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Dangus ir vanduo iš dviejų 
pusių skalauja Užutrakio dvaro 
rūmus, iškylančius iš tų dviejų 
stichijų lyg iš sapno. Trakai - tai 
garsioji senovės Salos pilis, ro
mantiški Pusiasalio pilies griuvė
siai, karaimų šventykla ir namai. 
Žiūrintys tankiomis langų eilėmis 
(gatvę. Tai stebuklingi ežerai, ku
riuose skęsta mėnulio delčia. Na, 
ir, žinoma, Užutrakis - didikų Tiš
kevičių reprezentacinė buveinė. 
Parkas su sidabriniais tvenki

niais ir egzotiškais augalais, rū
mai, sovietmetyje pašiurpę lyg 
našlaičiai prie kelio, o dabar pra
dėti atgaivinti. Kas šiandien prisi
mena, kad Trakų pilį atstatė Sta
nislovas Mikulionis ir taip pasi
statė sau paminklą? Kam rūpi 
stebuklingasis Dievo Motinos pa
veikslas Trakų bažnyčioje? Po
piežius jį karūnavo, minios vil
niečių pėsčiomis prie jo traukė, 
ligoniai užpylė maldavimais, o 
pasveikusieji - volais...

. , - - ~ "’.../r-

Trakų garsas ir galybė atro
do lyg sapnas, kurį sapnuoji karš
tą vasaros dieną supdamasis tarp 
vandens ir dangaus, Pabūkime šią 
vasarą Trakuose bent mintimis.

A.Ž.

Ožutrakio rymai ant 
Galvės ežero kranto

. Gintaro Abaravičiaus
‘ ■ nuotraukos
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Redaktoriaus pastabos

Aldona Žemaitytė

Krizė

B
irželio mėnesį 
Lietuvos Vyriausybę 
ištiko krizė. Nors 
praėjusį rudenį politikai ir 

žurnalistai gebėjo puikiai 
apsimesti, jog naujasis Seimas 
dirbs be sutrikimų, vykdydamas 
naująją politiką, kurią nuo pat 
pradžių globojo Prezidentas, jau 
tuoj po Seimo rinkimų buvo aišku, 
kad iš Seimo daugumos koalicijos 
nieko neišeis. Visi matė, kokios yra 
silpnos partijos, kurios sudarė tą 
koaliciją, išplaukusios į pergalės 
krantą ant dviejų savo vadų 
populiarumo. O ir jų populianimas 
buvo dirbtinis, t.y. šiaudinis, 
pinigais ar tuščiomis nesusipratėlių 
emocijomis paremtas. Rolando 
Pakso pakrikštijimas širdžių 
premjeru buvo daugiau negu 
juokingas, salonų poniučių 
išpuoselėtas (R. Pakso moteriškoji 
aplinka verta psichologų ar 
psichoterapeutų tyrinėjimo), kol tą 
ašaringą memlenimą “vainikavo ” 
Arvydo Juozaičio taiklus, 
beširdiškas apibūdinimas per 

televiziją: “R.Paksas - politinis 
nesusipratimas”. Be abejo, buvęs 
“širdžių premjeras ” vėl norės būti 
politine auka, svajojančia gal net 
apie prezidento kėdę.

Beje, A.Juozaitis irgi patyrė 
tikrą politinį fiasko. Prieš pat 
prezidento rinkimus 1998 metų 
pradžioje “Lietuvos ryte "jis rašė: 
“Liko dvi dienos iki šviesos eros. 
Ateina Artūras Paulauskas ”. 
Dabar A.Juozaitis nemirksėdamas 
žiūri į žmones ir nemoka paaiškinti, 
kodėl per visą Lietuvą tuomet 
vežiojo Paulauską ir be galo gyrė tą 
kandidatą į prezidentus, kuris 
šiandien neišlaikė išbandymo nei 
kaip Seimo pirmininkas, nei kaip 
partijos vadovas.

