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IN  MEMORIAM

VANDA DAUGIRDAITE-SRUOGIENE
(1899.VIII.16 -1997.11.10)

1997 in. vasario 10 d. JAV, Cikagos priemiestyje Lemonte mire Vanda Daugir-
daite-Sruogien6.  Ji  i5gyveno  du  pasaulinius  karus,  Lietuvos  valstyb6s  atstatyma
1918 in., ktir6 nepriklausomos Lietuvos valstybe, jos pilietin? visuomen?, patyr6 dvi
Lietuvos okupacijas, lietuviu inteligentu i§eiviu dalia, atidziai steb6jo, kaip gyvena-
me po 1990 in. kovo  11 d. Nepriklausomyb6s atktirimo. Beveik visas Lietuvos ir is-
torikes gyvenimo §imtmetis i5 leto uzsiveria baigiantis amziui kaip sunkiai ir su vilti-
mi ra§yta knyga. Urna su jos pelenais gri5 i kapa pas Bali Sruoga.

Vanda Daugirdait6-Sruogien6 gime  1899 in.  rugpjtl6io  16 d.  Piatigorske,  senu
Lietuvos bajoru Daugirdu ir Paulavi6iu, susiejusiu savo likima su Lietuva, §eimoje.
Augusi Kamenec Podolske, Baline, gimnazija baigusi Rostove prie Dono 1916 in.,
savo  t6vi§ke  laike  Daugirdu  dvara  Btigius  ir  motinos  gimtine  Viek§nius.  Studijas
Maskvos komercijos institute nutrauk6 Pirmasis pasaulinis karas.  1918 in. vasario
16 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybe,  tu metu rugpjn6io m6nesi grizo i5 Uk-
rainos i Lietuva. Devyniolikmete, mokanti jau 5 kalbas, 1918-1919 in. dirbo gimna-
zijos  mokytoja  Siauliuose,  1919-1921  in.  „Lietuvos"  redakcijoje  ir  spaudos  biure
Kaune. 1921 in. nusprend6 studijuoti istorija ir i§vyko i Berlyno universiteta, pragy-
venima   uzsidirbdama   vertimais.   Susikomplikavus   Lietuvos-Vokietijos   valstybi-
niams santykiams, privalejo i§vykti i§ Berlyno ir  1924-1927 in.  studijas t?s6 Lietu-
vos universitete Kaune pas istorikus, teises ir literattiros istorikus I. Jonyna, I. Lap-
po,  M. Arcimavi6iene,  J.  Y69,  A.  Voldemara,  A.  Janulaiti,  V.  Birzi5ka,  J.  Tuma-
Vaizganta. Para§iusi darba „Zemai6iu bajoru tikis I puss XIX §imtme6io", paremta
Daugirdu dvaro Btigiuose archyvu, gavo istorikes diploma, o 1948 in. Bonos univer-
sitetas uZ disertacija „N. Danilevskis ir V. S. Solovjovas: Istoriniu kulttiros tipu te-
orijos   tyrin6jimas"   jai   suteike   filosofijos   daktaro   laipsni.   Vanda   Daugirdaite
1924 in. i§tek6jo uZ ra§ytojo Balio Sruogos.

Istorikes profesionalu pasirengima V. Daugirdait6-Sruogien6 gavo i§ keliu §al-
tiniu:  vokie6iu  pozityvistines  istoriografijos  §altinotyros  pagrindus,  modernios  to
meto sociologijos, atsirandan6ios kultnros sociologijos pagrindus siejo su Lietuvos
profestiros kuriama Lietuvos istorijos tyrinejimo metodika.  Pilietin6s pareigos ve-
dama ir gyvenimo salygu pastdmeta, pasuko istorijos pedagogikos kryptimi.  1927-
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1939 in. dirbo Kauno Ill gimnazijos mokytoja ir inspektore.  Lietuvai atgavus Vil-
niu,  1939 in.  persikele  i  sostin?,  vadovavo  IV  lenku  mergai6iu  gimnazijai,  1941-
1944 in. buvo lietuviu Kunigaik§tienes Birut6s gimnazijos direktore. Be administra-
cinio,  mokomojo  darbo  lygia  greta  dirbo  ktirybini:  1935  in.  baig6  rasyti  ir  i§leido
Lietuvos  istorijos vadov61i  III-IV gimnazijos  klas6ms,  1939  in.  parenge  ir  i§leido
„Lietuvos istorijos vaizdai ir ra§tai" - istorijos 5altiniu, mokslo ir grozines literatd-
ros  veikalu  chrestomatija,  tuo  prisid6dama  prie  ketvirtojo  de§imtme6io  Lietuvos
mokyklos reformos, o kartu ir prie viso Lietuvos istoriografijos intelektinio statinio.

