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Vytauto Didžiojo biustas Šv. M
ikalojaus bažnyčioje Vilniuje. 

Skulptorius Rapolas Jakim
avičius, 1930 m

.



Sveikiname 

2020 m. rugsėjo mėn. sukaktys

Rugsėjo 8-oji – Vytauto Didžiojo karūnavimo ir  
Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

Prieš 160 metų, 1860-09-08 gimė poetas, matematikas, kritikas, filosofas ir teologas, kunigas Adomas Dambrauskas-Jakštas. Mirė 1938 m.
Prieš 130 metų, 1890-09-21 gimė rašytojas, publicistas ir keliautojas Matas Šalčius. Mirė 1940 m. Guajara Mirime (Bolivija).
Prieš 155 metus, 1875-09-22 gimė dailininkas ir kompozitorius, kultūros veikėjas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Mirė 1911 m.
Prieš 80 metų, 1940 09 18 gimė Libertas Klimka – fizikas, mokslo istorikas, etnologas, fizinių mokslų daktaras   
Prieš 160 metų, 1870 09 27 Vilius Gaigalaitis – Mažosios Lietuvos ir Lietuvos Respublikos politinis, religinis, visuomenės veikėjas, literatas, 
evangelikų liuteronų kunigas. Mirė 1945 11 30 
Prieš 760 metų, 1260 09 20 Prasidėjo Didysis prūsų sukilimas prieš Vokiečių ordiną. Žymiausias vadas – Herkus Mantas.
Prieš 110 metų, 1910 m. 09 11 d., Rokiškio aps. Pandėlio 
vls. Gineišių k. gimė Dariaus ir Girėno rinktinės partizanų būrio 
vadas  
Albinas Tindžiulis-Dėdė. Žuvo 1949 m. 01 31 Kupiškio aps. 
Aukštupėnų vls. Ožkinių k.
Prieš 70 metų, 1950 m. rugsėjo 17 d., Ramygalos r. 
Likėnų (Naujasodės) k. žuvo Vyčio apygardos Briedžio rinktinės 
vadas Jonas Kalvaitis-Pažįstamas, jo adjutantas Antanas 
Valikonis-Slyvka ir partizanas Antanas Kadžys-Šešiapūdis.
Prieš 100 metų, 1920 m. rugsėjo 20 d., Šakių aps. 
Lukšių vls. Lukšių k. gimė LLKS Tarybos narys, LLKS Tarybos 
1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, Tauro apygardos 
vadas Aleksandras Antanas Grybinas-Faustas (žuvo 1949 m. 
09 28, Šakių aps. Jankų vls. Viliūšių k. apylinkių Šunkarių miške).
Prieš 70 metų, 1950 m. 09 27, Kazlų Rūdos r. Ardzijauskų 
k. žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas ltn. Feliksas 
Žindžius-Tigras.

Remigijų  
Jukną 

70-mečio  
proga

Vytautąą 
Račkauską 
50-mečio 
proga

Senieji Rugsėjo mėnesio pavadinimai – Rudenio, Vėsulinis, Paukštlėkis, Šilų, Rujos, Strazdinis, Rudugys, Viržių, Sėjos, Veselinis, Vesulis

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos 
visuotinis-ataskaitinis susirinkimas 

2020-08-29 Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Nepri-
klausomybės gynėjų są jungos (NGS) visuotinis-ataskaitinis susi-
rinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja organizacijos valdyba iš 17 
asmenų. NGS pirmininku išliko Arnoldas Kulikauskis.  

 NGS buvo įkurta 2008 m. Ji jungia Lietuvos Respublikos  
piliečius, kurie  nuo 1990 metų iki 1991-08-21 d. gynėLietuvos 
Respublikos   Aukščiausiosios Tarybos  rūmus ir kitus svarbius  
Lietuvos  valstybės   objektus  nuo sovietinių agresorių. Šiuo 
metu organizacijoje dalyvauja 234 asmenys.

Pagrindiniai NGS veiklos tikslai yra saugoti ir ginti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę;  padėti stiprinti krašto gynybinį pa-
jėgumą;  dalyvauti švietėjiškoje veikloje ugdant pilietiškumą ir  
jaunosios kartos patriotiškumą bei tautinį išdidumą;    įamžinti 
istorinį 1990-1991 m. Nepriklausomybės kovų ir kovotojų atmini-
mą, ugdyti piliečių tautinę savimonę ir savigarbą, stiprinti Lietuvos 
valstybingumą; priešintis tam tikrų asmenų ar grupių/organizacijų 
kurstomam  priešiškumui valstybei;   propaguoti pilietinę savigyną 

Raimundas Kaminskas
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Nukelta į 4 p.

Sukilo Lietuva šalelė,
Pasauliui žinią skelbdama,
Kad mes vergaut daugiau negalim, 
Skambėk saulėtekio daina.

„Dėmesio. Dėmesio.  
Kalba Kaunas.  
Nepriklausoma Lietuva.
Nepriklausomybės 
atstatymo deklaravimas.
Susidariusi Laikinoji ir 
naujai atgimstančios 
Lietuvos vyriausybė šiuo 
skelbia atstatanti laisvą ir 
Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę...“

1941 metų birželio 23 dieną 9 valandos 
28 minutės per Lietuvą nuskambėjo Lietu-
vos Laikinosios vyriausybės vardu ištar-
ti tokie ypatingi žodžiai. Šis pareiškimas 
buvo kelis kartus pakartotas lietuvių, vo-
kiečių, anglų ir prancūzų kalbomis. Šitaip 
prasidėjo Lietuvių tautos sukilimas prieš 
žiaurų rusų bolševikų ir jų vietinių kolabo-
rantų terorą, tikrą lietuvių tautos genocidą. 

Šiandien su pasididžiavimu minime 
79 –ąsias Tautos sukilimo ir nepriklauso-
mybės atkūrimo metines. 

Mažos mūsų tautos, atsidūrusios XX 
a. viduryje tarp dviejų didžiausių ir žiau-
riausių Europos valstybių galimybės iš-
likti buvo visai menkos. Paaiškėjus, kad 
nesipriešinimo agresoriui polititika 1940 
m. birželio mėnesį nepasiteisino, lygiai po 
metų, susiklosčius palankioms aplinky-
bėms Lietuva pasipriešino ginklu. Tai buvo 
visuotinio tautos laisvės troškimo išraiška. 

SSRS karinės jėgos įsileidimas buvo ir 
gėdingas, ir pražūtingas tautai.  35 tūkstan-
čiai išvežtų ir nužudytų per vienerius metus 
tai buvo tautos genocido pradžia. 

Lietuvių antisovietinis pogrindis užgi-
mė iš pasyvaus pasipriešinimo kviečiant 
nedalyvauti okupantų rinkimuose, neduoti 
pyliavų ir nemokėti  mokesčių, nepripa-
žinti jų simbolių ir atributų. Kartu sąmo-
ningiausi tautos žmonės ragino ruoštis ir 

Sukilimas, kuris negalėjo neįvykti
Lietuvių Tautos sukilimas 1941 m.  birželio mėnesį ir jo reikšmė šiandieną

ginkluotai kovai. Taip 1940 m. birželio gale 
į Lietuvą atvykęs diplomatas pulkininkas 
Kazys Škirpa paragino tėvynainius pasirū-
pinti ir ginklais. Pirmoji organizacija kuri 
pradėjo rūpintis apjungti viso krašto mas-
tu lietuvių kovą prieš okupantus į vieningą 
sąjūdį buvo Lietuvai išlaisvinti komitetas 
Vilniuje. Antisovietinio lietuvių pogrindžio 
susijungimui į vieningą tautinį sąjūdį pries 
okupantus didelės rekšmės turėjo Vilniaus 
ir Kauno pogrindinių organizacijų vadovų 
susitikimas 1940 m. spalio 9 d. Kaune. Už-
sienyje lietuviai taip pat rengė panašius pla-
nus. 1940 m. lapkričio 17 d. plk. K. Škirpa 
sukvietė apie 20 įvairių politikų ir visuome-
nės veikėjų, kurie įkūrė Lietuvių aktyvis-
tų frontą kovai dėl tėvynės išlaisvinimo iš 
komunistinio jungo. LAF vadovauti buvo 
įpareigotas plk. K. Škirpa. 

Sukilimas buvo kruopščiai parengtas 
įvairių Lietuvos tautinių, politinių ir po-
grindinių organizacijų veiklos rezultatas. 
Šios rusų okupacijos metu į pasipriešini-
mo pogrindinę veiklą vadovaujamą Lie-
tuvių aktyvistų fronto buvo įsitraukusios 
visos masinės organizacijos kurios veikė 
iki okupacijos nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tai Šaulių sąjunga, ateitininkai, neolitua-
nai, skautai, pavasarininkai, jaunalietuviai 
ir kiti. Aktyviausi buvo nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės karininkai. Kartu 
šis sukilėlių žygdarbis buvo ir spontaniškas 
tautos valios pasireiškimas.

Sukilimas buvo paskelbtas tinkamu 
laiku, kai okupacinė Raudonoji armija ne-
begalėjo mūsų paskandinti kraujyje. O kai 
atėjo vokiečių kariuomenė Lietuvoje jau 
veikė Laikinoji Vyriausybė ir savivaldos 
organai vietose. Taip pasauliui buvo paro-
dyta, kad bolševikinio režimo atsikratoma 
tautos valia, ir kad mes nesame Sovietų 
sąjungos dalis.

Sukilėlių vadovybė nedelsiant paskel-
bė, kad atkuriamas Lietuvos respublikos 
Konstitucijos veikimas. Lietuvos valsty-
bės reikalus imasi tvarkyti laikinoji Mi-
nistrų Taryba  - Lietuvos Laikinoji vyriau-
sybė. Tai buvo 22-oji vyriasybė nuo 1918 
metų. Šią Laikinąją vyriausybę iš anksto 

pogrindyje suformavo Lietuvių aktyvistų 
frontas pavergtos tautos valią išreškianti 
organizacija. Ministru pirmininku buvo 
paskirtas diplomatas, pulkininkas Kazi-
mieras Škirpa. Apskrityse ir valsčiuose 
sukilėlai ėmėsi atkurti vietinės valdžios 
įstaigas. Visuotinis sukilimo pobūdis pa-
tvirtino, kad sukilėliai turėjo teisę kalbėti 
ir veikti visos tautos vardu.

Sukilimas buvo ginkluoto pasipriešini-
mo okupantams pradžia.Tai buvo lietuvių 
tautos valia gyventi nepriklausomoje vals-
tybėje ir ją ginti kraujo ir gyvybės kaina. 
Tai buvo gėdingos 1940 m. birželio 15 d. 
kapituliacijos neiššovus nei šūvio, paneigi-
mas. Tai buvo reakcija į rusų okupantų ir 
jų vietinių prisiplakėlių represijas, kurios 
buvo ne kas kita, kaip tautos genocidas. Ne 
nacistinė Vokietija, o bolševikinė Rusija 
pradėjo Lietuvos gyventojų genocidą.

Sukilėlių vyriausybei teko labai suma-
niai laviruoti vykstančio karo ir prasidedan-
čios naujos okupacijos sąlygomis. Ji atsilai-
kė prieš naujo okupanto siekius pajungti ją 
Reicho planams. Laikinoji vyriausybė siekė 
išimtinai pagrindinio savo tikslo – Laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos. Vokietijai su-
stabdžius Lietuvos Laikinosios vyriausybės 
veiklą, daugelis jos narių perėjo į pogrindį, 
įsijungė į rezistencines struktūras. Už tai 
kai kurie iš jų hitlerininkų buvo represuoti.

