė tų D. 
Riau kos su rink tus gin klus 
lai ky ti “an ti na ci niais”, ar 
ver čiau to kiais lai ky ti šau
tu vus, ku riais ne ži no mi 
so vie tų par ti za nai nu šo vė 
Tel šių ap skri ties po li ci jos 
va dą, Tel šių LAF va do Jo
no No rei kos pa va duo to ją, 
ne kal tų žmo nių kan kin to ją 
ir iš žu dy to ją Bro nių Juo
di kį?

Straipsnio autoriusAn
driusKulikauskas, tyrinė
jantis nevienareikšmiškai
vertinamo JonoNoreikos
(GeneroloVėtros)asmeny
bęirjoepochą,kviečiadis
kutuoti,pasidalintiprisimi
nimais,asmeniniųarchyvų
medžiaga žemaičių krašto
žmones, ypač plungiškius,
juolab, kadPlungėje kurį
laiką yra gyvenęs J. No
reika.



 / 2018 m. lapkričio 30 d.    PENKTADIENIS, Nr. 11 (793) 11ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

Tęsinys.PradžiaNr.9(791)

VI PAVEIKSLAS

Zubovorūmųpriimamasis.ĮeinaOginskisirČa
rtoryskis.Išpaskos,kiekatsilikdamas,einaKozl
ovskis.

OGINSKIS. Ku ni gaikš ti, pri si pa žin siu, aš pri blokš tas: 
Lie tu vos lau kia Kur lian di jos li ki mas?

Kur lian di ja dar vi sai ne se niai bu vo Lie tu vos va sa las.
ČARTORYSKIS. Vis kas kaž ka da kaž kuo bu vo. Kai 

jė gos iš sen ka, tam pa ma nie kuo.
OGINSKIS. Vi sai nie kuo?
ČARTORYSKIS. Per ke lis šim tus me tų Lie tu va pra ga

ny ta ir nu gy ven ta. Ma no te, pri kel si te ją?
OGINSKIS. Ga li ma pa mė gin ti.
ČARTORYSKIS. Nė per šim tą me tų ne be pri kel si te. 

Va di na si, nie kuo met. O Len ki ja? Ru si jos ere lis sklei džia 
spar nus. Ap globs ir ją.

OGINSKIS. Ku ni gaikš ti. Aš pa sky riau sa ve Lie tu vai.
ČARTORYSKIS. Gra žu, bet nai vu (Pasisukęs įKoz

lovskį.) Po nas Koz lov ski, ar ir jūs pa sky ręs sa ve Lie tu vai? 
Jū sų vie na tė vy nė?

KOZLOVSKIS. Mud vie jų tė vy nė — mu zi ka.
ČARTORYSKIS. Po nai, juo kin ga. Tė vy nių be biu dže to 

ir be ar mi jos ne bū na.
OGINSKIS. Aš taip ne ma nau.
ČARTORYSKIS. O ne rei kia nie ko ma ny ti. Mes — Zu

bo vo rū muo se, ne mu zi kuo ti čia at ėjo te.
OGINSKIS. Mu zi ka... be tė vy nės.
ČARTORYSKIS. Gar bė, vaikš tan ti su at kiš ta ran ka — 

tai no ri te pa sa ky ti?
KOZLOVSKIS. Ku ni gaikš ti, jūs pui kiau siai ži no te, kaip 

tar nau ti Ru si jos ar mi jai ir jos biu dže tui. Pa mo ky ki te.
ČARTORYSKIS (suimaOginskį už alkūnės). Ma no 

pa ta ri mas toks: su ti ki te su vis kuo. Tik taip gau si te tai, dėl 
ko jūs at vy ko te.

OGINSKIS. Aš sa vo ka ra liui Sta nis lo vui…
ČARTORYSKIS. Pa mirš ki te tą sa vo ka ra lių.
OGINSKIS. Aš pro tes tuo ju.
KOZLOVSKIS. Bro lau, čia ne vie ta pro tes tams. Štai 

du rys at si ve ria — ga na bran giai.
VII PAVEIKSLAS
Sutriukšmuprasiveriadurys,pasirodoZubovas.
ZUBOVAS. Jūs tri se? Vi sa len kų par ti ja.
ČARTORYSKIS. Ne pa vė la vo me, gra fe.
ZUBOVAS. Jau ruo šiau si iš ei ti pro už pa ka li nes du ris.
KOZLOVSKIS., Su gau tu me jus ir ten.
ČARTORYSKIS. Mu du su po nu Koz lov skiu pa ly dė

jo me gra fą, kad nepa si klys tų. (Oginskiui.) Nuo šir džiai 
lin kiu su si tar ti.

