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Kovo 6-ąją klaipėdiečiai ir miesto svečiai buvo susirinkę 
prie Arkos paminklo, kur vyko akcija „Klaipėdos tautinės ben-
druomenės prieš Rusijos karą su Ukraina“. Susirinkusiuosius 
džiugino Klaipėdos tautinių mažumų meninių kolektyvų dai-
nos. Susirinkusiuosius pasveikino uostamiesčio meras Vytautas 
Grubliauskas.

Klaipėdos tautinės bendruomenės – už
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Lietuvos Respublikos premjerė Ingrida Šimonytė
Lietuvoje gyvenantys rusų ar bal-

tarusių tautybės žmonės yra mūsų 
krašto patriotai, kaip ir mes visi remia 
Ukrainą, dalyvauja pilietinėse iniciaty-

Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras: „Nepriklausoma Ukraina 
buvo ir lieka gimtaisiais namais visiems, kas brangina taiką ir laisvę. Brangūs draugai, 
Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras su Jumis!“.

Mes, seniausios Lietuvoje rusų 
visuomeninės organizacijos – 1988 m. 
įkurto Rusų kultūros centro – atstovai, 
kreipiamės į visus savo bendražygius ir 
kolegas, visus mylinčius ir vertinančius 
tikrąją rusų kultūrą, visus geros valios 
žmones, prašydami nedelsiant išreikšti 
savo pasmerkimą Rusijos Federacijos 
kariniams veiksmams nepriklausomoje 
Ukrainos Respublikoje!

Mes visa širdimi su drąsia, krau-

Rusų kultūros centro steigėjų ir buvusių vadovų  
pareiškimas dėl karo Ukrainoje

juojančia, bet nepasiduodančia priešui 
Ukraina!

Mes nuoširdžiai palaikome tuos, 
kurie pasisako Rusijoje ir visame pa-
saulyje prieš šią laukinę agresiją, grasi-
nančią peraugti į Trečiąjį pasaulinį karą!

Šiandien mes meldžiamės už 
Ukrainos laisvę, nepriklausomybę 
ir vientisumą, už taikos ir ramybės 
atstatymą visoje jos teritorijoje.

Tačiau mūsų maldos taip pat yra 

skirtos visiems Rusijos piliečiams ir 
gyventojams – mes meldžiamės dėl 
visiško jų išblaivinimo nuo valstybinio 
melo ir greito išsivadavimo iš dabarti-
nės diktatūros valdžios.

Jokio karo! Laisvė ir nepriklauso-
mybė Ukrainai!

2022 m. vasario 26 d., Vilnius
Vilniaus rusų kultūros centro vardu:

Tatjana Jasinskaja, Anna Kutavičienė,  
Pavel Lavrinec, Nina Mackevič , Jelena 
Konickaja, Galina Afanasjeva, Nadežda 
Petrauskienė, Jonas Laniauskas

vose ir prisideda kuo gali. Nesinorėtų 
matyti priekaištų mūsų bendrapilie-
čiams, bandant jiems priskirti Putino ir 
Lukašenkos nusikaltimų krūvį vien dėl 

jų tautybės. Tam reikia visomis išgalė-
mis užkirsti kelią. Labai prašyčiau, kad 
šios temos netaptų papildomu penu 
Rusijos ir Baltarusijos propagandai, 
nes tai būtų absoliutus melas.

Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras: „KARUI NE!“

N
uo

tr.
 iš

 L
T

M
FE

 a
rc

hy
vo

Ukrainai reikia moralinės, karinės ir humanitarinės paramos

Iniciatyvinės grupės, kurią 
sudaro įvairių lenkų organiza-
cijų atstovai Lietuvoje, vardu 
kviečiame visus vilniečius, o 
ypač mūsų tautiečius, paremti 
akciją „Vilnius–Ukraina“. 
Parodykime konkretų vieny-
bės įrodymą su šio barbariško 
karo prieš Ukrainą aukomis.

Karas sujudina visų širdis, 
įskaitant ir Vilniaus gyvento-
jus, kurį šimtmečius kūrė įvai-
rios tautos, rodydamo darnaus 
bendradarbiavimo ir abipusės 
pagarbos pavyzdį. Šiandien 
mūsų mintys ir širdys yra su 
Ukraina, kuriai reikia morali-
nės, karinės ir humanitarinės 
paramos.

Kviečiame tiek privačius asmenis, 
tiek organizacijas, mokyklas ir vie-
tos bendruomenes prisijungti prie 
šios akcijos iniciatorių. Svarbu, kad 
mūsų bendri veiksmai būtų įtraukti į 
koordinuotą sistemą, kuri palengvins 
veiksmingą pagalbos teikimą.

Kreipiamės į visus geros valios 
žmones, galinčius prisijungti paauko-
jant savo laiką, pinigus, ir prieglobstį 
pabėgėliams, kurių daugelis yra se-
nyvo amžiaus, moterys ir mamos su 
vaikais.

Pagalbos pasiūlymus galima teikti 
elektroniniu paštu arba telefonu:

ukrainie@wilno.lt

tokie. +370 690 90407
tokie. +370 690 90529
Finansines lėšas galima perves-

ti ir į sąskaitą:
LT897044090102949299
Labdaros ir pagalbos fondas 

„Lenkų kultūros namai Vilniuje“,
AB „SEB“ bankas – SWIFT: 

CBVILT2X
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Rusijos agresija prieš Ukrainą yra 
šokiruojantis tarptautinės teisės pa-
žeidimas. Vaizdai iš Ukrainos, kuriuos 
regime šiomis dienomis, kelia ypatingą 
nerimą dėl žmogaus teisių pažeidimų 
ir nekaltai liejamo taikios valstybės 
piliečių kraujo.

Lietuvos žydų (litvak ų) bendruo-
menė smerkia šį išpuolį ir yra pasi-
rengusi suteikti humanitarinę pagalbą 
mūsų broliams – Ukrainos žydams. 
Kiekviena litvakų šeima Lietuvoje 
yra pasirengusi prisidėti prie saugumo 
užtikrinimo šiomis nerimo ir chaoso 
dienomis.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pranešimas dėl karo Ukrainoje
Tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje 

gyvena šimtatūkstantinės žydų ben-
druomenės, su kuriomis visuomet 
palaikėme gilius, ilgalaikius ir gerus 
santykius. Raginame Rusijos žydų 
bendruomenės atstovus dėti visas 
pastangas, siekiant sustabdyti šią 
Rusijos Federacijos agresiją ir už-
tikrinant savo tautiečių Ukrainoje 
saugumą.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruo-
menės nariai kaip niekas kitas puikiai 
žino karo bei agresijos nešamą skaus-
mą ir tamsą. Kviečiame visus aktyviai 
prisidėti prie pagalbos nukentėjusie-

siems suteikimo ir taip išreikšti savo 
solidarumą su Ukrainos žmonėmis.

Lietuvos (litvakų) bendruomenės 
pirmininkė

Faina Kukliansky

Gavėjas: Lietuvos žydų (litva-
kų) bendruomenė

Sąskaitos nr. LT09 7044 0600 
0090 7953

Pervesdami lėšas nurodykite 
tikslą: Parama Ukrainai.

Gautos lėšos bus pervestos 
Ukrainos žydų organizacijų ir 
bendruomenių asociacijai (Assso-
ciation of  Jewish Organizations & 
Communities of  Ukraine).

Mes, Lietuvoje gyvenantys rusų 
mokslo ir kultūros bendruomenės 
atstovai, protestuojame prieš karą 
Ukrainoje ir solidarizuojamės su 
Rusijos užpultos nepriklausomos 
valstybės piliečiais. Tai, kas dabar 
vyksta Ukrainoje, neturi nieko 
bendro su iškiliais rusų kultūros 

Lietuvos rusų mokslo ir kultūros bendruomenė prieš Rusijos agresiją
atstovais, kurie kovojo ir vis dar ko-
voja su diktatoriškais ir fašistiniais 
režimais. Kviečiame visus geros 
valios žmones prisidėti prie mūsų 
reikalavimo nutraukti Rusijos agre-
siją prieš nepriklausomą Ukrainą.

Mes tikime, kad kultūra – žmo-
giškumo ir supratingumo for-

ma. Kultūra prieš karą Ukraino-
je (Культура против войны в 
Украине)

Mes, Lietuvos baltarusiai, griežtai 
protestuojame prieš agresyvius Rusi-
jos veiksmus Ukrainoje. Išreiškiame 
savo paramą Ukrainos žmonėms. 
Griežtai smerkiame V. Putino kari-
nius veiksmus prieš nepriklausomą 
valstybę ir A. Lukašenkos Baltaru-
sijos teritorijos suteikimą atakuoti 
Ukrainą.

Kreipiamės į pasaulio bendruo-
menę, JT, ES, JAV ir kitus suteikti 
maksimalią pagalbą Ukrainai ir padėti 
sustabdyti agresiją prieš ją.

Nuo Kijevo Rusios laikų bal-
tarusiai ir ukrainiečiai buvo kartu, 
kartu ėjo bendrą istorinį kelią, dalijosi 
džiaugsmais, skausmais ir nusivyli-
mais. Šiandien neįmanoma, kad du 
valdžios uzurpatoriai mus priverstų 
susiginčyti ir mus suskaldytų. Tai ir 
mūsų karas su okupantais. Kartu 
įmanomomis priemonėmis kovosi-
me už šviesos, tiesos pergalę prieš 
Rusijos tamsą ir melą ir suteiksime 

Lietuvos baltarusių kreipimasis dėl karo Ukrainoje
Ukrainos žmonėms visą įmanomą 
pagalbą šioje kovoje.

Gudų kultūros draugija  
Lietuvoje

Pirmininkas A. Adamkovich
Lietuvos baltarusių visuome-

ninių organizacijų susivienijimas
Pirmininkas M. Logvin

Vilniaus baltarusių klubas „Siabryna“
Pirmininkas V. Stech

Asociacija „Kryvija“
Pirmininkas Z. Karachun

Baltarusijos kultūros centras 
„Krok“ Visagine

Pirmininkas A. Davidziuk

Jokūbo Kolaso kultūros centras
Pirmininkas A. Adamkovich

Lilija Plyhavka
Buvusi Lietuvos baltarusių kalbos, 

literatūros ir etnokultūros centro prie 
Edukologijos universiteto direktorė

Vilniaus visuomeninių iniciatyvų centras  
„Demokratija Baltarusijai“ 
Tarybos pirmininkas S. Haurylenka

Vilniaus baltarusių politinių  
kalinių ir tremtinių bendrija
Pirmininkas V. Stech

Všį „Pagalba“
Direktorė N. Kalegava

Vilniaus Baltarusių Jaunimo Sąjunga
Pirmininkas V. Savenkovas

Halina Sivalava
Buvusi Vilniaus P. Skorinos gim-

nazijos direktorė

Siarhej Chareuski
Menininkas, kultūrologas, Eu-

ropos humanitarinio universiteto 
dėstytojas
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Vasario 1 d. Jungtinių Tautų (JT) 
Žmogaus teisių tarybos Visuotinės 
periodinės peržiūros darbo grupės 
40-joje sesijoje patvirtintos reko-
mendacijos Lietuvai žmogaus teisių 
srityje.

Lietuva sulaukė klausimų ir re-
komendacijų iš 82 valstybių dėl 
lyčių lygybės užtikrinimo ir nedis-
kriminavimo, vaikų ir neįgaliųjų 
teisių užtikrinimo, didesnio moterų 
dalyvavimo politiniame ir viešajame 
gyvenime, vienodo apmokėjimo už 
vienodą darbą moterims ir vyrams 

JT patvirtinto žmogaus teisių rekomendacijas Lietuvai
užtikrinimo, romų teisių, sąlygų įka-
linimo įstaigose gerinimo, migrantų 
padėties, LGBTQI+ asmenų teisių 
apsaugos, Partnerystės bei Tautinių 
mažumų įstatymų priėmimo, ne-
apykantos nusikaltimų, prekybos 
žmonėmis prevencijos ir baudžia-
mojo persekiojimo efektyvumo, 
kovos su smurtu artimoje aplinkoje 
stiprinimo ir Stambulo konvencijos 
ratifikavimo.

Susipažinusi su šalių pateikto-
mis rekomendacijomis, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės delegacija 

nutarė iš karto pritarti 138 rekomen-
dacijoms, su 6 rekomendacijomis 
nesutiko, o sprendimą dėl likusių 88 
rekomendacijų nutarė atidėti toles-
nėms konsultacijoms.

Galutinė Lietuvos pozicija dėl Vi-
suotinės periodinės peržiūros trečio-
jo ciklo metu gautų rekomendacijų 
turės būti suformuota iki 2022 m. 
birželio–liepos mėnesį vyksiančios 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tary-
bos 50-osios sesijos, kurioje bus tvir-
tinama Lietuvos svarstymo ataskaita. 

TMD inf.

Vasario 22 d. Tautinių mažumų 
departamento prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės direktorė 
dr. Vida Montvydaitė susitiko su 
Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) 
Vyriausiojo tautinių mažumų 
reikalų komisaro biuro atstovais 
aptarti Liublianos rekomenda-

Aptartos Liublianos rekomendacijų sukakties minėjimo veiklos
cijų sukakties minėjimo veiklų. 
Be tarpinių susitikimų su biuro 
atstovais įvairiais klausimais, šių 
metų vasarą planuojamas Vyriau-
siojo tautinių mažumų reikalų 
komisaro vizitas Lietuvoje.

2012 m. ESBO Vyriausiojo tau-
tinių mažumų reikalų komisaro 
priimtose Liublianos gairėse dėl 

daugiataučių visuomenių integracijos 
skatinama pripažinti mažumų kultū-
rą, tapatybę ir politinius interesus, 
rekomenduojama, kad valstybės 
narės užtikrintų, jog skirtingos etni-
nės grupės bendrautų ir sąveikautų. 
Šiose rekomendacijose siūloma, kad 
tautinėms mažumoms būtų ne tik 
suteikta galimybė naudotis įstaty-

Kovo 4 d. Ministrė Pirminin-
kė Ingrida Šimonytė Vilniaus 
Švč. Trejybės bažnyčioje susitiko 
su Lietuvos ukrainiečių ben-
druomenės atstovais. Susitikime 
dalyvavo bažnyčioje tarnaujan-
tys Bazilijonų vienuoliai, Vilniaus 
ukrainiečiai, Vilniuje besimokan-
tys Ukrainos studentai.

Jautriame pokalbyje pasidalinta 
mintimis apie ukrainiečių vaikų švie-
timą ir neformalųjį ugdymą, ypač 
tų, kurie Lietuvoje randa prieglobstį 
nuo Rusijos karo prieš Ukrainą, apie 
pergyvenimus dėl brutalių Putino 
kariuomenės veiksmų prieš Ukrainos 
žmones, apie Putino siekius ištrinti 
Ukrainą iš pasaulio žemėlapio ir 
didvyrišką Ukrainos kovą už laisvę.

Premjerei buvo pristatyta unikali 
Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų 

Premjerė susitiko su ukrainiečių bendruomenės atstovais

Katalikų bažnyčia, LDK etmono 
Konstantino Ostrogiškio dedikuota 
pergalei prieš maskvėnus Oršos 
mūšyje. Bažnyčioje pamaldos vyksta 
ukrainiečių kalba.

„Nuoširdžiausiai laukiame tų, 
kurie pasirinks Lietuvą savo prie-
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globsčio namais. Esame pasiruošę 
padėti kiek tik galime. Labai vertinu 
visus dėl Ukrainos net ir mažiausius 
darbelius dirbančius Lietuvos žmo-
nes – kiekvienas padedantis yra labai 
svarbus”, – sakė premjerė susitikime.

TMD inf.
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muose įtvirtinta teise veiksmingai 
dalyvauti bendrame valstybės narės 
valdymo procese, bet ir kad jos 
būtų raginamos tai daryti. Siekiama 
suteikti valstybėms narėms gaires, 
kaip jos galėtų sustiprinti integraciją 
ir socialinę sanglaudą, nagrinėjamas 
platus žmogaus teisių, įskaitant at-
skirų bendruomenių teises išsaugoti 

savo tapatybę, apsaugos ir skatinimo 
klausimas.

Liublianos gaires sudaro keturios 
dalys: struktūriniai principai, integra-
cijos principai, integracijos politikos 
sistemos elementai ir pagrindinės 
politikos sritys.

Pažymėtina, kad Tautinių mažu-
mų departamento prie Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės į lietuvių kalbą 
išverstos ir į vieną leidinį surinktos 
visos 10 ESBO rekomendacijų ir gai-
rių tautinių mažumų teisių temomis 
yra pirmas ir kol kas vienintelis vals-
tybių partnerių gerosios praktikos 
pavyzdys, nuolat pastebimas ESBO 
susitikimų metu.  

TMD inf.

Sausio 19 d. Seimo Žmogaus 
teisių komiteto posėdyje prista-
tyta ir aptarta Europos Komisijos 
parengta pirmoji ES kovos su 
antisemitizmu ir žydų gyvenimo 
puoselėjimo strategija (2021–2030 
m.)

Minėta strategija buvo parengta 
2021 m. spalio 5 d. Joje nustatytos 
priemonės, kuriomis visų pirma 
siekiama:

Užkirsti kelią visų formų an-
tisemitizmui ir kovoti su juo. De-
vyni iš dešimties žydų mano, kad jų 
gyvenamojoje šalyje antisemitizmas 
išaugo, o 85 proc. mano, kad tai 
rimta problema. Reaguodama į tai, 
Komisija telks ES lėšas ir padės 
valstybėms narėms rengti ir įgyven-
dinti savo nacionalines strategijas. 
Komisija padės sukurti Europos 
patikimų pranešėjų ir žydų organi-
zacijų tinklą, kad būtų pašalintos 
neteisėtos neapykantą kurstančios 
kalbos internete. Ji taip pat rems na-

„Ir dabar, ir prieš trisdešimt metų 
mes esame vieninga Lietuva: didelė 
šeima, kurios vienybės netrikdo nei 
tautybių, nei religijų skirtumai. Tai-
kus sugyvenimas ir pagarba vienas 
kitam yra unikali Lietuvos savybė, 
didžiulis mūsų turtas“, – teigia 
Tautinių mažumų departamento 
vadovė dr. Vida Montvydaitė.

Tautinių mažumų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą
Minint Lietuvai svarbias datas visų 

mokyklų mokytojus kviečiame dalintis 
su savo mokiniais Lietuvos daugiakul-
tūrį unikalumą pristatančiu filmuku 
https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/
pristatomas-vaizdo-klipas-primenan-
tis-tautiniu-mazumu-indeli-i-lietuvos-
valstybingumo-kurima  ir naudoti šią 
medžiagą, diskutuojant apie Lietuvos 

nepriklausomybės kainą ir mūsų kraš-
to herojus. Filmukas,  #KuriameKartu 
atskleidžia ir primena, jog Lietuvos 
istoriją kūrėme visi kartu.

