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L i e t u v o s  t o t o r i ų  L a i k r a š t i s  ♦  L e i d ž i a m a s  n u o  1 9 9 5  m .  

„Litva tatarlary“

Krikščioniško kalendoriaus data Mėnulio kalendoriaus data Šventės bei atmintinos datos 
pavadinimas

2017 m. balandžio 23 d. 1438 m. Radžab 26 d. Miradž naktis
2017 m. gegužės 10 d. 1438 m. Šaban 14 d. Beraat naktis
2017 m. gegužės 27 d. 1438 m. Ramadan 1 d. Pirmoji Ramadano diena
2017 m. birželio 21 d. 1438 m. Ramadan 26/27 d. Kadr naktis
2017 m. birželio 24 d. 1438 m. Ramadan 29 d. Arafato diena
2017 m. birželio 25 d. 1438 m. Šavval 1 d. Ramadan bairamo pirmoji diena
              birželio 26 d.                Šavval 2 d. Ramadan bairamo antroji diena
              birželio 27 d.               Šavval 3 d. Ramadan bairamo trečioji diena
2017 m. rugpjūčio 31 d. 1438 m. Zul Hidžah 9 d. Arafato diena
2017 m. rugsėjo 1 d. 1438 m. Zul Hidžah 10 d. Kurban bairamo pirmoji diena
              rugsėjo 2 d.               Zul Hidžah 11 d. Kurban bairamo antroji diena
             rugsėjo 3 d.               Zul Hidžah 12 d. Kurban bairamo trečioji diena
             rugsėjo 4 d.               Zul Hidžah 13 d. Kurban bairamo ketvirtoji diena
2017 m. rugsėjo 21 d. 1439 m. Muharram 1 d. Naujieji metai
2017 m. rugsėjo 30 d. 1439 m. Muharram 10 d. Ašure (Atgailos ir pasninko diena)
2017 m. lapkričio 29 d. 1439 m. Rabi Al-Avval 11 d. Mevlud (Pranašo gimtadienis)

2017 m. musulmonų švenčių ir atmintinų datų kalendorius

Gerbiamas Romai, ryšiams su kitų 
valstybių musulmonų organizacijo-
mis teikiate itin didelės reikšmės. Ar 
pasiteisina šie ryšiai nedidelei Lietu-
vos musulmonų umai?

Santykių su musulmonų organizaci-
jomis užmezgimas – būtinybė Lietu-
vos musulmonams. Labai palanki dirva 
šiam tikslui pasiekti yra dalyvavimas 
tarptautinėse konferencijose, forumuo-
se, kituose renginiuose, kurių metu ap-
tarinėjamos aktualios šių dienų islamo 
problemos. Taip pat svarbu, kad islamo 
pasaulis žinotų, jog nedidelėje Europos 

valstybėje – Lietuvoje – islamas taikiai 
sugyvena su krikščionybe jau daugiau 
kaip šešis šimtus metų.

Gal smulkiau papasakotumėte, ko-
kiose šalyse pavyko pabuvoti, kokie 
klausimai buvo svarstomi?

Dar 2015 metų gruodį vykau į kon-
ferenciją, kurią Maskvoje organizavo 
Rusijos muftijų Tarybos pirmininkas 
Ravilis Gainutdinas. Konferencijos 
darbe dalyvavo postsovietinės erdvės, 
Artimųjų Rytų musulmoniškų ben-
druomenių atstovai. Buvo aptarinėjami 
klausimai, susiję su mečečių, kultūrinių 

centrų statyba, jaunimo mokymu mu-
sulmoniškų šalių universitetuose, dva-
sinių lyderių kvalifikacijos tobulinimu. 

Nuo 2015 metų gruodžio 14 iki 16 
dienos Londone vyko XI tarptautinis 
musulmonų forumas „Religija, identiš-
kumas ir integracija vertybinių transfor-
macijų sąlygomis“. Jį padėjo surengti 
Pasaulinės musulmonų umos aukštieji 
vadovai, buvo pasikeista mintimis, pa-
tirtimi, aptartos problemos. 

Forumo metu žodis buvo suteiktas 
ir man. Savo pasirodymo metu aš pa-

Muftijus Romas Jakubauskas: “Santykių su kitų valstybių musulmoniškomis 
organizacijų užmezgimas – būtinybė Lietuvos musulmonams“

Savo skaitytojams priminsime, jog Lietuvos musulmonų muftijus Romas Jakubauskas yra vienas iš pirmų jaunųjų Lietuvos totorių 
atstovų, lankiusių islamo pamokas Kauno mečetėje, 1992 – aisiais buvo pasiųstas mokytis į Libano Tripolio El Džinano (Rojaus so-
dų) universitetą. Jį baigęs 1999 – aisiais, pelnė islamo žinių bakalauro laipsnį. 2000 – aisiais jis buvo išrinktas Kauno mečetės imamu, 
2008 – aisiais – muftijumi, Lietuvos musulmonų bendruomenės dvasinės valdybos pirmininku. 2013 – aisiais metų ataskaitinėje – 
rinkiminėje konferencijoje buvo pakartotinai išrinktas muftijumi. Viena iš svarbiausių muftijaus Romo Jakubausko veiklos krypčių 
yra santykių su įvairių šalių musulmonų organizacijomis užmezgimas. Šia tema ir kalbamės su juo Kauno mečetėje.

(Nukelta į 4-tą pusl.)
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Jūsų akademiniai ir moksliniai pa-
siekimai visuomenėje plačiai žinomi: 
esate daugybės istorinių ir švietėjiškų 
straipsnių, mokslinių studijų ir mo-
nografijų autorius, parašėte ne vieną 
knygą, einate svarbias visuomenines 
pareigas, tad profesoriaus vardą se-
niai užsitarnavote. Kiek metų link jo 
teko eiti vingiuotu mokslininko keliu? 

Ilgiau kaip du dešimtmečius. Netie-
sa būtų sakyti, kad gautas profesoriaus 
vardas – nebe išskirtinis faktas mano 
biografijoje. Manau, kad jis svarbus 
ne tik man, bet ir visai Lietuvos totorių 
bendruomenei: juk tęsiamos garbingos 
mūsų tautos atstovų – iškilių moksli-
ninkų – veiklos tradicijos. Esu antrasis 
žmogus bendruomenėje, po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo pelnęs pro-
fesoriaus pedagoginį laipsnį (pirmoji 
jį gavo garsi totorių istorinės praeities 
tyrinėtoja Tamara Bairašauskaitė). O 
iki šio laikmečio, ypač prieškariu ir dar 
anksčiau, tarp totorių tautos atstovų bū-
ta itin garsių profesūros, pasaulinio ly-
gio mokslininkų. 

O kokiose mokslinės veiklos srityse 
jų vardai žinomi labiausiai?   

Pačiose įvairiausiose. Jeigu jau šia te-
ma prabilome, gal vertėtų paminėti pa-
čius garsiausius totorių mokslininkus. 

1852 metais Ukmergėje gimęs Bru-
nonas Abakanovičius garsėjo kaip 
garsus matematikas, fizikas, išradėjas, 
konstruktorius, elektrotechnikas. Jis, 
habilituotas daktaras, gyveno Paryžiu-
je, vadovaudamas savo paties įsteigtai 
elektrotechnikos laboratorijai bei buvo 
vienos kompanijos gamyklų direkto-
rius. Apie jo išrastus elektros įtaisus pil-
na aprašymų Paryžiaus MA ataskaitose 
ir kituose mokslo leidiniuose; 1889 me-
tais jis atstovavo JAV pasaulinėje paro-
doje Paryžiuje. 

1899 m. Vilniaus gubernijoje gimęs 
ir vėliau Lenkijoje gyvenęs bei dirbęs 
profesorius Osmanas Achmatovičius 
tapo vienu iš garsiausių organinės che-
mijos tyrėjų pasaulyje.1948 m. tapo 
Lodzės Politechnikos instituto rektoriu-
mi, 1960-1962 m. kolektyvas, kuriam 
vadovavo prof. Achmatovičius, atrado 
naujos klasės alkaloidus, pasižyminčius 
padidintu sieros kiekiu. Šis faktas pripa-

žintas vienu esminių to laikotarpio atra-
dimų organinės chemijos srityje. 

Kaip ekonomistas, sociologas, istori-
kas mokslininkų tarpe itin vertinamas 
Michailas Tuhan-Baranovskis. Būda-
mas Peterburgo politechnikos instituto 
profesorius, jis tyrė Rusijos kapitalizmo 
istoriją, kritiškai žvelgė į Markso veika-
lus,  gilinosi į ekonominių krizių prie-
žastis. Jam priklauso unikalūs darbai 
apie socializmo, kooperatinio judėjimo 
teorijas, rinką. Spalio revoliucijai jis ne-
pritarė, iš Rusijos išvyko į Ukrainą, kur 
vienu metu ėjo trumpai egzistavusios 
nepriklausomos Ukrainos Respublikos 
finansų ministro pareigas. Jo vardu da-
bar pavadintas Donecko ekonomikos ir 
prekybos universitetas. 

Vilniaus Stepono Batoro universiteto 
Chemijos ir mikrobiologijos katedroje 
profesoriavo Stefanas Bazarevskis. Gar-
sus radijo navigacijos specialistas buvo 
šalia Vilniaus esančiame Afindzievičių 
kaime gimęs Aleksandras Bairaševskis.

Iš vėlesnio laikotarpio mokslininkų 
negaliu nepaminėti Romualdo Maka-
vecko, technikos mokslų daktaro, Kau-
no technologijos universiteto docento. 
Jo mokslinių tyrimų sritis daugiausia 
buvo šiluminė energetika; jis – ne vieno 
mokslinio išradimo autorius. KTU do-
cento, technikos mokslų daktaro Jono 
Ridzvanavičiaus tyrimų sritis – auto-
matinis valdymas, techninė kiberneti-
ka. Jaunimo ugdymo srityje itin svarus 
yra Šiaulių universiteto docento Juozo 
Korsako, Vilniaus universiteto docentės 
Galinos Miškinienės ir kitų iškilių toto-
rių tautos atstovų indėlis. 

Papasakokite apie savo mokslinio 
darbo sritį. Kokia buvo jūsų daktari-
nio darbo tema? 

Domiuosi tiek Lietuvos, tiek kitų 
Baltijos valstybių politiniu gyvenimu. 
Politologijos sritį buvau pasirinkęs ir 
savo tyrinėjimo objektu mokslų daktaro 
laipsniui gauti. Mano disertacijos tema 
buvo Lietuvos partinė sistema transfor-
macijos laikotarpiu, tai yra tokiu metu, 
kai buvo panaikintas LTSR konstituci-
jos 5 – 6 straipsnių galiojimas, kai įsi-
kūrė Sąjūdis ir pradėjo steigtis naujos 
politinės partijos. 

Beje, mano doktorantūros studijos 

1998 – 2003 metais vyko Lenkijos Poz-
nanės A. Mickevičiaus universiteto Po-
litikos mokslų ir žurnalistikos fakultete. 
Esu Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 
besidomintis visuomeninio – politinio 
gyvenimo temomis. Į tarptautines infor-
macinių duomenų bazes yra patekę ma-
no moksliniai tyrinėjimai apie Lietuvos 
prezidento instituciją, Lietuvos krikš-
čionių – demokratų partiją, Komunistų 
partijos ir Sąjūdžio veiklą atgimimo lai-
kotarpiu, taip pat apie „Respublikos“ ir 
„Lietuvos ryto“ leidinius, apie Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų padėtį ir kt. 
Nemaža mano straipsnių yra paskelbę 
moksliniai Lenkijos leidiniai. Beje, stu-
dijos Poznanėje leido ženkliai patobulin-
ti lenkų kalbą ir tuo aš labai džiaugiuosi.

Na ir, žinoma, nuolatiniu mano susi-
domėjimo objektu buvo, yra ir bus Lie-
tuvos totorių gyvenimas ir veikla Lietu-
voje: pradedant LDK laikais ir baigiant 
dabartimi. 

Tam skiriate praktiškai visą savo 
laisvalaikį...  

Tenka... Dabar ypač sutelkiau dėmesį 
į Lietuvos totorių bendruomenės gy-
venimo XX amžiuje tyrinėjimus. Tai 
– be galo sudėtingas laikmetis, susijęs 
su vienų valstybių žlugimu, su kitų kū-
rimusi, su revoliucijomis, karais ir ki-
tais neramumais. Istorinių – politinių 
įvykių fone kito ir totorių bendruome-
nės, keitėsi jų savęs identifikacija. Be 
galo įdomu pasigilinti, kuo dabar save 
laiko, tarkime, Baltarusijoje gyvenan-
tys totoriai. Dalis jų po to, kai Stalinas 
užgrobė Vakarų Baltarusiją, persikėlė 
gyventi į Lenkiją; pokario metais į šią 
šalį emigravo ir dalis totorių, gyvenusių 
Vilniaus krašte. Kokiems prioritetams 
gyvenime šie žmonės teikia pirmenybę, 
ar jiems svarbios jų šaknys, tradicijos? 
Kaip save identifikuoja Lietuvos toto-
riai? Juk tautinės bendruomenės, ilgus 
metus atskirtos sienomis, supanašėja, 
susiniveliuoja su vietos gyventojais. Jų 
„totoriškumo“ apraiškos – labai svarbi 
tema, reikalinga mokslinio tyrinėjimo. 

Gal Lietuvos totorių gyvenimo ana-
lizės XX amžiuje tema galėtumėte pa-
rašyti, tarkim, habilitacinį mokslinį 
darbą? 

NAUJAS MOKSLINIS VARDAS – IR PAREIGA, IR ATSAKOMYBĖ
Neseniai Lietuvos totorių bendruomenių sąjungą pasiekė džiugi žinia – jos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas tapo Mykolo 

Romerio universiteto profesoriumi. Šia proga – keli mūsų laikraščio klausimai garbaus pedagoginio laipsnio gavėjui. 
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Kodėl gi ne? Apie tai rimtai mąstau, 
juolab, kad žmonių, kurie tyrinėtų ma-
no tautos praeitį, yra mažai. Totorių 
mokslininko Stanislovo Kričinskio mo-
nografija „Lietuvos totoriai“ yra labai 
išsami, ja daug kas remiasi, tačiau jos 
tyrinėjimo objektas yra LDK laikais ir 
prieškariu Lenkijoje gyvenusių totorių 
bendruomenių veikla, o ne Lietuvoje 
prieš sovietų okupaciją gyvenusių to-
torių bendruomenių padėtis. Trūkstamą 
žinių spragą jaučiu pareigą užpildyti. 
Aišku, baltųjų dėmių kiek sumažėjo, 
man su bendraautoriais išleidus knygą 
„Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūro-
je“, bet kiek dar daug šioje srityje neartų 
dirvonų! 

Beje, habilitacinį darbą norėčiau ra-
šyti Lenkijoje, vadovaujant garsiam 
profesoriui Jacekui Sobčakui, dabar dir-
bančiam Varšuvoje. Jis vadovavo mano 
daktarinei disertacijai, mes gerai pažįs-
tami, tad puikiai žinau, kokių vertingų 
žinių apie totorius jis turi. Pats Sobča-
kas yra totoriškos kilmės, o jo giminės 
šaknys – Lietuvoje. Proseneliai gyveno 
Vilkaviškio rajone, gal todėl šis žmogus 
su didžia pagarba atsiliepia apie mūsų 
šalį ir yra Lenkijoje veikiančios Lietu-
vos mylėtojų draugijos narys. 

Varšuvos archyvuose turbūt esama 
nemažai medžiagos apie tarpukariu 
Vilniaus krašte gyvenusių totorių būtį?

Taip, ten galima atrasti itin vertingų 
dokumentų apie iškiliausius tautiečius. 
Daug istorinės medžiagos yra ir Lietu-
vos archyvuose; nemažai jos jau turiu 
sukaupęs ir saugau asmeninio kompiu-
terio laikmenose. Galų gale daug ką 
dar galima sužinoti iš gyvų žmonių, 
ypač apie sovietinius laikus. Iš jų lūpų 
išgautos informacijos nepakeis jokie 
archyvai. XX amžiaus antrosios pusės 
medžiaga dar pakankamai šviežia, tik, 
žinoma, ją teks apdoroti, susisteminti, 
kad įgautų objektyvų atspalvį. 

Aišku, parašyti monografijai apie XX 
amžiaus Lietuvos totorių gyvenimą pri-
reiks ne vienerių metų. O ir paties darbo 
platumas priklausys nuo to, kiek išsa-
mios medžiagos pavyks sukaupti, kiek 
ji bus vertinga. Ar apsistosiu tik ties 
savo tautiečių bendruomenės XX a. gy-
venimo analize, ar dar papildomai gilin-
siuos į jos saviidentifikacijos paieškas, 
parodys ateitis. 

Neabejoju, kad pavyks atskleisti 
daugelį įdomių žmonių biografijų, 

faktų, skaičių... 
O taip, juk kiekvienąsyk tyrinėdamas 

atrandi šį tą nauja. Pavyzdžiui, buvau 
savotiškas pionierius, atvėręs ne vieną 
nežinomą iškilaus totoriaus Olgierdo 
Kričinskio biografijos puslapį. 

Šis žmogus tarpukariu buvo Lenkijos 
totorių Kultūros ir švietimo sąjungos 
pirmininkas. Broliai Leonas ir Olgier-
das Kričinskiai buvo teisininkai, vienas 
dirbo Gdynės apygardos teismo vice-
pirmininku, kitas – Vilniaus teismo rū-
mų civilinių bylų skyriaus pirmininko 
pavaduotoju. Kai Vilniaus kraštas 1940 
metais atiteko Lietuvos Respublikai, jis 
tapo Lietuvos piliečiu, tik štai juo išbu-
vo neilgai. Lietuvą okupavus sovietams 
1941 m. vasario 15 d. NKVD  jį areštavo 
pagal 58-ąjį straipsnį. Totorių atgimimo 
sąjūdžio vienas iš vedlių, vienas iškiliau-
sių mano tautiečių, Olgierdas Kričinskis 
už „Tėvynės išdavimą“ buvo sušaudytas. 
Jo mirties aplinkybės artimiesiems buvo 
visiškai nežinomos. Dirbdamas Lietuvos 
ypatingajame archyve KGB rūmuose 
Vilniuje, aptikau jo bylą su faktais apie 
įkalinimą Lukiškų kalėjime, tardymą, ir 
– galiausiai – sušaudymą Gorkyje (da-
bartiniame Nižnyj Novgorode) 1942 m. 
birželio 2 d. Sulaukiau nuoširdžios padė-
kos iš jo sūnaus Selimo, dabar gyvenan-
čio Lenkijoje.

Tokių bylų apie sušaudytus Lietuvos 
totorius yra ir daugiau. Norėčiau, kiek 
beįstengdamas, jas paviešinti, juk sta-
linistai šaudydavo pačius iškiliausius 
žmones, tautos žiedą. 

Olgierdo brolis Leonas Kričinskis 
1939 m. rugsėjo 27 d. buvo areštuotas 
gestapo ir tų pačių metų pabaigoje kartu 
su 12 tūkst. Gdynės ir Pamario Lenkijos 
inteligentų sušaudytas Piasnicos miške 
šalia Veiherovo. Kaip matome, Antra-
sis pasaulinis karas buvo negailestingas 
iškiliausiems totorių tautos atstovams, 
jie buvo neparankūs tiek Trečiajam Rei-
chui, tiek ir Sovietų Sąjungai.    

Bet tai – didžiulis darbas, reikalau-
jantis ne vieno žmogaus pastangų... 

Viliuosi, jog ateityje atsiras žmonių, 
gal iš dabartinio jaunimo tarpo, kurie 
pajudins šiuos netyrinėtus istorinius 
klodus. Mane džiugina, kad esama žmo-
nių iš pačios totorių bendruomenės, ku-
rie gilinasi į savo tautos istoriją pačiais 
įvairiausiais aspektais. Pavyzdžiui, pro-
fesorė Tamara Bairašauskaitė tyrinėja 
XIX amžiaus totorių bajorus, magistro 

darbą apie Lietuvos totorius teisininkus 
prieškario laikotarpiu Varšuvos univer-
sitete apsigynė Aleksandras Bučackis. 

Daug garsių totorių istorijos, raštijos 
tyrinėtojų gyvena Lenkijoje. Neištyri-
nėtų faktų yra radęs totorių kilmės len-
kų istorikas Artūras Konopackis. Toto-
rių gyvenimo problematika ypač domisi 
mokslininkai Selimas Chazbijevičius, 
Janas Tiškievičius, Česlavas Lapičius, 
Henrikas Jankovskis, Andžejus Droz-
das, Kšyštofas Grygajtis (a.a.) ir kiti. 
Mano tautiečių darbus tyrinėja ir Vokie-
tijos, Anglijos, Šveicarijos, Baltarusijos, 
JAV, Rusijos tyrinėtojai. O Maciejus 
Konopackis, europinio masto Lenkijos 
intelektualas, gimęs totorių inteligentų 
šeimoje Vilniuje 1926 m., labai ženkliai 
prisidėjo steigiant Lenkijos Krikščionių 
ir musulmonų komitetą, posėdžiaujantį 
du kartus per metus ir ieškantį sąlyčio 
taškų bendroje veikloje visuomenės la-
bui. Manau, panašaus pobūdžio komite-
tą reikėtų įsteigti ir Lietuvoje. 

- „Lietuvos totorių“ laikraštis jau 
rašė apie naujas, itin atsakingas Jūsų 
pareigas: esate išrinktas Pasaulinio 
Krymo totorių kongreso Generalinio 
sekretoriaus pavaduotoju. Balandžio 
vienuoliktąją Lietuvos Seime įvyks 
Jūsų kuruojamas šio kongreso vykdo-
mojo komiteto posėdis. Norėtųsi pla-
čiau sužinoti apie šį svarbų renginį...

  -Šis renginys išties labai svarbus, ir 
Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga 
daro viską, kad jis vyktų sklandžiai ir tu-
riningai. Į forumą atvyksta daug iškilių 
politikų iš Europos Sąjungos parlamento 
ir kitų institucijų, JAV kongreso, Turki-
jos, Ukrainos, Rumunijos bei kitų vals-
tybių. Bus svarstomos Krymo totorių 
problemos, jų gyvenamąsias teritorijas 
okupavus Rusijai, per tiesioginį televizi-
jos tiltą bandysime susisiekti su žmonė-
mis, buvusiais priverstais palikti Krymą 
ir persikelti į žemyninę Ukrainos dalį bei 
atsakingais politikais iš Briuselio. Į mūsų 
kvietimus dalyvauti atsišaukė daug įta-
kingų politikų, posėdį nušvies daugelio 
šalių žiniasklaidos atstovai. Aišku, tokio 
renginio organizavimas iš manęs parei-
kalauja daug jėgų, bet aš tikiu jo svarba, 
tikiu, kad Krymo pusiasalyje irgi turės 
triumfuoti teisingumas.

-Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Dana Kurmilavičiūtė   
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Alytaus rajono meras Algirdas Vru-
bliauskas, savivaldybės administra-
cijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė  
70-mečio proga pasveikino Alytaus to-
torių bendruomenės pirmininką Ipolitą 
Makulavičių. Totorių bendruomenei jis 
vadovauja jau 26-erius metus, o prieš 
keletą metų gyventojai jį išrinko ir Rai-
žių seniūnaitijos seniūnaičiu.

Meras A. Vrubliauskas atkreipė dė-
mesį, kad I. Makulavičius yra žmogus, 
dažnai turintis pagrįstų reikalavimų val-
džiai. „I. Makulavičius  labai tinkamai 
atstovauja savo tautos bendruomenės 
interesams, labai reikšmingos bendruo-
menės, kuri Lietuvoje mena šimtme-
čius“,– sakė meras ir jubiliejaus proga 
palinkėjo I. Makulavičiui daug sveika-
tos, išminties. „Kad jėgos neapleistų, 
kad žmonės mylėtų“,–  palinkėjo meras 
totorių bendruomenės pirmininkui.

I. Makulavičių taip pat pasveikino 
savivaldybės administracijos direktorė 
J. Kručkauskaitė, Punios seniūnas Gin-
tautas Laukaitis, savivaldybės tarybos 
narys Gintaras Chščenavičius. Seniūnas 
G. Laukaitis sakė, kad I. Makulavičius 
labai aktyvus seniūnijos gyventojas, 
atstovauja ne tik totorių bendruomenei, 
bet ir visos Raižių seniūnaitijos intere-
sams, pareigingai dalyvauja seniūnijos 
piniginės socialinės paramos teikimo 
komisijos darbe.

Kaip sakė I. Makulavičius, Alytaus 
totorių bendruomenė įsteigta 1988 me-
tais, o jai vadovauja nuo 1990-ųjų. Per 
tą laiką nuveikta nemažai darbų, įgy-
vendinti projektai, kurie sustiprino toto-

rių bendruomenę, garsina jos tradicijas 
ir Alytaus rajoną.

Raižiuose veikia bendruomenės na-
mai, atnaujinta mečetė. Ji buvo vienin-
telė sovietmečiu veikusi mečetė Lietu-
voje. Taip pat atnaujinti saulės laikro-
džiai, 2010-aisiais totorių iniciatyva, 
kurią palaikė ir parėmė rajono savival-
dybė, Raižiuose pastatytas paminklas 
Lietuvos kunigaikščiui Vytautui, kuris 
įprasmina bendrą lietuvių ir totorių  is-
toriją, kovas už Lietuvos valstybės ne-
priklausomybę. Neretai Raižių kaimas 
tituluojamas Lietuvos totorių sostine. 
Kaime populiarinamos totoriškos tradi-

cijos, kulinarinis paveldas.
Totorių bendruomenės pirmininkui I. 

Makulavičiui labai svarbios tautos ša-
knys, tradicijų puoselėjimas. Jubiliejų 
švenčiantis vyras svečiams parodė savo 
šeimos genealoginį  medį, kuriame gi-
minės šaknys siekia 1528-uosius metus.

I. Makulavičius užaugo Raižiuose, turė-
jo du brolius ir dvi seseris, pats užaugino 
du sūnus. Jis ypač domisi Lietuvos istori-
ja. I. Makulavičius prisiminė, kad pirmąją 
Lietuvos istoriją perskaitė vaikystėje sirg-
damas, tai buvo 1936 metais išleista Adol-
fo Šapokos Lietuvos istorija.

(Alytausgidas.lt)

Pasveikintas Alytaus totorių bendruomenės 
pirmininkas Ipol i tas  Makulavičius

Totorių bendruomenės pirmininkui I. Makulavičiui (nuotraukoje - ketvir-
tas iš kairės) labai svarbios tautos šaknys, tradicijų puoselėjimas. Jubiliejų 
švenčiantis vyras svečiams parodė savo šeimos genealoginį medį, kuriame 
giminės šaknys siekia 1528-uosius metus

pasakojau apie Lietuvos musulmonų 
problemas. Skirtingų kultūrų ir dvasi-
nių tradicijų taikiam sugyvenimui buvo 
taip pat skirti Lenkijos ir Estijos muftijų 
Tomašo Miśkevičiaus ir Ildaro Mucha-
medšino pasisakymai. Šio forumo metu 
ypatingas dėmesys buvo skirtas ir edu-
kacinių švietimo sistemų, orientuotų į 
asmenybės tobulėjimą, plėtrai islamo 
pasaulyje. (Kitas forumas įvyko Mekoje 
2016 metų gruodį). 

Dalyvavimas Londono forume padė-

jo užmegzti gerų ryšių su islamiškomis 
organizacijomis. Renginio metu gimė 
idėja sukurti Europos musulmoniškojo 
paveldo fondą. Ši idėja jau davė pirmąjį 
rezultatą: liepos 11-ąją Rytų Londono 
mečetėje įvyko Europos musulmonų 
paroda, skirta Bosnijos musulmonų 
genocido dvidešimtmečiui. Atidarant 
renginį dalyvavo vietos valdžios organų 
atstovai, religinių organizacijų nariai, 
masinės informacijos priemonėse pa-
sirodė gerų atsiliepimų. Šioje parodoje 
būta ir Lietuvos totorių eksponatų – 

XIX a. ulono munduras, senovinis Ko-
ranas, rankraštiniai chamailai ir kitabai. 
Anglai buvo nustebę, kad ir Lietuvoje 
gyvena musulmonų. Ši aplinkybė dar 
sykį parodo, kaip nepakanka informa-
cijos apie Lietuvos musulmonus ir kaip 
mes turime save pristatyti. 

2016 metų gegužės 9 – 12 dienomis 
dalyvavau tarptautinėje ulemų – islamo  
žinovų – Tarptautinėje konferencijoje 
Džakartoje. Konferencija buvo paties 
Indonezijos prezidento Joko Widodo 
globojama. Indonezija pasižymi didele 

Muftijus Romas Jakubauskas: “Santykių su kitų valstybių musulmoniškomis 
organizacijų užmezgimas – būtinybė Lietuvos musulmonams“

(Atkelta iš 1-o pusl.)
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Geriausi krašto kūrėjų darbai pasiliko Varėnoje

etnokultūrine įvairove. Iš 280 milijonų 
šalies gyventojų 250 milijonų, t.y. apie 
90 proc., išpažįsta islamą, ir tai paverčia 
Indoneziją šalimi su pačia didžiausia 
musulmoniška bendruomene pasaulyje. 
Tai – puiki šalis, su turtingu kultūriniu ir 
istoriniu paveldu, unikaliu gamtos gro-
žiu. Konferencijoje dalyvavo ir Baltaru-
sijos musulmonų muftijus Abu Bekiras 
Šabanovičius. Indonezijos musulmonai 
su dideliu susidomėjimu klausėsi mūsų 
informacijos apie Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės musulmonus, apie tai, 
kad musulmonai šių dienų Lietuvoje ir 
Baltarusijoje yra išsaugoję savą religiją 

ir tradicijas, kad yra išlikusios senos ir 
pastatytos naujos mečetės.

Derybų metu Indonezijos pasiunti-
nybė pasiūlė priimti iš Lietuvos keletą 
studentų per metus mokytis Indonezijos 
universitetuose. Jiems būtų mokama 
stipendija. Studentų mainai labai nau-
dingi, ypač mūsų jaunimui, o pas mus 
būtų mokęsi studentai iš kitų šalių. Juk 
Baltijos aviacijos akademijoje mokosi 
iš Indonezijos ir Malaizijos.

Man pasisekė pabuvoti ir Malaizijoje, 
kur buvau susitikęs su islamiškų halialio 
reikalų skyriaus vedėju. Rezultatas – atsi-
rado galimybė bendradarbiauti su Malai-

zijos pasiuntinybe, esančia Varšuvoje.
Pastaruoju metu užsimezgė geri ryšiai 

su Omano sultonatu. Vilniaus rotušėje 
buvo surengta paroda apie šio sultona-
to musulmonų gyvenimą. Būtų gerai ją 
pakartoti Kaune. 

Tokios išvykos, parodos, dalyvavi-
mas tarptautinėse konferencijose ir fo-
rumuose plečia informaciją apie mūsų 
musulmonų bendruomenę, stiprina ry-
šius su musulmonišku pasauliu, padeda 
atgaivinti ir vystyti islamą mūsų respu-
blikoje. 

- Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Galimas Sitdykovas

ADOMAS TARASKEVIČIUS                                      
Kol prekybininkai ir liaudies meistrai iš visos Lietuvos 

tris dienas šurmuliavo tradicinėje Vilniaus Kaziuko mugėje, 
Varėnos krašto tautodailininkų ir amatininkų geriausi darbai 
buvo pristatyti Varėnos kultūros centro Kino ir parodų salėje, 
kur penktadienį buvo atidaryta Varėnos krašto kūrėjų darbų 
paroda „Auksalio kupkas“.

Parodoje, kuri veiks iki kovo 26 d., savo darbus pristato 
keramikė iš Maksimonių kaimo Rūta Indrašiūtė, Zoja Gavė-
nienė iš Varėnos miesto, juostų audėja iš Ašašninkų kaimo 
Marijona Tamulevičienė, Liusė, Valdas ir Ernestas Gaidu-
kevičiai iš Subartonių, pristatantys Lietuvos totorių liaudies 
meno kūrinius, raštus bei atkreipę dėmesį, kad Krymo totoriai 
net iškeliavę iš tėvynės nepamiršo savo tradicijų. Savo darbus 
taip pat pateikė dailininkė, keramikė Rita Zlatkutė, gyvenanti 
Varėnoje, mezgėja, nėrinių meistrė Daiva Petruškevičienė iš 
Tolkūnų, varėniškis tapytojas Albertas Lisovskis, tapytoja, 
taip pat varėniškė Irena Žukauskienė, drožėjas, mozaikos ir 
metalo plastikos meistras varėniškis Vytautas Baublys, šiau-
dinių sodų pynėja, floristė Laima Saviščenkienė iš Merkinės, 
floristė Eugenija Bakšienė iš Varėnos, juostų pynėja Saulė 
Lazaravičienė iš Panočių, drožėjas Valdas Vidūnas bei rank-
darbių iš vilnos meistrai Onutė ir Algirdas Guntulioniai iš 
Varėnos, kalvis Stasys Truncė iš Andriūnų kaimo, riešinių 
meistrės Rimutė Grinkevičiūtė-Subačienė ir Danutė Blažulo-
nienė iš Valkininkų, kalvis Eimantas Venius iš Varėnos ir taip 
pat varėniškis skulptorius, drožėjas Algirdas Juškevičius.

Renginio metu kalbėjęs A. Juškevičius atkreipė dėmesį, 
kad kovo mėnuo liaudies meistras – pats darbymetis, kadangi 
jų laukia ne viena mugė. Jis taip pat paragino susirinkusiems 
dovanoms rinktis būtent liaudies meistrų gaminamus daiktus, 
o ne ieškoti dovanų parduotuvėse.

Liaudies menininkus sveikinęs rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Alvydas Verbickas palinkėjo, kad šios 
dar gyvos tradicijos nuvilnytų ne tik per Lietuvą, bet ir už jos 
ribų.  Jo pavaduotoja V. Miškinienė pastebėjo, kad jau atsi-
randa nauja karta, kuri perima tradicijas ir, tikėtina, jas tęs.

Seimo narys Vidas Mikalauskas teigė esą simboliška, kad 
kuomet šurmuliuoja Kaziuko mugė, varėniškiai turi galimybę 
solidžiausius Varėnos krašto kūrėjų darbus pamatyti čia ir jie 
neiškeliavo į Vilnių.

Parodoje „Auksalio kupkas“ taip pat demonstruojami ir 

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vaini-
kėlis“ rajoninio turi 17 dalyvių darbai. Visi parodos dalyviai 
buvo apdovanoti rajono mero padėkomis. 

Renginyje koncertavo Varėnos kultūros centro Valkininkų 
filialo moterų ansamblis „Santaka“ (vad. Aldona Japertienė) 
bei Varėnos kultūros centro vaikų folkloro ansamblis (vad. 
Lina Būdienė).

Paroda „Auksalio kupkas“ organizuojama siekiant atskleis-
ti ir pagerbti talentingus meistrus, palaikyti gyvybingas ir gai-
vinti nykstančias liaudies dailės ir amatų tradicijas Varėnos 
rajone. Joje galima išvysti vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, 
dailė) ir taikomojo (tekstilė, keramika, pynimas, taikomieji 
medžio darbai, kalvystė, juvelyrika, paprotinė dailė-margu-
čiai, sodai, verbos) meno bei liaudies dailės kūrinių.
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JONAS RUMŠA                              
- Kas buvo Jūsų tėvai? 
- Mano tėvai buvo paprasti bemoks-

liai žmonės. Savo nieko neturėjo, ei-
davo pas ūkininkus uždarbiauti. Tėtės 
gimtinė – Aukštadvaris Trakų rajone, 
o mama gyveno Raižių kaime Alytaus 
rajone. Šis kaimas žinomas Lietuvoje 
kaip nuo seno totorių gyvenama vieta. 
Abu tėvai buvo totoriai. 

Senelio šeima buvo labai didelė, ke-
turi sūnūs ir šešios dukros, gyveno labai 
vargingai. Bėda viena nevaikšto. Sene-
lis jaunas mirė, dengdamas stogą nukri-
to ir užsimušė. Tėtis, grįžęs iš carinės 
kariuomenės, 1912 m. išvažiavo į Ame-
riką. Dirbo Fordo gamykloje. Kokius 
metus pabuvęs tėtis atsikvietė brolį. 
Mama į Ameriką išvyko, kai iki Pirmo-
jo pasaulinio karo buvo likę du ar trys 
mėnesiai. Visi gyveno Harrisono mies-
te, Naujojo Džersio valstijoje. Tiksliai 
nepasakysiu, kada tėvai apsivedė. 1921 
m. jiems gimė sūnus Jonas. Jis už mane 
buvo šešeriais metais vyresnis. 

Prieš man gimstant tėtis 1925 m. at-
važiavo į Lietuvą pasisvečiuoti. Apspito 
giminės, pradėjo įkalbinėti grįžti visam. 
Pats tėtis irgi labai norėjo grįžti. Jis daž-
nai kartodavo, kad jo tik šešėlis Ameri-
koje, o jis visas Lietuvoje. Su savo vy-
resniuoju broliu nusipirko dvarą ir aštuo-
niasdešimt hektarų žemės, nes vienam 
tada tokio dydžio žemės negalima buvo 
pirkti. Dvaras buvo Radomislės kaime, 
aštuoni kilometrai nuo Aukštadvario. 
Tačiau visam laikui tėtis į Lietuvą grįžo 
1931 m., o mes su mama – kitais metais.

- Kokia buvo Jūsų vaikystė jau Lietuvoje?
- Po metų pradėjau lankyti pradžios 

mokyklą. Kai grįžome iš Amerikos aš ki-
taip nemokėjau kalbėti, tik angliškai. Be 
to, buvau gražiai aprengta, labai išsisky-
riau iš kitų kaimo vaikų. Jie mane apspis-
davo, žiūrėdavo išvertę akis, o aš jų bijo-
jau. Grįžusi namo verkdavau, sakydavau, 
kad aš neisiu į tą mokyklą, nesimokysiu 
tos kalbos (lietuvių-aut. past.). Tačiau po 

truputį, po truputį aš pradėjau draugauti su 
mergaitėmis. Tada mergaitės mokykloje 
ratelius ėjo, dainavo. Man patiko. Aš labai 
greitai išmokau ir lietuviškai, ir lenkiškai. 
Mes gyvenome savotiškame paribyje. 
Nuo mūsų kaimo į Aukštadvario pusę 
žmonės kalbėjo lenkiškai, o į Stakliškių 
pusę buvo lietuviški kaimai. Beje, brolis 
irgi nemokėjo lietuviškai. Aukštadvario 
progimnazijoje gavo lietuvių kalbos pa-
taisą, kitus dalykus mokėsi labai gerai. 
Vasarą pasamdė mokytoją studentą, kalbą 
brolis išmoko gerai.

Tėtis labai rūpinosi ūkiu. Kapitališkai 
suremontavo gyvenamąjį namą, ūkinius 
pastatus. Pusę namo tėvai paskyrė mo-
kyklai ir butui mokytojams. Anksčiau 
nedidelė mokyklėlė glaudėsi kaime pas 
žmones. O kitame namo gale mes gy-
venome. Ten baigiau keturias klases. 
Paskui mokiausi  Aukštadvario progim-
nazijoje. Gimnazijos arti namų nebuvo. 
Prasidėjo karas. Tėtis sako: „Palauk, pa-
sibaigs karas, tada ir baigsi“. 

- Kaip prisimenate karą?
- Iki karo dar buvo 1940-ieji. Užėję 

sovietai žemę atėmė, paliko penkis hek-
tarus. Naciams okupavus Lietuvą, žemę 
grąžino buvusiems šeimininkams. 1944 
m., grįžus sovietams, prasidėjo siaubingi 
laikai. Mūsų ūkis buvo didelis, kelioli-
ka karvių, keturi ar penki gražūs arkliai. 
Pasirodę pirmieji sovietiniai kareiviai 
karves ir arklius išvarė į frontą. Žąsis, 
kalakutus, viską, kas gyva, iššaudė ir 
išsivežė. Perėjo per visą mūsų namą, 
per visas spintas, per visus stalčius. Kas 
jiems patiko – viską pasiėmė. Mes liko-
me be nieko. Žemę vėl išdalino. Naujoji 
valdžia pradėjo reikalauti prievolių, pri-
statyti kokį tai kiekį grūdų. Bet tėtis nei 
sėjo, nei pjovė, nes nebuvo kuom apdirb-
ti žemę. Už duoklių nevykdymą tėtį už-
darė į kalėjimą. Tai buvo 1945-ieji metai. 
Pinigų irgi neturėjome. Aš kelias kėdes 
kaimynams iškeičiau į grūdus ir prista-
čiau kiek reikėjo valdžiai. Tėtį išleido.

- Bet tai neišgelbėjo nuo Sibiro?
- Tai buvo 1949 m. kovo 27 d., sekma-

dienis. Aš tuo metu gyvenau ir dirbau 
įvairius darbus Vilniuje, nes kaime nebu-
vo ką veikti. Į namus atvažiavo karinin-
kas su keliais kareiviais. Vietinių stribų 
nebuvo. Geras žmogus tas karininkas 
buvo. Mama sėdėjo, verkė: „Man nie-
ko nereikia, gal aš mirsiu ten“. Kareivai 
sakė: „Mamaša, tau visko reikės, jeigu 
pati nesinaudosi, tai iškeisi į duoną“. 
Tie kareiviai viską sudėjo, o karininkas 
leido paimti siuvimo mašiną, tik pasakė, 
kad reikia išardyti, suvynioti, nes tokių 
daiktų vežtis negalima. Mama nebuvo 
siuvėja. Kai maža buvau, man pasiūdavo 
suknelių. Tremtyje vyrams marškinius 
siūdavo. Visi gyrė, kad labai patogūs 
marškiniai. Leido paimti ir sieninį lai-
krodį. Didelis, gražus laikrodis buvo.

O mane enkavedistai surado Vilniuje, 
liepė ruoštis, atseit, tėvai laukia Vilniaus 
geležinkelio stotyje. Tačiau taip nebuvo. 
Tėvus į vagoną įsodino Rūdiškėse. Mane 
nuvežė į priešais Lukiškių aikštę esan-
tį MGB pastatą ir uždarė pusrūsyje. Ten 
daug žmonių buvo iš miesto. Visą nak-
tį mus išlaikė. Ankstyvą rytą susodino į 

J. Stalino mirties dieną Lietuvos totorė Sibire iš džiaugsmo šoko
Pernai Lietuvoje paminėtos 75-osios masinių trėmimų pradžios metinės. 1941 m. birželio 14 d. sovietų okupacinė val-

džia pradėjo masiškai tremti niekuo nekaltus Lietuvos gyventojus į tolimus SSRS rajonus, kur jų laukė badas, pažemi-
nimas, sunkus, alinantis darbas ir nežmoniškos gyvenimo sąlygos. Po karo viena po kitos sekė naujos trėmimų bangos. 
Tarp tremiamų buvo įvairių tautybių Lietuvos žmonės: lietuviai, žydai, lenkai, vokiečiai, rusai, baltarusiai, totoriai...

Tremtį patyrė ir Lietuvos totorė Felicija Chaleckienė kartu su savo tėvais Aleksandru ir Sofija Jasinskais. Dabar 
jai – aštuoniasdešimt devyneri metai. Nežiūrint garbaus amžiaus, Felicija guvi, aštraus proto, puikios atminties, 
įdomi pašnekovė, inteligentiška, nestokojanti humoro jausmo. Šiandien ji kartu su dukterimi Eugenija gyvena 
Vilniuje nedideliame jaukiame naujos statybos bute, kur ir vyko mūsų pokalbis.

Felicija Chaleckienė. Jono Rumšos 
nuotr.



Nr. 1–4 (160–163)
2016 m. sausis–gruodis 7

sunkvežimius, liepė nekalbėti, nesijuokti, 
nedainuoti, tarsi mus imtų juokas ir noras 
dainuoti. Aplink sėdėjo kareiviai ginkluoti 
automatais. Nuvežė į stotį. Tačiau stotyje 
ešelono nebuvo. Tada pasuko į Lentvarį. 
Ten irgi ešelono nerado. Pagaliau atvykus 
į Panerių stotį mūsų laukė gyvuliniai vago-
nai ir tolima kelionė į nežinią.