ZUBOVAS. Be mu zi ki nio akom pa ni men to?
ČARTORYSKIS. Ogins kis ti ki si ras ti jį pas jus, gra fe.
ZUBOVAS. Ma no ji mu zi ka — pa tran kos. (Juokiasi). Ir 

net in stru men to čia nė ra.
Čar to rys kis su Koz lov skiu pa si ša li na, Zu bo vas įsi ve da 

Ogins kį į sa vo me nę.
ZUBOVAS. Gra fe, ma tyt, ne ver ta gaiš ti lai ko. Jū sų 

rū pes tis, kiek mes jį su pran ta me, mums įkan da mas. Bu vę 
dva rai Lie tu vo je?

OGINSKIS. Tie dva rai man la bai bran gūs, jie — gi mi
nės pa li ki mo.

ZUBOVAS. Bū ki me at vi ri: jie bran gūs jums kaip pra
gy ve ni mo šal ti nis.

OGINSKIS. Ką čia slėp ti.
ZUBOVAS. Li ko te pli kas kaip til vi kas, taip sa kant? 

Len ko li ki mas mū sų am žiu je.
OGINSKIS. Lie tu vio.
ZUBOVAS. Va di na si, dvi gu bo len ko.
OGINSKIS. Gra fe Zu bo vai, dvi gu bo žai di mo aš ne

žai siu.
ZUBOVAS. Len kiš kas ho no ras ir lie tu viš ka fa na be ri ja. 

Du vie na me fla ko ne. Pras ti kve pa lai. Jo kia sa ve ger bian ti 
da ma jais ne si kvė pin tų. O mū sų mo ti nė lė — tai vi sų da
mų da ma.

OGINSKIS. Ne tu riu ko pa sa ky ti.
ZUBOVAS. Jums nė ra ką sa ky ti. O štai mes tu ri me ką. 

Pa mė gin siu trum pai: mo ti nė lė pa reiš kė pa gei da vi mą tu rė ti 
sla vų Or fė ją sa vo dva re. Kaip žiū ri te į tai?

OGINSKIS. La bai ne ti kė tas pa siū ly mas.
ZUBOVAS. Ap si dai ry ki te, kiek že mių, ohohoho! Ir 

ba das į akis ne žvel gia. (Pamoja prie durų stovėjusiam
liokajui,tasatnešatauresvyno.) Pa kel ki me tau rę už mū sų 
že mes ir mū sų dva rus. (Išgeriavienas.) Bet jūs ne su tin ka
te? Ma tau.

OGINSKIS. Aš at vy kau su sa vo ka ra liaus įga lio ji mais, 
juos tu riu ir grą žin ti.

ZUBOVAS. Ta da — ki tas, men kes nis va rian tas. Mū sų 
di džio jo pirm ta ko Pet ro Pir mo jo pa lie pi mas — vys ty tis 
Eu ro pos kryp ti mi. Ei nant šia kryp ti mi kai my nai — gry nas 
gal vos skaus mas. Ne su pran ta Ru si jos di dy bės, jos is to ri nės 
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mi si jos. Šia me ke ly je sto vi ir Žeč pos po li ta. Irs tan ti, griū
van ti, su pu vu sio mis ko jo mis. Jo je ne bė ra jo kios tvar kos, 
pa vo jin ga tu rė ti to kį kai my ną. Ga li už griū ti.

OGINSKIS. Žeč pos po li ta ne ke lia pa vo jaus jo kiam 
kai my nui.

ZUBOVAS. Ką jūs sa ko te?! (Juokiasi). Už tai ver ta dar 
kar tą pa kel ti tau rę. (Vėlišgeria).

Jau ne ke lia? Ko kia įdo mi nau jie na. Mo ti nė lei val do vei 
ji pa tiks. (Rūsčiai,palinkęsprieOginskio.) Pras ti rei ka lai, 
gra fe?