Filme savo įžvalgomis dalijasi  is-
torikas, politologas, socialinių mokslų 
daktaras Šarūnas Liekis ir Tautinių 
mažumų departamento vadovė Vida 
Montvydaitė.     TMD inf.

Aptarta ES kovos su antisemitizmu ir 
žydų gyvenimo puoselėjimo strategija

ratyvo, nukreipto prieš antisemitinį 
turinį internete, parengimą. Komisija 
bendradarbiaus su šio sektoriaus at-
stovais ir IT bendrovėmis, kad inter-
nete būtų užkirstas kelias neteisėtai 
demonstruoti nacistinius simbolius, 
suvenyrus, literatūrą ir tuo prekiauti.

Saugoti ir puoselėti žydų gy-
venimą ES. 38 proc. žydų svarstė 
emigracijos galimybę, nes nesijaučia 
saugūs ES. Siekiant užtikrinti, kad 
žydai jaustųsi saugūs ir galėtų visapu-
siškai dalyvauti Europos gyvenime, 
Komisija skirs ES finansavimą geres-
nei viešųjų erdvių ir religinių apeigų 
vietų apsaugai. Kitas kvietimas teikti 
paraiškas bus paskelbtas 2022 m., 
kad būtų sutelkta 24 mln. eurų. 
Valstybės narės taip pat raginamos 
pasinaudoti Europolo parama kovo-
jant su terorizmu tiek internete, tiek 
realiame gyvenime. Siekdama puose-
lėti žydų gyvenimą, Komisija imsis 
priemonių žydų paveldui apsaugoti ir 
informuotumui apie žydų gyvenimą, 

kultūrą ir tradicijas didinti.
Šviesti apie Holokaustą, jį 

tyrinėti ir atminti. Šiandien kas 
dvidešimtas europietis nėra girdėjęs 
apie Holokaustą. Siekdama išsaugoti 
atminimą, Komisija rems vietų, ku-
riose vykdytas Holokaustas, tinklą. 
Šios vietos ne visada plačiai žino-
mos, pvz., slėptuvių arba sušaudymo 
vietų atveju. Komisija taip pat rems 
naują jaunųjų Europos ambasadorių 
tinklą Holokausto atminimui puose-
lėti. Panaudodama ES lėšas, Komi-
sija, kartu su valstybėmis narėmis 
ir mokslinių tyrimų bendruomene, 
rems šiuolaikinio antisemitizmo 
ir žydų gyvenimo tyrimų Europos 
centro steigimą. Siekdama puoselėti 
žydišką paveldą, Komisija paragins 
į Europos kultūros sostinės vardą 
pretenduojančius miestus atkreipti 
dėmesį į savo gyventojų mažumų, 
įskaitant žydų bendruomenę, isto-
riją.

TMD inf.
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Karolina Baltmiškė

„Mūsų biblioteka rugsėjo–spalio 
mėnesiais surengs Pranciškaus Skori-
nos „Mažajai kelionių knygelei“ skirtą 
didelę parodą. O rugsėjo 22–23 d. 
kartu su Vilniaus universiteto Komu-
nikacijos fakultetu ir kitomis keliomis 
atminties institucijomis – ir tarptauti-
nę mokslinę konferenciją. Jau turime 
žinių, kad į ją suvažiuos Pranciškaus 
Skorinos gyvenimo ir kūrybos žy-
miausi tyrėjai iš keliolikos pasaulio 
valstybių. Taigi konferencijoje bus 
pasakyta nemažai naujų dalykų“, – 
apie tai, kad 2022-uosius paskelbus 
Pranciškaus Skorinos metais, norin-
tiems daugiau sužinoti apie šią iškilią 
asmenybę, bus suteiktos įvairiapusės 
galimybės, pasakoja Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos 
direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Pranciškaus Skorinos  
pėdomis

Simboliška, kad Pranciškaus Sko-
rinos metai pradėti sausio 20 dieną 
šventomis Mišiomis, kurios pana-
šiu laiku buvo aukojamos Vilniaus 
arkikatedroje, Prahos Vyšehrado 
katedroje, Varšuvos, Minsko ir Po-
locko šventovėse, tuo primenant 
šios iškilios asmenybės gyvenimą ir 
nuopelnus.

„Pranciškus gimė 1470 metais 
Polocke, kailiais ir oda prekiavu-
sio pirklio Lukos Skorinos šeimo-
je.1504–1506 metais jis studijavo 
Lenkijoje, Krokuvos universitete, 
kur įgijo laisvųjų menų – gramati-
kos, logikos, retorikos, aritmetikos, 
geometrijos, astronomijos ir muzi-
kos – bakalauro laipsnį. 1512 metais 
Italijoje, Paduvos universitete jis 

Daugiabriaunė renesansinė Pranciškaus 
Skorinos asmenybė

gavo medicinos daktaro 
laipsnį, kuriuo pats labai 
didžiavosi“, – iškilios 
asmenybės ryškiausius 
biografijos faktus ap-
žvelgia dr. Sigitas Nar-
butas.

Pašnekovas pasako-
ja, kad 1517 m. Pran-
ciškus Skorina įsikūrė 
Čekijos sostinėje Praho-
je, kur užsiėmė leidyba. 
Iki 1520 metų jis išlei-
do Senąjį Testamentą 
bažnytine slavų kalba, 
pavadintą Rusėniškąja 
Biblija. Ji buvo pareng-
ta, pasirėmus kai kuriais 
ankstesniais Šventojo 
Rašto vertimais į čekų 
kalbą.

Apie 1520-uosius 
Pranciškus Skorina su-
grįžo į Lietuvą, įsikūrė 
Vilniuje ir vyriausiojo 
burmistro Jokūbo Babičiaus namuo-
se įsteigė pirmą spaustuvę Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštijoje ir visoje 
Rytų Europoje. Šioje spaustuvėje apie 
1522 m. ir buvo išspausdinta „Mažoji 
kelionių knygelė“. Didesnė jos tekstų 
dalis parašyta bažnytine slavų kalba. 
Leidinį sudaro Psalmynas ir dar ke-
lios dešimtys kitų dalių. Vienos iš jų 
pabaigoje nurodyta išleidimo vieta – 
šlovingasis Vilniaus miestas. Kitoje 
dalyje (bažnytiniame kalendoriuje) 
nurodytos Velykų datos pradedant 
1523 m. Pagal tai sprendžiama, kad 
„Mažoji kelionių knygelė“ turėjo 
išeiti iki 1523-ųjų, taigi greičiausiai 
1522-aisiais. 1525 metais Skorina 
išleido antrą Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teritorijoje knygą, 
pavadintą „Apaštalų darbai ir laiškai“. 
Tai dalis Naujojo Testamento tekstų.

Gyvendamas Lietuvoje Pranciš-
kus Skorina užsiėmė ne tik knygų 
spausdinimu. Jis taip pat dirbo aukš-
tiems bažnytiniams ir pasaulietiniams 
valdovams. Žinoma, kad jis tarnavo 
Vilniaus vyskupui Jonui iš Lietuvos 
kunigaikščių, buvo jo asmeninis se-
kretorius ir gydytojas. Vienu metu jis 
gydė Prūsijos kunigaikščio Albrechto 
Brandenburgiečio pavaldinius.

„Galimas dalykas, kad Pranciškus 
Skorina turėjo ir stambesnių suma-
nymų, tikėjosi sulaukti svarbesnių 
užsakymų, bet 1530 metais visą 
Vilnių, pirmiausia jo senamiestį, nu-
siaubė didžiulis gaisras. Per jį Skorina 
prarado savo spaustuvę, tad po kurio 
laiko su savo sūnumis jis išvyko atgal 
į Prahą, – apie pirmosios spaustuvės 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
steigėją pasakoja dr. Sigitas Narbutas. 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius 
Dr. Sigitas Narbutas. 
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– Persikėlęs į Čekiją, Prahos pilyje 
jis įveisė karališkąjį sodą, išlikusį iki 
mūsų dienų. Sode jis eksperimentavo 
su įvairiais vaistiniais augalais, pir-
masis Vidurio Europoje tame sode 
užaugino iki tol nematytų ir nežinotų 
citrusinių vaisių. Prahoje Pranciškus 
gyveno iki  mirties – iki 1552 metų.“

Darbų svarba
„Pranciškaus Skorinos nuopelnai 

Lietuvai didžiuliai. Jo veikla unikali 
visos Europos mastu. Be šios asme-
nybės būtų sunku įsivaizduoti Lietu-
vos modernėjimą prieš 500 metų, – 
Pranciškaus Skorinos svarbą Lietuvos 
kultūros istorijoje pažymi dr. Sigitas 
Narbutas. – Tai buvo daugiabriaunė 
renesansinė asmenybė. Jis buvo ir 
gydytojas, ir botanikas, ir vertėjas, ir 
rašytojas, ir liturginis poetas, ir spaus-
tuvininkas, ir leidėjas. Tai žmogus, 
kuris Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje ir Rytų Europoje išspausdino 
pirmąją knygą. Tokius asmenis mes 
prisimename, juos minime. Nuo to 
laiko, kai Rytų Europoje buvo iš-
spausdinta pirmoji knyga, praėjo nei 
daug, nei mažai laiko – 500 metų. Ir 

labai svarbu, kad tai buvo padaryta 
Lietuvoje ir ne bet kur, o Vilniuje. 

Su pirmosios knygos spausdinimu 
buvo susiję nemažai to meto žmonių, 
rėmusių Pranciškų Skoriną ir padė-
jusių jam realizuoti jo sumanymus. 
Labai svarbu, kad jo rėmėjais matome 
pirmiausia ne valdovus, ne didikus, o 
Vilniaus miestiečius. Jiems pirmiausia 
buvo skiriamos ir Skorinos knygos. 

Skorina yra nusipelnęs ir tuo, kad 
jis Čekijos karalystės sostinėje 
Prahoje 1517–1520 metais 
išspausdino, kaip spėjama, vi-
sas arba beveik visas Senojo 
Testamento knygas, išverstas į 
bažnytinę slavų kalbą. O Šven-
traštis nuo Antikos laikų yra 
svarbiausia kiekvienos religinės 
bendruomenės ir tautos knyga. 

Išspausdinęs Rusėniškąją 
Bibliją, Skorina tapo pirmuoju 
rytų slavų kraštuose, besitęsu-
siuose nuo Uralo iki pat vaka-
rinių LDK sienų, Šventraščio 
leidėju. Tuo metu tik trijų tautų 
žmonės galėjo pasigirti turintys 
tautinėmis kalbomis išleistą 
Šventąjį Raštą. Tai buvo italai, 
vokiečiai ir čekai. Skorinos visų 
slavų liturgine kalba išleistas 
Šventasis Raštas buvo ketvir-
tasis šio kūrinio leidybos istori-
joje. Vėliau, kilus Reformacijai, 

Šventasis Raštas buvo verčiamas į 
kitas Europos kalbas.

Kiekvieną savo leidžiamą Šven-
tojo Rašto knygą Pranciškus Skorina 
palydėdavo pratarmėlėmis, kuriomis 
jis mažiau išsilavinusiam žmogui 
paaiškindavo, kuo ta knyga jam bus 
naudinga. Pratarmėles jis rašė savo 
gimtąja rusėnų kalba.

Skorina su savo Rusėniškąja Biblija 
yra vienas pirmųjų LDK švietėjų, nes 
jo verstas Šventasis Raštas pirmiausia 
buvo vertinamas dėl edukacinės ir 
mokslinės reikšmės. Savo pratarmėlė-
mis Skorina tautiečius rusėnus ragino 
skaityti Šventąjį Raštą, mokytis iš jo 
laisvųjų menų ir kitų dalykų.“

Šiandien Lietuva negali pasi-
džiaugti gausiais Skorinos leidiniais. 
LMA Vrublevskių bibliotekoje yra 
saugoma viena Prahoje išleista Senojo 
Testamento knyga, Vilniaus univer-
siteto bibliotekoje – 1525 metais 
Vilniuje išspausdinti „Apaštalų darbai 
ir laiškai“.

Metai – ne tik priminimui
„Šiandien Pranciškus Skorina 

yra tapęs svarbia baltarusių kultūros 
dalimi. Jis – vienas tokių praeities he-
rojų, kurie šių dienų Baltarusiją remia 
savo kultūrine ir istorine tapatybe. 
Ir Lietuvoje šiai asmenybei įamžinti 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra viena iš Pranciškaus Skorinos metų 
minėjimo organizatorių.
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Rusėniškoji Biblija: Pranciškaus Skorinos portretas. 
Aukštutinės Lužicos mokslinė biblioteka. Gerlicas
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reikėtų skirti didesnį dėmesį, nes, 
palyginti su baltarusiais, čekais ar len-
kais, pas mus per menkai jis minimas 
ir per menkai ženklų jam įamžinti yra 
sukurta, – mintimis dalijasi dr. Sigitas 
Narbutas. – Žinoma, turime šį tą, kuo 
galime pasidžiaugti. Vilniuje yra Pran-
ciškaus Skorinos baltarusių gimnazija. 
Turime ir Pranciškaus Skorinos gatvę. 
Senamiestyje, netoli Rotušės, ant vieno 
namo sienos kabo paminklinė lenta, 
primenanti, kad tame name tam tikru 
metu veikė Skorinos spaustuvė. Dar 
turime Stiklių kiemelyje „Metraštinin-
ko“ skulptūrą, primenančią mums apie 
Pranciškų Skoriną.“

Rausvo granito dekoratyvinė „Me-
traštininko“ skulptūra buvo pastatyta 
sovietmečiu, praėjusio amžiaus aš-
tuntojo dešimtmečio pradžioje, be 
valdžios leidimo. Tai buvo tuometinio 
Dailės instituto studento Vaclovo 
Krutinio diplominis darbas. Tada buvo 
nutylima, kam ji skirta, pavadinta tie-
siog ,,Metraštininku“.  Nors buvo ma-
nyta, kad skulptūra stovės laikinai ir jos 
autoriui apgynus diplominį darbą bus 
demontuota, skulptūra liko stovėti.

„Tačiau didesnio Pranciškaus Sko-
rinos įamžinimo neturime. Neturime 
jokio – nei originalaus, nei verstinio 
– grožinio kūrinio, pristatančio šią 
asmenybę, – sako dr. Sigitas Narbutas. 

– Labai tikiuosi, kad šie metai pradės 
keisti padėtį į gerąją pusę. Lietuvos 
literatūros vertėjų sąjungai šiuos me-
tus paskelbus Baltarusių literatūros 
metais, matyt, ne tik turėsime progos 
geriau pažinti baltarusių literatūrą, 
bet ir sulauksime iš baltarusių kalbos 
verstų kūrinių apie Pranciškų Skoriną. 
Tikimės, kad bendradarbiaujant su šia 
Sąjunga ir padedant Kultūros minis-
terijai pavyks išversti į lietuvių kalbą 
ir išleisti Inesos Pleskačevskajos apy-
braižų rinkinį „Istoričeskije progulki 
s Franciskom Skorinoj“ („Istoriniai 
pasivaikščiojimai su Pranciškumi Sko-
rina“).Vilniaus knygų mugės progra-
moje taip pat nemažai dėmesio buvo 
skiriama Pranciškui Skorinai. Vienas 
mugės renginių – vasario 24 dieną 
buvo surengta Pranciškui Skorinai 
skirta diskusija „Pranciškus Skorina: 
civilizacinio pasirinkimo strategijos“. 
Joje dalyvavo Alfredas Bumblauskas, 
Andrej Dynko, Siarhej Chareuski, 
Aliaksandr Adamkovich. Tikėtina, 
kad per visus metus sulauksime labai 
įvairių ir turiningų renginių, radijo ir 
televizijos laidų.“

Renginiai P. Skorinai paminėti
Šių metų pradžioje Vyriausybė 

patvirtino Pranciškaus Skorinos metų 
minėjimo planą, kurį įgyvendinant 
dalyvaus Vilniaus miesto ir Visagino 
savivaldybės. Jos įpareigotos dalyvauti 
ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų 
planui įgyvendinti. 

Į Pranciškaus Skorinos metų pami-
nėjimą įsitraukia Baltarusių kultūros 
centras „KROK“, Gudų mokyklos 
draugija, Gudų kultūros draugija Lie-
tuvoje, Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka, Lietuvos 
spaustuvininkų asociacija,  I. Lucke-
vičiaus baltarusių muziejus, Jokūbo 
Kolaso kultūros centras, Lietuvos 
energetikos muziejui, Lietuvos nacio-
nalinis radijas ir televizija, Vilniaus m. 
baltarusių klubas „Siabryna“, Vilniaus 
Pranciškaus Skorinos gimnazija ir ki-
tos įstaigos bei organizacijos.

Įgyvendinant šį planą, bus ren-
giamos parodos, dailininkų plenerai, 
paskaitos, radijo ir televizijos laidos, 
skelbiami Pranciškaus Skorinos veiklą 
ir jo gyvenimo laikmetį apžvelgiantys 
straipsniai. Lietuvos paštas planuoja 
išleisti pašto ženklą „Pirmajai Lie-
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
spausdintai knygai – 500 metų“. Taip 
pat planuojama parengti ir išleisti 
Lietuvių kalbos instituto vyriausiojo 
mokslo darbuotojo prof. habil. dr. 
Sergejaus Temčino mokslinę mono-
grafiją „Pranciškaus Skorinos leidiniai: 
šaltiniai, interpretacijos, funkcionavi-
mas“ ir Lietuvos Mokslo akademijos 
Vrublevskių bibliotekos direktoriaus 
dr. Sigito Narbuto studiją „Anksty-
viausieji Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštijos leidiniai“. Iš jos skaitytojai 
sužinos apie kitas knygas, Skorinos 
leidinių amžininkes, kurias taip pat 
galima priskirti prie pirmųjų Lietuvos 
spaudinių.

Pranciškų Skoriną primena Stiklių kiemelyje stovinti „Metraštininko“ skulptūra.
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„Mažoji kelionių knygelė“: Valandų liturgijos 
pabaiga su išleidimo vieta. Danijos karališkoji 
biblioteka. Kopenhaga
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Energetikos ir technikos muzie-
jus, įgyvendindamas Pranciškaus 
Skorinos metams paminėti skirtą 
projektą ir talkinant profesionaliems 
menininkams Sviatlanai Petuškovai 
ir Andrejui Šaporovui iš Baltarusijos, 
pasipildė nauju objektu – atkurtas 
spausdinimo presas, kokiu prieš 500 
metų buvo atspausdinta pirmoji 
knyga Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje. Pramonės ekspozicijoje 
eksponuojamas spausdinimo presas 
bus ir viena priemonių edukacinėms 
ir kūrybinėms programoms, leidžian-
čioms visuomenei geriau susipažinti 
su senąją spausdinimo technologija, 
P. Skorinos veikla ir darbais.