Vienas svarbiausiu 5ios istoriografijos bruozu buvo siekis savarankiskai,  t. y.  i§
lietuviu tautos i§likimo perspektyvos ir Lietuvos valstybes poziciju, pazvelgti i praei-
ti.  Si savaranki§kuma stipriu ir ilgaamziu kaimyniniu valstybiu istoriografijos kon-
tekste pasiekti buvo nelengva - trdko daugelio sri6iu tyrin6jimu, o ir profesionaliai
pasirengusiu tyrin6toju nebuvo gausu.

Daugeliu keliu ejo Lietuvos istorikai, siekdami taisyti paveldeta situacija: ugde vi-
suomen6s pilietin? samon?, moke istorijos jaunuomen?, perteikdami jai pa6ius nau-
jausius tyrin6jimu rezultatus, skatino kurti istorine grozin? literattira ir dirbo mokslini
tiriamaji darba. V. Daugirdait6-Sruogien6 buvo viena i§ aktyviausiu asmenybiu -i5 jos
vadovelio ir chrestomatijos mok6si kelios kartos jaunimo. Knrybi§koje, stabilioje na-
mu aplinkoje ji kartu su V. Birzi§ka, I. Jonynu, A. Janulai6iu svarste lemtingus Lietu-
vos istorijos postlkius, ry§kiasias asmenybes ir ju likimus. Taip brendo Balio Sruogos
istorin6s dramos ,,Milzino paunksm6je", ,,Radvila Perkdnas", „Kazimieras Sapiega".
Ne viena istorin? detale, pagelbejusia pasodrinti vaizda, suzadinti menin? vaizduot?,
parinko jam Zmona istorike, kruop§6iai ir nuosekliai dirbdama.  Paskutini karta savo
vyravmate 1943 in. kovo 16 d., kai ji sueme vokie6iu fa§istine okupacin6 valdzia ir i§ve-
Ze i Stuthofa. 1944 in. spalio men. su dukra Dalia pasitrauk6 i Danciga, turedama vil-
ties pad6ti vyrui, tebekalin6iam Stuthofe.  1945 in. pradzioje karo baigtis visam laikui
juos i5skyre, o didel6 tikimybe grifus i Lietuva atsidurti Sibire, neleido pasukti namo.

Nuo tada visos jos darbovietes dymejo lietuviu i§eiviu inteligentu dalia:  1945-
1946  in.  dest6  Detmolde,  lietuviu  gimnazijoje,  1947-1948 in.  -  Bonoje,  1949  in.
persikele i JAV, kur gyveno iki mirties, 1976 in. trumpai apsilank6 Lietuvoje.

Atsidtirusi JAV, 9 metus dirbo visokius juodziausius darbus ir tik 1958 in. gavo
Y

sav?s  verta  darba  amerikie6iu  Auroros  kolegijoje  netoli  Cvikagos;  dirbo  joje  iki
1970 in. Lygia greta V. Daugirdaite-Sruogien6 buvo viena i5 Cikagos auk§tesniosios
lituanistines mokyklos (nuo 1950 in.), Pedagoginio lituanistikos iustituto (nuo 1958 in.)
organizatoriu, o pastarvajame dirbo ilgiau kaip 5 metus.