OGINSKIS. Aš taip ne sa ky čiau.
ZUBOVAS. Ir ne rei kia nie ko sa ky ti. Že mė po ko jo mis 

de ga. Ne lei si me! Pe le nais Eu ro pos ne pa lei si te. Mes ne lei
si me. Ir jus pa čius nuo jū sų pa čių iš gel bė si me.

OGINSKIS. Mums ne no rint?
ZUBOVAS. Sie nos jū sų kiau ros, pro jas vien skers vė jai 

ir aud ros į Ru si ją ver žia si. Ne pa tin ka tai Ru si jai. Su sarg
dins.

OGINSKIS. Ma ne api plė šė Ru si jos var du.
ZUBOVAS. Ma ža kas kie no var du ką pa da rė. Ne ti kė

ki te.
OGINSKIS. Dva rai ne be ma no.
ZUBOVAS. Bet jūs čia. Jū sų lū pos su li po, gra fe. Gurkš nį 

tau raus vy no? Ge rai. Ru si ja gai les tin ga. Ne kan kin si me. Jūs 
at gau si te sa vo dva rus ir že mes. Iki mes at ei si me, ga lė si te 
pa val dy ti.

OGINSKIS. Jos di de ny bė su tei kė man vil ties…
ZUBOVAS. Jos di de ny bė su tei kia vil ties. Taip. O juo das 

dar bas ten ka man. Jums pa si se kė: po lo ne zas, Sta nis lo vo 
Au gus to laiš kas. Val do vę jaus mai ap val dė. Ką gi, ir ga
lin gų jų pir mo ji mei lė ne rū di ja. Gra fe, jums pa si se kė, net 
pa vy du.

OGINSKIS. Ir jū sų dė ka, dė ko ju.
ZUBOVAS (juokiasi). Jū sų as me ni nio in dė lio per ma

ža.
OGINSKIS. At si pra šau?
ZUBOVAS. Jū sų me lo di jos da bar ne be jū sų.
OGINSKIS. At leis ki te?
ZUBOVAS. Mu zi ka ku ria ma dan gaus sfe ro se? Tai gi. Į 

že mę ji nu kren ta. Tai gi. Kai po vai sius.
(ŪmaipasisukęsatkišaOginskiuvynotaurę.) Iš ger ki te. 

Ant raip ne su pra si te, kad to kiais vai siais rei kia da lin tis.
OGINSKIS. Po kal bis man tam pa pa na šus į ke lią džiun

glė se.
ZUBOVAS. Ru si ja tam tik ra pras me — džiun glės. Ir 

da bar mes prie žen klo, kur už ra šy ta: „Įna šas į im pe ri jos 
iž dą”. Koks jū sų įna šas?

OGINSKIS. Po lo ne zas, kiek su pran tu.
ZUBOVAS. Juo kau ja te! (Paimdamasnuostaloraštą.) 

Štai raš tas lie tu vių kon fe de ra tams. Jis de ra mai pa ruoš tas. 
Im pe ra to rė jį pa si ra šys, kai tik bus aiš kus jū sų įna šas. (Pa
duodaraštąOginskiui.) Jūs tap si te Žeč pos po li tos, tai yra 
jū sų ta ria mos Lie tu vos iž di nin ku.

OGINSKIS. Kuo? Aš ne tu riu jo kio su pra ti mo… Jo kių 
įga lio ji mų iš sa vo ka ra liaus.

ZUBOVAS. Sta nis lo vas Au gus tas su teiks jums bet ko
kius įga lio ji mus, ku rie bus nau din gi Ru si jai. Jums be lie ka 
pa si ra šy ti. Mo ti nė lė lau kia. Juk ne ga li te jai prieš ta rau ti, 
ar ne taip?

OGINSKIS. Ne tu riu su pra ti mo…
ZUBOVAS. Tu ri te. Mo ti nė lė pra šė jū sų ne skriaus ti, 

man jos pra šy mas — įsa ky mas. Jei gu jūs ne pa si ra šy si te, 
ji la bai nu liūs, o ta da nu baus ir ma ne. Aš ne mėgs tu bū ti 
bau džia mas… Jū sų aky se bliz ga klau si mas: Iš kur aš, pli
kas kaip til vi kas, gau siu pi ni gų Ru si jos iž dui? At sa kau: iš 
tos ne di de lės val džios, ku rią mes jums su teik si me. Val
džios be pi ni gų ne bū na. O pi ni gai iš kur? — klau sia jū sų 
akys. At sa kau: iš dė kin gu mo. Ru si jos val do vė ir jū sų vis 
dar ka ra lius pa ski ria gra fą My ko lą Kle o pą Ogins kį Žeč
pos po li tos iž di nin ku, o šis, juo ta pęs, at si dė ko ja Ru si jos 
im pe ri jai už pa slau gą.

