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Vilniaus klausimas buvo viena pagrindiniǐ Lietuvos Respublikos politiniǐ problemǐ, o Vilniaus
„vadavimas“ – svarbi nepriklausomos Lietuvos ideologijos dalis. Straipsnyje siekiama parodyti, kaip
prieškario moterys žiǌrơjo Ƴ šią problemą, ir taip netiesiogiai atsakyti Ƴ klausimą, kiek jos sąmoningai
reiškơsi kaip pilietơs. Kita vertus, 1939 m. Vilniǐ grąžinus Lietuvai, moterims lygiai kaip vyrams teko
susidurti su itin sudơtinga išsvajotojo Vilniaus tikrove. Atvykusiǐ dirbti moterǐ požiǌris Ƴ
1939–1940 m. Vilniaus tikrovĊ atskleidžiamas remiantis dokumentine literatǌra, ypaþ rašytojos
Aldonos Liobytơs ir istorikơs Vandos Sruogienơs atsiminimais apie darbą lenkǐ mokykloje.
Vilniǐ“ (11, 34)1. Kaip matome, sąmoningiausios
to meto moterys savo visuomeninƳ vaidmenƳ vertino gana kukliai: nekalbơjo apie jokƳ dalyvavimą
valstybơs vidaus politikoje, išskyrus šeimos reikalus, o užsienio politikoje (tik ji ir vadinama politika) savo funkciją apibrơžơ tik kaip pagalbinĊ („padơti išlaikyti“). Akivaizdu, jog blaiviai suvokta
Ƴtempta tarptautinơ ir nedemokratiška savojo krašto
vidaus padơtis, todơl nekelti sau jokie pernelyg dideli reikalavimai, kuriems Ƴgyvendinti tikrovơje vis
tiek nebǌtǐ sąlygǐ. Taþiau nors „aukštoji politika“
tradiciškai laikyta vyrǐ sritis, kasdienis valstybơs
ideologijos diegimo darbas teko moterims.
Visuomenininkơ ir rašytoja Antanina Gustaitytơ-Šalþiuvienơ pokalbius apie politiką, Vilniǐ
Ƴkomponavo Ƴ romaną kaip pašnekesio vakarơlio
metu temą. Kauno elitas puotaudamas kelia taures
„Už Vilniǐ!“:
– Už mǌsǐ Vilniǐ! – pritarơ daug balsǐ.
Garsus „valio“ suskambơjo. „Vilniuj gimĊ,
mes be Vilniaus nenurimsim. Senas Vilnius mǌsǐ
buvo, mǌsǐ bus...“ – užtraukơ kažkas, o jau kai
paliestas Vilniaus klausimas, visǐ balsai, visǐ dơmesys susilieja Ƴ krǌvą, ir garsus galingas Vilniaus
himnas skamba net gatvơje (4, 78).
Net besikaitindamos pajǌryje A. GustaitytơsŠalþiuvienơs herojơs kalbasi tarptautinơs politikos
temomis:
– Kažin kaip þia bus su tuo Vilnium?! Jau aš
pradedu abejoti, ar mes kada nors atgausim.
Kita herojơ Ƴ tai atsako pašiepianþia lenkus
dainele, kuriǐ tuometinơje tautosakoje nestigo:
Stipriuos mǌruos sơdi lenks. Tra ta ta, tra ta
ta.

Vilniaus svajonơ
Vilniaus klausimas, „Vilniaus vadavimas“
yra neatsiejama tarpukario ideologijos dalis. Ji reiškơsi politine, diplomatine, visuomenine veikla, turơjo didelĊ reikšmĊ patriotiškai auklơjant jaunimą
(Vilniaus užgrobimo metiniǐ minơjimai mokyklose
spalio 9-ąją), paliko savo pơdsaką publicistikoje ir
grožinơje literatǌroje. Vilniui vaduoti sąjunga leido
mơnraštƳ Mǌsǐ Vilnius, knygas. Nors tikrovơje Vilnius ir nepriklausơ Lietuvai, jis egzistavo lietuviǐ
kultǌrinơje sąmonơje labiau negu bet kuris kitas
miestas. Atgautasis Vilnius Ƴ jƳ sugužơjusiems jau
buvo pažƳstamas, matytas „M. Vorobjovo ar
J. Griniaus knygǐ iliustracijose, fotografijose, atvirukuose“ (Vanda Zaborskaitơ) (18, 574).
Turime pripažinti, jog, žvelgiant iš šiǐ dienǐ
lyþiǐ lygiǐ galimybiǐ perspektyvos, moterǐ aukštuosiuose tarpukario Lietuvos politikos sluoksniuose nebuvo. Pavieniai atvejai, kai dalyvauta
tarptautiniǐ institucijǐ veikloje (pvz., Sofija ýiurlionienơ-Kymantaitơ 1929–1937 m. kaip Lietuvos
Respublikos delegacijos narơ dalyvavo realiai
bejơgơs Tautǐ sąjungos posơdžiuose Ženevoje),
bendram vaizdui Ƴtakos neturi. Taþiau Lietuva nebuvo išimtis to meto pasaulyje: lyþiǐ lygiateisiškumo klausimas neatrodơ pats aktualiausias stiprơjant
totalitarizmui ir gresiant pasauliniam karui.
Nors moterys tradiciškai siejamos su privaþiąja erdve, Vilniaus reikalai palietơ ir jǐ gyvenimus. Vilniaus klausimo, kaip ir kitǐ tarptautinơs
politikos svarstymai, yra moterǐ dalyvavimo sprendžiant visuomenei svarbias temas Ƴrodymas, neigiantis gana populiarǐ tarpukario moters, kaip siaurame šeimos rate užsidariusios ponios, vaizdinƳ.