Nors sukilimo sėkmė buvo trumpalaikė, 
bet jo reikšmė ir prasmė didžiulė. 1941 m. 
birželio sukilimas padėjo tautai atgauti pa-
sitikėjimą savimi. Sukilėlių siekiai buvo ne 
asmeninė nauda, partiniai interesai, sąskai-
tų suvedimas ar kerštas. Ginklas buvo pa-
keltas prieš tautos genocido vykdytojus už 
dvasines ir tautines vertybes. Sukilėliai sie-
kė sukurti valstybę, kuri tarnautų visai tau-
tai, o ne vien išrinktiesiems. Neblėstančiai 
tolesniai mūsų tautos pusės amžiaus kovai 
pagrindus padėjo ir 1941 m. sukilėliai.

Šiandien ypatingi prasmingai skamba 
sukilėlių raginimai įsisąmoninti, kad ne-
ryžtingumas, Tėvynės meilės stoka, go-
dumas ir nežabotas turto siekis tai kelias į 
susinaikinimą.

Gintautas Šeimyniškis

Mes, žemiau pasirašę lietuviai, likimo atblokšti į Vokietijos sostinę Berlyną, š. m. lapkričio mėn. 17 dieną susirinkę pas p. K.Škirpą, 
jo bute Achenbachstr. 1, ir išklausę jo pranešimą apie Nepriklausomos Lietuvos žlugimo priežastis ir apie galimumus bei kelius Lie-
tuvos valstybei vėl atstatyti,

Reiškiame visišką pritarimą sumanymui sutelkti visas lietuvių tautos aktyviąsias jėgas į Lietuvių Aktyvistų Frontą kovai už Tėvy-
nės Lietuvos išlaisvinimą iš komunistinio sovietų jungo,

Įsitikinę, kad atstatytos Lietuvos tvarkymas Aktyvistų Fronto ideologijos pagrindais yra tikriausias kelias lietuvių tautos idealams 
siekti, mes pirmieji stojame į Lietuvių Aktyvistų Frontą ir prisiimame visas jo nariams uždedamas pareigas ir drausmę,

Tėvynės Lietuvos ir lietuvių Tautos labui, kviečiame K.Škirpą, Pirmąjį Nepriklausomos ‘Lietuvos Kariuomenės Kūrėją-Savanorį ir 
Lietuvių Aktyvistų Fronto iniciatorių, imtis žygių vykdyti mūsų nusistatymą ir vadovauti Lietuvių Aktyvistų Frontui.

Kovok! Tvirtais žingsniais, Drąsiai pirmyn – Už naują, laisvą Lietuvą!                                             Berlynas, 1940 metų lapkričio 17 dieną.
Sutinku: (pas.) K. Škirpa.

Pasirašo:         J.Viliušis, E.Galvanauskas, M.Kavolis, St.Puodžius, P.Skurauskas, J.Pyragius, J.Našliūnas, J.Jurkūnas, R.Skipitis,  
Juozas Dženkaitis, K.Brunius, B.Raila, A.Valiukėnas, Jonas Dženkaitis, J.Čiuberkis, J.Pyragius, M.Kukutis, T.Dirmeikis, St.Yla, A.Maceina,  

dr. P.Karvelis, A.Danta, pulk.Ambraziejus, kun. Barauskas, J.Katilius, dr. M.Brakas ir dr. Pr.Ancevičius.

Lietuvių Aktyvistų Fronto įsteigimo aktas



4  

1918 m. gruodžio 10 d. į Seinus susirinko 
apskrities parapijų komitetų įgaliotiniai. Atvykęs 
Vidaus reikalų ministerijos atstovas inž. Stasys 
Čiurlionis paaiškino suvažiavimo tikslą ir pasiūlė 
iš atstovų išrinkti apskrities komitetą. Išrinktas 7 
asmenų komitetas: pirmininkas dr. Kazys Narke-
vičius, sekretorius Stasys Tijūnaitis, iždininkas 
Juozas Vaičaitis, nariai – kun. Juozas Laukaitis, 
Antanas Pečiulis, Liudas Čepulis ir Pranas Le-
ončikas. Išrinkus komitetą, nutarta Seinų mieste 
organizuoti milicininkų savanorių būrį. Iš jų suda-
ryta Seinų apskrities milicija.

Suskato organizuotis ir vietos lenkai. Jau 
1919 m. sausio mėn. pradžioje gauta žinia, kad 
lenkų peoviakai (POW nariai) rengiasi atvykti iš 
Suvalkų bei Augustavo, nuginkluoti lietuvių mili-
ciją ir užimti Seinus. Sausio 6 d., per Trijų Karalių 
šventę, įvyko pirmasis incidentas. 

Nuo 1919 m sausio 1 d. vokiečių valdžiai 
perdavus mokyklas lietuvių žinion, visoje Seinų 
apskrityje pradėta rūpintis tų mokyklų išlaikymu, 
imta steigti naujas. Parapijų komitetai per rinki-
mus tapo valsčių komitetais, nes tuomet formuo-
jami valsčiai atitiko parapijų ribas. Visa vietos 
savivalda perėjo valsčių savivaldybių žinion.

Kadangi Seinuose nebuvo kareivinių, ko-
mendantūra įsikūrė buvusiose „Šaltinio“ redakci-
jos ir spaustuvės patalpose. 1919 m. sausio 9 d. 
karin. Stasys Asevičius paskirtas Seinų miesto 
ir apskrities komendantu. Tą pačią dieną karin. 
P.Kalikauskas tapo kuriamos kuopos, kurioje 
tarnavo 126 kareiviai, vadu. Kuopos vado pava-
duotoju paskirtas karin. J.Giedraitis. Savanoriais 
dažniausiai tapdavo šio krašto valstiečiai, ap-
rengti vokiškomis milinėmis. Pėstininkai dėvėjo 
kepurę su geltona juostele, o raiteliai – su balta. 
Vėliau Lietuvos valdžia nupirko daug amerikie-
tiškų karo drabužių.

Be milicijos ir savanorių kareivių, Seinų 
krašte ėmė rastis ir partizanų. Pirmąjį partiza-
nų būrį (apie 60 vyrų) dar 1918 m. pabaigoje 
suorganizavo Kučiūnų parapijos klebonas kun. 
J.Galeckas, o kitą būrį – Rudaminos parapijos 
vikaras kun. J.Juozaitis. Šie kunigai – labiausiai 
pasižymėję kovose su lenkais lietuvių partizanų 
vadai. Suintensyvėjus lenkų partizanų puldinėji-
mams bei plėšikavimams, 1919 m. sausio 9 d. 
Seinų apskrities komendantas karin. S.Asevičius 
visoje apskrityje ir Seinų mieste paskelbė karo 
padėtį. 

1919 m. Seinų krašte kareiviai, milicininkai 
ir partizanai veikė kartu ir prieš išorinius, ir prieš 
vidaus priešus. Kučiūnų parapijos klebonas kun. 
J.Galeckas ragino jaunus parapijiečius stoti į ka-
riuomenę, vyresnius – duoti jiems maisto, drabu-
žių, ginklų. Ir pats pirmas savanoriams 1919 m. 
kovo mėn. padovanojo du arklius, vežimą, katilą 
maistui gaminti, įtaisė virtuvę, atveždavo iškeptą 
duoną. Kaimų žmonės nuoširdžiai prisidėjo kuo 
tik kas pajėgė.

Seinų apskrities komendantūrą papildė vis 
nauji kareiviai bei karininkai. Gegužės mėn. pra-
džioje Seinuose jau gyvavo dvi lietuvių komen-
dantūros kuopos, kulkosvaidžių ir raitelių koman-
dos. Jose tarnavo 6 karininkai, 2 karo valdininkai, 
130 apmokytų ir 166 neapmokyti kareiviai.Pas 
Seinų apskrities organizacinio komiteto narį 
Antaną Pečiulį rinkdavosi lietuviai inteligentai, 
aptarinėjo susidariusią padėtį, ėmėsi apmokyti 
kaimų gyventojus, kad reikalui esant jie galėtų 
ginti savo sodybas.

Politinę lietuvių padėtį Pietų Suvalkijoje 
pagerino tai, jog pagal 1919 m. birželio 18 d. 
nustatytą demarkacijos liniją Lietuvai palikta 
beveik visa Suvalkija, išskyrus pietinę Augus-
tavo apskrities dalį su pačiu Augustavu. Pasi-
naudojusi palankiomis aplinkybėmis, Lietuvos 
karinė vadovybė 1919 m. birželio 1 d. įsteigė 
Suvalkų miesto ir apskrities komendantūrą, jos 
vadu paskyrė karin. Juozą Perekšlį. Pradėti 
telkti kareiviai. Birželio 15 d. iš Seinų į Suvalkų 
apskrities komendantūrą perkelti karin. Viktoro 
Giedrio vadovaujami 73 kareiviai. Birželio 21 
d. iš Marijampolės atvyko karin. Aleksandras 
Mikelėnas su 1-ojo pėst. pulko III bataliono 80 
kareivių. Karin. V. Giedrys paskirtas komendan-
to padėjėju. Suvalkų apskrities komendantūros 
1-oji kuopa (apie 80 pėstininkų ir 15 raitelių) 
apsigyveno „Augustavo kareivinėse“ Augusta-
vo gatvėje, o 2-oji kuopa, vadovaujama karin. 
Edmundo Bardausko (Kauno apskr. dvarininko), 
įsikūrė Tartoko k., prie Vygrių ežero. Liepos 8 d. 
iš Marijampolės I atsargos bataliono atsiųsti 58 
kareiviai, o kitą dieną iš Kauno II atsargos bata-
liono – 2 karininkai ir 109 kareiviai. Komendan-
tūra gerokai sustiprėjo. Joje buvo 5 karininkai, 
2 karo valdininkai, 1 felčeris, 338 kareiviai. Ji 

turėjo 8 arklius, 290 šautuvų, 18 501 šovinių, 
15 granatų ir kt.

Suvalkų mieste klostėsi sudėtinga padėtis. 
Daug sulenkėjusių vietinių gyventojų rodė aiškų 
priešiškumą kuriamos lietuvių komendantūros 
atžvilgiu. Oficialias civilines įstaigas jie turėjo 
savo rankose. 1919 m. birželio mėn. pabaigoje 
vokiečiai ėmė apleisti pietinę Lietuvos teritori-
ją, tačiau tvarkai palaikyti keliolika jų žandarų 
dar liko Veisiejuose, Kapčiamiestyje, Berznyke, 
Gibuose, Krasnapolyje ir Seinuose. Vokiečiams 
traukiantis iš Gardino, Seinų apskrities komen-
dantūrai teko užimti liniją: Druskininkai–Nemu-
nas–Augustavo kanalas–Miklašuvka. 

Liepos 2 d. (kitur nurodoma, kad liepos 6 
d.) per atlaidus Seinuose vyko didelė patriotinė 
demonstracija, kurioje dalyvavo keli tūkstančiai 
miesto ir apylinkių lietuvių. Jie reiškė protes-
tus prieš Lenkijos pretenzijas į Seinų kraštą. 
Demonstracijoje neštos vėliavos ir plakatai su 
užrašais: „Lai gyvuoja Seinai, Lietuvos mies-
tas“, „Lai gyvuoja nepriklausomos Lietuvos 
valstybė“. 

1919 m. gegužės-birželio mėn. lietuvių ir 
lenkų santykiai tapo labai įtempti, nes artėjant 
vokiečių išsikraustymo iš Suvalkijos terminui, 
turėjo būti sprendžiamas klausimas, kam ati-
teks šis kraštas – lietuviams ar lenkams. Lie-
tuvių politinę padėtį Pietų Suvalkijoje pagerino 
tai, jog pagal 1919 m. birželio 18 d. nustatytą 
demarkacijos liniją Lietuvos pusėje buvo palikta 
beveik visa Suvalkija, išskyrus pietinę Augusta-
vo apskrities dalį su pačiu Augustavu.