OGISNKIS. Kaip?
ZUBOVAS. Sa vai me aiš ku: iš Žeč pos po li tos iž do.
OGINSKIS. Tai … Gra fe… ne gar bin gas san dė ris.
ZUBOVAS. Įdo mus san dė ris. Žeč pos po li tos fi nan sai 

siau bin gos būk lės, ir kaip grū dai by ra iš kiau ro mai šo. 
Nyks tan čios vals ty bės pi ni gai nyks ta ne ži nia kaip ir kur. 
Biu dže to li ku čiai plau kia nu si kal tė liams, gin klams. Mums 

tai ne pa tin ka. Jū sų už da vi nys bus pa pras tas. Jūs su teik si te 
nyks tan čių fi nan sų srau tui mu zi ki nę te mą — kryp tį. Kryp tį 
į Pe ter bur gą. Vis kas.

OGINSKIS. Vis kas?
ZUBOVAS. Vis kas jū sų jė goms.
OGINSKIS. Į Pe ter bur gą… O kiek as me niš kai jums?
ZUBOVAS. O tai, gra fe My ko lai Kle o pai, ne gar bin gas 

klau si mas.
OGINSKIS. Kuo jūs ma ne lai ko te, gra fe Zu bo vai?
ZUBOVAS. Gra fe Ogins ki, mes lai ko me jus gar bin gu 

žmo gu mi.
Gęstašviesos

VII PAVEIKSLAS

Varšuva,Karaliųpilis. StanislovoAugustodarbo ka
binetas.

OGINSKIS. Jū sų di de ny be, prieš jus — nu si kal tė lis.
OginskispuolapriešStanislovąAugustąantkelių.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Pe ter bur gas at ėmė iš 

jū sų jė gas, gra fe?
OGINSKIS. Są ži nę, ka ra liau.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kol jū sų ne bu vo, są ži nės 

mū sų ka ra lys tė je ne be li ko. Kel ki tės.
OGINSKIS. Jū sų di de ny be, man te ko pri siek ti iš ti ki

my bę Je ka te ri nai.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ką jūs sa ko te? Nie kin

ga.
OGINSKIS. Nie kin ga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Bai su.
OGINSKIS. Bai su.
STANISLOVAS AUGUSTAS (juokiasi). Ki ta dos tai 

te ko pa da ry ti ir man! Mu du da bar ly gūs.
OGISNKIS. Aš pri sie kiau ne mei lė je, ka ra liau, tai vi sai 

kas ki ta.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Mei lė je ar ne mei lė je — 

prie sai ka yra prie sai ka. (Ūmai keisdamas toną). Kit kas 
svar bu: at ve dė te ar mi ją, gra fe?

OGINSKIS. Dvi kuo pas, ka ra liau.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Tai to kia prie sai kos Je

ka te ri nai kai na?! Du šim tai vy rų? (Juokiasi) Tai tau ar mi ja! 
Su ja tur gaus mi nios ne iš vai ky si.

OGINSKIS. Bet ir to ji ar mi ja, pa sie ku si Var šu vą, pa
skli do kaip žy do bi tės. Ne ran du net va dų.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Štai taip. Štai taip vi sur 
ir vis kas. Mū sų var go ka ra lys tė — kiau ras mai šas. O jūs 
— apie są ži nę. Aš ant pen kių pirš tų ne be su skai čiuo ju iš ti
ki mų sau pa val di nių. (Ima vynotaurę.)Už tai ver ta iš ger ti, 
gra fe. (PaduodaOginskiuitaurę.) Gir dė jo te, pran cū zai ką 
tik nu kir to gal vą sa vo ka ra liui.

OGINSKIS. Apie tai kal ba vi sos kar če mos.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Nu kir to de mok ra tiš kai. 

