
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Šaulys – Tėvynės gynėjas, užduotis atliekantis ne tik su ginklu...

Paroda, atskleidžianti 
gyvenimą tarpukariu

Vilniaus Rotušėje pristatoma 2 
Lietuvos tarpukario fotografų – Mau-
šos Levio ir Šimono Bajero – foto-
grafi jų paroda. Nuotraukos, kuriose 
vaizduojami įvairių to meto visuome-
nės sluoksnių žmonės, supažindina su 
visos Lietuvos, o pirmiausia – Ukmer-
gės žydų – tarpukario gyvenimu.

Reportažą apie šią parodą rodė 
Lietuvos nacionalinė televizija. Por-
talas lrt.lt rašo, kad vienoje parodų 
erdvės pusėje vaizduojama Ukmer-
gė, kitoje – Kaunas tarpukariu. 

Į fotografo Maušos Levio fotostu-
diją pagrindinėje Ukmergės gatvėje 

Kuopos vadas Linas Kavaliauskas.

Šauliai atstovauja organizacijai valstybinėse, miesto šventėse, iškilminguose renginiuose.

Šaulio priesaika.

Prieš dvejus metus Ukmergės 
šaulių kuopai suteiktas naujas var-
das – Lietuvos šaulių sąjungos Ka-
raliaus Mindaugo šaulių 10-osios 
rinktinės Ukmergės Vyčio 1002-oji 
šaulių kuopa.

Apie jos veiklą paprašėme pa-
pasakoti kuopos vado Lino Kava-
liausko.

Kada ir kodėl įsikūrė ši organi-

zacija? Kiek narių dabar vienija?
Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 

1919 m. birželio 27 d. Kaune. 
Jos tikslas buvo įtvirtinti šalies 
nepriklausomybę, kovojant su 
bolševikais, bermontininkais ir 
lenkais. Idėjiniai organizacijos 
vadai – Vladas Putvinskis ir Matas 
Šalčius.

 Įdomu tai, kad mintys apie 

sukarintos organizacijos įkūrimą 
abiem kilo panašiu metu, tačiau 
skyrėsi numatomos veiklos mas-
tai. 1919 m. M. Šalčius kartu su 
tuomečiais Spaudos biuro darbuo-
tojais Antanu Vienuoliu-Žukausku, 
Faustu Kirša ir kitais sumanė kurti 
organizaciją, pajėgią ginklu saugoti 
Kauno miestą. Antrosios inicia-
tyvinės grupės, vadovaujamos V. 

Putvinskio, tikslas buvo padėti 
Lietuvos kariuomenei, veikiant 
visoje Lietuvoje. Suvienijus jėgas, 
„gimė“ visuomeninė sukarinta or-
ganizacija Lietuvos šaulių sąjunga. 

Šauliškoms idėjoms visoje Lie-
tuvoje šiandien neabejingi beveik 
12 tūkstančių piliečių nuo 11-os 
metų amžiaus.

Kokie pagrindiniai šaulius 
vienijantys principai?

Nors Šaulių sąjunga vykdo 
kai kurias valstybės institucijų 
skiriamas užduotis, ji yra laisvų, 
savo laiką Tėvynės gynybai ir 
stiprinimui skiriančių, žmonių 
organizacija. Lietuvos šaulių są-
junga siekia ugdyti pasitikinčius 
savimi, kūrybingus, motyvuotus ir 
drausmingus Lietuvos Respublikos 
piliečius, pasirengusius ginti Tėvy-
nę, nelaimės atveju padėti kitiems. 
Kiekvienas doras Lietuvos pilietis 
gali tapti šios organizacijos nariu, 
save realizuoti veikdamas karybos, 
sporto ir kultūros srityse.