 „Šis projektas mums yra simboli-
nis, – muziejaus tinklalapyje skelbia-
mos Andrejaus Šaporovo mintys. – 
Esame baltarusiai, senovinės spaudos 
technikos tyrinėtojai ir saugotojai. Kai 
dėl politinio persekiojimo atsidūrėme 
Vilniuje, ieškojome galimybių tęsti 
veiklą. Sužinojome, kad ateinančius 
metus Lietuvoje planuojama paskelbti 
P. Skorinos metais. Tada, bendradar-
biaudami su Energetikos ir technikos 
muziejumi, ir parengėme šį projektą.“

Pranciškus Skorina naudojo ranki-
nį spausdinimo presą pagal Johanno 
Gutenbergo išrastas stakles, kurios 

Atkurtas P. Skorinos laikų spausdinimo presas

paspartino knygų leidybą visame pa-
saulyje. „Tikslių duomenų neturėjo-
me – Pranciškus Skorina galėjo įdiegti 
ir patobulinimų, – svarstė Andrejus. 
– Apžiūrėjome spausdinimo mašinas 
įvairiuose muziejuose – seniausią jų, 
XVII amžiaus, galima rasti Vokieti-
joje. Nėra išlikusių daug pavyzdžių, 
nes medinės spausdinimo staklės 
dažnai sudegdavo gaisruose. Pritai-
kėme informaciją apie viduramžiais 
egzistavusias ir gamybai naudotas 
medžiagas ir taip atkūrėme šį presą.“

Prieš 500 ir daugiau metų spaus-
dinti Pranciškaus Skorinos leidiniai 
pasižymėjo aukšta spaudos technika 
ir kultūra: aiškiu ir stilingu šriftu, 
turtinga ornamentika, puikiomis 
graviūromis.  Tad menininkai taip 
pat ketina atkurti P. Skorinos naudo-
tą šriftą, apmokyti muziejaus gidus 
naudotis spausdinimo presu, sukurti 
naują edukacinę programą. Jie viliasi 
atspausdinti ir istorinės „Mažosios 
kelionių knygelės“ kopiją.

TBN inf..

Energetikos ir technikos muziejuje eksponuojamas atkurtas Pranciškaus Skorinos laikais nau-
dotas spausdinimo presas
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2021 m. pavasarį Tautinių ma-
žumų departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, kartu su 
partneriais Lietuvos žmogaus teisių 
centru, Vytauto Didžiojo universite-
tu ir Europos žmogaus teisių fondu 
pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo progra-
mos lėšomis iš dalies finansuojamą 
projektą „BE HATE FREE: laisvų 
nuo neapykantos bendruomenių kūri-
mas Lietuvoje“, kurio tikslas – spręsti 
pagrindinius iššūkius, susijusius su 
neapykantos kalbos reiškiniu internete.

Neapykantos kalbą mažins dirbtinis intelektas
Projekto rėmuose Vytauto Di-

džiojo universiteto (VDU) Informa-
tikos fakulteto tyrėjų komanda – prof. 
Tomas Krilavičius, dr. Danguolė 
Kalinauskaitė, dr. Justina Mandra-
vickaitė, Eglė Kankevičiūtė ir Milita 
Songailaitė kuria inovatyvų įrankį, 
padėsiantį sumažinti neapykantos 
kalbos apraiškas interneto platybėse. 
Šia iniciatyva kartu siekiama spręsti 
ir kitas susijusias problemas: plėsti 
žinias apie neapykantos kalbą, ugdyti 
visuomenės gebėjimus ją atpažinti ir 
įprotį apie tokius atvejus pranešti. 

Tam tikslui mokslininkų komanda 
ir dirbtinis intelektas (DI) suvienija 
jėgas – minėtas įrankis, paremtas bū-
tent DI, padės atpažinti netinkamus, 
įžeidžiančius, neapykantą kurstančius 
komentatorių pasisakymus. Ši ino-
vacija vystoma remiantis naujienų 
portalų anoniminių vartotojų pa-
skelbtais komentarais, ir vien projekte 
mokslininkai tokių skaičiuoja bene 
75 tūkst. Dalį jų, žinoma, sudaro 
nekenkėjiškas turinys, pavyzdžiui, 
įvairios nuomonės, tačiau kitą dalį – 
sunkiai suvokiamos žmonių mintys, 
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kartais priverčiančios ir suglumti, ir 
pasibaisėti. Visi tie komentarai yra 
kruopščiai atrenkami – anotuojami 
– rankiniu būdu. Paprastai kalbant, 
priskiriami kategorijoms pagal tai, ar 
juose randama neapykantos kalbos, ar 
ne. Iš šių pavyzdžių mokosi dirbtinis 
intelektas, kad vėliau, kai įrankis bus 
pabaigtas kurti, galėtų ir pats atlikti 
tokį visuomenei reikšmingą darbą. 
Vadinasi, piktiems komentatoriams 
ateina liūdnos dienos – turės pasukti 
galvą, kaip teks plūstis, kad komenta-
rai apeitų dirbtinio intelekto užkardas.

„Be Hate-Free“ projekto VDU 
komandos gretose – ir studentai, 
mokslininkams ir ekspertams pa-
dedantys iniciatyvą paversti funk-
cionaliu įrankiu. Jaunieji tyrėjai čia 
turi galimybę turimas teorines žinias 

pritaikyti realioms praktinėms pro-
blemoms spręsti ir kartu prisidėti 
prie kilnios misijos – komentarų 
skiltis paversti taikesne ir švaresne 
vieta. „Prisijungiau prie „Be Hate-
Free“ projekto ir kartu gavau gali-
mybę parašyti magistro darbą tema 
„Neapykantos kalbos atpažinimas 
panaudojant dirbtinį intelektą“. Šiame 
projekte prisidedu prie tyrimų, skirtų 
išsiaiškinti geriausias neuroninių tin-
klų architektūras ir transformacinius 
modelius, tinkančius neapykantos 
kalbai lietuviškuose tekstuose atpa-
žinti. Tolesnis mano tikslas – kartu su 
komanda sukurti neapykantos kalbai 
lietuviškuose tekstuose atpažinti skir-
to sprendimo prototipą, panaudojant 
mašininio mokymo metodus“, – teigė 
projekte dirbanti VDU Informatikos 

fakulteto studentė Eglė.  „Be Hate-
Free“ projekte už modelių, skirtų 
neapykantos kalbai aptikti, kūrimą ir 
duomenų surinkimą bei paruošimą 
atsakinga VDU Informatikos fakul-
teto studentė Milita pasakojo, kad 
projekto pradžioje buvo išbandyti jau 
esami neapykantos kalbos aptikimo 
metodai, jų rezultatai buvo pristatyti 
Druskininkuose vykusioje konferen-
cijoje „Data Analysis Methods for 
Software Systems“ (DAMSS). Šiuo 
metu projekte studentė dirba prie 
naujo dirbtinio intelekto modelio, 
skirto neapykantos kalbai aptikti 
būtent lietuviškuose tekstuose, kūri-
mo.  Dirbtiniu intelektu paremtą įran-
kį pabaigti kurti ir jį pradėti naudoti 
tikimasi jau šiemet.

VDU inf.

Naujamiesčio karaimai: praeitis ir šiandiena
Teresė Kaunaitė

Šiemet, kai minimi Lietuvos ka-
raimų metai, Panevėžio rajone, Nau-
jamiestyje ir jo apylinkėse gyvena tik 
du karaimai. Tik du žmonės – Joana 
Samulevičiūtė ir Danielius Samulevi-
čius – primena XVII–XVIII a. buvusią 
gausiausią karaimų bendruomenę 
Lietuvoje.  Nepaisant 
bendruomenės su-
nykimo, Naujamies-
tis savo renginiais 
įsitraukia į Lietuvos 
karaimams skir tų 
metų paminėjimą.  
Naujamiesčio kul-
tūros centras-dailės 
galerija, vykdydama 
projektą „Nepažin-
ta Lietuvos karaimų 
istorija – regioninės 
istorijos paslaptys“ 
surengė kilnojamą-
ją parodą, iš kurios 
stendų atgyja dešimtmečiais ir šimt-
mečiais matuojamos bendruomenės 
gyvenimo akimirkos. Parodą finansavo 

„Nustatyti daugumos karaimų 
bendruomenių atsiradimo ir sunykimo 
priežastis keblu – šios nedidelės, iki 
šimto narių turėjusios gyvenvietės ga-
lėjo susiformuoti atsitiktinai, palankiai 
susiklosčius aplinkybėms ir atsiradus 
tinkamoms sąlygoms ūkinei veiklai – 
karčemų nuomai, prekybai. Nenuosta-
bu, kad bendruomenių pradžią gaubia 
legendos, kurių dauguma susijusios su 

Vytauto asme-
niu – pavyzdžiui, 
manoma, kad 
karaimai Nau-
jamiestyje buvo 
įkurd in t i  da r 
Vytauto laikais 
kaip Upytės pilį 
aptarnaujantys 
sargybos būriai.  
Išimtimi laiky-
tinas tik Biržų 
bendruomenės 
atvejis – tai pir-
moji periferinė 
gyvenvietė, susi-

formavusi iš Trakų bendruomenę dėl 
ūkio nuosmukio paliekančių karaimų 
ir gyvavusi iki pat XVII amžiaus pabai-

Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio 
rajono savivaldybė. Parodos rengėjus 
konsultavo ir daug krašto įdomios in-
formacijos pateikė istorikė  dr. Dovilė 
Troskovaitė.

Telkėsi Šiaurės Lietuvoje
Kaip teigia dr. Dovilė Trosko-

vaitė, ilgus metus didžioji karaimų 
dalis telkėsi ne Trakuose, kaip neretai 

šiandien manoma, o Šiaurės Lietuvoje 
– Panevėžyje, Naujamiestyje, Biržuose, 
Pasvalyje.

Karaimų bendruomenių dydis

Bendruomenė Apytikris skaičius 
apie 1697 m.

Surašytas narių skai-
čius1764–1765 m.

Trakai 28 (49) 116
Naujamiestis 195 221
Pasvalys 120 9
Biržai 36
Šventežeris 78
Šėta 36
Panevėžys, Saločiai, 

Pušalotas
106 (Panevėžys) 27

(Saločiai)     22
Iš viso 599 (620) 395

Šaltinis: Dr. Dovilė Troskovaitė. Laiko užpustyti karaimų pėdsakai Šiaurės Lietuvoje, 
2020
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gos“, –  apie karaimų bendruomenių 
kūrimąsi Šiaurės Lietuvoje pasakoja 
mokslininkė.   

Naujamiestis – karaimų centras
Naujamiesčio karaimai pirmą kartą 

minimi 1658 metais. Kaip teigia isto-
rikė, tuo metu ten jau buvo nemaža 
bendruomenė.

„Nors prasidėjus migracijai iš 
Trakų pirmąja karaimų bendruomene 
Šiaurės Lietuvoje tapo Biržai, tikrasis 
jų centras regione buvo Naujamiestis. 
Kodėl būtent jis? Pirmiausia tai buvo 
Biržų–Dubingių Radvilų latifundija 
– tikėtina, kad karaimai čia patraukė 
iš Biržų, kur didėjant žydų bendruo-
menei ir augant ekonominei konku-
rencijai jiems darėsi sunku pragyventi. 
Panašu, kad Naujamiestyje galiojo pa-
naši tvarka kaip kitose Radvilų valdose, 
tad sąlygos bendruomenei atsirasti 
buvo žinomos ir palankios. Karaimų 
įsikūrimas sutapo su karo su Maskva 
piku – 1660 metais karaliui Jonui Ka-
zimierui suteikiant vietinės reikšmės 
privilegiją, čia jau būta bendruomenės, 
nes prieš porą metų Naujamiesčio 
karaimai jau minimi tarp mokesčius 
mokančių bendruomenių, o aplin-
kinėse vietovėse gyvenusieji buvo 
priskirti jos jurisdikcijai. Daugelis jų – 
Šventežeris, Raguva, Saločiai – taip ir 
nesuformavo atskirų bendruomenių, 
o Panevėžys tokia bendruomene tapo 
tik baigiantis XIX amžiui“, – karaimų 
kūrimąsi dabartinio Panevėžio rajono 
Naumiesčio miestelyje apžvelgia dr. 
Dovilė Troskovaitė.

Pasak jos, Naujamiesčio, kaip svar-
bios, sėslios ir pajėgios bendruomenės, 
statusą liudija ir tai, jog čia stovėjo 
karaimų maldos namai, minimi jau 
1676 m. ir vadinami karaimų sinagoga, 
buvo įkurtos bendros karaimų ir žydų 
kapinės. 

Kuriam laikui Naujamiestis tapo 
naujuoju karaimų traukos centru, 
tačiau po 1710 m. didžiojo maro 
bendruomenei atėjo sunkūs laikai. 
„1755 m. kilo grėsmė bendruomenei 
netekti maldos namų, kurie už skolas 

buvo perėję į kredito-
rių rankas. Tais pačiais 
metais karaimų vaitui 
teko vykti į Krymą rinkti 
lėšų LDK karaimų ben-
druomenėms atkurti. Ar 
misija buvo sėkminga, 
nežinia, tačiau po dešimt-
mečio Vilniaus vyskupas 
Ignas Masalskis suteikė 
bendruomenei leidimą 
sinagogą remontuoti, 
vadinasi, bendruomenei 
pavyko ją išpirkti. Gaila, 
tačiau bendruomenės 
narių skaičius net ir praė-
jus pusei amžiaus liko sumenkęs bene 
trečdaliu“, – Naujamiesčio karaimų 
bendruomenės saulėlydį apibūdina 
mokslininkė. 

Apie kadaise Naujamiestyje gyve-
nusią gausią karaimų bendruomenę 
primena iki šiol čia veikiančios karai-
mų kapinės, kuriose palaidoti žymūs 
šio krašto karaimai. Tarp jų– poetas 
Šelumijelis Lopato (1904–1923), 
poetas ir vertėjas Jokūbas Maleckas 
(1889–1952), bendradarbiavęs Pa-
nevėžyje leistame karaimų žurnale 
„Onarmach“.

Pažinti karaimų kultūrą, karai-
mų virtuvę su degustacija  padeda 
„Švenčių kalvės“ parengta edukacinė 
programa „Lietuva ne Krymas, bet 
gimta šalelė“.

Apie karaimų gyvenimą Nau-
jamiestyje primena ir 2008 metais 
aprobuotas miestelio herbas – jame 
pavaizduotas angelas ir karaimų gen-
ties ženklas (tamga) – dviragį ietigalį 
(senek).

Istoriją mena pastatai
Simboliška, kad kone 200 metų 

senumo istoriją menančiame name 
gyvena karaimė Joana Samulevičiūtė.

„Jame penkių kartų mano giminės 
istorija: gimiau ir užaugau aš, tėvas, 
senelis, o statė namą prosenelis. Todėl 
jaučiuosi tvirtai, nes jo sienose įsigėrusi 
giminės istorija. Tikslios datos, kada 
pastatytas namas, pasakyti negaliu. 

Jeigu būtų statę tėtis arba senelis, kuris 
gimė 1865 metais, galėčiau pasakyti, 
bet statė prosenelis, ir namui gali 
būti apie 200 metų“, – namo istoriją, 
susiliejančią su jos pačios gyvenimu, 
pasakoja Joana ir priduria, kad šiame 
name galėjo ir daugiau kartų užaugti, 
jei ne karaimų tradicijos – jie šeimas 
kuria brandžiame amžiuje. 

Ir jos pačios tėvai susituokė gan 
brandžiame amžiuje – tėvui buvo jau 
40, o mamai – 32. Užaugino tris vai-
kus – dvi dukras ir sūnų. Tačiau, kaip 
teigia moteris, anksčiau būta gausesnių 
šeimų. Jos prosenelis užaugino penkias 
dukras ir vieną sūnų.

„Karaimams buvo labai svarbu 
mokėti skaityti ir rašyti. Mano tėtis 
buvo baigęs carinę pradžios mokyklą 
Naujamiestyje. Jis buvo labai raštingas 
žmogus. Labai gražiai ir be klaidų rašė, 
– pasidžiaugia Joana Samulevičiūtė ir 
priduria. – Mes turėjome mokėti skai-
tyti maldas iš maldos knygų. Maldos 
knygos surašytos hebrajiškai. Viską iš 
jų reikėjo išmokti ir atsiminti.“

Pasak Joanos Samulevičiūtės, labai 
gerai, kad šie metai paskelbti Karaimų 
metais, net kelis šimtmečius gyvenda-
mi vieni šalia kitų, nelabai gerai vieni 
kitus pažįstame. „Kuo labiau žmonės 
pažįsta vieni kitus, tuo labiau vienas su 
kitu sutariame“, – Lietuvos karaimų 
metų svarbą apibūdina Naujamiestyje 
gyvenanti karaimė Joana Samulevi-
čiūtė.