1956 in. ji i§leido Cikagoje pla6ia Lietuvos istorija, skirta inteligentu reikmems
„Lietuva  amziu sdkuryje",  1962 in.  - paskaitas  ,,Lietuvos  kultdros  istorijosv bruo-
Zai", kartu su dukra Dalia - knyga  ,,Balys Sruoga mtisu atsiminimuose"  (Cikaga,
1974; Vilnius,  1996), para§6 „Lietuvos Steigiamasis Seimas" (Niujorkas,  1975), pa-
remta posedziu protokolu duomenimis, „Au§ros gadynes dukra Egle: Liudvika Ma-
linauskaite-Slinpien6" (Cikaga, 1985), papildytus, pataisytus IV-VII ,,Lietuvos isto-
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rijos" vadov6lio leidimus, para§e daugiau kaip 30 straipsniu i periodika apie Lietu-
vos istorijos asmenybes, pagrindinius ivykius, interpretaciju klausimais. V. Daugir-
daite-Sruogien6 yra  pradejusi  kelias  naujas  sritis  lietuviu  istoriografijoje.  Jos  pa-
skaitos - pirmas Lietuvos kultnros istorijos kursas ir pirmoj.i knyga, bandanti apimti
kulttiros  istorijos visuma.  0 monografija  „Au5ros gadynes  dukra Egle"  - pirmoji
knyga lietuviu istoriografijoje apie moteri - kulttiros ir visuomen6s veik6ja. 1§ visu
istorikes veikalu niekada nebuvo pasitraukusios asmenyb6s, tekstas visada buvo gy-
vas,   patraukiantis   reljefi§komis   detalemis,   paratytas   lengvai   ir   suprantamai.
V. Daugirdaite-Sruogien6 per visa gyvenima i§liko savaranki§ku, demokratiniu pa-
Zitiru Zmogumi, nuolat kriti5kai vertinanti istorine realyb?.

V. Daugirdait6-Sruogien6 veik6 daugelyje visuomeniniu organizaciju: buvo vie-
na  i§  Istorijos  mokytoju  sekcijos  prie  Lietuvos  istorijos  draugijos  ktireju,   nuo
1929 in.  Lietuvos  istorijos  draugijos  nar6,  Lituanistikos  instituto  Cikagoje  nare,
Tarptautines moteru federacijos nare ir kt.

Baigiantis XX amziui, lenkiame galva pries istorike, paskyrusia Lietuvos istori-
jai savo gyvenima, i§laikiusia knrybi§ka meile savo profesijai, auk§ta ir v.aisinga, kti-
rybine itampa, nepriklausoma dvasia ir Zmogaus oruma.

Inge  L u k 5 a i t e

KAZIMIERAS VAINORAS
(1927.VIII.23 -1997.11.17)

1997 in. vasario 17 d. staiga mire Lietuvos istorijos instituto ir Piliu tyrimu cen-
tro  „Lietuvos pilys"  fotografas Kazimieras Vainoras.  Vos pus6s metu pritrtlko  iki
70 metu jubiliejaus. Tai sudetingos Zmogi§kos ir nepaprastai produktyvios ktlrybi-
n6s biografijos Zmogus.
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K.  Vainoras  gim6  1927  in.  rugpjd6io  23  d.   Zibininku  kaime,  Kretingos  r.
1947 in.  baig?s Palangos vidurine mokykla,  istojo  i  Klaip6dos  mokytoju  instituta,
kur mokesi iki  1949 in.  pradzios.  Mokydamasis  dirbo  RIaipedos  amatu mokyklos
Nr. 12 lietuviu kalbos mokytoju, veliau -Klaipedos muzikin6s operet6s choro artis-
tu.  1949 in. kovo 28 d. mokytoju instituto direktoriaus isakymu ,,uZ savo socialin6s
padeties sl6pima ir elgesi, nesuderinama su tarybinio studento vardu" pa§alinamas
i§ instituto ir atvaziuoja i Vilniu. Iki 1951 in. rudens dirba Valstybinio choro artistu.

Rugs6jo 27 d. KGB pradedama baudziamoji byla Nr.  18996 „itariant padarius
nusikaltima pagal RTFSR baudziamojo kodekso 58-1„a", 58-10 ir 58-11  straips-
nius".  1952 in. vasario 26 d. K. Vainoras nuteisiamas 25 metams laisv6s atemimo,
bausme atliekant pataisos darbu stovyklose. K. Vainoro kalte ta, kad jis „savo uzra-
Su knygeleje laike savo paties sukurta antitarybinio turinio eil6ra§ti, nukreipta pries
komunistu partija, gastroliu metu dainavo tarybine santvarka Smeizian6ias dainas,
draugams  pasakojo  mat?s  blogai  apsirengusius,  badaujan6ius  koltl'kie6ius,  kuriu
nuotaikos labai blogos".

Bausme K.  Vainoras  atlieka Ba§kirijos ir Komijos ASSR,  dirbdamas  statybos
objektuose metalo tekintoju ir suvirintoju.  1955  in.  I,SSR Auks6iausiosios tarybos
prezidiumas bausm? sumazina iki 10 in. Po 1956 in. amnestijos K. Vainoras grizta i
Vilniu ir dirba Valstybinio choro artistu.