LŠS pavadinimas visuomenėje 
kartais interpretuojamas paviršu-
tiniškai. Šaulys – Tėvynės gynė-
jas, kuris užduotis atlieka ne tik 
su ginklu rankose. LŠS nariams 
įstatymų nustatyta tvarka suteikia-
mos galimybės naudoti kovinius 

ginklus mokymuose ir šaudymo 
pratybose, organizacija naudoja 
ne tik Lietuvos kariuomenės, bet 
ir savo ginkluotę. Šaulių sąjungos 
nariai yra moksleiviai, studentai, 
teisininkai, gydytojai, mokytojai, 
žurnalistai, verslininkai, kultūros 
ir kitų profesijų atstovai, todėl 
šaudymas nėra pagrindinis šaulių 
užsiėmimas, tačiau išlieka svarbiu 
faktoriumi, rengiantis ginkluotai 
šalies gynybai.

Anot V. Putvinskio, „Šaulių 
darbas turi būti grynai idėjinio 
visuomeninio pobūdžio. Vadinasi, 
tai yra paprastas šauliškas darbas, 
kurį kiekvienas šaulys turi dirbti 
laisvu laiku po keletą valandų 
savaitėj nemokamai. Šaulys už 
tai neturi ieškoti jokių atlyginimų, 
privilegijų, palengvinimų.“

Įsakymai šauliui yra pagrindinės 
ideologinės nuostatos, kuriomis 
yra grindžiama Lietuvos šaulių 
sąjungos veikla.

Įsakymai šauliui
1. Gink Lietuvos nepriklausomybę 
ir lietuviškąją žemę.
2. Švieskis ir šviesk.
3. Stiprink valią ir kūną.
4. Būk drausmingas ir mandagus.
5. Gerbk ginklą.

Nukelta į 8 p.

nuo 1918-ųjų kasdien užsukdavo ne 
vienas žingsniuojantis pro šalį.

„Ukmergėje buvo didelis karinis 
pulkas Lietuvos nepriklausomybės 
armijos. Ir to pulko kareiviai už-
bėgdavo nusipaveiksluoti. Tai yra 
daug nuotraukų. Yra daug mokyklų 
nuotraukų. Mokiniai“, – televizijai 
pasakoja parodos organizatorė 
Faina Borovsky.

Mauša Levis – Fainos Borovsky 
senelis. Šimonas Bajeras, kurio 
fotografi jose – tarpukario Kaunas, 
– jos dėdė. 

Nukelta į 8 p.
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6. Būk tiesus ir teisingas.
7. Tesėk žodį.
8. Būk budrus.
9. Saugok valstybės turtą.
10. Brangink šaulio vardą ir Lie-
tuvos garbę.

Kada Šaulių sąjungos veikla 
atkurta Lietuvoje ir Ukmergėje?

Prasidėjus Lietuvos atgimi-
mui, 1989 m. birželio 1 d. Kaune 
vykusiame „Tremtinio“ klubo ir 
Demokratų partijos mitinge buvo 
ofi cialiai paskelbtas Šaulių sąjun-
gos atkūrimas. 1989 m. rugsėjo 
20 d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės 
grupės nariai davė pirmą priesaiką 
Kelmėje, prie LŠS įkūrėjo ir ideo-
logo V. Putvinskio kapo. Ši diena 
laikoma LŠS atkūrimo Lietuvoje 
data.

Ukmergės šaulių kuopos atkū-
rimo datą pavyko tiksliai nustatyti 
tik praeitais metais, kai buvo ar-
chyve rastas tai patvirtinantis do-
kumentas – 1990 m. rugsėjo 26 d. 
Tais pačiais metais lapkričio 18 d. 
Ukmergėje buvo pašventinta kovi-
nė kuopos vėliava, prisiekė nauji 
šauliai, buvo pristatytas pirmasis 

atkurtos kuopos vadas Vytautas 
Griganavičius (deja, prieš porą 
metų iškeliavęs amžinybėn). 

Kokia Ukmergėje veikiančios 
organizacijos istorija? Kodėl 
toks pavadinimas?

Ukmergėje šaulių istorija pra-
sideda 1919 m. spalio 28 d. Šią 
datą taip pat pavyko išsiaiškinti 
tik praeitais metais, kai pradėjau 
tyrinėti dokumentus. Pradžioje 
tai buvo skyrius, susidedantis iš 
aplink Ukmergę esančių miestelių 
šaulių būrių. 

Nuo 1925 m. Ukmergėje buvo 
įkurta VI šaulių rinktinė. Deja, po 
Sovietų Sąjungos okupacijos rink-
tinė  buvo likviduota (1940 08 31).