Panevėžio rajono Naujamiesčio karaimė Joana Samulevičiūtė.
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Karolina Baltmiškė

„Apie Lietuvą sužinojau tik tada, 
kai paaiškėjo, kad skrisiu į šią šalį, – 
atsakydamas į klausimą, ką iki atvy-
kimo žinojo apie Lietuvą, nusijuokia 
kiek daugiau nei prieš metus įsteigtos 
Lietuvos kirgizų bendruomenės pir-
mininkas  Belek Aidarov. – Tai buvo 
2007-ieji. Tada man ėjo 23-ieji metai 
Buvau Kirgizijos Ošo technologinio 
universiteto ketvirto kurso studentas. 
Studijavau tarptautinius santykius. 
Tada pirmą kartą mūsų šalyje buvo 
vykdoma mainų programa ir dalyva-
vome konkurse stipendijai studijoms 
Europoje gauti. Aš buvau pasirinkęs  
Adomo Mickevičiaus universitetą, 
bet vietoj Lenkijos kažkodėl buvau 
paskirtas į Lietuvą, į Vilniaus uni-
versitetą.  Studijavau tarptautinių 
santykių ir politikos mokslus.“

Lietuva tapo namais
Apie dešimt mėnesių Belek Aida-

rov studijavo Vilniuje, o pasibaigus 
programai grįžo į Kirgiziją ir ten bai-
gė studijas. „Kai apsisprendžiau tęsti 
mokslus magistrantūros studijose, 
pasirinkau Lietuvą. Išlaikiau egza-
minus ir 2009 metų rugsėjį pradėjau 
magistrantūros studijas Vilniaus 
universitete. Man pavyko studijuoti 
pas labai gerus profesorius. Tai dr. 
Kęstutis Girnius, dr. Vladas Siru-
tavičius, dr. Mindaugas Jurkynas, – 
studijos laikus prisimena pašnekovas. 
– Tuo metu universitete studijavome 
šeši studentai iš Kirgizijos, bet jie 
baigę studijas išvyko namo. Aš likau 
gyventi Lietuvoje, nes per studijas 
apsivedžiau su lietuvaite. Dabar su 
Henrieta auginame penkis vaikus. 
Jie lanko lietuviškas mokyklas, bet 
stengiuosi, kad jie mokėtų ir kirgizų 
kalbą. Vasarą keliaujame į Kirgiziją, 
kur vaikai sustiprina kirgizų kalbos 
įgūdžius.“

Tautas suartina kultūra ir viena kitos pažinimas
Gyvendamas dau-

giau kaip dešimt metų 
Lietuvoje, Belek išmo-
ko gerai kalbėti lietuviš-
kai,  pažino šalies kul-
tūrą, susirado draugų, 
tačiau emigravusiųjų 
palydovas – savo šalies 
ilgesys jo neaplenkia 
–norėjosi pabendrauti 
su savo tautiečiais, pa-
sikalbėti savo gimtąją 
kalba. „Dar studijuoda-
mi su bendramoksliais 
pradėjome ieškoti Lie-
tuvoje gyvenančių kir-
gizų. Prieš dešimtmetį 
nemažai kirgizų dirbo 
Vilniaus turguje. Su jais 
bandėme bendrauti, bet 
jų  tikslai buvo kitokie, 
jiems rūpėjo kurti vers-
lą, norėjo užsidirbti, 
taigi jie nelabai buvo 
linkę bendrauti, – pasa-
koja pašnekovas. –Tada 
mums pavyko surasti kirgizą, Lie-
tuvoje apsigyvenusį dar sovietiniais 
metais. Lietuvoje jis buvo sukūręs 
šeimą, čia gyveno jo vaikai. Dabar 
jau ir jo anūkai čia gyvena. Ir dabar 
jis su mumis. Tai mūsų aksakalas. 
Pradėjome aktyviau bendrauti tarpu-
savyje, į tą bendravimą stengdavomės 
pritraukti ir kitus Lietuvoje gyvenan-
čius kirgizus.“

Kelerius metus besitęsiančiam 
bendravimui 2020 metais buvo 
nuspręsta suteikti oficialų statu-
są ir įregistruoti Lietuvos kirgizų 
bendruomenę. Jos pagrindą sudarė 
penkios mišrios šeimos. Trys jų įsi-
kūrusios Vilniuje, viena – Kaune ir 
viena Visagine. 

Skirtingai nuo daugelio kitų tauti-
nių bendrijų, kurių pagrindą sudaro 
vyresnio amžiaus bendratautiečiai, 
Lietuvos kirgizų bendruomenėje yra 
susibūrę jauni žmonės. „Tai mums 
padeda aktyviai dirbti ir pasiekti 

rezultatų. Praėjusiais metais mes 
kiekvieną mėnesį organizuodavome 
renginius – įvairiuose miestuose 
rengdavome futbolo varžybas. Tai 
buvo ir sportas, ir gera pabendravimo 
bei Lietuvos pažinimo priemonė. 
Pradėjome nuo Klaipėdos, po to 
varžybos vyko Kaune, Trakuose, 
Utenoje, Molėtuose. Alytaus kole-
gijos kieme pasodinome ąžuolą“, – 
bendruomenės veiklą apžvelgia jos 
vadovas Belek Aidarov.

Ekonominės problemos  
skatina migraciją

„Pastaruoju metu labai padidėjo 
kirgizų migracija į Lietuvą. Beveik 
kasdien kažkas atvyksta. Dauguma 
atvyksta dirbti. Ir dirba labai įvairius 
darbus: vilkikų vairuotojais, staty-
bininkais, siuvėjais. Daug žmonių 
įsidarbina mėsos perdirbimo, me-
dienos  įmonėse, autoservisuose. 

Lietuvos kirgizų bendruomenės pirmininkas Belek Aidarov  
tradicinėje galvos apdangalo šventėje.

N
uo

tr.
 a

ut
or

ė 
G

in
ta

rė
 U

lm
an



13T a u t i n i ų b e n d r i j ų n a u j i e n o s  2 0 22 N r .  1 (80)

a k T u a L i j o S

Yra žmonių, dirbančių reklamos 
srityje. Nemažai mūsų tautiečių 
dirba virėjais Čili ir Express picoje. 
Daug mūsų žmonių yra įsidarbinę 
kinų restoranuose. Palyginti su Kir-
gizija, Lietuvoje atlyginimai didesni. 
Dalis žmonių šioje šalyje apsistoja 
su viltimis išvykti giliau į Europą. 
Tačiau didelė dalis kuriasi  Lietuvoje 
ir čia nori pastoviai gyventi. Žinau 
kelis žmones čia jau kuriančius savo 
verslą“, – pasakoja Lietuvos kirgizų 
bendrijos pirmininkas. 

Jo teigimu, dauguma iš Kirgizijos 
atvykusių žmonių kuriamų įmonių 
yra susijusios su statybomis. Kurti 
savas įmones paskatino nelabai geri 
patyrimai – statybinės įmonės pasi-
kviečia žmones, jie dirba, bet jiems 
laiku nesumokamas atlyginimas arba 
sumokama tik dalis. „Ir tokių proble-
mų turime nemažai. Bendruomenė 
stengiamės padėti į bėdą patekusiems 
tautiečiams ir vienas būdų – skatinti 
juos patiems steigti įmones, jose 
įdarbinti savo tautiečius, – sako Be-
lek Aidarov. – Ir dar vienas skaudus 
dalykas – mūsų žmonės Lietuvoje 
neretai  patiria mobingą, todėl kiek 
įmanoma stengiamės plėsti draugų 
ratą, įtraukiant vietinius gyventojus, 
stengiamės supažindinti juos su 
savo kultūra, savo tradicijomis. Mes 
norime parodyti, kad mes nesame 
pabėgėliai, kad mes nenorime sėdėti 
namuose ir laukti pašalpų iš Lietuvos, 
mes norime parodyti, kad mes dirba-
me, mokame tuos pačius mokesčius 
kaip ir kiti Lietuvos gyventojai. Mes 
prašome vieno – leiskite mums būti 
lygiaverčiais piliečiais.“

Lietuvos kirgizų bendruomenė, 
siekdama padėti atvykstantiems tau-
tiečiams, sukūrė interneto svetainę, 
kurioje pateikiama jiems reikalinga 
svarbiausia informacija. „Atvyku-
siems labai svarbus gyvenamasis 
plotas ir deklaracijos vieta, taip pat 
maistas, nes mūsų mityba skiriasi 
nuo lietuviškos, taigi labai svarbu, kad 
žmogus apie tai žinotų, – apie pagal-
bą naujai atvykstantiems tautiečiams 

pasakoja bendruomenės pirmininkas. 
– Be abejo, žmones domina ir kiti da-
lykai. Kokios Lietuvoje oro sąlygos, 
kokie drabužiai reikalingi.“

Turime ko pasimokyti
Belek Aidarov pasidalija ir savo 

planais Lietuvos žmones labiau su-
pažindinti su Kirgizija. „Pastebėjau, 
kad didelė Lietuvos jaunimo dalis net 
nežino, kur yra Kirgizija. Tačiau ir 
Kirgizijos jaunimas nežino kur Lie-
tuva, kur Latvija, kur Estija, – min-
timis dalijasi pašnekovas. – Padėtis 
pasikeistų, jei geriau pažintume vieni 
kitus.  Juk yra pasakyta, kad Dievas 
sukūrė skirtingų tautybių žmones to-
dėl, kad jie vieni kitus galėtų pažinti. 
Pažinti kitas tautas yra labai įdomu. 
Ir pasimokyti vieni iš kitų visada 
galime. Manau, kirgizai daug ko gali 
pasimokyti iš lietuvių, o lietuviai – iš 
kirgizų. Ir viena tokių sričių, iš kurių 
lietuviams galbūt būtų įdomu pasi-
mokyti, yra mūsų tautos šeimos filo-
sofija. Man kiekvieną kartą išgirdus 
žinią, kad namuose rastas negyvas 
senolis, sukelia siaubą. Ir surandamas 
žmogus dažniausiai jau tada, kai kai-

mynai pajunta iš jo buto sklindantį 
nemalonų kvapą. Kirgizijoje tokių 
dalykų nėra. Visada vienas vaikų lieka 
su tėvais, jais rūpinasi, juos maitina 
ir saugo. Nors aš gyvenu Lietuvoje, 
bet mano tėvai neliko vieni, su jais 
gyvena mano brolis. Mūsų  tautoje 
priimta, kad jaunimas privalo gerbti  
vyresnio amžiaus žmones. Ir net ne-
svarbu, kiek metų žmogus vyresnis. 
Net jei jis metais ar dviem vyresnis, 
mes privalome jį gerbti. Kai prie 
stalo susėda šeima ar giminė, visada 
aptarnauja jaunesnieji. Po valgio už 
maistą padėkoja vyriausias prie stalo 
sėdėjęs žmogus. Tai praktikuojame 
ir Lietuvoje.“

Kaip teigia pašnekovas, kirgizų 
šeimoje vertinami ne tik santykiai 
tarp kartų, bet ir tautiškumas bei iš-
pažįstama religija. „Kadangi pas mus 
labai puoselėjamos šeimos tradicijos, 
tėvams, sužinojus, kad vedžiau kita-
tautę, buvo šokas. Jie daugiau kaip 
mėnesį mudviejų nepriėmė. Paskui 
sutiko, kad pas juos atvažiuotume. 
O dabar jie mano žmoną labiau nei 
mane myli,  –  nusijuokia pašnekovas. 
– Žinoma, iš pradžių ir Henrietos 

Lankininkas Samat Suerkulov, pasinaudodamas archeologijos radiniais, aptiktais senaisiais 
piešiniais, atkūrė senovėje naudotą kirgizų lanką.
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tėvams buvo šokas.“
Nepaisant, kad Belek 

šeima gyvena katalikiško-
je šalyje, žmona priėmė 
islamo tikėjimą. „Susituo-
kę su Henrieta nuspren-
dėme, kad šeimoje turi 
būti viena religija.  Mūsų 
tikėjimo priėmimas labai 
paprastas. Nėra jokių ofi-
cialumų. Užtenka garsiai, 
girdint keliems žmonėms, 
ištarti, kad išpažįstu vieną 
Dievą Alachą ir jo pranašą 
Mahometą. Kiti žmonės 
daro tai girdint tikinčiųjų bendruo-
menei. Ir tai gerai, nes tada visi pa-
tiria džiaugsmą, – tautos ypatumus 
praskleidžia pašnekovas. – Tačiau iš 
istorijos faktų galime spręsti, kad isla-
mo tikėjimas Lietuvoje nėra svetimas. 
Jis atkeliavo prieš kelis šimtus metų. 
Ir atkeliavo anksčiau nei Lietuvoje 
įkurdinti totoriai ir karaimai. Islamą 
į Lietuvą atnešė Aukso Orda, kurio-
je buvo ir Vidurinės Azijos kariai. 
Tai, kad šiandien Vidurinėje Azijoje 
susikūrusios atskiros valstybės, yra 
sovietmečio padarinys. Režimui buvo 
naudinga suskaldyti ir supriešinti šio 
krašto gyventojus.“

Paklausus, kaip jaučiasi gyvenda-
mas šalyje, kurioje dauguma žmonių 
išpažįsta krikščionybę, Belek Aidarov 
pacituoja jo nuostatas atitinkančio  is-

lamo mokslininko Abu Abdullah Mu-
hammad ibn Idris al-Shafi›i žodžius, 
kad pasaulio religijose iš tūkstančio 
dalykų yra tik vienas skiriantis,  todėl 
nereikia kreipti dėmesio į tai, kas ski-
ria, reikia orientuotis į tai, kas žmones 
jungia. „Jei žmogus kažką negero pa-
darė, negalime sakyti, kad tas žmogus 
blogas, reikia sakyti kad yra blogai tai, 
ką jis padarė.  Žmogus yra geras, tik jo 
padarytas darbas yra blogas“, – iš tėvų 
namų atsivežta tiesa pasidalija Lietuvos 
kirgizų bendruomenės pirmininkas 
ir priduria, kad yra nemažai dalykų, 
jungiančių lietuvius ir kirgizus. Kad ir 
senosiose kovose naudotas lankas – 
Lietuvoje naudotas toks lankas, kokius 
naudojo kirgizai, o ne tokie, kokie 
buvo naudojami Europoje. Neseniai 
mūsų tautos lankininkas Samat Suer-

kulov, pasinaudodamas archeologijos 
radiniais, aptiktais senaisiais piešiniais,  
atkūrė senovėje naudotą kirgizų lanką. 
Labai tikiuosi, kad bus pradėta jų ga-
myba ir galėsime išmokyti savi vaikus 
tuo lanku naudotis, rengti šaudymo iš 
senovinio lanko  varžybas.“

Kalpakas ir jo  
skleidžiama žinia

Vasario pabaigoje Lietuvos kirgi-
zų bendruomenė surengė „Kalpako 
šventę“.„Galvos apdangalui – kalpa-
kui – kirgizai  teikia ypatingą svarbą. 
Tai mūsų kultūra, šeima ir laisvė, – 
paaiškina Belek Aidarov. – Šio galvos 
apdangalo garbei 2011 metais kovo 
5 diena buvo paskelbta „Kalpako 
diena“. Kalpakas yra mūsų naciona-
linio identiteto simbolis. Jis laikomas 
beveik šventu, todėl niekada negali 
būti ant žemės. Kalpakui suteiktas 
UNESCO nematerialaus paveldo 
statusas.“

Šventė, į kurią susirinko gausus 
būrys bendruomenės narių ir svečių 
buvo skirta platesnei pažinčiai su 
kirgizų tautos istorija, kultūra, pa-
pročiais ir, be abejo, kokia informa-
cija perduodama per vyrišką galvos 
apdangalus, kurie vienas nuo kito 
skiriasi naudojamomis spalvomis, 
ornamentais.

Kaip buvo teigiama per šventę, 
priskaičiuojama apie 80 kalpako 
rūšių. Jie skirstomi pagal formą, ga-
mybos sudėtingumą, prasmę, apvado 

Į bendruomenę susibūrę Lietuvoje gyvenantys kirgizai puoselėja tėvų tradicijas ir kalbą.

Garbingiausias yra visiškai baltas kalpakas. Tai senolių, aksakalų, galvos apdangalas.

a k T u a L i j o S
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Tradicinės varžytuvės, kas pirmasis nubėgs ir perkirps virvelę, kuria surištos vaikščioti pradė-
jusio vaiko kojytės.

spalvą. Žalias apvadas – vaikiškas kal-
pakas. Jį dėvėjo berniukai. Žalia spal-
va yra jaunystės simbolis vietoj ir dėti 
parodo, kad jie yra savo gyvenimo 
kelio pradžioje ir turi visko išmokti. 
Mėlynas apvadas – jaunatviškumo 
ženklas. Šią spalvą jaunuoliai dėvėjo 
po 20 metų. Dangaus spalva bylojo 
apie augimą ir brendimą. Kalpaką su 
rudu apvadu nešiojo vyresni nei 30 
metų vyrai, kai šeima jau pagausėjo, 
šeimų galvos buvo sukaupusios pa-
kankamai gyvenimiškos patirties ir 
galėjo būti naudingos tėvynei. Vyrai 
rudus į smėlio apvadus keitė jau 
suaugę, po keturiasdešimties, kai jau 
galima rodyti pavyzdį kitiems – jau-
najai kartai. Kalpaką su juodu apvadu 
nešiojo 60 metų ribą perkopę vyrai. 
Juoda linija baltame fone reiškia 
išmintį. Tačiau jei pagyvenęs našlys 
užsidėjo baltą kalpaką su juodo velti-
nio apvadu, reiškė, kad suaugę vaikai 
leido jam vesti antrą kartą. Garbin-
giausias visiškai baltas kalpakas yra 
senolių, aksakalų, galvos apdangalas. 

Apie kalpako savininko ypatumus, 
veiklą, turtingumą ir pasiekimus by-
lojo išsiuvinėti ornamentai. Šventėje 
demonstruoti ir moters galvos apdan-
galai, kurie, kaip buvo pademonstruo-
ta šventėje buvo labai įvairūs. Pagal 
galvos apdangalą buvo galima spręsti, 
kuriai šeimai ar amžiaus grupei mote-
ris priklauso. Ištekėjusios ir turtingos  
moterys dėvėdavo iš plonos baltos 
drobės arba muslino susuktą turbaną. 
Jam prisireikdavo nuo 12 iki 40 metrų 
audeklo. Toks galvos apdangas sver-
davo nuo 800 gramų iki kilogramo. 
Moters galvos apdangalas prime-

na klajoklišką kirgizų 
protėvių gyvenimo 
būdą, kai ant galvos 
suvyniotas audeklas 
tarnaudavo ir vaikui 
suvystyti, ir žaizdoms 
sutvarstyti.

Šventėje buvo pri-
siminti senieji žaidi-
mai, papročiai, skam-
bėjo senoviniais ins-
trumentais atliekama 
muzika. Prisiminti ir 
kirgizų patiekalai.