Pa dug nės. Kaž ko kiu įstri žu pei liu. Net pa pras to kir vio gai la 
bu vo. Tau tos va lia. Tau ta vi suo met tei si.

OGINSKIS. Ji rau dos kru vi no mis aša ro mis.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Tik gal vai ko kia iš tos 

rau dos nau da? (Karčiai juokiasi.) Mes ši tai įra šė me sa
vo jo je kon sti tu ci jo je: Tau ta vi suo met tei si. Ji tu ri tą pa čią 
tei sę į ma no gal vą.

OGINSKIS. Nie kin ga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Aš ap si spren džiau.
OGINSKIS. Dėl ko, jū sų di de ny be?
STANISLOVAS AUGUSTAS. Dėl gar bin gos iš ei ties. 

Ir pa bai gos.
OGINSKIS. Ma no ka ra liau?!
STANISLOVAS AUGUSTAS. Da bar tis ne ma to sa vęs 

veid ro dy je. Aš — pa ma čiau. Pa ma čiau, koks esu nie kin
gas. Kad bū čiau kiek ma žiau nie kin gas, at lik siu at pir ki mo 
ožio vaid me nį.

OGINSKIS. Ožio?
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kuo jums ne pa tin ka 

ožys, gra fe? Ir gi juk Die vo pa da ras. Du šim tus me tų Žeč
pos po li ta, vi si Sei mai va rė mus į šią die ną. Ji at ėjo. Kas 
kal tas? Kaip klau sia da bar tis? Kal tas tu ri bū ti vie nas. Te gul 
bus pas ku ti ny sis ka ra lius. Gra fe?

OGINSKIS. Tai ne gar bin ga.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Ožys — gar bin giau sias 

pa da ras. Te gul ma ne ap kal ti na vi so mis bai siau sio mis nuo
dė mė mis. Tai aš ožys, aš — kal tas.

OGINSKIS. Gar bin ga bū ti vie nin te liu ir ne pa kar to ja
mu.

STANISLOVAS AUGUSTAS. Ar gi aš ne tas?
Kažkaspasibeldžia.Išanapusdurųbalsas:„Jūsųdi

denybe!HugasKolontajus”.Nesulaukusatsakymo,durys
plačiaiprasiveria.ĮeinaKolontajus.

OGINSKIS. Štai tas vie nin te lis ir ne pa kar to ja mas.
KOLONTAJUS. Ka ra liau. Aš at ėjau pra neš ti.
STANISLOVAS AUGUSTAS. Kad jie at ei na ma no 

gal vos? Tai tau ta.

Bus daugiau.
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Li li ja Va lat kie nė – žur
na lis tė, fo to me ni nin kė su
ren gė fo to gra fi jų pa ro dą 
„Iš rink tie ji“, iš lei do fo
to al bu mą „Iš rink tie ji“, 
pa ga mi no šiuo lai ki nių dai
li nin kų kū ri nių edu ka ci nes 
dė lio nes. Šį fo to gra fi nį 
pro jek tą  au to rė pri sta tė 
Lie tu vos dai li nin kų są
jun gos ga le ri jo je Vil niu je 
2017ųjų  lap kri tį, ati da
ry da ma dai li nin kų psi cho
lo gi nių por tre tų pa ro dą 
„Iš rink tie ji“. Nuo to lai ko 
jis ke liau ja per Lie tu vą.

Pa ro dos bran duo lį su da
ro L. Va lat kie nės su kur ta 
di de lio for ma to fo to gra
fi jų eks po zi ci ja. Tai gar
sių šian die nos Lie tu vos 
dai li nin kų, dai lė ty ri nin kų 
por tre tai, taip pat pa tal pin
ti ir iš leis to je fo to kny go je. 
Pa ro do je por tre tai jun gia
mi į seg men tusko lia žus ir 
sa vo tiš kai de konst ruo ja mi, 
juos pa den giant dė lio nės 
(„puz zle“) raš tais. Pa ro dos 
lan ky to jai kvie čia mi at pa
žin ti / su si pa žin ti, ko kios 
Lie tu vos dai lės as me ny bės 
sle pia si šiuo se pa veiks luo
se, ska ti nant dai li nin kų, jų 
vei dų ir kū ry bos ži no mu mą 
pla čio jo je vi suo me nė je.