Vagonas, į kurį mus patalpino, buvo 
pilnas žmonių. Ant gultų gulėjo žmo-
nės, po gultais sukrauti maišai su daik-
tais ir maisto atsargomis. Laisvų vietų 
nebuvo. Be manęs, į tą patį vagoną įkėlė 
du vaikinus ir dvi merginas studentus. 
Mes, penkiese, glaudėmės aplink ge-
ležinę krosnelę, vadinamąją buržuiką 
vidury vagono. Rodos, Minske iš mūsų 
vagono pabėgo vienas senukas, tai aš ir 
viena studentė jo gultą užėmėme.

Ešelone žmonės buvo iš Trakų ir Vil-
niaus rajonų. Iš Vilniaus rajono buvo 
lenkai. Beje, kai 1956 m. iš tremties 
pradėjo leisti namo, daugelis lenkų 
tremtinių išvyko gyventi į Lenkiją.

- Brolis išvengė tremties?
- Brolis pats pasirinko savo likimą. 

Artinantis sovietinei armijai, jis pa-
sitraukė į Vakarus, laimingai pasiekė 
amerikiečių okupacinę zoną Vokietijo-
je. Be jokių kliūčių gavo leidimą išvykti 
į Ameriką, nes turėjo dokumentus, kad 
gimęs ten. Buvo labai gabus, po karo 
baigė technikos mokslus, dirbo svarbų, 
gerai mokamą darbą. Vedė prancūzę.

Dar būdami tremtyje, susiradome vie-
ni kitus. Brolis į Sibirą mums siųsdavo 
siuntinių, kurie buvo didelė paguoda. 
Atsiųsdavo drabužių, įvairios medžia-
gos, skarelių. Keisdavome į maisto pro-
duktus, parduodavome.

- Kiek truko kelionė į tremties vietą?
- Kelionė truko apie dvi savaites. Jos 

metu šiek tiek maitino. Kartą per dieną 
duodavo sriubos. Aš nieko savo neturė-
jau. Viena lenkė man davė sūrio. 

Ešelonas sustodavo tik didelėse stoty-
se. Tuo metu buvo galima nueiti vandens, 
po vagonu, kurį apstodavo ginkluoti ka-
reiviai, atlikti gamtinius reikalus. Vagone 
tokios galimybės neturėjome.

Man nedavė ramybės klausimas, ar 
važiuoja tėvai. Pasiteiravau karininko, 
lydėjusio ešeloną. Jis savo ruožtu, pa-
klausė, iš kokio rajono tėvai. Iš Trakų. 
„Iš Trakų rajono čia nieko nėra“, - atsa-
kė. Melavo. Buvo daug iš Trakų rajono. 
Kažkurią dieną, ešelonui sustojus kaž-
kokioje stotyje, aš nuėjau vandens. Vie-
na mergaitė mane pažino, vardu pašau-

kė. „Ar žinai, kad tavo tėvai čia kitame 
vagone važiuoja?“, - paklausė. Sakau, 
nežinau. Grįždama atgal su vandeniu, 
sustojau prie tėvų vagono, truputį pa-
kalbėjome. Nusiraminau – tėvai važiuo-
ja, visi kartu būsime.

Mūsų kelionė baigėsi Užuro mieste, 
kuris buvo ir rajono centras, Krasno-
jarsko krašte.

- Bet tai dar nebuvo kelionės pabaiga?
- Atvykus tarp tremtinių pasklido 

gandas, kad į vietas išsiuntinės vago-

nais. Aš pagalvojau, kad su tėvais vėl 
išsiskirsiu. Neturėjau jokių daiktų. Tik-
tai patalynę, pagalvę ir rūbus. Nepaste-
bimai prislinkau prie tėvų. Nesvarbu, 
kur veš, bet būsime kartu. 

Atvažiavo jaučiais kinkyti vežimai, ko 
Lietuvoje niekada neteko matyti. Sulaipi-
no žmones ir pajudėjo. Vėliau atsiuntė ir 
mašinų. Mes buvome kaip ir paskutiniai, 
kuriuos išvežė. Nuvežė į Staraja Kuzurba 
kaimą, maždaug už dvidešimties kilome-
trų. Sibiro negalima įsivaizduoti be taigos. 

Felicija kartu su tėvais Aleksandru ir Sofija Jasinskais tremtyje .  Asmeni-
nio archyvo nuotr.

Felicija prie  lūšnos, kurią jos tėvai nusipirko vėlesniais tremties metais. 
Asmeninio archyvo nuotr.
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Tačiau šiose vietose kiek akys užmato tę-
sėsi lygumos. Jokio medelio. Artimiausias 
miškas buvo už keliasdešimt kilometrų. 
Ten žiemą aš, paprašiusi brigadininko ar-
klį, važiuodavau parsivežti malkų. Malkas 
reikėdavo pirkti.

Tarp ištremtųjų buvo jaunimo. Man, 
pavyzdžiui, buvo dvidešimt dveji me-
tai. Kažkas turėjo akordeoną, suren-
gėme šokius. Net vietiniai atėjo į mus 
pažiūrėti iš tolo.

- Kaip jus sutiko vietiniai žmonės?
- Kaip vėliau sužinojome, prieš mus at-

vežant vietiniams gyventojams buvo pa-
sakyta, kad atveš banditų, nereikia su jais 
bendrauti, kalbėtis. Pirmomis dienomis į 
mus žiūrėjo iš tolo. Paskui apsižiūrėjo, 
suprato, kad tai netiesa. Senukai, šeimos 
su vaikais, normalūs žmonės. Pradėjo 
moterys nešti mums pieno, bulvių.

Tiesa sakant, tremtiniai lietuviai bent 
pirmam laikui buvo gerai apsirūpinę iš 
namų. Atsivežė ir rūkytos mėsos, ir mil-
tų, bidonus lydyto sviesto, medaus. Ma-
no tėvai nebuvo pasiruošę, tai atvažia-
vo be nieko. Keitėme daiktus į maisto 
produktus. Vietiniams net rankšluosčiai 
turėjo aukso vertę. 

- Taigi, kaip ten atrodė gyvenimas?
- Žmonės nieko neturėjo, gyveno la-

bai skurdžiai. Prieš karą pasiturinčius 
valstiečius ištrėmė į dar tolimesnius ra-
jonus. Jų namai liko tušti. Moterys karo 
metais tuos bešeimininkius namus ardė 
malkoms. Taip pusę kaimo ir sukūreno. 
Viskas buvo paimta frontui. Arklių ne-
liko. Jie irgi buvo paimti į frontą. Tie-
sa, kiekviena šeima turėjo karvę, kuri ir 
gelbėjo nuo bado. 

Kaime po karo vyrų, galima sakyti, 
nebuvo. Iš fronto grįžo kokie penki ar 
septyni ir tie patys be rankų, be kojų. 

Kaime buvo parduotuvė, tačiau išsky-
rus degtinę, druską ir kalkes, daugiau 
nieko joje nebuvo. Jokių maisto pro-
duktų. O kalkes vietiniai žmonės nau-
dojo blakėms namuose naikinti. Kaime 
nebuvo nė vieno šulinio. Žmonės nau-
dojo netoli kaimo upės vandenį. 

O degtinės vietiniai ir patys pasiga-
mindavo. Bet ji buvo kažkokia šlykšti, 
spalva panaši į kavą. Vėliau lietuviai 
juos išmokė gaminti gerą naminę degti-
nę iš kvietinių grūdų. Beje, apie kviečius. 
Sibiro žemė derlinga. Gražūs kviečiai 
užaugdavo. Nuėmus derlių suveždavo į 
elevatorių, kalnai grūdų po atviru dangu-
mi. Pradėdavo kaisti, užsidegdavo. Trak-
toriais išsklaidydavo, didžiuliai kiekiai 
puikaus derliaus nueidavo perniek.

Žiemos ten prasidėdavo spalio pabai-
goje – lapkričio pradžioje ir tęsdavosi 
iki gegužės. Apie oro temperatūrą nieko 
nepasakysiu, nes termometrų mes netu-
rėjome. Oras sausas, todėl Sibiro šaltis 
neatrodė labai baisus. Tiesa, sniego pri-
versdavo iki krūtinės. Vasaros labai karš-
tos ir sausos, lietus praeidavo nedažnai.

- Kur jus apgyvendino?
- Apgyvendino po kelias šeimas vie-

name kambaryje. Iš pradžių mes gyve-
nome kartu su dviem šeimomis iš mūsų 
valsčiaus. Viena turėjo du vaikus, kita 
– tris. Labai nepatogu buvo. Tie vaikai 
maži,dažnai verkia. Po kiek laiko išėjo-
me gyventi kitur. Paskui išsikraustėme 
į dar kitą vietą pas vieną moterį. Lovų 
nebuvo. Iš plonų berželių tėtis sukalė 
gultą. Ant jo su mama ir miegodavo-
me. Pakui nusipirkome tokią lūšną. Tas 
namukas – vienas kambarys ir didelė 
krosnis duonkepė. Mano tėtis buvo la-
bai nagingas. Ant lubų pripylė žemių, 
uždengė beržinėmis kartelėmis, padarė 
savotišką stogą. Lietaus vanduo nepa-
tekdavo į vidų. Buvo gerai, mes gyve-
nome atskirai. 

- Kokius darbus teko dirbti tremtyje?
- Ten buvo kolchozas. Iš pradžių jis 

vadinosi kažkaip kitaip, vėliau jam 
suteikė J. Stalino bendražygio G. Ma-
lenkovo vardą. Netrukus po atvykimo 
pradėjo skirstyti į darbus. Mane pasky-
rė traktoriaus prikabinėtoja. Traktorius 
buvo senoviškas, vos važinėjo. Baigus 
darbą reikėjo traktorių nuvalyti, atnešti 
vandens į karbiuratorių.

Tėtis sargavo avių fermoje. Kolcho-
zas laikė kelis tūkstančius avių. Vėliau 
jį perkėlė į bityną. Jis buvo toli nuo kai-
mo. Ten tėtis ir nakvodavo. Mama dirbo 
grūdų sandėlyje. Rankomis reikėjo suk-
ti arfą, pakrauti grūdus į mašiną, vežti į 
elevatorių, iškrauti. 

Man teko ir kitus darbus dirbti. Ten 
rugių nesėjo. Bet tą metą buvo pasėta. 
Per rugiapjūtę moterims reikėjo rišti ru-
gių pėdus. Norma per dieną buvo, ge-
rai neatsimenu, 700 ar 800 pėdų surišti. 
Pirmą dieną surišau 27 pėdas. 

Vėliau mane ir kitą merginą siuntė į 
kiaulidę dirbti. Aš pasakiau, kad namie pas 
tėvus kiaulių nešėriau, tai čia tikrai nešer-
siu. Iškvietė komendantą, grasino Šiaure, 
kolchozo pirmininkas daužė kumščiu į 
stalą, sakė: „eisi“. Aš savo – neisiu. Vis 
dėlto jie nusileido, paskyrė apskaitininke 
traktorininkų brigadoje. Turėjau apskai-
čiuoti jų darbą per dieną. O ariamo lauko 
vagų ilgis – du kilometrai. Šienapjūties 

metu reikėjo apskaičiuoti šieno kiekį. Ten 
šieną vietoje kraudavo į didelius kūgius. 
Žiemą kūgį prie traktoriaus prikabina ir 
parvelka į fermą.

Paskui mane paskyrė dirbti į kontorą, 
nes gerai mokėjau rusų kalbą. Po kurio 
laiko atvyko laisvai samdoma moteris iš 
Minsko, tai mane atleido ir įdarbino ją. Ji 
padirbo gal kokius tris mėnesius ir din-
go. Kasoje pasigesta pusantro tūkstančio 
rublių. Pirmininkas susirinkime manęs 
viešai atsiprašė ir grąžino į kontorą.

- Už darbą mokėjo?
- Pirmus metus už darbą nieko nemo-

kėjo. Mums labai sunku buvo, nes nie-
ko valgomo neatsivežėme. Keisdavome 
daiktus į miltus, pieną, bulves. Paskui 
pradėjo šiek tiek atlyginti. Už vieną 
darbadienį duodavo 250 gramų grūdų. 
Norma buvo 30 darbadienių per mėnesį. 
Jokių poilsio dienų neturėjome. O pini-
gais visiškai nieko nemokėjo. Kaime bu-
vo malūnas. Mes pasivogdavome grūdų 
ir tokiu būdu gelbėdavomės nuo bado. 
Beje, malūnininkas buvo lietuvis. Kas 
turėjo pinigų, pirko karvę. Vėliau ir mes 
per pusę su kita šeima įsigijome karvę. 
Paskui išsiauginome telyčiukę, kurią pa-
siėmė ta šeima, o mums liko karvė. Ta-
da pasidarė lengviau. Mama sumušdavo 
sviesto. Vyrai sukalė sviestamušę. Labai 
nagingi buvo, viską padarydavo.

Vėliau pradėjo mokėti pinigais ir 
daugiau grūdų duodavo. Po J. Stalino 
mirties pasidarė visai kitas gyvenimas. 
Mes su tėčiu tris tonas grūdų gaudavo-
me metų gale. Kviečiai gražūs. Paršiu-
ką auginome. Užsiauginti didelę kiaulę 
neapsimokėjo, nes paskerdus reikėjo 
nulupti odą ir atiduoti valdžiai. Vietiniai 
dėl to kiaulių neaugino. 

Drabužių trūko. Žiemą vienintelis 
drabužis – vatinės kelnės ir vadinamoji 
šimtasiūlė. Iki J. Stalino mirties nelei-
do niekur išvažiuoti. Paskui galėjome 
išvykti toliau, bet pirkti ten nebuvo ko. 

- Kokio režimo turėjo laikytis trem-
tiniai?

- Oficialus mūsų statusas buvo spe-
cpereselency (liet. – specpersikėlėliai). 
Iš pradžių režimas buvo labai griežtas. Iš 
kaimo niekur neleisdavo išeiti. Kas trys 
dienos iš rajono centro atvažiuodavo ko-
mendantas tikrinti. Reikėdavo pasirašyti. 
Vėliau režimas silpnėjo. Po J. Stalino 
mirties komendantas iš viso retai pasiro-
dydavo. Pradėjo leisti nuvažiuoti į rajono 
centrą Užurą apsipirkti, nes kaimo par-
duotuvėje nieko nebuvo. Ir tai reikėdavo 
gauti komendanto leidimą. Jis išduodavo 
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popieriuką, kad leidimas duotas, nes mes 
dokumentų neturėjome.

Einant laikui, režimas silpnėjo. Aš 
buvau nuvažiavusi net į Taškentą aplan-
kyti pusbrolius, kurių šeimos ten pasi-
traukė iš Lietuvos per Pirmąjį pasaulinį 
karą ir ten liko. Pusbroliai man nupirko 
traukinio bilietą. 

- O kaip sutikote žinią apie J. Sta-
lino mirtį?

- Kolchozo kontoroje buvo radijo taš-
kas. Žmonių namuose radijo taškus įvedė 
baigiantis mūsų tremties laikui. Kitokių 
radijo aparatų niekas neturėjo. Per radijo 
tašką ir sužinojome apie J. Stalino mirtį. 
Tą dieną visus sušaukė į kolchozo kon-
torą. Klausėmės kalbų ir vis prunkštelė-
davome, kad jau, ačiū Dievui. Vietinės 
moterys verkė. Tiesa, senos neverkė, bet 
jaunos tai kukčiojo. Paskui nuėjome pas 
vieną draugę ir ten iš džiaugsmo šokinė-
jome. Džiaugėmės, kad dabar važiuosi-
me namo. Bet mūsų džiaugsmas greitai 
išblėso. Niekur mes neišvažiavome ir 
jokių lengvatų nesulaukėme.

- Kada grįžote į Lietuvą?
- Tuo metu aš dar ištekėjau. Mano vy-

ras Aleksandras Chaleckas iš Raižių kai-
mo. Jų šeimą – tėvus, dvi seseris ir brolį 
– ištrėmė į miškus, į Ust-Abakaną. Alek-
sandras dirbo dideliame medienos kom-
binate. Išvažiavau gyventi pas vyrą, dėl 
ko labai papiktinau kolchozo vyr. buhal-
terį. Išgyvenome ten porą metų. Juos iš-
leido anksčiau. Mus irgi išleido, bet be 
teisės grįžti į Lietuvą. Vyras grįžo metais 
anksčiau, o aš 1956 m. ar 1957 m. Tačiau 
tėvai liko tremtyje. Seni žmonės, kaip jie 
ten gyvens. Pensijos tai nemokėjo.

Grįžę apsistojome Grigiškėse pas mano 
pusseserę, mano tėčio sesers dukrą. Aš 
nutrempiau visus slenksčius, prašydama, 
kad leistų tėvams grįžti į Lietuvą. Paskui 
galų gale juos iš ten išleido ir jie grįžo. 
Bet gyventi Lietuvoje teisės neturėjo. Vėl 
kančių keliai dėl tėvų priregistravimo. 
Prašymai nepadėjo. Vieną kartą pasakiau: 
„Vežkite juos atgal, jeigu jie tokie dideli 
priešai. Bet daugiau nėra kam juos prižiū-
rėti, kol jie čia, bus pas mane“.

Vyras dirbo Rudaminoje pašto viršinin-
ku. Ten turėjome kambarį. Po kiek laiko 
gavome leidimą priregistruoti tėvus.

- Kartu ir gyvenote?
- Mes sunkiai vertėmės. Kaip minėjau, 

tėvai pensijos negavo. Mums dvi dukros 
gimė. Brolis pasiūlė, kad sutiktų paimti 
tėvus į Ameriką. Jie apie dvidešimt metų 
gyvenę ten, kaip ir piliečiai. Bet ar išleis? 
Buvę Sibire, tokie dideli priešai. Pirmą 
prašymą atmetė. Advokatas patarė rašyti 
ir rašyti. Vieną dieną skambina pasų sta-
lo viršininkas: „Atėjo leidimas išvažiuoti 
tėvams“. Brolis nupirko lėktuvo bilietus. 
Išlydėjome juos į Maskvą 1964 m ar 
1965 m. Daugiau savo tėvų nemačiau. 
Tik laiškais susirašinėjome. Tėtis mirė 
1971 m. Jam buvo 87-eri metai. Brolis 
mirė 1973 m., būdamas 52-jų metų. Po 
dviejų metų, sulaukusi 79-erių, mirė ma-
ma. Visus pakirto infarktas.

- Kaip susiklostė tolesnis Jūsų gy-
venimas?

- Kurį laiką dirbau kolchoze apskaiti-
ninke. Vėliau mane pakvietė dirbti se-
kretore į Rudaminos vidurinę mokyklą. 
Mokykla buvo didelė, trikalbė – lietu-
vių, lenkų ir rusų kalbomis. Iki pensijos 
ten ir dirbau. Vyras po darbo pašte dirbo 
Vilniaus paukštyne. Mirė 1987 m.

Perspausdinta iš leidinio „Tautinių 
bendrijų naujienos“ 2016, Nr. 3, (58).

ONA MALAŠKEVIČIENĖ
Trečiojo amžiaus kultūros pažinimo ir me-
no fakulteto dekanė

Vienintelis Lietuvos totorių muziejus 
Varėnos rajone Subartonyse sulaukia vis 
daugiau lankytojų.  Muziejus atšventė sa-
vo veiklos 10-metį. Jubiliejaus proga mu-
ziejui  buvo padovanotas muhiras, kuris 
70 metų kabojo lietuvės išeivės šeimoje 
Kanadoje, o ponia Liusia Gaidukevičienė 
buvo pagerbta ir įvertinta, kaip vieninte-
lio Lietuvos totorių muziejaus įkūrėja.

Pasak muziejaus įkūrėjos Liusios, nuo 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuvoje gyve-
nantys totoriai, lig šiol išsaugoję savo 
religiją – islamą ir protėvių kultūros pa-
veldą. „Mums buvo labai svarbu sužinoti 
mūsų gilias šaknis. Kiekvienoje šeimoje 
vis dar atsirasdavo kokių nors rytietiškais 
motyvais puoštų įmantrių indų, baldų. Pa-
mačiau, kad visa tai negrįžtamai nyksta.  
Kaip ir lietuvėms, taip ir totorėms dar-
buose buvo labai svarbu atskleisti savitą 
ornamentą. Be to, įdomi išskirtinė dažy-
mo technika – totorių naudoti dažikliai 
neblunka kone 80 metų. Ir dabar galime 
pasimokyti šio amato.

Jau ne pirmą kartą lankantis muzie-
juje visada žavi L. Gaidukevičienės 
nuoširdumas, malonus bendravimas su 

svečiais ir trykštanti didžiulė meilė savo 
tautai, jos papročiams ir tradicijoms

Nuo XIV amžiaus Lietuvoje įsikūrę 
totoriai, laikui bėgant, prarado didžiau-
sią dvasinę vertybę – etninę kalbą, tačiau 
išsaugojo tautinę savimonę ir religiją – 
islamą. Ji priminė, kad totoriai visapu-
siškai išsilavinę žmonės- jų gretose yra 
ir žurnalistų, ir aukšto rango karininkų, 
artistų, architektų, mokslininkų ir gydy-
tojų. Net ir toks netikėtumas... Lydėjau 
svečius į totorių muziejų ir mano viešnia 
paklausė apie Čarlzą Bronsoną. Liusia 
pasakė , kad jūs klausiate pirmoji. Žinia 
apie Čarzlą Bronsoną kaip tėvynainį pa-
siekė muziejų neseniai. Kol kas jokios 
medžiagos apie Čarlzą Bronsoną muzie-
juje nėra. Muziejus verčia naują atradi-
mų puslapį.

Smalsumo paskatinti internete surado-
me daug straipsnių, kuriuose nagrinėja-
ma Čarzlo Bronsono kūryba, asmenybės 
savitumas (pažintiniu požiūriu ypač įdo-
mus Roger Ebert 1974 metų straipsnis). 
Yra skelbta ir interviu su Čarzlu Bron-
sonu medžiaga. Pabrėžiama ypatinga 
Čarzlo Bronsono – aktoriaus šlovė – ne 
tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. 
Čarzlo Bronsono spaudas yra paliktas 
Holivudo aktorių šlovės alėjoje.

Čarlzas Bronsonas (anglų kalba Char-
les Bronson) – Amerikos televizijos ir 
kino aktorius totorių sąraše nurodomas 
menininkų skyriuje. Šiame sąraše prie 
vardo ir pavardės  yra įrašas apie jo tėvo 
tautybę – Lietuvos totorius (Lipka Ta-
tar). Čarzlo Bronsono biografijose nuro-
doma, kad jo tėvas (anglų kalba Walter 
Bunchinski, vėliau Buchinsky) yra iš 
Lietuvos Druskininkų miesto. Motina – 
lietuvė (anglų kalba Mary, mergautinė 
pavardė Valinsky). Yra įrašų, kad moti-
nos tėvai taip pat lietuviai.

Čarzlo Bronsono pavardė nuo gimimo 
metų Charles Dennis Buchinsky. Ak-
torius gimė 1921 m. ir buvo 11 vaikas 
šeimoje (iš 14 vaikų), buvo labai didelė 
šeima. Gal ir Druskininkuose dar yra gi-
minių ir jie atsilieps ir pateiks įdomios 
medžiagos apie savo giminaičius totorių 
muziejui.

Čarzlas Bronsonas savo asmeniu gar-
sina Lietuvą ir Druskininkus – jo gyve-
nimo keliui pašvęstame straipsnyje įdėta 
Lietuvos žemėlapis ir nurodyta Druski-
ninkų vieta.

Turėkime vilties, kad Čarzlo Bronsono 
tėvo pėdsakų paieškos praturtins muzie-
jų dar vienu totoriu garsinusiu Lietuvą ir 
Druskininkus.

Malonūs  a trad imai  to tor ių  muz ie ju je
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AR LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ ATSKLEIS TOTORIŲ GYVENIMO PĖDSAKŲ?
JONAS RUMŠA                              

Liepos 12 d. Lukiškių aikštė Vilniu-
je uždaryta rekonstrukcijai. Sutvar-
kytą erdvę ketinama vėl atverti 2017 
m. vasarą ar rudenį.

Iš pradžių vykdomi archeologiniai ka-
sinėjimai. Archeologas Olegas Fediaje-
vas tvirtino, kad Lukiškių aikštės terito-
riją istoriškai galima suskirstyti į tris įdo-
mesnius laikotarpius: pirmasis – Turgaus 
aikštė, kuri egzistavo nuo XIX amžiaus 
vidurio; antrasis laikotarpis, prasidedan-
tis nuo XVII amžiaus pradžios, yra susi-
jęs su bažnyčios buvusiais palaidojimais; 
trečiasis, seniausiasis, mena dar Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus, kai 
netoli Lukiškių aikštės buvo apgyven-
dinti totoriai.„XVIII amžiaus planuose 
mes matome Lukiškių dalyje prie Neries 
totorių gyvenamą teritoriją. Čia iš visų 
planų žinome, kad buvo dykra ir mes 
darome prielaidą, kad čia totoriai galėjo 
arklius ganyti ir kažką pamesti, kažką 
nušauti. Ikiistoriniu laikotarpiu, per vi-
sus tuos trejų metų tyrinėjimus čia mes 
nieko neradome, t. y. anksčiau XV am-
žiaus čia nieko nebuvo arba mes nieko 
neradome“, – sakė archeologas.

Papasakoti apie totoriškąjį Lukiš-
kių aikštės periodą, galimus totorių 
gyvenimo liudininkus, kuriuos tiki-
masi rasti aikštės rekonstrukcijos 
metu, paprašėme Lietuvos totorių 
bendruomenių sąjungos pirmininko 
prof. dr. Ado Jakubausko.

Apie Totorių Lukiškes yra rašęs žy-
mus totorių istorijos tyrinėtojas Leonas 
Kričinskis. Jo lenkų kalba parašyta kny-
ga, išleista 1937 m., vadinosi „Vilniaus 
mečetės istorija – monografijos bandy-
mas“. Tai praktiškai vienintelis leidinys, 
skirtas Vilniaus totorių Lukiškėms. L. 
Kričinskis aprašė Lukiškes nuo jų at-
siradimo iki jo gyvenamojo laiko. Tuo 
monografija yra labai vertinga.

Istoriškai totorių Lukiškėmis kažkada 
vadinta teritorija nuo tos vietos, kurio-
je šiandien stovi šv. apaštalų Pilypo ir 
Jokūbo bažnyčia, iki Seimo prieigų. Tai 
buvo labai didelė teritorija. Apie ją yra 
daug įvairių legendų. S. Kričinskis mi-
ni, kad nuo 1501-ųjų metų šią teritoriją 
imta vadinti totoriaus Lukos vardu, ku-
ris čia turėjo žemės. Neatmetama gali-
mybė, kad jo protėviai žemės buvo gavę 
iš didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vy-
tauto. Yra užfiksuotos Lukos palikuonių 
pavardės, kurie taip pat valdė Lukiškes.

Nuo 1558-ųjų metų minima Lukiškių 
mečetė. Ji, keletą kartų perstatyta, be 

abejo, stovėjo ir anksčiau. Tai buvo la-
bai puošnūs maldos namai. XIX a.vidu-
ryje caro valdžia juos nugriovė ir pasta-
tė medinę mečetę, kuri niekuo nesiskyrė 
nuo paprasto gyvenamojo namo, tiktai 
turėjo minaretą. Ji stovėjo iki septinto-
jo praėjusio amžiaus dešimtmečio, kai 
buvo sovietinės valdžios nurodymu nu-
griauta, o taip pat sunaikintos šalia bu-
vusios totorių kapinės.

Lukiškės buvo totorių kaimas. Geriau-
siais laikais jame gyveno 194 totoriai. Tai 
buvo iki švedų antpuolio 1655 – 1660 m., 
per kurį labai nukentėjo ir totoriai. Einant 
amžiams Lukiškės traukėsi tarsi Šagrenės 
oda. Kai buvo statoma mano minėta šv. 
apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, dalis 
teritorijos atiteko jai. Žemė buvo nusavi-
nama arba parduodama. Pavyzdžiui, nu-
sprendusi statyti Lukiškių kalėjimą, caro 
valdžia, naudodama spaudimą, iš totorių 
išpirko žemės sklypą. Beje, caro valdžia 
vis dėlto buvo humaniška, jeigu ją paly-
ginsime su sovietiniu režimu, kuris nau-
dojo tiktai vieną būdą – atimti, represuoti, 
ištremti, nugriauti. XIX a. Lukiškės susi-
traukė iki mums žinomos teritorijos, kuri 
apėmė maždaug tris dešimtines*. O prieš 
Antrąjį pasaulinį karą čia gyveno jau visai 
nedaug žmonių. Užėjus sovietams, dalis 
gyventojų išsigandę represijų išvažiavo, 
pakeitė gyvenamąją vietą. Po karo, gali-
ma sakyti, buvo totoriškų Lukiškių pabai-
ga. Buvo likusi viena Chaleckių šeima.

Taigi, lauksime tyrinėjimų rezultatų. 
Reikia pažymėti, kad iki šiol archeo-
loginių kasinėjimų šioje Vilniaus te-
ritorijoje niekas nedarė. Neatmetama 
galimybė, kad archeologai ras pirmųjų 
totorių stovyklaviečių pėdsakų. Tai ga-

li būti laužavietė, kažkokie rakandai, 
arklių pakinktų, pavyzdžiui, balnų ele-
mentai ir pan. Gali būti vienas kitas pa-
laidojimas. Labai įdomu, ką archeolo-
gai aptiks. Tai labai praturtintų ir mūsų 
bendruomenės istoriografiją, papildytų 
tuos faktus, apie kuriuos mes žinome iš 
L. Kričinskio monografijos.

Kai ši medžiaga buvo parengta spau-
dai, rugpjūčio pabaigoje visuomenė 
buvo informuota, kad Lukiškių aikštėje 
archeologai aptiko kelis šimtus vertin-
gų radinių. Pasak O. Fediajevo, vieni 
vertingesnių archeologine prasme yra 
aikštėje rasti netoliese, Neries pakran-
tėje XV-XVI amžiuose buvusią totorių 
gyvenvietę žymintys radiniai.

„Tai vienas strėlės antgalis, taip pat du 
papuošalai, kurie netinka Lietuvos-Len-
kijos ir Vakarų Europos kontekstui, jie 
yra rytietiški. Tai tik patvirtina istori-
nius faktus. Kaip ir iškėliau tą versiją, 
totoriams reikėjo kažkur treniruotis. 
Kadangi čia buvo dykvietė iki pat XIX 
amžiaus, tai ta dykvietė jiems ir buvo 
patogi treniruotis“, - sakė mokslininkas.

Iš viso detalieji žvalgymo darbai tru-
ko apie pusantro mėnesio. Planuojama 
radinius tyrinėti dar bent pusmetį. Vė-
liau jie turėtų atitekti Lietuvos naciona-
liniam muziejui. Archeologai Lukiškių 
aikštės rekonstrukciją prižiūrės iki pat 
jos pabaigos. Aptikus vertingesnių radi-
nių, darbai gali būti stabdomi.

*Dešimtinė (rus. desiatina) – senovinis ru-
siškas žemės ploto vienetas, lygus 1,0925 ha.

Perspausdinta iš leidinio „Tautinių 
bendrijų naujienos“ 2016, Nr. 3. 

Aleksandras 
Tuhan-Baranauskas

 (1920-1941) 
Žuvo 1941 m. birželio 23 d. pra-

sidėjus sukilimui prieš sovietus. 
Aleksandras Tuhan-Baranauskas iš-
kėlė Lietuvos tautinę vėliavą Kauno 
Jachtklube. Tuo metu buvo sovietų 
kareivių nušautas.

Šiemet Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centras 
nusprendė Kaune ant namo, kuria-
me gyveno Aleksandras, atidengti 
atminimo lentelę, taip pagerbiant jo 
atminimą.

 Numatoma atminimo lentelės ati-
dengimo ceremonija šiemet, rugsėjo 
23 d.
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JONAS RIDZVANAVIČIUS          
Kauno apskrities totorių bendruomenė 

pagerbdama Kauno šachmatų federaci-
jos buvusį prezidentą Romualdą Maka-
vecką pravedė jau dešimtį jo vardo grei-
tųjų šachmatų turnyrus.

Romualdas Makaveckas buvo Lietuvos 
totorių bendruomenių sąjungos pirmas 
pirmininkas, Kauno Politechnikos insti-
tuto docentas, technikos mokslų daktaras, 
dešimtį metų buvo Chemijos pramonės 
mašinų katedros vedėjas, žymus moksli-
ninkas – šilumininkas, aktyviai reiškėsi 
mūsų laikraščio leidime, buvo vienas iš 
trijų mūsų laikraščio steigėjų.

Pravestuose greitųjų šachmatų turnyruo-
se masiškai dalyvaudavo žymūs Lietuvos 
šachmatininkai, o taip pat šachmatinin-
kai iš kai kurių užsienio šalių (Lenkijos, 
Baltarusijos, Latvijos , Danijos, Izraelio, 
Švedijos ir kt.) Visada dalyviams pristaty-
davome tiek Kauno, tiek Lietuvos totorių 
bendruomenes, papasakodavome apie to-
torių veiklą, apie jų indėlį į Lietuvos isto-
riją, pagaliau apie Romualdo Makavecko 
veiklą. Dažnai kalbėdavo R. Makavecko 
buvusieji studentai, auklėtiniai. Šachma-
tininkai prisimindavo Romualdo, kaip 
Kauno šachmatų federacijos prezidento 
nuopelnus. Prie R. Makavecko kauniečiai 
šachmatininkai persikėlė į naują šachmatų 
klubą po S. Dariaus ir S. Girėno stadiono 
tribūnomis, pradėjo veikti Kaune vaikų 
šachmatų mokykla. Tarybiniais laikais 
Romualdas pramušė keliems Kauno šach-
matininkams kelius į užsienio tarptautinius 
turnyrus, kur jie galėjo išpildyti tarptauti-
nių titulų normas. Vyresni šachmatininkai 
gali prisiminti kaip sunku buvo išvykti 
tais laikais į užsienio turnyrus. Taip glo-
bojami R. Makavecko žinomi Lietuvos 
šachmatininkai Algimantas Butnorius, 
Kęstutis Kaunas bei Petras  Ragelis tapo 
tarptautiniais sporto meistrais.

X-asis Romualdo Makavecko vardo 
greitųjų šachmatų turnyras įvyko 2016 
metų rugsėjo 17 dieną, šeštadienį, Kau-
no karininkų ramovėje. Tai jau dešimtas 
toks renginys – turnyras, kuriame daly-
vauja šachmatininkai iš visos Lietuvos, 
ir jau praėjo dešimtis metų nuo Romual-
do išėjimo iš šio pasaulio. 

Šį kartą turnyre dalyvavo 96 žaidėjai iš 
įvairių Lietuvos miestų ir vietovių. Daly-
vavo netgi 94 žaidėjai turintys tarptauti-
nius reitingus ir tik du dalyviai tokių rei-
tingų neturėjo. Gaila, kad šį kartą mažai 
dalyvavo mūsų šachmatininkų totorių, 
tik du. Turnyrui teisėjavo Jonas Ridzva-
navičius vyresnysis ir Algirdas Rauduvė. 
Turnyras vyko 9 ratų šveicariška siste-

ma. Susitikdavo žaidėjai, turintys vie-
nodą taškų skaičių. Kiekvienam žaidėjui 
buvo skiriama po 12 min. pridedant po 5 
sek. kiekvienam padarytam ėjimui. 

Po 9 ratų išaiškėjo nugalėtojai įvairiose 
kategorijose. Jie buvo apdovanoti specia-
liai įsteigtais prizais. Pagrindiniais prizais 
apdovanoti turnyro nugalėtojai. Pirmąją 
vietą užėmė tarptautinis meistras kaunietis 
Tomas Laurušas (reitingas 2491). Jis su-
rinko 8 taškus iš 9 galimų. Jis apdovanotas 
specialia R. Makavecko taure, I-os vietos 
medaliu ir piniginiu prizu. Beje, Tomas 
Laurušas yra šių metų (2016 m.) Lietuvos 
Respublikos šachmatų čempionas. Jis prieš 
kelias dienas buvo grįžęs iš Azerbaidžano 
sostinės Baku, kur vyko Pasaulio šachma-
tų olimpiada, kurioje Tomas atstovavo Lie-
tuvos olimpinę rinktinę. Antrąja – penktąja 
vietomis pasidalijo sporto meistras kau-
nietis Aleksandras Jegorovas (reitingas 
2369), kaunietis Paulius Juknis (2144), 
vilnietis Marius Bieliauskas (2228) ir kau-
nietis Stasys Steponavičius (2218). Visi jie 
atsiliko nuo nugalėtojo vienu tašku ir pagal 
papildomus rodiklius (Bucholco vidutinis, 
Bucholco pilnas, performansas) užėmė 
vietas išvardinta tvarka. Šeštąją – dešimtą-
ją vietomis pasidalijo sporto meistras kau-
nietis Mindaugas Genutis (2238), šiaulietis 
moksleivis Lukas Stauskas (2166), kau-
nietis Tomas Tamošiūnas (2186), sparčiai 
progresuojantis kaunietis moksleivis Pijus 
Stremavičius (1770) ir vilnietis Darius Viš-
kelis (2172). Visi jie surinko po 6,5 taško 
iš 9 galimų. Pagal papildomus rodiklius jie 
užėmė vietas išvardinta tvarka. Moksleivis 
Pijus Stremavičius yra pereitų metų mūsų 
turnyro nugalėtojo Tito brolis. Šiemet Titas 
Stremavičius baigė gimnaziją ir išvažiavo 
mokytis Į Jungtines Amerikos valstijas, to-
dėl mūsų turnyre dalyvauti negalėjo. Visi 
išvardinti šachmatininkai buvo apdovanoti 
atitinkamais piniginiais prizais, o Aleksan-
dras Jegorovas ir Paulius Juknis apdovano-
ti atitinkamai sidabro ir bronzos medaliais.

Toliau prizais buvo apdovanoti šachma-
tininkai, užėmę prizines vietas savo kate-
gorijose. Tarp moterų (mergaičių) pirmąją 
vietą užėmė viešnia iš Danijos miesto Vei-
le Margarita Baliūnienė (1880) surinkusi 
5,5 taško iš 9 galimų. Beje, Margarita savo 
laiku baigė Kauno Politechnikos instituto 
Mechanikos fakulteto Chemijos pramo-
nės mašinų specialybę ir buvo Romualdo 
Makavecko kuruojamos grupės auklėti-
ne. Šiuo metu gyvena Danijoje ir atvyko 
specialiai į šį turnyrą. Tarp moterų antrąją 
vietą užėmė kaunietė moksleivė Guoda 
Perminaitė (1687), taip pat su 5,5 taškais. 
Trečiąja buvo šiaulietė moksleivė Agnė 

Semonavičiūtė (1750) (5 taškai).
Taip pat buvo apdovanoti trys geriausi 

moksleiviai, trys senjorai vyresni nei 60 
metų, trys geriausi senjorai vyresni nei 
70 metų, trys geriausi žaidėjai su tarp-
tautiniais reitingais iki 2000 ir trys ge-
riausi žaidėjai, kurių tarptautinis reitin-
gas nesiekia 1850.

Visi išvardyti dalyviai buvo apdova-
noti atitinkamais prizais, o užėmę pirmą-
sias vietas visose išvardintose kategori-
jose - dar papildomai medaliais. 

Asmeninėmis dovanomis dar apdo-
vanoti geriausiai pasirodę trys jauniausi 
šachmatininkai iki 11 metų amžiaus. 

Reikia pasakyti, jog šis turnyras yra 
užregistruotas tarptautinėje šachmatų fe-
deracijoje FIDE ir bus joje apskaitomas. 
Visiems dalyviams bus skaičiuojami 
greitųjų šachmatų (RAPID) reitingai. Du 
dalyvavę žaidėjai neturintys tarptautinių 
reitingų įgaus savo individualius FIDE 
identifikavimo numerius ir po kelių tokių 
turnyrų gaus savo tarptautinius reitingus.

Uždarymo metu dalyvius sveikino ir 
prizus teikė Kauno apskrities totorių ben-
druomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas 
Šafranavičius, turnyro vyriausias teisėjas 
Jonas Ridzvanavičius vyresnysis ir teisė-
jas Algirdas Rauduvė. Visi dalyviai buvo 
pavaišinti kava, arbata, sausainiais, saldai-
niais, įvairiais buterbrodais. Čia pasireiškė 
mūsų moterys: Liusė Kalkauskienė, Vilė 
Jakubauskienė ir Jūratė  Čirūnaitė.

Savo ruožtu reikia pažymėti, jog iš vi-
sų Lietuvoje vedamų greitųjų šachmatų 
turnyrų, Kauno totorių bendruomenės 
šefuojamas R. Makavecko vardo turny-
ras sulaukia didžiulio šachmatininkų dė-
mesio ir gausaus dalyvių skaičiaus.

X-asis Romualdo Makavecko vardo greitųjų šachmatų turnyras

Turnyro nugalėtojas - Tomas Laurušas
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JUOZAS JANUŠAUSKAS            
(Pabaiga, pradžia Nr. 4-6 (157-159))

Gruodžio mėnesį pas mus į Šują at-
siuntė pasitobulinti jugoslavų leitenan-
tus, o mus išsiuntė į Vladimiro karo mo-
kyklą, kursantais, ant antpečių pakeitėm 
raidę  П į B. Vladimiro karo mokykla 
buvo pačiame miesto centre. Mūsų kuo-
pa susidarė iš trijų būrių, kuriuose tarna-
vo lietuviai, latviai ir estai. Romas buvo 
komjaunuolis,  jį padarė skyrininku, jo 
skyriuje buvau ir aš. Mokyklos viršinin-
kas, gen. Kafelnikovas, gyveno priešais 
mokyklą, kitoje gatvės pusėje, tekda-
vo eiti sargybą prie jo namo. Vienąsyk  
laisvalaikiu valėme ginklus, aš buvau 
užsivilkęs kailinę liemenę ant „gimnas-
tiorkos“ viršaus, nes kareivinėse buvo 
šalta. Tuo metu užėjo generolas Kafel-
nikovas ir, pamatęs mano aprangą, liepė 
tuoj pat nusivilkti liemenę ir daugiau jos 
nedėvėti. O už vidaus statuto pažeidimą 
dar liepė pranešti skyrininkui, kad mane 
nubaustų, skirdamas parą laiko be eilės 
plauti grindis. Kadangi skyrininku buvo 
Romas, man tos baudos neteko atlikti. 

Kuopos vadas buvo vyr. leitenantas 
Isajevas, mane vadinęs „ūsiukais“ (nes 
turėjau ūsus) ir paskyręs savo ryšininku. 
Kiekvieną rytą atsikėlęs eidavau į ūkio 
kuopą, į arklides, nes reikėjo  valyti ir 
prižiūrėti jo arklį, kad gražiai atrodytų. 
Isajevas mylėjo savo žirgą, išeiginėmis 
dienomis mėgdavo pajodinėti, turbūt 
buvo kilęs iš kazokų. Būdavo gerai, nes 
rytais netekdavo eiti į  mankštą. Dažnai 
užsukdavau ir pas kuopos vadą į namus, 
taisydavau jam durų spynas, pasirūpin-
davau malkomis.  Jo žmona vaišindavo 
mane arbata su uogiene. Isajevas dažnai 
ir man liepdavo prajodinėti jo žirgą, 
kad neužsistovėtų. Būdavo, pasibalnoju 
ir  valandą jodinėju. Pavasarį, kai visi 
išvažiavo į poligoną, buvusį už 15 km, 
man irgi teko joti ten ir  prižiūrėti jo 
numylėtinį žirgą, dėl to turėdavau daug 
lengvatų. 