1963 in. balandzio 1 d. priimtas Lietuvos istorijos instituto vyr. 1aboranto (fotografo)
pareigoms (fotografija dom6josi nuo  1949 in., bendradarbiavo ivairiuose laikra§6iuose
bei fumaluose). Nuo  1993 in. balandzio  1 d. iki pat mirties dirbo Piliu tyrimu centre,
kartu likdamas Lietuvos istorijos iustituto Archeologijos skyriaus fotografu.

Per §i beveik pusketvirto  de5imtme6io laikotarpi K.  Vainoras bendradarbiavo
kone visuose Istorijos instituto ir Piliu tyrimu centro i§leistuose leidiniuose. Jis be-
veik  §imtui  knygu  ir  keliems  5imtams  straipsniu  parenge  nuotraukas.  Pasidymejo
tluksta darbo kulttira ir ypatingu reiklumu savo darbui. Ne viena leidykla niekada n6-
ra atmetusi n6 vienos jo darytos nuotraukos. Standartiniais ry5kinimo receptais beveik
nesinaudojo -turejo savus. Pasidym6jo punktualumu, buvo „Zodzio Zmogus".

Netekome auk§6iausios klases profesionalo, patikimo draugo, niekuomet nesi-
skundzian6io, kupino §velnaus humoro Zmogaus.

Vytautas  U r b a n a v i 6 i u s



ALEKSANDRAS PLATERI S
(1913.XII.20 -1997.X.14)

Va§ingtone, ilgai ir sunkiai sirg?s, gyvenimo kelia baige 85-ojo gimtadienio ne-
sulauk?s  Lietuvos  istorijos  draugijos  narys  ir  i§eivijos  Lietuviu  istorijos  draugijos
vienas i§ iknr6ju, Lituanistikos instituto narys - Lietuvos teises istorikas, pedagogas
ir visuomenes veikejas Aleksandras plateris.

Velionis gime Svek5noje, grafo Jurgio Broel-Platerio (1875-1943) §eimoje. Pir-
mojo pasaulinio karo metais augo pas senel? Baltarusijoje; nuo 1918-vy.u -gimtine-

il

je.  Pradzioje mok?sis priva6iai,  1929 in.  istojo  i  Sv6k5nos gimnazijos VI klase.  Ja
baiges (1932), Vytauto Didziojo universitete studijavo (1932-1936) teis?. Studijuo-
damas gyveno pas Tuma-Vaizganta. Gaves teisininko diploma, Teisiu fakulteto ta-
rybos buvo isrinktas VDU Teises istorijos katedros asistentu ir studijoms pagilinti
komandiruotas i Vienos universiteta (1937-1938). Grizes dirbo VDU (1938-1939),
o po to -Vilniaus universitete (iki 1941; formaliai -iki 1944) -kartu su Augustinu
Janulai6iu ir Konstantinu Jablonskiu.  Ra56 daktaro disertacija.  Dalyvavo  1941-".u
birzelio sukilime pries bol§evikus.

Mirus  motinai  (1940)  ir bol§evikams  i§tr6mus  teva  (1941),  A.  Plateris  grizo  i
Sv6k§na, kur tikininkavo ir mokytojavo gimnazijoje (deste visuomen6s moksla, ge-
ografija ir gamta).

Griztant sovietu okupacijai,  1944-u.u rudeni A.  Plateris su §eima i§vyko i Vo-
kietija. 1945-1949 in. gyveno Mindelheime, Bad W6rishofene ir Haunstettene (prie
Augsburgo),v dirbo lietuviu karo pab6geliu organizacijose.1949 in. persikel6 i JAV
ir apsistojo Cikagoje. Nerasdamas darbo pagal profesija, A. Plateris buvo priverstas
persikvalifikuoti ir  1953  in.  Cikagos universitete pra9ejo  sociologijos studijas, ku-
rias baig6 (1955) magistro laipsniu. Po studiju dirbo Cikagos universiteto Gyvento-
ju studiju centre (1955-1957) ir Lyginamosios teis6s institute (1957-1958). Persike-
les i Va§ingtona (1958), 20 metu dirbo demografu federacineje gyventoju sveikatos
statistikos tarnyboje (National Center for Health Statistics), kaupdamas ir tirdamas
vedybu ir skyrybu statistika. 1961 in. apgyn6 filosofijos doktorata.