Naujosios sąjungos ir liberalų 
koalicija suiro ne be 
socialdemokratų (neužmirškim, 
kad jie atmiešti buvusiais 
komunistais) įtakos. Anksčiau ar 
vėliau koalicija ir turėjo suirti. Bet 
krizė palietė ne tik Vyriausybę arba
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Redaktoriaus pastabos

vieną ar kitą partiją. Krizė ištiko 
lietuvių tautą ir kur kas anksčiau 
nei 2001 metais. Krizė buvo įrašyta 
šios tautos, t.y. rinkėjų, 
sovietiniuose genuose, kurių 
neįstengė suvirškinti atsirandančios 
pilietiškumo bakterijos. Argi dar 
galima rasti kvailesnių rinkėjų už 
lietuvius, šokinėjančius nuo vieno 
kraštutinumo prie kito ir 
balsuojančius ne už konkrečius 
darbi , s, o už gražius pažadus ir 
tuščiavidurius politikus?

Ziniasklaida ir politiniai 
priešininkai raupsuotaisiais padarė 
konservatorius, nors Andriaus 
Kubiliaus vyriausybė buvo pati 
kompetentingiausią ir turinti 
daugiausia politinės valios per 
Nepriklausomybės dešimtmetį. 
Ziniasklaida padėjo pūsti 
spalvotus burbulus iš Paulausko ir 
Pakso populiarumo. Ar ji tai darė 
tyčia, pagal politinį užsakymą, ar iš 
nenuovokumo, - į šį klausimą 
atsakys tik istorija. Bet žmonės jau 
užmiršo, kaip dūsavo 
A.Brazauskas, užleisdamas 
kandidato į prezidentus vietą 
A. Paulauskui. Kažkas jam tada 
liepė taip daryti. Tas Kažkas dabar 
A.Brazauską stumia į premjerus, 
verčia stabdyti “Williamso" ir 
JUKOS bendradarbiavimo sutartį.

Vėliau gali įsakyti atsisakyti 
integravimosi į NA TO ir liepti 
integruotis kur nors arčiau į Rytus. 
Tas Kažkas jam galbūt liepė 
slapčia skristi į Maskvą neva pas 
seną bičiulį. O kas uždraus 
žmonėms galvoti, kad Brazauskas 
skrido nurodymų gauti, kaip senos 
bičiulystės laikais, kai naudingi 
sandėriai būdavo aptariami ne 
posėdžių salėse, o alučiu 
kvepiančiose pirtelėse?

Krizė užgimsta ne valstybės 
valdymo klaidose, o mūsų 
smegenyse ir gyvenimo būde. 
Valdžių kaita yra tik kraštutinė tos 
krizės išraiška. Kol žmonės 
neišmoks galvoti ne pilvu, o 
smegenimis, tol lengvabūdiškai 
balsuos už spalvingus muilo 
burbulus, atstumdami tuos, kurie 
geba susitelkti strateginiams 
pokyčiams ir reformoms. 
Norėdama būti saugi ir turtinga, 
minia, deja, daro viską, kad tokia 
nebūtų, nes renkasi valdžią, kuri 
linkusi žmones palikti skurdžiais. 
Atminties anemija yra didelė, nes 
užmirštami netolimi įvykiai. Krizę 
vis iš naujo užprogramuoja nauja 
valdžia, "nauja "politika, nauja 
koalicija. Vargu ar greit sulauksim 
ramesnių irsotesnių laikų, kurių 
visi taip trokšta, nesuprasdami 
giluminių krizės priežasčių.

a
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Laikas ir idėjos

Valdžios ir visuomenės 
dialogas

Iš Lietuvos Respublikos Prezidento 
Valdo Adamkaus metinio pranešimo Seime 

2001 m. balandžio 19 d.

Apie užsienio politiką, švietimą ir kultūrą

Dutūkstantųjų metiniame pra
nešime pabrėžiau būtinybę Lietuvai 
nuosekliai laikytis pasirinkto euro- 
atlantinės integracijos kelio, pradėtų 
reformų krypties ir iškėliau naujos 
politikos poreikį. Jos paskirtis - 
įveikti atotrūkį tarp visuomenės ir 
valdžios, atkurti bendro kryptingo 
veikimo galimybes.