Dė lio nės prin ci pas pa
si kar to ja ir edu ka ci niuo se 
už si ė mi muo se – moks lei viai 
(ir ki ti pa gei dau jan tys) tu ri 
ga li my bę su dė lio ti įvai rių 
„Iš rink tų jų“ dai li nin kų dar
bų rep ro duk ci jas. Edu ka
ci jos da ly viai kai ku rio se 
bib lio te ko se ir mu zie juo se 
taip pat bu vo kvie čia mi 
su kur ti sa vo pa čių kū ri nius 
„Iš rink tų jų“ kū ry bos ins pi
ruo to mis te mo mis, čia pat 
ga le ri jo je įreng to je kū ry bi
nė je dirb tu vė je. 

Kny go je „Iš rink tie ji“ pa
tal pin ti dai li nin kų por tre tai 
ir sen ten ci jos dar la biau su
as me ni na šį me no pa sau liui 

reikš min gą dar bą.
Pa ro da ir edu ka ci niai už

si ė mi mai sėk min gai ke liau ja 
per Lie tu vos ga le ri jas. Ji bu
vo eks po nuo ta Vil niu je dai
li nin kų są jun gos ga le ri jo je, 
Pa ne vė žio fo to gra fi jos ga le
ri jo je, Birš to no „Kur hau zo“ 
ga le ri jo je, Kau no M. Ži lins
ko ga le ri jo je, Jo na vos kul tū
ros cen tre, Šir vin tų kul tū ros 
cen tre, Tra kų ra jo no Rū diš
kių vie šo jo je bib lio te ko je, 
Vei sie jų re gio ni nio par ko 
lan ky to jų cen tre, Pa gė gių 
vie šo jo je Vy dū no bib lio te
ko je, Klai pė dos dai li nin kų 
są jun gos ga le ri jo je, Tel šių 
Ka ro li nos Pra niaus kai tės 
bib lio te ko je. Gruo džio 67 
die no mis „Iš rink tie ji“ at ke
lia vo į Plun gės bib lio te ką. 
Plun gė  dvy lik to ji šios 
pa ro dos sto te lė. Gruo džio 
15 d. 13 val. Plun gės vie
šo jo je bib lio te ko je (Par ko 
g. 7) įvyks fo to me ni nin kės 
Li li jos Va lat kie nės kū ry bos 
po pie tė, ku rio je bus iš sa miai 
pri sta ty ta pa ro da ir kny ga 
„Iš rink tie ji“, fo to me ni nin kė 
pra ves edu ka ci ją „Su dė liok 
me ną“.

Po Plun gės „Iš rink tie ji“ 
ke liaus į Šiau lių, Rad vi
liš kio, Bir žų, Anykš čių, 
Ša kių, Drus ki nin kų, Tau ra
gės, Ši lu tės bib lio te kas bei 
mu zie jus.

2018ųjų me tų Vil niaus 
kny gų mu gė je Li li ja Va
lat kie nė bu vo kvies ti nis 
sve čias. Kny gų ša lies pro
gra mo je ji ve dė edu ka ci
nius už si ė mi mus „Su dė liok 
me ną“ su Li li ja Va lat kie ne“. 
Už si ė mi muo se  da ly va vo 
per 700 žmo nių. 2018ai
siais L.Va lat kie nė su me no 
edu ka ci ja da ly va vo sos ti nės 
„Skai ty mo fes ti va ly je“.

Apie pro jek tą „Iš rink tie
ji“ sa vo siu že te pa sa ko jo 
LRT „Pa no ra mos“ lai da, 
bu vo pub li kuo ti straips niai 

por ta le ber nar di nai.lt,  žur
na le „Dai lė“, apie jo sėk mę 
ra šė vi si ra jo nų ir mies tų 
laik raš čiai, ku riuo se lan kė si 
„Iš rink tie ji“.

Me no ty ri nin kė Eve li na 
Ja nu šaus kai tėKru pa vi čė 
pa žy mė jo, kad žur na lis tės 
ir fo to gra fės Li li jos Va lat
kie nės, dir ban čios me no 
sri ties plot mė je, pro jek
tas „Iš rink tie ji“ pri pa žin tas 
ne pa pras tu įvy kiu me no 
pa sau ly je, – pa gar bos ir 
pa dė kos Lie tu vos kū rė jams 
iš reiš ki mu. 