Dar gyvendamas Cikagoje, A. Plateris dalyvavo ikuriant Lietuviu istorijos draugi-
ja (1956), buvo Lietuviu profesoriu draugijos Amerikoje valdybos narys. Lietuviu tei-
sininku draugijos Centro valdybos narys (1957-1958), Lituanistikos instituto narys, jo
valdybos narys (nuo 1964) ir to instituto pirmininkas (1967-1969,  1973-1975). Kartu
su Zmona rem6 LKB kronikos perleidima, vertimus ir platinima.

Nors  A.  Platerio  ra§tu  palikimas  negausus,  ta6iau jis  uzima  reik§minga vieta
Lietuvos teises senosios istorijos tyrimuose. Vos baiges VDU, Jis i§spausdino pla6ia
apybraiza  „Teisiniai  Livonijos  ir  Kur§o  santykiai  su  Lietuva  (XVI-XVIII  amz.)"
(Kaunas,  1938). Tai buvo studiju laikais para§yti ir i viena sujungti Teisiu fakulteto
profesdros skiriamas prof. Petro Leono premijas laimej? darbai (,,Lietuvos ir Kur§o'icisiniai  santykiai  XVI-XVII  amziais"  ir  ,,Lietuvos  ir  Livonijos  teisiniai  santykiai
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XVII-XVIII amziais"). Kelis straipsnius teises istorijos klausimais 1938-1940 in. pa-
skelb6 periodikoje (,,Naujojoje Romuvoje``, „Teis6je" ir kitur). Atsidtires emigracijo-
je, i§skyrus lituanistini magistro darba ,,Occupational Adjustments of Lithuanian Re-
fugee Intelligentsia in Chicago"  (Chicago,  1955),  daugiausia spausdino  angli§kai su
savo tiesioginiu darbu susijusius tekstus; viena kita straipsni §eimos sociologijos klau-
simais paskelbe lietuvi§kai. Lietuvos teises istorijai likdavo tik laisvalaikis. Ji skirda-
mas senajai teisei, i§leido Jones Deveik6s versta ,,Didziosios Lietuvos KunigaiREtijos
1529 metu Statuta" (Chicago, 1971), patikrino vertima, para§e izanga ir sudar6 termi-
nu Zodyna bei bibliografija. Keliolika straipsniu (apie LDK teises kodifikacija, turto
paveld6jima pagal Pirmay.i Lietuvos statuta ir kitus dalykus) para§e i§eivijos periodikai
(„Aldams", ,,Lituanistikos darbams", ,,Lituanus", „Naujienoms", „Naujajai Vil6iai").

::a!g:°:[Z,;i;:g:i:#!9en7d:a}g;::[¥(1;t]:k;:1::g¥9t;[zTi:;i]sd':ii:at:u:V:::oE;:::%S:;¥ntL::s:r9::
®®,

pedijoje" ir ,,Eneyclopedia Lituanica", kituose leidiniuose.
Nuo 1933 in. A. Plateris Zinomas ir kaip ry§kus Lietuvos skautu satungos ir jos

korporacijos „Vytis" veikejas, ju spaudos (,,Skautybe", „Skautu aidas") bendradar-
bis. Skautams atsiktirus i§eivijoje (1946), jis buvo renkamas i sqjungos centro vado-
vybe  (Garbes teismo  narys, vyriausiojo  skautininko pavaduotojas),  buvo vienas  i§
Akademinio skautu say.ddzio steigeju, jo Centro valdybos pirmininkas (1955-1957).

Velionis (kol bus parskraidintas i Lietuva ir greta proteviu atguls Svek§nos baz-
ny6ioje*) laikinai palaidotas Va§ingtone Gate of Heaven kapin6se.

Ypatingos pagarbos Aleksandras nusipelne ir tod6l, kad jis -vienas i§ nedauge-
lio Lietuvos kilminguju (beje, kick Zinia, niekuomet tuo nesiafi§av?s), kurie nattira-
liai apsisprende dirbti Lietuvoje ir Lietuvai. Jo prosenelis Steponas Plateris (1802-
186.2) buvo dymaus lituanisto Jurgio Platerio (1810-1836) brolis.