1937 m. gruodžio mơn. Kaune Ƴvykusio jubiliejinio
Lietuvos moterǐ suvažiavimo pranešimuose suformuluoti ano meto „pilnateisơs pilietơs lietuvơs“ uždaviniai: 1) rǌpintis sveika lietuviška šeima, „kuri
yra valstybơs pamatas“, ir 2) „politinơj plotmơj“ –
„padơti išlaikyti Klaipơdos kraštą ir atgauti

1
Kita vertus, moterǐ suvažiavimo dokumentai liudija, kad moterǐ „grąžinimo Ƴ namus“ bǌta prievartinio. Suvažiavime konstatuota, jog „Konstitucija moterims pripažintos teisơs nơra išbrauktos, bet jǐ vykdymas sunkơja“, ir siǌlyta suvažiavimui kreiptis Ƴ
VyriausybĊ ir Seimą, kad išsaugotǐ „lygybơs dơsnius ir tose srityse, kuriose, pasireiškus konkurencijai, moterǐ teisơs pradơjo
bǌti siaurinamos“. Visǐ pirma raginta „ekonominơj srity – panaikinti Ƴstatymą, šalinantƳ iš valstybơs tarnybos vieną iš vedusiǐ, jei
vienas jǐ uždirba ne mažiau kaip 600 Lt, nes dơl mažesnio
moterǐ atlyginimo faktinai atleidžiamos moterys“ (11, 34).
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– rašoma patetiška tonacija, bǌdinga didžiumai „vadavimo“ tekstǐ. Rašytoja pabrơžơ šios temos reikšmĊ patriotiniam auklơjimui: Vilniaus „byla skaudino (…), bet ir išlaikơ jaunąją kartą grynojo idealizmo ir kovos už tiesą Ƴtampoj. Taip išvengơm sustabarơjimo ir pasidavimo bukam stinguliui“
(15, 571). P. Orintaitơ dirbo mokytoja 1939-aisiais
atgautame Vilniuje, taþiau ir iki tol reiškơ savo požiǌrƳ Ƴ Vilniaus reikalus. Dar Vilkaviškyje ji dơstơ ir
Kaziui Bradǌnui, paþiam tikriausiam „žemininkui“,
kurio pirmoji knyga simboliškai vadinosi Vilniaus
varpai (1943) (1, 176), tad galima suprasti, kokƳ
požiǌrƳ Ƴ Vilniǐ iš mokyklos turơjo pirmoji ir vienintelơ „nepriklausomybơs vaikǐ“ karta. Daugeliui
jǐ teko studijuoti Vilniuje, 1940 m. perkơlus iš
Kauno dalƳ fakultetǐ. Grožinơje kǌryboje Orintaitơ
jau išeivijoje folkloriniu stiliumi rašơ apie Vilniaus
kalnelius („Mirga Vilniaus kalneliai, / kaišo slơnƳ
klevais, / suokia dainą dainelĊ / apie Algirdo kelią –
“ (16, 168)), tarsi tĊsdama karo metǐ tradiciją, kai
Lietuvai grąžintas Vilnius buvo viena svarbiǐjǐ
vokietmeþio literatǌros temǐ.
Reikia pabrơžti, kad moterims skirtoje
prieškario publicistikoje lenkơs laikytos netinkamu
pavyzdžiu, kuriuo lietuvơs sekơ, taip tarsi perkeliant joms dalƳ atsakomybơs už lietuviǐ ydas. P.
Orintaitơs nuomone, kadangi „[p]agal bendrą religiją [lietuvơms – S. D.] artimiausios buvo lenkaitơs,
todơl iš jǐ buvo nusižiǌrơta ne tik paproþiai bei
etiketas, bet net ir miestietơs šviesuolơs pavyzdys,
tartum idealusis tipas“. Kokie tie netinkami iš lenkiǐ perimti lietuviǐ bruožai?
Lenkiškos miesto šeimos jauna mergaitơ
turơjo bǌti tikra‚ panaitơ‘: kuo mažiausiai dirbti,
rǌpintis tik savo išorơs tualetu, rǌbais, veido grožiu, mokơti salioniško etiketo, šiek tiek bǌti susipažinusiai su sentimentališku menu (valsus skambinti,
romansus ar idiliškas sieliankas dainuoti, erotiškus
romanus skaityti). Ji turơjo bǌti naivi (ir ligi šiol
kai kas dar pas mus naivumą ir siauraprotiškumą
laiko tikrąja moteriškumo žyme!), egzaltuotai jausminga, nuolanki kitǐ nuomonơms, apie nieką rimtai
ir giliai negalvojanti. (...) Ištekơjimas buvo jǐ
vienintelis siekimas, nes tai buvo – visǐ rǌpesþiǐ
bei svajoniǐ pabaiga, taip pat ir pragyvenimo
šaltinis (14, 41).
Moterǐ skirstymą Ƴ „ponias“ ir „paneles“
P. Orintaitơ taip pat laikơ lenkǐ Ƴtaka (11, 99).
Svarbu suprasti, kad XIX a. pabaigoje lietuviǐ tautinơ kultǌra formavosi per atsiskyrimą nuo
lenkǐ kultǌros, o ir XX a. lenkas neatrodơ simpatingas kaimynas. Kaip tik Vilniaus klausimas buvo
priežastis, dơl kurios lenkai laikyti priešais, su Lenkija nebǌta diplomatiniǐ santykiǐ, tad kontaktai su
kaimynine šalimi buvo menki, o propaganda juos
piešơ nepalankiai. Vokieþiai laikyti net pavyzdžiu
daugelyje sriþiǐ. Esama liudijimǐ, kad lietuvơs laikytos pernelyg emancipuotomis, joms pavyzdžiu

Bet narsumas jojo menks. Trata ta ta ta.