Po atkūrimo Ukmergės šaulių 
pavadinimas taip pat keitėsi, buvo 
kuopa, rinktinė, o dabar esame 
Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus 
Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės 
Ukmergės Vyčio 1002-oji šaulių 
kuopa. 

Kadangi šaulių rinktinės yra 
įsteigtos apskrityse (jų yra 10), 
mūsų kuopa yra Vilniaus apskrity-
je, kur veikia Karaliaus Mindaugo 
šaulių 10-oji rinktinė. Kuopos pa-
vadinime skaičiai 1002 yra kombi-

nacija LŠS sistemoje. O garbingas 
Vyčio vardas mums suteiktas 2019 
m. liepos 6 d. pagal mūsų krašte 
veikusios partizanų apygardos 
pavadinimą. 

O mes save vadiname ir mus 
atpažįsta kaip Ukmergės Vyčio 
kuopą.

Kaip jūs pats tapote šauliu?
Šauliu esu nuo gimimo, nes esu 

gimęs gruodžio mėnesį, po Šaulio 
ženklu... 

Kalbant rimtai, jau seniai turė-
jau juo tapti, bet aplinkybės lėmė 
kitaip. Dar būdamas moksleivis 
savo gimtuosiuose Prienuose 1990 
m. dalyvavau LŠS atkūrimo proce-
se, tačiau nebuvo žmogaus, kuris 
mus suvienytų. Vėliau išsikėliau 
gyventi kitur. 2005 m. bandžiau 
ieškoti kontaktų Ukmergėje. Ir tik 
kai sūnus pradėjo mokytis gimnazi-
joje, daugiau sužinojau apie šaulių 
veiklą mieste. Lemtingi buvo 2016 
m. Vasarą susipažinau su tuomečiu 
Ukmergės šaulių kuopos vado pa-
vaduotoju Vincentu Stankevičiumi, 
o Trakiniuose – su tuomečiu Kara-
liaus Mindaugo 10-osios rinktinės 
vadu mjr. Mindaugu Miliumi. Bū-
tent jų dėka (ypač rinktinės vado) 
Ukmergėje įvyko mūsų priesaika. 
Tik noriu pabrėžti, kad dabartinės 
mano LŠS pareigos nėra profesija, 
tai yra pašaukimas iš širdies. Mes 
negauname jokio atlygio. Mūsų 
šūkis – TĖVYNĖS LABUI!

Kiek dabar Ukmergės kuopo-
je narių?

Šiuo metu Ukmergės kuopoje 
yra 66 pilnamečiai šauliai ir apie 20 
jaunųjų šaulių. Organizacijos nariai 
yra skirstomi į dvi grupes: tai – jau-
nieji šauliai – nuo 11-os iki 18-os 
metų amžiaus, ir šauliai – vyresni 
nei 18-os metų. Vyriausiam šauliui 
šiais metais sukaks 93-eji metai.

Kokios jų specialybės, ar daug 
yra moterų? 

Šauliais gali būti įvairių pro-
fesijų ar specialybių atstovai. 
Pavyzdžiui, tarp Ukmergės šaulių 
yra valdžios atstovų ir darbininkų, 
medikų ir kultūros darbuotojų, 
pedagogų ir inžinierių, studentų 
ir teisėsaugos struktūrų atstovų, 
verslininkų ir ūkininkų.

Moterų kuopoje yra 11. Turime 
4 šeimynines poras (vyrai ir žmo-
nos), yra brolių, tėvų ir sūnų.

Ar yra karybos mokymai?
O kaip be jų, vien tik sąjungos 

pavadinimas išduoda, ko mes mo-
komės. Bet šauliai ne tik lavina 

savo įgūdžius šaudyme, yra be galo 
daug kursų, kuriuos turi pabaigti 
visi šauliai, o vėliau jie jau patys 
nusprendžia, kur specializuosis 
ir kokius kursus jie pasirinks. Be 
kursų dar vyksta pratybos. Dide-
lės pratybos vyko 2020 m. spalio 
mėn Ukmergėje, kai per 300 šaulių 
tobulino savo įgūdžius realiose si-
tuacijose mieste (objektų apsauga, 
kelio posto veikimas).