Juozas  T u in e I i s

VINCAS MARTINKENAS
(1906.I.12 -1997.12.04)

Rodos, dar taip neseniai pietavome Mokslu akademijos bibliotekos valgyk-
loje-kavineje su mokytoju, destytoju, istoriku ir Vilnijos kra5to visuomenes veikeju
V. Martinkenu, o dabar ji jau glaudzia Vilniaus kalneliai. Zeme to kra5to, kuriam
buvo skirtas visas jo gyvenimas.

* Velionio na516 Laim6 Platerien6 perlaidojo ji 1998 in. spalio 2 d. bazny6ios kriptoje.

541



Vincas Martink6nas savo gyvenimo kelia pradejo Ignalinoje, Peterburgo-Var-
§uvos  gelezinkelio  ie§mininko  dideleje  8  vaiku  §eimoje.  Cia  i§  motinos  mokyklos
perejo i dviklase rusi5ka valdine mokykla, bet prasid6j?s Pirmasis pasaulinis karas
i§blo§k6 ji kartu su motina bei kitais broliais ir seserimis i Rusijos giluma. Ten mo-
kesi toliau jau lietuvi§koje mokykloje. Tik 1918 in. pavasari grizo i Lietuva. Moksla
t?se vel Ignalinoje, per dvejus metus baige 4 Sven6ioniu lietuviu gimnazijos klases
ir isvyko i Vilniu, kur moksla t?s6 Vytauto Didziojojo gimnazijoje. Ja baig6 1927 in.
Metus  mokytojavo  Sven6ioniu  kra§to  lietuvi§koje  pradzios  mokykloje,  o  1928  in.
istojo i Vilniaus universiteto Istorijos fakulteta.  Studijavo istorija ir lietuviu kalba
pas dymius to meto lenku profesorius, kurie domejosi lietuviu kalbos bei istorijos
problemomis. Universiteta baige tik  1935 in., nes reikejo uzsidirbti pragyvenimui.
Lietuviu kalbos moke Vytauto Didziojo gimnazijos moksleivius, dirbo lietuvi§koje
Vilniaus spaudoje ir kitur.

Tuo metu V. Martink6nas jau buvo Zinomas Vilnijos kra§to visuomen6s ir lietu-
viu studentijos veikejas. Jis vadovavo Lietuviu studentu sap.ungai, dirbo lietuviu labda-
ros draugijoje, lietuviu mokytoju say.ungoje, priklause Lietuviu mokslo draugijai. Dar
mokydamasis gimnazijoje ra§6 ivairiais klausimais i Vilniaus kra§to lietuviu spauda. §i
jo lietuvi5koji veikla pastebeta lenki§kosios vietos administracijos, tod6l diplomuotam
V. Martinkenui lietuvi§koje mokykloje darba gauti buvo sunku. Grizo i Vytauto Di-
dziojo gimnazija tik po Lenkijos ultimatumo Lietuvai 1938 in. kovo 17 d.

Istorijos mokytojo ir direktoriaus pavaduotojo darba t?se atgavus Vilniu Lietu-
vai ir pirmuoju sovietme6iu bei vokie6iu okupacijos metais. Ta6iau karo baigtis i jo
gyvenima atne§6 nauja sumai§ti. Atsitraukianti Vokietijos armija V. Martink6na ra-
do  atostogaujanti Kybartuose.  1§  ten jis vokie6iu buvo  i§varytas  i  Rytprtisius  ivai-
riems fronto ir grosbaueriu fiziniams darbams.  Ten ji uztiko Raudonoji armija ir
mobilizavo. Fronte buvo neilgai, dirbo ligonin6se iki 1945 in. pabaigos.