Vos tik mǌrus mes prijosim, visus lenkus
iškaposim (4, 196).
Treþioji ponia pritaria: „Tik reikia energingai
lenkus pulti“, dar kita svarsto: „Aš netikiu lenkǐ
tautos dvasios stiprumu“ (4, 197).
A. Gustaitytơ-Šalþiuvienơ – veikli moteris,
Lietuvos rašytojǐ draugijos narơ, parašiusi geografijos vadovơliǐ, pati neabejotinai domơjosi geopolitinơmis problemomis. Bǌdama realistinio braižo
rašytoja, ji Ƴ herojǐ lǌpas Ƴdơjo kasdienes to meto
temas. Vilniaus klausimo svarbą liudija ne tik viešojo gyvenimo dokumentai, tokie kaip spauda, grožinơ literatǌra, bet ir šios temos atsiradimas asmeniškuose pasakojimuose, tokiuose kaip autobiografinis romanas ar autobiografija. Pavyzdžiui, šviesi
savamokslơ Elžbieta Skuodienơ autobiografinơje
knygoje fiksuoja nuoskaudą dơl Vilniaus kaip lietuviǐ kolektyvinơs laikysenos pagrindą tarptautinơje
draugijoje: apie 1930 m. plaukdami laivu iš JAV,
lietuviai nesibiþiuliauja su bendrakeleiviais lenkais,
„net mažiausio palankumo jiems nerodydami, kaip
su tikrais priešais“ (17, 235). Kiek artimiau pažinta
lenkơ pasisako esanti ne iš Lenkijos, o iš Austrijos.
„Matyt, gerai žinojo, kad lietuviai nekenþia Lenkijos lenkǐ dơl pagrobtojo Vilniaus“, – komentuoja
autorơ (17, 235). Lenkams išlipus Dancige, Ƴ krantą
besiprašantƳ vaiką ji ramina žodžiais: „Palauk, sǌneli. Kai tu užaugsi, tada ateisi þionai mušti lenkǐ
už pavergtą Vilniǐ“. Taip autorơ parodo savo patriotinƳ nusiteikimą, ir tai nuoseklus elgesys žmogaus, išauginto skriaudos puoselơjimo dvasia: ne
veltui jaunystơje pavasarininkǐ susirinkime ji deklamavo kunigo pasiǌlytą patriotinƳ eilơraštƳ „Ei
jaunime“: „Ei jaunime, kas tik gyvas! / Štai užpuolơ
mus kaimynas. (...) Bet štai lenkai nelabieji /
Trokšta kraujo, prakeiktieji. (...)“ (17, 134–135).
Nors, žvelgiant šiandienos akimis, meninơ ir ideologinơ „Vilniaus vadavimo“ raiška atrodo ir naivi,
ir „politiškai nekorektiška“, skriaudos, neteisybơs
išgyvenimas buvo tautą vienijantis veiksnys. „Vilniaus meilơ buvo tokia didelơ visǐ lietuviǐ širdyse.
Ji vienijo visǐ pažiǌrǐ, visǐ partijǐ žmones“, – liudija poetơ ir tautosakininkơ Pranutơ AukštikalnytơJokimaitienơ (5, 149). Rašytoja Petronơlơ Orintaitơ,
autobiografijoje minơdama studijǐ metus treþiajame dešimtmetyje Kaune, kalba ir apie Vilniǐ. JƳ
sieja ne tik su 1918 m. „laisvơs šǌkiu“ (t. y. Vilniuje
pasirašytu Vasario 16-osios aktu), bet ir mini karaliǐ
Mindaugą, kunigaikštƳ Gediminą, t. y. susieja savo
autobiografiją su istorija. P. Orintaitơ rašo:
O gobšus kaimynas smurtu išplơšơ tą širdies
deimantą, net bando išvis lietuviui paneigti tautybơs teises. Tad studentai piestu stojo prieš tokƳ
Ƴžǌlumą. Ir nuolat skardơjo: mes be Vilniaus nenurimsim! (15, 571)
P. Orintaitơs retorika leidžia suvokti, kaip
emociškai veikơ pasakojimai apie užgrobtąjƳ Vilniǐ
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keltas „virtuve, vaikais ir bažnyþia“ tesirǌpinusios
vokieþiǐ moterys. Rašytoja Petronơlơ Orintaitơ neigơ tokƳ požiǌrƳ: „(...) pas mus jau girdơti balsǐ, kad,
girdi, mǌsǐ moterys per feminizmą atitolo nuo tikrǐjǐ savo suvyriškơjo (...). O ką mes iš tikrǐjǐ
matome? (...) vokieþiǐ tauta beveik ne tik nekyla Ƴ
žmoniškumo dvasią, o dar labiau stiprơja savo
žiaurumu, savanaudiškumu, negerbimu kito žmogaus. (...) Visi jau kalba, kad vokieþiai yra tik
civilizuoti, bet ne kultǌringi“ (14, 71–75).
Taþiau kad ir kiek bǌtǐ buvĊ apie Vilniaus
atgavimą dainuota, rašyta ir kalbơta, dauguma atsiminimǐ autoriǐ pabrơžia, kad jis buvo netikơtas.
Vanda Daugirdaitơ-Sruogienơ, pasakodama apie
akimirką, kai gavo pasiǌlymą tapti mokyklos direktore (reikơjo perimti lenkiškas mokyklas, taigi ir
mokơti lenkǐ kalbą) atgautoje sostinơje, pabrơžơ
nuostabą:
Kas daryti? Mes gi taip laukơm to Vilniaus,
(...) tiek daug metǐ nesirǌpinom nei namuku, nei
savo gyvenimu, vis laukơm Vilniaus (..) Ką daryti?