1919 m. liepos 26 d. buvo nustatyta nauja, 
Lenkijai palanki demarkacijos linija. Ji Sūduvą 
padalijo tarp Lietuvos ir Lenkijos, lenkams palik-
dama daug lietuvių gyvenamųjų vietovių, tarp jų 
ir vieną pačių žymiausių lietuvybės centrų – Sei-
nus bei Punską su apylinkėmis. 

1919 m. rugpjūčio 10 d. vokiečiai pasitrau-
kė iš Seinų, o rugpjūčio 22 d. paliko ir Suvalkus. 
Rugpjūčio 13 d. Suvalkų apskrities komendan-
tūros 2-os kuopos 101 kareivis buvo perduotas 
Seinų apskrities komendantūrai. Rugpjūčio 18 

1919 m. rugpjūčio mėn. Seinų sukilimas ar užpuolimas?
1918 m. vasario 16 d. Lietuva, pasiskelbusi nepriklausoma valstybe, susidūrė su kaimyni-
nių šalių – Sovietų Rusijos, Vokietijos, Lenkijos – grobikiškais siekiais. Ypač pavojinga 
buvo Lenkija, siekusi turėti savo valstybę su 1772 m. sienomis, t. y. prisijungti gudų, lietu-
vių, ukrainiečių tautų etnines žemes. Lenkų ir lietuvių santykiai Seinų krašte įgijo politinį 
atspalvį ir vis labiau ėmė ryškėti lenkiškumo ir lietuvybės nesuderinamumas. Traukiantis 
okupantams vokiečiams, Seinų miesto ir apskrities administraciją perėmė lietuviai. Seinų 
apskrities organizacinė veikla prasidėjo 1918 m. lapkričio mėn. pabaigoje.

Seinų aps. komendantūros kariai. Centre – komendantas Stasys Asevičius, 1919 m.
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Šalčininkų savivaldybės pastangomis 2004 m. Kaniūkuose pastatytas nužudytųjų atminimo kryžius, kuriame įrašyti 38 vardai. | 
respublika.lt, I. Sidarevičiaus nuotr.

Stanislava Voronis su anūku Valentinu Ogaru | respublika.lt. I. Sidarevičiaus nuotr.
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d. į Seinus papildomai dar nusiųsti 105 kareiviai. 
Karininkai V.Giedrys ir A.Mikelėnas su 185 karei-
viais išsiųsti į Marijampolę. 

Sužinoję, kad Santarvės valstybės tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nustatė naują demarkaci-
nę liniją ir Lenkijai atidavė vos ne visą Seinų 
apskritį, šio krašto žmonės labai sujudo, ryžosi 
visomis jėgomis gintis nuo priešų. Rugpjūčio 20 
d. į Seinus atvyko Lietuvos Vyriausybės minis-
tras pirmininkas Mykolas Sleževičius. Seinams 
tai tapo didele švente. Jis pasakė ilgą, turiningą 
ir karštą patriotinę kalbą, ragindamas „visus 
ginti savo sodybas iki paskutinių jų, kas kuo 
gali: stoti su kirviais, šakėmis ir dalgiais, ir 
niekam neužleisti nė vienos pėdos tėvų am-
žiais apgyventos žemės“. Mieste susirinkusi 
tūkstantinė minia, skandavo, kad „nepasiduo-
sianti lenkams, neleisianti pavergti gimtojo 
krašto“. Po kelių dienų prasidėjo lenkų puoli-
mas.

1919 m. rugpjūčio mėn. pradžioje Suvalkų 
miesto sode vyko politinis mitingas, kurio metu 
paskelbta, jog Lenkijos valstybės vadovas Ju-
zefas Pilsudskis Lietuvą prijungia prie Lenkijos, 
buvo raginta organizuoti sukilėlius ir ruošti per-
versmus. 1919 m. rugpjūčio 22 d. apie 20 val. 
lenkų partizanai (apie 270 vyrų) puolė Seinus, 
bet miesto įgula (25 kareiviai ir 17 milicininkų), 
vadovaujama komendanto karin. S.Asevičiaus, 
puolimą atrėmė. Atsipeikėję po nesėkmingo 
puolimo, lenkų partizanai gavę iš Lenkijos ka-
riuomenės paramos (apie 800 vyrų, ginkluotų 
2 kulkosvaidžiais), rugpjūčio 23 d. 3 val. ryte 
vėl puolė Seinus. Atkaklus mūšis tęsėsi apie 
6 val. Seinų gynėjai lietuviai, matydami, kad 
miestas supamas iš pietų ir šiaurės, tvarkingai 

atsitraukė Lazdijų link. Sėkmingas POW dalinių 
puolimas vyko dėl Seinų apskrities komendan-
tūros kuopos vado karin. E.Bardausko išdavys-
tės. Seinų apskrities komendantūros kariams 
traukiantis iš Seinų, maždaug 9 km iki Lazdijų, 
Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Žval-
gybos skyriaus valdininkas Petras Šacikauskas 
sulaikė ginkluotą lenkų partizaną, kuris skubėjo 
pranešti į Seinus, kad Lazdijai taipogi užimti 
lenkų. Sužinota, kad šis miestas sukilusių peo-
viakų jau užimtas, lietuvių milicija nuginkluota, 
o svarbesni valdininkai bei visuomenės veikėjai 
areštuoti. Podporučnikas Vaičiulionis Lazdi-
juose buvo surinkęs per 50 ginkluotų peovia-
kų būrį, kuris sutiko lietuvių dalinį ugnimi. Šia 
susirėmimas įvyko rugpjūčio 23 d. apie 12 val. 
Karin. S.Asevičiaus vadovaujami kariai puolė 
Lazdijų „sukilėlius“ ir, remiami lietuvių partiza-
nų, po 2 val. susišaudymų juos iš Lazdijų išvijo. 
3 peoviakai žuvo ir keliolika buvo sužeistų.

Rugpjūčio 24 d. Seinų apskrities komen-
dantūros žinion iš Marijampolės į Lazdijus at-
siųsta I atsargos bataliono 1-oji kuopa (2 ka-
rininkai ir 120 kareivių), o iš Alytaus apskrities 
komendantūros – 30 kareivių, vadovaujami 
karininko. Rugpjūčio 25 d. 7 val. ryto karin. S. 
Asevičiaus vadovaujami 150 kareivių staigiai ir 
lenkams netikėtai iš šiaurės vakarų pusės puo-
lė ir užėmė Seinus. Iš kalėjimo išlaisvinti 127 
belaisviai: kareiviai ir milicininkai bei keliolika 
lietuvių visuomenės veikėjų. Tačiau apie 13 val. 
gausių lenkų pajėgų (apie 700 vyrų) iš visų pu-
sių spaudžiami lietuvių kovotojai paliko Seinus 
ir grįžo į Lazdijus. 

Rugpjūčio 26 d. Lazdijuose įvyko didelis mi-
tingas prieš Lenkiją ir Santarvės valstybes, ku-

rios lenkams pataikavo. Mitinge dalyvavo apie 
4 000 žmonių iš Lazdijų, Šventežerio, Rudami-
nos, Kučiūnų, Seinų ir kt. parapijų.  Po mitingo 
kun. J. Juozaitis suorganizavo apie 200 partiza-
nų, kurie pasižadėjo ginklu kovoti prieš lenkus.

Rugpjūčio 27 d. iš Marijampolės atsiųsta 
dar viena kuopa kareivių ir dvi patrankos. Kun. 
J. Juozaičio vadovaujamiems partizanams 
išduoti ginklai. Karin. S. Asevičius gavo įsaky-
mą su Lazdijuose esančia įgula ir partizanais 
užimti Seinus. Rugpjūčio 28 d. lietuviai, atsiėmę 
Seinus, išvadavo suimtuosius, bet netrukus vėl 
turėjo palikti miestą. 

 I atsargos bataliono karin. Antanas Ke-
mėžis Seinuose paėmė lenkišką vėliavą su 
užrašu „Dieve, gelbėk Lenkiją“ (lenk. Boże, 
zbaw Polskę), o karin. S. Asevičius – Londone 
išleistą didelį sieninį žemėlapį, kuriame Lenkija 
pavaizduota nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 
Tame žemėlapyje Lenkija apėmė visą Lietuvos 
teritoriją ir Latviją iki Dauguvos upės. Vėliau tas 
žemėlapis kabojo Kauno Karo muziejuje, ten 
pat buvo saugoma ir paimtoji vėliava.

Lenkijos istorikai teigia, kad Seinų miestas 
per tą laikotarpį iš rankų į rankas ėjo 13 kar-
tų. 1919 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos kariuomenė 
pasitraukė iki liepos 26 d. nustatytos maršalo 
F. Fošo demarkacijos linijos, o likusioje už jos 
Seinų apskrities dalyje pradėjo šeimininkauti 
lenkai, naikindami bet kokius lietuviškumo židi-
nius. Prasidėjo kruvinos lietuvių–lenkų kovos, 
kurios tęsėsi iki 1923 m. pavasario.

Sutrumpintas 
Gintaro Lučinsko straipsnis, 

http://e-ausra.pl
Voruta 2019-09-01
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Kur dingo karališkoji Vytauto karūna?

Violeta Rutkauskienė, 
Čikaga, JAV

Vytautas Didysis karūnos Lietuvai 
siekė ilgai ir labai atkakliai. Tam suma-
nymui įgyvendinti jis stengėsi išnaudoti 
kiekvieną progą ir susidariusią aplin-
kybę. Taip susiklosčius palankioms 
sąlygoms 1398 m. spalio mėn. Salyno 
saloje ties Kaunu Lietuvos bajorai Vy-
tautą paskelbė Lietuvos Karaliumi. Ta-
čiau, kaip rašo lenkų istorikas Oskaras 
Haleckis (Oskar Halecki), apie  karūną 
čia nebūta nei kalbos. 

1420 m. Vytautą Karaliumi paskelbė 
čekai ir jam atsiuntė Čekijos karališ-
ką vainiką, kurį jis sutiko priimti. Kaip 
tasai karališkas vainikas atrodė, kur 
jis yra ar ir išliko, nežinome. Mūsų is-
torikai nelinkę to įvykio sureikšminti, 
sako, kad Vytautui karūna visgi ne-
buvo įteikta, tai jo ir Čekijos Karalium 
laikyti negalima. Sunkiai suprantamas 
toks mūsų istorikų nusiteikimas ir jų 
supratimas apie karališkus reikalus 
ir karūnas. Karalium nebuvo, o savo 
atstovą į Čekiją visgi išsiuntė? Keista 
dviprasmybė, ką besakysi. O čekai, 
rašydami apie šį mūsų ir jų istorijai 
svarbų momentą, netgi mini atskirų 
Čekijos pasiuntinių, įteikusių Vytautui 
Didžiajam karūną pavardes, o Vytauto 
Didžiojo atminimą čekų tauta gerbia 
kaip savo tautos karaliaus. Tačiau apie 
įteiktą/neįteiktą Čekijos karūną ir jos 
istoriją visgi stokojame platesnės isto-
rinės medžiagos.