Tačiau tai tęsėsi neilgai, po mėnesio 
mus išsiuntė į Lietuvą, į Vilniaus karo 
mokyklą, buvusią Antakalnyje. Čia at-
važiavę, vieną mėnesį išbuvome karan-
tine. Vienąsyk ėmiau ir savavališkai iš-
važiavau į namus. Pakeleivinga mašina 
pasiekiau Alytų, pernakvojau pas Alek-
są Chalecką,  o rytojaus dieną pasiekiau 
Vaikutiškes, kur išbuvau  visą  dieną. 
Apsirūpinau produktais, o tėvas mane 

arkliu pavėžėjo iki plento, iki Kaniūkų 
sankryžos. Susistabdžiau lengvąją ma-
šiną, kurioje, pasirodo, sėdėjo pulkinin-
kas, paklausęs, iš kur ir į kur važiuoju, 
pasakiau, kad į Vilnių, buvau atostogų 
pas tėvus. Jis liepė sėstis. Bijojau, kad 
nepaprašytų parodyti leidimo atosto-
goms, bet neprašė,  atvežė iki Lukiškių 
aikštės, prie  KGB rūmų. Grįžau į mo-
kyklą laimingai,  manęs neieškojo. De-
ja, po mėnesio iškvietė į  KGB specia-
lųjį skyrių, kur pradėjo klausinėti, iš kur 
esu kilęs, kas  tėvai, kaip  gyvena, kur 
buvau iki karo ir per vokiečių okupaciją 
ir t.t. Kaltino, kad esu buožės sūnus ir 
negaliu būti Raudonosios armijos kari-
ninku. Nuėjau pas mokyklos viršinin-
ką, generolą Olevą, ir viską jam papa-
sakojau. Jis  išklausė, pažadėjo palikti 
mokykloje, jei tik pavyks, nes jei KGB  
specialusis skyrius  kažką žino, sunku 
jam įrodyti, kad esi nekaltas. 

Pasirodo, tąsyk buvo atrinkta apie 
pusšimtis žmonių, palaikytų nepatiki-
mais. Atvažiavo karininkas iš Kalinin-
grado ir išsivežė mus į 50-osios avi-
acijos divizijos 68-ąjį techninį pulką. 
Kadangi jau turėjau seržanto laipsnį ir 
buvau apdovanotas medaliu „Už per-
galę“, mane  paskyrė vadovauti  apsau-
gai.  Buvo gerai, gaudavau 150 rublių 
už laipsnį ir 100 rublių už pareigas. 
Važinėdavau po Kaliningrado sritį, jos 
miestus, kur stovėjo 50-osios divizijos 
pulkai. Vėliau buvau komandiruotas 
į Tapiau aerodromą, ten kareiviai re-
montavo aerodromo taką, virė smalą ir 
taisė duobes. Su kareiviais važinėjome 
po gyvenvietes, kur stovėjo vokiečių 
palikti namai - geri, mūriniai, su čerpių 
stogais.  Ardėme medines duris, langus, 
grindis, lubas malkoms. Laužėme ir 
griovėme gerus namus, nes jie priklau-
sė „fašistams“. Buvau paskirtas II-osios 
kategorijos sargybos punkto viršininku 
( I-oji kategorija  būdavo  suteikiama tik 
karininkams). Turėjau 2 postus, vieną - 
prie būsto, kur gyvenome, antrą – prie 
sandėlių. Kadangi sandėliai stovėjo 
greta, buvo įrengtas tik vienas sargy-
bos postas. Vieną  rudens naktį, lyjant 
lietui, budėjęs sargybinis prikėlė mane 
ir kareivius, kurie po budėjimo ilsėjosi. 
Paskelbė pavojų, nes kažkas, esą, šau-
dęs. Nutvėręs automatą, nubėgau prie 
sandėlių. Sargybinis pasakė, kad viena-
me sandėlyje kažkas yra, jis savo akimis 
matęs, kad tas kažkas deginęs degtuką.  

Paleidau seriją iš automato, pasigirdo 
dūžtantis langelio stiklas ir  viskas nu-
tilo. Per signalizaciją pranešiau į dalinį, 
esantį už 1 km. Paskelbus pavojų, sun-
kvežimiu atvyko kareiviai. Jie apsupo 
sandėlius ir juos saugojo iki ryto, nes 
elektros nebuvo. Anksti ryte radom ka-
reivį, gulintį prie langelio, per kurį jis 
išlipinėjo. Su savimi jis turėjo tik ciga-
rečių ir sausainių. Tai buvo mano auka. 
Aš labai išgyvenau, visą naktį negalėjau 
užmigti. Po tyrimų išaiškėjo, kad  jis, 
atvykęs dieną, krovė atvežtus  produk-
tus, tačiau nakčiai pasislėpė sandėlyje. 
Naktį, pasiėmęs cigarečių ir sausainių, 
norėjo išlipti pro langelį. Jei nebūtų 
deginęs degtukų, sargybinis  jo nebūtų 
pastebėjęs, o rytą, sandėlininkui atėjus, 
būtų pasišalinęs. Mus su sargybiniu tar-
dė specialusis  skyrius, bet neapkaltino. 
Sargybiniui pareiškė padėką už gerą tar-
nybą ir išleido 10 dienų atostogų. Žuvęs  
kareivis buvo rusas, tarnavo ūkio kuo-
poje, jį išvežė į tėviškę. 

Po kelių mėnesių vėl patekau į Vil-
nių, į 16-osios  divizijos 156-ąjį pulką, 
kuriam vadovavo pulkininkas Lunia. 
Gruodžio mėnesį mus komandiravo į 
Panevėžį. Vienas būrys buvo nusiųstas 
į Anykščius, jo nariai kraudavo malkas  
į siaurojo traukinio vagonėlius ir siųs-
davo į Panevėžį, o  mūsų būrio kariai 
jas perkraudavo į plačius vagonus ir 
siųsdavo į Vilnių,  į diviziją. Taip tęsė-
si visą 1946 metų gruodį. Panevėžyje 
gyvenome gerai, būrio vadas mane pa-
liko savo vietoje, o pats pasišalino, tik 
kartais atveždavo kareiviams sausą da-
vinį. Man tekdavo eiti į komendantūrą 
su kareivių sąrašais, juos apgyvendinti 
netoli stoties gyvenančių  miestiečių na-
muose, po 2-3 žmones. Aš ir dar vienas 
kareivis apsigyvenome pas jo seserį.  Ji 
mus gerai maitindavo, virdavo pietus, o 
mes jai parūpindavome malkų, taip pat  
cukrinių runkelių. Dažnai nueidavom į 
stotį,  be eilės žmonėms nupirkdavome 
bilietus. Mat tuo metu ne visiems tuos 
bilietus parduodavo. Neturi pažymėji-
mo, kad tave patikrino medicinos punk-
te, negali gauti bilieto.  Už bilietą mums 
duodavo litrą naminės. Su geležinke-
liečiais gerai sutardavome. Jie nuva-
rydavo vagonėlį malkų ten, kur mums 
reikėdavo, o mainais iš mūsų gaudavo  
vieną kitą platformą, mat mūsų niekas 
nekontroliavo, patys tvarkėme krovinių 
siuntimo iš Panevėžio į Vilnių apskaitą  

 Į ATMINTĮ SUTILPO IR IŠ JOS NEIŠDILS... 
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ir dokumentus.  
Per Kalėdas nuvažiavome į kaimą, 

vieno kareivio gimtinę. Pas jo tėvą buvo 
dvi statinaitės alaus, jis padarė balių su 
šokiais. Po dviejų dienų susiruošėm iš-
važiuoti. Tėvas pavėžėjo iki  traukinio. 
Gruodžio 29 d. grįžom į Vilnių ir 16-ojo-
je divizijoje sutikome 1947 metus.

Po Naujųjų į kuopą atėjo štabo virši-
ninkas, kapitonas Krisko, ir paklausė, 
kas moka braižyti. Pasisakiau, kad karo 
mokykloje mane mokė braižybos. Štabe 
jis man davė popieriaus, pieštuką, metrą 
ir liepė padaryti karinio miestelio – gy-
venamųjų kareivinių, sandėlių, garažų ir 
kt. pastatų  inventorizaciją, sunumeruoti, 
apmatuoti pastatų išorės duomenis – ilgį, 
plotį, sužymėti  jų kvadratūrą  ir paskirtį. 
Visus duomenis surinkau, apmatavau vi-
są karinį miestelį su vandentiekio bokštu. 
Paskui davė gero popieriaus, tušo ir liepė 
nubraižyti schemas ant vatmano. Kadan-
gi kapitonas Krisko  gyveno vienas, ka-
reivinių  bute,  apkūrenamame  krosnimi, 
jis leido dirbti savo kambaryje. Reikėjo 
tik pakūrenti krosnį,  ir buvo šilta, gera 
braižyti. Nakvoti eidavau į kareivines, o 
valgyti - į valgyklą. Turėjau leidimą pasi-
imti maisto su katiliukais į kambarį. Man 
įpildavo daugiau sriubos ir košės.  Nu-
braižiau 15 pastatų schemas, suvedžiau 
duomenis ir, padaręs  segtuvą, įteikiau jį  
kapitonui Krisko. Jis buvo patenkintas, 
nes atlikau jo darbą. Sausio pabaigoje at-
važiavo jo žmona iš Maskvos, pasitiko-
me ją stotyje.  Atsidėkodamas už darbą, 
Krisko paskyrė  mane Tarybų Sąjungos 
Didvyrio V. Bernatonio žvalgų kuopos, 
dislokuotos Kosciuškos gatvėje, būri-
ninku. Galėdavau laisvai išeiti į miestą. 
Šalia buvo komendantūra, jei sulaikyda-
vo, sužinoję, kad mes Bernatonio kariai, 
tuoj pat paleisdavo. Dažnai eidavau per 
užšalusią Nerį pas Radkevičienę į Kro-
kuvos gatvę, kur nuomojosi butą Stepas 
Jakubauskas, Jokūbas Silimavičius ir kiti 
mano pažįstami.

1947 metų žiema buvo šalta,  su daug 
sniego, ledas ant Neries siekė 30-40 cm. 
storį, taigi inžinierius majoras mūsų 
kuopą išmokė sprogdinti ledą prie tiltų, 
kad jų nenuneštų pavasario potvyniai. 
Tuomet Vilniuje buvo tik 3 tiltai. Kur 
buvo Žaliasis tiltas, buvo laikinai pasta-
tytas pontoninis, šalia – Žvėryno tiltas 
ir Siaurojo geležinkelio tiltas  iš Vingio 
parko į Žvėryną (juo vagonėliais vež-
davo į elektrinę anglis). Bet smarkiau 
sprogdinti ledų neteko, tik šiek tiek per 

pratybas:  iškirsti eketes, surišti po 4 
vienetus tolo šaškių, įstatyti kapsules, 
prijungti kelių metrų ilgio Bigfordo 
virvę... Svarbu suspėti pabėgti. Padegi  
virvę -  ir po keleto sekundžių pasigirsta 
sprogimas, ledo gabalai išlekia į orą, į 
kelerių metrų aukštį. Taip atlikome ke-
letą sprogdinimų. Vasario mėnesį dar 
buvo šalta ir ledas buvo pakankamai 
stiprus, laukėme atšilimo. 

1947 m. vasario 4 d. išėjo Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos pre-
zidiumo įsakas, liepęs 1924 metais gi-
musius karius demobilizuoti. Laukėme 
mūsų divizijos vado J. Žiburkaus  įsa-
kymo. Pagaliau vasario 29 dieną  gavau 
dokumentus ir pinigus. Mano kariuo-
menės vargai  ir džiaugsmai baigėsi...

Išėjęs iškart aplankiau draugus Stepą 
ir Jokūbą– aplaistėm mano laisvę. Kitą  
dieną aplankiau dėdienę Žvėryne, Da-
nielių technikume, Sėlių gatvėje, po to 
nuvažiavau į Kauną,  ten porą dienų pa-
buvau pas Eleną. Kovo 4-ąją išvažiavau 
į namus su Dovydu Silimavičiumi, Jo-
kūbo tėvu, kuris buvo atvažiavęs į turgų 
ir  užėjęs pas Asanavičienę. Važiavome 
rogėmis, buvo labai šalta, beveik visą 
kelią bėgau paskui roges. Atvažiavome 
naktį, ten ir nakvojau. Kovo 5 d. jau bu-
vau namuose. Po savaitės nuvažiavau 
su tėvu į Alytų, kurio kariniame komi-
sariate turėjau įsirašyti  įskaiton. 

Prasidėjo civilio gyvenimas. Kadangi 
žiemą darbo ūkyje mažai, o ir ūkis jau 
nedidelis, daugiau ilsėjausi, vaikščiojau 
pas draugus. Aplankiau gimines, išeigi-
nėmis dienomis eidavau į vakaruškas ar 
palošti kortomis (preferansą). Pavasarį 
prasidėjo darbai, pas mus dar buvo 30 
hektarų žemės, nors dirbamos nedaug, 
maždaug apie 10 hektarų, darbo užteko. 
Stepas išvažiavo į Alytų dirbti karinia-
me komisariate, aš likau vienas. Tėvas 
jau mažai ką bepadėjo, mama taip pat 
buvo nesveika, reikėdavo padėti ir  na-
mų ruošoje – atnešti vandens, malkų, 
pamelžti karves ir nuveikti kitus darbus.    

Prasidėjo neramumai, ėmė vežti 
žmones į Sibirą. Gegužės mėnesį vyko 
gegužinių vakaras pas Stepą Chalec-
ką,  Čeraučiznoje. Nakties metu stribai 
apsupo namą, visiems pašaliniams lie-
pė išsiskirstyti, o šeimininkams liepė 
ruoštis į kelionę. Davė porą valandų 
mantą susikrauti, liepė įsidėti šiek tiek 
maisto ir išvežė į  Butrimonis,  po to - į 
Alytų,  o iš ten – traukiniu į Sibirą. Tą 
naktį dar išvežė Dovydą Silimavičių, 

Baranauskus iš Adomonių. Teko ir man 
slapstytis, nes bijojau tremties, nors pa-
žįstami ir sakė, kad tarnavusiųjų rusų 
kariuomenėje  nejudins. Buvo neramu. 
Dieną stribai, naktį miškiniai neduoda-
vo ramybės. 

Taip išgyvenom iki 1948 metų. Po to 
jau prasidėjo kolchozų organizavimas. 
Vasarą susirgo mama, išvažiavo į Vilnių 
gydytis, jai buvo išoperuota skrandžio 
opa. Man teko dirbti ūkyje ir užsiimti 
namų ruoša. Per rugiapjūtę padėjo Zina 
Šagunevičiūtė, po to aš turėjau jai pa-
dėti pjauti rugius. Baigęs derliaus nuė-
mimą, nutariau bėgti iš kaimo, nors ir  
žinojau, kad tėvas neišleis. Nuvažiavau 
į Alytų, išsiregistravau nuo įskaitos ka-
riniame komisariate. Kaip tik tuo metu 
gavau laišką iš brolio Danieliaus; jis ra-
šė, kad Vilniaus technikumas renka kur-
są norinčiųjų mokytis agronomijos, ir  
kvietė mane atvažiuoti. Aš tuoj susiruo-
šiau, tėvui nieko nesakęs, susikroviau 
visus savo rūbus, avalynę, patalynę, 
geležinę lovą, čiužinį ir kt. man reika-
lingus reikmenis. Nuėjau į Butrimonis, 
susiradau sunkvežimį, vykstantį į Kau-
ną. Tėvas nematė, kai išvažiavau. Butri-
monyse nuėjau į valsčių išsiregistruoti, 
o tuo laiku sunkvežimis išvažiavo su 
visa mano manta. Aš sėdau į kitą maši-
ną ir nuvažiavau į Kauną. Paklausinėjau 
vairuotojų, kas važinėja į Butrimonis. 
Tuo laiku buvo mažai vairuotojų, kurie 
lankydavosi turguose. Nuėjau pas seserį 
Eleną ir papasakojau, kas įvyko su ma-
no daiktais. Ji patarė kreiptis pas žydą 
Chazanavičių, kuris dažnai vykdavo 
į Butrimonis ir pažinojo kitus vairuo-
tojus. Iš jo sužinojau, kur galiu rasti tą 
vairuotoją. Susiradau. Jis pasakė, kad  
mano daiktai sukrauti pas jo gimines 
Žaliakalnyje. Parsivežiau viską pas Ele-
ną, o pats išvažiavau į Vilnių.

 Apsistojau pas brolį Danielių. Kitą 
dieną nuėjau į technikumą pas mokymo 
dalies vedėją Mogelnickį, jis liepė para-
šyti pareiškimą. Pamatęs mano pavardę, 
paklausė ar Danielius man ne giminė, 
pasakiau, kad brolis. Tuoj mane egza-
minavo, rašiau lietuvių kalbos diktantą 
ir sprendžiau matematikos uždavinį. Bu-
vau  priimtas ketvirtadienį, o  pirmadie-
nį buvo jau 5-6 mokiniai, mane paskyrė 
seniūnu. Mogelnickis  buvo mūsų klasės 
auklėtojas. Kasdien rinkdavosi vis dau-
giau mokinių ir po savaitės jų jau buvo 
apie 20. Taip prasidėjo normalus moky-
masis. Reikėjo pristatyti charakteristiką 
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iš gyvenamosios vietos. Kadangi aš nie-
kur  nedirbau, turėjau važiuoti į Butrimo-
nis, nors to labai nenorėjau. Mamą išrašė 
iš ligoninės,  ji atvažiavo pas Danielių, 
kad  sustiprėtų. Prašė manęs, kad atvež-
čiau  rudeninį paltą. Orai jau atšalo. Ką 
darysi, turėjau važiuoti ir palto, ir cha-
rakteristikos. Butrimonių valsčiuje man 
charakteristikos į rankas nedavė, sakė, 
kad išsiųs paštu. Nuėjau į Vaikutiškes, 
žinodamas, kad  sutiksiu įpykusį tėvą – 
taip ir buvo. Brolis Stepas buvo atvažia-
vęs iš Alytaus, skynė slyvas. Tėvas tuoj 
užsipuolė su pamokslais, kad jo nesi-
klausiau ir slapta pabėgau.  Aš jam pasa-
kiau, kad vis vien nebūtų manęs išleidęs, 
o kolūkyje aš nenoriu būti. Pasakiau, kad  
atvažiavau  mamos palto ir tuojau pat va-
žiuoju atgal. Taip ir išvažiavau  į Vilnių 
net nepavalgęs, įsimečiau į burną kelias 
slyvas, ir viskas.

Nuėjau pėsčias iki Punios kryžkelės 
prie plento, ten sėdau į pakeleivingą ma-
šiną, vykusią į Kauną, o po to - traukiniu 
į Vilnių. Papasakojau mamai ir Danie-
liui, kaip mane tėvas apibarė, ir nors pa-
sakiau, kad mama jau išėjo iš ligoninės, 
nedavė net pinigų vaistams. Mama gyve-
no čia kelias savaites, kol visai pasitaisė, 
sustiprėjo, po to išvažiavo į Kauną pas 
Eleną, o galiausiai -  į namus.

Po kiek laiko atsiuntė mano charakte-
ristiką iš Butrimonių. Joje buvo parašy-
ta, kad esu kilęs iš buožių, tėvo ūkis - 70 
hektarų žemės, bet kadangi vaikai tarna-
vo kariuomenėje, jis nebuvo represuotas 
ir šiuo metu valdo 30 hektarų ūkį, kol 
kas ne kolūkietis. Tą mano charakteris-
tiką perskaitė Danielius, rado pas direk-
torių kabinete ant stalo. Žodžiai „buožės 
sūnus“ ir „tarnavęs kariuomenėje“ buvo 
pabraukti raudonu pieštuku. Nors direk-
torius A.Kličius buvo partinis, bet pro-
tingas žmogus, jis puikiai suprato, jog 
technikume daugeliui  darbuotojų  gre-
sia išvežimas, ypač -   buvusių stambių 
ūkininkų atžaloms, o tokie buvo broliai 
Petkevičiai, T. Jakubauskas, Danielius 
ir kiti. Kaip galėdamas, jis tokiems 
žmonėms bandė padėti. Kai buvau an-
trame kurse, direktorius man pasiūlė 
tapti profsąjungos pirmininku, o kari-
nis vadovas Kaganovičius mane išrinko 
savo pavaduotoju ir DOSAAF-o pirmi-
ninku. Taigi turėjau daug visuomeninių 
pareigų. Man vadovaujant profsąjungai, 
100 proc. mūsų moksleivių buvo prof-
sąjungos nariais, priklausėme Žemės 
ūkio darbuotojų profsąjungos komite-
tui. Mūsų komitetas rūpinosi  studentų 

maitinimu. Pietūs tuo metu kainavo 1 
rublį. Sriubos lėkštė, 200 gr. duonos ir 
antrasis patiekalas – kotletas, guliašas 
ar dar kas nors mėsiško. Technikumui 
buvo išskirtas žemės sklypas Ąžuolyne 
(0,5 ha), kuriame augindavome valgy-
klai daržoves: kopūstus, morkas, buro-
kėlius. Pirkdavome karvę ar telyčią, aš 
papjaudavau ir mėsa mums kainuodavo 
daug pigiau negu parduotuvėje, taip ir 
vertėmės, kad galima būtų išgyventi iš 
150-175 rub. stipendijos. 

 Trečiame kurse būdamas, 1951 m 
gegužės mėn. 9 d.  susirašiau su Elena, 
netrukus  ji persikraustė gyventi pas 
mane. Aš nuomojausi kambarį pas Pad-
gaiskienę, Žvėryno Latgalių gatvėje, 
mokiausi, Elena dirbo archyve. 1951 m. 
vasarą išvažiavau į trijų mėnesių prak-
tiką Daugų rajono žemės ūkio skyriuje. 
Žemės ūkio skyriaus vedėja Strazdaitė 
priėmė agronomo etatui, mokėjo 450 
rub. Aptarnavau 10 kolūkių Pivašiūnų, 
Dusmenų, Onuškio, Eigirdonių, Kli-
džionių, Žadiškių, Kedonių, Eigelonių 
ir kitose apylinkėse. Tėvas man nupir-
ko dviratį, tad dažnai parvažiuodavau į 
namus Vaikutiškėse. Į Vilnių važiuoda-
vau savaitgaliais. Kartą, važiuojant dvi-
račiu, pasimaišė bobutė iš Butrimonių, 
partrenkiau ją ir pats įkritau į griovį. Su-
silaužiau kairės rankos raktikaulį. Va-
žiavau su tėvu į Alytų, ligoninėje man 
tik subintavo ranką ir sakė, kad sugis, o 
man vis tiek skaudėjo. Vilniaus pirmo-
sios poliklinikos gydytojai nukreipė į 
Pirmąją tarybinę ligoninę (šv. Jokūbo), 
teko operuoti. Surakino raktikaulį, nes 
buvo sutrupėjęs. Sugipsavo. Dvi savai-
tes gulėjau ligoninėje. Technikume turė-
jau nemalonumų, teko laikinai nutraukti 
mokslus. Įsidarbinau Naujosios Vilnios 
rajono žemės ūkio  skyriuje agronomu 
už 450 rublių atlyginimą, ten dirbau iki 
1952 m. balandžio keturioliktosios. 

1951 m. gruodžio 31 d. Kaune mirė ma-
ma.  Buvom su žmona nuėję pas Danielių 
sutikti Naujųjų metų, ir netikėtai gavome 
telegramą iš sesers Elenos, kad jos jau 
nebėra. Rytojaus dieną išvažiavome su 
Danieliumi į Kauną, ten pasisamdėme 
sunkvežimį, nupirkome karstą ir tą pačią 
dieną nuvažiavome į Vaikutiškes. Sausio 
2 d. mamos kūną nuprausėme ir išvežėme 
į Bazorus pas Romą Bazarauską, o sausio 
3 d.  palaidojome Bazorų kapinėse, prie 
dėdienės Marijos Chaleckienės.

Žiema buvo šalta, daug sniego. Iki 
1952 m.  vasario mėn. dirbau Naujojoje 
Vilnioje, žemės ūkio skyriuje.  Po to 

dar grįžau pabaigti  technikumo. 1952 
m. birželio mėn. baigiau technikumą, 
gavau paskyrimą į Šalčininkų rajoną. 
Su Elena išvažiavom atostogų į Kruonį, 
paskui - į Vaikutiškes. Liepos mėnesį  
buvo Rozinkos vestuvės Bazoruose.  
Prieš metus tuo pačiu laiku buvo Elenos 
vestuvės, kuriose buvau pabroliu. 
Liepos 31 d. man baigėsi atostogos, 
turėjau grįžti į darbą, bet dar nesibaigė 
vestuvės. Nuvažiavau į Alytų, ten susi-
tikau pažįstamą Miką Gramauską,  pa-
kalbėjau, kad man reikia nedarbingumo 
lapelio. Suradau jo pažįstamą daktarą 
Alytaus ligoninėje, jis man „išrašė an-
giną“ 3 dienom. Atsidėkodamas  nu-
vedžiau  jį į barą, pavaišinau.  Grįžęs į  
Bazorus, toliau švenčiau. Kitą dieną nu-
važiavau į Žadiškes pas jaunąjį Motiejų 
Jakubauską. Taip baigėsi atostogos. 

Nuėjau į Vilniaus srities žemės ūkio  
skyrių pas viršininką, kad pakeistų pa-
skyrimą. Man pasisekė, ten sutikau Vil-
niaus rajono žemės ūkio  skyriaus  vyr. 
agronomę, su ja pasikalbėjau, ir ji mane 
priėmė pas save į skyrių.  Nebuvo agro-
nomo etato, taigi mane įdarbino zootech-
niko pareigoms. Po mėnesio pervedė 
į Raudonkalnio MTS Vilniaus rajone. 
Sutikau, nes ten atlyginimas didesnis, 
810 rub, tuo tarpu žemės ūkio  skyriuje 
tik 500 rub. Važinėjau į nuomojamą pas 
Padgaiską  būstą Vilniuje.  MTS dvyli-
ka mėnesių dirbau skyriaus agronomu, 
aptarnavau 12 kolūkių Maišiagalos apy-
linkėse. 1953 m. kovo mėn. mane trims 
mėnesiams pasiuntė į Kauno Žemės ūkio  
akademiją pasitobulinti, kursus baigiau 
sėkmingai,  labai gerais pažymiais. Po 
kursų man patikėjo diegti kolūkiuose 
sėjomainas, ir už tai papildomai mokėjo. 
Taip praėjo visa 1953 m. vasara.

1954 m. išėjo įsakymas panaikinti  
MTS, o  traktorius, kombainus ir ki-
tas žemės ūkio mašinas perduoti kolū-
kiams. Mane pervedė į Dūkšto kolūkį 
„Kova už taiką“. Man ten nepatiko,  toli  
nuo Vilniaus, padaviau pareiškimą ir 
išėjau.  1954 m. žiemą įsidarbinau Kai-
rėnuose, ligoninės pagalbiniame ūkyje 
agronomu, su 500 rub. atlyginimu. 

1953 m., kai  mokiausi Žemės ūkio  
akademijoje, gimė dukra. Elena buvo 
dekretinėse atostogose, gyveno  Kruo-
nyje pas tėvus. Kovo pabaigoje atvažia-
vo į Kauną, o balandžio 2-ąją  pagimdė 
dukrą. Gegužės mėnesį ją pakrikštijom 
Vilijos vardu.  Krikštatėviu buvo brolis 
Stepas, krikšto mama - uošvė. Azaną 
davė Raižių imamas  Adomas Chalec-
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kas. Po to Elena niekur nedirbo, augino 
dukrą, gyveno pas Padgaiską Latgalių 
gatvėje. Aš dirbau Kairėnuose. Pirmąją 
žiemą kasdien važinėdavau į darbą iš 
Vilniaus. Vasarą gyvendavau Kairėnuo-
se. 1955 m. ir Elena atvažiavo į Kairė-
nus. Ten gavom butą, pradėjom gyventi 
ūkiškai. 1955 m. liepos mėnesį gimė sū-
nus, pakrikštijom Romu. Vežiau į Rai-
žius pas imamą Adomą Chalecką, kartu 
važiavo uošvė ir mano tėvas.  

Kai atsirado du vaikai, reikėjo dau-
giau pieno, taigi įsigijom karvę, laikėm 
kiaules, vištas, žąsis, turėjom tarnaitę 
–auklę.  Elena pradėjo dirbti ligoninėje 
sanitare, paskui ūkyje, kasininke. Kai 
paaugo vaikai, reikėjo galvoti apie tai, 
kur jiems lankyti mokyklą. Iš Kairėnų 
į Vilnių - 7 km. Pėsčiomis vaikščio-
ti vaikams neįmanoma, vežioti jų taip 
pat nebuvo galimybės. Pradėjau ieškoti 
darbo arčiau mokyklos. Taip atsidūriau 
Karoliniškėse. 1958 m.  buvau nuva-
žiavęs su reikalais į Vilniaus šiltnamių 
kombinatą. Ten vyriausiuoju agronomu 
dirbo A Radzevičius, buvęs mano mo-
kytojas technikume, jis iškart pasiūlė 
pas save man darbą. Karoliniškių ūkis, 
kaip filialas, anksčiau  priklausė Vokės 
eksperimentiniam ūkiui. Reikėjo ūkve-
džio, aš sutikau juo būti, ir nuo 1958 m. 
kovo mėn. pradėjau dirbti ūkvedžiu su 
700 rub. atlyginimu. Pavasarį atvažiavo 
Elena su vaikais, perkėlėm ūkį – karvę, 
telyčią, 2 kiaules, vištas. Įsikūrėm 2-jų 
kambarių bute, kur dar nebuvo nei elek-
tros, nei vandens, o šulinys – tik  už 200 
metrų. Laimei, greitai įvedė elektrą, nes 
pastotė ir linija jau buvo. Iškasė artezi-
nį šulinį ir prijungė prie namo vandens 
kolonėlę. Kadangi Karoliniškės buvo 
miesto ribose, man uždraudė laikyti 
gyvulius, išskyrus 10 vištų. Kiaules pa-
skerdėm, karves  pardaviau, susitaupiau 
truputį pinigų ir susigalvojau statyti  na-
mą. Padaviau pareiškimą vykdomajam  
komitetui, kuris ir išskyrė sklypą Viršu-
liškėse. 1960 m. prasidėjo namo staty-
bos rūpesčiai. 

1954-aisiais mirė  brolis Danielius, bu-
vo auglys galvoje. 1960  m. po rublio re-
formos mano alga siekė tik 70 rub. Grei-
tu laiku šiltnamio kombinatą pervedė 
„Panerio“ tarybinio ūkio žinion. Tapau 
skyriaus valdytoju, ir atlyginimas padi-
dėjo iki 110 rub. Namo statyba po tru-
putį judėjo, sienos jau buvo pastatytos. 
1962 m. tėvas pardavė karvę, dalį pinigų 
atidavė man, pridėjo  dar 3 tūkstančius, 
už kuriuos pasigaminau langus, duris, 

lentas grindims, nupirkau šiferio stogui. 
1963 metais savo noru išėjau iš darbo. 
Tuo laiku intensyviai dirbau prie namo 
statybos, uždengiau stogą, įstačiau duris, 
įstiklinau langus, meistras ištinkavo sie-
nas, lubas, įsivedžiau elektrą. Dviejuose 
kambariuose ir virtuvėje susidėjau grin-
dis, ir 1963 m. gruodžio mėn. persikraus-
tėm gyventi į savo namą.

Rugsėjo mėn. pradėjau dirbti Vilniaus 
plastmasinių dirbinių gamykloje. Tuo 
laiku gamyklose buvo galima neblogai 
uždirbti. O mums reikėjo pinigų, nes 
turėjome skolų, susijusių su statyba.  
Iš pradžių dirbau mokiniu su 30 rublių 
atlyginimu, po 4 mėnesių  gavau 2-ąją 
kategoriją ir 100-150 rub. atlyginimą. 
Tuo laiku lankiau vakarais profesinę 
techninę mokyklą. 1964 m. ją baigiau, 
gavau 4- ąją kategoriją ir pradėjau dar 
daugiau uždirbti –  iki 200 rub. Kadangi 
buvau drausmingas, greitai augo mano 
autoritetas, pradėjau dirbti  2-ojoje bri-
gadoje pagal 5-ąją kategoriją. Ėjau daug 
visuomeninių pareigų: buvau profesinės 
sąjungos komiteto narys, neetatinis ka-
drų inspektorius, kontrolierius, nor-
muotojas, draugovininkas ir kt. Gauda-
vau daug apdovanojimų, garbės raštų, 
buvau gamyklos garbės lentoje. Vėliau 
gavau 6-ąją,  pačią aukščiausią katego-
riją. Paskyrė brigadininku, vadovavau 
20 žmonių brigadai, įvairių kategorijų 
ir specialybių darbininkams. Gavau pa-
skyras baldams, o 1971–aisiais – maši-
nai „Žiguli“. Gruodžio mėnesį vykau su 
kitu vairuotoju į Maskvą atsiimti maši-
nos,  nes vairuotojo teisių dar neturėjau. 
1972 m. pavasarį gavau teises, su ta 
mašina pravažinėjau 20 metų, po to par-
daviau ir pirkau kitą - „Moskvič 2001“. 

1966  m. mirė tėvas, palaidojom 
Bazoruose šalia mamos. 1967 metais 
pastatėm paminklą, susidėjom  trys bro-
liai, paminklą darė Lentvaryje. 1972 
m., kai prasidėjo Viršuliškių mikrora-
jono statyba, pradėjo senus gyventojus 
iškelti, namus griovė, jų vietoje duoda-
vo komunalinius butus. Mes pardavėm 
vieną kambarį, vieną aprašėm Romui. 
1973 m. rugsėjo mėn.  išėjau iš Plastma-
sinių dirbinių gamyklos ir įsidarbinau 
Vilniaus paukščių fabrike Rudaminoje, 
ėjau namų valdytojo pareigas. Ten atly-
ginimas sumažėjo, bet darbas buvo daug 
lengvesnis, švaresnis, daugiau gryname 
ore. Dažnai tekdavo dirbti papildomai, 
kartais primokėdavo pagal paduotą pa-
reiškimą. Fabrikas finansiškai laikėsi 
gerai, turėjo daug pelno, buvo mokami 

priedai prie atlyginimo, metų gale – try-
liktasis atlyginimas. Be to kasmet ne-
mokamai keliaudavau su  ekskursijomis 
po Tarybų Sąjungą: Taškentas, Krymas, 
Gorkis, Irkutskas, Bratskas, prie Baika-
lo ežero, Stalingradas, Minskas, Mas-
kva ir dar daug kur... Išeidamas atosto-
gų, dar gaudavau mėnesio atlyginimo 
priedą. Ten išdirbau 6 metus.

1979 m. susirgau, gulėjau Vilniaus an-
trojoje tarybinėje ligoninėje Subačiaus 
gatvėje, pripažino infarktą, po ligoninės 
komisija suteikė man 3-iąją invalidumo  
grupę, rekomendavo lengvą darbą. Kai 
po ligoninės grįžau į darbą, man sutei-
kė mėnesio trukmės atostogas. Po atos-
togų atvykau į darbą, bet jaučiausi dar 
ne visai sveikas, man pasiūlė dar pasi-
gydyti. Nuvažiavau pas brolį Eugenijų 
į Antakalnio ligoninę, ten mane iškart 
paguldė, buvo priešinfarktinė būklė, 
daktarai pripažino antrą mikroinfarktą. 
Gulėjau reanimacijoje, po to palatoje 20 
dienų, vėliau  nusiuntė reabilitacijai į 
Druskininkus. Kadangi pripažino 2-ąją 
nedarbingumo grupę, mane atleido iš 
darbo pagal susitarimą, nes negalėjau 
toliau dirbti. Nuo 1979 m. gruodžio 
man paskyrė 120 rublių pensiją. Tuo 
laiku tai buvo aukščiausia pensija. Vė-
liau kasmet reikėdavo pereiti  medici-
ninę komisiją invalidumui pratęsti. Kai 
man sukako 60 metų, t.y. 1984 –aisiais, 
Valstybinė Respublikinė Komisija man 
paskyrė pensiją, o invalidumą pripažino 
neterminuotu t. y.  iki gyvos galvos.

P.S. Iki 88 metų Juozui Janušauskui 
pritrūko 2 mėnesių ir 2 dienų. 2011 me-
tų rugpjūčio aštuntąją jį priglaudė Rai-
žių kapinių žemelė. 

Tekstą redagavo 
Dana Kurmilavičiūtė

JAKOVO GYDOMIEJI 
MASAŽAI

Masažus atlieka neregys ma-
sažuotojas su medicininiu iš-
silavinimu. Masažas skatina 
kraujo apytaką, suaktyvina 
limfos apytaką kūne, teigiamai 
veikia vidaus organus, plečia 
kraujagysles.  

Laisvės pr. 85, Vilnius
Tel. 8 675 73750
www.jakovomazazai.lt
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DAR DAUGIAU DRAUGIŠKUMO ŽENKLŲ VILNIUJE – 
TOTORIŲ GATVĘ PUOŠIA PAVADINIMAS TOTORIŲ KALBA

Vilniaus meras Remigijus Šimašius 
toliau puoselėja draugišką ir atvirą Vil-
nių – simbolinė dekoratyvinė lentelė su 
totorišku užrašu rugsėjo 15 d. atidengta 
sostinės Totorių gatvės pradžioje. Gatvės 
puošybos akcentas nuo šiol skelbia nuo-
širdų draugiškumą bei pagarbą totorių 
bendruomenei daugiataučiame mieste.

Tai jau tradicija tampanti akcija: ga-
tvės puošybos elementų kitomis kalbo-
mis galima rasti Islandijos gatvėje, Va-
šingtono skvere, Varšuvos, Rusų, Žydų, 
Vokiečių gatvėse.

„Šiandien Totorių gatvėje švenčiame 
ne tik totorių bendruomenės buvimą 
čia, bet ir viso Vilniaus margumą, įvai-
rovę, draugiškumą ir taikų sugyvenimą. 
Džiaugiuosi susitelkusia ir tradicijas 
puoselėjančia gausia totorių bendruome-
ne. Šiandien mums visiems tai nėra tik 
lentelės atidengimas, o žymiai svarbes-
nis dalykas – simbolinė originali gatvės 
puošmena totorių kalba pažymi, kad Vil-
nius yra ir bus draugiškas, atviras mūsų 
visų miestas. Tokių draugiškumo ženklų 
kitomis kalbomis Vilniuje atsiras dar 
daugiau,“ – sako Vilniaus meras Remi-
gijus Šimašius.

Lietuvoje gyvena per 3000 totorių. Į 
simbolinės lentelės atidengimą Vilniuje 
susirinkusiems svečiams koncertavo to-
torių folkloro ansamblis „Ilsu“.

„Totoriai yra senbuviai Vilniuje nuo 
Didžiojo kunigaikščio Vytauto laikų. Ki-
tais metais minėsime totorių įsikūrimo 
LDK jau 620 metų jubiliejų. Ši lentelė – 
svarbus akcentas ir graži miesto lyderio 
iniciatyva. Nes tai pagarba bendruome-
nei, kuri istoriškai nuo seno įsikūrė Vil-
niuje – margame daugiataučiame mies-
te.“ – sakė Lietuvos totorių bendruome-
nių sąjungos pirmininkas prof. dr. Adas 
Jakubauskas.

A. Jakubauskas priminė susirinku-
siems gražią Totorių gatvės ir bendruo-
menės įsikūrimo mieste istoriją: keli 
šimtai totorių Vilniuje buvo įsikūrę Lu-
kiškių priemiestyje, o Totorių gatvė taip 
pavadinta dėl to, kad ji vedė prie toto-
riams ginti patikėtų Totorių vartų.

Gatvės eksterjero elementus sukūrė 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
to Architektūros fakulteto Dizaino kate-
dros vedėjas doc. dr. Jonas Jakaitis ir fa-
kulteto lektorius Mindaugas Užkuraitis 
su studentų komanda.

Pati pirmoji lentelė Vilniuje su islan-
dišku užrašu šiemet atsirado Islandijos 
gatvėje, vėliau angliškas gatvės puo-
šybos elementas atidengtas Vašingtono 

skvere, taip pat atidengtos Varšuvos, 
Rusų, Žydų ir Vokiečių gatvių simboli-
nės lentelės lenkų, rusų, jidiš ir vokiečių 
kalbomis. Artimiausiu metu tokių gatves 
puošiančių ženklų atsiras ir kitose sosti-
nės gatvėse, kurios kadaise buvo pava-
dintos pagal etninę kilmę ar religiją susi-
telkusių bendruomenių vardais.

Tikimasi, kad ši draugiška akcija 

įkvėps vilniečius būti dar tolerantiškes-
niems, atviresniems ir parodyti daugiau 
pagarbos visiems įsikūrusiems mieste, 
kuris nuo seno garsėjo įvairių kultūrų 
dialogais.
Vladimiro Caralunga-Moraro nuotrauka.

Vilniaus miesto savivaldybės ir 
„LT“ informacija

Gruodžio 26 d. Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas prof. Adas Jaku-
bauskas aplankė Klaipėdos totorių bendruomenę „Nur“. Jis pasveikino bendruomenės 
narius su ateinančiais Naujais Metais ir trumpai papasakojo apie atliktą veiklą, prista-
tė planus sekantiems metams. Bendruomenės nariai aktyviai domėjosi sekančių metų 
numatomais darbais. Pokalbiai vyko geriant arbatą, prie kurios buvo pateikti tradici-
niai totoriški skanėstai: „čak-čak‘, kustybi, ečpačmak, bialiaš ir kt. Adas Jakubauskas 
pagyrė mūsų moterų kulinarinius sugebėjimus ir padėkojo už šiltą priėmimą.

Klaipėdos totorių bendruomenės „Nur“ pirmininkas Ilfiras Gibadulinas
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RAMILIS KADYROVAS               
Narsus, bet sunkus totorių tautos di-

dvyrio, poeto Musos Džalilio gyvenimo 
kelias vingiavo ir per Latviją. Garbusis 
kūrėjas stengėsi supažindinti latvių rašy-
tojus ir poetus su totorių literatūra, siųs-
davo jiems įvairių leidinių, deja, Antrasis 
pasaulinis karas suvedė jį su Latvija visai 
dėl kitos priežasties. Poetas pateko į vo-
kiečių nelaisvę ir nuo 1942 metų pakeliui 
į Vokietiją buvo kalinamas koncentraci-
jos stovykloje „Stalag-340”, veikusioje 
Daugpilio tvirtovėje.

1957 metais totorių poetas Achmetas 
Ishakas, lankydamas Rygą, išsakė mintį, 
jog Musa Džalilis iš pradžių galėjo būti 
kalinamas Salaspilyje; tą liudija jo eilė-
raštis „Dvinaga“, parašytas 1943 metų 
spalį.

Į Daugpilio tvirtovę jis buvo uždarytas 
rugsėjo antrąją. Kalėjo vienoje iš buvusių 
sandėlio patalpų – pusiau barake, pusiau 
žeminėje. Po vatinuku poetas slėpdavo 
bloknotą ir storą rudą sąsiuvinį. Apie tai 
žinojo tiktai jo draugas Salichas Gani-
jevas. O vatinuko siūlėje laikė pieštuko 
galiuką. Daugpilyje poetas kūrė slaptai. 
Prieš tolesnį išvykimą iš Daugpilio savo 
bloknotą su eilėraščiais Musa Džalilis 
perdavė žemiečiui Garifui Chafizovui, 
prašydamas: kol aš gyvas, išsiųsk į Ka-
zanę, į bet kurią laikraščio ar žurnalo 
redakciją (kai kuriuose šaltiniuose nuro-
dyta: į Kazanę ar į Ufą).

1942 metų spalio 15-ąją Musa Džalilis, 
Salichas Ganijevas, Zinatas Chasanovas 
ir daugelis kitų buvo išvežti iš Daugpilio.

Maždaug po mėnesio Daugpilio tvirto-
vės barake buvo daroma krata. Chafizo-
vas nesuspėjo paslėpti Musos Džalilio 
bloknoto. Jis buvo išplėštas iš jo rankų ir 
įmestas į krosnį. Kai ugnį užgesino, liko 
tik trys puslapiai, tarp kurių ir eilės „Jei 
aš būčiau kregždute“. Kalėdamas Vokie-
tijos ir Lenkijos kalėjimuose, Musa Dža-
lilis šia eiles atkūrė, kadangi jas mokėjo 
atmintinai.