„Puoselėti savo 
tautos etnokultūrą ir 
ją perduoti ateinan-
čios kartoms, rūpin-
tis, kad ateinančios 
kartos mokėtų savo 
tėvų ir senelių kalbą 
– vienas svarbiausių 
mūsų bendruomenės tikslų. Apie tai 
kalbame per visus susitikimus, savo 
vaikus mokome kirgizų kalbos, o pas-
taruoju metu sužinojome, kad galime 
steigti sekmadieninę mokyklėlę. Vien 
Vilniuje auga daugiau kaip dešimt 
vaikų, turinčių kirgiziškų šaknų , – 
pasakoja bendruomenės pirmininkas 
Belek Aidarov. – Ir savo šventes 
bei papročius ne tik savoje šeimoje 
puoselėjame, bet ir kartu susirinkę. 
Visada švenčiame Ramadan Bairam 
ir Kurban Bairam. Tai labiau religinės 
šventės. Rugpjūčio 31 dieną kartu 
paminime Kirgizijos nepriklausomy-
bės dieną. Turime ir savų muzikantų, 
dainininkų, šokėjų, galinčių pristatyti 
ir  pristatančių mūsų tautos kultū-
rą. Pernai jau dalyvavome Kaune 

a k T u a L i j o S

Ištekėjusios ir turtingos moterys dėvėdavo iš plonos baltos drobės 
arba muslino susuktą turbaną, kuriam prisireikdavo nuo 12 iki 40 
metrų audeklo. Bendruomenės narė Meerim  Asanalikova groja 
etnografiniu kirgizų instrumentu  Ooz Komuz.

vykusioje Kultūros sodų šventėje. 
Kadangi Lietuvoje gyvena gan daug 
kirgizų ir tas skaičius vis auga, kituose 
miestuose steigiame Lietuvos kirgizų 
bendruomenės atstovybes. Šiuo metu 
atstovybės yra įkurtos Kaune, Klai-
pėdoje, Alytuje, Utenoje, Šiauliuose.“

Pasaulio kirgizai vienijasi
Lietuvos kirgizų bendrija, kaip 

teigia jos pirmininkas, mezga ryšius 
ir su pasaulyje išsibarsčiusiais tautie-
čiais, padeda jiems puoselėti ir tėvų 
kultūrą, ir kalbą. „Praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį pasaulio kirgizai buvo 
susirinkę Vokietijoje. Atvyko kirgizai 
iš Čekijos, Italijos, kur yra labai didelė 
kirgizų diaspora. Tikimės susisiekti ir 
su JAV gyvenančiais kirgizais. Ten irgi 
labai didelė mūsų tautiečių diaspora. 
Kadangi kitoje šalyje gyvenančių šei-
mų vaikai pradeda kalbėti ir tos šalies 
kalba, stengiamės ten gyvenančius 
tautiečius aprūpinti kirgizų kalba li-
teratūra. Taip pat bendraujame ir su 
kitomis Lietuvoje esančiomis tauti-
nėmis bendrijomis, ypač su uzbekais, 
tadžikais, totoriais. Aktyvinti veiklą 
padeda Tautinių bendrijų namai.“
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Sausio 27-ąją Lietuva kartu su 
Jungtinėmis Tautomis mini Tarp-
tautinę Holokausto aukų atmini-
mo dieną. Šią dieną 1945 m. buvo 
išlaisvinta Aušvico koncentracijos 
stovykla Lenkijoje. Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja 2005 m. lap-
kričio 1 d. rezoliucija paskelbė sausio 
27-ąją kasmetine Tarptautine holo-
kausto aukų atminimo diena. Šioje 
rezoliucijoje atmetamas holokausto 
neigimas, smerkiama diskriminacija 
ir prievarta religiniu ar etniniu pa-
grindu. Tą diena visoje Lietuvoje 
buvo lankomos žydų žudynių vietos 
ir padedant simbolinį akmenuką 
pagerbiami žuvusieji.

Vilnius
Tautinių mažumų departamen-

to direktorė dr. Vida Montvydaitė 
sausio 27 d. dalyvavo Lietuvos žydų 
(litvakų) bendruomenės kartu su Už-
sienio reikalų ministerija bei Vilniaus 
Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 
organizuotame Atminties ture po bu-
vusią Vilniaus geto teritoriją Vilniaus 
senamiestyje.

Šis Atminties turas buvo skirtas 
visame pasaulyje sausio 27-ąją mini-
mai Tarptautinei Holokausto aukų 
atminimo dienai. Jos metu Lietuvos 
žydų (litvakų) bendruomenė kvietė 
prisiminti Holokausto tragedijos 
siaubus ir perduoti šios tragedijos 
pamokas ateities kartoms.

Vilniaus Gaono žydų istorijos 
muziejus, minėdamas Tarptautinę 
Holokausto aukų atminimo dieną, 
kvietė į teminius renginius, ekskur-
sijas, nemokamai apsilankyti Holo-
kausto ekspozicijoje ir Samuelio Bako 
muziejuje, kuriame išvakarėse buvo 
pristatyta monografija „Nusikaltimų 
pėdsakai neišnyksta: masinės žudynės 
Panerių miške 1941–1944 metais».

Panevėžys
Panevėžyje paminėta tarptautinė 

Holokausto aukų atminimo diena.  

Pagerbtas Holokausto aukų atminimas

„Šiandien čia prisimename 6 mili-
jonus gyvybių, paaukotų neapykantai 
ir žiaurumui. Prisimename, kaip 
brutaliai buvo laužomas žydų tautos 
likimas. Pagerbiame tuos, kurių auka 
atvėrė akis pasauliui, sukrėtė jį ir pri-
vertė suprasti – turime padaryti viską, 
kad tai nepasikartotų. Holokaustas 
nepasiekė savo tikslo. Žydų tauta 
nenugrimzdo į užmarštį. Ji atlaikė ir 
atsitiesė. Brutali jėga pasirodė bejėgė 
prieš tikėjimą ir drąsą. Šiandien esame 
čia tam, kad pasakytume – mes atsi-
mename. Ir kol atsimename, tokios 
tragedijos nebepasikartos“, – sausio 
27 dieną vykusiame minėjime kal-
bėjo Panevėžio miesto meras Rytis 
Račkauskas. 

Jurbarkas
Prisimindami skaudžius 1941 

metų įvykius Jurbarko rajono savi-
valdybės, Krašto muziejaus, Kultū-
ros centro bei Viešosios bibliotekos 
atstovai sausio 27 d. padėjo gėles ir 
uždegė atminimo žvakutes Holokaus-
to aukoms Jurbarko žydų senosiose 
kapinėse. 

Gausus būrys jurbarkiečių susi-
rinko prie Kauno gatvėje esančio 
Sinagogų aikštės memorialo.  „Ne-
galime pamiršti sunkiai suvokiamo 

žydų sunaikinimo Europoje fakto. 
Holokausto metu nužudyti žydai 
buvo ir mūsų tautos dalis, todėl 
turime jausti atsakomybę už savo 
šalies istorijos išsaugojimą, jos svarbą 
dabarčiai. Jurbarko bičiuliai Izraelyje, 
skulptoriaus Dovydo Zundelovičiaus 
šeima sugrąžino į miestą čia gyvenusią 
žydų bendruomenę. Sugrąžino skulp-
tūroje, akmenyje. Mes prisimename 
ir visuomet juos prisiminsime“, – į 
jurbarkiečius kreipėsi Jurbarko rajono 
meras Skirmantas Mockevičius.

Šiauliai
Šiauliuose, prie buvusių Pirmojo ir 

Antrojo geto vartų bei Pasaulio tautų 
teisuolių skvere, vyko Tarptautinės 
Holokausto aukų atminimo dienos 
minėjimas.

Prisimintos ne tik Holokausto 
aukos, bet ir Pasaulio tautų teisuoliai, 
gelbėję žydus.

Šiaulių apskrities žydų bendruo-
menės pirmininkas Sania Kerbelis 
citavo Pasaulio tautų teisuolių skvere 
iškaltus žodžius, primenančius, kad 
išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėji 
pasaulį: „Buvo nužudyti 6 milijonai 
pasaulių, bet dėka Pasaulio tautų 
teisuolių buvo nemažai pasaulių iš-
gelbėta“, – sakė Sania Kerbelis.

Prie Žydų motinos paminklo vykusiame minėjime dalyvavo ir Panevėžio miesto vadovai.
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Karolina Baltmiškė

Netoli Vilniaus, Šalčininkų ra-
jone, yra Merkinės dvaro likučiai, 
primenantys išskirtinę Paulavos res-
publiką – valstybę valstybėje, turė-
jusią savo įstatymus, pinigus, herbą, 
vėliavą, sveikatos apsaugos sistemą.

XVIII amžiaus  
reformatorius

Povilas Ksaveras Bžostovskis 
(1739–1827) buvo kilęs iš garsios 
magnatų Bžostovskių šeimos. P. K. 
Bžostovskio tėvas buvo LDK didysis 
raštininkas Juozapas Bžostovskis, 
motina – Slanimo seniūno dukra 
Liudvika, kilusi iš Sadovskių. 

P. K. Bžostovskis  mokėsi Vilniaus 
pijorų kolegijoje, vėliau – Vilniaus 
universitete, Varšuvos kunigų misio-
nierių kolegijoje ir Romos Collegium 
Clementinum. Studijavo teologiją, 
logiką, psichologiją, Bažnyčios istori-
ją, politinę istoriją, kanonų ir civilinę 
teisę, kalbas. 1763 m. buvo įšventintas 
į kunigus. 1762–1764 m. tapo LDK 
raštininku, 1767 m. pagerbtas Šv. 
Stanislovo ordinu

1773 m. Vilniaus universitete 
apsigynė teologijos daktaro laipsnį. 
1774–1787 m. tapo referendoriumi, 
nuo 1823 m. – Vilniaus katedros kapi-
tulos prelatas arkidiakonas, Turgelių, 
Rukainių klebonas.

Kelionių metu susipažino su nau-
jomis ekonominių, socialinių reformų 
idėjomis. Grįžęs į Lietuvą daug dėme-
sio skyrė visuomenės švietimui, vertė 
į lenkų kalbą ir Vilniuje leido Vakarų 
Europoje populiarius veikalus. 

Kas ji – Paulavos respublika?
XVIII a. antrojoje pusėje, plin-

tant fiziokratų ir švietėjų idėjoms, 

Povilas Ksaveras Bžostovskis ir jo  
Paulavos respublika

imta kelti žemės ūkio efektyvini-
mo ir valstiečių padėties gerinimo 
projektus. Lietuvoje susiforma-
vo dvi dvarų reformos kryptys. 
Pirmoji teigė, kad reikia palivarkus 
stiprinti, įvesti našesnę agrotechniką, 
pamažu atsisakyti menkų valstiečių 
darbinių gyvulių ir primityvių įran-
kių, bet išsaugoti valstiečių darbo 
jėgą. Antroji siūlė panaikinti palivar-
kus, o jų žemę išdalyti valstiečiams 
už činšą. P. K. Bžostovskis priskiria-
mas pastariesiems. 

Jis 1767 m. įsigijęs Merkinės 
dvarą, pavadino jį savo vardu – Pau-
lava ir ėmėsi tais laikais pažangių 
reformų. 1769 m. jis lažą pakeitė 
činšu ir įkūrė valstiečių savivaldos 
bendruomenę – vadinamąją Paula-
vos respubliką. Ją sudarė Merkinės 
dvaras (34 valstiečių ūkiai), sujungtas 
su Turgelių palivarku (iš viso 78 va-
lakai žemės). Visą respublikos teri-
toriją sudarė apie 3 tūkst. ha plotas. 

Paulavą tvarkė prezidentas – dvaro 
savininkas ir seimas. 

1770 m. italų architektas Karlas 
Spampanis pastatė čia ankstyvojo 
italų klasicizmo stiliaus rūmus. Tuo 
pat metu dvarininkas pradėjo valstie-
čius šviesti, atitraukė nuo girtavimo. 
Tais pačiais metais Paulavos respu-
blikoje buvo įsteigta žemės ūkio 
mokykla valstiečiams su specialiai 
tam parengtais vadovėliais. Istorijos 
šaltiniuose teigiama, kad valstiečiai 
pradėjo taikyti naują agrotechniką, 
veisti sodus, auginti daugiau gyvulių, 
galėjo nevaržomai verstis prekyba 
ir amatais, nemokamai naudojosi 
mišku, žvejojo ir medžiojo. 

Kaip rašo dr. Ramunė Šmi-
gelskytė-Stukienė, 1771 m. P. K. 
Bžostovskis išleido Povilavos res-
publikos nuostatus, kuriuose deta-
lizavo valdymo tvarką, pareigybes 
ir pareigūnų kompetencijos ribas, 
vidaus tvarką, teisingumo vykdymą, 

Paulavos respubliką primena išlikę kadaise didingų buvusių dvaro pastatų griuvėsiai.
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ūkininkavimo principus, privalomą 
valstiečių vaikų lavinimą. „Siekiant 
užkirsti kelią nusigyvenimui ir pra-
siskolinimui“, buvo „draudžiama 
visiems ūkininkams išlaidauti, kad jie 
nedrįstų sūnus savo apvesdindami ar 
dukras už vyro išleisdami, krikštynas 
ar laidotuves organizuodami, pinigus 
švaistyti“. Tačiau rūpintasi naujų 
kultūrų auginimu ir daržininkystės 
plėtra („kiekvienas ūkininkas turi 
turėti daržovių daržą; todėl parengęs 
lysves turi pranešti dvarui, dvaras 
pasiųs daržininką sodinimui“), ge-
rintos gyvenimo sąlygos („jei kas 
naujus namus sugalvotų statyti, 
turės kaminus išvesti ir sieksnio 
dydžio kvadratinius langus su sti-
klais įstatyti“). „Povilavos miestelio 
nuostatuose“ buvo apibrėžta, kad 
„Povilavos piliečių išrinktas burmis-
tras turės savo teismą ir jame teis tik 
tuos, kurie miestelyje triukšmą kels“. 
Burmistro sprendimas galėjo būti 
apskųstas: „Esant ponui – maršalui, 
o jam nesant – dvarui“. Nuostatai 
draudė savavališkas statybas, rūpi-
nosi apsauga nuo gaisrų: gyventojai 
privalėjo namuose turėti „geležinį 
kablį, uždėtą ant ilgo koto, skirtą, jei 
ugnis apimtų, pastatui ardyti“.

P. K. Bžostovskis siekė maksi-
maliai suintensyvinti ūkį. Ir tai jam 

pavyko: 1767 m. iki reformos Mer-
kinės ir Turgelių dvarai davė 6097 
auksinus metinių pajamų, iš jų tik 
791 auksiną iš činšo. 1784 metais 
pajamos išaugo iki 15213 auksinų. 
P. K. Bžostovskis buvo įsitikinęs, 
kad mokėti činšą galima versti tik 
turtingus valstiečius. Iš pradžių jis 
naudojo samdomąjį darbą, mokėjo 
už darbo dieną po auksiną, bet prie-
vartinės samdos nepanaikino. 1786 
m. galutinai įvedė piniginę sistemą.

Žemė valstiečiams buvo išdalinta 
už darbą ir iš dalies už mokestį (pini-
gais ir medaus duokle). Jei valstietis 
savo vietoje galėjo pristatyti kitą vals-
tietį, gaudavo laisvę. Kaimiečiai buvo 
mokomi skaityti, rašyti, skaičiuoti, 
įvairių amatų (daryti skrybėles, pinti 
krepšius, megzti kojines ir kt.). 

Iš karo tarnybai tinkamų vyrų su-
daryti uniformuoti kariniai vienetai 
su gubernatoriumi priešakyje, kurie 
kasdien atlikdavo pratybas, o pri-
reikus buvo įpareigoti su šautuvu ir 
buože ginti tėvynę. Iš pačių valstiečių 
sudarytas teismas, paskirti girininkai 
ir dešimtininkai lauko darbams pri-
žiūrėti. Valdininkai, kurių sąžiningu-
mą sekė pats savininkas, rašė smulkią 
atskaitomybę. Per kelerius metus ši 
respublika pražydo – gražiai įdirbti 
laukai ėmė duoti didesnį derlių, 

Merkinės dvaro teritorija pritaikyta lankymui ir tapo turistų pamėgta vieta.

apsišvietę ir padoriai apsirengę vals-
tiečiai noriai ėjo į darbą ir aptvarkė 
savo sodybas. Dvarininkas kas 4 
metai šaukdavo visuotinį gyventojų 
susirinkimą, kuriame patikrindavo 
gimimų ir mirimų duomenis, pasi-
kalbėdavo su valstiečiais, suruošdavo 
jiems vaišes su šokiais.

P. K. Bžostovskį ir jo reformas 
palaikė karalius Stanislovas Augustas 
Poniatovskis.

1794 m. Paulavos kariškiai ir 
valstiečiai aktyviai dalyvavo prasidė-
jusiame Tado Kosciuškos sukilime. 
Žlugus sukilimui,  1795 m. žlugo ir 
Paulavos respublika. P. K. Bžostovs-
kis pardavė visas savo valdas ir emi-
gravo į Vokietiją, vėliau – į Italiją. 

Po kelerių metų P. K. Bžostovs-
kis grįžo į Turgelius. 1825–1827 m. 
klebonavo Rukainiuose, ten ir mirė 
1827 m. Buvo palaidotas Rukainių 
bažnyčioje, kurią pastatė savo lė-
šomis. 

Po 1831 m. sukilimo pralai-
mėjimo Rukainiai buvo nusiaubti, 
bažnyčia  paversta cerkve, P. K. 
Bžostovskio paminklas sudaužytas, 
jo kapas išniekintas ir sulygintas su 
žeme ir šiandien nėra žinoma, kur 
ilsisi kunigo palaikai.

Paulava – turizmo  
žemėlapiuose

Po Antrojo pasaulinio karo išli-
kusiuose Merkinės dvaro rūmuose 
buvo įsikūręs tarybinis ūkis, rūmuose 
buvo laikomi grūdai. Neprižiūrimi 
pastatai vis labiau nyko, kol galiau-
siai liko tik buvusių didingų rūmų, 
arklidžių ir kitų pastatų fragmentai.

Šalčininkų rajono savivaldybės 
pastangomis 2012 m. dvaro teri-
torija pritaikyta lankymui. Patogus 
privažiavimas, automobilių stovė-
jimo aikštelė, nutiesti takai tapo 
smalsuolių ir turistų pamėgta vieta. 
Apie Paulavos respubliką primena 
čia pastatytas paminklinis akmuo.

2014 m. Merkinės dvaro sodyba 
įtraukta į valstybės saugomų kultūros 
paveldo objektų sąrašą. 
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Projektą vainikavo mokyklos surengtas tautinių kostiumų paradas.

Šventėje buvo pademonstruoti devynių tautų 
nacionaliniai kostiumai.

Teresė Kaunaitė

 „Imtis projekto, padedančio 
pažinti įvairių tautų kultūrą ir meną 
mus paskatino mūsų mokyklos spe-
cifika, juk joje mokosi 11 tautybių 
vaikai ir dirba devynių tautų moky-
tojai“, – apie Vilniaus „Saulėtekio“ 
mokyklos-daugiafunkcio centro 
įgyvendintą ir Tautinių mažumų 
departamento finansuotą projektą 
„Per meną ir kalbą – tautų darbą“, 
pasakoja šio centro anglų kalbos mo-
kytoja, vadovavusi projektui, Irena 
Navickienė. 