Pagaliau Lucko suvažiavime 1429 
m. Vytautas Didysis iš Europos didžiū-
nų gavęs pritarimą karūnuotis Lietuvos 
Karaliumi, nieko nelaukęs iš anksto 
pradeda rūpintis ir pačiomis karūno-
mis. Viename Imperatoriaus Zigman-
to Liuksemburgiečio atsakomajame 
laiške Vytautui Didžiajam dar 1429 m. 
liepos mėn. Imperatorius rašo: „Kara-
liaus vainikas ir atskiros insignijos su 
dideliais papuošalais jam ir jo žmonai 
jau paruoštos. Jis iškilmingai visa tai 
pasiuntęs.“ 
Sužlugdytų vilčių tvarkaraštis.

Gavus žinias apie jau pagamintas 
karališkas karūnas, pradėta rūpintis ir 
karūnavimo iškilmėmis. Vytautą Didijį 
numatyta karūnuoti 1430 m. rugpjū-
čio 15 d. per Žolinę. Karūnos, kurios 

buvo pagamintos dar 1429 m. vasarą 
Niurnberge Šventosios Romos Impe-
ratoriaus Zigmanto Liuksemburgiečio 
užsakymu, Lietuvos valdovų porai 
buvo pasiųstos per Lenkiją, nei neįta-
riant, kad lenkai išdrįs trukdyti karūnas 
gabenusiems imperatoriaus pasiunti-
niams. Jau pirmoji pasiuntinių grupė, 
vežusi svarbius karūnavimodokumen-
tus, prie sienos buvo sulaikyta. Impe-
ratoriaus įgaliotiniai Zigmantas Rotas 
ir Jonas Krikštytojas Cigala buvo su-
mušti, o dokumentai atimti. Likusioji 
pasiuntinių grupė sužinojusi, kas įvy-
ko, per sieną nevažiavo, tad, pasak kai 
kurių mūsų istorikų, karūnos į lenkų 
rankas nepateko, bet jos ir nepasiekė 
Lietuvos. Numatytos rugpjūčio 15-sios 
dienos karūnavimo iškilmės sužlugo.

Sužinojęs, kas įvyko, Vytautas ka-
rūnavimo iškilmes nukėlė rugsėjo 8 d., 
paskirdamas jas Švč. Mergelės Mari-
jos gimimo šventei. Tačiau ir šiai datai 
karūnos nepasiekė Vilniaus. Pasakoja-
ma, kad ir antrą kartą, lenkams susti-
prinus sargybą pasienyje, karūnų pa-
siuntiniams nepavyko pervežti. Ir an-
troji karūnacijos data buvo sužlugdyta. 
Karūnavimas nukeliamas dar kartą – į 
rugsėjo 29-ąją – šv. Mykolo dieną. Im-
peratorius Zigmantas Liuksemburgietis 
dabar žada šiai datai karūnas pasiųsti 
per Prūsiją. Bet jos kažkaip ilgai už-
trukę kelyje taip ir nepasiekė Lietuvos 
sostinės. Ar Imperatorius Zigmantas 
tyčiomis delsė su karūnų ir kitų insi-
gnijų išsiuntimu, ar lenkai iš tikrųjų jas 
pagrobė, lieka neaišku.

1430 m. rudenį Vytautas ir Zigman-
tas vis dar ieškojo naujų kelių ir naujų 
galimybių karūnų persiuntimui į Vilnių. 
O pirmosios delegacijos nariai Cigala, 
Rotas ir kiti, tie, kuriuos lenkai apiplė-
šė atimdami vežamus dokumentus, 
vėliau paleisti visgi pasiekė Vilnių, 
stengėsi Vytautą prikalbėti karūnas 
skubiai pasigaminti Vilniuje ir jomis 
vainikuotis karaliumi. Ar ši idėja buvo 
priimta ir įgyvendinta, istorikai apie tai 
nerašo.

Tačiau Vytautui visgi labiau rūpėjo 
karūnų sulaukti iš Niurnbergo. Tad jis 
pataria Imperatoriui Zigmantui su nau-
jais vainikais (Kodėl naujais? – R.V.) 
nevažiuoti su tokia didele palyda ir 
daugeliu žmonių, bet su karūnomis 
atvykti slaptai. Zigmantas pažada tai 
padaryti lapkričio 8 d. Tačiau naujoji 
karūnacijos data jau negali išgelbėti 
padėties. Šiai datai numatytas karū-
navimo iškilmes dabar jau nutraukė 
Vytauto Didžiojo mirtis. 1430 m. spalio 
27 d. Vytautas Didysis miršta nesulau-
kęs pažadėtos karūnos.

Karalius liko be karūnos, tauta – be 
karaliaus, tačiau ilgam prisimindama 
šį įvykį. 1930 m., minint Vytauto Di-
džiojo 500 m. karūnavimo sukaktį, 
rugsėjo 8-oji, viena iš neįvykusios 
karūnavimo datų, buvo paskelbta 
Tautos švente. Lietuvoje ji švenčiama 
iki šiol. Na ir mums šis tas nuskilo nuo 

„šventinio karūnavimo iškilmių stalo“: 
istorijai ir istorikams liko sužlugdytas 
iškilmių tvarkaraštis, tautai – daugybė 
neatsakytų klausimų ir iki šiol neįminta 
paslaptis, kur dingo Vytautui skirtoji 
karaliaus karūna?
Kur karūna?

Istorija ir istorikai kažkaip sugeba 
nuo šio klausimo sėkmingai ir diploma-
tiškai išsisukti ar apie tai nutylėti. Aš 
sakyčiau, kai kada net vengia tuo klau-
simu kalbėti. Šios istorijos su Vytauto 
Didžiojo karūna bijomasi kaip ugnies, 
todėl apie Vytauto karūnavimui skirtas 
karūnas žinome nedaug. Nežinome nei 
kaip jos atrodė, nei kiek jų buvo. Kaip 
matyti iš ankstesnio karūnacijos „tvar-
karaščio“, pirmosios karūnos Vytauto 
Didžiojo ir jo žmonos karūnavimui buvo 
pagamintos gerokai anksčiau iki karū-
navimo, 1429 m. Niurnberge. Taip pat 
žinome, kad jų nepavyko pervežti per 
sieną, dėl lenkų sargybos pasienyje. 
Vieni istorikai pasakoja, kad karūnas 
pasisavino lenkai ir vyskupo Zbignevo 
Olesnickio (Zbigniew Oleśnicki) įsaky-
mu jas sunaikino. Kiti kalba apie tai, 
kad karūnos lenkų pasienio sargybai 
nepateko ir su pasiuntiniais grįžo atgal į 
Vokietiją, greičiausiai į Niurnbergą, kur 
nuo 1426 m. Imperatorius buvo perkė-
lęs ir visą Šventosios Romos imperijos 
lobyną bei iždą. Čekų (Vokiečių?) isto-
rikas Josefas Pficneris (Josef Pfitzner) 
knygoje „Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas kaip politikas” mini, kad su-
žlugus rugsėjo 8-sios dienos karūnavi-
mui, Vytautas  Didysis stengiasi Impe-
ratoriui Zigmantui duoti patarimų, kaip 
pasiųsti naujas karūnas. Kam prireikė 
naujų karūnų? Tasai užsiminimas apie 
naujas karūnas tik sustiprina įtarimą, 
kad su pirmomis karūnomis nutiko kaž-
kas negera. Kas? Lieka nepasakyta.
Istorija yra užfiksavusi kelias 
išsamiau nupasakotas ar 
aprašytas Vytauto Didžiojo 
karūnos likimo versijas.
Vytauto Didžiojo karūnų likimą 
atpasakoja kai kurie senovės 
metraščiai ir tų įvykių liudininkai. 
Sklaidant istorijos vadovėlius, 
enciklopedijas ar kt. istorinius šaltinius 
tuo klausimu, susidaro įspūdis, 
kad apie Vytauto Didžiojo karūnas 
atviriau kalba slavų metraščiai nei 
Vakarų Europos rašytiniai šaltiniai 
ar dokumentai. Ir tai visai nekeista. Į 
Vytauto Didžiojo karūnavimo iškilmes 
1430 m. buvo susirinkę daug garbingų 
svečių iš Vakarų, bet dar daugiau iš 
Rytų puses. Tarp garbingų svečių 
buvo Lenkijos-Lietuvos Karalius 
Vladislovas II Jogaila su savo seserimi 
Aleksandra (Algirdaite) – Mozovijos 
kunigaikštiene, Danijos Karalius Erikas 
Didysis, Livonijos ordino magistras 
Zigfridas, popiežiaus legatas Andrius, 
Teutonų ordino pasiuntinys, taip pat 
Vytauto vaikaitis – Maskvos Didysis 
kunigaikštis Vosylius II Vosiljevičius 
– Sofijos Vytautaitės sūnus, Borisas 

Aleksandrovičius – Riazanės didysis 
kunigaikštis, Krymo chanas ir 
Didžiosios ordos chanas, Moldavų 
karalius Ilja, Vytauto vaikaitės Onos 
vyro Bizantijos Imperatoriaus Jono 
Paleologo pasiuntiniai, Maskvos 
metropolitas Fotijus ir kiti garsūs to 
meto valdovai, sritiniai kunigaikščiai bei 
bajorai. Žinoma, atvyko į iškilmes ne 
vieni, o su savo dvaro metraštininkais, 
pasiruošusiais kuo tiksliau aprašyti 
neeilinį įvykį. Taigi, visa, kas tuo metu 
vyko Vilniuje, turbūt neliko nepastebėta. 
Toji Krokuvos vyskupo Z.Olesnickio 
„afera” su Vytautui Didžiajam skirtomis 
karūnomis vyko sukviestųjų svečių 
akyse, laukiant karūnacijos iškilmių 
Vilniuje.
Ant vagies kepurė dega…

Kai kurie rusų šaltiniai pasakoja, kad 
Krokuvos vyskupas Z.Olesnickis, ar-
šiausias Vytauto karūnavimo karaliumi 
priešas, jau viską paruošus iškilmėms, 
visus į šventę susirinkusius pergudra-
vo. Susirinkusius gal ir pergudravo, bet 
istorijos pergudrauti pirmajam lenkui 
vyskupui ir nepasisekė. Į istoriją šis 
vyskupas įėjo kaip aršus lietuvių tautos 
ir Vytauto Didžiojo priešas, iš jo pavo-
gęs Lietuvai ir Vytautui skirtą ją karūną. 
Pasak vienos jau šiais laikais Maskvoje 
leistos slavų enciklopedijos, lenkai, 
nepageidaujantys Lietuvai karūnos, ją 
iš Imperatoriaus Zigmanto pasiuntinių 
atėmę, perkirto pusiau, o perkirstas 
puses pridėjo prie Krokuvos vyskupo 
mitros. Kaip toliau rašoma, toji pusiau 
perkirsta Vytauto karūna ir dabar yra 
saugoma Krokuvos karališkų rūmų Šv. 
Stanislovo bažnyčioje. Matyt, nuo tų 
laikų ir patarlė tarp lietuvių prigijo – „ant 
vagies kepurė dega“ – turint galvoje 
lenkų vyskupo Z.Olesnickio naujai „su-
modeliuotą“ vyskupo kepurę. Išlikusieji 
faktai byloja, kad „lietuvišką karūną“ 
mini 1563 m. Krokuvos katedros loby-
no inventorius. Jame įrašyta vyskupo 
sufrogano mitra padaryta iš „lietuviš-
kos karūnos“. Atrodytų, jog tai žinoma 
ir Lietuvos istorikams.