Musa Džalilis dvi savaites išbuvo 
Rygoje. Kur konkrečiai buvo laikomas, 
nežinoma; apytiksliai tiek pat laiko iš-
buvo Kauno IX forte, o vėliau pateko į 
Lenkijoje esančią Demblino tvirtovę, iš 
kurios buvo išvežtas Vokietijon. Kalėjo 
Špandau, Pleceno ir Moabito kalėjimuo-
se. Žuvo nuo giljotinos Vokietijoje 1944 
metų rugpjūčio 25-ąją, 12 valandą 18 

minučių.
Netgi ten, būdamas nelaisvėje, jis sten-

gėsi kelti belaisvių dvasią, šaukti juos į 
kovą. Tiktai po to buvo rastos jo eilės, 
nelaisvės metu parašytos totorių kalba 
(gaila, tačiau dalis jų prarasta). Eilėraš-
čiai buvo išleisti kaip „Moabito sąsiu-
vinis“. Beje, 1958 metais šis eilėraščių 
rinkinys buvo išverstas į latvių kalbą ir 
saugomas Latvijos bibliotekose (jo pava-
dinimas – „No Moabita burticas“. „Mo-
abito sąsiuvinis“ išverstas į daugiau kaip 
šešiasdešimt pasaulio kalbų. Totorių, 
rusų, anglų kalbomis eilių galima rasti 
internete.

 1975 metų gegužės 9 dieną ant Daug-
pilio tvirtovės vartų buvo pritvirtinta me-
morialinė lenta, skirta totorių poetui Mu-
sai Džaliliui. Jos atsiradimo iniciatorius 
buvo karinių oro pajėgų dalyvis Salichas 
Sadykovas, gimęs Baškirijos Krasno-
kamsko rajono Aktanyšbašo vietovėje.

Dabar kiekvienų metų vasario 15 die-
ną prie herojiškam totorių poetui Musai 
Džaliliui skirtos atminimo lentos Daug-
pilio tvirtovėje pažymimas šio garbaus 
totorių tautos poeto gimtadienis. Daug-
pilio totorių bendruomenės „Vatan“ na-
riai, vadovaujami Marato Gizatulino, su 
gėlėmis rankose rinkosi čia ir šiemet.

O štai kaip skamba Musos Džalilio 
eilėraštis „Dvinaga“ rusų ir totorių kal-
bomis...

МУСА ДЖАЛИЛЬ
К Двине (1943)
Двина! Где взять мне силы, чтобы вспять
Твое теченье плавное погнать?
Чтоб я, твоей окутанный волной,
Был унесен на родину, домой?

На гребень бурь всегда стремился я,
Плечом раздвинуть грозовой простор.
Зачем же в рабстве гаснет жизнь моя?
И вынесу ли я такой позор?

О, если бы не только твой поток,
 Но жизнь мою поворотить я мог,--
Я б, не колеблясь, повернул ее,
Чтоб снова петь отечество мое.

Нет! Я бы там не только песни пел.
Нет! Я бы там пловцом отважным был,
Все трудности бы я перетерпел,
Отдав труду ума и сердца пыл.

На родине и смерть была б легка:

 Своя земля укрыла бы, как мать.
И над моей могилой песнь моя
Осталась бы как памятник стоять.

Моя душа не мирится с ярмом
Одна лишь дума голову гнетет:
„Возьми меня, неси меня, Двина,
В объятиях быстробегущих вод!“

Быть может, утешенье я найду,
Качаясь на седых твоих волнах,
И мой народ любовь мою поймет,
Увидев возвращающийся прах...

Двина, Двина!
О, если б только вспять
Твое теченье гордое погнать,--
Ты принесла б на родину мою
Меня и песнь свободную мою.

ДВИНАГА  1943
Двина, әгәр синең агымыңны
Борып булса иде кирегә,
Дулкыныңа төреп бу гәүдәмне
Алып китәр идең илемә.

Мин теләдем көрәш давылында
Колач җәеп батыр йөзәргә,
Тик чикләнде гомрем коллык белән,
Бу хурлыкка ничек түзәргә?

Агымыңны түгел, мөмкин булса,
Бөтен үткән тормыш юлымны
Мин кайтарыр идем кире борып,
Бирер өчен илгә җырымны.

Күңлем риза туган туфрагымда
Бөтен авырлыкка түзәргә,
Теләр идем илдә мин иректә
Иҗат дәрьясында йөзәргә.

Мин үкенмим, илгә кайтып үлсәм,
Җир яшерсә туган баласын.
Соң беләм бит кабрем эргәсендә
Һәйкәл булып җырым каласын.

Килешә алмый күңлем коллык белән
Башны һаман шушы уй баса.
Йөгерек дулкыннарың кочагына
Ал син, Двина, мине булмаса.

Табар идем, бәлки, мин юаныч,
Дулкыныңда синең чайкалып,
Күрсен халкым үле гәүдәмнең дә
Аны сагынып илгә кайтканын.

Двина, Двина, көчле агымыңны
Борып булса иде кирегә,
Җырым белән бергә бу гәүдәмне
Алып китәр идең илемә.

Latvijos totoriai ir Daugpilio gyventojai - prisimena...

Totorių poeto Musos Džalilio gimimo diena buvo 
paminėta Daugpilyje, jo įkalinimo vietoje
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Lietuvos totorių istorija – iš pirmų lūpų 

Mustafa Gembickis: „Išsaugoti savo protėvių 
tradicijas – mūsų šventa pareiga...“

Kaip visas, taip ir šią anketinę ap-
klausą norėtume pradėti nuo jūsų 
prisistatymo. Iš kur esate kilęs, kur 
mokėtės, kur teko dirbti? 

Aš, Mustafa Gembickis, gimiau Vil-
niuje 1941 metų balandžio 3 dieną. 

Kelias pradinės mokyklos klases bai-
giau sostinės Liepkalnio gatvėje buvu-
sioje mokykloje su dėstomąja rusų kal-
ba, o vėliau, tėvams persikėlus gyventi į 
Vilniaus rajone esančią Nemėžio gyven-
vietę, mokslus tęsiau vietos septynme-
tėje. Ją užbaigus, iškilo rimta problema, 
kur mokytis toliau, juk vidurinės moky-
klos arti nebuvo. Į akis krito skelbimas 
apie Vilniaus Ukmergės gatvėje jauni-
mui organizuojamus šaltkalvių kursus. 
Nors už juos teko mokėti, tėvai išgalėjo 
mane leisti įvaldyti rimtos darbininkiš-
kos profesijos. Sėkmingai pramokęs 
šaltkalvio amato, nuėjau dirbti į Ryšių 
ministerijai priklausiusius garažus, sto-
vėjusius Liepkalnio gatvėje. Taip, tetu-
rint vos šešiolika metų, ir prasidėjo ma-
no darbinė karjera. Pamažu įsisavinau 
visas „garažines“ specialybes, išmokau 
visko. Antroji mano darbovietė buvo 
Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjun-
gai priklausę garažai, iš ten perėjau į 
Vilniaus 1-ąją autotransporto įmonę. 
Tarnyba sovietinėje armijoje man kol 
kas buvo atidėta: mat buvau šeimos ma-
terialinis ramstis, mamai esant neįgaliai 
ir dar auginant mažametę seserį. Netru-
kus sužinojau, kad mokytis vairuotojo 
specialybės jaunuolius kviečia sostinės 
Taksi parkas, tiesa, su sąlyga, kad po 
mokymosi dvejus metus teks jame ati-
dirbti. Tąsyk buvo formuojamos klasės 
rusų ir lietuvių dėstomąja kalba. Pada-
viau pareiškimą ir buvau priimtas. Vai-
ruotoju tapau, tačiau sėsti už taksi vairo 
iškart nebeteko, mat mane „prisiminė“ 
karinis komisariatas. Dabar jau buvau 
pašauktas tarnauti armijoje ir patekau į 
karinius statybinius dalinius, dislokuo-
tus Rytų Kazachstane. Įrenginėjome 
aikšteles raketoms leisti. Kadangi turė-
jau vairuotojo teises, už mašinos vairo 
ir išsėdėjau visus trejus metus. Paleis-
tas į atsargą, tiesiu taikymu patraukiau 
į Vilniaus taksi parką, kuriame išdirbau 
37-erius metus – iki visiško šios įmo-
nės išformavimo. Vėliau kurį laiką dar 

„taksavau“, naudodamas asmeninius 
automobilius. Šeškinės mikrorajone pa-
sistatydinau kooperatinį butą.

Esu išėjęs į užtarnautą poilsį, bet dar 
tebedirbu sargu sostinės Žirnių gatvėje 
esančiuose garažuose. Dabar gyvenu 
Nemėžyje, savo giminės lizde. Savo 
jaunystės laikų namelį atnaujinau, su-
tvarkiau, noriu jį išsaugoti, juk su juo 
susiję šitiek prisiminimų!

Norėtume plačiau sužinoti apie 
jūsų tėvus, senelius.

Mano mama Amina Jakubovskaja yra 
kilusi iš Varėnos rajono, Valkininkų, 
tėvas Chasanas Gembickis – iš Bal-
tarusijos. Kadangi teta aprašė mamai 
savo sodybą Nemėžyje ir mes į ją per-
sikėlėme iš sostinės, tėvas nuėjo dirbti 
į vietos kolūkį. O kiek gi tais laikais 
kolūkiuose mokėdavo? Taigi materia-
liai gyventi nebuvo lengva. Mama buvo 
nekokios sveikatos, be to, šeimoje dar 
augo už mane dešimčia metų jaunesnė 
sesutė, taigi jai teko namų šeimininkės 
pareigos. Dabar abu mano tėveliai jau 
iškeliavę Amžinybėn.

Mama pasakojo, kad mano senelis, 
jos tėvas, buvo išvykęs uždarbiauti į 
Jungtines Amerikos Valstijas. Mama 
dar turėjo du brolius. Senelis išvyko, 
planuodamas vėliau išsikviesti pas save 
į JAV ir žmoną su vaikais, tačiau per ne-
laimingą atsitikimą žuvo šachtoje. Buvo 

apsidraudęs, taigi draudimo bendrovė 
pinigus atsiuntė į Lietuvą. Deja, jo vai-
kai, gyvenimo vėtrų blaškomi, jau buvo 
išsibarstę kas kur, šalyje tuo laiku buvo 
nemaža suirutė, tvarkos mažai, taigi ne-
buvo kam pasirūpinti, kad atkeliavę pi-
nigėliai atitektų žuvusiojo įpėdiniams. 
Niekas jų nepasiėmė, ir visa suma vėl 
iškeliavo atgal į Ameriką. O ten, JAV, 
atsirado kažkokia tolima giminaitė, pa-
reiškusi savo giminystės teises ir pasiė-
musi tuos pinigus.

O senelis iš tėvo pusės buvo „linksmų 
plaučių žmogus“, mėgęs pasilinksmin-
ti, ir apie jį daug ko negaliu papasakoti. 
Gyvenimą užbaigė ne itin kaip, palaido-
jom, ir tiek.

Apie močiutes mano žinios labai skur-
džios. Močiutė iš mamos pusės numirė 
Kazanėje, tuo metu daugybė Lietuvos 
totorių aplinkybių dėka tenai gyveno.

Išties, XX amžius – tikras katas-
trofų amžius. Baisųjį Antrojo pa-
saulinio karo metą išgyvenote, bū-
damas mažametis, tad, tikriausiai, 
nieko neprisimenate?

Kaip tik vieną epizodą prisimenu ryš-
kiai. Tai buvo metas, kai vokiečiai jau 
traukėsi iš Vilniaus, vejami Raudono-
sios armijos. Pro mūsų namus, kurie 
buvo prie pat Minsko plento, vyko pats 
kariuomenės judėjimas, tad šeimai teko 
laikinai slėptis miške. Kai jau susiruo-
šėme grįžti atgal su visa manta, sudėta į 
arklio traukiamą vežimą, susidūrėme su 
vienu sprunkančiu vokiečių pakaliku, 
kuris, išvydęs mūsų stiprų arklį, tuoj pat 
jį pasisavino, jo vieton įkinkydamas sa-
vo vos kojas bepavelkantį kuiną. Ką pa-
darysi – juk ginčydamasis galėjai gauti 
kulką į kaktą. Tai va, traukia tas senas 
klipata mūsų vežimą, o pro šalį rieda ru-
siškų mašinų kolona, labai jį išgąsdin-
dama. Pasibaidęs arklys parverčia veži-
mą, ir aš, sėdėjęs ant jo viršaus, atsidu-
riu apačioje, prispaustas mantos. Jaučiu, 
kaip trūksta oro, kaip dustu, kaip teka 
kraujas iš sumuštos nosies... Mama, ge-
rai kalbėjusi rusiškai, pradėjo nesavu 
balsu šauktis pagalbos. Laimei, jai atėjo 
į pagalbą rusų kareiviai, atvertę vežimą 
ir mane ištraukę... Iki šiol tebegirdžiu, 
kaip rusų kareivis sako: „Neverk sūne-
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li, imk saldainį“. Ir ištiesia man apvalų 
ledinuką...

O apie savo totorišką kilmę iš ko 
sužinojote?

Iš ko gi daugiau galėjau sužinoti, jei 
ne iš tėvų? Vaikystėje juk, net gyven-
dami Liepkalnio gatvėje, mano tėvai 
melstis vykdavo į Nemėžyje esančią 
mečetę, juk sostinėje savų maldos namų 
jau nebeturėjome. Pasiimdavo ir mus, 
vaikus. Deja, Nemėžio mečetė taip pat 
smarkiai nukentėjo: sovietinė valdžia iš 
pradžių joje buvo įrengusi grūdų sandė-
lį, vėliau – vietos kraštotyros muziejų. 
Viską, kas vietos islamo išpažinėjams 
buvo šventa, ateistai stengėsi niekinti ir 
griauti. Laimei, atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę, turėjome galimybę šiuos 
maldos namus atsiimti. Nemėžio meče-
tę daug padėjo restauruoti Turkijos Res-
publikos ambasada, ir už tai jai esame 
labai dėkingi.

Prisimenu, sovietmečiu savas mu-
sulmoniškas šventes švęsdavome ben-
druomenės viduje, pas tuos, kieno na-
mai būdavo didesni, ir kurie galėdavo 
sutalpinti daugiau parapijiečių. Rink-
davomės ir mūsų namuose. Dar tebėra 
išlikusi viena senovinė fotografija, už-
fiksavusi islamiškos šventės akimirkas. 
Fotografuota, atrodo, 1953 – aisiais.

Na, pasakyti, kad sovietinė valdžia 
jau labai būtų trukdžiusi švęsti musul-
moniškas šventes, būtų netiesa. Per-
sekiojimų dėl religinių apeigų atliki-
mo tikrai nepatyriau. O apie namazą, 
kvietimą melstis pirmąsyk išgirdau iš 
vyresnės kartos tautiečių. Visos religi-
nės tiesos man visąlaik darydavo didelį 
įspūdį, tik gaila, kad galimybės semtis 
gilesnių religinių žinių jauname amžiu-
je nebuvo. Užtat vyresniame šį trūkumą 
kompensavau.

Kokiais keliais sėmėtės gilesnių 
žinių apie islamo religiją?

Savarankiškai semtis islamo tikėjimo 
tiesų nebuvo lengva – juk nebuvo jokių 
vadovėlių. Bet pagalba atėjo netikėtai, 
per gryną atsitiktinumą. Vienąsyk (tai 
buvo tarybiniais laikais) trejas dienas 
taksi vežiojau iš Maskvos atvykusios 
vienos delegacijos narius. Jiems vado-
vavo vienas labai protingas žmogus, su 
kuriuo nejučia plačiau išsikalbėjau. Pa-
sirodo, jo močiutė – totorė, o jis pats yra 
baigęs maskvietišką P. Lumumbos Tau-
tų draugystės universitetą ir laisvai kal-
ba arabiškai. Pasakiau, kad esu vienas 
iš Lietuvos totorių, kurie gyveną čia jau 

šitiek šimtmečių, ir turiu didelę svajonę 
– išmokti arabų kalbą, tik negaliu rasti 
jokio vadovėlio. Jis prižadėjo man pa-
dėti. Dar, pamenu, jam padėjau įsigyti 
vaikišką sulankstomą vežimėlį, kurį jis 
išsivežė traukiniu į Maskvą.

Aplinkybės taip susiklostė, kad po 
kurio pats nuvykau į Maskvą ir pagal 
duotą adresą nusprendžiau šį žmogų su-
siieškoti. Užsukęs, gaila, jo neberadau 
namie (buvo išvykęs į komandiruotę), 
tačiau mane, nepažįstamą žmogų, labai 
šiltai priėmė jo močiutė totorė. Pas ją 
pernakvojęs, sekančią dieną išvažiavau 
į Vilnių, o po savaitės iš Maskvos gavau 
banderolę, kurioje buvo įdėtas arabų 
kalbos vadovėlis, skirtas aukštųjų mo-
kyklų studentams. Ten buvo ir abėcėlė, 
ir tarties pratimai.

Taigi, puoliau mokytis arabų kalbos. 
Pamažu, labai iš lėto įsisavinau šios kal-
bos rašmenis, pramokau skaityti ir rašy-
ti. Kalbėti, aišku, sunkiau, juk norint 
įvaldyti šnekamąją kalbą, reikalingas 
nuolatinis bendravimas...

O jau vėliau, žlugus sovietinei san-
tvarkai ir atsivėrus keliams į platųjį 
pasaulį, atsirado galimybės pagilinti sa-
vo žinias ne Lietuvoje. Sužinojau, kas 
islamo religijos tiesų galima pasisemti 
Baškirijos sostinėje Ufoje veikiančia-
me Islamo universitete. Nuvykau tenai 
1999-aisiais, man tuomet buvo beveik 
šešiasdešimt metų, ir studijavau jame 
penkerius metus. Iš pradžių – dieninia-
me skyriuje, vėliau perėjau į neakivaiz-
dinį. Kadangi jau turėjau tvirtus pagrin-
dus ir arabų kalbos buvau pramokęs, 
man buvo pasiūlyta iškart pereiti į aukš-
tesnį kursą. Taigi, turiu islamo teologo 
diplomą.

Žinote, ką pasakysiu – mokytis bran-
džiame amžiuje yra labai įdomu ir 
naudinga. Nes tu žinai, ko nori. Prieš 
studijas aš žinojau irgi nemažai, tačiau 
jos suteikė man nepalyginamai gilesnių 
žinių.

Ir islamo religijos žinovų, ir žmo-
nių, mokančių arabų kalbą, Lietuvo-
je yra mažai, taigi jūsų įgytas žinias 
ir patirtį reikėtų plačiai pritaikyti. 
Kokių šios srities galimybių esama?

Deja, kaip bebūtų liūdna, savo noro 
pasidalinti įgytomis žiniomis pilnutinai 
negaliu realizuoti. Galėčiau tik pasva-
joti, tarkime, apie medresės atidarymą 
Baltijos šalių jaunimui. Juk net savos 
mečetės Vilniuje neturime! Kol turiu jė-
gų, galėčiau dėstyti, juk visą sąmoningą 
gyvenimą to siekiau. O dabar mano ži-

nių tarsi niekam nereikia.
Švenčionių rajone gal metus ėjau 

imamo pareigas, bet dabar tame krašte 
totorių išlikę labai nedaug. Kiekvienų 
metų rugpjūčio mėnesį tradiciškai susi-
renka iš šio krašto kilę tautiečiai, bet tik 
aplanko kapines ir šiek tiek tarpusavy-
je pabendrauja. Juolab, kad ir susiburti 
jiems nebėr kur: jokių bendruomenės 
namų čia nesama. Kiek pastangų paklo-
jau, norėdamas gauti bent kukliausias 
pašalpėles – nepavyko. O ir man važi-
nėti šimtus kilometrų pirmyn – atgal – 
ne pyragai...

Kokias totorių bendruomenės Lie-
tuvoje problemas galėtumėte apibū-
dinti kaip pagrindines?

Asimiliaciją, vis silpstantį ryšį tarp 
vyresnės kartos ir jaunimo. Mūsų sene-
liai savo tautines tradicijas ir papročius 
perdavinėjo iš kartos į kartą, užtai ir 
išlikome savimi tuos šešis šimtus me-
tų. Užtat dabar skauda širdį bežiūrint, 
kaip silpsta tas dvasinis pagrindas, kuris 
mums leido nesusiniveliuoti. Jau seniai 
yra pribrendusi būtinybė suformuoti to-
kį organą, kaip Vyresniųjų taryba, kuri 
spręstų pačius opiausius bendruomenės 
gyvenimo klausimus. Tai turėtų būti ne-
priklausomas organas, niekieno neregu-
liuojamas ir „nespaudžiamas“, besiva-
dovaujantis bendru susitarimu sukurtais 
tarybos įstatais.

Asimiliacija dabar vyksta tiesiog geo-
metrine progresija, po penkiasdešimties 
metų gali nebelikti nieko iš to, ką mes 
saugojome šimtmečiais. Jaunimas kuria 
mišrias šeimas, tad apie kokias „gry-
nas“ tautines tradicijas galima kalbėti? 
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia: mano 
paties dukra ištekėjusi už kitatikio, ir 
anūkė auga su stiprokais „kosmopoli-
tizmo“ bruožais.

O kaip apibūdintumėte savo tauti-
nės mažumos gyvenimą tarp lietuvių?

Mūsų gyvenamosios vietos juk nėra 
izoliuotos, visas istorines nesėkmes, 
vargus ir džiaugsmus išgyvename drau-
ge su lietuviais, lenkais, rusais. Toleran-
tiškumas – demokratiškos visuomenės 
bruožas, ir puiku, kad jis mūsų visuo-
menėje įsišaknijęs. Žlugus sovietinei 
santvarkai, totorių bendruomenės gyve-
nimu Lietuvoje, sakyčiau, kur kas sti-
priau domimasi negu anksčiau. Esame 
kviečiami į televizijos laidas, į radijo 
valandėles, įvairiausius renginius.

Kalbėjosi Dana Kurmilavičiūtė
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S e n o v i n ė s  n u o t r a u k o s

Iš kairės į dešinę sėdi: Vilniaus ima-
mas Juozas Chaleckas, mufčio A. 
Ka rašaiskio asistentas dragūnų karo 
kapelionas (pavardė nežinoma), muftis 
Adomas Karašaiskis, Raižių imamas 
Adomas Chaleckas, pulkininkas 
Sulei manas Bazarevskis  (1920 m. 
miręs). Stovi: Suleimanas Chaleckas 
(ilgą laiką Vilniuje buvęs arabų kalbos 
mokytoju), Ibrahimas Smaikevičius 
(po Juozo Chalecko mirties buvo 
Vilniaus imamu iki 1945 metų, po to 
gyveno Lenkijoje, Gdanske), štabs-
kapitonas Siulkevičius (žuvo I-o pa-
saulinio karo metu), Suleimanas Kri-
nickis (nužudytas bolševikų 1919 m. 
Simferopolyje), Ščensnavičius (Vil-
niaus musulmonų dvasinio centro 
sekretorius), štabs-kapitonas Jonas 
Iljesevičius (žuvo I-o pasaulinio karo 
metu) ir Stepas Krinickas („Vilenskij 
vestnik“ redakcijos tarnautojas, 
bolševikų nužudytas 1919 metais).

Carinės Rusijos laikais Lietuvos musulmonų religinė bendruomenė formaliai priklausė Taurijos muftiatui Kryme. 1908 me-
tais Krymo muftis Adomas Karašaiskis lankėsi Lietuvoje. Ta proga Lietuvos žymiausi totoriai nusifotografavo Vilniuje kartu 
su atvykusiais svečiais. Pateikiame šią 1908 metų nuotrauką, paimtą iš knygos (Petras Biržys „Alytaus apskritis“ 1931m.).

1936 m. Lenkijos prezidentas Ignacas Moscickis lankėsi Vilniaus totorių mečetėje. Ta proga buvo padarytos 
šios dvi nuotraukos. Vienoje jų matome Lenkijos prezidento delegaciją, kitoje - susirinkusius totorius.

Generolo Juzefo Bieliako vardo Lietuvos totorių  karo  is-
torijos klubas 2016 m. liepos 2 d  dalyvavo Vilkmergės mūšio 
inscenizacijoje (Ukmergės raj.).Šiame renginyje kartu su klu-
bo vadu Kęstučiu Z.Šafranavičium dalyvavo  šie klubo nariai: 
Marat Baišev, Danielius Dzejanavičius  ir broliai Rinat ir Ma-
rat Zakirovai.

Lietuvos valstybingumo šventėje liepos mėn. 4 d. Vilniuje 
Prezidentūros aikštėje šventinius šūvius istorine patranka kartu 

su kitais Karo istorijos klubo nariais iš Vytauto Didžiojo karo 
istorijos muziejaus padėjo atlikti mūsų klubo vadas Kęstutis Z. 
Šafranavičius ir Danielius Dzenajavičius. Renginiui vadovavo  
Vytauto Didžiojo karo istorijos muziejaus direktoriaus pava-
duotojas,  artilerijos generolas  Arvydas Pociūnas.

Šventinį paradą priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė.

„LT“ informacija

Generolo Juzefo Bieliako vardo Lietuvos totorių  karo  istorijos klubo veikla
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«Tатары Литвы»

Ромас ЯКУБАУСКАС: «Налаживание связей с му-
сульманскими организациями других стран  – это на-
стоятельная необходимость для мусульман Литвы»

Напомним нашим читателям, что муфтий мусульман Литвы Ромас Якубаускас является одним из пер-
вых среди молодых представителей литовских татар, посещавших уроки ислама в Каунасской мечети, в 
1992 г. был направлен на учебу в г. Триполи (Ливан) – в Университет Эль-Джинан (Райские сады), который 
окончил в 1999 г. и получил степень бакалавра исламских знаний. В 2000 г. был избран имамом Каунасской 
мечети, с 2008 г. – муфтий, председатель духовного правления Мусульманской общины Литвы. В 2013 г. на 
отчетно-выборной конференции повторно избран муфтием. Одним из важных направлений в деятельно-
сти муфтия Ромаса Якубаускаса является налаживание связей с мусульманскими организациями разных 
стран. На эту тему состоялась наша беседа  с ним в Каунасской мечети.

- Уважаемый Ромас, Вы при-
даете важное значение связям с 
мусульманскими организациями 
других стран. Оправданы ли для 
небольшой мусульманской Уммы 
Литвы эти связи?

- Налаживание связей с мусуль-
манскими организациями – это на-
стоятельная необходимость для му-
сульман Литвы. Наиболее благопри-
ятным для этой цели служит участие 
в международных конференциях, фо-
румах, других мероприятиях, на ко-
торых обсуждаются актуальные про-
блемы современного ислама. Важно 
также, чтобы исламский мир знал, 
что в небольшой европейской стране 
Литве более 600 лет ислам мирно со-
существует с христианством. 

- Расскажите подробнее, в ка-
ких странах удалось побывать, 
какие обсуждались вопросы?

- В декабре прошлого (2015) года 
принял участие в конференции, кото-
рую организовал в Москве председа-
тель Совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин. В работе конференции 
приняли участие представители му-
сульманских общин постсоветского 
пространства, Ближнего Востока. 
Обсуждались вопросы, связанные 
со строительством мечетей, культур-
ных центров, обучением молодежи в 
университетах мусульманских стран, 
повышения квалификации духовных 
лидеров.

С 14 по 16 декабря 2015 года в Лон-
доне состоялся XI Международный 
мусульманский форум  «Религия, 
идентичность и интеграция в услови-
ях ценностных трансформаций» при 
поддержке Совета мусульман Вели-
кобритании. Там собрались высшие 
представители мировой мусульман-
ской Уммы, состоялся обмен знания-
ми, опытом обсуждались проблемы. 

На форуме мне было предоставле-
но слово. В своем выступлении я рас-
сказал о проблемах мусульман Лит-
вы. Опыту сосуществования различ-
ных культур и духовных традиций 
были посвящены также выступления 
муфтиев Польши Томаша Мицкевича 
и Эстонии Ильдара Мухамедшина.

На форуме обращалось особое 
внимание на развитие в исламском 
мире эдукационных систем образова-
ния, имеющее личностно-ориентиро-
ванный подход. Следующий форум 
будет в Мекке в декабре 2016 г.

Участие в Лондонском форуме 
помогло завязать хорошие связи с 
исламскими организациями. В ходе 
форума зародилась идея создания 
Фонда Европейского мусульманско-
го наследия. Эта идея привела к пер-
вому результату: 11 июля в мечети 
Восточного Лондона состоялась вы-
ставка Европейского мусульманского 
наследия, приуроченная к 20-летию 
геноцида мусульман в Серебреннице 
– Боснии. В открытии выставки при-

няли участие представители местных 
органов власти, религиозных органи-
заций, в средствах массовой инфор-
мации появились хорошие отзывы. 
На этой выставке были представлены 
экспонаты литовских татар – мундир 
улана, старинный Коран, рукописные 
хамаилы и китабы. Англичане были 
удивлены, что в Литве есть мусуль-
мане. Это обстоятельство еще раз 
показывает, что еще недостаточно 
информации о мусульманах Литвы, 
и мы должны сами себя показывать.

9-12 мая 2016 г. принял участие в 
Международной конференции уле-
мов – умеренных знатоков ислама – в 
Джакарте. Конференция прошла под 
покровительством президента Индо-
незии Джоко Видодо. Индонезия отли-
чается значительным этнокультурным 
разнообразием. Из 280 миллионов 
населения страны 250 миллионов, 
что составляет около 90 %, исповеду-
ет ислам, что делает Индонезию стра-
ной с самым большим мусульманским 
населением в мире. Это – прекрасная 
страна, с богатым культурным и исто-
рическим наследием, уникальной по 
красоте природой. В конференции 
принял участие и муфтий мусульман 
Белоруссии Абу-Бекир Шабанович. 
Индонезийские мусульмане с интере-
сом слушали нашу информацию о му-
сульманах Великого княжества Литов-
ского, что мусульмане сохранили свою 
религию и традиции в современной 
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Литве и Белоруссии, что сохранились 
старые и построены новые мечети.

В ходе переговоров Посольство 
Индонезии предложило направлять 
из Литвы несколько студентов в год 
для обучения в Индонезийских уни-
верситетах. Предполагается выплата  
полной стипендии. Обмен студента-
ми очень полезен, особенно нашей 
молодежи, а у нас учились бы студен-
ты из других стран. Мне известно, 
что в Балтийской авиационной ака-

демии учатся студенты из Индонезии 
и Малайзии.

Мне удалось побывать также в Ма-
лайзии, где встречался с заведующим 
отделом по исламским делам халяль. 
В результате появилась возможность 
сотрудничества с Посольством Ма-
лайзии, которое находится в Варшаве.

В последнее время завязались хо-
рошие связи с Султанатом Оман. У 
нас, в Вильнюсской ратуше, была вы-
ставка о жизни мусульман Султаната 

Оман. Было бы хорошо повторить её 
в Каунасе.

Такие поездки, выставки, участие 
в международных конференциях и 
форумах расширяют информацию о 
нашей мусульманской общине, укре-
пляют связи с мусульманским миром, 
помогают возрождать и развивать ис-
лам в нашей республике. 

- Благодарю за беседу.
Беседовал Галим Ситдыков

В первый день заседания исполко-
ма ВККТ в представительском фору-
ме приняли участие члены исполко-
ма Всемирного Конгресса крымских 
татар из Турции, Румынии, Канады, 
Украины и временно оккупированно-
го Крыма. Приехали лидер крымско-
татарского народа, народный депутат 
Украины, Уполномоченный Прези-
дента Украины по делам крымскота-
тарского народа Мустафа Джемилев 
вместе с главой ВККТ, председателем 
Меджлиса крымскотатарского наро-
да, народным депутатом Украины 
Рефатом Чубаровым. Также встречу 
посетил экс-президент Беларуси Ста-
нислав Шушкевич.

11 апреля в рамках заседания 
прошла конференция «Массовые 
нарушения прав человека в окку-
пированном Крыму».

Со вступительным словом к собрав-
шимся обратилась Глава парламента 
Литвы Лорета Граужинене, которая 
подчеркнула, что на оккупированной 
территории Крыма отмечаются мас-
совые нарушения прав человека.

В своей речи на крымскотатарском 
языке Мустафа Джемилев поблаго-
дарил литовский Сейм за поддержку 
крымских татар.

Американский сенатор Джон Мак-
кейн, выступая в рамках заседания 

исполкома ВККТ, сравнил аннексию 
Крыма с оккупацией прибалтийских 
стран и заверил, что США никогда не 
согласятся с оккупацией полуострова 
и будут делать все возможное, чтобы 
поддержать крымских татар и по-
мочь в их борьбе.

С докладами о правонарушениях в 
Крыму выступили гражданская акти-
вистка, координатор Крымской поле-
вой миссии по правам человека Алек-
сандра Крыленкова из Санкт-Петер-
бурга, один из основателей Института 
современного права и общества Иван-
на Билич, организатор общественной 
инициативы «Майдан закордонних 
справ» Богдан Яременко, послы Лит-
вы в Украине и Украины в Литве.

Отдельной темой выступлений ста-
ла проблема запрета СМИ на аннекси-
рованном полуострове. В частности, 
говорилось о тенденции сокращения 
оккупационной властью независимых 
средств массовой информации, число 
которых за два года уменьшилось на 
88%. По словам выступавших, в ин-
формационном поле Крыма остались 
только провластные ресурсы. Запреты 
властей полуострова коснулись воз-
можности распространения информа-
ции на родном языке (крымскотатар-
ском и украинском).

Во время проведения конференции 

«Массовые нарушения прав человека 
в оккупированном Крыму» сайт Сейма 
Литвы был атакован. Заместитель гла-
вы комитета Сейма Литовской Респу-
блики по международным вопросам 
Эмануэлис Зингерис проинформиро-
вал участников, что это произошло 
впервые за многие годы. Вещание бы-
ло переведено на You-tube канал. Спец-
службы Латвии считают, что атака бы-
ла осуществлена из-за границы.

Председатель Меджлиса крымско-
татарского народа Рефат Чубаров в 
Вильнюсе заявил, что вопрос откры-
тия представительств Меджлиса в 
Брюсселе и Вашингтоне находится 
на этапе рассмотрения. Он пообещал, 
что с началом нового политического 
сезона у Меджлиса появится хотя бы 
один представитель в Брюсселе, и от-
метил, что планирует подключать к 
работе волонтеров.

Также Рефат Чубаров подчеркнул, 
что, проводя ВККТ на своей терри-
тории, Литва посылает сигнал стра-
нам ЕС относительно необходимости 
объединить усилия в защите прав 
крымских татар в оккупированном 
РФ Крыму.

Заместитель главы Меджлиса 
крымскотатарского народа Ильми 
Умеров во время заседания исполни-
тельного комитета ВККТ в Вильнюсе 

 

Всемирный Конгресс крымских татар 
определил будущее Крыма

Судьба оккупированного РФ полуострова должна решаться крымскими татарами, которые призва-
ли все страны мира признать депортацию крымскотатарского народа 18 мая 1944 года геноцидом.

С 11 по 13 апреля 2016 года в столице Литвы Вильнюсе прошло заседание исполнительного комитета 
Всемирного Конгресса крымских татар. Информагентство QHA подготовило краткий хронологиче-
ский обзор форума, остановившись на ключевых вопросах, которые обсуждали участники заседания, 
эксперты, дипломатические представители и еврочиновники.
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высказал убеждение, что украинские 
власти сегодня должны на всех меж-
дународных площадках поднимать 
вопрос об оккупированных терри-
ториях Донбасса и Крыма. Он от-
метил, что почти ежедневно жители 
оккупированного полуострова стал-
киваются со штрафами, арестами, 
обысками, против них возбуждаются 
уголовные дела.

Организатор общественной иници-
ативы «Майдан закордонних справ» 
Богдан Яременко, выступая с три-
буны литовского Сейма, подчеркнул 
необходимость закрепления в Кон-
ституции Украины положения о том, 
что Крым должен быть возвращен 
как крымскотатарская автономия. По 
его мнению, это самая лучшая форма 
осуществления управления на полуо-
строве, которая должна быть поддер-
жана в Украине.

12 апреля заседание исполнитель-
ного комитета ВККТ продолжилось 
в бывшем здании Муфтията в Виль-
нюсе. Были обсуждены вопросы про-
ведения памятных мероприятий 18 
мая, положение дел в Крыму, а также 
итоговая декларация исполнительно-
го комитета ВККТ.

Председатель Меджлиса крымско-
татарского народа Рефат Чубаров 
сообщил, что в Геническом районе 
Херсонской области Украины уже 
выделено два участка в Счастливце-
вом и Партизанах для постройки объ-
ектов соцкультбыта для крымских 
татар. Два объекта строительства 
станут предметом заботы представи-
телей крымскотатарской диаспоры в 
Анкаре. Местная власть уже поддер-
жала начинание турецкой диаспоры 
по строительству Джами и здания, в 
котором разместят классы для обуче-
ния детей родному языку и основам 
мусульманской культуры.

Также были заслушаны отчеты по 
ситуации с образованием в Крыму, по 
иску о запрете Меджлиса и подготов-
ке к 18 мая, который в 72-й раз будет 
отмечен как День памяти жертв де-
портации крымскотатарского народа.

Председатель Сейма Литвы Лорета 
Граужинене во время встречи с чле-
нами исполкома ВККТ в Вильнюсе 
осудила грубое нарушение прав че-
ловека в Крыму и действия, которые 
ограничивают деятельность Меджли-
са крымскотатарского народа. Чинов-
ница высказала надежду, что следую-
щее заседание Всемирного Конгресса 
крымских татар пройдет в Крыму.

Во время беседы с главой Сейма 

Литвы председатель Меджлиса Рефат 
Чубаров поблагодарил за то, что пред-
ставителей крымскотатарского сооб-
щества приняли в Литве на высоком 
уровне, а заседание ВККТ прошло 
в здании литовского Сейма. В свою 
очередь Лорета Граужинене поблаго-
дарила за содержательную беседу и 
заверила, что Литва всегда будет под-
держивать позицию крымских татар.

Во время встречи Уполномочен-
ного Президента Украины по делам 
крымскотатарского народа Мустафы 
Джемилева и председателя Меджли-
са крымскотатарского народа Рефа-
та Чубарова с Президентом Литвы 
Далей Грибаускайте она подтверди-
ла, что Литва решительно осуждает 
незаконную оккупацию и аннексию 
Крыма. По ее мнению, санкции про-
тив России не могут быть отменены, 
пока не будут полностью выполнены 
Минские соглашения и будет длиться 
противоправная оккупация Крыма.

Идентичную позицию относи-
тельно санкций против РФ во время 
встречи с представителями ВККТ оз-
вучил глава литовского правитель-
ства Альгирдас Буткявичюс. Он, в 
частности, подчеркнул, что Литва 
никогда не признает оккупации Кры-
ма РФ и будет делать все возможное, 
чтобы крымский вопрос оставался на 
повестке дня Европейского Союза.

В рамках заседания исполкома 
ВККТ в Вильнюсе в университете 
имени Миколаса Ромериса прошла 
торжественная церемония, на кото-
рой лидера крымскотатарского на-
рода Мустафу Джемилева наградили 
степенью Почетного доктора.

По окончании заседания исполни-
тельного комитета ВККТ была приня-
та итоговая декларация. В ней отме-
чено, что будущее Крыма и решение 
его дальнейшей судьбы принадлежит 
крымским татарам. Участники завери-
ли мировое сообщество в готовности к 
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СТАНИСЛАВ В. ДУМИН           
Родился около 1470 г., сын князя 

Льва Борисовича Глинского.
В XV в. Глинские - удельные князья, 

чьи владения в окрестностях нынеш-
ней Полтавы, - в том числе Глинск над 
рекой Ворсклой, от которого и была 
образована их фамилия, - упоминают-
ся уже в 1430-е гг. Документально из-
вестен дед Михаила, князь Борис Глин-
ский, сторонник великого князя Сви-
дригайло, в 1433 и 1437 гг. подписывал 
его привилеи. Согласно родословным 
(составленным в первой четверти XVI 
в.), род князей Глинских происходил 
от Мамая, правителя Золотой Орды (в 
русских летописях именуемого царём), 
сын которого Мансур-Кият после 
Куликовской битвы 1380 г. создал в 
пограничье между Золотой Ордой и 
Великим княжеством Литовским своё 
княжество. Его старший сын Алекса 
(Лекса) принял в Киеве православие 
с именем Александр; а его сын князь 
Иван, крестившись вместе с отцом, же-
нился на княжне Анастасии Данилов-
не Острожской. Князь Иван Глинский 
в 1399 г. участвовал в битве с татарами 
на Ворскле и, по преданию, после раз-
грома литовского войска спас великого 
князя Витовта, помог ему уйти от по-
гони, за что получил новые пожало-
вания. Сыном Ивана был упомянутый 
выше князь Борис, соответственно, 

праправнук Мамая. Эта официаль-
ная родословная (которую некоторые 
историки подвергают сомнению), хро-
нологически вполне возможна (в те 
времена браки заключались рано, лю-
ди раньше взрослели). Татарское про-
исхождение Глинских было хорошо 
известно уже в XV в. В 1501 году по-
следний хан Большой Орды Шейх-Ах-
мед (Шах-Ахмат) в письме к братьям 
князьям Ивану, Михаилу и Василию 
Львовичам Глинским, добиваясь их 
поддержки, обращается к ним «Кияты 
князья Мамаевы истинные дети». Про-
звище «Мамай» носили и некоторые 
потомки этого рода. Происхождение 
от правителя Золотой Орды (хотя и не 
из числа Чингизидов) позволило Глин-
ским и в Литве, и в Москве претендо-
вать на особый статус. В Великом кня-
жестве Литовском дети и внуки ханов, 
царевичи Острынские и Пунские, со-
храняя мусульманскую веру, не смогли 
«сделать карьеру», добиться видного 
положения, и даже самые крупные их 
владения далеко уступали владениям 
литовских магнатов. Судьба Глинских 
была совсем иной. Именно раннее кре-
щение (уже в конце XIV в.) позволило 
потомкам Мамая, породнившись с ли-
товско-русскими княжескими семья-
ми, создать собственное удельное кня-
жество и легко войти в состав местной 
феодальной элиты.

Князь Михаил Львович, ещё в юно-
сти отправившись в Западную Европу 
с литовским посольством, провёл там 
12 лет. Он служил в войске саксонского 
герцога Альбрехта III, у будущего им-
ператора Максимилиана I, участвовал 
в войнах на территории Италии (где 
перешёл в католическую веру), побы-
вал в Испании, обучился «немецкому 
языку и грамоте немецкой». Возвра-
тившись в Литву, в правление Алексан-
дра Ягеллончика, литовского великого 
князя (1492–1506), а затем и польского 
короля (1501–1506), князь Михаил стал 
одним из его ближайших сподвижни-
ков. В 1493 г. он ездил послом к крым-
скому хану Менгли-Гирею, в 1501 г. 
сопровождал на коронацию в Краков, 
занял очень влиятельную должность 
надворного маршалка, был назначен 
в 1501 г. начальником Виленского мо-
нетного двора, получил много щедрых 
пожалований, в том числе города Ту-
ров и Гонёндз. Пользуясь доверием и 
благосклонностью Александра, князь 
Михаил содействовал возвышению ро-
дичей (так, его брат князь Иван по про-
звищу Мамай стал киевским воеводой, 
а позже был воеводой новогрудским) и 
других лиц, что ещё сильнее укрепляло 
его позиции. Он активно участвовал и 
в дипломатических отношениях Литвы 
и Польши с татарскими ханами; Менг-
ли-Гирей даже называл его в письмах 

ГЛИНСКИЙ Михаил Львович, князь
Литовский надворный маршалок, полководец

открытому диалогу на международном 
уровне и призвали мир прилагать боль-
ше усилий для деоккупации Крыма.