Turite vienodas aprangas. 
Ar jos kažkuo ypatingos, kur 
užsakomos?

Uniformos – skiriamasis mūsų 
ženklas. Jos yra spec. marginimo 
– woodland rašto. Taip pat žalios 
beretės su šauliškomis kokardo-
mis mus išskiria iš kitų karinių 
struktūrų. Uniformos dėvėjimui 
keliu griežtus reikalavimus. Tik 
tvarkingai atrodantis šaulys gali 
dalyvauti viešuose renginiuose. 
Uniformą dėvintis šaulys visada 
pasitempia.

Uniformas galima įsigyti spe-
cializuotose ir Šaulių sąjungos 
parduotuvėse. Uniformas, ekipuotę 
šauliai perka iš savo asmeninių 
lėšų.

Kokia pagrindinė organizaci-
jos veikla?

Organizacijos veikla apima 
plačias sritis – karybą, kultūrą, 
sportą, sveikatos, aplinkos apsaugą 
ir kitas. LŠS geba greitai reaguoti į 
susidariusias situacijas, imtis inici-
atyvos, teikiant pagalbą įvairioms 
institucijoms. Šauliai organizacijos 
veikloje dalyvauja tiek, kiek gali 
laisvu nuo darbo metu. Jie aktyviai 
atstovauja organizacijai valstybinė-
se, miesto šventėse, iškilminguose 
renginiuose. Šaulių sąjungoje kiek-
vienas gali realizuoti save ir savo 
gebėjimus.

Renkate ir sisteminate in-
formaciją apie organizacijos 
istoriją. Su kokiais iššūkiais 
susiduriate?

Pagrindiniai iššūkiai – doku-
mentų paieška ir laiko trūkumas, 
norint juos ištyrinėti. Archyvuose 
randame jų nemažai ir labai įdo-
mių, tai juos tyrinėdamas prarandi 
laiko nuovoką. Nedaug išlikusių 
1919–1940 m. fotografi jų. Todėl 
kreipiuosi į žmones, klausdamas: 
„Gal turite savo giminėje buvusių 
šaulių, kurie paliko fotografijų, 
dokumentų ar daiktų, susijusių su 
šauliška veikla Ukmergės krašte?“

Kuopos kapelionas – Švč. 
Trejybės bažnyčios klebonas 

Šarūnas Petrauskas. Ar visos 
kuopos turi kapelionus? Kokios 
tokios tradicijos ištakos?

Kunigų, esančių šauliais mūsų 
rinktinėje, turime, pavyzdžiui, 
kunigas A. Toliatas. Bet neteko 
susidurti, kad kuopa turėtų savo 
kapelioną. Vyčio kuopos kapelio-
nas tokį ofi cialų raštą gavo 2019 
m. liepos 6 d. 

Švč. Trejybės bažnyčioje dar 
1831 m. sukilimo prieš carinę 
Rusiją metu buvo palaiminami 
į kovas išvykstantys sukilėliai. 
Bandžiau domėtis, ar kuopa turėjo 
savo kapelioną anksčiau, ir radau, 
kad 1990 11 18 vėliavą pašventino 
kuopos kapelionas Viktoras Aukš-
tuolis. Tikėtina, kad ir tarpukaryje 
turėjome kapelioną.

Kas remia, fi nansuoja orga-
nizaciją?

Organizaciją iš dalies fi nansuoja 
Krašto apsaugos ministerija, bet 
tai – labai nedideli pinigai. Šauliai 
išsilaiko iš narių mokesčių ar rėmė-
jų aukų, 1,2 proc. GPM.

Esate įsteigę ir viešąją įstaigą. 
Kodėl?