Šį įvykį su karūnomis labai panašiai 
nupasakoja ir Bychovco kronika. Tik čia 
pasakojama, kad Vytautui ir jo žmonai 
karūnos buvo gabenamos iš Romos, o 
Vytauto Didžiojo pasiuntinius jau Lvo-
ve pasiekė žinia apie Valdovo mirtį. 
Čia, taip kaip ir pirmame pasakojime, 
karūnas iš Vytauto Didžiojo pasiunti-
nių atėmę lenkai, pasielgė kaip ir jau 
girdėjome iš ankščiau minėtos slavų 
enciklopedijos: jas perkirto pusiau ir 
perkirstąsias puses prilydė prie Kro-
kuvos vyskupo karūnos, kuri ir dabar 
tebėra Krokuvos pilies šv. Stanislovo 
bažnyčioje. Tokią karūnos pagrobimo 
ir jos pritvirtinimo prie vyskupo mitros 
versiją, mūsų istorikai, ko gero net ir 
nepatikrinę, laiko tik legenda išliku-
sia iki XVI a. pradžios. Gal ir visai be 
pagrindo, nes apie Vytauto Didžiojo 
karališką karūną užsimenama 1526 
m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
atstovų reikalavime Lenkijos Karaliui 
Žygimantui Senajam, kur jis raginamas 
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savo sūnų Žygimantą Augustą vaini-
kuoti Krokuvoje esančia ar turinčia būti 
Vytauto Didžiojo karališka karūna. Gal 
toksai Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti-
jos bajorų reikalavimas nebuvo jau taip 
iš piršto laužtas? Kaip matėme iš aukš-
čiau pateiktos medžiagos, Krokuvos 
lobyno inventorius visgi 1563 m. mini 
„lietuvišką karūną“ iš kurios padaryta 
vyskupo sufrogano mitra.
Likimo ironija.

Sena lietuvių išmintis sako: nekask 
duobės kitam, nes pats įkrisi. Neda-
ryk blogo savo artimui ar kaimynui, jei 
nenori sulaukti jo sugrįžtančio atgal. 
1655 m. Krokuva kaip ir visa Lenkija 
labai nukentėjo nuo švedų. Švedai ne-
gailestingai plėšė ir karalių rūmus, ir jo 
lobyną. Stipriai nukentėjo bažnyčios, 
jų tarpe ir minėta šv. Stanislovo baž-
nyčia, kur pasak metraščių turėjo būti 
saugojama ir pavogtoji Vytauto  Di-
džiojo karūna.Yra žinoma, kad didžioji 
Krokuvos karalių rūmų tuo metu švedų 
išgrobtųjų turtų dalis pateko į karališ-
kąjį Švedijos lobyną, dalis į Upsalos 
universiteto biblioteką.

1792 m. Lenkijos Seimas nutarė 
patikrinti išlikusį Vavelio rūmų karališ-
kojo lobyno turtą. Pagal iki šių dienų 
išlikusius sąrašus matyti, kad tuo metu 
Lenkijos karalių lobyne rastos tik pen-
kios auksinės karūnos. Jų tarpe viena 
senesnė iš XIV a., kita labai puošni 
auksinio filigrano karūna Žygimantui 
Augustui neva paskirta ar perduota pa-
gal testamentą iš vieno vengrų didiko 
ar jo nurodymu. Ar tarp tų penkių buvo 
toji, kurią dar 1526 m. savo reikalavime 
mini Lietuvos atstovai ir toji 1563 m. už-
rašyta į inventoriaus knygas kaip vys-
kupo mitra, pagaminta iš „lietuviškos 
karūnos“, lieka neaišku.

1795 m. Krokuvos karališką loby-
ną dar žiauriau nusiaubė vokiečiai. 
Prūsijos karaliaus Fridriko Vilhelmo 
II-jo nurodymu visos lenkų karališkos 
regalijos slapta buvo išvežtos į Ber-
lyną, o paskiau į Karaliaučių: auksas 
sulydytas, brangakmeniai ir perlai 
išparduoti. Tik kai kurios retesnės lo-
byno vertybės, ir tos pačios vienaip ar 

kitaip sietinos su Prūsija ar Vokietija, 
pateko į Prūsijos karališką ją kolekciją, 
vėliau į Vokietijos muziejus, kur gal būt 
ir dabar yra.
Niurnbergo muziejuje – 
neįvardinta karališka  
XV a. karūna.

2006 m. Vengrijoje ir Liuksemburge 
vyko įdomi paroda. Ji buvo skirta Vy-
tauto Didžiojo amžininkui, Imperatoriui 
Zigmantui, tam pačiam, kuris sutiko 
Vytautą Didį jį karūnuoti karaliumi, 
jam pagamino bei siuntė karališka-
sias karūnas. Paroda vadinosi „Zi-
gmantas Liuksemburgietis – Karalius 
ir Imperatorius“ (Sigismundus – rex & 
imperator). Šioje parodoje buvo daug 
įspūdingų rodinių, retų istorijos reliktų 
susietų su Zigmanto Liuksemburgiečio 
gyvenimu ir jo veikla.Tarp jų kartu su 
kitais rodiniais parodoje buvo išsta-
tytas vienas, į akis iš pirmo žvilgsnio 
nekrintantis daikčiukas, 1420-1450 m. 
Niurbergo auksakalių rankų darbo ka-
rūna, priskiriama Centrinei Europai. Iš 
tikrųjų – tai labai puošnios filigraninės 
karūnos fragmentas – tiksliau ½ kaž-
kada buvusios įspūdingos filigraninės 
karūnos dalis. Ar ne ta pati puošni fili-
grano karūna vengrų bajoro perduota 
Žygimantui Augustui?

Ji nepriskiriama Zigmantui Liuksem-
burgiečio aplinkai, jo dvarui, tačiau ji 
kaip tik iš to laikmečio, kuriame gyveno 
ir karaliavo šis garsus Vytauto ir Jogai-
los amžininkas, turėjęs ir Gediminaičių 
kraujo (Aldonos Gediminaites anūkės 
sūnus). Karūna bevardė, ji nepriklauso 
jokiam kitam to laiko Europos Karaliui 
ar žinomesniam didikui, o taip istorijoje 
retai pasitaiko.

Prie jos nėra jokio platesnio aprašo, 
paaiškinimo, kas tai per karūna. Nuro-
doma tik tiek, kad ji yra gaminta Niurn-
berge 1420-1450 m. ir dabar saugoma 
viename iš Niurnbergo muziejų. Paro-
doje ši bevardė karūna kažkaip įdomiai 
pritapo prie karališkų regalijų, karūnų, 
puošniųjų kardų ir kitų šios įspūdingos 
parodos rodinių. Kodėl ir kuo?

Keli įdomesni sutapimai karūnos 
pagaminimo datoje: 1420-1450 m. ir 

gaminimo vietoje: Niurnbergas – jau 
svarbi nuoroda į Vytauto Didžiojo ka-
rūnos likimą ir žinomus istorijos faktais. 
Jos priklausomybė Centrinei Europai, 
neįvardijant konkretaus krašto ar vals-
tybės, kelia įtarimą ir klausimą: ar ne 
Lietuvai Niurnberge gaminta karūna? 
Karūna stiprai sužalota, perlaužta ar 
perkirsta pusiau, tai rodo nelygūs ka-
rūnos fragmento galai, trūksta deta-
lių. Tai tarsi ir susišaukia su taja žinia 
metraštyje apie Z.Olesnickio įsakymu 
perkirstas karūnas. Tie sutapimai sa-
vaime kelia klausimų istorijai: „Gal šis 
puošnios karūnos fragmentas ir yra toji 
Krokuvos vyskupo Z.Olesnickio perpus 
perkirstoji Vytauto Didžiojo karūna? Ar 
nevertėtų pasidomėti?“
Niurnbergo muziejų  
vertybėmis nesidomėta.

Vytauto karūnos pėdsakus atsekti 
bandė Vilniaus universiteto Senovės 
ir viduramžių katedros vedėjas isto-
rikas dr. R.Petrauskas, tyrinėjęs Vy-
tautinės karūnos likimą Niurnbergo 
archyvuose. Pasak istoriko Niurbergo 
archyvuose esantys faktai byloja apie 
tai, kad Vytautui gaminta karūna vis gi 
nepateko į Lenkiją, o buvo sugražin-
ta į Niurnbergą, ir kurį laiką dar buvo 
saugoma Šventosios Romos Imperijos 
ižde Niurnberge. „Šios karūnos likimas 
taip ir liktų nežinomas, jei nelakoniški, 
objektyvūs, su politinėmis peripetijomis 
mažai susiję ir todėl istorikų vaizduotės 
nekaitinantys ūkinio gyvenimo šaltiniai 
– sąskaitų knygos ir įkeitimų dokumen-
tai. Niurnbergo miesto šaltiniuose yra 
bent keli įrašai, kuriuose galima rasti 
žinių apie Vytauto karūnavimo rengimą 
ir pačią karūną. Visų pirma sužinome, 
kad Zigmanto nurodymu Niurnbergo 
miesto taryba buvo nupirkusi 104 šar-
vus, kuriuos Romos Karalius ketino 
siųsti dovanų į Lietuvą. Dovanojimo 
aktui taip ir neįvykus, buvo mėginta 
tuos šarvus parduoti, tačiau galiausiai 
(parduoti pavyko vos vieną) visi jie at-
sidūrė miesto arsenalo depozite. Bet 
įdomiausi duomenys yra apie Vytauto 
Didžiojo karūną, sugrįžusią nuo Impe-
rijos ir Lenkijos sienos. Jau 1431 m. 

Zigmantas ją už stambią 1500 guldenų 
sumą įkeitė Niurnbergo pirkliui Ulrichui 
Ortliebui; po to ji toliau buvo įkeičiama 
turtingiems Ravensburgo, Bazelio ir 
Regensburgo miestiečiams. Paskutinis 
toks dokumentas žinomas iš 1434 m., 
vėliau žinios nutrūksta, todėl galima pa-
grįstai manyti, kad karūna sugrįžo per-
lydimui į vietos auksakalių rankas. Nuo 
to laiko ši karūna pradėjo savo naują 
gyvenimą – istorikų ir istorija besido-
minčių vaizduotėje. Buvo nuomojama, 
bet paskiau jos pėdsakai pranyksta“ 
– rašo istorikas dr. R.Petraukas. Isto-
riko tvirtinimu iki mūsų dienų Vytautui 
Didžiajam skirtoji karūna taip ir neišliko.

Atrodytų, atlikęs didelį darbą Niurn-
bergo archyvuose, istorikas kažkodėl 
neužsuko į jo muziejus ir nepatyrinėjo 
čia saugomų istorijos vertybių lobių, 
tame tarpe saugomos, ką tik paminė-
tos puošnios XV a. neįvardintos karū-
nos istorija.

Dr. R.Petrauskui 2010 m. lapkričio 
mėnesį lankantis Čikagoje, Lemonte, 
po paskaitos apie Žalgirį, susidarė gali-
mybė daugiau paklausti ir apie Vytauto 
Didžiojo karūną. Istoriko pasiteiravau: 
ar tyrinėjant Vytauto Didžiojo karūnos 
likimą Niurnbergo miesto archyvuose 
jam tekę užsukti ir į Niurnbergo muzie-
jus ir plačiau pasidomėti ten saugomų 
karūnų, tame tarpe ir tos ką tik minėtos, 
puošnios filigraninės karūnos istorija. 
Dr. R.Petrauskas atsakė, jog apie tokią 
karūną, iš vis neteko nieko girdėti, nors 
pastebėjo, jei būtų duomenų, kad ji yra 
nors panašių metų ar bent Niurberge 
gaminta, vertėtų jau dėl to suklusti…

Tad ar ne per daug paskubėta pa-
skelbti išvadas apie Vytauto karūnos 
sulydymą? Ar jau padarėme viską, kad 
galėtume teigti apie galutinai amžių 
verpetuose pražuvusią Lietuvos Kara-
liaus karūną……

Iki šiol taip ir nesugebėjome įminti 
mūsų valdovų karūnų paslapties, iš-
siaiškinti jų likimo. Todėl klausimas – 
„Kur yra karališka Vytauto Didžiojo 
karūna?“ – išlieka atviras.