В декларации подчеркнуто, что ЕС, 
Европарламент и все национальные 
парламенты должны признать крым-
ских татар коренным народом Крыма, 
а Меджлис – органом самоуправле-
ния крымскотатарского народа. Также 
определена необходимость признания 
Европарламентом, всеми националь-
ными парламентами и учреждениями 
депортации крымскотатарского наро-
да 18 мая 1944 года геноцидом.

Участники ВККТ призвали усовер-
шенствовать правовое поле Украины и 
внести изменения в разделы Конститу-
ции Украины, касающиеся АР Крым, 
основываясь на правах и воле крымско-
татарского народа, а также автономии, 
которая базируется на географической, 
административной и национальной го-
сударственности крымских татар.

Кроме того, по мнению участни-
ков ВККТ, Украина должна принять 
законы для легального признания Ку-
рултая и выбранного им Меджлиса 
крымскотатарского народа органами 
самоуправления крымских татар.

Напомним, Всемирный Конгресс 
крымских татар – структура, объеди-
нившая крымских татар, проживаю-
щих на исторической родине, в Кры-
му, и в диаспоре в различных странах 
мира (Турция, Румыния, Польша, 
США, Канада, Литва, страны Запад-
ной Европы и Средней Азии).

Первое заседание Всемирного Кон-
гресса крымских татар прошло 9 мая 
2009 года в Симферополе/Акъмесд-
жите, в нем приняли участие 420 де-
легатов из 13 стран. Председателем 
собрания был избран Рефат Чубаров.

Второе заседание, на котором при-
сутствовали члены 180 общественных 
организаций крымских татар из 12 

стран, уполномоченные представите-
ли правительственных кругов, обще-
ственных организаций и СМИ, состо-
ялось 1-2 августа 2015 года в Анкаре. 
На нем было принято решение о соз-
дании Международной общественной 
организации «Всемирный Конгресс 
крымских татар» с целью содействия 
на международной арене националь-
ным органам самоуправления крым-
скотатарского народа. Председателем 
ВККТ был вновь избран Рефат Чуба-
ров. Также были переизбраны члены 
исполнительного комитета Конгресса, 
в который вошел 21 представитель, и 
члены Ревизионной комиссии.

Три заседания исполнительно-
го комитета Всемирного Конгресса 
крымских татар прошли в Румынии 
и Украине (в Киеве и поселке Чонгар 
Херсонской области), четвертое за-
седание проходило с 11 по 13 апреля 
2016 года в городе Вильнюсе (Литва).
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«братом». Но стремительный рост вли-
яния Глинского беспокоил старую ли-
товскую аристократию, - Радзивиллов, 
Кезгайлов, а особенно трокского воево-
ду Яна Заберезинского, ставшего лич-
ным врагом князя Михаила. В мае 1503 
г. Глинский обвинял Заберезинского 
в попытке прислать к нему наёмных 
убийц. Король Александр приказал им 
жить в мире, но конфликты продолжа-
лись. Король отнял Лидское староство 
у зятя Заберезинского пана Илинича, 
передав Андрею Дрозде, родичу Глин-
ского. Когда литовские паны воспроти-
вились королевской воле, разгневанный 
Александр лишил Заберезинского вое-
водства, а Илинича заключил в тюрьму.

6 августа 1506 года Глинский разгро-
мил под Клецком войско крымских та-
тар, отразив их очередной грабитель-
ский набег на Великое княжество. Ка-
залось, его звезда поднялась ещё выше, 
но эта победа только усилила зависть 
и ненависть к нему литовских панов. 
Уже 19 августа покровитель Глинского 
король Александр скончался. На пре-
столы Польши и Литвы был призван 
его брат Сигизмунд Старый. В то вре-
мя Глинский стоял во главе единствен-
ного в Великом княжестве крупного 
войска и враги обвиняли его в намере-
нии узурпировать верховную власть. И 
хотя Глинский поддержал Сигизмунда, 
противникам удалось посеять у  ново-
го короля недоверие к слишком влия-
тельному и независимому полководцу. 
Согласно С. Герберштейну, Заберезин-
ский бездоказательно «обвинил князя 
Глинского в государственной измене». 
Сигизмунд I лишил Глинского долж-
ности маршалка и отобрал звание на-
местника Бельского и город Гонёндз. 
За князя Михаила пытались вступить-
ся Менгли-Гирей и венгерский король 
Владислав Ягеллон, но это не принес-
ло результата. Разражённый всем этим, 
Глинский решился на вооружённое вы-
ступление против своих недругов. 

В начале 1508 г., воспользовавшись 
отъездом короля на сейм в Краков, 
Глинский собрал своих «братьев и 
друзей» и объявил о своих намерени-
ях. Его враг Заберезинский находился 
в своём поместье под Гродно. В ночь 
на 2 февраля князь Михаил с отрядом 
в 700 всадников переправился через 
Неман и окружил усадьбу. Заберезин-
ский. был захвачен прямо в постели и 
по приказу князя Михаила обезглав-
лен. Опираясь на поддержку части 
православных бояр-шляхты и заклю-
чив союз с Москвой, которая присла-
ла ему войска, Глинский попытался 

выкроить для себя и своей семьи на 
белорусских землях новый удел, рас-
считывая на создание собственного го-
сударства. Он взял Бобруйск, Мозырь, 
Гомель, Мстиславль, Друцк, осаждал 
Минск, вёл переговоры с крымскими и 
молдавскими послами, по некоторым 
данным, намеревался освободить из 
заключения хана Шах-Ахмата. 

Неудача выступления заставила 
Глинских и их родичей и союзников 
искать убежища в Московской Руси, а 
их владения в Великом княжестве бы-
ли конфискованы. Так начался новый, 
«московский», самый блестящий, хо-
тя и самый трагический период исто-
рии этого рода, во время которого им 
было суждено пережить несколько 
взлётов и падений. 

Глинские, наравне с другими «выез-
жими» литовско-русскими княжескими 
родами, получили «в кормление» зна-
чительные уделы (Михаилу были даны 
города Боровск и Малоярославец). В 
1512 г., с началом новой русско-литов-
ской войны, князь Михаил он отправил 
своих представителей в Силезию, Че-
хию и Германию для набора наёмников. 
В 1514 году он участвовал в московском 
походе на Смоленск и, как считают, сы-
грал очень важную роль в капитуляции 
этого города. При этом Глинский рас-
считывал получить Смоленскую землю 
в удел, но желаемого не добился. Оби-
да и неудовлетворённое честолюбие 
заставили князя искать примирения с 
Сигизмундом I, который согласился 
простить его и прислал охранную гра-
моту. Но при попытке выехать в Литву 
князь был задержан, доставлен к Васи-
лию III, едва избежал казни (выразив 
желание вернуться в православие) и на-
долго оказался в заключении. Сам он не 
видел за собой вины и обвинял Василия 
III в неблагодарности. Выехав в Москву 
по доброй воле, Глинский считал себя 
вправе служить тому государю, которо-
му пожелает (как прежде германскому 
императору, саксонскому герцогу, поль-
скому королю). Насколько значительной 
и заметной в Европе фигурой был князь 
Михаил Львович, свидетельствует то, 
что его судьбой и несколько лет спустя 
продолжали интересоваться иностран-
ные монархи, в том числе император 
Максимилиан I (его посол Сигизмунд 
Герберштейн, прибыв в Москву в 1517 г. 
просил освободить Глинского, но полу-
чил отказ).

Опала не коснулась братьев Ми-
хаила, в 1508 г. оказавшихся в Мо-
скве вместе с ним, и возвращением в 
«большую политику». Михаил Глин-

ский был обязан браку Василия III с 
его племянницей княжной Еленой 
Васильевной Глинской (см.). Молодая 
жена великого князя через год выхло-
потала дяде Михаилу свободу (за 
поручительством многих бояр, обя-
завшихся, в случае бегства Михаила, 
заплатить в казну огромную сумму - 5 
тысяч рублей). Выйдя из заключения, 
князь Михаил Львович участвовал 
в походах, в частности, был воево-
дой конницы в военной экспедиции 
против Казани в 1530 г. В 1533 году 
он находился при государе, внезапно 
заболевшем во время охоты под Во-
локоламском. В предсмертных рас-
поряжениях Василий III, обращаясь 
к боярам, между прочим, просил их, 
князя Михаила, как родственника его 
жены, не обижать принимать за свое-
го, не считать «пришельцем». Назна-
чая Глинского в советники к Елене, 
великий князь просил его, чтобы за 
великую княгиню и сыновей его он 
«кровь свою пролиял и тело своё на 
раздробление дал».

Но вступление на престол малолет-
него Ивана IV обострило борьбу за 
власть. Первоначально князь Михаил 
Львович Глинский, занял одно из пер-
вых мест в «регентском совете», кото-
рому Василий III заповедал управле-
ние до совершеннолетия сына. Но уже 
год спустя, в августе 1534 князь Ми-
хаил, поссорившись с племянницей, 
великой княгиней Еленой, «…пойман 
бысть по слову наносному от лихих 
людей». Он, как записал С. Гербер-
штейн, «был обвинен в измене, снова 
ввергнут в темницу и погиб жалкой 
смертью»» в заточении 15 сентября 
1536 г. 

Михаил Львович был женат на 
княжне Елене Ивановне Телепне-
вой-Оболенской; у него был сын князь 
Василий (ум. 1565) и неизвестная по 
имени дочь, ставшей женой князя Фе-
дора Ивановича Троекурова.

В Великом княжестве Литовском 
Глинские пользовались собственным 
гербом, который происходит от татар-
ской родовой тамги.

Уважаемого ветерана войны 
и труда ХАРИСОВА Асхата 

Харисовича сердечно поздравля-
ем с 90-летием со дня рождения! 
Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости и энергии, еще 
много радостных и счастливых 
лет!
Редакция газеты «Летувос тоторяй»,

Союз общин татар Литвы
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Литовская художница и поэтесса Асия Радавичене 
является этнической казашкой родом из Казахстана, 
имеет учёные степени к.э.н. и хаб. доктора социальных 
наук. Именно в Литве она начала зани маться живописью 
и поэзией. Картины Асии Радавичене можно отнести к 
неокласическому стилю, в них смешиваются природные 
и магически-фантастические сюжеты. В работах 
художницы сливаются элементы западной,  литовской 
и восточной, казахской культуры, есть также древне-
эгипетские мотивы.

Стихи Асии Радавичене посвящены Родине Казахстану, 
в основном лири ческие, но есть героико-эпические 
произведения. Асия Радавичене пред ставляет собой яркий 
пример твор ческой личности, нашедшей свой путь в 
живописи и в поэзии.

Картины Асии были представлены на 3-х персональных 
выставках в Литве (1997 г. галерея “Лангас”, в 2005 
г. галерея “Медалю”, в 2009 г. галерея “Св. Йонаса” в 
Вильнюсе и за границей: в 2012 г. в Стамбуле, в Турции 
в галерее “Tarik Zafer Tunaya Culture Centre”; в 2012 г. в 

галерее Областного музея искусств в Актобе в Казахстане)
Художница и поэтесса также неднократно выступала с 

публичной декламацией стихов в Литве и в Казахстане.
Составлено по отзывам в СМИ Литвы, Турции и 

Казахстана.

АС И Я  РА Д А В И Ч Е Н Е

Алтыбакан
Казахской национальной 

забаве посвящается.
Алтыбакан - большие качели.
Это - возможность признаться в любви.
Скажите на милость, ну как в самом деле
Влюбленные могут поговорить,
Если вокруг сплошные дуэньи:
Апашки, женгешки и байбише!1 
Влюбленные в тайном своем  стремленьи
Надежд никаких не имеют вообще.
Но, слава Аллаху, есть Алтыбакан!
Когда ты взлетаешь под небеса
Единственный шанс тебе будет дан
Сказать своей милой любые слова.
Услышат их только Алтыбакан
И та, для которой ты их бережешь,
Которую суженой назовешь.
Взлетают вверх качели судьбы,
Слышат качели слова любви, 
И вторит им только ветер в степи,
Да травы степные и камыши.
Вот небо покрылось вечерней зарей,
Вдали степь окуталась синею мглой.
И тихо качают качели судьюы
Возлюбленных двух в колыбели любви.

Вильнюс, 31 июля 2011 г.
1Апашки — тетушки,
 Женгешки — снохи,
 Байбише — главная женщина родового 
клана, очень строгая и могущественная.

Аргамак
Желтая, желтая Сары-Арка,
Желтая, желтая степи спина,
И бег аргамака как ветер в степи,
Как дивная музыка Сары — Арки.
Догнать аргамака — джигита мечта,
Могучим броском заарканить с седла.

Но нет на земле созданья быстрей,
чем аргамаки наших степей!
И вечная длится погоня в степи
Под звуки мелодии Сары-Арки…
Так пусть же всегда воспевает домбра
О том, как прекрасна ты Сары-Арка,
О том, как отважны джигиты степей
Достойные  гордых, могучих коней!
О степь золотая, Сары-Арка,
До горизонта волны песка,
И древние камни как маяки
Незримой дороги в бескрайней степи.

Так пусть же гремит кюй Сары-Арка,
Так пусть же не дрогнет джигита рука,
Пусть мчатся стрелой аргамаки в степи
Под ритмы волшебные старой домбры.

Желтая, желтая Сары-Арка…
Вильнюс, 22 июля, 2011 г.

Рыцарь Азии
Кобланды — Батыру

посвящается.
Есть много легенд и преданий
О рыцарях разных времен,
Но в сердце звучит заклинаньем
Одно из великих имен.
То имя звучит талисманом,
То к сердцу казахскому ключ,
То имя как сура Корана —
Так славен Батыр и могуч.
С врагами как демон сражаясь,
С народом как ангел он был,
Опасность и смерть презирая,
Погиб он за то, что любил.
Любил же он степи родные.
Бескрайнее море степей,
Любил он их ветры шальные,

И смуглых степных дочерей.
Любил с аргамаком прекрасным
В степи ураганом летя
Издать клич победный и страстный,
Врагов Казахстана разя.
И сколько с тех пор по равнине
Не утекло бы воды
Все память народа поныне
Имя хранит — Кобланды.

Вильнюс, 25 июля 2011 г.

Тулпар
От вершины до вершины
Раздается стук копыт,
И с вершины на вершину 
Мой тулпар летит, летит.
Он не ведает печали,
Не боится ничего 
И заоблачные дали
Лишь забава для него.
Мой тулпар, я заклинаю,
Ты лети, лети домой,
Мой тулпар, я умоляю,
Ты возьми меня с собой.
Я к спине твоей приникну,
Шелком гривы обовьюсь,
Я исчезну, я затихну,
Я навек с тобой сольюсь.
Мы помчимся, как комета,
Как космический заряд,
Нам подвластна скорость света,
Свет Тулпару друг и брат.
Снизу будет синегорье,
Сверху — неба синева,
И в сияющем просторе
Будем только ты да я.

Вильнюс, 26 июля 2011 г.
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“Tatarzy litewscy”

Stefan Mustafa  Jas iński
HALINA  SZAHIDEWICZ            

Stefan Mustafa Jasiński urodził się 18 
lutego 1911 roku na Podlasiu, w Malawi-
czach Górnych powiat Sokółka. Jego ro-
dzicami byli Jan i Chalima z domu Bogu-
szewicz. W roku 1916 rodzina Jasińskich 
wyjechała do dalekiego Symferopola, a w 
roku 1917 do Kazania w Tatarstanie. Ma-
ły Mustafa uczęszczał tam do rosyjskiej 
szkoły powszechnej oraz tatarskiej medre-
sy muzułmańskiej. Uczył się arabskiego 
alfabetu i czytania Koranu. W Kazaniu, w 
roku 1922, zmarł jego ojciec i rodzina po-
wróciła do Malawicz Górnych, gdzie za-
stała swoje duże gospodarstwo zdewasto-
wane. Mustafa rozpoczął naukę w II klasie 
i kończył 4-klasową Szkołę Powszechną, 
następnie siedmiooddziałową w Nierośnie 
koło Dąbrowy Białostockiej.

W roku 1928 wyjechał do Wilna i pod-
jął naukę w Szkole Technicznej, ale ze 
względów finansowych zrezygnował z 
niej i rozpoczął pracę w prywatnej ko-
munikacji miejskiej jako konduktor. Po 
zrzeszeniu się firm prywatnych w spół-
dzielnię został kontrolerem. Jednocze-
śnie rozpoczął naukę w Szkole Wieczo-
rowej im. Piotra Skargi na ul. Wielkiej 
przy Zakonie Braciszków Kapucynów, 
uzyskując tam małą maturę. W roku 
1933 powołany został do czynnej służby 
wojskowej w I Dyonie Pomiarów Arty-
lerii w Toruniu. W roku 1935 ukończył 
szkołę podoficerską ze stopniem kaprala.

Po odbyciu służby wojskowej powró-
cił do Wilna do pracy w komunikacji 
miejskiej i jednocześnie do szkoły wie-
czorowej, zdobywając dużą maturę. W 
roku 1937 przeniesiony był do rezerwy 
w stopniu plutonowego. Kiedy wybuchła 
wojna 1939 roku trafił na front, zaś po ka-
pitulacji  dostał się w  Archangielsku do 
niewoli bolszewickiej, w której przeby-
wał od 7 września do 30 listopada 1939 
r. Po zwolnieniu udało mu się dotrzeć do 
Malewicz Górnych. Ukończył kurs ad-
ministracji kolejowej i zatrudnił się jako 
kierownik ekspedycji towarowej tranzy-
towej na kolei na odcinku Grodno–Ło-
sośna. W roku 1941, po napaści Niemiec 
na ZSRR, wrócił do Malewicz Górnych, 

gdzie 27 kwietnia 1944 ożenił się. W roku 
1949 objął stanowisko kierownika sklepu 
Motozbytu w Białymstoku. Dwa lata póź-
niej został kierownikiem punktu nr 2 War-
szawskiego Biura Sprzedaży – Centrali 
Technicznej w Białymstoku. Pracował  na 
tym stanowisku 25 lat, aż do emerytury. 
16 marca 1996 roku otrzymał odznakę 
weterana walk o niepodległość. 30 paź-
dziernika 2000 roku został mianowany 
podporucznikiem Wojska Polskiego.

Religijna edukacja przyszłego imama 
rozpoczęła się w jego dziecięcych latach 
w dalekim Tatarstanie. Później zgłębiał 
naukę o islamie pod opieką Luta Mu-
chli, który w latach 1915–1921 zdobywał 
wiedzę w tatarskiej medresie w Kazaniu. 
Stefan Mustafa Jasiński związał się po-
czątkowo  z  meczetem w Kruszynianach. 
Od roku 1975 do 1980 sprawował tam 
funkcję muezina przy imamie Józefie Po-
pławskim, natomiast w latach osiemdzie-
siątych był imamem kruszyniańskim. W 
okresie 1988–1991 prowadził naukę religii 
muzułmańskiej dla dzieci w Sokółce. W 
latach dziewięćdziesiątych pełnił obowiąz-
ki imama meczetu w Bohonikach, by po 
roku 2000 ponownie wypełniać powinno-

ści imama meczetu w Kruszynianach. Od 
roku 2006 był honorowym imamem-se-
niorem w Domu Modlitwy w Białymsto-
ku oraz doradcą w sprawach szariatu Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w RP. 
Tak w wielkim skrócie, przedstawić moż-
na koleje losu imama Mustafy Jasińskiego.

Imam Jasiński był zawsze człowie-
kiem ciekawym świata, otwartym na 
wszystko, co go otacza, bezustannie go-
towym nieść duchową posługę potrzebu-
jącym. Już w latach międzywojennych 
zajmował się rękopiśmiennym kopiowa-
niem podręczników do nauki religii oraz 
modlitewników. W roku 2006 został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
za popularyzowanie mniejszości naro-
dowych oraz działania na rzecz dialogu 
ekumenicznego. W roku 2011 Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował 
go Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za  wybitne zasługi w 
działalności na rzecz społeczności mu-
zułmańskiej w Polsce oraz dialogu mię-
dzyreligijnego i międzykulturowego.

Stefan Mustafa Jasiński zmarł 4 wrze-
śnia 2015 roku w Białymstoku, spoczął 6 
września na mizarze w Bohonikach.
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His tor ia  n ieszczęsnego szachis ty
MUSA CZACHOROWSKI            
Tatarski ród Tuhan-Baranowskich ma 
za sobą długą i ciekawą historię. „Wiel-
ki książę litewski Świdrygiełło w 1432 
roku nadał tym wojownikom różne 
przywileje, a begom i emirom mnogie 
włoście […] Tugan-beg otrzymał w 
dziedzictwo wieś Winkszczupie, a w 
lenne władanie: Roś, Potylcie, Wilko-
bole, Terliszki i Guściany. W później-
szych czasach dziedzictwo tych dóbr 
zostało zatwierdzone przez królów pol-
skich Tuhanom-Baranowskim” – napi-
sał Maciej Tuhan-Baranowski w książ-
ce „O muślimach litewskich”.

Historyk Stanisław Dumin, specjali-
zujący się m.in. w heraldyce Tatarów 
polsko-litewskich, odnotował o Tuhan
-Baranowskich w swoim „Herbarzu 
rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego” co następuje: „Rodzina 
wywodząca się od Siunczeja Ajdarowi-
cza, Tatara-kozaka łarskiego (ok. 1534 
r.), którego syn Bajraszkacza […] po-
siadał w 1559 r. odziedziczony po ojcu 
folwark w okolicy tatarskiej Krejwa-
nach (woj. trockie) i miał synów Szach-
mancera, Abrahima i Mustafę Baj-
ramgadziewiczów, których synowie w 
1631 r. w większości również mieszkali 
w Krejwanach […] Ta rodzina należała 
do „nowej arystokracji” litewsko-tatar-
skiej. Zrobili błyskawiczna karierę w 
okresie Potopu, kiedy rotmistrz królew-
ski Dawid Baranowski za swe wyczyny 
doprawdy godne Kmicica otrzymał od 
króla Jana Kazimierza kilka wiosek w 
ekonomiach królewskich […] Od dru-
giej połowy XVIII w. ta rodzina (wzo-
rem starej arystokracji litewsko-tatar-
skiej) zaczęła używać również tytułu 
murzów Tuhańskich, lecz ułus czy ple-
mię o tej nazwie nie są znane w chana-
tach tatarskich [...]”.

Różnie toczyły się losy owych mu-
rzów Tuhańskich. „Spis szlachty Króle-
stwa Polskiego” z roku 1851 podaje, że 
wywiedli się ze szlachectwa: „Baranow-
ski Tuchan Murza h. Tuchan: Salich, 
syn Zacharyasza; Amurat, s. Alexandra; 
Jakób, s. Mustafy, wnuk Alexandra; Ja-
kób, s. Mustafy, wnuk Jakóba, a także 
Baranowski Murza h. Tuhan: Józef, syn 
Mustafy, czyli Stefana”.

W „Tatarskich biografiach” Stani-
sława Dumina, Adasa Jakubauskasa i 
Galima Sitdykowa znajdziemy trzech 

przedstawicieli tego rodu: carskiego 
generała-lejtnanta Jakuba Tuhan-Mirzę 
Baranowskiego (Baranowskiego Mu-
rzę Tuhańskiego) (1740–1820/32), na-
stępnego kolejnego generała-lejtnanta 
Aleksandra Tuhan-Mirzę Baranowskie-
go (1847–?) oraz Michała Tuhan-Bara-
nowskiego (1865–1919), ukraińskiego 
ekonomistę, działacza spółdzielczego, 
profesora Politechniki Petersburskiej.

W tekście „Ród Baranowskich” czy-
tamy: „[...] istnieje nadto gałąź, pocho-
dząca od Jana, syna Jakóba, wnuka Jó-
zefa, a prawnuka Murzy. Synami Jana 
byli: Michał (ur. w r. 1862, zmarły w 
roku 1919), ojciec Leona i Mikołaj, in-
żynier, ur. w roku 1864, ojciec Leona. 
Michał profesor ekonomii politycznej 
na uniwersytecie petersburskim (w 1. 
1905–1918), autor wielu wybitnych 
prac w dziedzinie ekonomicznej. Do tej 
gałęzi należą również Aleksander, Le-
on, pułkownik sztabu generalnego w. r., 
Helena, Zofia i Tamara, są oni dziećmi 
Stefana, generała artylerii w. r., wnuka-
mi Jana, właściciela części Kruszynian, 
a prawnukami Mustafy. Aleksander 
posiada syna Igora, zaś Leon syna Je-
rzego. Do tegoż rodu również należał 
nieznanego imienia Tuhan Mirza-Bara-
nowski, były oficer w. r., a w roku 1863 
dowódca oddziału w powstaniu”1.

Jak widać, wielu Tuhan-Baranowskich 
poświęciło się służbie wojskowe, która 
czasami kończyła się nie tylko tragicz-
nie – na co żołnierz musi być przygo-
towany – ale niezbyt godnie. Oto np. na 
stronie www.kosywojny.pl z informacji 
pt. „Tatarzy w Powstaniu Styczniowym” 
dowiemy się, że „Niezwykle zasłużoną 
dla Rzeczypospolitej była rodzina Tuhan
-Baranowskich. Wielu jej członków wal-
czyło w oddziałach powstańczych (np. 
Adam Tuhan-Baranowski dowodził od-
działem żandarmerii). Ale i w tej rodzi-
nie, tak jak i w każdej rodzinie, zdarzali 
się renegaci i zdrajcy. Aleksander Mirza 
Tuhan-Baranowski jako carski oficer i 
zdrajca został zasztyletowany przez od-
dział sztyletników”2. Pisze o tym rów-
nież Adam Tycner: „W ten sposób zgi-
nął, pchnięty nożem we własnym domu, 
Aleksander Mirza Tuhan-Baranowski, 
wysoki funkcjonariusz carskiej policji 
odpowiedzialny za represje wobec war-
szawiaków”3.

„Spektakularna była śmierć Aleksan-
dra Mirzy Tuhan-Baranowskiego, pol-

skiego Tatara pozostającego lojalnym 
wobec władzy carskiej, służącym na 
wysokim stanowisku w rosyjskiej po-
licji. Tuhan-Baranowski odpowiedzial-
ny był m.in. za zarządzenie wysokich 
kontrybucji dla mieszkańców Warsza-
wy w czasie trwania powstania. Mimo 
policyjnej ochrony, jaka została mu 
przydzielona, zamachowiec wdarł się 
do jego mieszkania i zadał śmiertelne 
ciosy. W wyniku zaistniałej szamota-
niny raniona szablą została także Bogu 
ducha winna żona Mirzy”4. Zabójcą, al-
bo raczej egzekutorem wyroku miał być 
Emanuel Szafarczyk – ostatni naczelnik 
tajnego sprzysiężenia warszawskich 
sztyletników5.

W niektórych ówczesnych informa-
cjach podawano, że ofiarą zamachu był 
jakoby nie Aleksander, a Amurat Tuhan
-Baranowski, który – aby było cieka-
wiej – przeszedł na katolicyzm i przyjął 
imię Stanisław. Stało się tak ponoć za 
sprawą wybitnego poety Cypriana Ka-
mila Norwida, z którym poznali się w 
roku 1840 w jednym z literackich sa-
lonów stolicy. Zbliżyły ich zaintereso-
wania literackie: Amurat zajmował się 
m.in. tłumaczeniem rosyjskiej poezji 
na język polski. 18 września 1863 roku 
Norwid napisał do swego znajomego, 
Karola Ruprechta:

Racz mi łaskawie donieść, czy Ba-
ranowski, o którym czytam, iż zaszty-
letowany jest w Warszawie, nie jest to 
czasem Amurat Tuhan Stanisław Murza 
Baranowski, którego znałem, był blisko 
lat temu wiele i ściskałem za rękę. Nie 
tylko dlatego idzie mi o to, że rękę jego 
ściskałem (co byłoby już wystarczają-
ce), ale i dlatego, że kiedy wyznawał re-
ligię Mahometa, ja się w małej i wolnej 
części przyczyniłem do tego, aby Chrze-
ścijaninem został – i przyrzekł mi to, 
że – skoro się ożeni – Chrześcijaninem 
będzie, i dotrzymał, biorąc imię STANI-
SŁAWA.

Piszącemu te słowa odpowiedź K. 
Ruprechta nie jest znana, ale według Ju-
liusza W. Gomulickiego, w objaśnieniu 
do listu 449 podano, że „zasztyletowany 
w Warszawie 14 września Baranowski, 
naczelnik wydziału I Kancelarii Ober-
policmajstra, miał na imię Aleksander 
i prawdopodobnie nie był identyczny 
z Amuratem Stanisławem Baranow-
skim”. Zapewne rzeczony Amurat był 
synem Aleksandra: „Aleksander, po 
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którym synowie, Amurat i Mustafa, wy-
legitymowani w Królestwie 1839 r.”6 A 
może chodzi o Aleksandra, ojca Amu-
rata? Któż to dzisiaj dojdzie prawdy... 
Zasztyletowanie Tuhan-Baranowskie-
go, aczkolwiek dramatyczne, nie ma 
jednak związku z zaistniałą kilkadzie-
siąt lat później sprawą nieszczęsnego 
szachisty, Leona Tuhan-Baranowskie-
go7.

Urodził się on 22 czerwca 1907 roku 
w Petersburgu, z ojca Mikołaja i matki 
Natalii z domu Kłossowskiej herbu Rola. 
Rodzina, chociaż ze strony ojca pocho-
dzenia tatarsko-muzułmańskiego, była 
już wówczas wyznania rzymskokatolic-
kiego. Po wybuchu rewolucji paździer-
nikowej 1917 roku Tuhan-Baranowscy 
przenieśli się do miejscowości Stołpce 
niedaleko Nowogródka, a w roku 1925 
zamieszkali w Warszawie. Leon był mło-
dzieńcem przystojnym i inteligentnym, 
znał dobrze język rosyjski i niemiecki, 
interesował się literaturą oraz dzienni-
karstwem. Największą jego pasją stały 
się jednak szachy. Grać, i to udanie, za-
czął jako kilkunastolatek: na przełomie 
roku 1925 i 1926 uczestniczył w turnieju 
kwalifikacyjnym, będącym eliminacjami 
przed mistrzostwami Polski, zajmując 
wysoką, bo piątą lokatę. Startował często 
i z niemałym powodzeniem, chociaż nie 
dostał się do narodowej reprezentacji. 
Zaczął też pisywać relacje z zawodów, 
w kilku periodykach prowadził też kąci-
ki szachowe. Wykorzystując znajomość 
języka, publikował w czasopismach nie-
mieckich i francuskich. Z czasem zajął 
się teoretyczną stroną gry szachowej 
i opracował dwa podręczniki do gry w 
szachy. W roku 1932 wydał „Elementar-
ną strategię gry szachowej”, a tuż przed 
wybuchem II wojny światowej – „Szach 
królowi”.

Ożenił się Leon Tuhan-Baranowski 
z niewiele młodszą od siebie Jadwigą 
Marią. Dzieci nie mieli, a małżonka 
pozostawała na utrzymaniu męża. Za-
mieszkiwali w lepszych dzielnicach 
Warszawy, na ul. Pięknej, Nowy Świat, 
Chocimskiej, Puławskiej, co wskazuje, 
że powodziło im się w miarę nieźle. 
Wybuch wojny i niemiecka okupacja 
zmieniła diametralnie życie Warszawy, 
w tym również Tuhan-Baranowskiego. 
Nie odbywały się zawody szachowe, za-
mknięta została większość czasopism. 
Nikt nie był już zainteresowany publi-
kowaniem szachowych porad. Ludzie, 
aby przeżyć, chwytali się rozmaitych, 
nie zawsze chwalebnych sposobów. Le-

on Tuhan-Baranowski ponownie wyko-
rzystał znajomość języka, tym razem ro-
syjskiego, i podając narodowość biało-
ruską, zgłosił się do władz niemieckich. 
W latach 1941–1942 był tłumaczem na 
okupowanych przez Niemców terenach 
sowieckich. W roku 1943, po powrocie 
do Warszawy pracował jako tłumacz 
w rozmaitych niemieckich biurach 
wojskowych. Często wyjeżdżał m.in. 
do Krakowa i Radomia – być może 
uczestniczył tam w organizowanych 
przez Niemców zawodach szachowych. 
Pod nazwiskiem Lisse w roku 1943 grał 
w Mistrzostwach Generalnego Gub7er-
natorstwa w Krynicy, a w lutym 1944 
roku w Radomiu. Najprawdopodobniej 
przed wybuchem Powstania Warszaw-
skiego wyjechał ze stolicy. W sierpniu 
1944 roku odwiedził w Łodzi znanego 
szachistę pochodzenie niemieckiego, 
Augusta Munda8.

Praca tłumacza i kontakty z Niemca-
mi, które Leon Tuhan-Baranowski oraz 
jego małżonka utrzymywali, wzbudziły 
zainteresowanie odpowiedniej komórki 
Armii Krajowej. W październiku 1943 
roku informator o pseudonimie Woło-
dyjowski przeprowadził wywiad na te-
mat Tuhan-Baranowskiego w kamieni-
cy przy ul. Puławskiej 25A i sporządził 
następujący raport:

Meldunek brygady Korwina z 9 X 
1943.

Leon Tuhan-Baranowski (...) z zawodu 
jest przemysłowcem (...) Obecnie pracu-
je w wojskowych biurach jako tłumacz 
(adresu pracy brak). Żona jego mówi, 
że mąż nie pracuje nigdzie. Baranowski 
obecnie często wyjeżdżał do Radomia i 
Krakowa. Od kilku miesięcy Baranow-
scy jako obywatele państw sprzymie-
rzonych korzystają z niemieckich kartek 
żywnościowych, chodzą do niemieckich 
lokali (stołują się na mieście) i mają te 
same przydziały, co Niemcy. Material-
nie powodzi im się doskonale, mimo to 
nie trzymają służącej. Stosunki towa-
rzyskie utrzymują z Niemcami, prze-
ważnie z cywilnymi, wojsko i żandar-
meria rzadko przychodzi. Baranowski 
jest zawsze doskonale poinformowany o 
mającym być alarmie i na dobrą godzi-
nę przed alarmem znosi walizki do piw-
nicy i innych do tego zachęca (znoszą 
zawsze 3 walizki, Baranowska mówi, że 
bardziej jej zależy na uratowaniu tych 
walizek niż życia). Powyższe wiadomo-
ści wydobyto od (nazwisko zamazane), 
która dość dobrze zna Baranowskich; 
Baranowska czasem do niej zachodzi, 

grywa na fortepianie i jest dobrze do 
niej ustosunkowana.

Odbiorca meldunku dopisał na nim: 
Przesłać do IA – czy ta sprawa jest im 
znana. Trudno dziś powiedzieć, czy 
była znana, czy też nie – najpewniej 
nie wzbudziła niepokoju podziemnych 
władz, skoro nie wywołała dalszych, 
bardziej drastycznych działań.

Prawdopodobnie pod koniec wojny 
Leon Tuhan-Baranowski przedostał się 
na zachód, po klęsce III Rzeszy znalazł 
się w amerykańskiej strefie okupacyjnej 
i pozostał już w Niemieckiej Republice 
Federalnej. Nie ma informacji, czy grał 
jeszcze w szachy, ale możliwe, że nadal 
zajmował się problemami i kompozy-
cjami szachowymi: w konkursie rumuń-
skiego miesięcznika za lata 1940–1947 
nagrodzono jego trzychodówkę (współ-
autor A. Goldstein)9.

Chociaż rezygnacja z polskości i pra-
ca dla Niemców niezbyt chwalebnie 
świadczą o potomku starego tatarskiego 
rodu, na szczęście jednak nic nie wska-
zuje na to, aby Leon Tuhan-Baranowski 
splamił się czymś więcej. Zakończył 
swe życie przedwcześnie i tragicznie, 
umierając w roku 1954 z powodu ob-
rażeń odniesionych w wypadku samo-
chodowym we Frankfurcie nad Menem.

1http://cluster010.ovh.net/~shzmykwa/
index.phpoption=com_content&vie-
w=article&id=14:baeanowscy&-
catid=10:ludzie&Itemid=19 (dostęp: 
1.07.2016 r.)

2http://www.kosywojny.pl/bazawiedzy/
Tatarzy-w-Powstaniu-Styczniowym 
(dostęp: 29.06.2016 r.)

3ht tp: / /powstanies tyczniowe.nck.
pl/?p=1479 (dostęp: 30.06.2016 r.)

4http://styczniowe.dziennikipowstania.
pl/al-kaida-powstania-styczniowe-
go-sztyletnicy-i-ich-dzialalnosc-w-la-
tach-1863-1864/ (dostęp: 28.06.2016 r.)

5http://historia.focus.pl/polska/zatru-
ty-sztylet-polski-podziemnej-948?stro-
na=1 (dostęp: 28.06.2016 r.)

6 Seweryn Uruski, „Herbarz”.
7http://szachowavistula.pl/felietony/in-

dex.php?action=artikel&cat=1&i-
d=231&artlang=pl (dostęp 1.07.2016 r.)

8 „Ze wspomnień Konstantego Wróble-
wskiego”, „Szachy” 1998, s. 280.

9 W. Litmanowicz, J. Giżycki, Szachy 
od A do Z, tom I i II, Warszawa 1986, 
1987.
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ROZALIA BOGDANOWICZ
Tegoroczna X edycja tatarskiego święta pługa – Sabantuj – w go-

spodarstwie agroturystycznym „Tatarska Jurta” w Kruszynianach, 
prowadzonym przez Dżennetę i Mirosława Bogdanowiczów, połą-
czona była z V Ogólnopolskim Festiwalem Kuchni Tatarskiej. Im-
preza miała charakter rodzinnego festynu i przebiegała pod hasłem 
„Tatarzy w Polsce i dla Polski”. 

Na Sabantuj, który już na dobre zagościł w Kruszynianach, w 
sobotę, 6 sierpnia 2016 roku tłumnie przybyli zaciekawieni pod-
laskim orientem goście z całej Polski i zagranicy. Przyjechali rów-
nież Tatarzy z Białorusi, Litwy, Rosji i odległego Tatarstanu. Swo-
ją obecnością zaszczycili imprezę przedstawiciele władz różnego 
szczebla. Mimo że początek dnia nie zapowiadał dobrej pogody, 
na czas imprezy aura okazała się łaskawa. Święto rozpoczęło się 
w samo południe akcentem religijnym – wezwaniem muezzina do 
modlitwy, które popłynęło z minaretu meczetu. Następnie przez 
wieś przejechała parada konna. Podczas uroczystego otwarcia fe-
stynu Dżenneta Bogdanowicz stwierdziła, że jej zamysłem jest po-
kazanie całej Polsce, kim są Tatarzy, skąd się tu wzięli i czym jest 
dla nich Polska. Podkreśliła, że są Tatarami z pochodzenia, ale czują 
się Polakami, patriotami, pracują dla Polski, aktywnie uczestniczą 
w życiu publicznym. Przodkowie oddawali swoje życie za polską 

ojczyznę. I chociaż w życiu codziennym Tatarzy nie różnią się ni-
czym szczególnym od innych mieszkańców, to zachowali swoją 
odrębność religijną, etniczną i poczucie tożsamości. Czas i historia 
tego nie zmieniły. Nie czują się jednak wyobcowani, zasymilowali 
się, są otwarci, serdeczni, gościnni. Nadają ogólnonarodowej kultu-
rze egzotycznego kolorytu i to chcą pokazywać. 

Program imprezy był bogaty i atrakcyjny. Na scenie zaprezento-
wał się zespół artystów z Tatarstanu i „Buńczuk” prowadzony przez 
Fundację Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. Można było posłuchać 
pięknej muzyki i pieśni tatarskich, podziwiać efektowne stroje i tań-
ce. Odbyły się warsztaty kulinarne połączone z konkursami. Jednym 
z nich było przygotowanie jednogarnkowej potrawy tatarskiej tzw. 
azu. Rywalizowali ze sobą trzej kucharze znani z telewizyjnych pro-
gramów: Jakub Korczak, David Gaboriaud i Jerzy Nogal. Asystowa-
ły im rodowite Tatarki. Zadaniem kucharzy było przygotowanie na 
bazie wołowiny i warzyw dania według dawnego tatarskiego przepi-
su, ale inspirowanego jednocześnie własnym pomysłem. Widzowie 
mogli nauczyć się wykonywania tych potraw, a także ich posmako-
wać. Kulinarną potyczkę wygrał Jakub Korczak. Przeprowadzono 
też konkurs na wykonanie tradycyjnych kołdunów. W rywalizacji 
zwyciężyła Elżbieta Miśkiewicz z Białegostoku. Później była okazja 
do lepienia samemu pierogów i ich degustacji.

SABANTUJ W KRUSZYNIANACH

PARASKA NALEWAJKO
23 września 2016 roku w gościnnych murach wrocławskie-

go Klubu Muzyki i Literatury, miejscu spotkań artystycznych z 
kilkudziesięcioletnią tradycją, odbył się wieczór poezji polsko-
tatarskiej.  Okazją do tego wydarzenia było ukazanie się tomi-
ku „Tylko niebo”, składającego się z „Wierszy  szamańskich” 
Selima Chazbijewicza oraz „Wierszy stepowych” Musy Cza-
chorowskiego, wydanego sumptem Inicjatywy Wydawniczej 
Caxarxan Xucalıq przy współudziale Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP. Obaj autorzy publikują od dawna, 
są obecni w życiu swojej wspólnoty, jednak dopiero zestawienie 
ich wierszy we wspólnym tomiku pozwala powiedzieć z całą 
stanowczością: tak, to poeci tatarscy, albo, żeby zachować jesz-
cze poprawność semantyczną – polskotatarscy.

Wrocławskie spotkanie poprowadził Robert Błaszak, także 
parający się poezjowaniem, a i pozostający blisko z tatarską te-
matyką. Jego firma drukuje bowiem m.in. „Przegląd Tatarski”, 
„Rocznik Tatarów Polskich” oraz wiele wydawnictw Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego. Po przedstawieniu bohaterów 
wieczoru padło pytanie o ich twórczość; o to, co powoduje, że 
jest ona właśnie taka, i co, zarówno dla samych autorów, jak i 
dla jej odbiorców, z niej wynika, czy też ma z niej wynikać.

„Świadomość tworzy moją etniczność” mówi w swoich wier-
szach Selim Chazbijewicz: przywołuje ją szamańskimi zaklę-
ciami, obcowaniem z tym, co niewidzialne a obecne, oraz z tym, 
czego nie możemy dotknąć, ale czujemy w sobie, obok siebie. 
Poeta wzywa niejako do zasłuchania się w swoje wnętrze, w 
pierwotność świadomości, która następnie określa tożsamość 
własną. Musa Czachorowski odwołując się do świadomości, 
przywołuje doznania bardziej namacalne, fizyczne: jurty, konie, 
przemieszczanie się po stepie w zmieniającym się czasie; czasie, 
który i nas wprawdzie zmienia, ale pewne zjawiska pozostawia 
wciąż takie same. „Odchodzimy i powracamy […] zawsze ta-
cy sami, niezmienni w pamięci i trwaniu [...]” Oznajmia z całą 

mocą: „Oto my, Tatarzy!” Są to wiersze afirmujące tatarskość 
w całej jej rozciągłości, wzywające do zaakceptowania oraz 
rozwijania dziedzictwa, budującego naszą tożsamość tu i teraz. 
Skończmy z opowieściami, jak to słowiańszczyzna Tatarów 
obłaskawiła. Mamy swoją historię, swoją kulturę, swoją własną 
przyszłość, zdaje się mówić poeta – czas „[...] abyśmy wzlecieli 
na orlich skrzydłach […] pognali w dal. W słońce!”

Wiersze Musy Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza 
są odmienne w zapisie, w zewnętrznej amplitudzie uczuć, ale 
jednakie w budowaniu, czy też we wzywaniu do budowania ta-
tarskiej świadomości. Z rożnych stron zmierzają do wspólnego 
celu, którym jest właśnie tatarskość. Wrocławskie spotkanie po-
kazało, że nie samymi kołdunami żyją nasi Tatarzy. Niech rze-
czywiście otworzy się przed nimi wszechświat, jak czytamy w 
jednym z wierszy.