Tariausi su Baliu: kas daryti? Jis man patarơ:
Vilniuj reikia, reikia žmoniǐ (3, 53).
Vyro rašytojo Balio Sruogos paskatinta („Na,
mes galvojom taip: vis tiek persikels ir universitetas, vơliau reikơs iš viso keltis Ƴ Vilniǐ“ (3, 53)),
istorikơ Vanda Sruogienơ sutiko tapti mokyklos direktore. Ji buvo maþiusi Vilniǐ ir jo kraštą 1939-ǐjǐ
liepos mơn. mokytojǐ ekskursijoje, paliko atsiminimǐ apie kitą šios ekskursijos dalyvĊ –
Salomơją NơrƳ.
(...) Salomơja buvo kaip transe. Susikaupusi,
tyli lankydavo istorines vietas, pilis, rodosi, norơdama išlaikyti savyje kiekvieną ƳspǌdƳ, Ƴamžinti tai,
ką akys matơ. Kiekvienas jautresnis istorijos priminimas ją pravirkdydavo. Ji vaikšþiojo po šventąją
Lietuvos žemĊ su giliu pietizmu (...) (Cit. iš 1, 403).
Nors þia atpažƳstame daugelyje atsiminimǐ
minimą poetơs jautrumą, akivaizdus ir pasakotojos
požiǌris Ƴ šƳ kraštą kaip Ƴ „šventąją žemĊ“. Panašios
emocijos atsiskleidžia ir paþios Salomơjos Nơries
atvirlaiškyje namiškiams 1939 m. liepos 9 d.: „Man
ranka dreba rašant – nežinau, kodơl taip jaudina
mintis, kad esu Vilniuje“ (13, 406).
Nors Vilnius ir literatǌra – itin plati tema,
cituoti skirtingǐ moterǐ pasisakymai leidžia suprasti, kad tai nebuvo vien oficiozinơ tema, bet dažnai labai asmeniškas išgyvenimas, virpinĊs jautriausias stygas. Taþiau gyvenimas išsvajotame
mieste, Sruogienơs žodžiais tariant, pasirodơ esąs
„labai komplikuotas“. Juoba kad miestas, kuris lietuviǐ vaizduotơje buvo karališka sostinơ, tikrovơje
buvo gerokai apsnǌdĊs Lenkijos užkampio miestas,
kurio provincialumas 4-ajame dešimtmetyje slơgơ
Czesáawą Miáoszą (12, 126), dar nualintas ir raudonarmieþiǐ šeiminkavimo. SostinĊ dar reikơjo
sukurti.

Vilniaus tikrovơ
Atsiminimǐ apie savo gyvenimą atgautajame
Vilniuje yra paskelbusios tuometinơs studentơs:
Vanda Zaborskaitơ, Dana Rutkutơ, Pranutơ Aukštikalnytơ-Jokimaitienơ ir kitos. Kitaip nei studentơs,
gyvenusios atvykơliǐ iš Lietuvos salelơje (universitetas, bendrabutis, lietuviškas teatras) ir su vietiniais tepalaikiusios minimalius kontaktus, atsiǐstosios dirbti Lietuvos valdžios pareigǌnơs, tokios
kaip Vanda Sruogienơ ir kitos, mergaiþiǐ gimnazijos naujai paskirtoji direktorơ Marija Krasauskaitơ, atsidǌrơ lenkiškos kultǌros aplinkoje. Turime
Ƴvertinti, kad gimnazijos direktorơ moteriai tada
buvo gana aukštos pareigos. Joms teko asmeniškai
kontaktuoti su lietuviams neretai atvirai nepalankiais pareigǌnais, mokiniǐ tơvais. Tapusi Lietuvos
siǐsta pareigǌne, IV mergaiþiǐ gimnazijos direktore, V. Sruogienơ elgơsi kaip oficialus asmuo, savotiška diplomatơ. Nieko specifiškai nei moteriška,
nei asmeniška tuose santykiuose nơra:
Visǐ pirma man teko padaryti vizitą buvusiai
direktorei profesoriaus Vytauto Staneviþiaus žmonai. Sutartą valandą atơjau Ƴ jos kabinetą, ten
kabơjo didžiulis per visą sieną Józefo Piásudskio
portretas, po juo man teko atsisơsti. Labai diplomatiškai, labai mandagiai su ponia Staneviþiene kalbơjom. Ir aš jiems pareiškiau (...), kad mǌsǐ uždavinys padaryti iš mokiniǐ mums lojalius pilieþius,
bet ne jơga lietuvinti. (...) Labai buvo mandagus
pasikalbơjimas, labai šaltas, ponia valdơsi, aš
drebơjau (...) (3, 53).