Straipsnis spausdintas 
Vorutoje 2012 11 06

Lucko suva ž iav imas 1429 m.  Vy t au t as  i š  Europos  d idž iūnų  gauna p r i t a r imą kar ūnuot i s  L ie tuvos 
Kara l ium i .  V idu r y je  s tov i  Šventos ios  Romos Impera to r ius  Z igmant as  L iuksemburg ie t i s ,  j am i š 
ka i r ės  sė d i  Vy t au t as  su  žmona Ju l i j ona ,  i š  Impera to r i aus  deš inės  –  žmona Bar bo ra ,  Joga i l os 
žmona Sof i j a  i r  Lenk i j os  Kara l i us  Joga i l a .                                   Dailininkas Jonas Mackevičius, 1934 m. 

L ie tuvos  D idž io jo 
Kun iga ikš č io  G ed im ino 
sūnaus  L iubar to  pas t a t y t a 
Lucko  p i l i s .



8  

Komentaras

Rugpjūčio 24 d. VARPO redakcija 
gavo laišką iš Ukrainos. Rašė 1991 m. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos gynėjas, apdovanotas SAUSIO 
13-sios medaliu Rostislavas Michiejen-
ko (Ростислав Михеєнко): „2020 m. 
rugpjūčio 23 d. Nr. 343/2020 nutari-
mu, Ukrainos Prezidentas V.Zelenskis, 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №343/2020
“Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Сухопутних військ Збройних Сил України»
З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання 
покладених завдань, високі показники у бойовій підготовці та з нагоди 29-ї річниці незалежності України, постановляю:
1. Присвоїти військовим частинам Сухопутних військ Збройних Сил України:
40 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування «імені Великого 
князя Вітовта» та надалі іменувати її - 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Сухопутних 
військ Збройних Сил України;
23 серпня 2020 року                                                                                                                     Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Vytauto Didžiojo vardas Ukrainos kariuomenėje
siekdamas atkurti tautinės kariuome-
nės dalinių pavadinimų istorines tra-
dicijas... ir pažymėdamas Ukrainos 
nepriklausomybės 29-sias metines, 
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausu-
mos kariuomenės 40-ajai atskirajai ar-
tilerijos brigadai suteikė garbingą „Di-
džiojo Kunigaikščio Vytauto“ vardą“. 

Ši maloni žinia lietuviams, totoriams, 
karaimams ir kitų tautybių Lietuvos pilie-
čiams atėjo 2 savaites prieš rugsėjo 8 d., 
kai švęsime 590-sias Vytauto Didžiojo 
karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepri-
klausomybės ir laisvės apgynimą dieną. 
Tikimės, kad iš mūsų draugų kitose šalyse 
sulauksime ir kitų gerų žinių. 

Kazimieras Aukselis  

Faina Kukliansky (Lietuva) ir Andrew 
Baker (JAV), „Geros valios fondo“ pirmi-
ninkai, nepateikę visiškai jokių įrodymų, 
netiesiogiai apkaltino legendinį partizanų 
vadą Juozą Lukšą-Daumantą dalyvavus 
Holokauste. „Mes, grupė Vilniaus žydų 
bendruomenės narių, manome, kad toks 
neatsakingas elgesys nepriimtinas, skal-
dantis mūsų valstybės pilietinę visuomenę. 
Beje, šis politinis pareiškimas neatitinka 
Fondo tikslų ir uždavinių, apibrėžtų jo 
steigimo dokumentuose. Dar skandalin-
gesnis F.Kukliansky ir A.Bakerio (Andrew 
Baker) pareiškime išreikštas palaikymas 
dabar Vakaruose, visų pirma, JAV, vyks-
tančiam marksistiniam neabejotinų žmoni-
jos istorijos faktų neigimui ir iškraipymui. 
Primename, kad tai darančios jėgos siau-
bė sinagogas ir košerines įstaigas, niekino 
memorialus Antrojo pasaulinio karo daly-
viams, Holokausto aukoms ir Pasaulio tei-
suoliams, pavyzdžiui, Rauliui Valenbergui 
Los Andžele, skelbė prieš Izraelio valsty-

bę nukreiptus antisemitinius šūkius. Tarp 
kitko, tai ne pirmas F.Kukliansky bandy-
mas kurstyti antisemitines ir tuo pat metu 
antilietuviškas nuotaikas mūsų valstybėje 
ir už jos ribų. Pakanka prisiminti jos pro-
vokacinį sprendimą uždaryti Lietuvos 
žydų bendruomenę ir Vilniaus choralinę 
sinagogą dėl neva litvakams kylančios 
grėsmės. Nors jokių tos grėsmės įrodymų 
pateikta nebuvo, kaip ir Lukšos-Dauman-
to atveju. Iš esmės antisemitiniai buvo ir 
F.Kukliansky pasisakymai apie neva ne-
lojalią Lietuvos valstybei Vilniaus žydų 
bendruomenę arba apie tai, kad „žydai ne-
kenčia lietuvių labiau nei lietuviai žydų“. 
Panašių F.Kukliansky provokacijų sąrašą 
galima būtų tęsti.

Faina Kukliansky yra Lietuvos žydų 
(litvakų) bendruomenės pirmininkė, o 
A.Bakeris – Tarptautinės komisijos nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų nusikalti-
mams Lietuvoje įvertinti narys. Jų pareiški-
mas iš esmės palaiko nuolatines Kremliaus 

propagandos pastangas juodinti lietuvių 
antinacinio ir antisovietinio Pasipriešinimo 
didvyrius, diskredituoti juos atstovaujančių 
organizacijų veiklą. Todėl mes, grupė Vil-
niaus žydų bendruomenės narių, raginame: 

- Lietuvos Respublikos Prezidentą per-
žiūrėti minėtos tarptautinės komisijos su-
dėtį;

- Lietuvos Respublikos Seimą ir Vy-
riausybę rasti galimybę laikinai pristabdyti 
„Geros valios fondo“ finansavimą, kol ne-
bus pakeista jo vadovybė;

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministrą principingai įvertinti bandymus 
peržiūrėti istoriją ir paminklų niokojimą 
Vakaruose, pirmiausia, kaip ir Juozas Luk-
ša-Daumantas, sovietinių čekistų nužudy-
tam Rauliui Valenbergui ir lietuvių tautos 
didvyriui Tadui Kosciuškai“. 

Chona Leibovičius
Vitalijus Karakorskis
Dovidas Bluvšteinas

Leo Lev Milner

Prieš bandymus iškreipti lietuvių laisvės kovos istoriją

„Matote, kaip neteisinga daryti apibendrinimus – „jie, žydai“, „anie, lietu-
viai“. Žydai nevienodi, lietuviai irgi įvairūs. Todėl verta stengtis išvengti panašių 
generalizavimų. Net 1940–1941 buvo žydų, kurie veikė sykiu su bolševikais, 
bet buvo.ir tokių (visų pirma – kariai savanoriai, taip pat sionistai, etc. „keliavo“ 
taip pat ir į Sibirą. Holokausto metu šaudomi buvo ir lietuviai, nors proporcijos, 
aišku, nesulyginamos. Žodžiu, teisinga vertinti konkrečius žmones, jų veiks-
mus, raišką, bet ne tautas. Man suprantama ir artima yra Izraelio politologo, 
prof. Bari Rubino (Barry Rubin) pozicija: „Nepabaigiami reikalavimai Centri-

nės Europos gyventojams reikalaujant nepabaigiamų kaltės išpažinimų, 
duoda priešingus rezultatus. Tai veikiau iššaukia apmaudą nei atsakomybės 
pripažinimą ir tikrą atgailą. Požiūris, kai atsisakoma pripažinti šių valstybių 
gyventojų kančias, įžiebia konfliktą, kurį netrunka išnaudoti antisemitiniai 
elementai. Mes turime pradėti dialogą, kuriame būtų gerbiama jų istorinė pa-
tirtis, esanti sykiu ir daugelio žydų patirtis. Mes galime būti draugais, galime 
tapti solidarūs, remdamiesi mums bendra antitotalitarine patirtimi.“

Vidmantas Valiušaitis

Parlamento gynėjo Artūro Sakalausko  
29-sios žūties metinės

2020-08-21 Vilniuje paminėtos paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, ka-
rio savanorio, parlamento gynėjo Artūro Sakalausko 29-osios žūties metinės. 

Artūras Sakalauskas žuvo per sovietų kariuomenės provokaciją Seimo pri-
eigose 1991-ųjų rugpjūčio 21-ąją, žlungant pučui Maskvoje. Lietuvos savano-
riams susirėmus su automobiliu įsiveržusiais sovietų specialiosios paskirties 
dalinio kariais, dar du Alytaus rinktinės savanoriai buvo sužeisti.

Raimundas Kaminskas
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Jo  Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui GITANUI  NAUSĖDAI 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui VIKTORUI PRANCKIEČIUI
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui  SAULIUI SKVERNELIUI

Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininkui ARŪNUI GUMULIAUSKUI
Nuorašas. Lietuvos Respublikos Valstybės Departamento direktoriui DARIUI JAUNIŠKIUI

KREIPIMASIS
DĖL ANTISOVIETĖS IR ANTINACINĖS REZISTENCIJOS DALYVIŲ NESILIAUJANČIO ŠMEIŽIMO  

IR KARO BEI OKUPACIJŲ SUKELTŲ PASĖKMIŲ VERTINIMO
      2020 m. rugpjūčio 20 d.

Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos Visuomeninė taryba, visuome-
ninės patriotinės organizacijos su nerimu stebi Rusijos prezidento V.Putino ir 
Rusijos Dūmos pastangas perrašyti Antrojo pasaulinio karo istoriją, iškraipyti 
Molotovo-Ribentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų imperialistinius tikslus, o 
Baltijos valstybių okupaciją pristatyti kaip „savanorišką įstojimą“ į Sovietų Są-
jungą. 

MES ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ Į ŠIUOS FAKTUS:
1. Pastaraisiais metais ypač suintensyvėjo puolimai prieš Lietuvą tarptau-

tiniu mastu, iškreiptai parodant mūsų laisvės kovą ir pasipriešinimo okupa-
cijoms istoriją. Žymiausi Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo prieš sovietinę 
okupaciją dalyviai, partizanų vadovybė  pristatomi kaip taikių gyventojų nai-
kintojai, holokausto organizatoriai.

2. Lietuvos politinė valdžia, skirtingai nei Lenkijos, iki šiol laikosi nuošaliai 
nuo  tų, kurie diskredituoja mūsų šalies valstybinį suverenitetą, nededa pa-
stangų ar nesugeba atremti Kremliaus ir jo naratyvą platinančių asmenų de-
zinformuojančių išpuolių, o diplomatinis korpusas ne tik nepakankamai aiškina 
užsienio valstybėms apie iš eilės  tris okupacijas patyrusios Lietuvos likimą 
karo ir pokario metais, bet kai kuriais atvejais šį naratyvą net ir aptarnauja 
(R.Vanagaitės knygos „Mūsiškiai“ pristatymas Lietuvos ambasadoje Minske ).

3. Per tris Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečius 50 m. trukusių trijų 
okupacijų padariniai šalies likimui ištyrinėti nepakankamai, pasekmės visuo-
menei įvertintos gana paviršutiniškai. Vyrauja įspūdis, kad organizuotą, ga-
lingos užsienio šalies įrankiu buvusios Lietuvos komunistų partijos nusikals-
tamą veiklą visiškai užgožia pavienių kolaborantų veiksmai nacių okupacijos 
metais. Ligi šiol beveik netyrinėta ir tinkamai neįvertinta antinacinė lietuvių 
rezistencija, tuo tarpu Lietuvos komunistų partijos įvykdyta valstybės išda-
vystė – praktiškai, nutylima.