Fot. Ryszard Sławczyński

PONAD NIMI TYLKO NIEBO

Bohaterowie wrocławskiego spotkania, od prawej: pro-
wadzący Robert Błaszak i autorzy: Selim Chazbijewicz 
oraz Musa Czachorowski.
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GULNARA  ABDULAJEWA 
Chanat Krymski przez cały czas swego istnienia dysponował 

znacznym potencjałem obronnym, chociaż – paradoksalnie – nie 
posiadał regularnej armii. Wolni synowie stepów i gór w razie 
potrzeby potrafili szybko się zmobilizować i stanąć szeregami 
w bojowej gotowości. Podstawową siłą krymskiego wojska by-
ła kawaleria – szybka, zwinna, korzystająca z wielowiekowego 
doświadczenia.

W stepie każdy mężczyzna był wojownikiem, świetnym jeźdź-
cem i łucznikiem. Rzadko zdarzały się bitwy, w których krymsko-
tatarskie oddziały poniosłyby klęskę. Sekret zawierał się w tym, 
że ojcowie od najmłodszych lat przyzwyczajali synów do trudów 
wojennego życia, uczyli władania orężem, jazdy konnej, znosze-
nia chłodu, rozwijania sprawności fizycznej, zwinności, śmiało-
ści. Krymscy wojownicy nie wiedzieli, co to takiego koszary i 
codzienne ćwiczenia. Jednak i tutaj nie obyło się bez wyjątku.

W połowie XVI wieku w Chanacie Krymskim istniała sa-
modzielna uprzywilejowana gwardia, której obowiązkiem była 
ochrona i obrona głowy państwa. Jej powstanie przypisywane 
jest chanowi Sahibowi I Girejowi, którego bez przesady można 
nazwać reformatorem. Wiadomo, że udało mu się zdecydowanie 
zmodyfikować funkcjonowanie aparatu państwowo-administra-
cyjnego, a także oficjalnie utrwalić na terenach koczowniczych 
Nogajów. Na jego rozkaz koczownikom zniszczono arby, a w 
zamian w imieniu chana każdy ród otrzymał przydział ziemi, po-
twierdzony oficjalnym jarłykiem.

Przed wstąpieniem na tron przyszły chan krymski spędził 
pewien czas na dworze swego krewnego, sułtana Sulejmana I 
Wspaniałego. Właśnie tam docenił zalety osmańskich janczarów 
i później, po objęciu władzy na Krymie, w przeciwstawieniu do 
krymskotatarskiego ochotniczego ruszenia stworzył regularną 
nadworną gwardię. Otrzymała ona nazwę kapykułu [kapıkulu], co 
w tłumaczeniu z języka tureckiego oznacza „słudzy” albo „ludzie 
drzwi”. Jeśli jednak janczarzy stanowili podstawę osmańskiej ar-
mii, to początkowa liczebność kapykułu nie przekraczała tysiąca 
ludzi. W skład tej formacji wchodzili tylko wybrani wojownicy, 
obdarzeni chańskim zaufaniem. Te uprzywilejowane oddziały 
pełniły służbę w pałacu. Od samego początku istnienia na utrzy-
manie kapykułu sułtański skarbiec przeznaczał środki w wyso-
kości osiemdziesięciu kies złota, które wypłacano aż do upadku 
chanatu.

Już za panowania Sahiba Gireja kapykułu mieli na wyposaże-
niu muszkiety i armaty, co pociągnęło za sobą zmianę tradycyj-
nej krymskiej taktyki. Stało się to decydującym czynnikiem wo-
jennych sukcesów chana, zaś w krytycznych sytuacjach zawsze 
można było polegać na kapykułu. Nieco później, gdy formacja 
kapykułu okrzepła, wymagania wobec przybocznej gwardii chań-
skiej stały się jeszcze poważniejsze. Nowe pokolenie straży two-
rzyli podlegający chanatowi wojowniczy Czerkiesi. Za przykła-
dem janczarów starannie wybierano chłopców w wieku 12–14 lat, 
których nazywano adżemi ogłanami [acemi oğlan]. Pod dowódz-
twem weteranów przez kilka lat przygotowywali się do pałacowej 
służby.

Obok sztuki wojennej, adżemi ogłani uczyli się pisania i czyta-
nia, prawa, teologii, literatury oraz języka. Po zakończeniu szko-
lenia przyszli chańscy gwardziści otrzymywali stopień czykma 
[çıkma]. Rozchodzili się do jednostek i pełnili służbę zarówno w 
pałacu, jak poza nim. Jedynie najlepsi z nich otrzymywali prawo 

używania tytułu kapykułu, a niektórzy dostępowali zaszczytu trzy-
mania straży w chańskich komnatach.

Gwardziści podlegali wyłącznie krymskiemu chanowi i często 
postępowali wbrew lokalnej wojskowej arystokracji. Przykłado-
wo, Hadżi Mehmed Senai Kyrymły [Kırımlı Hacı Mehmet Senai] 
w „Księdze Wypraw” wspomina następujący incydent: „Z woli 
Najwyższego między oddziałem krymskich emirów, przed wysła-
niem do Moskwy, i oddziałem korpusu kawaleryjskiego, zwanym 
kapykułu, ponownie rozpoczęły się niesnaski. Podczas utarczki 
przez pomyłkę został zabity jeden ze znanych sług chana, o imie-
niu Szach Kuły, i z tego powodu pomiędzy oddziałami zapanowa-
ła wrogość”.

Utworzenie sił kapykułu było tylko częścią programu Sahiba 
Gireja w zmaganiach z rodową arystokracją. Późniejsi chano-
wie w konfliktach z krymską elitą również opierali się na swo-
ich gwardzistach, wiele razy wystawiając wiernych wojowników 
przeciwko wojskom bejów. Liczebność kapykułu nie była stała. 
Za panowania Gazy II Gireja liczyli 500 wojowników, a za Dża-
nibeka Gireja – 1000. W XVII wieku osmański podróżnik Ewlija 
Czelebi wspominał, że w służbie Mehmeda IV Gireja było 2000 
gwardzistów kapykułu. Wreszcie, w XVII wieku służba w elitar-
nej gwardii stała się dostępna dla młodszych latorośli krymskiej 
arystokracji. Początkowo byli mniejszością, ale już pod koniec 
stulecia liczba Krymskich Tatarów i Czerkiesów się zrównała. 
Od połowy wieku XVIII w oddziały kapykułu składały się przede 
wszystkim z budziackich Nogajców.

Z czasem strukturę kapykułu tworzyły jednostki piechoty i ka-
walerii – sipahów, którzy dzielili się na ułufedżi sipahów [ulufe-
ci sipahiler] – wojsk nadwornych, pozostających na rządowym 
żołdzie, wypłacanym z chańskiego lub sułtańskiego skarbca, oraz 
tymarły sipahów [tımarlı sipahiler] – wojowników utrzymują-
cych się z ziemi, którą dawało im państwo z obowiązkiem wiernej 
służby chanowi. Dowódcą kapykułu był pułkownik straży pała-
cowej – basza bułukbaszy. [başabölükbaşı]. Oprócz wspomnia-
nych formacji gwardia posiadała swoich lekarzy, posłańców oraz 
giermków uczestniczących na równi z kapykułu we wszystkich 
kampaniach. Wojskowi muzykanci biciem w barabany nadawali 
tempo poruszania się całemu krymskotatarskiemu wojsku i kiero-
wali przemieszczaniem się rozlicznych oddziałów. Dzięki posta-
nowieniom jarłyka chana Gazy II Gireja o corocznym podatku w 
wysokości 12 tysięcy baranów było wiadomo, że oprócz gwar-
dzistów chanowi podlega jeszcze 500 strzelców-muszkieterów, 
zwanych tiufenkdżi [tüfenkci]. Materiały źródłowe wzmiankują 
także o gockiej piechocie w liczbie powyżej 800 ludzi, pełniącej 
służbę przy głowie państwa.

W okresie pokoju gwardziści zakwaterowani byli na terenie 
bachczysarajskiego pałacu jako chańska ochrona. Ich pokój znaj-
dował się po lewej stronie głównego wejścia – Północnej Bra-
my [Darbehane Kapı], w sąsiedztwie meczetu oraz przy Bramie 
Ogrodowej [Bahçe Kapı]. Niestety, w XIX wieku została ona 
przebudowana i na zawsze straciła oryginalność. Podczas kam-
panii wojennych wierni gwardziści strzegli swoich władców i 
uznawani byli za najlepszych żołnierzy. Warto zauważyć, że z 
czasem z ich szeregów wywiodło się wiele znanych szlacheckich 
rodów, z których część odnotował w „Zapiskach o Małej Tatarii” 
francuski konsul Claude-Charles de Peyssonnel, przebywający w 
Chanacie Krymskim w roku 1755.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski

Chańska gwardia – kapykułu

Dreszczyk emocji wywołała widowiskowa rekonstrukcja epi-
zodu bitwy pod Chocimiem z roku 1621. Wśród innych atrakcji 
festynu należy wymienić pokaz kick-boxingu przedstawiony przez 
Radosława Laskowskiego, mistrza świata i 8-krotnego mistrza Pol-
ski. Odbyły się również zapasy tatarskie, gry, zabawy, konkursy dla 
dzieci i dorosłych oraz mecz piłkarski. Ogromnym powodzeniem 
i zachwytem cieszyły się potrawy „Tatarskiej Jurty”, po które usta-
wiła się długa kolejka. Na straganach lokalnych twórców można 

było kupić rękodzielnicze wytwory i regionalne przysmaki. Zwień-
czeniem festynu stało się ognisko z pieczeniem barana oraz dys-
koteka. Impreza miała też wydźwięk edukacyjny. Doświadczono 
lekcji historii, stworzono okazję do integracji, pokazano bogactwo 
tatarskiej kultury. W sumie było ciekawie, radośnie i smacznie. Or-
ganizatorzy spisali się na medal. Ciepłych słów pod ich adresem nie 
było końca. Gratulujemy Dżennecie, jej rodzinie i przyjaciołom. 
Życzymy kolejnych jubileuszy i sił do działania.
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IMANTAS MELIANAS                 
(Pranešimas, perskaitytas Tarptautinė-
je konferencijoje “Masiniai žmogaus 
teisių pažeidimai okupuotame Kryme”, 
vykusioje Lietuvos Respublikos Seime 
2016.04.11)

2014 metų vasario mėnesį Krymo 
pusiasalio pavadinimas ir Krymo toto-
rių tautovardis tapo ar tik ne dažniau-
siai žiniasklaidoje minimais žodžiais; 
iš dalies taip yra ir dabar. Žinoma, labai 
gaila, kad jie skamba ne itin maloniame 
kontekste, kurį sudaro  Rusijos įvykdyta 
„hibridinė“ invazija ir iškart po jos se-
kusi pusiasalio aneksija.

Reikia pastebėti, kad Krymas ir jo 
gyventojai Krymo totoriai visada buvo 
Rusijos valdovus erzinantis veiksnys. 
Panašiai kaip ir kitos tiurkų valstybės, 
tarp kurių galime paminėti pirmiausia 
chazarus, pečenegus ir kumanus (rus. 
„polovcy“), o vėliau - Osmanų imperi-
ją, totoriškus Pavolgio, Uralo ir Vakarų 
Sibiro chanatus, Šiaurės Kaukazo kal-
niečių ir Vidurio Azijos valstybinius da-
rinius, Krymo chanatas ilgą laiką buvo 
tarsi barjeras, kuris neleido Moskovijai 
(vėliau Rusijai) pajungti savo valdžiai 
kitas kaimynines šalis ir jų tautas. 

Apmaudu, tačiau dėl akivaizdžiai 
nelygaus jėgų santykio tiurkai (išsky-
rus Turkiją) šią daugiau negu tūkstantį 
metų trūkusią kovą ilgainiui pralaimėjo, 
tačiau mes galime būti  dėkingi jiems 
kad ir už tai, kad jie taip ilgai buvo pri-
kaustę prie savęs didžiules rusų pajė-
gas, kurios kitu atveju būtų panaudotos 
ir prieš mus, ir prieš Lenkiją, ir prieš 
kitas Vidurio Europos (jau nekalbant 
apie Balkanų pusiasalį) tautas. Juk tie-
są kalbant, geopolitinė katastrofa ištiko 
Europą ne 1991 – ais (kaip tai teigia 
„draugas“ Putinas), o daugiau kaip pusę 
tūkstančio metų anksčiau - 1478 metais, 
kai Moskoviją sunaikino visomis - kul-
tūrine, ekonomine ir politinės sąrangos 
- prasmėmis už ją pranašesnę Didžiojo 
Novgorodo Respublika. 

Būtų nevisai rimta priekaištauti dabar 
tuometinių valstybių valdovams, kad jie 
nenumatė šio įvykio būsimų baisių pa-
sekmių; tačiau buvo taip, kaip buvo: nei 
švedai, nei Baltijos vokiečiai, nei Lie-
tuva su Lenkija, nei Turkija su Krymo 
totoriais nepadėjo tuomet Novgorodui 

atsilaikyti, nepasmaugė pampti pradė-
jusios pabaisos jos pačios lopšyje, todėl 
po rusiškų kunigaištysčių buvo pavergti 
Pavolgio totoriški chanatai bei kitos Eu-
ropos rytinio pakraščio tautos, o XVIII 
a. pabaigoje atėjo ir mūsų pačių – Abie-
jų Tautų Respublikos bei Krymo Cha-
nato eilė. 

Tai, kad nugalėtos tautos buvo daug 
aukštesnės, negu nugalėtojai, kultūros, 
kėlė ypatingą pastarųjų įniršį, kuris 
pasireiškė (pavyzdžiui, Kryme) ne tik 
knygų deginimu, bet ir kryptingu Kry-
mo totorių tautos elito naiknimu.

Carinę tautų naikinimo praktiką buvo 
perėmę ir bolševikai, nutraukę 1917 – 
1919 m. Krymo totorių (ir kitų tautybių 
pusiasalio gyventojų ) bandymus atkurti 
Krymo valstybingumą, nors reikia pri-
pažinti, kad ir “baltieji” rusai netolera-
vo buvusios imperijos tautų nepriklau-
somybės siekių.  Tačiau skirtingai negu 
“baltieji”, “raudonieji” bandė dar pri-
dengti savo politiką tariamo “interna-
cionalizmo” skraiste; būtent tuo tikslu 
1921 m. buvo įsteigta butaforinė „Au-
tonominė Krymo SSR“ (vėliau – tiesiog 
Krymo ASSR), gyvavusią 23 metus.

Įvairių etniškai nuspalvintų teritori-
nių darinių (sąjunginių ir autonominių 
respublikų, autonominių sričių ir au-
tonominių apygardų) steigimas ir jų 
transformavimas arba naikinimas (kaip 
ir sienų tarp visų šitų „respublikų“ kai-
taliojimas ) buvo įprastinė Maskvos 
etninės politikos praktika, tačiau ir šiuo 
atveju Krymo totoriai tapo ar tik ne la-
biausiai nuskriausta imperijos tauta, 
kurios  autonomija buvo galiausiai pa-
naikinta, o ji pati - deportuota į tolimus 
Sovietijios pakraščius.

Pertvarkius buvusią autonominę res-
publiką į sritį, 1948 m. iš jos dar buvo 
išskirtas “respublikinio (RSFSR) paval-
dumo miestas” Sevastopolis (Akjaras 
Krymo totorių kalba), o 1954 m. visas 
pusiasalis tapo Ukrainos SSR dalimi. Be 
kitko, Sevastopolio atskirimas nuo liku-
sio Krymo yra labai iškalbingas, nes jis 
rodo, kad jau tada vadinamasis “Centras” 
nebuvo tikras, kad jam pavyks išlaikyti 
pusiasalį savo rankose visiems laikams, 
dėl ko jis nutarė išskirti iš jo tariamai 
“rusišką” uostamiestį. Tai labai primena 
1944 – 1945 m. Rusijos veiksmus Esti-
joje ir Latvijoje, kai nebuvo pasitenkinta 

jau atlikta šių Baltijos valstybių aneksi-
ja – nuo jų dar puvo atplėšti Jaanilinno 
(Ivangorodo)ir Petserio – Irboskos (Pe-
čiorų – Izborsko) regionai Estijoje ir 
Abrenės (Pytalovo) regionas Latvijoje 
- tarsi Rusijai būtų maža anksčiau jos jau 
užvaldytų Sibiro erdvių.

Manau, kad dabartinė Ukrainos va-
dovybė galėtų dar iki realaus pusiasalio 
atgavimo priimti sprendimą dėl Sevasto-
polio kaip atskiro respublikinio pavaldu-
mo vieneto statuso bent jau nominalaus 
panaikinimo ir jo sugražinimo į Krymo 
autonomijos sudėtį. Panašiai yra pada-
rę Tbilisis ir Baku, juridiškai panaikinę 
tokius dirbtinius sovietinius darinius, 
kaip Pietų Osetijos ir Kalnų Karabacho 
„autonominės sritys“. Bet kuriuo atveju 
galime konstatuoti, kad ir sovietiniais 
laikais Krymas (ir kaip autonomija, ir 
kaip sritis) priklausė Ukrainos SSR il-
giau (37 m.), negu Rusijos SFSR (33 
m.), todėl  visiškai nesuprantama, kodėl 
Kremlius bando įtikinti pasaulį, kad ru-
siškasis Krymo valdymo periodas buvo 
“teisėtas”, o ukrainietiškas – nebe.

Keli žodžiai apie nepriklausomos (tu-
riu omenyje „ikimaidaninį“ laikotarpį) 
Ukrainos istorijos tarpsnį ir jo santykį 
su Krymu. Juk tikrai neverta stebėtis, 
kad Rusija niekaip nenustoja teroriza-
vusi ją supančių valstybių – taip bus 
tol, kol šios žmonijos „galvos skausmo“ 
vietoje nesusikurs maždaug trisdešimt 
naujų valstybių (kai kurios iš jų galbūt 
net liks rusakalbės), kurių gyventojams 
labiau rūpės ne Europos bei Amerikos 
miestų pavertimas „radioaktyviais pe-
lenais“, o jų pačių bei jų vaikų gerovė.

Kur kas labiau stebina tai, kad ir anks-
tesnė Ukrainos valdžia pati pataikavo 
būsimiems rusų separatistams, ir leido 
jiems „atkurti“ Krymo autonomiją jau 
ne kaip Krymo totorių, o kaip nežinia iš 
kur čia suplaukusių rusakalbių bastūnų 
ir jų palikuonių etnoteritorinį darinį (be-
je, toks pats kontingentas buvo suplau-
kęs ir į šalia mūsų esančią, 1946 m. Ru-
sijos neteisėtai aneksuotą Karaliaučiaus 
sritį). Ta prasme to apskritai negalima 
vadinti Krymo autonomijos atkūrimu. 
Pabandykime minutei įsivaizduoti, kaip 
tai atrodytų, jei 1990 m. Lietuvos val-
žia atkurtų 1923 – 1939 m. egzistavusią 
Klaipėdos krašto autonomiją, bet jau ne 
kaip lietuviškai ir vokiškai kalbėjusių 

KRYMO ANEKSIJA KAIP CHRESTOMATINIS 
RUSIJOS EKSPANSIONIZMO PAVYZDYS
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vietinių gyventojų (kurių po karo be-
veik neliko), o kaip rusakalbių pokario 
kolonistų etnoteritorinį darinių? Būtent 
tai ir buvo padaryta Kryme.

Beje, tenka pastebėti, jog lygiai tas 
pats šiuo metu vyksta ir vadinamo-
joje Gagaūzijoje, kuri yra sugalvota 
Kremliaus kaip dar vienas „Krymas“, 
tik šįkart Moldovos sudėtyje. Tai kiek 
galima mokytis iš vis tų pačių, abso-
liučiai identiškų  klaidų? Juk XXI a. 
pradžios tarptautiniai tautinių mažumų 
apsaugos mechanizmai yra tiek ištobu-
lėję, kad jie leidžia patenkinti mažumų 
specifinius poreikius be jokių naujų 
teritorinių darinių sudarymo, ir būtent 
tame slypi vakarietiško bei rusiško po-
žiūrio į šia problemą esminiai skirtumai 
(šis pastebėjimas negalioja nebent tra-
dicinėms, jau ilgesnį laiką egzistuojan-
čioms autonomijoms – tokioms, kaip, 
pavyzdžiui, Alandų salos Suomijoje ar-
ba Vokietkalbė bendrija Belgijoje).

Šiuo atveju vertėtų paminėti ir etno-
demografinę Krymo pusiasalio ateitį. 
Etniniai valymai tikrai nėra civilizuoto 
pasaulio toleruojama praktika, tačiau 
niekados negalima pamiršti – kuo prieš 
septyniasdešimt metų pasibaigė Sudėtų 
vokiečiams nemenkos jų dalies kolabo-
ravimas su agresoriumi, kuris pasikėsino 
į Čekoslovakijos valstybės nepriklauso-
mybę ir jos teritorinį vientisumą. Kita 
vertus, visada galima tikėtis, kad bent 
jau dalis Stalino kolonistų palikuonių, 
kurie prieš du metus  aktyviai sveikino 
svetimos valstybės invaziją, sugebės pa-
tys susiprasti pagal jau žinomą formulę: 
„lagaminas – stotis – Rusija“, nes nebūtų 
humaniška versti šių žmones gyventi jų 
taip neapkenčiamoje valstybėje šalia jų 
taip neapkenčiamų ukrainiečių bei Kry-
mo totorių. O tarp kelių milijonų Krymo 
totorių (kaip ir tarp užsienyje įsikūrusių 
ukrainiečių), kurie dabar gyvena  svetur, 
tikrai atsiras pakankamas skaičius tų, ku-
rie užpildys kolaborantų apleistas vietas. 
Tiesiog viskam savas metas.

Pastarųjų metų sukretimai verčia iš nau-
jo pažvelgti į Krymo autonomijos formą 
ir turinį tam, kad niekad pasikartotų 2014 
metų įvykiai. Juk kažin ar bus moralu to-
liau naudoti ligšiolinę autonomijos sim-
boliką, kuri asocijuojasi su išdavyste ir su 
neapykanta viskam, kas yra ukrainietiška 
ir krymototoriška. Tas pats pasakytina ir 
apie oficialias Krymo autonomijos kal-
bas – būtų tikslinga palikti čia oficialioje 
raštvedyboje ir viešuosiuose užrašuose tik 
bendravalstybinę ukrainiečių ir pusiasalio 
autochtonų Krymo totorių kalbas. Žino-

ma, gali būti naudojamos ir visos kitos 
kalbos (tame tarpe ir rusų kalba), bet tik 
už oficiozo ribų.

Bet svarbiausia šiuo metu yra pasiek-
ti, kad Kryme, kaip ir Pietų Donbase, 
būtų atkurtas Ukrainos valstybės suve-
renitetas. Šioje vietoje yra labai svarbu 
suvokti Rusijos politikos savo kaimynų 
atžvilgiu tikslus ir tos politikos vykdy-
mo būdus.

Galima sakyti, kad pagrindinis Ru-
sijos tikslas yra gana primityvus – tai 
siekis priversti buvusias sąjungines res-
publikas sugrįžti į vis tą patį Imperijos 
aptvarą. Siekiant šio tikslo, bandoma 
demoralizuoti ir įbauginti kaimyninių 
valstybių gyventojus, šantažuoti arba 
papirkti šių šalių politikus bei žinias-
klaidininkus, imamasi kitų destrukcijos 
priemonių. Tais atvejais, kai visa tai 
nesuveikia, Kremlius griebiasi tautinės 
daugumos ir mažumų supriešinimo bei 
separatizmo ir iredentizmo kurstymo, 
siekdamas tokiu būdu prisijungti jei 
ne visą „nepaklusnią“ šalį, tai bent jau 
jos dalį, kuri paprastai būna gyvenama 
rusakalbių arba kitų tautinių mažumų. 
Šitaip yra „dirbama“ praktiškai visur 
nuo Narvos Estijoje iki Badachšano 
Tadžikijoje, tik „pažengta“ skirtingose 
vietose yra nevienodai.

Ta prasme Krymo pusiasalis yra tarsi 
chrestomatinis Rusijos ekspansionizmo 
pavyzdys, nes jo atžvilgiu priešas jau 
panaudojo visą jo turimą niekšybių arse-
nalą. Iš pradžių buvo sukurtos prorusiškų 
separatistų struktūros, vėliau joms buvo 
leista legalizuotis per rusiškos Krymo 
autonomijos sukūrimą, galiausiai buvo 
suvaidintas vietinių gyventojų maištas, 
jų taip vadinamos „nepriklausomybės“ 
paskelbimas ir pasiprašymas į Rusijos 
sudėtį, kuris buvo nedelsiant patenkintas.

Šiuo metu arčiausiai to paties scena-
rijaus yra Rusijos okupuotas gruziniš-
kas Cchinvalio regionas, kuris, turimais 
duomenimis, turėtų būti „priimtas į Ru-
sijos sudėtį“ kelių artimiausių mėnesių 
bėgyje; vėliau tas pats numatyta ir Ab-
chazijos atžvilgiu. Nėra jokio pagrindo 
abejoti ir tuo, kad tuo atveju, jei V.Puti-
nui pavyktų realizuoti „Didžiosios Nau-
jarusijos“ (rus. „Bol‘šaja Novorossi-
ja“) nuo Odesos iki Charkivo projektą, 
į Rusijos sudėti būtų „pasiprašiusi“ ne 
tik ji pati, bet ir moldaviškos Transnis-
trija (rus. „Pridnestrov‘je“) ir Gagaūzi-
ja. Kitur, kur „žalieji žmogeliukai“ dar 
nepasirodė, kol kas dirbama pogrindyje 
(šitaip „dirbama“, pavyzdžiui, ir Lietu-
vos rusų tarpe), arba bent jau yra ruošia-

ma pseudoistorinė mitologija, kuri turė-
tų pagrįsti būsimas Rusijos invazijas ir 
aneksijas.

Besidomėdamas etninių konfliktų 
kurstymo ir separatizmo problematika, 
iš viso esu priskaičiavęs virš penkiasde-
šimties projektų, kuriuos Rusija bando 
realizuoti (kol kas skirtingu laipsniu) 
visoje postsovietinėje erdvėje, ir visur 
yra elgiamąsi iš esmės pagal tą patį pla-
ną. Tai reiškia, kad negalima bandyti  
spręsti Rusijos teritorinės ekspansijos 
iškeltų problemų atskirai – tai yra viena 
ir ta pati didelė problema, kuri turi būti 
adekvačiai įvardinta ir sulaukti pagaliau 
kompleksinių priemonių, kurios leis su-
grąžinti Rusiją į jos natūralias ribas (jei 
tokios apskritai egzistuoja).

Ta prasme ne tik kad negalima tartis, 
pavyzdžiui, dėl Pietų Donbaso, “pamirš-
tant” tuo pačiu metu Krymą. Taip pat 
negalima pamiršti tuo metu ir Transnis-
trijos, ir Abchazijos, ir Cchinvalio regi-
ono. Negalima pamiršti ir Azerbaidžano 
teritorijų, kurias yra okupavusi Rusijos 
ištikimiausia sąjungininkė Armėnija, 
kuri, beje, viena iš nedaugelio pasaulio 
valstybių yra pripažinusi Krymo anek-
siją (kartu su Zimbabve ir Šiaurės Korė-
ja). Pagaliau, dėl tos pačios priežąsties 
negalima pamiršti ir Ičkerijos Čečėnų 
Respublikos, su kuria Rusijos Federaci-
ja 1997 metais buvo sudariusi “Taikos 
ir tarpvalstybinių santykių pagrindų su-
tartį”, nes su savo autonomijomis vals-
tybės tokių sutarčių nesudaro.

Bet lygiai taip pat, kalbant apie Ičke-
riją, Karabachą, Abchaziją arba Trans-
nistrija, kiekvieną kartą turi būti keliami 
ir Krymo bei Pietų Donbaso sugrąžini-
mo Ukrainai klausimai. Todėl su Rusija 
(beje, ir su Armėnija) apskritai nereikia 
derėtis dėl to, ar jos ketina grąžinti tai, 
ką yra pavogusios. Su jomis reikia derė-
tis tik dėl to, kokiomis sąlygomis ir kaip 
greitai jos tai atliks.

Kauno bendruomenėje
Kauno apskrities totorių bendruo-

menės visuotinas susirinkimas  įvyko 
2016 m. gegužės mėnesio 7 d. Susirin-
kimo metu buvo išklausyta finansinė ir 
veiklos  ataskaita už du metus (prane-
šimą padarė bendruomenės komiteto 
pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafra-
navičius), revizijos ataskaita (pranešė-
ja V. Jakubauskienė). Bendrijos nariai 
išrinko dviejų metų kadencijai komite-
to pirmininku Kęstutį Z.Šafranavičių, 
komitetą, revizijos komisiją.

„LT“ informacija
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SALAKAS –  TAUTŲ NAMAI
Salako seniūnas RENIUS KISIELIUS                         
2016 m. birželio 24-osios vakaras. Salako miestelis minėjo 
520-ąjį savo gimtadienį. Kas važiuotas, kas pėsčias patraukė į 
apsuptą šimtametėmis liepomis švietėjo Antano Poderio par-
ką. Čia Salako miestelio 520-ojo gimtadienio šventė sužibo 
visomis vasarojančios gamtos spalvomis ir padovanojo penk-
tadienio vakarui tikrai šventinę padangę! Antano Poderio par-
kas - smagi vieta neeilinės šventės pradžiai, nekasdieniškam 
sielos ramumui ir gerumui susirinkus kartu.

Šventės metu buvo prisiminti Salako totoriai
Viena iš prieškario laikotarpiu Salake gyvenusių bendruo-

menių buvo totoriai. Jai prisiminti buvo atidaryta paroda 
,,Lietuvos totoriai Salako atmintyje, vasara kaime“ ir sureng-
ta konferencija, kuriose dalyvavo garbūs svečiai: Lietuvos to-
torių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Mykolo Romerio 
universiteto profesorius dr. Adas Jakubauskas bei jo pavaduo-
tojas Motiejus Jakubauskas, kiti bendruomenės nariai, tauti-
nės totorių dainos ansambliečiai iš Visagino.

Savo kraštotyrinėje medžiagoje mokytoja Vida Žilinskienė 
nurodo, kad XX a. pradžioje Salako miestelyje gyveno iki 10 
totorių šeimų. Pagrindinis tuomet čia gyvenusiųjų verslas bu-
vo artima odininkystei veikla – kailiadirbystė, kuria totoriai 
vertėsi retai. Apsigyvenę Salake save vadino Krymo totoriais. 
Į pietus nuo Salako miestelio yra išlikusios totorių kapinės – 
vienintelė Aukštaitijoje esanti amžino poilsio vieta, kurioje 
tebelaidojama. 

Vakare įvyko tautų koncertas
Vakariniame Salako miestelio 520-ojo gimtadienio šventi-

niame koncerte ,,Salakas – tautų namai“ savo tautinę kultūrą 
pristatė totorių, žydų, rusų, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių 
bendruomenių meno kolektyvai. Stebintiems programą neli-
ko abejonių – susirinkę turėjo progą simboliškai vartyti Sala-
ko miestelio istorijos puslapius ir iš jų, lyg gyvų, kunkuliuo-
jančių, neužšąlančių šaltinių semtis tvirtybės ateinantiems 
šimtmečiams.

Visus susirinkusius įkvėpė dainininkės Aistės Smilgevičiū-
tės ir grupės ,,Skylė“ projekto ,,Pilkapių dūšelės“ pristatymo 

koncertas. Susirinkusiųjų į koncertą kelias grįžtant prie tau-
tinių ištakų buvo ir išpažintis, ir prisipažinimas, kad ne vien 
duona gyvi! Tiek žmonių (suskaičiuota apie 740), susidomė-
jusių A. Smilgevičiūtės ir grupės ,,Skylė“ koncertu, Salakas 
seniai nematė! Po jo apie šimtas žmonių dalyvavo naktiniame 
žygyje prie Giteniškių pilkapio.

Rimanto Bikulčiaus nuotraukos

AKIMIRKOS IŠ RENGINIO SALAKE

Reiškiame gilią užuojautą 
MUSTAFAI GEMBICKIUI 

dėl sesers mirties.
Lietuvos totorių bendruomenių 

sąjunga.

Mieli laikraščio „Lietuvos totoriai“ skaitytojai, labai laukiame 
sveikinimų Jūsų artimųjų ar draugų jubiliejų proga, rašinių apie šeimų 
istorijas, žinomus žmones, retų nuotraukų. Rašykite mums, dalinkitės 
informacija, kad ji liktų ateities kartoms. 

Laikraščio „Lietuvos totoriai“ redakcija.    



Nr. 1–4 (160–163)
2016 m. sausis–gruodis 35

ROMAS ZIBALAS                          
Vasario 16 dieną Širvintų rajono sa-

vivaldybės administracijos direktorė In-
grida Baltušytė-Četrauskienė, Širvintų 
rajono tarybos narys Romas Zibalas, l. 
e. Zibalų seniūno pareigas Sigitas Ban-
kauskas, merės padėjėja Janina Greiciū-
naitė garbingo 100 metų jubiliejaus pro-
ga pasveikino Zibalų kaime gyvenantį 
Silvestrą Jakubauską. Administracijos 
direktorė 100-mečiui senoliui  palinkė-
jo stiprios sveikatos, sėkmės ir džiaugs-
mo, sveikintojai jubiliatui įteikė gėlių 
puokštę, jubiliejinę juostą ir rajono 
merės Živilės Pinskuvienės dovanas.

Kilęs iš bajorų
1916 metų vasario 16 dieną gimusį, 

dukras Alfredą Lazauskienę ir Aldoną 
Urbonavičienę užauginusį, anūkų Zi-
gfrido ir Jovitos, proanūkių Žygimanto 
ir Minvydo sulaukusį  jubiliatą gražaus 
jubiliejaus išvakarėse pasveikino ne tik 
būrys giminaičių, bet ir daug garbingų 
svečių iš Vilniaus, netgi atstovai iš Lie-
tuvos Respublikos Seimo.

Iš Kyvonių kaimo (Zibalų seniūnija) 
kilęs Silvestras Jakubauskas kildina sa-
ve iš bajorų. Šimtamečio tėtis Motiejus 
Jakubauskas buvo pasiturintis ūkinin-
kas, kilęs iš totoriaus kazoko Tulušo, 
kuris 1511 metais iš karaliaus gavo 
Jakubovščyznos dvarą Vilniaus vaiva-
dijoje. 1819 metais Lietuvos totoriai Ja-
kubauskai pasitvirtino bajorystę herbu. 
Silvestro tėvas Motiejus Jakubauskas 
kartu su kaimynu Boleslavu Sperskiu iš 
dvarininkės Zofijos Praseckos-d’Erce-
wille įsigijo Kyvonių palivarką su 112, 
32 dešimtinių žemės, už jį bendrai su-
mokėdami 109 tūkstančius rublių. Apie 
tai Vilniaus apygardos teismo knygose 
yra išlikę du įrašai: 1906 m. rugsėjo 25 
d. ir 1909 m. rugpjūčio 13 d.

Kovėsi II pasauliniame kare
Puikią atmintį turintis, tik saulės 

šviesos jau nematantis senolis prisimi-
nė savo vestuves su iš Kertušo kaimo 
kilusia Emilija Petkevičiūte, netgi kaip 
„šliūbą“  jaunavedžiai ėmę Šešuolių 
bažnyčioje per  II pasaulinį karą.

Jubiliatas pasakojo, kaip po dukters 
gimimo 1944 metais buvo paimtas į 
karą. Tuomet rusai varyte varė jaunus 
vyrus kariauti, keli pažįstami bandė pa-
bėgti, bet buvo nušauti. Jį, dar nė tris-
dešimties neturintį jaunuolį, paėmė, ko-
vėsi kare su vokiečiais, buvo skeveldros 
sužeistas prie Jelgavos, sulaukė karo 

pabaigos ir, karui pasibaigus, buvo ap-
dovanotas medaliais.

Senolio anūkė parodė net 14 medalių, 
kurie jubiliatui buvo įteikti už narsumą, 
kovas su vokiečiais, pasiektą pergalę, 
už ilgametį ir sąžiningą darbą, pats nau-
jausias buvo įteiktas pernai, minint per-
galės kare 70-metį.

Stiklinė šilto karvės pieno su puta 
suteikdavo jėgų

Į svečių iš Širvintų rajono savivaldybės 
linkėjimus dar ilgai gyventi, keldamas 
šampano taurę, Silvestras Jakubauskas 
sakė:

- Vaikščioti jau nelabai galiu, bet la-
biausiai džiaugiuosi gyvenimu ir noriu 
dar pagyventi. 100 metų prabėgo kaip 
viena diena.

Jubiliato dukterys pasakojo, kad se-
nolis dar labai guvus, Zibalų kaime įsi-
gytame name gyvena 26 metus, todėl 

100 metų prabėgo kaip  v iena diena

Jubiliatas Silvestras Jakubauskas su artimaisiais.

Jubiliatą sveikino Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padejėjas 
Vilius Kavaliauskas (sėdi pirmas iš dešinės), Seimo narys Algirdas Sysas 
(stovi trečias iš kairės) ir Adas Jakubauskas (stovi pirmas iš kairės)
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visus savo trobos kampelius žino kuo 
puikiausiai, likęs vienas namuose su 
lazdele visur apeina, pats susitvarko, 
galima tik pasidžiaugti, kad tokio am-
žiaus vyras yra toks savarankiškas.

- Mūsų tėvelis gimęs labai prasmin-
gą dieną – vasario 16-ąją, – sakė du-
kra Alfreda Lazauskienė. – Ne jis prie 
šventės,bet šventė prie jo derinosi.

Silvestro gyvenimas nelepino: augo 
8 brolių ir seserų šeimoje, daug dirbo, 
kariavo, sudegė namai, vėl statėsi, pas-
kui turėjo išsikelti iš Kyvonių. Kol jė-
gos leido, dirbo Šešuolėlių tarybiniame 
ūkyje statybininku, statybos brigadi-
ninku, Zibalų pašte, it bitė sukosi savo 
namuose, rūpinosi ūkiu, nuo 1993 metų 
našlauja, todėl daug metų pats melžė 
karvę. Pasak artimųjų, kiekvieną rytą 
gerdavo po stiklinę šilto savos karvės 
pieno, kuris būtinai turėdavo būti su pu-
ta. Šiltas pienas suteikdavo jėgų iki pat 
pietų. Pasidomėjus, ar senolis „padary-
davo gramą“, pats jubiliatas atsakė, jog 
tai būdavo tik jaunystėje,bet „gramai“ 
būdavo tik su saiku.

Ilgaamžiškumo paslaptis
Visiems susirinkusiems prie šventinio 

stalo, kurį puošė baltas tortas su užra-
šu „100“, buvo smalsu sužinoti, koks 
yra ilgaamžiškumo receptas. 100 metų 
švenčiantis senolis ilgai mąstė, kol vi-
siems susirinkusiems išdavė ilgaamžiš-
kumo paslaptį:

- Reikia anksti keltis, maždaug apie 
4 valandą ryto, nepersivalgyti, nestre-
suoti, būtinai atsigulti popiečio pogulio, 
valgyti daug svogūnų.

Šiandien senoliu rūpinasi dukra 
Aldona, nuolat lanko dukra Alfreda, 
anūkė Jovita vis klausia, ar ko seneliui 
netrūksta. Zibalų kaime gyvenantis ju-
biliatas džiaugiasi, kad yra apsuptas 
artimųjų, kurie juo nuoširdžiai rūpina-
si. Nors už nugaros jau 100 metų, daug 
vargo ir nervų kare teko patirti, daug 

netekčių išgyventi,bet liko pragyventų 
metų sukauptas turtas – santūrumas, 
išmintingumas, širdies gerumas. Visu 
šiuo turtu gali šiandien šimtametis Sil-
vestras Jakubauskas pasidalyti su sa-
vo artimiausiais žmonėmis: dukromis, 
anūkais ir proanūkiais.

Garbų jubiliatą Silvestrą Jaku-
bauską taip pat pasveikino Seimo na-
rys Algirdas Sysas, Lietuvos Respu-
blikos Ministro Pirmininko padėjėjas 
Vilius Kavaliauskas ir Lietuvos toto-
rių bendruomenių sąjungos pirmi-
ninkas prof. dr. Adas Jakubauskas. 

Vilius Kavaliauskas perskaitė LR 
Ministro Pirmininko Algirdo Butke-
vičiaus sveikinimą ir įteikė atminimo 
dovaną.  

Janinos Greiciūnaitės nuotraukos

SVEIKINIMAS
Gerbiamam 

Silvestrui Jakubauskui

Sveikinti Jus, gyvenantį pačiame Lietuvos centre – Širvintų rajono 
Zibalų miestelyje, yra kelios priežastys. Pirmiausia esate gimęs 

Vasario 16-ąją, reikšmingą mūsų tautai dieną. Antra, esate gimęs 1916 
metais, taigi esate lygiai dvejais metais vyresnis už mūsų Valstybę.

Dar esate iš mūsų kraštą šlovinusių Lietuvos totorių, net iš herbą 
turėjusių bajorų giminės, tuo tik dar kartą patvirtindamas, kad Lietuvos 

valstybę tvėrė visos tautybės, visos socialinės grupės. Ir tai, kad teko 
kovoti Antrojo pasaulinio karo frontuose, o paskui dešimtmečius iki 

išėjimo į pensiją 1976-aisiais dirbti statybų brigadininku, tik primena, 
kad visi mes vaikštome po istorijos lauką ir privalome įspausti jame geras 

pėdas.

Tokį pėdsaką Jūs jau palikote, nes Jūsų gyvenimas grįstas darbu, 
pasiaukojimu ir meile – gimtam kraštui ir jo žmonėms.

Lietuvos Vyriausybės vardu nuoširdžiai sveikinu su gražia ir garbinga 
gyvenimo sukaktimi – 100-uoju gimtadieniu. 

Algirdas Butkevičius
2016 metų vasario 16 d.

Silvestras Jakubauskas jaunystėje

SVEIKINAME 
JOLITĄ 

MAKULAVIČIŪTĘ-
JABLONSKIENĘ 

sėkmingai apsigynus 
chemijos mokslų daktaro 

disertaciją.
Lietuvos totorių bendruomenių 

sąjunga

N A U J A K N Y G A
Pilnai parengta ir pateikta spaudai knyga „Lietuvos totoriai 

istorijoje ir kultūroje“ anglų kalba. Pirmą kartą knyga tokiu 
pavadinimu pasaulį išvydo 2009 m., antrasis knygos leidimas 
pasirodė 2012 m. Ženkliai papildyta biografinio pobūdžio knyga 
apie iškiliausius Lietuvos totorius išversta į anglų kalbą ir bus 
išleista pavadinimu „Lithuanian tatars in history and culture“. 
Knygos autoriai – Adas Jakubauskas, Galimas Sitdykovas, 
Stanislavas Duminas. Numatomas knygos išleidimo laikas – 
pirmasis 2017 m. pusmetis. 

„LT“ informacija
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Įsivaizduokime tokią situaciją: pabė-
gėlis, sugrįžęs į tėvynę, bando pradėti 
savąjį verslą. Turto, aišku, neturi. Bet 
po ilgo pokalbio su bankininku ir lai-
davus musulmonų šventikui - imamui, 
žmogus gauna kreditą, tarkim, mažos 
parduotuvėlės atidarymui. 

O štai dar viena istorija. Krizės metu 
verslininkas patiria didelių nuostolių ir 
negali atsiskaityti su kreditoriais. Išty-
ręs, jog verslininkas nekaltas, bankas 
dalį praradimo užsiverčia ant savo pečių 
ir atitolina įsiskolinusiam žmogui kredi-
tinių išmokų terminus. 

Vakarietiškuose bankuose tokie atve-
jai nėra dažni, be užstato jie sunkokai 
išduoda paskolas, taigi komersantas, 
neišgalintis išmokėti kreditų, paprastai 
turi pasiskelbti bankrutavusiu ir nu-
traukti įmonės veiklą. O jeigu bankinin-
ką staiga ištiktų filantropijos priepuolis, 
iškart įsikištų akcininkai. Juk tai JŲ pi-
nigai leidžiami! 