Grizo  i Kauna,  bet greitai Jono  Lauziko buvo  pakviestas  dirbti  atkuriamame
Pedagoginiame institute Vilniuje. Cia jis deste viduramziu istorijos I dali ir istorijos
d6stymo metodika, kuri laika buvo Visuotin6s istorijos katedros ved6jas ir fakulteto
dekanas. Malonu buvo klausyti jo viduramziu istorijos kurso, dar neprikrauto vals-
tie6iu sukilimu. Vadovaudamas fakultetui, buvo mtisu kurso globejas. Reikia pasa-
kyti, kad man mokantis jis buvo pats svarbiausias ir maloniausias Zmogus fakultete,
jo spz.Htws movc#s iki to meto, kol buvo pradeti inkorporuoti marksistai i§ Maskvos
ir Leningrado, sovietin6s armijos karininkai. Jais labiau pasitik6jo to meto Instituto
vadovai ir Svietimo ministerija. Vienas po kito imti atleidineti fakulteto destytojai
A. Ju5kaitis, A. Burokas, 8. Dundulis, V. Maknys, uZ grotu atsidtir6 P. Mikutaitis.
Pradeta akcija ir pries V. Martinkena. Pasirod6 LKP CK propagandos ir agitacijos
skyriaus vedejo straipsnis ,,Tiesoje", kad pedagogines praktikos metu jo vadovauja-
rna students i5d6st6 nacionalistines pazitiras.  Jis buvo apsvarstytas fakultete,  insti-
tuto organizacijose ir 1951 in. pradzioje atleistas i§ darbo.
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Grizo V. Martinkenas i mokykla. Pradejo dirbti lenki§koje V vidurineje. Saky-
6iau, gyvenimo paty6ia. Zmogus, kuris lenku okupacijos metais kovojo del lietuvi§-
kos mokyklos,  dirbo Tautiniame Vilniaus lietuviu komitete,  redagavo lietuvi§kus
leidinius, eme talkinti tautine mafuma tapusiems Lietuvos SSR lenkams.

Kai buvo pradeta organizuoti Lietuvi§kosios tarybines enciklopedijos leidykla,
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas P. Ulevi6ius atejo i Istorijos instituta ie§koti
bendradarbiu.  Niekas i§ mdsi§kiu,  tada dar pradedan6iuju mokslininky,  nenorejo
mesti darbo. Pasitiliau jam savo d6stytoja V. Martinkena. Jis 1958 in. prad6jo dirbti
Enciklopediju leidykloje Istorines literattiros skyriaus redaktoriumi. Buvo atsakin-
gas uZ Lietuvos istorija. Parenge labai i§samu Lietuvos istorijos vardyna. I ji itrauke
lietuviu tautinio judejimo dalyvius, nepriklausomos Lietuvos kultbros, mokslo, poli-
tikos veikejus. Ta6iau redaktoriai jo vardyna labai „praretino" daugiausia demesio
skirdami  komunistu  pogrindininkams  ir  nepogrindininkams,  karo  sovietu  pus6je
dalyviams ir kt. V. Martink6nas ne tik organizavo straipsniu rasyma, juos redagavo,
bet ir pats para§e daugiau kaip 200 straipsneliu. Jo plunksnai priklauso visi straips-
niai apie Vilniaus krasta 1914-1939 in. Jis sieke, kad enciklopedijoje skelbiama in-
formacija btitu kuo objektyvesne ir pilnesne.  Del  to gin6ijosi, gaudavo pastabu i§
vyriausiojo  redaktoriaus,  bet sieke  savo  tikslo  atkakliai  ir,  kaip vyresnio  amziaus
bendradarbiui, redakcijos vadovai kartais padarydavo nuolaidu.  1971  in.  pradejus
burti naujos enciklopedijos redakcijos kolektyva, V. Martink6nas i§1eistas i pensija.
Nuo  to  meto jis  eme  talkinti  Mokslu  akademijos  bibliotekai.  Apra§e  ir  sutwarke
Lietuviu konferencijos 1917 in. dokumentus, Lietuvos Tarybos archyva, M. Rome-
rio dienora§6ius ir kitus iki to meto buvusius palaidus fondus. Daug ir pats rage.

V. Martinkenas suspejo paskelbti knyga ,,Vilniaus krasto lietuviskos mokyklos
ir skaityklos 1919-1939 metais" (1989). Tai Mokslu akademijos bibliotekoje i§liku-
sio didelio fondo, kuriame sutelkta atskiru lietuviu mokyklu ir skaityklu dokumen-
tai, pagrindu paradyta informatyvi, saky6iau, enciklopedinio pobtidzio knyga. 1§ jos
matyti, kokiomis sunkiomis salygomis Lenkijos okupacijos metais teko dirbti lietu-
viu mokytojams Vilnijoje, kad galetu mokyti vaikus gimtqja kalba. Veikalas yra pa-
minklas tiems Zmon6ms, kurie atsidav? aukojo savo karjera ir gyvenima tautos inte-
resams. Jie siek6 sulaikyti planingai vykdoma lietuviu polonizacija, ne§ti i lietuvi§ka
kaima kulttira ir §viesa.