4. Vienas aršiausiai puolamų prokremlinės propagandos taikinių 
yra 1941 m. Birželio sukilimas, kurio metu Lietuva, vienintelė iš okupuotų 
Rytų Europos valstybių, sugebėjo ginklu pasipriešinti bolševikiniam okupan-
tui ir sukilusios tautos valia deklaruoti laisvos bei nepriklausomos Lietuvos 
siekį. Tam siekiui nebuvo lemta išsipildyti dėl šalį užgriuvusios kitos – nacių 
– okupacijos ir naujo okupanto ginklu primestos Lietuvos žmonėms pražūtin-
gos tvarkos. Tačiau kaltinti Sukilimo dalyvius kovojus ne už nepriklausomą 
Lietuvą, bet už „nacistinį režimą Lietuvoje“ yra labai nesąžiningas bandymas 
iškreipti lietuvių laisvės kovos istoriją. Tai visiškai atitinka sovietinės istoriogra-
fijos Antrojo pasaulinio karo metų ir Baltijos valstybių reokupacijos įvykių trak-
tavimo naratyvą, kuris praktiškai tuo pačiu formatu kartojamas nuo 1944-ųjų.

5. Reiškiame susirūpinimą ir apgailestavimą, kad sovietinės istoriografi-
jos interpretacijas kartoja net aukšto rango Lietuvos pareigūnai – Užsienio 
reikalų ministras Linas Linkevičius, Vilniaus  miesto meras Remigijus Šima-
šius, kai kurie visuomenės veikėjai. Nuolat puolami ir net prisidėjimu prie 
holokausto kaltinami plačiai žinomi, įvairiais atžvilgiais Lietuvai nusipelnę 
antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyviai Jonas Noreika-Genero-
las Vėtra, diplomatas plk. Kazys Škirpa, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, 
garbingoje kovoje su sovietiniais okupantais žuvęs prezidento A.Smetonos 
sūnėnas karininkas Juozas Krikštaponis ir kiti.

6. Prezidento sudarytos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupa-
cinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau – Komisijos) pirmininko, 
Seimo nario Emanuelio Zingerio pozicija mus taip pat ne visada suprantama. 
Sveikindami jo 2020 m. liepos 21 d. laišką JAV valstybės sekretoriui Markui 
Pompeo, negalime pritarti jo bendriems pareiškimams su Lietuvos žydų ben-
druomenės (LŽB) pirmininke Faina Kukliansky, kuri  pasirodė esati uoli Krem-
liaus primetamo istorinio naratyvo gynėja, beatodairiška lietuvių kaltintoja. Jos 
šališkumu jau piktinasi net ir žydų bendruomenės atstovai (Ch.Leibovičiaus, 
V.Karakorskio, D.Bluvšteino ir L.L.Milnerio pareiškimas dėl nepagrįstų kaltini-
mų Juozui Lukšai-Daumantui). Tokia veikla savitarpio pagarba grindžiamiems 
lietuvių ir žydų santykiams nepasitarnauja – priešingai, neleistinai juos žlugdo.

7. Komisijos pirmininko ir LŽB vadovės „sutartinė veikla“ verčia abejoti ir 
pačios Komisijos nešališkumu. Vadinasi, Komisijai, kurią reprezentuoja jos 
pirmininkas, nėra svetimi Kremliaus propagandai artimi istorijos vertinimai, 

be paliovos skelbiami LŽB pirmininkės. Dera pridurti, kad Komisijos daugu-
mą sudaro ne Lietuvos, o užsienio tikri ar tariami istorijos žinovai, kuriems 
šaltiniai lietuvių kalba nėra prieinami. Jos paskelbtos išvados ir vertinimai 
ne vienu atveju yra abejotini. Vadovaujantis būtent šios Komisijos išvado-
mis buvo sutrukdyta pastatyti paminklą sukilimo dalyviui, partizanų vadui 
Adolfui Ramanauskui-Vanagui jo gimtajame Nju Briteno mieste, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

8. Komisijos pareiškimas dėl Jono Noreikos, paskelbtas po to, kai vanda-
las kūju sudaužė prie Vrublevskių bibliotekos sienos pritvirtintą jo atminimo 
lentą, liudija, kad Komisija neišlaiko deramo akademinio orumo, leidžiasi į 
smulkų politikavimą, polemiką su Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centru, iš esmės bandydama politiniais motyvais netiesiogiai teisinti 
neteisėtus ir barbariškus veiksmus. Tai sukėlė ne tik ginčų tarp Komisijos 
narių, bet ir pakenkė pačios Komisijos autoritetui, kaip akivaizdžiai šališką 
poziciją užėmusiam tariamam arbitrui.

9. Komisijos nešališkumu verčia abejoti ir tai, kad šios komisijos narys 
Ch.Dieckmannas, drauge su R.Vanagaite, aktyviai šmeižiančia Lietuvą 
užsienio auditorijose ir tvirtinančią, neva Lietuva „valstybiniu lygiu dalyva-
vo holokauste“, nesibodi dalyvauti bendrame projekte, kurį finansuoja jau 
minėtosios F.Kukliansky vadovaujamas „Geros valios“ fondas. Kitas šios 
komisijos narys S.Sužiedėlis nesyk pristatinėjo buvusio sovietinio partizano 
I.Arado knygą „Partizanas“, kurios angliškame leidime autorius didžiuojasi 
nužudęs per 200 Lietuvos partizanų. Lietuviškame knygos vertime ši teksto 
dalis yra praleista. Tai akivaizdus manipuliavimo informacija pavyzdys.

10. Dera priminti, kad į Komisiją E.Zingerio iniciatyva buvo pakviestas ir joje 
posėdžiavo  I.Aradas, kol išaiškėjo jo  bendradarbiavimas sovietinėse represi-
nėse struktūrose. Ir tik po to, kai Lietuvos teisėsaugos institucijos ėmė domėtis 
jo veikla pokario metais, jis buvo priverstas iš šios komisijos atsistatydinti. Taip 
pat įsidėmėtina, kad komisijos nariai  I.Aradas ir  S.Sužiedėlis buvo OSI, prieš-
taringos reputacijos įstaigos, bendradarbiavusios su sovietų KGB ir pripažinu-
sios pastarosios teiktus „įrodymus“ JAV teismams prieš asmenis, apkaltintus 
tikru ar tariamu bendradarbiavimu su naciais,  bendradarbiai. Asmenys, kurių 
biografijose esama nevienareikšmiškai vertinamų epizodų Komisijoje neturėtų 
būti.  Priešingu atveju yra pakertamas pasitikėjimas visa institucija.

11. Pastaruoju metu paskelbtas E.Zingerio pareiškimas, kad Juozas Luk-
ša-Daumantas nedalyvavo holokauste, primena rinkimų kampaniją. 2020 m. 
birželio 30 d., kai visas LR Seimas vienbalsiai balsavo už tai, kad kad 2021 
metai būtų paskelbti Juozo Lukšos-Daumanto metais, E.Zingeris buvo vie-
nintelis, kuris balsuodamas susilaikė.

12. Komisijos pirmininkas E.Zingeris yra nusipelnęs Lietuvai kaip Kovo 
11-osios akto signataras, atkurtos nepriklausomybės pradžioje jos labui pa-
sidarbavęs asmuo. Tačiau jo kaip Komisijos pirmininko veikla vargu ar gali 
būti vertintina teigiamai. Ši Komisija neturi  pasitikėjimo, jos veikla vertinama 
prieštaringai. Tai gali būti ir dėl to, kad jos pirmininkas patiria ir tam tikra inte-
resų konfliktą. Jo tėvas Mykolas Zingeris buvo aktyvus tarybinis pokario metų 
pareigūnas, kai kuriais liudijimais, dalyvavęs galbūt net ir represuojant Lietu-
vos piliečius. Tokius liudijimus reikia tirti, pagrįsti neabejotinais įrodymais arba 
autoritertingai juos atmesti, o asmenims, užimantiems tokias jautrias valstybi-
nes pareigas, privalo būti keliami patys aukščiausi  patikimumo reikalavimai.
ATSIŽVELGIANT Į VISA TAI, MES PRIMYGTINAI PRAŠOME, KAD:

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti sudėtis būtų iš esmės peržiūrėta, o jos vadovu paskirtas 
asmuo, kurio nešališkumu ir kompetencija nebūtų pagrindo abejoti. 

Naujai sudaryta Komisija galėtų veikti prie Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro, kuris  moksliškai nagrinėja tos  srities klausimus ir 
galėtų  mūsų nuonone efektyviau prisidėti prie Komisijos veiklos.

 Lietuvos valstybė nešvaistytų lėšų šalį šmeižiančių knygų leidybai. Palaiko-
me garbingų Lietuvos piliečių – žydų raginimą pristabdyti „Geros valios fondo“ 
finansavimą, kol nebus pakeista jo vadovybė, šiuo metu užsiimanti netiesos 
platinimu tarptautiniu mastu, lietuvių ir žydų tautų kiršinimu.
LRS Visuomeninės Tarybos pirmininko pavaduotojas      Jonas Burokas
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Jonui Česnavičiui, Raimundui Kaminskui, Arvydui Damijonaičiui, 
Jonui Burokui, Angelei Jakavonytei, Andriui Mizarai 
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Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,
Valdybos pirmininkas Ernestas Subačius, tel. 8 687 89 361,   
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, el. paštas s.ernestas@inbox.lt 
SL 22 09, ISSN 1648-0244.
Redaktorius Kazimieras Aukselis, A.Stulginskio g. 5–6, LT-01115 Vilnius, 
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su redakcijos nuomone.      Rašiniai ir nuotraukos negrąžinami.
„VARPĄ“ galite skaityti (atsisiųsti) internete adresu www.llks.lt. Čia rasite ir
„VARPO“ archyvą. Spaudinių pavidalu „VARPAS“ platinamas per LLKS skyrius
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (kodas 191913666)
Atsiskai tomoj i  sąskaita AB Bankas Swedbank, AB;
Sąskaita Nr.  LT62 7300 0100 0249 2325
Išleido ir spausdino BSPB spaustuvė, Vilnius. Tiražas 300 vnt. 

Aukos VARPUI    Už aukas „Varpui“ dėkojame.

VARPAS

Patyręs dizaineris padėtų išleisti, sumaketuoti, suredaguoti ir 
piešiniais papuošti jūsų eilėraščius ar prisiminimus.  

Kreipkitės į VARPO redakciją  arba telefonu 8 673 54114

Kas nužudė  Stasį Lozoraitį?  Jį nu-
žudė tie, kas bandė nužudyti ir Aleksejų  
Navalną –  Kremliaus gangsteriai. Tik jie 
naudoja mirtinas biochemines medžiagas, 
kurios buvo sukurtos cheminio karo prie-
monių laboratorijoje Rusijoje.

To meto Lietuvos teisėsauga turėjo 
remtis S.Lozoraičio našlės Danielos liu-
dijimu: Po staigios S.Lozoraičio mirties 
1994 m. birželio 13 d., p. Daniela, įtar-
dama vyro nužudymą, kreipėsi į medi-
kus nustatyti keistos, paslaptingos ligos 
ir staigios mirties priežastį. Buvo atlikta 
autopsija, surinkti duomenys. Tyrimai nu-
statė, kad S.Lozoraitis staiga susirgo keista 
vėžio forma, kurią sukėlė patekusios į or-
ganizmą specifinės cheminės medžiagos. 
Po šios siaubingos  išvados našlė Danie-
la Lozoraitis  medikų buvo informuota, 
kad atsitiko „kriminalas“ – dingo tyri-

Dėl „Vilties prezidento“ nužudymo aplinkybių 
Nesibaigiantys Kremliaus gangsterių  nusikaltimai

mo dokumentai, skrodimo duomenys, 
S.Lozoraičio ligos istorija.