Me no ty ri nin kė Aus tė ja 
Mi kuc ky tėMa tei kie nė sa vo 
straips ny je „L.Va lat kie nės 
pro jek tas „Iš rink tie ji“. Žai
dy bi nis ele men tas“  pub li
kuo ta me por ta le ber nar di
nai.lt kon sta tuo ja: „Li li ja 
Va lat kie nė iš tie sų kū ry bin
ga ir ori gi na li au to rė. Ko ne 
kiek vie nas jos ini ci juo ja mas 
me no įvy kis sun kiai api brė
žia mas, var giai įsprau džia
mas į įpras tas ka te go ri jas 
ir są vo kas. Štai va sa rą L. 
Va lat kie nė bu vo ati da riu si 
sa vo vie no pa veiks lo „Lie
tu va – struk tū ri nė for mu lė“ 
pa ro dą, pa pil dy tą ar chy vi
niais do ku men tais. 

Šį sy kį L. Va lat kie nė me
nui pa tie sė rau do ną ki li mą. 
Ant dro bės at spaus to se nuo
trau ko se – Lie tu vos dai lės 
lau ko da ly vių por tre tai.

Dar vie na me ni nin kės 
ini cia ty vų ten den ci ja – ben
druo me niš ku mas. Kas kart 
au to rės ren gi niai tam pa 
tik ra šven te kul tū ros at
sto vams, kur už ver da dis
ku si jos, mez ga si ir tvir tė ja 
kon tak tai. Au to rė taip pat 
vi sa da ap jun gia vaiz do 
ir žo džio kal bą, ku ria jų 
sin te zę. Ma tyt, vie nin te lis 
tin ka mas žo dis, api bū din ti 
L.Va lat kie nės veik lai – ne
stan dar tas“.

arvydasJuozaitis

JustinoMarcinkevičiaus
ideologija

Pra dė ti no riu iš at stu mo  nuo Hen ri ko Ra daus ko ei lė raš čio „Žo dis”. 
Man at ro do, kad jis  tai rak tas į Jus ti ną Mar cin ke vi čių.

Jiekirviusukapojožodį,
Užrakinovarioraktu,
Ojismūroakmenįskrodė
Nemirtingožingsniotaktu.

Priešjįpuolėjavaiantkelių
Irnutilopaukščiai,kada
Jisaidėjoaklųtrobelių
Sidabrinėsdainosgaida.

Jįužančionešėsivaikas
Vakarųaušrosramume,
JįauginodidelisLaikas
Šaknimispogruodžiožeme.

Saulėpramušėplutąšvino,
Sultysėmėūžtkaipkadais,
Šakomispadangeužtvino
Iružpylėžemęžiedais.

Šis ei lė raš tis tren kė kaip žai bas  tren kė tie siai į vi są ma ny je gy ve nan čią Jus
ti no Mar cin ke vi čiaus kū ry bą. Į „Min dau gą” tren kė, ir į „Maž vy dą” tren kė, ir į 
„Dau kan tą”.

Taip jau nu ti ko, kad tai nu ti ko vie ną XXI am žiaus die ną, 2018 me tų  pa va sa rį, 
po Vil niaus kny gų mu gės pa da riau at ra di mą. Mu gės už ku li siuo se nu skam bė jo 
žo džiai: „Pa si ruo šei, tai da bar ir pa ra šyk”. Apie ką? Apie Jus ti ną. Taip pa sa kė 
Va len ti nas Sven tic kas.

O kal bė jo mės mes  po LRT Fo ru mo, kam pe, ku ria me ką tik bu vau bai gęs ve
dė jau ti pri sta tant kny gą apie Jus ti ną Mar cin ke vi čių. Bu vo bai sios at sa ko my bės 
va lan da, nes kal bė ti te ko ša lia Vik to ri jos Dau jo ty tės ir Va len ti no Sven tic ko  švent
va giš kas bu vo už si ė mi mas.