Kaip teigia pašnekovė, daugia-
tautei mokyklai labai svarbu ugdyti 
ir tobulinti mokinių ir mokytojų 
tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, 
kompetencijas,  gebėjimą  tarpusavy-
je kultūringai, pagarbiai  bendrauti, 
gyventi santarvėje. Visa tai pasiekia-
ma per gilesnį vienas kito pažinimą. 
„Vienas pagrindinių mūsų mokyklos 
strateginių tikslų  – sudaryti sąlygas 
mokyklos bendruomenei kuo plačiau 
susipažinti su kiekvienos tautinės 

Mokiniai skirtingų tautų kultūrą pažino 
per meną ir kalbą

mažumos kultūra, istorija, tradicijo-
mis, kad mokiniai ir mokytojai daž-
niau stabteltų ir įsigilintų į kiekvienos 
tautos tapatumą – kuo mes panašūs, 
kuo skiriamės, – pabrėžia pedagogė. 
– Mokykloje rengiame daug užklasi-
nių renginių, skirtų tarpkultūriniam 
bendravimui ir kultūringam bendra-
darbiavimui. Tad Tautinių mažumų 
departamentui paskelbus informaciją 
apie rengiamą konkursą, nuspren-
dėme iškart teikti projektą ir esame 
dėkingi už skirtą paramą. Džiaugia-
mės, kad net pandemijos metu  į šį 
projektą pavyko įtraukti net 12 par-
tnerių. Įgyvendinti projektą mums 
padėjo ir kitos mokyklos, ir kultūros 
centrai, ir draugijos. Už pagalbą ir 
aktyvų dalyvavimą projekte esame 
dėkingi Lietuvos ukrainiečių, estų, 
romų bendrijoms, Tautinių mažu-
mų kultūros ir etnografijos centrui, 
vadovaujamam Irenos Zacharovos. 
Vilniaus Stanislovo Serokomlės, 
Pranciškaus Skorinos, Nemėžio Šv. 
Rapolo Kalinausko gimnazijoms, 
Lietuvos totorių folkloro ansambliui 
„Efsane“ , Vilniaus rusų folklorinio 
ansambliui „Arinuška“ ir kitiems 
projekto partneriams, padėjusiems 
mums pristatyti tautas per tradicijas, 
meną, dainą, šokį.“

Įgyvendinant projektą buvo su-
rengta įvairių renginių, konkursų. 
Mokiniai varžėsi konkurse „Piešiu 

tolerancijos miestą“, savo tautos 
poetų kūrybą pristatė skaitovų kon-
kurso metu. Septyniomis kalbomis 
mokiniai skaitė įvairių tautų poeziją ir 
prozą. Taip pat vyko garsių fotografų 
Rimanto  Dichavičiaus ir Vytauto 
Daraškevičiaus meno  parodos, kny-
gų pristatymai ir diskusijos. Įgyven-
dinant projektą pristatytas Vytauto 
Daraškevičiaus albumas „Saulės 
ratu“,  pasakojantis apie lietuvių tra-
dicines  kalendorines šventes, taip pat  
ir 2022 metų kalendorius, iliustruotas 
meninėmis fotografijomis, atspindin-
čiomis Lietuvos etnokultūrą.

 „Projektą vainikavo tautinių 
kostiumų šventinis paradas, sureng-
tas mūsų mokykloje. Per šį festivalį 
projekto dalyviai – mokiniai ir mo-
kytojai, bendrijų atstovai scenoje 
demonstravo  įvairių tautų kostiu-
mus, šoko tautinius šokius ir dainavo 
įvairiomis kalbomis. Šventės metu 
buvo pademonstruoti devynių tautų 
nacionaliniai kostiumai. Po festivalio 
mokiniai, vilkėję tautinius kostiumus, 
vis klausinėjo, kada gi dar jie galės 
taip gražiai pasipuošti. Apie lietuvių 
tautinį kostiumą, jo ypatumus, dėvė-
jimo tradicijas labai įdomiai papasa-
kojo Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro tautinio kostiumo dizainerė, 
ekspertė Danutė Keturakienė“, – 
baigiamuoju renginiu pasidžiaugia  
Irena Navickienė.
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Arnas Jokūbauskas

Nedidelis miestelis Skapiškis (Ku-
piškio r.) garsėja svarbiais istoriniais 
paminklais: Blaivybei (pastatytas 1862 
m., atstatytas 1990 m.), Pirmosioms 
misijoms (1787 m.) atminti, Švedu-
kalniu, kur palaidota 1855 m. karo 
metu šiltine susirgusių ir mirusių 220 
suomių karių (jų atminimas pagerbtas 
paminklu), Šv. Hiacinto (Jackaus) 
bažnyčios šventorių puošiančiu 
Lurdu, koplytstulpiu ir rūpintojėliu 
Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui 
Reiniui, jo vardu pavadinta alėja, pa-
minklinėmis lentomis žymiems krašto 
žmonėms. 2012 m. Nepaprastasis ir 
įgaliotasis Ukrainos ambasadorius 
Lietuvoje Valerijus Žovtenka Ska-
piškyje dr. Aldonos Vasiliauskienės 
sodyboje atidarė parodą „Pažintis su 
Ukrainos kultūra“, kurioje sukaupta 
ukrainistikai ir, išskirtinai, tėvų Ba-
zilijonų bei Šv. Bazilijaus Didžiojo 
ordino  (unitų, rytų apeigų katalikų) 
istorijai skirta medžiaga.

Susitikimai A. Vasiliauskienės 
sodyboje

Šiame mini muziejuje vyko Kupiš-
kio rajono savivaldybės tuometinio 
mero, dabar Seimo nario Jono Jaru-
čio, kitų atsakingų darbuotojų susi-
tikimai su Ukrainos ambasadoriais 
Igoriu Vasiljevičiumi Prokopčiuku, 
Valerijumi Timofejevičiumi  Žovten-
ko.  Dabartinis Kupiškio rajono me-
ras Dainius Bardauskas ukrainiečius 
svečius priėmė ne tik Kupiškyje, bet 
ir dalyvavo įvairiuose susitikimuose, 
vykusiuose Skapiškyje.

Muziejuje  „Pažintis su Ukrainos 
kultūra“ rengtos Skapiškio pagrindi-
nės mokyklos mokiniams istorijos bei 
integruotos pamokos, rajono peda-

Ukrainos Nepriklausomybės 30-metis 
Skapiškyje  

gogams – išvažiuojamieji posėdžiai, 
skaitytos paskaitos, organizuoti susi-
tikimai su svečiais ukrainiečiais: dva-
sininkais ir pasauliečiais, respublikinių 
ir tarptautinių konferencijų dalyviais. 
Skapiškyje svečiavosi ir susitiko su 
parapijos tikinčiaisiais vyskupai ukrai-
niečiai:  iš Romos dr. Irinėjus (Igoris 
Bilyk) OSBM, iš Kijevo studitas 
Josyfas Milianas, būsimasis vyskupas 
t. Vasylis (Volodymyras Tučapecas) 
OSBM, kiti kunigai, vienuoliai tėvai 
ir broliai bazilijonai. Daugelis minėtų 
susitikimų aprašyti rajoninėje (Kupiš-
kio mintys), respublikinėje (Lietuvos 
aidas, XXI amžius, Voruta), regio-
ninėje (Šiaulių naujienos) ir kituose 
laikraščiuose bei žurnaluose, užsienio 
spaudos puslapiuose ne tik lietuvių, 
bet ir ukrainiečių kalbomis.

Tad neatsitiktinai Skapiškis vie-
nuoliams bazilijonams, Vilniaus 
ukrainiečių bendrijai (pirmininkė 
Natalija Šertvytienė) ir svečiams 
ukrainiečiams yra gana gerai žinomas.

Artėjant Ukrainos Nepriklauso-
mybės 30-mečiui ilgametė Skapiškio 
režisierė – liaudies teatrų „Stebulė“ ir 
„Ku-kū“ įkūrėja, tarptautinių liaudies 
teatrų festivalių bei Bardų švenčių 
organizatorė Vita Vadoklytė nu-
sprendė Kupiškio rajono žmonėms 

ir svečiams priminti šią Ukrainai ir 
Lietuvai svarbią datą: Rugpjūčio 24-
ąją - Ukrainos Nepriklausomybės 
30-metį, sudarydama išsamią, giliai 
išmąstytą šventės programą ir ją įgy-
vendindama. Buvo pagaminti įspū-
dingi plakatai – kvietimai, puošę ne 
tik Skapiškio miestelį, bet patalpinti 
ir internetinėse svetainėse.

Šventinį renginį sudarė trys pa-
grindinės dalys: Šv. Mišios Šv. Hia-
cinto (Jackaus) bažnyčioje; renginys 
Kupiškio kultūros centro Skapiškio 
padalinio pramogų salėje ir Ukrainis-
tikos muziejuje dr. Aldonos Vasiliaus-
kienės sodyboje.

Šv. Mišios Šv. Hiacinto  
(Jackaus) bažnyčioje

Šv. Mišioms vadovavo Joniškėlio 
Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. 
Virgilijus Liuima, kartu meldėsi Du-
setų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas 
kan. Stanislovas Krumpliauskas, Le-
liūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas 
teol. lic. Andrius Šukys (jis aptarnauja 
Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio 
Švč. Jėzaus Širdies parapijas). Meldėsi 
ne tik minėtos Panevėžio vyskupijos 
kunigai, bet atvykę ir iš kitų vyskupijų: 
Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos 

T. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM  (dešinėje) ir t. Tadas (Volodymyras Godovane-
cas) OSBM  dvigubos šventės dalyviams gieda  bažnytines giesmes. Sėdi  mokslo studijos autorė 
dr. Aldona Vasiliauskienė.
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vikaras kun. doktorantas Nerijus Pipi-
ras, Vilniaus arkivyskupijos Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos klebonas Vytautas Rapalis  
ir ukrainiečiai – vienuoliai bazilijonai 
Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų 
katalikų bažnyčios kunigai: lic. t. My-
kalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM 
(parapijos klebonas ir Šv. Juozapato 
Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno 
igumenas) ir kun. mgr. t. Tadas (Volo-
dymyras Godovanecas) OSBM.

Pažymėtina, kad ir Vilniaus Švč. 
Trejybės graikų apeigų katalikų baž-
nyčia šįmet mini 30 atgavimo metų, 
tad gražu, kad į bendrą maldą įsitrau-
kė net trijų parapijų, turinčių tokį pat 
titulą, kunigai.

Vargonais grojo Skapiškio vargo-
nininkė Asta Davolienė ir svečias iš 
Vilniaus Rimantas Čekelis, giedojo 
Valentinas Zaborskis, Kazimieras ir 
Povilas Puronai.

Itin sudomino  gausiai susirinku-
sius parapijiečius ir svečius kun. lic. 
Andrius Šukys, į Ukrainos istorijos 
apklausą pamoksle įtraukdamas visus, 
pateikdamas labai apmąstytus ir svar-
bius šio kaimyninio krašto istorijai 
klausimus. Pamokslininkas džiaugėsi 
tikinčiųjų žiniomis.

Šv. Mišiose melstasi lietuvių ir 
ukrainiečių kalbomis.

Renginys kultūros namuose
2021 m. prieš Velykas, Ukrainoje 

vienuoliai bazilijonai išspausdino 
daug metų rengtą dr. Aldonos Va-
siliauskienės mokslo studiją „Lietu-
va–Ukraina: religija, mokslas, kultūra 
Vilniaus vienuolių bazilionų veikloje“ 
(Lvovas, 1112 psl.), kurioje nemaža 
vietos skirta Skapiškiui ir Kupiškiui. 
Neatsitiktinai Ukrainos Nepriklau-
somybės 30-mečio renginyje mokslo 
studijos pristatymas tapo svarbiausiu 
akcentu. Renginiui vadovavo Vita 
Vadoklytė, glaustai pristatydama kiek- 
vieną kalbantįjį ir apžvelgdama jo 
ryšius su  ukrainiečiais.

Šventės dalyvius sveikino Ku-
piškio rajono mero pavaduotojas 
Augenijus Cesevičius, pasidžiaugęs, 
kad Kupiškio rajono savivaldybės de-
legacija Ukrainos Nepriklausomybės 
dieną švenčia kartu su rajono bičiu-
liais Manevyčių rajone (tarp minėtų 
rajonų pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis). Akcentavo, kad dr. Aldona 
Vasiliauskienė knygoje įprasmino 
Lietuvos ir Ukrainos kultūrinius, 

religinius ir mokslo ryšius. Ukrainos 
Nepriklausomybės dienos proga 
įteikė jai mero Dainiaus Bardausko 
pasirašytą padėkos raštą.

Šiaulių universiteto doc. dr. Irena 
Ramaneckienė – mokslo studijos re-
daktorė – detalizavo knygos viršelio 
spalvinį vaizdą, akcentavo nepaprastą 
autorės, daug laiko skiriančios paieš-
koms archyvuose, darbštumą, gebėji-
mą pedantiškai atrinkti faktus ir juos 
smulkmeniškai aprašyti. Studijoje 
pateikta įvykių registracija atspindi, 
ką nuveikė vienuoliai bazilijonai, at-
gavus Vilniaus Švč. Trejybės graikų 
apeigų katalikų bažnyčią ir vienuolyną 
dvasingumo, kultūros srityse, bendra-
darbiaujant abiem šalims.

Iš  Šiaulių kilusi ilgametė Lietuvos 
narė Eurojuste (Haga, Nyderlandai),  
teisininkė prokurorė Laima Čekelienė 
pristatė knygos turinį pagal jos struk-
tūrines dalis, papasakojo apie savo 
bendradarbiavimą su ukrainiečiais. 
Konstatavo, kad yra net keturi mokslo 
studijos recenzentai: du ukrainiečiai 
(kunigas ir pasaulietė profesorė) ir 
du lietuviai (kunigas ir pasaulietė 
profesorė). 

Vilniaus Švč. Trejybės graikų 
apeigų katalikų bažnyčios klebonas, 
vienuolyno igumenas, t. lic. Mykalojus 
(Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, džiau-
gėsi susitikimais su Kupiškio rajono 
meru Dainiumi Bardausku, bendra-
vimu su skapiškėnais. „Čia visada 
labai malonu svečiuotis“, – sakė jis.  
Džiaugėsi išleista knyga, kuri jau buvo 
pristatyta Vilniuje Švč. Trejybės grai-
kų apeigų katalikų bažnyčioje, ragino 
autorę ir toliau rašyti apie vienuolius 
bazilijonus.

Su dviguba švente – Ukrainos 
Nepriklausomybės 30-mečiu ir nauja 
dr. A. Vasiliauskienės knyga sveiki-
no Dusetų Švč. Trejybės parapijos 
klebonas kanauninkas Stanislovas 
Krumpliauskas,  papasakodamas 
apie gyvenime sutiktus jautrius, 
geraširdžius ukrainiečius, ypatingą 
bendrystę su ilgamečiu kunigu Lie-
tuvoje t. Pavlo (Petro Jachimecu) 

Skapiškyje prie Koplytstulpio ir Rūpintojėlio Dievo tarnui  arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Iš 
kairės: Povilas Puronas, Onutė Leknickienė,  Irena Mockuvienė, kun. t. Tadas (Volodymyras 
Godovanecas) OSBM, Kupiškio meras Dainius Bardauskas ir  kun. t. Mykalojus (Ruslanas Ko-
zelkivskis) OSB  ir dr. Aldona Vasiliauskienė.
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OSBM, klebonas Virgilijus Liuima, 
linkėdamas  autorei ne tik tolimes-
nės sėkmės, bet nepamiršti ir poilsio 
–  tausoti sveikatą. 

Gražių žodžių nepagailėjo Kupiš-
kio rajono savivaldybės viešosios bi-
bliotekos direktorius Algirdas Venc-
kus su kolegėmis Lina Matiukaite ir 
Jolita Pipyniene, Skapiškio mokyklos 
bendruomenės atstovai direktorė 
(dabar vedėja) Birutė Zaborskienė, 
pedagogai Nijolė Bagdonavičienė, 
Auksė Jankevičienė, Regina Stanienė, 
knygos – mokslo studijos autorės 
draugai ir pažįstami.

Originali „Rokiškio Sirenos“ 
(redaktorė Lina Dūdaitė-Kralikienė) 
dovana dr. A. Vasiliauskienei ir ukrai-
niečiams – knygos pristatymui skirta 
tiesioginė TV laida.

Tarp pasisakymų buvo girdėti 
bardo ir bandūrininko iš Ivano 
Frankivsko Viktoro Pašnyk atlie-
kama muzika. Jis ne kartą dalyvavo 
Skapiškyje organizuotuose teatro 
ir dainuojamosios poezijos festiva-
liuose,  lankėsi parodoje „Pažintis su 
Ukrainos kultūra“ – jo atliekamos 
muzikos ir dainos vaizdo įrašai tarsi 
liudijo, kad šis talentingas vaikinas 
gyvai dalyvauja ir savo šalies minėji-
me Ukrainoje, ir knygos pristatyme 
Lietuvoje – Skapiškyje.  

Lic. t. Mykalojus (Ruslanas Kozel-
kivskis) OSBM ir kun. mgr. t. Tadas 
(Volodymyras Godovanecas) OSBM 
pagiedojo keletą bažnytinių giesmių 
ukrainiečių ir graikų kalbomis.

Renginį fotografavo vyr. mokyto-
jas Rimvidas Jankevičius.

Pažintis su Ukrainos kultūra
Gražus oras leido bendrauti dr.  

A. Vasiliauskienės sodyboje, kur yra 
įkurtas ukrainistikos muziejus, lauke, 
o prie namo plevėsavo dvi didžiulės 
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos, kelian-
čios susižavėjimą.

Tokiame susitikime prie kavos ar 
arbatos puodelio, skoningai išdėstytų 
mokytojų Nijolės Bagdonavičienės, 
Auksės Jankevičienės, Reginos Sta-

nienės maisto produktų itin gražių, 
tautine (lietuvių ir ukrainiečių) atribu-
tika papuoštų didžiulių, nenusakomo 
skonio tortų – tai ukrainietės Zojos 
Šakienės (Vilnius) padovanotų šventės 
dalyviams, toliau vyko pasisakymai, 
diskusijos. 

Buvęs Šiaulių universiteto rekto-
rius prof. Donatas Jurgaitis muziejaus 
ekspoziciją praturtino labai vertingu 
eksponatu – Šventojo Mikalojaus Ste-
bukladario (keliautojų, kalinių, vargšų 
bei vaikų globėjo, Kalėdų Senelio 
prototipo) ikona, kurią kadaise buvo 
gavęs iš igumeno Martyno Chaburs-
kio rankų vieno pirmųjų vizitų į Lvovą 
metu. Reikia pridurti, kad Šventasis 
Mikalojus Stebukladaris yra ir Kauno 
miesto globėjas.

 „Būk laiminga gerumu, dovanotu 
kitiems“, – tokiu linkėjimu savo žodį 
užbaigė buvęs autorės bendradarbis 
Vilniaus universitete, Istorijos fakul-
tete kelių mokslinių monografijų ir 
daugybės publikacijų autorius doc. dr. 
Algis Kasperavičius. Jis čia lankėsi pir-
mą kartą. Istorikas neslėpė susižavėji-
mo Skapiškiu, o ypač sodyboje įkurtu 
muziejumi, stebėjosi pačia idėja tokiu 
būdu atskleisti Ukrainos ir Skapiškio 
ryšius bei sukauptų eksponatų gausa.