Islamiški bankai savo veiklą organi-
zuoja kiek kitaip. Neretas perspektyvus 
projektas, vakarietiškų bankų atmestas 
dėl užstato nebuvimo, Rytų šalyse gali 
tikėtis finansavimo. Mat čia svarų vai-
dmenį vaidina ne tik komercinės, bet ir 
religinės bei moralinės dogmos.

„Venkite neteisingumo“, - skelbia 
Koranas, taigi bankų lupikavimas pa-
gal šią šventąją knygą laikomas viena 
iš didžiausių neteisybių. Šariato nor-
mos draudžia imtis ir žaidimų biržose 
bei spekuliatyvinių sandėrių, mat šie 
veiksmai susiję su nepateisinama rizika. 
Neleidžiama finansuoti įmonių, užsii-
mančių prekyba alkoholiu ir musulmo-
niškose šalyse draudžiama kiaulienos 
mėsa, jau nekalbant apie nusikalstamų 
grupuočių rėmimą. Štai ir beveik visas 
sąrašas apribojimų, taikomų musulmo-
nų verslininkams ir finansistams. 

Atrodytų, tokiuose griežtuose rėmuo-
se nei vienas bankas negalėtų egzistuoti. 
Betgi gyvuoja! Šiandien pasaulyje veikia 
apie 300 bankų, griežtai besilaikančių 
Korano kanonų. Stambiausių islamiško 
finansavimo centrų esama Irane (bankų 
aktyvai siekia 235 mlrd. dolerių), Saudo 
Arabijoje (92 mlrd. dolerių) ir Malaizi-
joje (67 mlrd. dolerių). Islamiški bankai 
vystosi gana sparčiai: jų augimo tempai 
siekia 15 – 20 procentų per metus. Šių fi-

nansinių institucijų paslaugomis naudo-
jasi tokios stambios Vakarų kompanijos, 
kaip „IBM“, „General Motors“, „Alca-
tel“, „Daewoo“ ir kt. 

Klientams siūlomas bendras verslas 
Ne vieno vakariečio paklausus, kaip 

jis įsivaizduoja islamišką banką, galima 
išgirsti, kad tai kažkas tarpinio tarp vi-
duramžių palūkininko ir teroristų finan-
sinės bazės. Iš tiesų tai šiuolaikinė kre-
dito įstaiga, pasirengusi patenkinti bet 
kuriuos kliento pageidavimus. Tiktai 
procentai už sandėrius čia neįmanomi. 

Bet nereikia manyti, kad musulmonų 
bankininkai dirba be pelno. Tiesiog vie-
toj fiksuotų išmokų už indėlius jie siūlo 
klientams ... bendrą verslą. Vieni skiria 
lėšų, kiti organizuoja įmonės veiklą, o 
pelnas dalijamas perpus. Bet čia slypi ir 
grėsmė – jei įmonės darbas tampa nuos-
tolingas, kreditorius praranda viską. Na, 
o bankas lieka su savo pinigais. 

Domėjimasis naudingu kapitalo inves-
tavimu tokiomis sąlygomis akivaizdus. 
Juk patys bankai rūpinasi gera projekto 
eiga: nesėkmingas sandėris jiems tampa 
tuščiu laiko ir jėgų eikvojimu. Antra ver-
tus, investuotojas lieka patenkintas, mat 
gauna reikšmingą pelno dalį. Nors, žino-
ma, atitinkama rizikos dalis išlieka.

Beje, panašią tarpusavio santykių sis-
temą tarp indėlininko ir banko tarpais 
diegia ir Vakarų finansininkai. Fondai su-
teikia naujai besikuriančioms įmonėms 
startinį kapitalą panašiomis sąlygomis.

Įvairios programos, leidžiančios mu-
sulmonų verslininkams užsidirbti, gali 
įtikti pačiam reikliausiam klientui. Eg-
zistuoja nemažai skirtingų lėšų inves-
tavimo į įmones metodų. Svarbiausia 
sąlyga – jokių „muilo burbulų“ ir sukčia-
vimo; islamiškos finansinės įmonės sten-
giasi palaikyti tiktai patikimus projektus.

Gauti pinigų musulmoniškame banke 
nėra paprasta. Besiskolinančiojo dosjė 
labai kruopščiai analizuojamas. Poten-
cialus kreditorius turi pateikti ir pažymą 
iš darbovietės, ir vietos mečetės imamo 
rekomendaciją. Kliento religingumas – 
svarbi bendradarbiavimo sąlyga. Netgi 
neturintis užstato musulmonas turi gali-
mybių gauti kreditą savo religinės ben-
druomenės dėka. 

Korano nustatytais dėsniais savo vei-
kloje besiremiantys bankininkai puikiai 

suvokia riziką, todėl nesiima finansuoti 
abejotino švarumo sandėrių. Žinoma, ir 
čia pasitaiko visko: juk tiek Vakaruose, 
tiek Rytuose pasitaiko vertelgų, pasi-
rengusių pasišaipyti tiek iš moralės, tiek 
iš religijos. Nuo žmoniškosios prigim-
ties ydų sunku apsisaugoti. 

Pirmasis bandymas buvo nesėkmingas
Pirmasis bankas, atitinkantis visus ša-

riato reikalavimus, buvo atidarytas 1963 
metais Egipte. Keista, bet šią idėją pa-
gimdė amerikiečių mokslininkų tvirtini-
mas, kad esminės sėkmės pasieks tau-
pomosios įstaigos, vienijančios vieno 
tikėjimo žmones. Bankas plačiai savęs 
nereklamavo, nes jo įkūrėjas bijojo būti 
apkaltintas religiniu fundamentalizmu. 
Ir, kaip matyti, ne atsitiktinai. Kovos 
prieš radikalias islamo organizacijas 
bankas po poros metų buvo uždarytas. 
O jo įkūrėjas Achmedas El Nadžaras 
buvo priverstas bėgti iš šalies.

Islamiškos finansinės struktūros 
plečiasi

Kam nors islamiška bankininkystė 
gali pasirodyti neįprasta, bet rimti eks-
pertai mano kitaip. 

Tarptautinio valiutos fondo atliktas 
tyrimas parodė, kad islamiška bankinė 
sistema gana gyvybinga. Per pastaruo-
sius keletą metų amerikiečių ir europie-
čių bankai vienas po kito skelbia apie 
savo žlugimą. Tuo tarpu grynai islamiš-
kos finansinės struktūros plečiasi. Per 
penkerius metus „Dubai Islamic Bank“ 
(seniausias islamiškas bankas pasauly-
je) padidino skyrių skaičių daugiau kaip 
tris kartus. Ir tai – ne riba. 

Plėtimosi galimybės didelės. Remian-
tis Islamo bankininkystės ir draudimo 
instituto atliktais tyrimo duomenimis, 
per pusė apklaustų musulmonų buvo 
linkę laikyti pinigus bankuose, besilai-
kančiuose Korano idėjų. Bet kol kas 
sąskaitų tokiose finansinėse kontorose 
turi tiktai ketvirtadalis musulmonų. O 
juk šio tikėjimo atstovai gyvena ir už 
tradicinių islamiško regiono ribų. Pa-
vyzdžiui, Prancūzijoje ir Vokietijoje gy-
vena po 4 mln. musulmonų, Didžiojoje 
Britanijoje – apie 2 mln., Italijoje, Ispa-
nijoje ir Olandijoje – po 1 mln. 

Korano pasekėjų interesams paten-
kinti 2002 metais atsidarė pirmasis Eu-

Musulmoniškas bankininkystės modelis
„Etiniai principai, kuriais paremti islamo finansai, gali padėti priartinti bankus prie klientų ir įkvėpti jiems tikrąją 

dvasią, kuri turi lydėti bet kurias finansines paslaugas“, - savo vedamajame yra parašęs „L‘Osservatore Romano“, 
oficialus Vatikano laikraštis.  

Savo teiginiams pagrįsti šis krikščioniškosios religijos organas pateikia daugybę argumentų. Kokie jie?
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ropoje bankas musulmonams – Britani-
jos islamiškas bankas („Islamic Bank of 
Britain“). O šiandien Anglijos sostinėje 
veikia jau penkios panašios organizaci-
jos. Aktyvią konkurenciją jiems sudaro 
stambių vakarietiškų finansinių įstaigų 
„islamiški langai“, gatavi suteikti savo 
klientams paslaugas sutinkamai su isla-
miškais kanonais. 

„Islamiškų bankų neištiko hipotekinė 
krizė, nuo kurios prasidėjo globalinė 
krizė, - aiškina „RGE Monitor“ eks-
pertas Ajedas Achmedas. – Taigi dabar 
daugelis musulmonų, pasitraukdami 
iš vakarietiškų bankų, ieško  saugios 
užuovėjos islamiškuose. Pastarieji turi 
imunitetą daugelyje vakarietiškos ban-
kininkystės problemų, ir šis imunite-
tas yra susijęs su apribojimais, kuriuos 
jiems uždeda islamo normos“. 

Koranas nedraudžia turėti finansinių 
reikalų su žmonėmis, išpažįstančiais 
kitą religiją. Bet būtinai reikalingas lai-
duotojas – musulmonas. Jeigu jis garan-

tuos kredito grąžinimą, jis prieš Įstaty-
mą bus atsakingas ne mažiau, negu imtų 
kreditą pats. Daugelyje islamiškų bankų 
įvesta speciali pareigybė – „mokslinin-
kas“. Tai – žmogus, išmanantis ne tik 
šariato subtilumus, bet ir Vakarų šalių 
įstatymus. 

Beje, islamiški bankai, skirtingai nuo 
daugumos bankų, veikiančių anglosak-
sų sistema, pajuto reikšmingą pakilimą 
krizės periodu. Islamiškų bankų aktyvai 
išaugo iki 600 mlrd. dolerių, o jų apy-
varta peržengė trilijonų dolerių ribą. 

Pagrindinės islamiško banko 
paslaugos 

Kard ul Hasan – neprocentinė pa-
skola, išduodama žmonėms be naudos 
bankui.

Murabacha – banko perparduoda-
mos prekės su prekybiniu antkainiu. 

Mušaraka – bendras banko ir pasko-
los gavėjo verslas. 

Mudaraba – banko dalyvavimas 
įmonės pelne ir nuostoliuose. 

Sukuk – banko pardavinėjami isla-
miški vertybiniai popieriai. 

Bai ul Ina – su išpirkos teise klientui 
pardavinėjamos prekės. 

Bakala – specialaus agento, veikian-
čio kliento vardu, paskyrimas atitinka-
moms operacijoms atlikti už specialų 
atlygį. 

Takaful – finansinių problemų atve-
jui sudaromas specialus draudiminis 
fondas bankui ir jo klientams. 

Vadia – brangenybių laikymas banke. 

Taigi šiandien tik trys valstybės – Pa-
kistanas, Iranas ir Sudanas turi bankinę 
sistemą, dirbančią tik šariato principais. 
Kitose Rytų šalyse tik atskiros bankinės 
įstaigos remiasi musulmonišku verslo 
vystymo modeliu. Tačiau islamiškos 
bankinės sistemos šalininkai tikina: 
ateitis priklauso jiems. Juk kol tradici-
niai bankai kovoja dėl procentų, musul-
monų komersantai turi reikalų išimtinai 
su realia gamyba.

OLGA SOKOLOVSKAJA             
Mūsų dienų žmogui jų tarpusavio 

santykiai atrodo kiek neįprasti. Taip 
jau susiklostė, kad šiandien mes kitaip 
įsivaizduojame musulmonišką santykių 
tarp sutuoktinių „standartą“. Рranašo 
Muhamedo ir Chadidžos meilės istorija 
labiau panaši į pasakojimą apie šiuolai-
kinių vakarietiškų žmonių santuoką, su-
kurtą lygybės ir partnerystės pagrindais. 
Iki savo mirties Chadidža buvo vienin-
tele pranašo Muhamedo žmona. O ir ar 
būtų jis tapęs tuo, kuo šiandien yra pa-
sauliui, jei jo žmona nebūtų juo šitaip 
tikėjusi? Chadidža, ką ir bekalbėti, buvo 
nepaprasta moteris.

Keistas  pasiūlymas 
Musulmono pažintis su būsima gyve-

nimo palydove tiems, kurie nėra susipa-
žinę su islamu, atrodo taip: jaunus žmo-
nes superša. Būsimieji vyras ir žmona – 
bendraamžiai (arba mergina jaunesnė). 
Ji nekalta ir žavi. Jis vyriškas...

Kaip bebūtų paradoksalu, Muhamedo 
ir Chadidžos istorija galėtų sutilpti į ko-
kią nors brošiūrą, agituojančią už šiuo-
laikinius santykius.

Taigi, būsimasis pranašas išvydo šį 

pasaulį 570-aisiais metais vargingoje 
šeimoje. Jo tėvas mirė prieš porą mė-
nesių iki berniuko gimimo. Vaikui buvo 
duotas Muhamedo vardas, kurio reikš-
mė – „išgirtasis“. Jo motina Amina bu-
vo tokia neturtinga, kad turėjo atiduoti 
vaiką auginti į Chalimos – jo maitinto-
jos – šeimą. Ten berniukas praleido ke-
letą pirmųjų metų.

Vėliau pagrindinį vaidmenį būsimojo 
pranašo auklėjime suvaidino jo dėdė – 
Abu Talibas. Tai jo dukteriai ir pasipir-
šo praktiškai skurdžius Muhamedas. Ir 
Abu Talibas jam atsakė neigiamai: kam 
reikalingas žentas be monetos kišenėje?

Ne iškart suprato Muhamedas, kad jo 
laimė greta.

Chadidža, kalbant šių dienų kalba, 
buvo moteris su kur kas aukštesniu 
materialiniu ir socialiniu statusu, negu 
Muhamedas. Ir ji tą suprato. Tiesa, Cha-
didža buvo gimusi 15 metų anksčiau, 
negu Islamo pranašas. Iki pažinties su 
Muhamedu ji suspėjo dusyk tapti našle 
ir keturių vaikų motina.

Šiandien mes girdime nemaža pa-
sakojimų apie tai, kad moteris islamo 
pasaulyje, praradusi vyrą, liks gyventi 

paukščių teisėmis anytos namuose. Tik 
ar tai tiesa?

Keturiasdešimtmetė Chadidža buvo 
ne tik savarankiška moteris. Ji dar turėjo 
ir savo verslą: galima sakyti, Chadidža 
buvo bankininkė. Jinai skolindavo pini-
gų pirkliams. Šie už juos prekiaudavo 
ir atiduodavo skolą „bankininkei“ kartu 
su tam tikru mokesčiu nuo gauto pelno. 
Savarankiška našlė buvo krištolinio są-
žiningumo ir padorumo moteris. Be to, 
amžininkai kalbėdavo ir apie jos grožį. 
Būsimoji pranašo Muhamedo (taika ir 
ramybė Jam ir Dievo palaima) žmo-
na buvo aukšta, baltaodė (šviesi odos 
spalva Arabijos pusiasalyje buvo labai 
vertinama ir laikoma aristokratiškumo 
ženklu) ir liekna.

Iš esmės tai ji pirmoji ir atkreipė dėme-
sį į neturtingą ir nelaimingą Muhamedą. 
Kuo gi jis patraukė tokios garbios moters 
dėmesį? Vėlgi, kaip prisimena amžinin-
kai, būsimasis Islamo pranašas, kaip ir 
išrinktoji, buvo baltaodis. Štai ką apie 
jį byloja amžininkai: „Jo veide slypėjo 
šitiek gerumo, kad nebūdavo įmanoma 
atitraukti akių. Alkaniems pakakdavo į jį 
pažvelgti, ir jie tuoj pat imdavo nejausti 

PRANAŠO MUHAMEDO ŽMONA – PIRMOJI 
BANKININKĖ ISLAMO PASAULYJE

Apie tai, kad pranašas Muhamedas (taika ir ramybė Jam ir Dievo palaima) buvo laimingas santuokoje su savo 
žmona Chadidža, žino kiekvienas musulmonas. Bet tik nedaugelis yra skaitęs,  jog ji garsėjo ir kaip sumani verslininkė. 
Ji laikoma pirmąja bankininke islamo pasaulyje.
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alkio. Kenčiantieji dėl kitų bėdų, sužavė-
ti švelnių jo veido bruožų ir jo kalbų, už-
miršdavo savo bėdas. Visi, jį mačiusieji, 
laikėsi vienos nuomonės: niekada anks-
čiau jie nebuvo matę žmogaus, su kuriuo 
bendrauti būtų buvę taip malonu“.

Chadidža buvo praktiška ir įžvalgia 
moterimi – ji buvo sukaupusi nemažos 
gyvenimiškosios ir dalykinės patirties. 
Pažinties su būsimuoju pranašu metu 
šis nebuvo sėkmės lydimas pirklys. Ir 
štai Muhamedas išsirengė vykti į Siriją 
prekybiniais reikalais. Moteris malo-
niai paskolino jam nemažą pinigų sumą 
– kur kas didesnę, negu ta, kurią ji pa-
prastai duodavo pirkliams. Taip Chadi-
dža išreiškė savo ypatingą palankumą.

Netrukus Muhamedas sugrįžo iš Siri-
jos. Reikalai jam ten klostėsi neblogai 
– jis atidavė Chadidžai skolą su sutartu 
pelno mokesčiu.

Chadidža pareiškė norą pasiklausy-
ti pasakojimo apie jo kelionę. Jaunasis 
pirklys mielai pasidalijo su moterimi 
visomis kelionės smulkmenomis. Apie 
šio pokalbio esmę istorikai ir teologai 
tebesiginčija iki šiol: kai kurie įsitikinę, 
kad Muhamedas pasakojo apie pasau-
lietinę išvykos pusę. Kiti yra tikri: būsi-
mojo pranašo pasakojime būta ir misti-
nių epizodų. Pavyzdžiui, jis prisipažino, 
kad angelai savo sparnais jį saugojo nuo 
spiginančios saulės.

Vedybos 
Kaip ten bebūtų buvę, po pokalbio 

su Muhamedu Chadidža nusprendė: šis 
vyriškis turi tapti jos išrinktuoju. Chadi-
dža išbandė pirklio sąžiningumą ir liko 
patenkinta.

Mus pasiekė gandai apie tai, kad puikiai 
ir pasiturinčiai našlei piršosi patys turtin-
giausi ir garbingiausi Arabijos vyrai. Bet 
visus pasiūlymus Chadidža atmesdavo: 
jinai laukė, kada prabils širdis...

Ji viską surikiavo ne taip, kaip yra pri-
imta šiuolaikiniame musulmoniškame 
pasaulyje. Tiesa, iš esmės jiedu ir tapo 
pirmaisiais pasaulio musulmonais.

Chadidža pasiuntė pas būsimą vyrą 
savo draugę, kuri tiesiai pareiškė jauna-
jam vyriškiui apie tai, kad ją pasiuntu-
sioji norėtų, kad Muhamedas ją vestų.

Ir šis sutiko. Apie savo jausmus su-
tuoktinei Muhamedas kalbėjo: „Vyro 
širdis gali priklausyti tik vienai mote-
riai“, - ir buvo įsitikinęs, jog Aukščiau-
siasis jį apdovanojo didele, tarsi jūra, 
meile Chadidžai. Šioje santuokoje pa-
saulį išvydo dar šešetas vaikų. Pranašas, 
be Chadidžos, turėjo dar trylika žmonų. 
Bet visos likusios santuokos buvo jau 
po mylimos moters mirties.

Kaip elgėsi Chadidža šeimoje? Visi 
pažymėdavo jos išmintį. Jinai palaiky-
davo vyrą visais atžvilgiais. O jį palai-
kyti kasmet būdavo vis sunkiau.

Stebuklingi  regėjimai
Dalykas tas, kad po keleto laimingos 

santuokos metų su Muhamedu ėmė dė-
tis keisti ir paslaptingi dalykai. Staiga 
nei iš šio, nei iš to jį imdavo krėsti dre-
bulys. Jo kaktą išpildavo prakaitas. Nie-
kas negalėjo suprasti keisto susirgimo 
priežasties. Tokiomis dienomis Muha-
medas išeidavo iš namų. Jis apsistodavo 
Mekos apylinkėse esančioje Hiros uolo-
je, užsiklodavo apsiaustu ir panirdavo į 
keistą miegą. Per sapną pas jį apsilanky-

davo pranašai.
Kartais Muhamedas, pasinėręs į gi-

lius apmąstymus, keletui dienų išeida-
vo iš namų. Chadidža žinojo apie šiuos 
sutuoktinio regėjimus, jį paleisdavo ir 
neuždavinėdavo jokių klausimų.

Vienąsyk Muhamedas sutiko archan-
gelą Gabrielių. Pasako legendos, jis ir 
paskelbė jaunąjį pirklį pranašu ir Ala-
cho pasiuntiniu Žemėje.

Vienintelis žmogus, su kuriuo Muha-
medas pasidalijo mintimis apie savo 
bendravimą su Gabrieliumi, buvo Cha-
didža. Pats vyriškis nežinojo, kaip ver-
tinti šį įvykį:

- Vargas man! Aš arba poetas, arba 
pamišėlis!

Žmona ramino vyrą, kaip beįsteng-
dama: jis esąs toks geras žmogus, kad 
nelabasis tikrai negalįs jo užvaldyti.

Po šio įvykio Muhamedo žmona pir-
moji perėjo į islamą ir ištikimai palaikė 
vyrą platinant naująjį tikėjimą...

Ji mirė 619 metais – likus trylikai me-
tų iki sutuoktinio išėjimo Anapilin.

Daugiau nei vienos iš žmonų Muha-
medas taip nemylėjo.

Štai koks dialogas vėliau vyko tarp 
pranašo ir jo jaunos ir gražios žmonos 
Aišos:

- Kas geresnis – aš ar Chadidža? Ji-
nai buvo našlė, sena, praradusi visą sa-
vo žavesį; ar tu myli mane labiau negu 
mylėjai ją?

-Ne, prisiekiu Alachu! Ji tikėjo mani-
mi pačiais sunkiausiais laikais, kai nie-
kas nenorėjo tikėti. Ji buvo mano vie-
nintelis draugas šiame pasaulyje!

Vertė Dana Kurmilavičiūtė

Su Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos 
pirmininku aptarta Lietuvos pagalba Krymo totoriams

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas sausio 
6 dieną Vilniuje su Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos 
pirmininku Adu Jakubausku aptarė Krymo totorių problemas 
neteisėtai okupuotame Kryme ir Lietuvos paramos galimybes.

Susitikime viceministras pažymėjo, kad lietuvius ir totorius 
sieja ilgaamžė istorinė bendrystė, todėl Lietuva įdėmiai stebi 
situaciją ir yra susirūpinusi dėl vis blogėjančios žmogaus teisių 
padėties Rusijos aneksuotame Kryme. Lietuva tvirtai remia 
Ukrainos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, suverenitetą, 
niekada nepripažino, nepripažįsta ir nepripažins Krymo 
okupacijos ir aneksijos.

A. Krivas ir A. Jakubauskas aptarė tolesnės Lietuvos pagalbos 
Krymo totoriams galimybes, Pasaulio Krymo totorių kongreso 
vykdomojo komiteto susitikimą Vilniuje ir kitus projektus.

A. Jakubauskas yra Krymo totorių tautinio parlamento – 
Medžliso – atstovas Lietuvoje, Pasaulio Krymo totorių kongreso 
vykdomojo komiteto narys, pernai (2015 m.) buvo išrinktas 
Pasaulio Krymo totorių kongreso generalinio sekretoriaus 

pavaduotoju penkerių metų kadencijai.
„LT“ informacija
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Totorių Lietuvoje ir Lenkijoje tarpusavio ryšiai ir 
ištikimybė valstybei 1920-1939 m.

GINTARĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ      
(Pabaiga, pradžia LT Nr. 157-159)
2. PASAULIETINIS IR PILIE-
TINIS ASPEKTAS

Po Pirmojo pasaulinio karo atgijo totorių 
kultūrinis gyvenimas abiejose valstybėse. 
Lenkijoje imta aktyviai rūpintis leidyba, 
kaupti bibliotekas, atidarytas totorių mu-
ziejus. Kūrėsi etninės draugijos, pavyz-
džiui, Lenkijos totorių kultūros ir švieti-
mo sąjunga, kuri turėjo 20 skyrių visoje 
šalyje ir leido žurnalus Vilniuje: „Rocznik 
Tatarski“ ir „Życie Tatarskie“. Tuo tarpu 
Varšuvos musulmonai rūpinosi „Przegląd 
Islamski“ leidyba. Vilniaus jaunųjų totorių 
draugija palaikė kontaktus su tautiečiais, 
gyvenančiais kitose šalyse. Tuo tarpu toto-
rės moterys įkūrė Totorių moterų draugiją, 
kuri įsijungė į Lenkijos totorių kultūros ir 
švietimo sąjungos veiklą.

Totorių inteligentija domėjosi savo 
praeitimi, rašė straipsnius, monografijas 
lenkų kalba apie totorių istoriją52. Reikš-
mingos jiems buvo ir tarpukario totorių 
gyvenimo aktualijos bei problemos Len-
kijoje, todėl Vilniaus radijuje jie suorga-
nizavo „Totorių valandėlę“. Pirmoji jų 
įvyko 1938 m. gegužės 30 d., kita buvo 
numatyta – liepos 18 d. Ją vedė prof. Ša-
milas Aljevičius53. Neaišku ar „Totorių 
valandėlių“ buvo daugiau, tačiau planuo-
ta jas rengti 2 kartus per mėnesį.

Lietuvoje kultūrinis gyvenimas nebu vo 
taip gerai išvystytas. Raižiuose ir Kaune 
buvo kaupiamos bibliotekos ir archyvai, 
tačiau dėl negausaus totorių skaičiaus, ne-
ženklios jų inteligentijos, finansų trūkumo, 
nebuvo leidžiamos knygos, juo labiau, 
Lietuvos totoriai Pirmosios Respublikos 
gyvavimo metais neturėjo organizacijų, 
besirūpinančių leidybine, šviečiamąja vei-
kla. Kauno totorių draugija54, kuri buvo ne 
religinė, o pasaulietinė organizacija, dau-
giau užsiėmė savo statuso tvirtinimu kon-
fesiniame totorių gyvenime, nei kultūrinės, 
visuomeninės veiklos vykdymu. Nors ji 
planavo steigti totorių muziejų Kaune, ta-
čiau idėja nebuvo įgyvendinta.

Visgi, totoriai abejose šalyse negalėjo 
apsiriboti vien tik uždaru gyvenimu, to-
dėl mažiau ar daugiau jų tradicijas ir gy-
venimo būdą įtakojo juos supanti aplin-
ka. Kaip piliečiai jie studijavo ir dirbo, 
taip atlikdami pareigas savo valstybei. 
Totorių jaunimas Lenkijoje lankė pagrin-
dines, profesines mokyklas, gimnazijas, 
kai kurie jų mokėsi tuometiniame Ste-

pono Batoro universitete Vilniuje. XX a. 
totoriai jame studijavo daugiausia socia-
linius mokslus: 1927-1939 juos studija-
vo iš viso 19 totorių, daugiausia jų – 7 – 
mokėsi prieš Antrąjį pasaulinį karą. Kiek 
mažiau jų studijų sritimi rinkosi medici-
ną – 6, ir humanitarinius mokslus – 555.

Lietuvoje traukos centru jaunimui tapo 
Kauno miestas, įgijęs laikinosios sostinės 
statusą. Totoriai pradėjo studijuoti Lietu-
vos arba kitaip tariant, Vytauto Didžiojo 
universitete, todėl daugėjo išsilavinusių 
asmenų, kūrėsi inteligentija. Skaičiuoja-
ma, kad 1939 m. VDU studijavo 4 toto-
riai, technikos aukštesniojoje mokykloje 
– 5, kiti mokėsi gimnazijose ir profesinio 
mokymo įstaigose56. Kita vertus, pagal 
socialinę padėtį Lietuvos totoriai daugiau-
sia buvo žemdirbiai, smulkūs valdininkai, 
tarnautojai57. Nežymus jų skaičius buvo ir 
Lietuvos kariuomenėje, kurioje šiuo perio-
du jie sudarė maždaug 0,04% visų karių58. 
Vis tik, inteligentijos skaičiumi Kaunas 
negalėjo varžytis su Vilniumi, kuriame ji 
siekė beveik 31% visų totorių59. Tarp inte-
ligentijos atstovų buvo teisininkų, daktarų, 
inžinierių, mokslo darbuotojų, mokytojų. 
Pastebima, kad kitos Lenkijos totorių ben-
druomenės neturėjo ženklaus inteligentijos 
skaičiaus. Jas sudarė asmenys, daugiausia 
užsiimantys žemdirbyste, daržininkyste, 
odų bei kailio apdirbimu.

Karybos tradicija buvo neatsiejama 
nuo totorių ir Lenkijoje. Dar 1919-1920 
m. kai kurie jų tarnavo Mustafos Ach-
matovičiaus vardo totorių ulonų pulke, 
kuris dalyvavo lenkų ir sovietų kare, 
pasižymėjo kovose ir susirėmimuose, 
1936-1939 m. – atskirame totorių eska-
drone, į kurį buvo šaukiami visi musul-
monai iš Lenkijos teritorijos60.

Lenkijos valdovai gerbė totorius – tai 
įrodė rango didinimas už jų karybos 
nuopelnus61. Apskritai, kiek yra žinoma, 
totoriai iki tol dalyvavo visuose šalies is-
toriniuose įvykiuose ir pasižymėjo kaip 
patriotai. Pats maršalas Juzefas Pilsuds-
kis 1935 m. juos apibūdino „[...] XX a. 
vadeliuotojais, atgaivinusiais Lenkijos 
valstybę“62. Tiesa, jis dar gyvenimo Vil-
niuje metais susidūrė su totoriais: su kai 
kuriais iš jų mokėsi mokykloje, kaip antai, 
su Aleksandru Achmatovičiumi, vėliau – 
socialistinės veiklos laikais, Aleksandras 
Sulkievičius buvo Pilsudskio dešinioji 
ranka63. Partijoje, šalia Pilsudskio ištiki-
miausių žmonių buvo ir totorius Steponas 
Bieliakas. Visi šie asmenys buvo arti-

miausi jo bendražygiai, bendradarbiai.
Istoriografija liudija, jog maršalas do-

mėjosi ir turkestaniečių gyvenimu, Ka-
zanės ir Krymo totoriais, jų istorija64. 
Be to, kai L. Želigovskis užėmė Vilnių, 
1920 m. spalį A. Achmatovičiui Pilsuds-
kis paskyrė Vidurio Lietuvos teisingumo 
reikalų ministro funkcijas65. Vėliau – 
1930 m., jis pavedė muftijui Šinkievičiui 
reprezetuoti Pilsudskio asmenybę Lenki-
jos diplomatų susitikime su Saudo Ara-
bijos karaliumi Abdulazizu Ibn Saudu.

Totoriai taip pat vertino ir gerbė Pil-
sudskį. Tai pagrindžia vieno iš jų teiginys, 
susijęs su pulkininku Mustafa Achmato-
vičiumi: “Syn Achmatovicza [Aleksan-
dro Achmatovičiaus sūnus Mustafa – G. 
L. pastaba] był entuzjastą, zrobił na mnie 
wrażenie, że więcej kocha Marszałka niż 
swego ojca”66. Jie dedikavo jam ir už šalies 
nepriklausomybę kovojančiai kariuomenei 
maldas Lenkijos nepriklausomybės atga-
vimo metinių proga67. Po maršalo mirties 
1935 m. Lenkijos totorių švietimo ir kul-
tūros sąjunga nusiuntė užuojautos telegra-
mą – laišką ministui pirmininkui. Jame 
Pilsudskis buvo vadinamas totorių draugu 
ir pažymėta, kad jo atminimui pagerbti vi-
sose mečetėse Lenkijoje vyko gedulingos 
pamaldos68. Gegužę vykusiose laidotuvėse 
dalyvavo muftijus Šinkievičius ir imamai: 
iš Vilniaus – Ibrahimas Smaikievičius, 
Varšuvos – Asfandjaras Fazlejevas. Į jas at-
vyko ir kiti Varšuvos religinės bendruome-
nės nariai. Galima pridurti, kad vėliau šis 
lojalumo aspektas prisidės prie Lietuvos 
totorių nepasitikėjimo ir nenoro užmegzti 
santykių su totoriais iš Vilniaus.

Totorių lojalumą atspindi ne tik pagar-
ba Pilsudskio asmenybei. Neginčytina, 
kad tie, kurie gyveno Lenkijoje, laikė šią 
valstybę savo tėvyne. Laikraščio „Toto-
rių gyvenimas“ straipsniai ir istoriografi-
ja liudija, kad ji dažnai vadinama “nową 
ojczyzną”, “przybraną”, “przenajświęt-
szą”, “prawdziwą ojczyzną”69. Nors tai 
tik simboliniai pavadinimai, tačiau patys 
totoriai pabrėžė, kad jų tėvyne gali būti 
tik Lenkija, su kuria juos jungia bendra 
istorinė praeitis70. Pasak jų, nei Krymas, 
nei Pavolgis tokios vietos neužims, nes 
su tomis vietomis jie nieko bendro neturi. 
Taip pat kai kurie totoriai akcentavo, kad 
nori būti palaidoti ne Mekoje ar Konstan-
tinopolyje, bet Lenkijoje71. Jie pabrėžė, 
kad tik negailestingas likimas mirčiai juos 
gali nublokšti į svetimą žemę. Dr. Kata-
žina Varminska pastebėjo, kad apskritai 
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„tarpukario totorių ideologija turėjo pa-
triotinį charakterį“72. Taigi, akivaizdu, kad 
nors Lenkijoje jie išlaikė savo religinį ir 
etninį atskirumą, tačiau lenkiškumas buvo 
vienas iš jų tapatybės elementų.

Lietuvoje totoriai sudarė neskaitlingą 
etninę grupę, tačiau taipogi buvo laiko-
mi ištikimais ir atsidavusiais piliečiais. 
Lojalumą kraštui akcentavo ir jie patys. 
Dar XX a. 3-ojo dešimtmečio viduryje 
Vinkšnupių imamas Jonas Chaleckis ir 
parapijos įgaliotinis Aleksandras Chalec-
kis laiškuose Tikybos reikalų referentui 
tvirtino, kad totoriai yra ištikimi Lietu-
vos Respublikos piliečiai73. Jis priminė 
jų dalyvavimą LDK istorijos įvykiuose, 
kai už ištikimą tarnybą įgijo žemių ir ša-
lies pilietybę, ir tokiu būdu tapo lojaliais 
Lietuvos valstybei, kokiais yra ir dabar. 
Tai pažymi faktai, kad kai kurie jų dirba 
valdžios įstaigose, tarnauja kariuomenė-
je, užsiima kitomis veiklomis, dalyvau-
dami pilietiniame ir visuomeniniame ša-
lies gyvenime. Tuometiniuose laiškuose 
tautiečiams į Lenkiją, totoriai pažymi, 
kad jie yra žinomi už savo sąžiningumą 
ir lietuviai dažnai laiko juos pavyzdžiu74.

Abejonės dėl jų ištikimybės atsirado 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, kai totoriai iš 
Vilniaus, neseniai reiškę lojalumą tėvynei 
Lenkijai ir turėję jos pilietybę, netikėtai 
su savo bendruomenėmis atsidūrė kitos 
valstybės – Lietuvos, ribose. Ištikimybės 
klausimą pirmosios iškėlė kitos Lietuvos 
musulmonų bendruomenės, kurios laiš-
kuose valstybės valdžiai kritikavo totorių 
veikėjus už prolenkišką veiklą:

„Mes, Vinkšnupių magometonų parapi-
jos nariai, gavę žinių, kad lenkų sutvertų 
Vilniuje specialiai magometonams lenkin-
ti buv.organizacijų “Zvionzek Kulturalno 
Osviatovy“ ir “Muftiat“ nariai: lenkų ka-
riuom.pulk. Stefan Tuhan-Baranowski, 
Olgierd Naiman-Kryčinski, dvasininkas 
Jakub Šinkevič, Jukub Ramanovič ir jų 
vienminčiai ir draugai Kaune: Vilčinskas 
ir Janušauskai, kurie jau senai lenkams 
čia dirbo [...] propaguoja reikalingumą 
atgaivinti, nors ir kitu pavidalu, neturin-
čias teises pagal mūsų bendrus įstatymus 
ir Draugijų įstatymus nei egzistuoti, nei 
veikti lenkų organizacijas. / [...] naudingo 
kultūrinio darbo magometonams jie nepa-
darė, o tik varė lenkų politiką; jie neuž-
tarnauja jokio pasitikėjimo. / Jie išnaudo-
dami magometonų tikybą lenkų politikos 
reikalams, padėdavo jungti po Lenkijos 
vėliava magometonus Vilniaus krašte ir 
net darydavo įtaką ir propaguodavo lenkų 
idėjas Lietuvoje. [...] / Nurodytų vadų dė-
ka buvo Vilniuje lenkų organizuoti iš toto-
rių ulonai, kurių tikslas buvo, suprantama, 

nukreiptas prieš Lietuvą: jie stovėjo lenkų 
okupuoto Vilniaus sargyboje. [...] / Ne dėl 
to dirbom 20 metų patriotišką lietuvišką 
darbą, kad uždėti sau lenkų vadų kilpą da-
bar, atgavus Vilnių [...].“75

Panašaus turinio laiškai aptinkami 
maždaug nuo 1939 m. spalio mėnesio. 
Juose siuntėjai įprastai pasirašydavo 
„Lietuvos magometonų grupe“, kuri 
atvirai kompromitavo aktyvias Vilniaus 
totorių asmenybes ir jų veiklą Lenkijos 
valstybės sudėtyje.

Ištikimybės klausimo svarstymams 
peno davė ir muftijaus Šinkievičiaus 
bandymai apeliuoti į Lietuvos valdžią, 
siekiant pilietybės. Rašytiniuose jo liu-
dijimuose buvo aukštinamas Vilniaus 
lietuviškumas, pabrėžiama totorių is-
torinė praeitis ir nuopelnai, glaudus jų 
ir lietuvių tautos istorijos santykis, ak-
centuojama totorių pagalba kovojant 
už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, 
ištikimybė tėvynei Lietuvai:

„Lietuvos Nepriklausomybė visa savo 
didybe pražydo senoje, Lietuvos Didžių-
jų Kunigaikščių sostinėje [...]! Mes pa-
siilgę 19 metų laukėme savo tikrųjų šei-
mininkų įžengiant į lietuviškąjį Vilniaus 
kraštą ir senąją sostinę – Vilnių. Įvyko 
tai, ko 19 metų laukėme! [...] / Mes mel-
džiamės už laisvę, gerovę Lietuvos! Mes 
organiškai suaugę su lietuvių tautos is-
torija, mes esame Lietuvos totoriai. [...] 
Verta kurti tokį gyvenimą, kad lietuvis su 
Lietuvos totoriu būtų dar artimesni bro-
liai, kad laimė viešpatautų mūsų Tėvy-
nėje Lietuvoje! Ir kaip klaiku buvo, kai 
brolis buvo atskirtas nuo brolio. [...] Jie 
[lenkai – G. L. pastaba] norėjo Vilniaus 
krašto Lietuvos totorius atskirti nuo 
Laisvoje Lietuvoje gyvenančių Lietuvos 
totorių ir lietuvių, ir mėgino juos len-
kinti. Tačiau totorių masės nuoširdžiai 
šiems „darbams“ nepritarė ir kiekvieno 
totoriaus pase buvo įrašyta: Lietuvos to-
torius. / [...] Mūsų Tėvynė Lietuva! Jo-
kio tikybinio ryšio su kitų kraštų totoriais 
– musulmonais neturime, tad norime ir 
trokštame turėti savo organą [muftiatą 
– G. L. pastaba]. [...] / Lietuvos totoriai 
nuoširdžiai kovojo už Lietuvą greta nar-
siųjų karžygių lietuvių, gynė jos sienas, 
liejo kraują kartu su broliais lietuviais, 
žymų vaidmenį suvaidino Žalgirio mū-
šyje. Vytautas Didysis totorius įvertino, 
suteikė Lietuvos pilietybę, apgyvendino 
sostinėje ir provincijoje [...], suteikė pri-
vilegijų, apdovanojo nuosavybe – žeme. 
/ Lietuvos Nepriklausomybės kūrimo 
pradžioje totoriai visur aktyviai dalyva-
vo, nuoširdžiai prisidėjo prie valstybės 
kuriamojo darbo. / Kaip mūsų protėviai 

ištikimai tarnavo tėvynei Lietuvai, taip 
esame pasiruošę ir mes jai tarnauti!“76

Minėtame laiške ir kitoje XX a. 4-ojo 
dešimtmečio pabaigos Šinkievičiaus ko-
respondencijoje Lietuvos valdžiai, jun-
tamas jo nenorėjimas susitaikyti su esa-
ma padėtimi ir bandymai ją keisti savo 
naudai. Gyvenimo aprašyme ir anketos 
lapuose, skirtuose Lietuvos pilietybės 
įgijimui, vieną iš 8 kalbų, kuriomis muf-
tijus galėjo gerai susikalbėti, pažymėjo 
lietuvių. Tačiau svarbu atkreipti dėme-
sį, kad gimęs Baltarusijos teritorijoje 
dar XIX a. pabaigoje, vėliau studijavęs 
Peterburge ir Berlyne, o nuo 1925 m. 
muftijaus pareigas jau užėmęs lenkams 
priklausančiame Vilniuje, jis neturėjo 
galimybės nei mokėti lietuvių kalbą, nei 
ją iki susiklosčiusios situacijos taikyti 
visuomeniniame gyvenime (tuo atveju, 
jei žinojo jos pradmenis). Galima daryti 
prielaidą, jog Šinkievičiaus atveju galėjo 
būti dirbtinai pasirinktas lojalumo Lietu-
vos valstybės atžvilgiu principas.

Dar vienas reikšmingas dalykas, ku-
rį reikia trumpai paminėti grįžtant į ti-
riamojo laikotarpio chronologinę eigą, 
buvo asimiliacijos procesas. Politiniai 
nesutarimai tarp Lenkijos ir Lietuvos 
padarė negalimą totorių šeimų, jų kul-
tūrinių kontaktų palaikymą. Be jokios 
abejonės, jog ryšių neturėjimas, įsitrau-
kimas į gyventojų daugumos kultūrinį, 
visuomeninį gyvenimą ir veiklą, prisi-
dėjo prie spartesnės totorių asimiliaci-
jos, ypač Lietuvoje, kur nebuvo aktyvių 
pasaulietinių totorių organizacijų. Tuo 
tarpu Lenkijoje Kultūros ir švietimo są-
jungos darbas labiau padėjo išlaikyti ir 
stiprinti etninio atskirumo jausmą.

Apskritai totoriai abiejose valstybėse 
greičiausiai asimiliavosi kalbiniu atžvil-
giu77. Lenkijos mokslininkai dr. Irenėjus 
Kaminskas ir dr. Joana Kulvicka-Ka-
minska pastebėjo, kad jų visuomeninės 
ir kalbinės asimiliacijos procesas prasi-
dėjo dar XIV a., o baigėsi XVI a. 2-oje 
pusėje78. Kalbant apie tiriamą periodą, 
pastebima, kad pirmaisiais metais po 
Pirmojo pasaulinio karo daugelyje vie-
tų, kuriose gyveno totoriai, dar domi-
navo rusų, baltarusių kalba, ką liudija 
išlikę religinės knygos ir antkapių užra-
šai79. Vėlesniais metais Lenkijoje ir Lie-
tuvoje totoriai pradėjo vartoti valstybi-
nę kalbą. Be to, kartais asimiliacija juos 
pasiekdavo ir vedybų keliu: nors ir buvo 
įprasta turėti žmoną musulmonę, tačiau 
kai kurie jų vedė lietuvaitę ar lenkaitę.