Tąsyk tokioms mano nuosta
toms pritarė ir reformistinė Andriaus 
Kubiliaus Vyriausybė, ir centro po
litinės jėgos, kurios kartu su naujo
mis partijomis ėmė telktis į vadina
mąjį naujosios politikos bloką. Tačiau 
iki Seimo rinkimų nuosekliau atsi
naujinti neįstengė nei valdžioje, nei 
opozicijoje buvusios parlamentinės 
partijos. Tiesa, kairiąsias jėgas es
mingai sustiprino jų vienijimasis.

Tuo metu naujosios politikos 
šūkio telkiamos partijos nepajėgė iki 

galo išryškinti bendrų veiklos prin
cipų, parengti aiškios veiksmų pro
gramos, suburti neabejotinai stiprią 
komandą. Vis dėlto rinkimuose Lie
tuvos piliečiai iškėlė naujas politines 
jėgas. Regis, su jomis savo lūkesčius 
labiau siejo iniciatyvioji visuomenės 
dalis, ypač jaunimas, savarankiško 
verslo ėmęsi žmonės. Taigi Seimo 
daugumai suteikti įgaliojimai spar
tinti užsitęsusias reformas. Kita ver
tus, naujoji parlamentinė dauguma 
nėra gausi.

Koaliciją sudarančios partijos 
nėra stiprios. Kol kas joms akivaiz
džiai stinga valdymo patirties, veiks
mų kryptingumo ir nuoseklumo. 
Kartais atrodo, kad stinga ir atsako
mybės už tautos joms patikėtus vals
tybės reikalus. Nauji politikai patys
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Laikas ir idėjos

savaime jokiu būdu dar neužtikrina 
naujos politikos.

Tačiau žmonės, šiandien atėję Į 
valdžią, negali susitaikyti su tuo, kas 
šiandien vyksta mūsų visuomenėje. 
Kontrastai per daug dideli. Mėnesius 
pašalpų nesulaukia nepajėgiančios 
vaikų išmaitinti motinos, be atlygi
nimų gyvena mokytojai, užsidirbtų 
pinigų negali atgauti žemdirbiai ir 
įmonių darbininkai. Ir tuo pačiu me
tu - didžiules išeitines išsimoka dėl 
prastos tarnybos turėję pasitraukti 
pareigūnai, po teismus neuždirbtų 
tūkstančių ieško prokurorai ir poli
cijos komisarai, naujas mašinas už 
mokesčių mokėtojų lėšas perkasi 
nauji merai. Tai skaudina. Tai verčia 
reikalauti paprasčiausio teisingumo. 
Šių kontrastų akivaizdoje visi val
džioje esantys - ir pozicija, ir opozi
cija - privalo įveikti senų, nuo tikro
vės atitrūkusių politinių žaidimų 
inerciją ir sutelkti jėgas realioms 
krašto problemoms spręsti.

Šiuo metu visuomenės svarsty
muose tarsi ryškėja dvi skirtingos 
nuostatos, sykiu - ir dvi skirtingos 
Lietuvos raidos vizijos.

Viena jų žmogaus gerovę sieja 
su jo savarankiškumu, iniciatyva, lais
ve. Kita - su valdžios globa. Pasirin
kimas tarp šių nuostatų yra esminis, 
lemtingas. Todėl svarbu, kad pasi
rinktume remdamiesi ne tarybinių 
laikų stereotipais, ne dabartiniais 
jausmų proveržiais, bet išmintingai 
pasvėrę alternatyvas.