Lietuvos katalikių moterų są-

jungos dvasios vadas kun. Vytautas 
Rapalis daug kartų lankėsi  Ska-
piškyje: dalyvavo konferencijose, 
susitikimuose, Rūpintojėlio šventi-
nime, dėjo nemažai pastangų, kad  
Skapiškyje būtų įkurtas Lietuvos 
katalikių moterų skyrius ir vis dar 
viliasi, kad ir šiame miestelyje atsiras 
asmuo, norintis plėtoti tokią veiklą. 
Kunigas V. Rapalis, žinodamas  dr. A. 
Vasiliauskienės darbus, džiaugėsi, kad 
jos daugelio metų kruopštus triūsas 
apvainikuotas – išleista knygą, ir ne 
bet kokia, o didžiulės apimties:  sva-
rios ne tik svoriu (2 kg.), bet ir turiniu 
(1112 psl.). Linkėjo tausoti sveikatą ir 
nepamiršti poilsio.

Džiaugėsi, kad tokiame nedidelia-
me Skapiškyje taip gražiai, kilniai ir 
prasmingai paminėtas Ukrainos Ne-
priklausomybės 30-metis, o didžiau-
sią svorį šventei suteikė ukrainiečiai 
kunigai, po šv. Mišių Vilniuje, padėję 
gėlių prie Taraso Ševčenkos pamin-
klo, skubėjo ne į tuos miestus, kur 
nemažos ukrainiečių bendruomenės, 
o į Skapiškį. Tad Skapiškis ir čia vei-
kianti paroda „Pažintis su Ukrainos 
kultūra“ yra svarbi, suburianti mus 
lietuvius ir ukrainiečius, ir itin svarbu, 
kad Skapiškyje yra ta varančioji ir 
tautas vienijančioji jėga.

Šv. Mišių metu prie altoriaus sėdi iš kairės t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM, kleb. 
Virgilijus Liuima ir t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM. 
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Edita Mongirdaitė

Iš A. Juknevičiaus knygos ,,Senieji 
Kėdainiai“: ,,Šis miestas priklauso 
Radvilų šeimai, jame viešai prakti-
kuojama protestantų religija ir būtent 
todėl čia gyvena daug škotų, iš kurių 
esu vienas, trumpam apsistojęs šiame 
mieste, kurį tėvynainiai draugiškai 
pasitinka su dideliu stipraus midaus 
bokalu. Iš 1661 m. per Kėdainius kelia-
vusio škoto Patriko Gordono memuarų.“

Trys škotų atvykimo versijos
Tiksli škotų atvykimo į Kėdai-

nius priežastis nežinoma. Knygoje 
,,Senieji Kėdainiai“ rašoma, kad yra 
,,trys versijos“. Viena jų skelbia, kad 
škotus atvedė ekonominiai interesai, 
kita sako, jog jie atsikėlė bėgdami nuo 
religinių persekiojimų tėvynėje, trečia 
teigia, kad škotai Kėdainiuose įsikūrė 
ieškodami ,,pažadėtosios žemės“, 
vadinamosios Antilijos.“

Pasak prof. dr. Aivo Ragausko 
(straipsnis ,,Tarp Kėdainių ir Tobago: 
škotai Benetai Naujamiestyje. XVII 
a. antroji pusė“), ,,dėl religinių, eko-
nominių ir netgi gamtinių priežasčių 
škotų emigracija naujausiais laikais 
buvo ryški. Vadinamoji ,,artimoji“ mi-
gracija juos vedė į Airiją, ,,vidutinioji“ 
– į Lenkiją ir Lietuvą, o ,,tolimoji“ – į 
Ameriką. [...] dalis imigrantų grįždavo 
į tėvynę ar susidarius nepalankioms 
gyvenimo sąlygoms išvykdavo į kitus 
miestus ar šalis, kaip atsitiko ir didžio-
sios dalies Kėdainių škotų atveju“. 

Škotai vertėsi prekyba. Daug 
škotų tapdavo samdomais kariškiais,  
tarnavo kunigaikščių Radvilų kariuo-
menėje.

Kėdainių škotai priklausė evan-
gelikų reformatų bendruomenei. 
Iki šių dienų išlikusioje evangelikų 
reformatų bažnyčioje, kurioje meldėsi  
Kėdainiuose gyvenę škotai, pamoks-
lai buvo sakomi škotų kalba.

Globojami protestantų didikų 

Škotų pėdsakai Kėdainiuose

Radvilų, škotai Kėdainiuose pradėjo 
kurtis apie 1629 metus. Tada Kėdai-
nių reformatų mokykloje dėstė du 
škotų tautybės teologijos daktarai 
Jokūbas Patersonas (Jacob Paterson) 
ir Aleksandras Nicholas (Alexander 
Nichol). 

Nuo 1630 m. reformatų bažnyčios 
dokumentuose minimi škotai Ander-
son, Bennet, Forbes, Gilbert, Gor-
don, Haliburton, Crammond, Cook, 
Mollison, Somerville. Šaltiniuose 
rasta apie 100 škotiškų pavardžių. 

Manoma, kad škotų bendruomenę 
Kėdainiuose XVII a. viduryje–XVIII 
a. pirmoje pusėje sudarė 120–200 
asmenų arba 37,9 proc. visų mieste 
gyvenusių reformatų. ,,Didelę netektį 
škotų bendruomenė išgyveno per 
1709–1711 m. siautusį marą. Po maro 
tėvynainiams rašytuose laiškuose jie 
guodėsi, kad ,,beveik visiškai žlugo 
prekyba. [...] Pagalbos ėmėsi ieškoti 
Anglijoje.  Už surinktas lėšas Kara-
liaučiuje buvo nupirkta įvairių prekių, 
dalis pinigų padėta į vieną Dancigo 
banką, dalis paskirta prekybai. 1731 
m. jai plėtoti buvo įsteigta pirmoji 
akcinė bendrovė Lietuvoje ,,Societatis 
Commerciorum“, siekusi atgaivinti 
prekybą. [...] Tačiau veiklai plėtoti trū-

ko apyvartinių lėšų [...] Mirtiną smūgį 
draugijai sudavė 1731 m. gaisras, per 
kurį sudegė Jokūbo Gordono sandė-
liuose laikomos prekės.[...] 1731 m. 
miesto savininku tapus katalikui Je-
ronimui Florijonui Radvilai, prasidėjo 
kontreformacija [...] verslą jie pamažu 
perkėlė į Rygą, Karaliaučių, Klaipėdą. 
Ten škotai vertėsi prekyba javais, 
laivininkyste, medienos plukdymu ir 
jos pardavinėjimu. Nuo XVIII a. vi-
durio Kėdainių reformatų bažnyčios 
dokumentuose ir miesto inventorių 
sąrašuose škotiškų pavardžių nebėra.“ 
(,,Senieji Kėdainiai“)

Škotų gyvenimo liudytojai
Škotai Kėdainiuose paliko ryškų 

pėdsaką. Jų bendruomenė buvo 
gausi, įtakinga ir pasiturinti. Tą liudija 
senamiestyje išlikę ambicingi škotų 
pirklių pastatai, gerokai lenkę įprastus 
pirklių poreikius. Škotai buvo pirkliai, 
krautuvių ir karčemų savininkai, pali-
varkų nuomininkai, bažnyčios seniū-
nai, rėmėjai ir ūkvedžiai, gimnazijos 
mokytojai, reformatų bažnyčios pa-
mokslininkai, magistrato pareigūnai. 

Škotai buvo įsikūrę prestižinėje 
Kėdainių dalyje – Didžiosios Rinkos 
aikštės teritorijoje ir pagrindinėse 

Šiglio sklypas. Dešinėje – Beneto namas.
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gatvėse. Jie praturtino miestą mūrine 
architektūra. Gali būti, kad būtent 
škotai paskatino mūrinę statybą Kė-
dainiuose. 

,,Vieno ir dviejų aukštų U, L ir I 
formų namus su stačiais stogais ir 
aukštais renesansiniais frontonais. 
Dviaukščių namų pirmuose aukš-
tuose jie laikė krautuves ir smukles, 
antruose aukštuose gyveno, po na-
mais išmūrytuose rūsiuose sandėliavo 
prekes. Jų namams būdingos tapytos 
skliautuotos pirmų aukštų perdangos 
ir medinės galerijos kiemuose.“ (,,Se-
nieji Kėdainiai). Senamiestyje stovi 
mūriniai XVII a. škotų J. Andersono, 
J. Arneto, J. Grėjaus, J. Beneto namai, 
Šiglio sklypas, A. Gordono rūsys. 
Išliko XVII a. vidurio škotų tabako 
krautuvė – viena pirmųjų tokia par-
duotuvė Lietuvoje. Kaip juokauja Kė-
dainių krašto muziejaus archeologas, 
knygų ,,Senieji Kėdainiai“ ir ,,Škotų 
palikimas“ Kėdainiuose“ autorius 
Algirdas Juknevičius,  ,,Kėdainių 
neaplenkė nuo XVI a. pabaigos Eu-
ropoje plitusi rūkymo mada. Neaišku, 
ar ją į Kėdainius atnešė būtent škotai, 
tačiau šios krautuvės paminėjimas 
liudija juos prie to prisidėjus.“ 

Rotušėje škotai nuomojosi krau-
tuves, XVII a. antroje pusėje buvo 
įsikūrusi škoto T. Čenčerio vaistinė. 
Yra ir daugiau pastatų, kurie susiję su 
škotų visuomenine, religine ir preky-
bine veikla.

Škotus mena archyviniai miesto 
dokumentai, pastatai ir jų pavadini-
mai: ,,Beneto karčema“, viešbutis-res-
toranas ,,Grėjaus namas“, Kėdainių 

krašto muziejaus Tradicinių amatų 
centras Arnetų namas. Kaip teigia A. 
Juknevičius knygoje ,,Škotų palikimas 
Kėdainiuose“, autentiškus XVII a. 
bruožus išlaikė trys buvę škotų skly-
pai: Jokūbo Grėjaus, Jurgio Beneto 
ir Šiglio.

Jokūbo Grėjaus namas. Au-
tentiški XVII a. pirmosios pusės 
fragmentai išliko pietinio ir rytinio 
korpusų pirmuose aukštuose. Jokū-
bas Grėjus pastato savininku grei-
čiausiai tapo 1731–1740 m. J. Grėjus 
su bendraminčiais 1731 m. įsteigė 
pirmąją akcinę bendrovę Lietuvoje 
,,Societatis Commerciorum“. Šiuo 
metu čia įsikūręs viešbutis-restoranas. 

Čia škotų istoriją primena škotiška 
simbolika ir patiekalai. Dabartiniai J. 
Grėjaus namo ir jame įsikūrusio vieš-
bučio-restorano savininkai puoselėja 
ir skoningai pateikia pastato istoriją: 
vieną iš salių dailininkas kėdainietis 
Bronius Rutkauskas ištapė škotų 
motyvais, pastatą puošia Škotijos 
nacionalinė simbolika: vėliava su Šv. 
Andriaus kryžiumi ir dagys, interjeras 
papuoštas škotiškas ornamentais, 
nuotraukomis, kitais škotų tapatumo 
ženklais. Grupės čia gali užsisakyti 
škotiškojo hagio degustacijas. Hagis 
(,,haggis“) – nacionalinis Škotijos 
patiekalas, tai maltomis kepenėlėmis, 
plaučiais ir širdimi prikimštas avies 
skrandis. Restoranas siūlo ir kitų 
įdomių, vertų paragauti patiekalų: 
Radvilų troškinio, agurkų ledų, kurie 
ypač populiarūs ir įtraukti į Lietuvos 
ledų žemėlapį. Dažniausiai Kėdainių 
svečiai renkasi degustuoti ir Radvilų 

troškinį, ir hagį, užsigeriant škotišku 
viskiu, o desertui – agurkų ledų.

,,Beneto karčema“ įsikūrusi ško-
to Jurgio Beneto XVII a. name. Jurgis 
Benetas buvo žymiausias Kėdainių 
škotas. XVII a. miesto brėžinyje jis 
buvo vienintelis sklypo savininkas, 
pavadintas ,,Pan“. Būdamas nekil-
mingo dvasininko sūnus, jis padarė 
stulbinamą karjerą. Benetas buvo 
magistrato pareigūnas, reformatų 
bažnyčios mecenatas, ūkvedys, se-
niūnas, karaliaus sekretorius, Škotijos 
baronetas, Lietuvos bajoras, karaliaus 
majoras. Priklausė miestietijos elitui, 
turėjo ryšių su turtingiausiais to meto 
verslininkais. Tai buvo tobulas mies-
tietis, turėjęs visas reikalingas savybes, 
kokių reikėjo didikams Radviloms 
sukurti Kėdainius kaip pavyzdinį 
miestą. (pagal A. Ragausko minimą 
straipsnį). 

Beneto namas iš aplinkinių išsi-
skyrė dydžiu ir puošnumu. Pirmame 
aukšte veikė karčema ir krautuvės, jų 
skliautus puošė stilizuotų augalų or-
namentas (fragmentai išlikę). Škotiš-
kų patiekalų čia nėra (jei neminėsime 
viskio), tačiau Kėdainių blynai – vieni 
skaniausių mieste. 

Arnetų namas. Manoma, kad šį 
pastatą škotų pirklys Jonas Arnetas iš-
mūrijo XVII a. pirmoje pusėje Vėliau 
pardavė Reformatų bendruomenei, 
kuri čia šeimininkavo keletą šimt-
mečių. Tai unikalus protestantiškos 
miestietiškos architektūros pavyzdys, 
kuriame nemažai išlikusių originalaus 
plano detalių (išlikusi virenė, tualeto 
patalpa, skliautuotas rūsys su laiptine 
iš kiemo) ir škoto pirklio krautuvės 
interjero rekonstrukciją. Dabar Jono 
Arneto name įsikūręs Kėdainių kraš-
to muziejaus Tradicinių amatų centras 
Arnetų namas. 

Šiglio sklypas. Jis pažymėtas 
centrinės Kėdainių dalies abrise 1661 
m. Dabar sklypas traukia akį F. 
Paulausko instaliacija ,,Kunigaikščių 
Radvilų aukso amžius“: nuotraukose 
dabartiniai miestiečiai kaip XVII a. 
gyventojai.
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Karolina Baltmiškė

„Dabar mano darbas su tautinėmis 
bendrijomis yra pagrindinė ir, galima 
sakyti, vienintelė veikla. Namai na-
mais, bet esu aktyvus žmogus, man 
reikia aktyvaus dalyvavimo“, – sako 
Tautinių bendrijų tarybos pirmininko 
pavaduotoja, Vilniaus latvių draugijos 
pirmininkė Gunta Rone.

Gyvenimas tarp dviejų meilių
Nors šių metų rudenį sukanka 50 

metų, kai Gunta Rone persikėlė gy-
venti į Vilnių, per tą laiką šiame mieste 
sukūrė namus, susirado draugų, bet 
iki šiol širdyje gyva meilė gimtajam 
miestui – Rygai. „Ten aš gimiau, už-
augau, ten baigiau studijas, ten klojau 
savo gyvenimo pagrindą – kultūrą ir 
vertybių suvokimą, – į prisiminimus 
leidžiasi pašnekovė. – Tai – mano 
miestas. Jis man pats mieliausias, ir 
pats artimiausias, nes ten gyvena man 
artimi ir brangūs žmonės, kiti jau ilsisi 
Rygos kapinėse.“

Tačiau jaunystėje meilę savo gim-
tajam miestui nukonkuravo garsus 
to meto sportininkas, imtynininkas 
Viktoras Ivankinas. 

„Su juo susipažinome Sočyje. 
Paplūdimyje. Aš ten nuvykau pailsėti 
po studijų, o jis dalyvavo imtynininkų 
stovykloje. Tada jis jau buvo ne kartą 
tapęs graikų-romėnų imtynių Ukrainos 
ir buvusios Sovietų sąjungos čempio-
nato nugalėtoju. Pagal tautybę jis buvo 
mordvis – Rusijoje gyvenančios tautos 
ir kalbančios finougrų kalba atstovas. 
Jo seneliai buvo išbuožinti, tad jų vaikai 
išsiskirstė kas kur. Viktoro tėvas įsikūrė 
vakarų Ukrainoje, Lvove, – pasakoja 
Gunta ir nusijuokusi priduria. – Su-
žavėjo sportuojantis, gražiai nuaugęs, 
negeriantis ir nerūkantis vaikinas. Jis 
pakvietė mane atvykti į Lvovą. Žino-
ma, nuvažiavau, apžiūrėjau jo miestą. 
Paskui jis pakvietė mane kartu sutikti 
Naujuosius metus, o netrukus, maž-

Gunta Rone: „Man reikia kūrybos ir grožio“

Vilniaus latvių draugijos pirmininkė Gunta Rone (kairėje) su dailininke Marija Mačiuliene.

daug po metų draugystės, pasipiršo. 
Jo aplinkiniai ir draugai skubino pirštis, 
sakydami: žiūrėk, nuvilios tokią puikią 
mergaitę, nepaleisk. Tad gan greitai 
susirašėme. Grįžtu pas mamą, sakau 
– ištekėjau. Mama griebiasi už galvos: 
ką tu čia sugalvojai, už ko ištekėjai?.. 
Tačiau, kai esi jaunas, viskas žymiai pa-
prasčiau. Yra kažkokie jausmai, kažkuo 
malonus tau kitas žmogus, be to, ir iš 
namų aplinkos norisi ištrūkti. Taip ir 
prasidėjo mudviejų gyvenimas. Apie 
penkerius metus gyvenome Lvove, 
o paskui jį pakvietė atvykti į Lietuvą. 
Tais laikais tarp Sovietų sąjungos šalių 
vykdavo spartakiados, čempionatai, 
tad sportininkai vieni kitus  pažino-
davo. Žinoma, kad jo persikėlimą į 
Vilnių labai palaikiau, juk Ryga ir joje 
gyvenantys artimieji visai arti. Taigi 
1972 metų lapkričio mėnesį mudu su 
Viktoru persikėlėme į Vilnių, pamažu 
įsigijome kooperatinį butą ir iki šiol 
čia gyvename. Ilgus metus Viktoras 
dirbo graikų-romėnų imtynių treneriu 
ir išugdė nemažai garsių imtynininkų.“

Lietuviškai prakalbino  
bendradarbiai

„Esu baigusi Maskvos Plechanovo 
instituto Rygos filialą. Mano profesija 

– visuomeninio maitinimo inžinierė 
technologė, tad vyro pažįstami man 
padėjo įsidarbinti Vilniaus „Gintaro“ 
restorane maisto technologe. Tuo 
metu tai buvo labai gerai vertinamas 
restoranas, labai garsi buvo jo virtuvė. 
Visas restorano kolektyvas tuomet 
buvo lietuviškas ir su manimi niekas 
nesistengė kalbėti rusiškai. Jie kaip 
kalbėjo lietuviškai, taip ir kalbėjo, 
nepaisant, kad iš pradžių nieko nesu-
pratau.  Atidžiai klausiau, ką jie ir kaip 
kalba. Pradėjau po žodį kitą įsiminti. 
Pagaliau ėmiau suprasti ir pokalbio 
mintį, nes lietuvių ir latvių kalbos gan 
panašios, yra panašių žodžių. Taip ir 
pradėjau kalbėti lietuviškai,– prisime-
na Gunta Rone. – Dabar bandau lie-
tuviškai ir rašyti, tiesa, su klaidomis.“ 

Restoranai garsėjo Guntos 
patiekalais

„Per mano darbo „Gintare“ laiką 
Vilniaus senamiestyje buvo atidaryta 
nemažai naujų restoranų. Ir „Lokys“, 
ir „Medininkai“, ir  „Amatininkų 
užeiga“. Reikėjo šiems restoranams 
sukurti juos išskiriančių patiekalų. 
Kai mokiausi Rygoje, per atostogas 
Jūrmaloje dirbau virėja. Dirbau, nes 
reikėjo pinigų. Žuvus tėvui mama 
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viena mudu su broliu augino. Nuo 
penkiolikos metų visas vasaras dirb-
davau, ir brolis dirbdavo, tad šiek tiek 
užsidirbdavome ir galėdavome šį bei 
tą nusipirkti.  Jūrmalos restoranuose 
įgyta patirtis labai pravertė dirbant 
Vilniuje. Taigi ėmiausi kurti firminius 
patiekalus naujai atidarytiems restora-
nams. Yra išleistos ir knygos, kuriose 
pateikti šių restoranų firminių patie-
kalų receptai“, – pasakoja Vilniaus 
latvių draugijos pirmininkė.