3.  RYŠIAI
Tiesioginiai, oficialūs ryšiai tarp toto-



Nr. 1–4 (160–163)
2016 m. sausis–gruodis42

rių Lietuvoje ir Lenkijoje šiuo periodu 
negalėjo būti palaikomi dėl susiklos-
čiusių nepalankių politinių aplinkybių. 
Kita vertus, egzistavo neformalus ben-
dravimas tarp giminių, laiškai, naujie-
nos apie tautiečius abiejose valstybėse 
pasiekdavo totorius aplinkiniais keliais, 
o kartais ir atsitiktinių kontaktų būdu.

Svarbu pabrėžti, kad būtinybę palaikyti 
bendravimą tiriamu laikotarpiu skirtin-
gai vertino Lenkijos ir atskiros Lietuvos 
musulmonų bendruomenės. Tiesa, šiuo 
atveju bus orientuojamasi daugiausiai į 
Vilniaus, tuo metu esančio gretimos vals-
tybės sudėtyje, ir Lietuvos parapijų požiū-
rį į tarpusavio ryšių reikiamybę ir galimy-
bes. Vilnius išskiriamas iš kitų Lenkijos 
musulmonų bendruomenių, kaip skaitlin-
giausias ir svarbiausias totorių kultūrinio 
bei religinio gyvenimo centras, kuriame 
telkėsi daugiausia jų inteligentijos, buvo 
vykdoma aktyviausia švietėjiška, kultūri-
nė veikla ir veikė muftiatas. Apie totorių 
ryšius tarpukariu ir abipusį žinojimą apie 
jų padėtį ir veiklas minėtose valstybėse, 
liudija Vilniuje leisto žurnalo “Życie Ta-
tarskie” arba lietuviškai – „Totorių gyve-
nimas“, straipsniai ir autorių pamąstymai. 
Jame išspausdintas ir keletas totorių laiš-
kų, atsiųstų iš Lietuvos.
3.1.Lenkų perspektyva

Totoriai iš Lenkijos, be jokios abejo-
nės, siekė užmegzti ryšius su tautiečiais 
Lietuvoje. Tokias pastangas jie vertino 
kaip reikšmingas ir būtinas bendro kultū-
rinio, religinio gyvenimo puoselėjimui. 
Nepaisant to, rašytiniai liudijimai lenkiš-
koje totorių spaudoje apie tautiečius kai-
mynystėjė pasirodė gana vėlai – tik 4-ojo 
dešimtmečio viduryje. Tačiau jie iš karto 
patvirtino, kad tam tikras bendravimas 
buvo palaikomas dar iki tol.

Viename iš leidinio „Totorių gyvenimas“ 
straipsnių, publikuotų dar 1936 m., Stepo-
nas Tuhan-Baranovskis aprašė tautiečių 
Lietuvoje religinę situaciją, skaitlingumą, 
kultūrinio gyvenimo panašumus80. Aki-
vaizdu, kad autorius arba lankėsi Lietuvoje 
ir palaikė ryšį su vietiniais totoriais, arba 
iš Lietuvos kažkurie jų buvo atvykę į Vil-
nių. Šiuo atveju pagrindžiamas yra antrasis 
samprotavimas, kadangi pats Tuhan-Bara-
novskis teksto pabaigoje akcentavo, kad 
nors kartais Vilnių aplanko totoriai iš Kau-
no, papasakoja apie savo gyvenimą, vėl 
dingsta ilgam laikui81. Pasak jo, užmegzti 
pastovių ryšių su totoriais Lietuvoje tarp 
priešingai nusiteikusių vyriausybių, neįma-
noma: “Nawiązać stały kontakt z Tatarami 
litewskimi, wobec wrogiego do Polski 
stosunku rządu litewskiego, nie można“82. 

Autorius šiuo klausimu išreiškė didelį nu-
sivylimą, ypač dėl to, kad Lietuvos totoriai 
negali palaikyti giminiškų santykių ir tar-
pusavio bendravimo, negali naudotis Len-
kijos totorių leidiniais, religiniais muftijaus 
pamokslais. Matyt, remdamasis kauniečių 
pasakojimais, Tuhan-Baranovskis įsitiki-
nęs, kad Lietuvoje jiems trūksta Koranų ir 
vadovėlių arabų kalbos mokymuisi. Verta 
atkreipti dėmesį, kad šis tautiečių padėties 
Lietuvoje aprašymas nesulaukė didesnio 
Lenkijos musulmonų susidomėjimo, kitaip 
tariant, netapo nei diskusijų objektu, nei 
apskritai daugiau apie juos buvo rašoma 
iki 1938 m.

Tyla iš lenkų pusės apie totorius Lietu-
voje vyravo iki pat 1938 m., kol galiau-
siai buvo užmegzti diplomatiniai abiejų 
valstybių santykiai. Šamilo Aljevičiaus 
straipsnyje83 išryškinamas Lenkijos mu-
sulmonų džiaugsmas dėl atnaujintų šalių 
ryšių, kadangi šis politinis postūmis su-
teiks totoriams galimybę atgaivinti ir su-
stiprinti bendravimą. Jame akcentuojami 
Lietuvos ir Lenkijos totorių giminystės 
saitai, bendra istorija, kultūra, tradicijos. 
Pažymimas Vytauto asmenybės kultas 
totorių aplinkoje, jų lojalumas kraštams, 
kuriuose jie buvo apgyvendinti, ir valdo-
vų pagarba jų atžvilgiu.

Straipsnio autorius pažymi, kad ne-
paisant padalintų ribų, Lenkijos totoriai 
domisi tautiečių gyvenimu Lietuvoje, 
nors ligšiol žinios apie bendrareligius iš 
kaimyninės šalies buvo skurdžios84. Buvo 
žinoma tik tiek, kad Lietuvoje egzistuoja 
3 parapijos: Kauno, Raižių ir Vinkšnupių, 
tačiau nei apie organizacijas, nei apie jų 
siekius, religinį jausmą – nebuvo žinoma. 
Tik po santykių su Lietuva užmezgimo 
tapo galimas tiesioginis susirašinėjimas 
laiškais ir galimybė sužinoti tai, ko ilgą 
laiką nežinota. Akivaizdu, kad dabar di-
dėjo abipusio pažinimo interesas, impul-
syvus totorių siekis atkurti etninius, kultū-
rinius ir religinius santykius.

Daugiau naujienų apie tautiečius greti-
moje valstybėje ir bandymų kontaktuoti 
galima pastebėti 1939 m. Tada totoriams 
Lenkijoje jau geriau žinoma tautiečių pa-
dėtis Lietuvoje, jų organizacijos. „Totorių 
gyvenimo“ skiltyje „Pasaulio ir šalies 
naujienos“ atsirado informacijos apie mu-
sulmonų gyvenimą Lietuvoje, kultūrinius 
vakarus, Lietuvos totorių dailininkų par-
odas, draugijų susirinkimus, vadovybės 
kaitą85. Lenkijos musulmonai žinojo net 
Kauno musulmonų draugijos susirinkimo 
metu aptartų klausimų tematiką: “Były 
omawiane sprawy: o nieruchomości pa-
rafjalnej, kształceniu kandydatów na 
imamów, wycieczki do Wilna i t. d.”.86

Mierjema Tuhan-Baranovska pateikia 
ir statistinių, geografinių duomenų apie 
totorių lokalizaciją Lietuvoje, paminėda-
ma ir kitas, ne tokias skaitlingas jų gyve-
namąsias vietas, kaip Butrimonis, Varėną, 
Merkinę, Širvintas, Rumšiškes ir kt.87. Ji 
užsimena apie Vinkšnupiuose esančią me-
četę, kapines, žemę ir pažymi, kad turtas 
priklauso totoriui Tuhan-Baranovskiui, 
kuris fundavo parapiją ir mečetę88. Nelie-
ka nepastebėta ir dar viena vieta – Kėdai-
niai, kurioje išlikęs minaretas – bokštas 
su pusmėnuliu viršuje, kurį dar XIX a. 
pabaigoje pastatė rusų generolas Eduar-
das Totlebenas. Tiesa, nors Kėdainiuose 
totoriai niekada negyveno ir mečetės prie 
minareto nebuvo, tačiau straipsnio autorė 
patį pastatą vadina „mečete“.

Galiausiai Tuhan-Baranovska pabrė-
žia, kad religinis ir visuomeninis mu-
sulmonų gyvenimas koncentruojasi Rai-
žiuose ir Kaune. Jai yra žinoma ir istorinė 
informacija apie medinę Raižių mečetę, 
jos imamą, Kauno mečetės perstatymą 
į mūrinę 1930 m., Vytautui Didžiajam 
atminti. Į Tuhan-Baranovskos aprašymo 
lauką pateko ir informacija apie jos fi-
nansavimą bei totorių organizacijas, pa-
vyzdžiui, Musulmonų draugiją. Autorė 
žino ir draugijos kultūrines bei religines 
funkcijas, užsimena apie jos rūpinimąsi 
muziejaus steigimu, biblioteką, kad šią 
organizaciją jungia 39 nariai, kurie sie-
kia įsteigti šalyje muftiatą89. Tuhan-Ba-
ranovska pasidomėjo ir vaikų lavinimo 
klausimu, todėl tekste akcentuojama, 
kad totorių jaunimas Lietuvoje mokosi 
įvairiose mokyklose. Straipsnis baigia-
mas išvada, kad kultūrinis ir ekonominis 
totorių gyvenimas Lietuvoje yra geras.

Tolesniuose straipsniuose vis labiau 
ryškėja atviras siekis susivienyti religiniu 
atžvilgiu: “Sądzę, iż Tatarzy na Litwie 
sami doskonale rozumieją i odczuwają 
potrzebę przyłączenia się, wyłącznie tyl-
ko pod względem religijnym, do Tatarów 
w Polsce i uznania zwierzchniej władzy 
w osobie muftiego polskiego.90“1939 m. 
Tuhan-Baranovskio tekste aktualizuoja-
ma abipusė santykių užmezgimo nauda 
– kultūrinė ir šviečiamoji. Pažymima, 
kad dar anksčiau įvairiais aplinkkeliais 
totorius Lenkijoje pasiekdavo laiškai iš 
Lietuvos91. Tačiau svarbu pastebėti, kad 
normalizavus abiejų valstybių santy-
kius, vis daugiau naujienų teikia ne tik 
korespondencija, bet prasidėjo ir totorių 
ekskursijos į Vilnių bei atvirkščiai, nors 
deja, dažnai jas trukdo finansinės kliūtys. 
Autoriaus informacija apie organizacijas 
Lietuvoje, statistiniai duomenys kartoja 
ankstesniuose straipsniuose minėtus fak-
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tus. Tiesa, Tuhan-Baranovskis Lietuvoje 
jau išskiria tik 2 musulmonų parapijas, 
ko gero, neįvardindamas Vinkšnupių 
kaimo, kuriame prieš Antrąjį pasauli-
nį karą totorių skaičius buvo nežymus. 
Apibendrinant galima teigti, kad straips-
nio autorius į santykių atnaujinimą deda 
daug vilčių, tikėdamasis, kad tai padės 
ne tik išsaugoti etniškumą ir tradicijas, 
tačiau ir suartėti religijos atžvilgiu, Lie-
tuvos totorių dvasininkams paklųstant 
aukščiausiajam Lenkijos musulmonų 
dvasiniam centrui – muftiatui.
3.2.Lietuvių perspektyva

Prieš aptariant totorių iš Lietuvos po-
žiūrį į ryšius ir bandymus kontaktuoti su 
tautiečiais Lenkijoje, svarbu apžvelgti 
Lietuvos musulmonų bendruomenių vi-
daus santykius.

Tarpukario Lietuvoje esančios 3 isla-
mo išpažintojų bendruomenės nepalaikė 
glaudaus bendravimo. Ryšiai buvo pa-
laikomi tik Kauno musulmonų draugijos 
iniciatyva, kuri siekė suvienyti musul-
monų parapijas, be to, norėjo prie Kau-
no bendruomenės prijungti Suvalkijos 
totorius92. Kauno draugijos siekis tapti 
Lietuvos musulmonų parapijų vienytoja, 
buvo vertinamas neigiamai. Pirmiausia, 
tam įtakos turėjo Vinkšnupių ir Raižių 
bendruomenių nenoras, kad pasaulietinė 
organizacija skverbtųsi į jų vidaus reika-
lus. Pasak jų, draugija tinkamai neatliko 
išsikeltų kultūrinių ir šviečiamųjų tiks-
lų, tačiau dėjo pastangas reguliuoti re-
liginių bendruomenių veiklą93. Dėl šios 
priežasties tiek Raižių, tiek Vinkšnupių 
parapijos atsisakė paklusti pasaulietinės 
organizacijos valiai ir siekė išlikti sava-
rankiškomis. Dėl negatyvaus kitų Lietu-
vos musulmonų bendruomenių požiūrio, 
Kauno draugijos vienijimo pastangos 
neturėjo ateities perspektyvų.

Rimtesni nesutarimai tarp Lietuvoje 
esančių totorių bendruomenių prasidė-
jo, kai 1938 m. buvo užmegzti tiesiogi-
niai santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Atnaujinus ryšius su kaimynine šalimi, 
Vilniuje gyvenantys musulmonai iš kar-
to siekė atkurti bendravimą su bendra-
religiais iš Lietuvos. Dar vasarą į vals-
tybę turėjo atvykti tikybinė musulmonų 
ekskursija iš Vilniaus, tačiau atvykimas 
dėl nepaminėtų priežasčių, galbūt finan-
sų stygiaus, buvo atidėtas. Kita vertus, 
yra žinoma, kad tų pačių metų rudenį 
Lenkijos totorių visuomenės ir kultūros 
veikėjas Olgierdas Kričinskis apsilankė 
Lietuvoje ir susitiko su pagrindiniais 
Kauno musulmonų draugijos nariais, 
diskutavo apie bendruomenių kultūri-

nius ir tikybinius reikalus, vėliau atsiun-
tė jiems Vilniuje leistos literatūros94.

Pastebima, kad bendravimą aktyvinti 
siekė ir totoriai iš Kauno. Nuo diplomati-
nių santykių tarp abiejų valstybių užmez-
gimo, totoriai iš Kauno taip pat pradėjo 
dažniau keliauti į Vilnių95. Nors daugiau 
panašios informacijos apie jų apsilanky-
mus rasti neteko, tačiau iš pateiktos me-
džiagos galima spręsti, kad bendravimo 
iniciatyvas reiškė abiejų miestų totoriai.

Nepasitenkinimą bendravimo atžvil-
giu reiškė Vinkšnupių parapijos atstovai, 
kurie laiškuose Lietuvos vyriausybei 
priekaištavo Kauno draugijai dėl ben-
dradarbiavimo su lenkų organizacijomis, 
Lenkijos naudai. Korespondencijoje 
akcentuojama, kad dar prieš ultimatu-
mą Kauno musulmonų draugija palaikė 
slaptus ryšius su lenkų organizacijomis96. 
Labiausiai piktinamasi ir baiminamasi 
dėl lenkų kalbos ir kultūros platinimo, 
lenkiškų organizacijų steigimo Lietuvo-
je. Toliau Vinkšnupių parapijos nariai 
teigia, kad Vilniuje liko apie 500 musul-
monų, kurie taip pat nori tvarkytis sava-
rankiškai, be lenkų pagalbos97. Akivaiz-
du, kad jų skaičius mieste maždaug per 
pusę padidintas. Be to, gana keista, kad 
Vinkšnupių atstovai pranešime išreiškia 
ne tik savo, bet ir neseniai prijungto Vil-
niaus gyventojų valią. Tai, ko gero, bu-
vo bandymai paveikti valdžios opiniją ir 
užsitikrinti tvirtesnę jos paramą, siekiant 
nutraukti ryšius tarp Lietuvoje ir Lenki-
joje gyvenančių musulmonų.

Po Vilniaus grąžinimo, Lenkijos muf-
tijaus Šinkievičiaus bandymai apeliuoti 
į Lietuvos valdžią dėl LR pilietybės ir 
muftiato legalizavimo, sukėlė dar di-
desnius nesutarimus tarp musulmonų 
bendruomenių. Nors Šinkievičių palaikė 
tuometinė Kauno musulmonų draugija, 
tačiau kitos parapijos reiškė pasipiktini-
mą, teigdamos, kad nepripažins muftiju-
mi asmens, kuris prieš tai rūpinosi lenkų 
interesais98. Nesutarimai tęsėsi iki 1940 
m. birželio, kai trumpai atgavusi laisvę 
Lietuvos valstybė, vėl buvo okupuota. 
Kaip tik tada muftiato byla nutraukta, o 
muftijui pilietybė nesuteikta99.

Nepaisant Lietuvos musulmonų ben-
druomenių tarpusavio nesutarimų, ryšiai 
tarp totorių Lietuvoje ir Lenkijoje, nors 
ir minimaliai, bet 4-ajame dešimtmetyje 
buvo palaikomi pašto keliais. Tai liudija 
žurnale „Totorių gyvenimas“ išspaus-
dintas Jokūbo Dzenajevičiaus laiškas iš 
Raižių, kuriame tautiečiams iš gretimos 
valstybės jis pasakoja apie musulmonų 
religinio, kultūrinio gyvenimo, švietimo 
sąlygas Raižiuose, Lietuvos totorių būdą 

ir veiklas100. Be to, jame ne tik reiškia-
mas dėkingumas už atsiųstus minėto lei-
dinio numerius, prašoma prenumeratos 
ateinantiems metams, tačiau ir kalbama 
apie galimybę bendradarbiauti kultūros 
ir švietimo srityse: “Co do utworzenia u 
nas Związku Kulturalno-Oświatowego, 
to myśl jest dobra [...] nawiązanie łącz-
ności z Tatarami polskimi – dotychczas 
było niemożliwe. Teraz [...], jeśli chodzi 
o dziedzinę kulturalną, to łączność mię-
dzy Tatarami na Litwie i w Polsce nie-
tylko jest możliwa, ale i konieczna w in-
teresie obu stron”101. Kultūrinis bendra-
darbiavimas ypač svarbus kalbant apie 
jaunimą, kuris, pasak teksto autoriaus, 
vis dažniau jungiasi į lietuvių organiza-
cijas ir pamažu netenka savo atskirumo. 
Asimiliacijos proceso negali sustabdyti 
nei faktas, kad Raižiuose totoriai tu-
ri savo biblioteką, kurioje yra apie 500 
knygų lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis 
bei kad domimasi lenkų totorių spauda 
ir nemažai skaitoma. Vis tik, nors laiško 
siuntėjas pagrindžia, kad toks bendradar-
biavimas būtų aktualus abiejų pusių inte-
resams, ypač dėl asimiliacijos pavojaus 
ir neturėjimo galimybės iki šiol palaikyti 
ryšių, tačiau jo realizacija gali turėti sun-
kumų, kadangi tarp totorių Lietuvoje 
trūksta intelektualinio pajėgumo. Be to, 
pasak Džienajevičiaus, kaimo inteligen-
tija palaikyti ryšių nenori arba negali102.

Panaši situacija vyrauja ir kalbant 
apie bendradarbiavimą iš religinės pu-
sės. Raižių gyventojas teigia, kad šiuo 
atveju Lietuvos totorių dvasininkai yra 
nustatę savo poziciją negatyviai ir nenori 
šio klausimo judinti: “Jeśli zas chodzi o 
stosunki religijne, to nasze duchowieńst-
wo ustosunkowało się do tego negaty-
wnie i nie chce tej sprawy poruszać”103. 
Religinius dalykus jie tvarko patys, turi 
savo tvarką. Pavyzdžiui, imamas Raižių 
mokykloje veda religines pamokėles vai-
kams, už ką gauna atlygį iš valdžios. Be 
to, jie turi savo organizacijas, nors Džie-
najevičius leidžia susidaryti vaizdinį, 
kad dėl nedidelio totorių skaičiaus Lie-
tuvoje, yra susiduriama su organizacinio 
darbo sunkumais. Prisipažindamas turįs 
nemėžietiško kraujo ir tautiečius Lenki-
joje traktuodamas kaip giminaičius, ga-
liausiai perduodamas jiems linkėjimus, 
jis viliasi netrukus juos aplankysiąs.

Laiškai iš Lietuvos pasiekdavo kaimy-
ninę valstybę ir su žiniomis apie tautie-
čių netektį. Juozo Vilčinsko korespon-
dencijoje „Iš Lietuvos“, kuri išspausdin-
ta 1939 m. pradžios „Totorių gyvenimo“ 
numeryje, totorius Lenkijoje pasiekė 
žinia apie visuomenės veikėjo, Kauno 
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musulmonų religinės bendruomenės pir-
mininko, pulkininko Chalilio Janušaus-
ko mirtį104. Tekste glaustai aprašyta šio 
asmens biografija ir išryškintas jo indėlis 
totorių bendruomenės labui.

Tai tik dalis korespondencijos iš Lie-
tuvos, tačiau nėra abejonių, kad jos bu-
vo žymiai daugiau. Totorius Lenkijoje 
laiškai ne tiesioginiais, aplinkiniais ke-
liais galėjo pasiekti ir anksčiau nei 1938 
m., tačiau tikriausiai jie buvo daugiau 
asmeninio turinio ir dėl tos priežasties 
liko nepublikuoti.

APIBENDRINIMAS
1. Po Pirmojo pasaulinio karo totoriai 

Lietuvoje ir Lenkijoje aiškiai identifikavo 
save kaip atskirą religinę grupę, ir suvokė 
juridinį bendruomenių įteisinimo porei-
kį. Iki tol gyvendami šiose teritorijose jie 
neturėjo oficialių islamiškų organizacijų, 
o naujų nacionalinių valstybių ribose su-
sidarę palankios sąlygos, leido įkurti ir 
įregistruoti konfesines bendruomenes. 
Totoriams Lenkijoje pavyko geriau su-
siorganizuoti ir Vilniuje įsteigti Lenkijos 
musulmonus vienijantį centrą – muftiatą, 
egzistavo 19 parapijų. Lietuvos atveju 
buvo įteisintos 3 religinės bendruomenės, 
dėtos pastangos muftiato steigimui, tačiau 
parapijų vidiniai konfliktai davė akstiną 
Lietuvos valdžiai šį klausimą atidėti.

2. Palankios valstybių vidaus politikos 
dėka totoriams šiuo periodu atsirado gali-
mybės vystyti kultūrinę veiklą. Lietuvoje 
buvo įkurta 1 etninė totorių organizaci-
ja – Kauno totorių draugija, kuri turėjo 
rūpintis kultūros ir švietimo klausimais, 
tačiau 1929 m. pakeitusi pavadinimą į 
Kauno musulmonų draugiją, ji kardina-
liai perėjo nuo pasaulietinės prie tikybi-
nės veiklos. Tuo tarpu totoriai Lenkijoje 
kultūrinį darbą vykdė sėkmingiau: veikė 
Totorių kultūros ir švietimo sąjunga, Jau-
nųjų totorių ir Totorių moterų draugijos, 
pradėti leisti 3 žurnalai – „Totorių gyve-
nimas“, „Totorių metraštis“ ir „Islamo 
apžvalga“, radijuje inicijuota „Totorių 
valandėlė“, domėtasi praeitimi, spausdi-
namos knygos apie jų istoriją, atidarytas 
muziejus, kaupiami archyvai.

3. Neatsiribota ir nuo pilietinių pareigų. 
Tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje jie dalyvavo 
ir valstybiniame gyvenime – mokėsi mo-
kyklose, gimnazijose, universitetuose, dir-
bo. Lenkijos totoriai, įtraukiant ir Vilniaus 
bendruomenę, šią šalį laikė savo tėvyne, 
kaip ištikimi patriotai atliko karo tarnybą 
ir kovojo už savo kraštą. Kaip tarp totorių 
Lietuvoje egzistavo Vytauto Didžiojo kul-
tas, panašiai ir tarp tautiečių gretimoje vals-
tybėje šiuo laikotarpiu atsirado savotiškas 
Juzefo Pilsudskio kultas: maršalas buvo 

vadinamas „totorių draugu“, už jį meldžia-
masi. Lietuvoje gyvenantys musulmonai 
taip pat gerbė savo valstybę. Apskritai ga-
lima daryti išvadą, kad totoriai visada buvo 
ištikimi šalies, kurioje gyvena, piliečiai, 
tačiau nelieka nepastebėti ir muftijaus Jo-
kūbo Šinkievičiaus bandymai pasinaudoti 
aplinkybėmis, kaip nutiko Vilnių prijungus 
prie Lietuvos valstybės.

4. Priešiški lietuvių ir lenkų valdžios 
santykiai atėmė iš Lietuvoje ir Lenkijo-
je gyvenančių totorių galimybę palaikyti 
tiesioginius ryšius, kontaktus su organiza-
cijomis, todėl abiejų šalių piliečiai neteko 
kultūrinio bei religinio bendravimo gali-
mybių. Kita vertus, dar iki diplomatinių 
santykių užmezgimo egzistavo vienintelis 
bendravimo būdas – pašto koresponden-
cija aplinkiniais keliais. Totorių kelionės į 
Lenkiją ir atvirkščiai prasidėjo tik po abie-
jų valstybių santykių atnaujinimo 1938 m. 
Tada trumpam palengvėjo ir susisiekimo 
galimybės. Vis tik, santykius tarp abiejų ša-
lių musulmonų įtakojo ir Lietuvos parapijų 
neigiama reakcija į lenkų totorių veikėjus, 
jų organizacinę ir kultūrinę veiklą. Nors 
Vilniaus bendruomenė siekė užmegzti 
glaudesnį bendravimą su tautiečiais iš 
Lietuvos, neigiamas kitų Lietuvos musul-
monų parapijų požiūris iš dalies įtakojo tik 
minimalių ryšių tarp jų palaikymą.
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Pagarba kitataučiams, gyvenantiems šalia mūsų 
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ 

Vilniaus miesto bendrija šiuo metu vieni-
ja 1130 narių. Vien sostinėje veikia pora 
dešimčių jos skyrių, subūrusių aktyviai 
visuomeninei veiklai gausų senjorų būrį. 
2016-ieji šiai garbingai organizacijai – ju-
biliejiniai: ji mini dvidešimties metų vei-
klos sukaktį. Jubiliejiniams metams skirta 
gražių renginių, iš kurių vienas, pavadintas 
skambiu vardu „Lietuva – mūsų namai“, 
neseniai buvo surengtas Vilniaus karininkų 
ramovėje. Simbolinis pavadinimas šventi-
niam koncertui pasirinktas neatsitiktinai. 
Pasak šio renginio organizatorės, bendrijos 
pirmininko pavaduotojos Gražinos Berke-
lienės, norėta pagerbti sostinėje gyvenan-
čias tautines mažumas, atkreipiant dėmesį 
į jų tradicijas, kultūrą, į tą indėlį, kurį jos 
įneša į mūsų šalies gyvenimą. Vilnius nuo 
seno buvo daugianacionalinis miestas, 
toks jis yra ir dabar, tad nepaprastai svarbu 
palaikyti kuo glaudesnius ryšius tarp jame 
gyvenančių skirtingų tautybių atstovų. Tik 
gyvenant santarvėje ir nuoširdžiai gerbiant 
vieniems kitus, įmanomas daugiatautės vi-
suomenės klestėjimas ir pažanga. Kadan-
gi niekas taip nesuartina tautų, kaip viena 
kitos tradicijų, meno, kultūros pažinimas, 
šįkart pagrindinis dėmesys ir buvo skirtas 
atlikėjams, atstovaujantiems tautinių ma-
žumų kultūras. 

Vilniaus žydų bendruomenės namų 
dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“, to-

torių bendruomenės folkloro ansamblis 
„Ilsu“, romų bendruomenės ansamblis 
„Romadė“  - šiems kolektyvams Vil-
niaus karininkų ramovės kultūros namų 
scena jau gerai pažįstama. Mat jų atlikė-
jai vilniečių tarpe seniai žinomi ir mielai 
laukiami. Tuo tarpu kitų meno kolek-
tyvų pasirodymai daugeliui žiūrovų ta-
po mielu atradimu. Kiek puikių dainų 
įvairiomis kalbomis sudainavo „Bočių“ 
bendrijos Naujininkų skyriaus ansamblis 
“Tautinės raiškos sambūris“, vadovauja-
mas meno vadovo Leono Pamarneckio; 
pagal skirtingų tautų melodijas šokių 
kompozicijas atliko Naujamiesčio sky-
riaus linijinių šokių kolektyvas „Rudens 
žiedai“ (choreografas Vladimiras Or-
ganovas). Net du kolektyvai atstovavo 
Antakalniečių bendruomenę – tai meno 

vadovo Rimanto Vaiginio vadovauja-
mas mišrus choras „Šilas“ bei vokalinis 
instrumentinis ansamblis „Šilo aidai“ 
(vadovas Petras Kosciukas). Na, o pasi-
rodymų pabaigoje pasirodę sostinės vai-
kų lopšelio – darželio „Rūta“ auklėtiniai 
plojimų susilaukė daugiausia: mat savo 
daineles ir šokius jie skyrė savo brangio-
sioms mamytėms (koncertas vyko artė-
jant Mamos dienai). 

Renginyje, vos sutalpinusiame į didžiu-
lę salę klausytojus, dalyvavo ir kalbėjo 
Lietuvos pagyvenusiųjų žmonių asocia-
cijos pirmininkė Grasilda Makarevičienė, 
Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis ir kiti garbūs svečiai.

„LT“ informacija 

Koncerto metu
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Šeima ir religija – vertybės, padėjusios 
mums išlikti per šimtmečius

ADAS JAKUBAUSKAS                  
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos 
pirmininkas,
Mykolo Romerio universiteto profesorius

Kadangi Lietuvos totoriai išpažįsta 
islamą, be jokios abejonės, šeima jie 
visados laikė ir laiko tik vyro ir moters 
sąjungą. Jokių kitų šeimos sąvokos in-
terpretacijų mūsų tautos kultūroje nebu-
vo ir negali būti. Tačiau islamo religija į 
santuoką nežvelgia kaip į sakramentą  - 
tai, visų pirma, KONTRAKTAS. Euro-
poje vedybiniai kontraktai atsirado, ko 
gero, tik XX amžiuje, tuo tarpu islamo 
pasaulyje gyvuoja šimtmečius. Vyras, 
vesdamas moterį, liudininkų akivaizdo-
je įsipareigoja rūpintis ja ir galimo san-
tuokos nutraukimo atveju bei pasižada 
jai palikti atitinkamos vertės turto (jis 
paprastai išvardijamas). Žinoma, sky-
rybos – pats blogiausias variantas, apie 
jas tuokdamiesi žmonės negalvoja, de-
ja, gyvenimas juk nenuspėjamas... Tad 
toks sutuoktinio pasižadėjimas užtikri-
na buvusiai žmonai galimybę nelikti 
be materialinio pagrindo po kojomis. 
Tokio kontrakto mano tautiečiai laikosi 
nuo seno, nors totorių šeimos tradiciš-
kai visą laiką buvo labai tvirtos, o jų iš-
irimas – itin retas atvejis. Būtent šeima 
ir religija ir buvo tie pagrindiniai rams-
čiai, kurių dėka mes išsaugojome savo 
tautiškumą per ištisus amžius. Tačiau 
dabar, deja, tenka liūdnai konstatuoti, 
jog šimtmečiais išsaugotą dvasinį iden-
titetą ima vis dažniau silpninti asimilia-
cijos apraiškos. Gausėja mišrių santuo-
kų; jų vis daugiau pradėjo atsirasti prieš 
kokius trisdešimt metų, anksčiau tai bū-
davo itin reta išimtis. Šis reiškinys gero-
kai neramina, nors ir liečia tokią subtilią 
sritį, kaip dviejų žmonių jausmai. Kaip 
išsaugoti tautinį identitetą, religiją, tra-
dicijas ir kitas pamatines dvasines ver-
tybes, kai santuoka nėra „grynatautė“? 
Mišrioje šeimoje vaikai dažniausiai 
nebeauklėjami vienos tautinės kultūros 
dvasia, o to juk labiausiai reikia, kad 
totorių bendruomenė išliktų ir gyvuo-
tų. Kiek mano tautiečių bendruomenėje 
esama mišrių šeimų, tiksliai pasakyti 
negaliu, tačiau pažįstu tik kelias šeimas, 
kurios savo vaikus auklėja grynai toto-
riška dvasia.

Taigi „santykių grynumo“ man, kaip 
savosios tautos atstovui, labiausiai no-
rėtųsi. Laimei, savo bendruomenės 
gretose turime gražaus jaunimo, nusi-
teikusio kurti totoriškas šeimas ir laiky-
tis savosios tautos papročių. Vadinasi, 
tautinės tradicijos dar gajos, dar esama 
vilties, kad išliksime unikalūs. Beje, 
dabartinėmis sąlygomis savo būsimą 
gyvenimo draugą totorių jaunimas gali 
sutikti ne tik Lietuvoje: daug bendratau-
tiečių gyvena kaimyninėse šalyse – Bal-
tarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukraino-
je... Aišku, iš totoriškos Kazanės arba 
iš Krymo į Lietuvą atkeliaudavusių 
nuotakų ar jaunikių būdavo ir anksčiau, 
tačiau dabar sąlygos jaunimui bendrauti 
nepalyginamai platesnės. Taigi neatme-
tu galimybės, kad „meilės imigrantų“ 
sulauksime.

Santuoka, kaip visuomeninė instituci-
ja, privalo išlikti, jos negali atstoti jo-
kia partnerystė ar vienos lyties asmenų 
tarpusavio sąjunga. Manyčiau, kad šiuo 
požiūriu yra absoliučiai netoleruotinas 
joks „liberalumas“: jaunoji karta tu-
ri augti normalioje, tai yra tradicinėje, 
juridiškai įteisintoje šeimoje. Istorijos 
eigoje jau turėjome šitiek mėginimų 
šeiminį gyvenimą interpretuoti naujai, 
ir nei vienas iš jų neįsitvirtino. Prisimin-
kime kad ir bolševikų propaguotas teo-
rijas, iki komiškumo neigusias šeimyni-
nius santykius. Bendros žmonos, bendri 
vyrai, palaidi seksualiniai santykiai, 
vaikų auklėjimas komunose, garsusis 
posakis, kad patenkinti aistrą – tas pats, 
kas išgerti stiklinę vandens... Visos šios 
teorijos buvo pasmerktos žlugti, juk, jas 
įdiegus, gyvenimas visuomenėje būtų 
tapęs praktiškai neįmanomas... Tas pats 
pasakytina ir apie šių dienų Vakarų ša-
lių visuomenėje plintančią praktiką šei-
ma laikyti du drauge apsigyvenusius ir 
bendrą ūkį vedančius žmones arba vie-
nos lyties asmenų ryšį... Jeigu pirmuoju 
atveju dar nekyla grėsmė demografinei 
situacijai, tai antruoju ji – akivaizdi. 
O leisti homoseksualių polinkių tu-
rintiems partneriams įsivaikinti kūdi-
kį – vadinasi, dvasiškai jį suluošinti... 
Nesmerkiu homoseksualių žmonių, gal 
ši jų ypatybė – įgimtas dalykas, tačiau 
į tokių žmonių tarpą patekęs vaikas gali 

nesąmoningai perimti jų polinkius.
Na, bet sugrįžkime prie totoriškos šei-

mos.
Sovietiniais laikais po civilinės san-

tuokos įregistravimo metrikacijos biure 
jaunavedžius dar sutuokdavo imamas. 
Ši ceremonija paprastai vykdavo jau-
nųjų tėvų namuose, dalyvaujant liudi-
ninkams. Aišku, sovietinė valdžia to 
nežinodavo, antraip nebūtų toleravusi. 
Ritualas neretai būdavo atliekamas, jau-
najai porai stovint ant išverstų kailinių, 
simbolizuodavusių gausą. Jau tada, kaip 
minėjau, vyras įsipareigodavo nepalikti 
žmonos „be nieko“. Žinoma, anuomet 
šis „vedybinis kontraktas“ būdavo žodi-
nis; dabar gi jis įtvirtinamas raštiškai, ir 
tai nepalyginamai geriau.

Totorių šeimose, patiriančiose va-
karietiškos kultūros įtaką, po ištuokos 
vaikai dažniausiai lieka gyventi su mo-
tina, bet tėvas juos privalo remti mate-
rialiai ir dalyvauti jų auklėjime. Tą da-
ryti jam dabar lengviau negu būtų buvę 
anksčiau, juk šeimos šiais laikais labai 
negausios. Dvi atžalos – tau jau gerai, 
bet daugelis totorių šeimų augina tik po 
vieną. Seniau tradicinė totorių šeima 
susilaukdavo po aštuonis – dešimt sūnų 
ir dukterų, tad apie kokį šeimyninių ry-
šių nutraukimą galėjo eiti kalba? Dabar, 
kiek žinau, mūsų bendruomenėje yra 
tik kelios gausios šeimos: viena tokių 
- netoli Butrimonių Alytaus rajone gy-
venanti Bagdanavičių šeima augina ke-
liolika vaikų.

Lietuvos totorių bendruomenė ilgus 
metus buvo izoliuota nuo bendratikių iš 
kitų islamo kraštų. Taigi ją labiau veikė 
vakarietiška negu rytietiška kultūra; su-
panti aplinka leido supanašėti su vietos 
gyventojais. Tad neturėtų stebinti tai, 
kad vaikų auklėjimas labiau gulė ant 
moterų pečių. Mane patį, pavyzdžiui, 
irgi labiau nuo mažens ugdė moterys 
– mama, močiutė, promočiutė. Ypač ju-
tau promočiutės įtaką: ji buvo ta geroji 
šeimos dvasia, skiepijusi man savosios 
tautos religines ir kultūrines vertybes, 
kurias ir dabar branginu. Promočiutė 
Emilija Jablonskaitė – Asanavičienė 
(1901-1994) laisvai skaitė Koraną ara-
bų kalba. Šventraštį originalo kalba, be-
je, moka skaityti ne vienas mano tautie-
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tis, ir šis faktas didžiai nustebino vieną 
turkų dvasininką, mūsų bendruomenėje 
apsilankiusį 1992 – aisiais, Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje. Prisimenu 
dar vieną įdomų faktą iš savo vaikystės: 
kilus audrai ar kitam gamtos katakliz-
mui, atverstas Koranas visuomet bū-
davo padedamas ant stalo, kad stichija 
nurimtų...

Mano šeimą, kaip ir daugelį kitų Lie-
tuvos šeimų, skaudžiai lietė visi istori-
niai kataklizmai, kurių niekada netrūko. 
Akivaizdus pavyzdys – mano promo-
čiutės Emilijos Asanavičienės likimas.

Ji buvo kilusi iš daugiavaikės šeimos, 
kuri gyveno tuometinei carinei Rusijai 
priklausiusioje teritorijoje – Lydos aps-

krities Varanavo rajone. Pirmojo pasau-
linio karo metais promočiutė kartu su 
kitais giminaičiais nuo Pirmojo pasauli-
nio karo baisybių traukėsi į Orenburgą, 
kuriame gyveno gausi totorių bendruo-
menė. Ten ir susipažino su savo būsi-
muoju vyru Bernardu Asanavičiumi, 
kuris spėjo pabaigti Orenburgo dvasinę 
mokyklą. Po karo promočiutė su savo 
vyru persikėlė į Lietuvą ir apsigyveno 
Butrimonyse. 1926 – aisiais prosenelis 
sugalvojo emigruoti į JAV. Kad galėtų 
išvykti, teko nemažai pasiskolinti, ir 
paskolas močiutė mokėjo iki pat 1940 
– ųjų... O kai pagaliau iš JAV atkelia-
vo iškvietimas išplaukti užjūrin, valdžią 
Lietuvoje užgrobė bolševikai, ir vietoj 

Amerikos jai teko patirti Sibiro tremties 
vargą...

Tokia tad istorija. Papasakojau ją ne 
tam, kad pabrėžčiau, kokių didelių iš-
gyvenimų teko patirti mano šeimai (juk 
ir daugybei lietuvių šeimų teko panaši 
dalia). Svarbiausia – tai, kad jokiose ne-
gandose vieninga šeima nepalūžta. Ar 
išliks tokios šeimos valstybės ramsčiu 
ir ateityje, daug priklausys nuo to, ar su-
gebėsime atlaikyti globalizmo dirbtinai 
peršamų naujovių įtaką. Susilpninus pa-
matinį valstybės pagrindą, sunku tikėtis 
ne tik to, kad joje gyvenančių tautų gy-
venimas bus laimingas, bet ir to, ar tos 
tautos apskritai išliks.

Kalbėjosi Dana Kurmilavičiūtė

Lietuvės partizanės Marijos Liorentaitės – Gražulienės prisiminimai
JONAS ARBAČIAUSKAS

Zigmanto Vidrinsko knygoje „Tarp 
šūvių ir spygliuotų lagerio vielų“ apra-
šomas partizanės Marijos Liorentaitės 
– Gražulienės (slapyvardis Narsuolė) 
tragiškas gyvenimas. 

Mokytoja, partizanų ryšininkė, ap-
suptame bunkeryje su dviem kitais par-
tizanais nusprendė gyvi nepasiduoti. 
Jie susprogdino granatą, du partizanai 
žuvo, o ji buvo sužeista, bet liko gyva. 
Buvo suimta, išvežta į Prienus gydyti.

Iš jos buvo reikalaujama išduoti parti-
zanų bunkerius. Tada ji sugalvojo būdą 
pabėgti. Tardoma pažadėjo parodyti lyg 
tai jai žinomą bunkerį Prienų šile. Tos vie-
tos jai buvo gerai žinomos. „Ieškojo, ieš-
kojo“, kol priėjo prie gilios griovos, kur 
buvo patogu bėgti. Bėgo, stribai šaudė, 
tačiau ji, stipri kaimo mergaitė suvalkie-
tė, gerai pažįstamoje vietovėje sugebėjo 
pabėgti.

1946 – 48 metais slapstėsi Alytaus – 
Butrimonių apylinkėse. Priklausė Dai-
navos apygardos Dzūkų rinktinės VAI-
DOTO grupės partizanų būriui. Vis tik ją 
susekė ir 1948 m. birželio mėn. suėmė. 
Nuteisė už „Tėvynės išdavimą“ 25 m. la-
gerio. Kalėjo Vorkutos tundroje keliuose 
lageriuose.

Knygoje ji pasakoja apie slapstymąsi 
su jos kūne buvusiomis šešiomis gra-
natos skeveldrom bei dviem kulkomis 
minėtose apylinkėse.

„Mane slėpė ir maitino Totoriškių*  
kaime  totorių šeima. Tai buvo kultūrin-
gi, nors ir labai paprasti žmonės, palan-

kiai žiūrintys į lietuvių pasipriešinimą. 
Jie man daug padėjo, ne vieną išgelbėjo 
nuo mirties. Totoriai labai vieningi, dori 
ir teisingi.

Išliko atmintyje: valgant stalas visada 
būdavo užtiestas balta staltiese. Jie sa-
kydavo: „Tai ištikimybės savo šeimai, 
tautai simbolis.“  Man atrodė, kad tai 
kultūringumo požymis.“

Su Marija man teko pabendrauti po 
Atgimimo dar 1991 m. Dabar gi ji jau 
87 metų amžiaus dar aiškiai prisimena 
savo gyvenimo kančias. Bendraujant su 
ja aiškiai junti jos patriotinę meilę Lie-

tuvai, skriaudą dėl okupantų padarytos 
žalos Lietuvos žmonėms. Ji suvalkietė, 
bet slapstydamasi Dzūkijoje giria mūsų 
krašto žmonių nuoširdžią pagalbą.

Mano gimtasis kaimas Griškonys yra 
netoli totoriško Raižių kaimo. Man malo-
nu buvo girdėti M. Gražulienės prisimini-
mus apie raižiškius totorius. Tad pritariu 
jos minčiai: garbė jums mano žemiečiai!

*Totoriškių kaimo Alytaus apylinkėse 
nėra. Tai tikriausiai Raižių kaimas. De-
ja, neseniai susitikus su M. Gražuliene, 
ji jau neprisiminė tikslaus kaimo pava-
dinimo ir ją slėpusių totorių pavardžių.

Marija Liorentaitė - Gražulienė su Jonu Arbačiausku (dešinėje)
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