Šiame epizode užfiksuotas dviejǐ moterǐ pokalbis, taþiau vartojama daugiskaita („jiems pareiškiau“, „mǌsǐ uždavinys padaryti mums lojalius“), pabrơžiant ne reiškiamą asmeninĊ nuomonĊ,
bet reprezentuojant valstybơs politinĊ liniją. Akivaizdu, kad abiejǐ tautǐ istorija buvo taip susijusi,
jog net tos paþios šeimos skyrơsi savo tautine priklausomybe. Matyti tai ir V. Sruogienơs pasakojime: prof. Vytauto Staneviþiaus – aiškiai lietuviškas vardas – žmona – atstatydinta lenkiškos gimnazijos direktorơ; taip pat atsiminimuose minima
mokinơ Danutơ Gumowskaitơ – Mykolienơs Biržiškienơs sesers duktơ (3, 55), kurią vơliau vedơ jos
mokytojas, irgi atvykơlis iš „Kauno Lietuvos“ Petras Juodelis (3, 55–57). Jau žlegant rusǐ tankams
atestatǐ Ƴteikimo dieną, 1940 m. birželio 15-ąją,
kunigas kapelionas JasiĔskis ragino lietuvius ir
lenkus jungtis. V. Sruogienơ pažymi, kad tas kunigas „buvo, rodos, brolis Prano Mašioto žmonos,
Jasinskaitơs, kuri irgi pasižymơjo didele neapykanta
lietuviams“ (3, 57)2. Taþiau, nepaisant tekste
2

Atrodo, jog tai asmeninơ V. Sruogienơs nuomonơ. Marija
Mašiotienơ, pedagogo Prano Mašioto žmona, minima tarp lietuviams lojaliǐ bajoriškos kilmơs moterǐ, ištekơjusiǐ už nekilmingǐ lietuviǐ; prisiminimuose, Ƴtrauktuose Ƴ rinkinƳ Ʋžymiosios Lietuvos moterys, ji kalba apie savo šeimą kaip palankią lietuviams. Ypaþ aktyvus buvĊs brolis Kazys, medicinos
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nurodomǐ tokiǐ artimǐ tarpasmeniniǐ ryšiǐ, matyti,
kad politinơs ir tautinơs realijos žmones taip
Ƴtraukusios, jog, atrodo, ir atsiminimǐ autorơ, ir
herojai pirmiausia buvo priversti rinktis, kuriai
tautai priklausyti (pagrindinis bruožas – kalba)
nepaliekant tarpiniǐ variantǐ.
Rimþiausias išbandymas pedagogơms buvo
moksleiviǐ ir mokytojǐ streikas, kuriam Ƴveikti reikơjo ypatingo pedagoginio ir politinio takto. Gimnazija buvo perpildyta (apie 800 mokiniǐ vietoj
400) karo pabơgơliǐ – „pulkininkǐ, visǐ kariškiǐ
dukterys, visos su pretenzijom ir visos labai šovinistiškai nusiteikusios“ (3, 53). Pirmąją dieną, atơjusi su paskirtaisiais mokytojais, direktorơ Sruogienơ rado tušþią mokyklą: streikas (3, 53), trukĊs,
jos teigimu, nuo gruodžio 1-osios iki Kalơdǐ
(3, 54). Ʋ lietuvius palankiau žiǌrinþias mokines
„tuojau išvaikơ lenkǐ šovinistai. Jos beveik be sargybos negalơdavo rodytis gatvơj“ (3,54). Pagaliau
su tơvǐ komitetui atstovavusiu literatǌros profesoriumi Manfredu Kridáu buvo nutarta, kad „reikia
geruoju baigti ir pasakơm taip: mes išmetam iš
mokyklos šituos atvykusius iš [vokieþiǐ – S. D.]
užimtǐ lenkiškǐ sriþiǐ, ne vietinius – iš Lenkijos, o
stengsimơs palikti lojalesnƳ Lietuvai elementą“.
Prieš tai iš Lietuvos atvykĊ mokytojai posơdžiavo
„kone dieną naktƳ su vietiniais lietuviais“, svarstydami kiekvieno mokytojo lojalumą Lietuvai, vơliau jǐ kandidatǌros „[p]o ilgǐ pertraktacijǐ“ suderintos su tơvǐ komitetu ir Švietimo ministerija
(3, 54). 1940-ǐjǐ m. pradžioje, iš naujo pradedant
mokslo metus, direktorơ V. Sruogienơ, nors buvo
„gerokai pasiruošus“, vơl iš naujo susidǌrơ su pasipriešinimu, šƳkart mokytojǐ:
Aiškiai buvo pasiruošta sabotuot. Aš atsidǌriau netikơtoj padơty, nebuvau tam pasiruošus,
nes atrodơ, kad jau viskas sutarta. Tikrai pasijutau
kaip tas klounas cirke, ant virvơs balansuodamas.
Kas daryti? Aš turiu apsisprĊsti (3, 54).
V. Sruogienei pavyko Ƴtikinti mokytojus, kad
jǐ reikalavimus perduosianti Švietimo ministerijai,
o reikia pradơti dirbti:
Pajutau: Ƴsiviešpatavo kažkokia tyla, mokytojai (...) nutilo, nustebo, ir Ƴvyko kažkoks lǌžis. Tai
buvo minuþiǐ reikalas, bet mano gyvenime tiesiog
sprendžiami momentai, be galo sunkǌs... (3, 55).
Apie tą patƳ mokiniǐ streiką, matyt, apơmusƳ
ne vieną mokyklą, yra palikusi savo liudijimą ir
rašytoja Aldona Liobytơ. Ji buvo gimusi ir užaugusi
Vilniuje, kaip rašơ autobiografijoje, „gražiausiame
pasaulio mieste“, Stepono Batoro universiteto studentơ, lenkǐ administracijos ištremta iš Vilniaus,
bet po studijǐ VDU (1935–1939) grƳžusi Ƴ gimtąjƳ
miestą. Jos liudijimas svarbus, nes ji Vilniaus atgavimą matơ tarsi iš keliǐ perspektyvǐ. A. Liobytơ

buvo vilnietơ lietuvơ, kuriai vaikystơje teko apsižodžiuoti su lenkiukais taip, kad tos diskusijos
deja, net šiandien netinka spaudai. Žydǐ mergaitơs, slapta nuo savo seneliǐ, ateidavo pas mus pažaisti prie eglutơs per Kalơdas – daugiau jos niekad
nebeateis, o su savo kaimynǐ lenkǐ vaikais – kas
gyvas liko – biþiuliaujamơs ligi žilo plauko (6, 21).