Esame įsteigę VŠĮ Ukmergės 
Vyčio šauliai. Gavome paramos 
rėmėjo statusą. Rašome projektus, 
kad galėtume gauti fi nansavimą. 
Praeitais metais pastatėme ąžuoli-
nes rodykles – ženklus prie Vyčio 
partizanų apygardos obelisko 
Lėno miške. Šiais metais tikimės 
gauti finansavimą tokioms pat 
rodyklėms-ženklams pastatyti prie 
Vyčio partizanų apygardos vado 
Alfonso Smetonos žūties vietos. 
Taip pat ruošiame kilnojamą pa-
rodą iš šaulių istorijos ir tikimės 
gauti fi nansavimą. Praeitais metais 
jau paruošėme 6 stendus. Taip pat 
tikimės gauti ir mus remiančių 
gyventojų 1,2 proc. GPM bei kitą 
paramą.

Kokie ateities planai?
Garsinti šaulių vardą Ukmergės 

krašte. O planuoti ir svajoti reikia 
tyliai ir atsargiai, nes dabartinė 
situacija mus jau pamokė. Labai 
tikiuosi sulaukti daugiau norin-
čių tapti šauliais ukmergiškių. O 
ukmergiškiams linkiu būti tole-
rantiškiems, gerbti ir mylėti savo 
kraštą.

Kalbino Vilma Nemunaitienė

Paroda, atskleidžianti gyvenimą tarpukariu
Atkelta iš 7 p.

Pas Bajerą, vieną pirmųjų foto-
grafi jos studijų savininkų Kaune, 
Laisvės alėjoje, daugelį metų rin-
kosi pirmoji Lietuvos komercinių 
fotografų draugija, kurios vienas 
iš įkūrėjų buvo pats fotografas. 
Viena žymiausių jo fotografi jų – 
„Banketas“.

„Bankete sėdi Lietuvos vyriau-
sias rabi Rozensenas ir daktaras 
J. I., kuris buvo Vilniaus žydų 
bendruomenės galva“, – sako F. 
Borovsky.

Šią fotografi ją F. Borovsky nusi-
vežė į Niujorką, kur išvyko gyventi 
1978-aisiais, ir parodė į Ameriką 
emigravusiam kauniečiui Jozifui 
Grilikui, kuris su malonumu ne 
vieną valandą galėdavo dalytis 
prisiminimais.

„O jisai sako: „Negali būti. Tuo 

laiku tarp Lietuvos ir Lenkijos 
nebuvo diplomatinių santykių ir 
daktarui J. I. atvykti į Kauną, į tą 
banketą, matyt, buvo labai svarbu. 
Jam reikėjo važiuoti arba per Lat-
viją, arba per Vokietiją. Iš Kauno 
į Vilnių, ar įsivaizduojat?“ – te-
levizijos žurnalistams persakė J. 
Griliko žodžius F. Borovsky.

Paroda, kurioje užfiksuotas 
tarpukariu Lietuvoje gyvenusių 
skirtingų tautybių ir visuomenės 
sluoksnių žmonių gyvenimas, tai 
– ir F. Borovsky siekis išsaugoti 
jai artimų fotografų, su šeimomis 
žuvusių per Holokaustą, atminimą, 
ir parodyti, koks buvo Lietuvos ir 
jos žydų kultūrinis gyvenimas.

 Vienas ryškiausių pavyzdžių 
– teatrai. Borovsky senelės brolis 
visą gyvenimą saugojo kortelę, kad 
priklausė Kauno žydų muzikinio 
teatro draugijai.

„Kortelė išduota 1922 m. Jūs 
įsivaizduojat, kokia jam buvo 
brangi ta kortelė, kad jis tiek metų 
ją saugojo?“ – sako F. Borovsky.

Tiek Levio, tiek Bajero foto-
grafi jų galima rasti ne tik Lietuvos 
muziejuose ar archyvuose, bet ir 
užsienyje. Pavyzdžiui, YIVO ar-
chyve Niujorke.

„Šimono Bajero fotografi jos net 
buvo spausdinamos ne tik Lietuvos 
laikraščiuose, bet ir Niujorko „For-
wards“ žydiškame laikraštyje“, 
– pabrėžia F. Borovsky.

lrt.lt skelbia, kad fotografijų 
paroda Vilniaus rotušėje veiks iki 
rugpjūčio 30-os.

UŽ inf.

Atminimo akmuo Maušai Leviui įrengtas, ten kur jis dirbo savo studijoje „M. Levi“.