Didelė dalis Lietuvos žmonių 

gyvena kai kurių politikų populizmo 
sukurtoje nerealių lūkesčių tikrovė
je, gyvena manydami, kad visas jų pro
blemas privalo išspręsti valdžia. Tai 
itin pavojinga visuomenės būsena. Jai 
esant, sunkiai įmanomi racionalūs 
valdžios veiksmai. Jei politinės jėgos 
ją ir toliau dirbtinai palaikys, vargu 
ar išvengsime rimtų socialinių sukrė
timų. Todėl kartoju: turime mokytis 
gyventi čia ir dabar, ne bėgdami nuo 
tikrovės, bet grumdamiesi su jos sun
kumais. Šiuo atveju įsidėmėtini iš 
Rygos kilusio smuikininko Gidono 
Kremerio žodžiai, pasakyti apie jau
nuosius pokomunistinių Baltijos ša
lių muzikus, bet taikliai nusakantys 
ir bendro mūsų mentaliteto ypatu
mus. Pasak jo, mums būdingas “tam 
tikras grojimo nevalyvumas - visą lai
ką kažko neužbaigti, neišmokti, iki 
galo neapgalvoti: esame linkę mąsty
ti apie didžiules problemas ir manyti, 
kad suprantame jas geriau už kitus, o 
kai reikia paprasto dalyko - kažką 
padalyti labai tiksliai ir labai tobulai, 
paaiškėja, jog nesugebame pasiekti 
aukštos kokybės ir imame atrodyti 
provincialiai”. Mums išties būtinas 
pedantiškas pradėtų darbų, pradėtų 
reformų nuoseklumas. Mūsų politi
kai turi imtis kasdienių visuomenės 
problemų - nebevynioti jų į pakilią 
retoriką, nedangstyti politiniais šū
kiais. Šiandien valdžios ir visuome
nės dialogas gali būti atkurtas tik tie
sos ir bendrai gerovei skirtų konkre
čių darbų pagrindu.

Šiandien galime tvirtai teigti, 
kad, nepaisant Seimo rinkimus lydė
jusių nuogąstavimų, naujoji Vyriau-

6 Į LAISVĘ- liepa/2001
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Laikas ir idėjos

sybė, užsitikrinusi opozicijos paramą, 
nuosekliai tęsia Lietuvos užsienio 
politiką. Jos kryptys seniai apibrėž
tos: tai integracija į Europos Sąjungą 
bei NATO ir gerų kaimynystės san- 
tykiųjMėtra.

Šiuo metu jau ne tik Lietuvoje, 
bet ir užjos sienų vis aiškiau supran
tama: mūsų valstybės saugumas bus 
užtikrintas, tik mums įstojus į NA
TO ir Europos Sąjungą. Taigi per pas
taruosius metus atsidūrėme naujoje 
tikrovėje: joje mūsų priimtas spren
dimas jungtis į euroatlantines struk
tūras jau yra visuotinai pripažįstamas 
kaip esminis savarankiškos valstybės 
apsisprendimas. Ši nauja tikrovė su
teikia Lietuvai kur kas daugiau sta
bilumo nei iki šiol. Kita vertus, pa
saulis, į kurį jungiamės, yra ypač di
namiškas. Jis pats greitai keičiasi. To
dėl turime suvokti: tolesnės struktū

rinės permainos, spartus Lietuvos 
modernizavimas yra neišvengiamas. 
Jis būtinas, jei iš tiesų siekiame savo 
visuomenės ir valstybės stabilumo.

Mūsų pasirinktų euroatlantines 
integracijos ir geros kaimynystės tiks
lų šiandien turime siekti glaudžiai 
bendradarbiaudami su Baltijos jūros 
valstybėmis, dar labiau stiprindami 
strateginę partnerystę su Lenkija, ak
tyvindami diplomatinę veiklą Jung
tinėse Amerikos Valstijose bei Euro
pos Sąjungos valstybėse. Nėra abejo
nių, kad tolesnę pasaulio tvarkos at
eitį šiuo metu stipriausiai įtakos stra
teginis Jungtinių Valstijų ir Europos 
Sąjungos bendradarbiavimas. Esu 
tikras, kad į šį pasaulio traukos lau
ką gali, privalo įsiterpti ir mūsų vals
tybė - dar plačiau atverdama savo rin-

►

Prezidentas V. Adamkus žvelgia į Lietuvos ateitį. Antano Varankos nuotrauka
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Laikas ir idėjos

kas Vakarų investicijoms. Tai suteik
tų Lietuvai didesnės tarptautinės 
svarbos ir padėtų mūsų tautai užsi
tikrinti saugesnę egzistenciją.

Jungtinės Valstijos yra ir išliks 
įtakingiausia pasaulio valstybė. Ji 
siekia ginti bendrus demokratinio 
pasaulio interesus: taiką ir stabilu
mą, žmogaus teises, demokratijos 
principus bei rinkos ekonomikos 
plėtrą. Esu tikras: Lietuvos tikslai - 
tie patys. Todėl dialogas su Vašing
tonu mums esmingai svarbus.