Galbǌt dơl gyvenimo daugiatauþiame mieste
patirties Vilniaus atgavimo laikotarpƳ A. Liobytơ
aprašo visǐ pirma apgailestaudama dơl abipusơs
netolerancijos:
(...) juodam karo debesiui grơsmingai
artơjant, išsipildo mǌsǐ svajonơ, kuri, atrodơ, niekados neišsipildys. Taþiau svajonơ, tapusi realybe,
turi savo kartơliǐ ir sopuliǐ. Nuo amžiǐ margame
nacionaline sudơtimi Vilniuje Ƴsisiǌbuoja žmoniǐ
aistros ir neapykanta. Nesiliauja triukšmai bažnyþiose – gyventojai, kad ir to paties tikơjimo, neišsitenka po vienu stogu ir nesutaria, kokia kalba
garbinti ViešpatƳ. Karštakošiai studentai, užauginti
tokiǐ dainǐ kaip ši: „Ten broliai mǌs laukia, erelio
prispausti, belaukdami mǌsǐ, pražiǌri akis“, niekaip nesupranta, kodơl tie broliai, viena ranka prisispaudĊ prie širdies „Maisto“ kumpƳ, kita grǌmoja
smetoniniam policininkui, kol tas nebeapsikĊsdamas ima švaistytis „bananu“… tas pats policininkas po nakties randamas nebegyvas. Auga kruvinos sąskaitos (3, 75–76).
Straipsnis, iš kurio cituojama, buvo išspausdintas 1965 metais, todơl galima bǌtǐ spơti, kad
pasakojant stengtasi neužgauti tarybinơs ideologijos, vartojama atitinkama terminija („smetoninis policininkas“). Taþiau A. Liobytơ – asmenybơ,
kurios pataikavimu jokiai valdžiai neapkaltinsi, be
to, garsơjusi kaip tik mokơjimu tarsi juokais pasakyti sudơtingiausius dalykus. Gal iš dalies todơl,
kad vilnieþiai lietuviai, ƳpratĊ kovoti už savąją
kultǌrą, sovietmeþiui buvo geriau pasirengĊ nei užaugĊ tautinơje valstybơje. Tai, ką naujieji atvykơliǐ
atsiminimuose pasakoja didžiuodamiesi (P. OrintaItei „be Vilniaus nenurimstantys“ studentai – kovotojai su neteisybe, studenþiǐ atsiminimuose giedojimas siekiant perrơkti lenkus – patriotizmo reiškimas), A. Liobytei kelia apgailestavimą. Kituose jos
tekstuose – skirtuose spaudai ir privaþioje korespondencijoje – atsiskleidžia jos jautrumas Vilniaus
lietuviškumui. „(...) deja, þia vaidinome tik lietuviškai, kaip buvome pratĊ nuo mažumơs“, – ironiškai pataiso Vilniaus miesto istorijos t. 2 žinias apie
„Vaidilos“ teatrą. Neslepia lenkǐ valdžios skriaudǐ
Vilniaus lietuviams, šaiposi iš antilietuviškǐ nuotaikǐ („JeĪeli jadowita gadzina ukąsi Litwina, zdycha
jadowita gadzina“3, kaip „sako mǌsǐ biþiuliai
lenkai“ (7, 25); o laiškuose negaili sarkazmo – giria
poeto Juozo Kơkšto palydovą: „jaunas lenkas,

studentas, („ (...) pajutome, kad užeina nauji laikai, kad reikia
lietuvybe rimtai susirǌpinti, kad ji atgimsta“ (10, 114).

3

Jeigu nuodinga gyvatơ Ƴkąs lietuviui, nugaiš nuodingoji
gyvatơ (lenk.).
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nešioja jƳ laiptais, vežioja taksi (...) ir net Vilniaus už
tai nereikalauja!“ (1966-07-26 (9, 164)), piktinasi
šovinistišku pareiškimu spaudoje („O aš labai
gailiuosi, jog verþiau lenkǐ knygas. Žadu pasitaisyti“
(1970-01-31 (9, 170)). Apskritai lietuviǐ ir lenkǐ
santykiai – tema, prie kurios A. Liobytơ nuolat
grƳždavo Ƴvairiomis progomis ir pavidalais. Nuo
Lietuvos pareigǌnǐ, atvažiavusiǐ Ƴ Vilniǐ ir vietos
lietuviǐ pravardžiuotǐ „škotais“, ji skyrơsi tuo, kad
grƳžo Ƴ gimtąjƳ ir gerai pažƳstamą miestą. V. Sruogienơ, kaip ir dauguma atsiǐstǐjǐ pareigǌnǐ, iš arþiau
nepažinojo vilnieþiǐ, ir pati tai suvokơ:
Vietinơs mokytojos daugiau žinojo, bet mes,
iš Lietuvos atvykĊ, vis dơlto buvom labai mažai
susipažinĊ su Vilniaus reikalais, ir kas tie mǌsǐ
mokytojai... (3, 54).
A. Liobytei Vilnius visǐ pirma buvo ne gražios architektǌros miestas, užbǌrĊs daugelƳ jaunǐ
atvykơliǐ, bet žmonơs, jǐ santykiai, atsivơrĊ ir tada,
kai teko „paragauti mokytojos duonos ýartoriskio
vardo lenkǐ mergaiþiǐ gimnazijoje“:
Ʋ didelƳ lenkǐ pedagogǐ kolektyvą mes buvome paskirtos 6 moterys lietuvơs – direktorơ, inspektorơ, dvi lituanistơs, istorikơ ir geografơ. Atsidǌrơme liǌtǐ narve. Paþią pirmąją dieną, direktorei
pradơjus sakyti ƳžanginƳ žodƳ (tarp kitko – labai
gražia lenkǐ kalba), vyresniosios mokinơs ơmơ
trepsơti, traukti himną „Dieve, kurs Lenkijai per
taip ilgus amžius leidai spindơti galybe ir šlove...“,
šaukti „streikas“, „streikas“ ir mơtyti iš klasiǐ
mažąsias (...).