Ir vis dėl to to kia bu vo at ra di mų va lan da. Tą die ną su pra tau kaip nie kad aiš kiai 
ir pa ma čiau itin ryš kiai: iš ti ki my bė lie tu viš kam žo džiui yra pa ti di džiau sia lie
tu viš ka ide o lo gi ja. Jus ti nas šiai ide o lo gi jai tar na vo, pa sky rė jai gy ve ni mą ir net 
su kū rė tą ide o lo gi ją. Net dau giau ne gu Mai ro nis ar Sa lo mė ja Nė ris, šie du skir tin gų 
lie tu vy bės po lių ge ni jai. Nes jie du kū rė pa sau lį ne vien iš žo džių, o iš vaiz di nių ir 
jaus mų. O Jus ti nas Mar cin ke vi čius? Žo džiai, žo džiai, žo džiai. Pa sau lis kaip žo
džiai. Lie tu vių pa sau lis  lie tu viš ko žo džio. Tai toks mū sų Jus ti nas. Jis vai ni ka vo 
pus an tro šim to me tų lie tu viš ko žo džio ide o lo gi ją.

„Ka da nors kny gos at ėji mas pas žmo gų bus pri ly gin tas die viš ko sios ug nies 
pa gro bi mui  nes kuo gi mes gi na mės nuo tam sos ir smur to žvė rių, jei ne kny ga, 
kuo su šil dom su gru bu sią sie lą, kie no, jei ne kny gos švie sa mus ve dė ir ve da pa
sau lio ir pa čių šir dies la bi rin tais.”

Štai kaip gud riai jis pa sa kė. O juk kal bė jo apie kny gą kaip lie tu viš ką kny gą, 
žo džių kny gą. Vi sa ki ta  vi sa, kas lie tu viš ka  ga li gy ven ti ir be kny gos. Net dai nos 
 be kny gos, o jau ne kal bant apie diev dir bys tę, ta py bą, me nus ir ar chi tek tū rą.

Lie tu vių kal bos vals ty bė ki lo iš knyg ne šių są jū džio, va di na si, ir iš S. Dau kan to, 
o ypač iš M. Va lan čiaus. Kal bos ide o lo gi ja mums yra svar biau sia. Pra ran di ūpą 
ir no rą kal bė ti lie tu viš kai  ne be tu ri tė vy nės. Ne be ten ki ir vals ty bės. Ir ta da vi si 
pa si tei si ni mai, kad „vis vien lie ku lie tu viu”  ne tie sa. Sa viap gau lė.

Šiais glo ba laus blaš ky mo si lai kais, kai gal va blaš ko si dau giau ne gu kū nas, 
mū sų Jus ti nas vai ni kuo ja Lie tu vos vals ty bės pras mę. 

Lie tu vių kal bos vals ty bę.
„KaiphimnasgimtajaikalbaiskambagarsiojiMikalojausDaukšosprakalba

„Įmalonųjįskaitytoją”išjo„Postilės”(1599m.).Niekogražesnio,pakilesnio,
tauresnioapielietuviųkalbąneranduvisojemūsųraštijosistorijoje”

Tai gi  pri si min ki me, ką to ji am žių po sti lė mums sa ko:
„Ne že mės der lu mu, ne dra bu žių įvai ru mu, ne ša lies gra žu mu, ne mies tų ir pi lių 

stip ru mu lai ko si tau tos, bet dau giau sia iš lai ky da mos sa vą ją kal bą, ku ri di di na ir 
pa lai ko ben dru mą, san tai ką ir bro liš ką mei lę. Gim to ji kal ba yra ben dro sios mei
lės ry šys, vie ny bės mo ti na, pi lie tiš ku mo tė vas, vals ty bės sar gas. Su nai kink kal bą 
– su nai kin si san tai ką, vie ny bę ir do ry bę. Su nai kink kal bą – su nai kin si dan gaus 
sau lę, su jauk si pa sau lio tvar ką, at im si gy vy bę ir gar bę.

To kia di džio ji JUSTINO MARCINKEVIČIAUS IDEOLOGIJA.

2018metųruduo

LilijosValatkienėsfotoparoda-
projektas„Išrinktieji“Plungės
viešojojebibliotekoje

Gruo džio 15 d., šeš ta die nį, 13 val. Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je laik ro-
di nė je bus ati da ro ma žur na lis tės ir fo to gra fės Li li jos Va lat kie nės fo to gra-
fi jos pa ro da „Iš rink tie ji“ ir pri sta ty tas fo to al bu mas.

LilijaValatkienė.