Kartu norėčiau aiškiai pasaky
ti: Lietuva nesiekia patekti į Ameri
kos Įtakos sritį, ieškodama priešprie
šos Rusijos ar kitų valstybių įtakos 
zonoms. Tai būtų klaidingas mūsų 
siekių vertinimas. Klaidingas, nes 
euroatlantinė integracija nėra atsva
ra Rusijai. Euroatlantinė integraci
ja - tai buvimas bendrų vertybių erd
vėje. Jis prieš nieką nenukreiptas. 
Esu įsitikinęs, kad Lietuvos narystė 
NATO nesilpnina Rusijos saugumo. 
Priešingai: mūsų narystė tik sustip
rins saugumą ir stabilumą erdvėje, 
kurioje gyvename mes ir kurioje sa
vo interesų turi ir Europa, ir Rusija, 
ir Amerika.

Esu įsitikinęs, kad ne užsienio 
karinės grėsmės šiandien kelia di
džiausią pavojų Lietuvos saugumui, 
bet galimas mūsų pačių ekonominis 
ir socialinis atsilikimas. Jis tik di
dėtų, jei liktume užsivėrę Europai 
ir pasauliui. Nedidelio krašto atsi
vėrimas pasaulio įtakoms neišven
giamai sudėtingas ir skausmingas. 

Tačiau jau šiandien turime gerų Lie
tuvos atvirumo patirčių. Strateginė 
partnerystė su Lenkija, kuriai taip 
pat netrūko skeptikų, tapo vienu 
svarbiausių praėjusio dešimtmečio 
Lietuvos diplomatijos pasiekimų.

Vis svarbesnis pasaulio politi
kos veiksnys - besivienijanti Euro
pa. Derybas dėl stojimo į Europos 
Sąjungą pradėjome vėliau nei dau
gelis kitų Vidurio Europos valsty
bių, tačiau sparčiai vejamės šalis 
kandidates. Kartais pasigirsta prie
kaištų mūsų Vyriausybei, neva ji iš
sikėlė pernelyg ambicingą tikslą - 
pasiekti Europos Sąjungą su pirmą
ja kandidačių banga, ir už tai mo
kanti per didelę kainą - neginanti 
savo piliečių interesų. Tačiau ar iš 
tiesų siekdami Lietuvą kuo skubiau 
įtraukti į Europos Sąjungą išduoda
me Lietuvos interesus?

Gal vis dėlto geriau Europos 
Sąjungoje atsidurti pirmiems, o ne 
paskutiniams? Šiandien norėčiau 
dar sykį pabrėžti tai, ką jau ne kartą 
esu sakęs: visos reformos, kurias už
sibrėžėme įgyvendinti prieš stoda
mi į Europos Sąjungą, yra daromos 
mūsų pačių labui, o ne dėl to, kad to 
reikalauja Europos Sąjunga. Argu
mentą - “to nori Briuselis” - apskri
tai siūlau išmesti iš politinio žody
no: priimdami bet kurį politinį 
sprendimą, visų pirma turime atsa
kyti, ko reikia mums patiems.

Rūpindamiesi krašto gynyba, 
turime laikytis patvirtintos Lietuvos 
gynybos strategijos: privalome būti 
maksimaliai pasirengę apsiginti pa
tys, būti pasiruošę priimti užsienio
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partnerių paramą ir turėti galimy
bių vykdyti atgrasymo politiką. La
bai svarbu vykdyti įsipareigojimus 
mūsų euroatiantiniams partneriams.

Ypač reikia atkreipti dėmesį į 
racionalesnį lėšų panaudojimą, ap
sispręsti dėl oro ir jūrų pajėgų plėt
ros perspektyvų. Problemiškas išlie
ka gynybos projektų ilgalaikio finan
savimo stabilumas. Vis dėlto kei
čiantis vyriausybėms, perimamumas 
nėra užtikrinamas taip sklandžiai, 
kaip norėtųsi. Tačiau visos diskusi
jos turi baigtis laiku padarytais 
sprendimais. Štai dėl karo laivyno 
dislokavimo vietos bergždžiai gin
čijamasi jau kelerius metus.