(...) Ʋsivaizduokite: štai reikia Ƴeiti Ƴ tokią
klasĊ, kur šurmuliuoja tas „ƳsiaudrinĊs, atkaklus,
išdidus“ jaunimas, – ir imti mokyti nekenþiamos
kalbos. Mokinơs, kaip ir jǐ tơvai, buvo Ƴsitikinusios,
kad tuoj Ƴ karą Ƴsikiš Anglija ir Amerika, iššluos iš
Lenkijos vokieþius, o iš Vilniaus – mus, „atơjǌnus“
(...) (8, 78).
Kitaip nei direktorơs V. Sruogienơs atsiminimuose, kur minimas ir kolektyvinis veikimas, derybos, posơdžiai, A. Liobytơs atsiminimuose dơmesys sutelkiamas vien Ƴ mokytojos dvasios stiprybĊ:
Štai stoviu vieniša prieš dyglius atstaþiusƳ,
verdantƳ neapykanta pasaulơlƳ. Mane seka akys
kaip durtuvai ir jaunos širdys, trokštanþios kentơti
dơl Lenkijos. <...> Jos tik pripǌstos miglǐ, tariamǐ
konspiracijǐ, neapykantos, paniekos kitoms tautoms, jos atsitvơrusios nuo manĊs akvariumo siena,
matanþios vienintelƳ – kovos su atơjǌnais – idealą.
<..> Jos lenkiasi Pilsudskio portretui kaip altoriui
ir neša jam gơles... Ir prasidơjo kova ne dơl mokslo,
ne dơl programos, ne dơl lietuviǐ kalbos, o dơl
normaliǐ žmogiškǐ santykiǐ. Šitoj kovoj iškart prie
manĊs prilipo juodǐ pailgǐ akiǐ, žybþiojanþiǐ baltǐ

dantǐ juodaplaukơ garbanơ Irka Dincesaitơ, VII kl.
mokinơ4 (8, 78).
Ir V. Sruogienơ („minuþiǐ reikalas, bet mano
gyvenime tiesiog sprendžiami momentai“), ir
A. Liobytơ streiką apibǌdina kaip svarbǐ asmeninƳ
išbandymą „netikơtose aplinkybơse, kuriǐ nơra
patyrĊs nơ vienas mokytojas sunkioje mǌsǐ švietimo istorijoje“:
Nuo manĊs nukrito kaip sausi lapai kalbos ir
literatǌros mokslai, metodologija apie Motiejaus
Valanþiaus dơstymą. Niekas man negali padơti, nei
gramatika, nei stilistika, nei Motiejus Valanþius.
Esu pati viena (...) (8, 78).
Tai svarbi akimirka, kai nepalaiko kolegǐ ir
tautieþiǐ petys, kaip kad bǌriu žengianþiǐ studentǐ,
ir net simbolinơs istorinơs figǌros (Valanþius)
nustoja paveikumo, lygiai kaip lenkǐ gimnazijos
buvusi direktorơ nebegali remtis simboline Piásudskio figǌra (V. Sruogienơs atsiminimuose). Ir
V. Sruogienei, ir A. Liobytei teko patirti, kad net
laikotarpiais, kai kolektyvizmo dvasia – žlugdanti
ar stiprinanti – dominuoja, individas, ypaþ individơ,
turi sprĊsti, veikti ir Ƴveikti pati.
Streiko mokyklose Ƴveikimas abiem atsiminimǐ autorơms reiškơ jǐ, kaip žmoniǐ ir pedagogiǐ,
pergalĊ. Ʋdomu, jog lietuvinant mokyklą vyko ir
tam tikra simboliǐ kova, kai lietuviški valstybơs ir
kultǌros ženklai turơjo Ƴveikti lenkiškus. A. Liobytơ
pasakoja (kad bǌtǐ Ƴtikimiau, o gal kad neužkliǌtǐ
kaip ardanti tarybiniǐ tautǐ draugystĊ, daug cituoja
lenkǐ rašytojos Elžbietos Jackeviþovos kǌrinƳ apie
šƳ streiką), kad:
Kova su lietuviais iš pradžiǐ tepasireiškơ
prasivardžiavimais ir pasityþiojimais.
– Kalakutas! Kalakutas! Sakyk pasakyk! –
šaukơ jie [vaikai – S. D.] iš tarpuvarþiǐ ir iš už
gatvơs kampǐ augalotiems, dailios povyzos lietuviǐ
policininkams uniformomis (...).(...)
– Kumela, kumela! – šiuo komplimentu jie
apdovanodavo kiekvieną moterƳ, kalbanþią gatvơje
lietuviškai, – šitaip vadindavo ir Lietuvos herbą
VytƳ.
Paskui plơšydavo lietuviškus skelbimus. Akmenimis daužydavo lenteles su lietuviškais gatviǐ
pavadinimais. (...)
Vieną dieną savo mokyklose, Ƴ kurias buvo
Ƴvesta lietuviǐ kalba ir paskirti lietuviai direktoriai,
jie pakabino palubơse, ties valstybiniais herbais,
šieno kuokštelius.
– Tegul kumela paơda, greiþiau iš Vilniaus
išsidangins! (8, 76–77).