Tais pat  1989  in.  buvo  i§leista  rotaprintu  V.  Martink6no  knyga  „Lenkinimas
per Vilniaus vyskupijos bazny6ias 1897-1940 in." Joje nu§vie6iamas lenku dvasinin-
kilos veikimas pries lietuviu kalba, kulttira ir tautini atgimima, lietuviu lenkinimas
per bazny6ia Vilniaus vyskupijoje.

Daugiausia V. Martink6no darbu liko rankra§6iais. Tai apie 400 puslapiu knyga
„Sven6ioniu apskrities istorijos bruozai", dokumentu rinkinys apie tautinio lietuviu
koiniteto veikla.  Rankras5iu liko jo  dienora§tis, vien apie de§imti gyvenimo metu
Lenkijos okupuotoje Vilnijoje apimantis 500 puslapiu.  Liko  atsiminimai.  Dalis ju
buvo i5spausdinta „Vorutoje", kituose peribdiniuose leidiniuose. Atgimus Lietuvai,
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tarsi igijes antra kv6pavima, V. Martinkenas rage straipsnius apie Zeligovskio kari-
ne akcija ir Vilniaus uzgrobima, Vilniaus grizima Lietuvai 1939 metais ir kitais Vil-
nijos lietuviu gyvenimo klausimais. Rankra§6iais liko keli Lietuvos istorijos vadov6-
lio  suaugusiesiems, vyresniu  ir Zemesniu klasiu moksleiviams variantai.  Dar pries
sovietu okupacija, pasinaudodamas lenku kalbininkes H. Turskos Vilnijoje atliktais
tyrin6jimais, V. Martinkenas para5e bro5idra lenku kalba ,,him ja jestem?"  (,,Kas
a§ esu?"). Ji Lietuvos respublikos Svietimo ministerijos buvo leidziama, bet spaus-
dinti baigta 1940 in. birzelio menesi. Knygel6 nesusp6ta i§platinti, sunaikinta nauju-
ju okupantu. Joje buvo irodinejama Vilnijos gyventoju lietuvi§ka kilm6, ju lenkini-
mo procesas.

Taigi  bibliotekose  ir  kitose  istaigose  i§metyti  V.  Martinkeno  rankra56iai  dar
laukia  leid6ju.  Zinant  autoriaus  kruop§tuma  ir  sazininguma,  pagarba  istoriniams
faktams, reikia manyti, kad tai i5liekamar.a verte turintys darbai. V. Martinkeno die-
nora§6iai ir atsiminimai pravers ateities tyrinetojams tuo atveju ir ten, kur trdks ar-
chyviniu dokumentu. Tai konkretds autoriaus i§gyvenimai, daugiau ar maziau ob-
jektyviai, o kartais ir subjektyviai leidziantys suvokti ta praeities fona, kurio neper-
teikia archyviniai faktai, paimti i§ vieno ar kito dokumento.

V. Martink6nas yra §iek tick vert?s i§ lenku i lietuviu kalba grozin6s literattiros
ktiriniu,  talkininkaves kitiems vert6jams.  Jis paskelbe  M.  R6merio  dienora§6io  i§-
trauku, taip pat ra§ytu lenku kalba, ,,Kultdros baruose" 1990-1992 metais.

Atgimusioje  Lietuvoje  V.  Martink6nas  isitrauke  i  „Vilnijos"  draugijos veikla.
Dirbo bddamas jau solidaus amziaus, tarsi siekdamas atsigriebti uZ visus okupacijos
metus, kai, nenor6damas eiti i kompromisus su savo sazine, priverstinai susilaike nuo
didesniu darbu ra5ymo ir skelbimo. Sau paminkla jis pasistate kaip Vilnijos kra§to lie-
tuviu nenuilstantis ivietimo ir kultnros darbuotojas, kaip to kra§to praeities iamzinto-
jas.  Mums, jo buvusiems studentams, jis i§liks kaip mielas,  5iluma  spinduliuojantis,
reiklus, bet saziningas, tiesus ir tvirtas, valstieti§kai paprastas, bet kartu orus desty-
tojas, mokes gerbti ir myleti savo mokinius, istorine praeiti, savo darba.

Aldona  G a i g a I a i t 6