Moteris vardija savo sukurtus 
receptus, tarp jų – vilniečių ir svečių 
pamėgti patiekalai: „Gardumynas“, 
„Kalvio plaktinis“, „Medininkų keps-
nys“ ir daugelis kitų. 

„Daug patiekalų esu sukūrusi, nes 
man labai patinka kūrybinis darbas, 
– sako Gunta. –  Tais laikais nebuvo 
tiek galimybių, kiek yra dabar, nebuvo 
tiek prieskonių, tad skonius išgauda-
vome įvairiais produktais. Ir dabar, 
net namuose gamindama maistą, 
eksperimentuoju. Ir su mėsa, ir su 
žuvimi, ir niekada neišgaunu vienodo 
skonio. Norint pagaminti vienodo 
skonio, reikia kruopščiai prisilaikyti 
receptūros. Tiesa, konditerijoje labai 
svarbu griežtai prisilaikyti receptūros, 
nors dabar ir šioje srityje jau atsiranda 
skonių įvairovė. Kulinarija – nepapras-
tai platus laukas kūrybai. Man reikia 
kūrybos, man reikia grožio. Mano 
namuose visada yra gyvų gėlių. Tai iš 
mamos paveldėjau. Kiek prisimenu, 
mano vaikystėje mūsų namuose nie-
kada nebuvo jokių dirbtinių gėlių. Net 
žiemos metu pas mus bent vienas žie-
delis namus puošdavo. Mama gebėjo 
namuose kurti grožį ir visada būdavo 
namuose toks kampelis, kuriame su-
kurtas kažkas gražaus. Ir aš stengiuosi 
kurti grožį. Man labai svarbu, kad 
ir per mūsų bendruomenės šventes 
būtų visada išradingai padengtas stalas, 
sukurta jauki aplinka.“

Bendrystė prasidėjo siekiant 
laisvės

Kaip teigia pašnekovė, Lietuvoje 
gyvenančių latvių bendrystę paska-

tino prasidėję judėjimai: Lietuvoje –  
Sąjūdis, Latvijoje – Liaudies fron-
tas. „Kartu su broliu dalyvavau ne 
viename Liaudies fronto renginyje. 
Latvijos vėliavos pasirodydavo ir 
Sąjūdžio mitinguose. Labai norė-
josi, kad būtų sava valstybė, sava 
kalba, kad savi žmonės vadovautų 
valstybei, – daugiau nei trisdešimties 
metų emocijos ir įvykiai gyvi Guntos 
atmintyje.– Tuo metu Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose studijavo nemažai 
jaunimo iš Latvijos. Tad jie pradėjo 
burtis, pradėjo kartu dalyvauti Lie-
tuvoje vykstančiuose renginiuose. 
Jau 1989 metais dalyvavome Kalnų 
parke vykusiame Sąjūdžio mitinge.

Tada susiradau besikuriančią la-
tvių bendriją ir įsitraukiau į jų veiklą. 
Pradėjome reguliariai rinktis, tartis, 
ką darysime, kaip savo nacionalines 
šventes švęsime, kaip saugosime 
savo kalbą. Prie mūsų veiklos pri-
sidėdavo vis daugiau ir daugiau 
Lietuvoje gyvenančių tautiečių. 1989 
metais buvo įsiregistruotas Latvių 
klubas. Vėliau savo organizaciją porą 
kartų perregistravome ir po antrojo 
perregistravimo – 1991 metais buvo 
įkurta Vilniaus latvių draugija, kuriai 
vadovauju nuo 1993-iųjų.“

Vėliau Adomo Mickevičiaus 
bibliotekos archyvuose Lietuvos 
latviams pavyko surasti dokumentą, 

įrodantį, kad jau 1923 metais Vilniuje 
veikė latvių draugija. Ji organizavo 
įvairius renginius. Tarpukario Vil-
niuje veikė latvių teatras. Stipri latvių 
draugija veikė Kaune. Jos veikloje 
dalyvavo karo akademijoje studijavęs 
Latvijos jaunimas, Kauno universi-
tete dirbę latvių profesoriai.

Lietuvos latvių vienijimasis
Lietuvoje, ypač arčiau sienos su 

Latvija gyveno nemažai latvių tau-
tybės žmonių. „Pajutau, kad reikia 
bendrai veiklai apjungti ne tik Vil-
niuje, bet ir kitose Lietuvos vietose 
gyvenančius latvius. 1999 metais 
įkūriau Lietuvos latvių koordinacinę 
tarybą. Aplankiau latvius Klaipėdoje, 
Palangoje, Šventojoje, Akmenėje, 
Joniškyje. Prasidėjo bendra veikla. 
Pradėjome įvairiose vietose kartu 
švęsti savo tautines šventes. Jos vyko 
ir Kaune, ir Šventojoje, –  pasakoja 
Gunta Rone. – Ir dabar per šventes 
vieni pas kitus svečiuojamės.  Praė-
jusio amžiaus pabaigoje ir šio pra-
džioje buvo didelis pakilimas. Vėliau 
veikla kiek nuslūgo. Vyresnė karta 
jau išeina iš šio pasaulio, o jaunimas 
ateina tik į didesnes šventes. Kiek 
aktyviau į draugijos veiklą įsitraukia 
vidutinio amžiaus žmonės, bet tokio 
aktyvumo, koks buvo atkūrus Lietu-
vos ir Latvijos nepriklausomybę, ne-

Dainų šventės, pavadintos valstybės himno fraze „Vardan tos...“ organizatorių apdovanojimas  
Prezidentūroje. Antra iš kairės – Gunta Rone.
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bėra. Sulaukiame Latvijos palaikymo. 
Moraliai ir materialiai mus palaiko 
Latvijos ambasada Lietuvoje, Latvi-
jos užsienio reikalų ministerija.“

Po pasaulį išsibarsčiusius latvius 
apjungia Rygos latvių draugija, į 
kurios organizuojamus renginius va-
žiuoja ir Lietuvos latviai. „Jau įvyko 
šešios konferencijos. Į jas suvažiuoja 
latviai iš viso pasaulio. Susipažįstame 
su latvių kilmės pasaulinio garso me-
nininkais, mokslininkais, dalijamės 
savo kultūros, kalbos puoselėjimo 
patirtimi. Po oficialiosios dalies visa-
da rengiamos ekskursijos po Latviją, 
aplankome gražiausias ir įdomiau-
sias vietas“, – pasidžiaugia Vilniaus 
draugijos pirmininkė ir priduria, kad 
Vilniaus latvių draugijos nariai mėgs-
ta važiuoti į Rygos teatrus, vyksta į 
Latvijoje rengiamas šventes. Latvišką 
kultūrą padeda išsaugoti ir leidiniai 
latvių kalba. Jų leidybą finansuoja 
Latvijos Respublikos užsienio rei-
kalų ministerija.

Puoselėja kalbą ir etnokultūrą
Vienas svarbiausių Vilniaus latvių 

draugijos tikslų – padėti į Lietuvą 
atvykusiems tautiečiams integruotis, 
spręsti jiems kylančias socialines 
problemas, puoselėti savo tautos 

kultūrą ir kalbą. Tad draugijos nariai 
rengia tautines šventes, savo vaišių 
stalą stengiasi nukrauti latviškais 
patiekalais. „Mūsų kulinariniame 
pavelde labai daug žuvies. Ir tai 
normalu, juk Latvija turi apie 500 
kilometrų pajūrio ir didelė dalis gy-
ventojų nuo seno verčiasi žvejyba, 
– latvių kulinarinį paveldą apžvelgia 
Gunta Rone. – Nuo seno latviai 
mėgsta valgyti įvairių kruopų košę, 
putra vadinamą. Prieš šventes, kai 
tradiciškai skerdžiama kiaulė, putrą 
skanindavo ir dešrelėmis. Kitas labai 
populiarus Latvijoje ir latvių mėgs-
tamas patiekalas – kraujinės dešros. 
Ypatingas mūsų tautos patiekalas 
– pilkieji žirniai, kurie tradiciškai 
ruošiami per Kalėdas. Latviai turi 
daug ir įvairių konditerijos gaminių: 
saldi juoda duona, padažai, uogienės, 
kisieliai, putėsiai. Jais visada būdavo 
baigiami pietūs. Latviai visada laikė 
karvių, turėjo pieno, tad dažnai nau-
dojo ir pieną, ir pieno produktus. 
Pavyzdžiui, net ir duonos sriuba 
skaninama grietinėle. Todėl ir latvių 
„Gotina“ (Karvutė), gaminama iš 
natūralios grietinėlės lygių neturi. 
Bandančių gaminti atsiranda, bet 
skoniu latviškajai tie saldainiai ne-
prilygsta.“

2021 metais latvių ir anglų kal-

bomis išleista knyga „Nacionaliniai 
latvių patiekalai“. Knygos leidybą 
finansavo Latvijos Respublikos Už-
sienio reikalų ministerija.  Apie latvių 
gyvenimą Lietuvoje pasakoja Gutos 
Rone ir Auksės Noreikaitės sudaryta  
ir 2014 metais išleista knyga latvių ir 
lietuvių kalbomis „Sidabriniu beržy-
nėliu keliavau...“

Per savo šventes draugijos na-
riai kalba savo gimtąja latvių kalba, 
dainuoja latviškas dainas, prisimena 
latviškus žaidimus.

„Tačiau labai svarbu, kad visa tai 
būtų perduota jaunajai kartai. Įkūrė-
me latvių vaiko klubą. Mus palaikė 
nuo 1993 metų iki 1996 metų vidurio 
Lietuvoje dirbęs Latvijos Respubli-
kos ambasadorius Albertas  Sarkanis. 
Jis pasirūpino, kad iš Latvijos pas 
mus atvažiuotų muzikos mokytoja, 
ambasada jai kompensuodavo kelio-
nių išlaidas. Kurį laiką vaikų klubas 
ambasadoje ir glaudėsi, tik vėliau 
persikėlė į Antakalnyje buvusią mo-
kyklą, kuriai vadovavo latviškų šaknų 
turintis direktorius. Dabar tame 
pastate įsikūręs Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto inžinerijos 
licėjus. Apie penkiolika metų veikė 
šis klubas ir tiek pat laiko pas mus va-
žinėjo muzikos mokytoja iš Latvijos. 
Vėliau klubas neveikė ir beveik prieš 
ketverius metus jį vėl atnaujinome. 
Su vaikais dirba dvi mokytojos.  Vai-
kai piešia, dainuoja, kalba latviškai, 
jiems surengiame renginių. Vilniuje 
gyvena daug mišrių šeimų ir didelės 
jų dalies vaikų pagrindinė kalba yra 
lietuvių, bet norime, kad jie bent šiek 
tiek galėtų susikalbėti ir latviškai. 
Klube užsimezgusi draugystė išlie-
ka visam gyvenimui. Nors buvusio 
klubo vaikai yra išsibarstę po visą 
pasaulį, bet jie vienas kitam padeda, 
vienas su kitu bendrauja“, – pasi-
džiaugia Gunta Rone. 

Jos įsitikinimu, kultūra padeda 
išsaugoti savo tautiškumą, nesijausti 
vienišu, nepaisant, kur žmogus be-
gyventų.  

 „Mano brolio dukra, kuri yra 
Lietuvos šimtmečiui skirtoje Dainų šventėje „Vardan tos...“ Lietuvos latvių bendruomenės 
merginos pynė Ligo vainikus. Jų nupintu vainiku pasipuošė ir dailininkė Marija Mačiulienė.
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mano krikšto dukra, išvažiavo gy-
venti į Daniją, suradau, kad netoli jos 
gyvenamosios vietos yra du latviški 
chorai. Į vieną jų jį įsitraukė“, – sako 
pirmininkė. 

Bendradarbiauja su kitomis 
bendrijomis

Vilniaus latvių draugijos pirmi-
ninkė pabrėžia, kad labai svarbus ir 
bendravimas su kitomis Lietuvos 
tautinėmis bendrijomis.

„Bendradarbiavimą skatino ir 
1989 m. lapkričio mėnesį įkurtas 
Tautybių komitetas, kuris 1990 m. 
balandžio 18 dieną reorganizuotas 
į Tautybių departamentą prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės. Tvirtą 
pamatą tautinių bendrijų veiklai ir 
bendradarbiavimui padėjo pirmoji 
vadovė Halina Kobeckaitė. Jos pa-
rengtas Tautinių mažumų įstatymas, 
priimtas 1991 metais, buvo pirmasis 
Baltijos šalyse“, – pirmuosius tauti-
nių bendrijų veiklos žingsnius pri-
simena Gunta Rone ir pati aktyviai 
įsitraukusi į šią veiklą.  2015–2019 
metais ji buvo išrinkta šios tarybos 
pirmininke. Siekdama sustiprinti tau-
tinių bendrijų tarpusavi, o pagarbą ir 
ieškodama naujų darbo su tautinėmis 
mažumomis formomis, ji, pasitelkusi 
Lietuvoje esančias bendrijas, pradėjo 
rengti tarybos narių išvykas į kitas 
šalis, kur domėjosi, kokie tos šalies 
santykiai su tautinėmis mažumomis. 
Apsilankyta Lenkijoje – Gdanske 
ir Krokuvoje, Vokietijoje, Estijoje. 
Latvijoje Lietuvos tautinių tarybos 
atstovus priėmė šalies Prezidentas 
Raimondas Vėjuonis. Tai, pasak pa-
šnekovės, suartino Lietuvos tautines 
bendrijas, ir dabar vieni kitus kviečia 
į savo šventes, palaiko vienas kitą 
sprendžiant kuriai nors bendrijai 
kylančias problemas.

Tautinių bendrijų tarpusavio 
draugystę stiprina Tolerancijos die-
na, Duonos šventė ir kiti renginiai. 

Kadangi Gunta Rone dalyvavo 
Lietuvos šimtmečio paminėjimo ko-
ordinacinėje taryboje, ji pasiūlė, kad 

Dainų šventės „Vardan tos...“ eity-
nėse dalyvautų ir tautinės bendrijos, 
pasipuošusios tautiniais drabužiais. 
Tad per Dainų šventę nuo Jaunimo 
sodo iki Vingio parko su meno ko-
lektyvais, atvykusiais iš visos Lietu-
vos, pasipuošę tautiniais drabužiais 
žygiavo ir Lietuvos tautinių mažumų 
atstovai. Iki tol Dainų švenčių orga-
nizatoriai neprisimindavo, kad Lietu-
voje gyvena ir savo kultūrą puoselėja 
daugiau kaip šešiasdešimties tautų 
atstovai. Daugelis jų puoselėja savo 
kultūrą, yra subūrę meno kolektyvus.

Kitas Guntos siūlymas, atsivež-
tas iš Latvijos, sudaryti vilniečiams 
ir svečiams galimybes nemokamai 
pasiekti mieste vykstančius rengi-
nius. „Tiesa, į šį mano pasiūlymą iš 
pradžių nelabai entuziastingai buvo 
sureaguota, bet kai Vilniaus meras 
Remigijus Šimašius paskaičiavo, kad 
tai tik apie 32 tūkst. eurų kainuoja, 
pritarė. Džiaugiuosi, kad Latvijos 
patirtis vilniečiams padėjo aplankyti 
daugiau Šimtmečio minėjimo rengi-
nių. Smulkmena, bent žmonėms tai 
suteikė džiaugsmo“, – sako Vilniaus 
draugijos latvių pirmininkė ir pa-
juokauja, kad vis tik Kauno miesto 
meras aplenkė Vilniaus merą, nes 
Kaunas nusprendė viešuoju trans-
portu nemokamai vežti per Vasario 
16-ąją, Kovo 11-ąją ir liepos 6-ąją.

„Manau, kad mūsų vykdoma 

veikla labai vertinga. Į mūsų orga-
nizuojamus renginius ateina daug 
žmonių. Labai gerai, kad galime 
parodyti savo tautos papročius, at-
rasti abipusius ryšius – tokiu būdu 
mes tampame turtingi. Svarbu, kad 
žmonės suprastų, kas yra tikrosios 
vertybės, didžiausias turtas, –  min-
timis dalijasi Vilniaus latvių bendri-
jos pirmininkė, Tautinių bendrijų 
tarybos pirmininko pavaduotoja 
Gunta Rone ir pasidžiaugia, kad 
Lietuvoje sudaromos sąlygos jiems 
saugoti savo kultūrą. – Ypač mus 
puikiai suprato Lietuvos Preziden-
tas Valdas Adamkus, pats patyręs 
tautinės mažumos dalią. Ir, žinoma, 
didžiausi mūsų pagalbininkai, mūsų 
bendrystės puoselėtojai yra Tautinių 
mažumų departamentas, sudarantis 
sąlygas mums savo kalba organi-
zuoti veiklą, vykdyti mums svarbius 
projektus, kuriuos kasmet rengiame 
ir gauname lėšų jiems įgyvendinti. 
Visada juntame departamento direk-
torės dr. Vidos Montvydaitės globą 
ir palaikymą. 

Kad tarp tautinių bendrijų su-
siklostė puikūs santykiai, esame 
dėkingi Tautinių bendrijų nariams. 
Mums šviesuoliu liks ilgametė Tauti-
nių bendrijų namų direktorė šviesaus 
atminimo Alvida Gedaminskienė. 
Visada pagalbos sulaukiame iš da-
bartinio vadovo Viliaus Mikulėno.“

Šventės padeda išsaugoti ir jaunosioms kartoms perduoti latvių kalbą ir etnokultūrą, pajusti 
buvimo kartu svarbą.
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Lietuvos kirgizų bendruomenė: švenčių akimirkos
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