4

Žydaitơs Irkos likimas (iki tol „nơ negirdơjusi lietuviǐ kalbos“, ji per kelis mơnesius ją išmoko – per 1940 m. atostogas
parašơ mokytojai laišką lietuviškai), atrodo, buvo vienas skaudžiausiǐ gyvenimo smǌgiǐ A. Liobytei. 1977 metais rašytoje
autobiografijoje ji apgailestavo: „Neišsaugojau nuo žmoniǐ
žiaurumo trijǐ, labiausiai mane mylơjusiǐ, – savo mokinơs
žydaitơs Irkos, stirnaitơs Ragutơs, šuns Bơdžiaus“ (7, 20).
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V. Sruogienơs atsiminimuose taip pat minimas
valstybơs simboliǐ pakeitimas mokykloje: vietoje
Piásudskio, generolo Rydz-Smygáy ir kitǐ pakabinami prezidento Smetonos, Tumo-Vaižganto,
Žemaitơs portretai (3, 55). Dơmesio verta Žemaitơs
portreto pakabinimo motyvacija: mokytojai „kaip tik
pasitarơm – paprovokuokim, iškabinkim ŽemaitĊ su
skarele“ (3, 55). Provokacijos sumanymas pasiteisino – tai buvo proga pabrơžti Lietuvos valstybơs demokratizmą moksleivơms, kurios juokơsi
esą „chlopai atơjo“ ir „chlopką tokią iškabino“.
V. Sruogienơ, pasinaudodama situacija, išaiškino
moksleivơms pastebơjusi, jog „Jǌs þia buvot pripratĊ,
kad kaimieþiai laikomi žemesniais“, ir pabrơžơ, kad:
Mǌsǐ Lietuva kilo iš darbo žmoniǐ ir mes
neproteguojam specialiai ponǐ. Mes žiǌrim, ko vertas žmogus (3,55).
ŽemaitĊ V. Sruogienơ pristatơ kaip iš bajorǐ
kilusią rašytoją, kuri pati sunkiai dirbo ir jautriai aprašơ vargstanþiǐ žmoniǐ gyvenimą. Ji priminơ, kad
buvo ir daugiau iš dvarininkǐ kilusiǐ jaunǐ moterǐ,
„kurios Ƴsijungơ Ƴ Ƴ lietuviǐ tautinƳ sąjǌdƳ tam, kad
liaudžiai padơtǐ socialinĊ lygybĊ Ƴvesti“ (3, 55).
Besiklausanþioms mergaitơms tai padarơ ƳspǌdƳ. Taip
Žemaitơ buvo pristatyta kaip jaunos ir demokratiškos
Lietuvos simbolis, galbǌt ir moters veiklos simbolis –
juk reprezentavo šalƳ greta svarbiausiǐ valstybơs ir
kultǌros asmenǐ. Taþiau vyrǐ portretai nešokiravo, o
atvaizdas moters, apsigobusios priklausymą valstieþiams simbolizavusia skarele, darơ ƳspǌdƳ.
Kasdienis gyvenimas buvo ne mažiau sudơtingas nei aukštosios politikos reikalai. Pasiǐstos
vykdyti Lietuvos švietimo politikos, abi atsiminimǐ
autorơs išeitƳ iš sudơtingos psichologinơs, socialinơs,
pedagoginơs situacijos rado pasikliaudamos savo
drąsa ir išmintimi.
Lietuvos moterǐ istorija, net ir tarpukario, tebelieka nepakankamai tyrinơta. Straipsnyje apžvelgta tik menka dalis medžiagos, susijusios su
Lietuvos moterǐ išreikštu požiǌriu Ƴ „Vilniaus klausimą“. Nors tiesioginis „Vilniaus vadavimas“ buvo
patikơtas Lietuvos kariams, t. y. vyrams, ar net berniukams – bǌsimiems kariams, moterys taip pat pasisakơ šiuo reikalu tiek dokumentinơs, tiek ir
grožinơs literatǌros forma. Tai buvo bǌdas joms
parodyti savo pilietinƳ sąmoningumą, neužsisklendimą vien šeimos reikaluose. 1939-aisiais m.
atvykusiǐ dirbti Ƴ atgautąjƳ miestą moterǐ padơtis
atskleista per kasdienƳ darbą tokioje, atrodytǐ, „moteriškoje“ ir tolimoje nuo politikos Ƴstaigoje kaip
mergaiþiǐ gimnazija. Iš esmơs padơtis nơra pasikeitusi: mokytojos, viena labiausiai feminizuotǐ
profesijǐ Lietuvoje, ir šiandien tebơra „aukštosios
politikos“ vykdytojos kasdieniame darbe („ugdyti
sąmoningus pilieþius“, „auginti jaunąją kartą“).
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The Dream and Reality of Vilnius Through
Women's Eyes
Summary
The article analyses the position of women,
primarily writers, on the issue of Vilnius, which was one
of the major Lithuanian foreign policy issues between
1920 and 1939 (when Vilnius belonged to Poland). The
author challenges the prevailing opinion that Lithuanian
women failed to play an active role in political
discussions which took place between the two World
Wars and presents examples proving that women
displayed rather strong views on the issue of Vilnius.
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The article focuses on the recollections of two
women – writer Aldona Liobytơ and historian Vanda
Daugirdaitơ-Sruogienơ – about their work in the Polish
schools of Vilnius in 1939–1940, i. e. after it became
part of Lithuania again. The author argues that, as they
were confronted with open hostility and even a strike
staged by female Polish students, the two women

actually had to resort to the tactics of “high” politics of
integrating ethnic minorities into Lithuanian society. The
author concludes that a teacher (Liobytơ) and a school
principal
(Daugirdaitơ-Sruogienơ),
managed
to
overcome psychological and pedagogical challenges
they had faced by relying on their personal courage and
ingenuity.
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