Dingus S.Lozoraičio ligos dokumen-
tams, Lietuvos  ambasada Vašingtone ne-
parodė jokių pastangų surasti juos, nors 
Stasys Lozoraitis buvo aukščiausio rango 
diplomatas ir todėl mūsų ambasada pri-
valėjo tą padaryti. Tai buvo kolaborantų) 
valdžios silpnapročių marionečių esmi-
niai „nutylėjimai“ ir delsimas.

Lietuvos „Vilties prezidento“ Stasio 
Lozoraičio paslaptingų žūties aplinkybių 
tyrimas diplomatiniais kanalais, tuo metu 
galėjo tapti žudikų, Kremliaus gangsterių 
nusikaltimo įrodymu. Iškilių asmenybių 
,neparankių Kremliaus gangsteriams, che-
minės-biologinės žudymo „technologijos“ 
Rusijoje yra toliau „sėkmingai“ naudoja-
mos. 

Arvydas Damijonaitis „Vilties prezidentas“ – S.Lozoraitis su žmona Daniela

2020 m. rugpjūčio 30 d. Kauno tvir-
tovės VI forte Karo technikos ekspozi-
cijoje vyko renginys „Visi kaip vienas į 
laisvės dieną“, skirtas 27-osioms Rusijos 
kariuomenės paskutinių dalinių išvedimo 
iš Lietuvos teritorijos metinėms paminėti. 
Prisimename, kai daugelis iš mūsų 1989 
metais pasirašėme po peticija su reikala-
vimu išvesti okupacinę kariuomenę iš Lie-
tuvos. Su Sąjūdžio parama buvo surinkta 
1,65 mln. parašų.

Lietuvai paskelbus nepriklausomybės 
atkūrimą, jau kitą dieną, 1990 m. kovo 
12 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba priėmė nutarimą „Dėl 1967 m. spa-
lio 12 d. TSRS visuotinės karinės prievolės 
įstatymo negaliojimo Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje“. Kovo 13 d. kreipimusi į 
SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininką 
buvo remiamasi tebegaliojančia 1920 m. 

Laisvės diena Kaune

liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
taikos sutartimi, raginama pradėti derybas 
dėl karinių dalinių išvedimo iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos.

Vienas pirmųjų Nepriklausomy-

bę paskelbusios Lietuvos reikalavimų 
SSRS   buvo jos karinių dalinių išvedimas 
iš Lietuvos teritorijos. 1992 m. sausio 1 d. 
Rusijos Federacijos Šiaurės Vakarų grupės 
duomenimis tuo metu Lietuvoje buvo apie 
34,6 tūkstančiai karių. Iš viso galėjo būti 
apie 7,3 tūkstančiai karininkų, 3,6 tūkst. 
praporščikų, 22,2 tūkst. kareivių ir seržan-
tų, daugiau nei 1,4 tūkst. kursantų, apie 
1000 tankų, 180 lėktuvų, 1901 šarvuo-
tis. Tačiau iš tikrųjų kariškių galėjo būti 
ir apie 10 tūkst. mažiau. Iš viso tai buvo 
5 divizijos, 295 atskiri aptarnaujantys ir 
koviniai daliniai bei padaliniai. Sovieti-
niai kariniai daliniai Lietuvoje užėmė 68 
000 ha (1,2% Lietuvos teritorijos), daliniai 
buvo dislokuoti visuose didžiausiuose Lie-
tuvos miestuose.

Rugpjūčio 31-oji Lietuvoje mini-
ma Laisvės diena. Šiemet sukanka 27 me-
tai kai Rusijos (okupacinė) kariuomenė 
buvo išvesta iš Lietuvos teritorijos. Pasku-
tinis okupacinės kariuomenės traukinys iš 
Kauno pajudėjo 18 val. 05 min. ir 23 val. 
45 min. nestodamas per Kenos geležinke-
lio stotį paliko Lietuvos teritoriją. Lietuva 
tapo pirmąja Rytų Europos valstybe, išsi-

vadavusia nuo okupacinės ka-
riuomenės.

Branginkime mūsų valsty-
bės laisvę! 

Raimundas Kaminskas

Antano R. Šakalio pieš.

A.M.Brazausko „auksinės“ mintys
A.M.Brazauskas apie okupacinės kariuomenės išvedimą: „Mes viska vertiname 
tik vienu požiuriu: kad tik lietuviai tarnautų Lietuvoje ir – lauk okupacinę 
kariuomenę. Atsakykite man į paprastą klausimą: o kas gi gins Lietuvą?“  

(Kalba susitikime su komjaunuoliais. „Lietuvos rytas“, 1990 01 25)
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Lukiškių paminklo egzaminas valdžiai

Redaktoriaus prierašas

q q

„Laisvė“ niokoti Lukiškių aikštę

q

Lukiškių aikštėje po „smėlio dėžės“ 
išardymo pasirodė nauji Vilniaus savival-
dybės nepagarbos ženklai: prieš metus re-
livijų plokščių kampai buvo įskilę, nes per 
kovų už Lietuvos laisvę relikvijų plokštes 
važinėjo traktoriai, bet šie dar laikėsi prie 
pagrindo. Po naujų „laisvė visaip“ arba 
„duonos ir žaidimų“ renginiukų pasirodė 
rimti relikvijų sąrašo plokščių sužalojimai 
– kampai nuskelti, plokštės išjudintos – 
niekšingas kerštas dėl nepavykusio aikštės 
memorialinio, meninio nustekenimo. 

Po to, kai Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo 
priimtą Lukiškių aikštės Vilniuje memori-
alinio statuso įstatymą Vilniaus savivaldy-
bės galvos, matyt, suka galvas, ką dar tokio 
iškrėsti. Jau vieną kartą savivaldybė buvo 
pavogusi relikvijų plokštes. Policija pra-
dėjo tyrimą dėl vagystės – teko sugražinti 
už lietuvių suaukotus pinigus pagamintus 
kovų už mūsų laisvę ženklus. Kai Lietuvos 
nekentėjas pavogė tūtą su relikvijų doku-
mentais, vėl Lietuvos policija pagavo vagį. 

„Kas galėtų paneigti“, kad tai valdoma tų 
pačių rankų?..

Lukiškių aikštės memorialinio, me-
ninio nustekenimo sumąstytojai, matyt, 
manė, kad lietuviams užtemdo akis, pa-
skelbdami balsavimą dėl VYČIO pamin-
klo internetu ir  patriotai-mohikanai ne-
galės balsuoti. Nepavyko! Internetiniai 
balsuotojai pasisakė už VYTĮ. Primena-
me, kad 2017 m. kovo mėnesį „Vilmorus“ 
agentūra savo iniciatyva atliko apklausą, 
kaip visuomenė vertintų Vyčio pamin-
klo pastatymą sostinės Lukiškių aikštėje. 
Reprezentatyvios apklausos rezultatai 
(apklausta 1,002 asmenys) sugriovė „mo-
dernistų“ pasaką – esą simboliai reika-
lingi tik nueinančiai kartai, senukams. 
Pasirodo, už Vytį pasisako 86,4 procento 
moksleivių ir studentų, 81,4 proc. asme-
nų su aukštuoju išsilavinimu.

Tada metė „žymėtą“ kortą – ŠMC... 
Jau išbandytą kortą –  ignoruoti kertinius 
demokratijos principus, tegul visuomenė 
paburbės, bet pagaliau nutils, susitaikys 

su Kultūros ministrės, ŠMC ar Vilniaus 
savivaldybės vadovų nedemokratiškais, 
„nuleistais iš viršaus“ numatytais spren-
dimais... Bet neapskaičiavo, kad yra iš-
skirtinė Lietuvos piliečių dalis – Lietuvos 
laisvės kovotojai –  KOVOTOJAI  UŽ 
LAISVĘ, UŽ DEMOKRATIJĄ. Jie yra 
drąsūs, tvirti kovoje už savo įsitikinimus, 
kad jų nenupirksi nei už tarnybą savival-
dybėje, ministerijoje, jog „Aukso veršis“ 
jiems nesvarbus.

Tyčiojimasis iš Prezidento, Seimo, vi-
suomenės, laisvės kovotojų ir pačios isto-
rinės atminties tęsiasi. Kas netiki – aplan-
kykite Lukiškių aikštę.

Andrius Mizara   

Kovų už Lietuvos  
laisvę relikvijų I plokštės kampas 

nuskeltas ir jau išjudintas

Kovų už Lietuvos  
laisvę relikvijų I I plokštės 
kampas nuskeltas ir nukaltas 
ir jau išjudintas...

Šalia relikvijų 
plokščių 
prigręžiota 
dešimtys skylių 
ir sukalti 
rausvi 
kaiščiai...

Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriau-
sių Lietuvos laisvės gynėjų gyvybėmis. 
Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas 
ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui 
skelbiame: niekada nebevergausime ir 
visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę. 
Galingiausias mūsų tautos  ginklas – Tikė-
jimas, Meilė, Vienybė.  Neleiskime šioms 
vertybėms tapti  menkaverte preke, bet 

atvirkščiai – savo elgesiu ir veikla didžiuo-
kimės savo valstybe – Lietuva.

Ar gali būti atsakomybė be laisvės, o 
laisvė be atsakomybės? Laisvė su atsako-
mybe turėtų kurti ne tik ekonominę vertę, 
bet ir teikti socialinę naudą, kuri yra daug 
svarbesnė už ekonominę.

Daug reikėjo vargti mūsų tautai, kol 
vėl atiteko Laisvė ir kuria mes dabar taip 

džiaugiamės. Tik atsiminkime Tautos sū-
nus ir dukras, kiek reikėjo jiems ištverti, 
kad Tautai išauštų laisvės rytas! Durbės, 
Saulės, Oršos, Žalgirio mūšiai, sukilėliai, 
knygnešiai, savanoriai, partizanai įtvirtino 
LIETUVIŲ TAUTOS gyvybę. Visomis jė-
gomis jie tiesė tautai kelią į Laisvę. nepri-
klausomybės aikštei prieiti.

Kazimieras Aukselis
 



 „Visi kaip vienas į laisvės dieną“

2020-08-30 Kauno 
tvirtovės VI forte Karo 
technikos ekspozicijoje 
vyko renginys „Visi kaip 
vienas į laisvės dieną“, 
skirtas 27-osioms 
Rusijos kariuomenės 
paskutinių dalinių 
išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos metinėms 
paminėti. 

Nepriklausomybės gynėjų 
sąjungos susirinkimas

Paminėtos Žuvintų-Palių mūšio 75-sios metinės

1945 m. rugpjūčio 6-15 dienomis Alytaus apskrities Simno valsčiuje,  
Buktos pelkių ir Žuvinto ežero rajone, NKVD vykdė karines-čekistines operacijas. 

 Įvairiose Žaliosios girios ir Žuvinto palių vietose atskiri partizanų būriai  
(Juozo Menkevičiaus-Ąžuolo, Daukšių) turėjo įsirengę stovyklas. Rugpjūčio 7 d. nužudyta 17 partizanų, Žuvinto ežeru 

plaukusių valtimi kranto link. Nužudyti partizanai nuskendo ežere. Iki rugpjūčio 15 d. nužudyta per 30 partizanų

Artūro Sakalausko 29-sios 
žuvimo metinės