Projektuodami šiandien savo 
gyvenimą kartu su Europos Sąjun
gos ir NATO šalimis, neturime pa
miršti vieno esminio dalyko. Euro
pa vienijasi ne tik bendrų rinkų, bet 
ir bendrų vertybių pagrindu. Todėl 
ir mūsų euroatlantinė integracija nė
ra ir nebus, kaip kartais atrodo, vien 
atskirų teisinių, ekonominių, socia
linių klausimų sprendimas. Ji susi
jusi su gilumine mūsų nuostatų, ver
tybių, gyvenimo supratimo kaita. 
Prieš trejetą metų keldamas laisvo 
žmogaus, atviros visuomenės, stip
rios valstybės siekius, suvokiau juos 
kaip būtiną Lietuvos modernizavi
mo, Lietuvos vakarėjimo pagrindą. 
Manau, kad Šiuo metu šie siekiai 
tampa dar svarbesni, jų tarpusavio 
priklausomybė - dar akivaizdesnė. 
Metas suprasti paprastą tiesą: nei 
stipri demokratinė valstybė, nei vi
suomenės gerovė neįmanoma be sa
varankiškų ir iniciatyvių piliečių. 

Juk šią gerovę kuria ne valdžia, bet 
patys žmonės - verslo, švietimo, 
mokslo ir kitose srityse dirbantys 
žmonės.

Ne materialinių vertybių gau
sinimas, bet intelektualinė kūryba ir 
žiniomis grindžiama veikla jau ve
da ir vis aktyviau ves į priekį dabar
tinę visuomenę. Lietuva negali likti 
šių permainų nuošalėje, negali likti 
tik atsilikusia naujovių vartotoja. Jau 
šiandien žinių visuomenės, sykiu ir 
žinių ekonomikos bei elektroninės 
valdžios kūrimą privalome laikyti 
strateginiu valstybės uždaviniu. Jam 
įgyvendinti reikia tvirtos mokslo, 
švietimo, verslo ir valdžios sąjun
gos, bendrų visų pastangų.

Šiuo metu greta, tačiau beveik 
nesusieidamos gyvena tarsi dvi Lie
tuvos. Laikas šiandien atsigręžti ir j 
jauną ir iniciatyvią Lietuvą, kol ši 
dar neišsivaikščiojo po pasaulį. Val
džia privalo stiprinti ir ją, nes ne kas 
kitas, o tik ji galės padėti ištraukti iš 
skurdo ir apatijos vargstančią Lietu
vos dalį.

Pastaruoju metu netrūksta ge
rų ženklų, rodančių spartesnę žinių 
visuomenės raidą. Lietuvoje daugė
ja kompiuterių ir darbo vietose, ir 
namuose. Greičiau nei bet kada au
ga interneto vartotojų skaičius. Tai 
sveikintinos, bet toli gražu nepakan
kamos permainos. Vyriausybė šioje 
srityje privalo imtis kur kas dides
nės iniciatyvos, nuo žinių visuome
nės strategijų rašymo metas pereiti 
prie konkrečių veiksmų. Visų pir-
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ma būtina kuo greičiau integruoti 
bei susisteminti chaotiškai tvarky
tas valstybės duomenų bazes ir im
tis šiuolaikinio jų valdymo. Kitas 
neatidėliotinas žingsnis - jau šiemet 
pradėti teikti piliečiams bent dalį 
valstybės paslaugų interneto tinklais 
ir tokių paslaugų ratą nuolat plėsti.

Kuriant elektroninę valdžią 
privalu laiku žengti ir trečią žingsnį 
- užtikrinti kiekvieno piliečio teisę 
į internetą. Tai galime padaryti spar
čiau kompiuterizuodami bibliote
kas ir mokyklas, atverdami pilie
čiams jau turimas kompiuterių kla
ses, numatydami palankius kreditus 
ar mokesčių lengvatas privačioms 
interneto kavinėms bei svetainėms 
steigti, asmeniniams kompiuteriams 
pirkti.

Lietuvos modernizavimas, kar
tu ir laisvo tautos gyvenimo perspek
tyvos šiandien priklauso nuo švieti
mo ir mokslo plėtotės. Išsilavinimas 
tampa būtina tiek asmens, tiek tau
tos savarankiškumo, tiek asmens, 
tiek tautos gyvenimo sėkmės sąlyga.

Noriu atkreipti dėmesį į grės
mingą tendenciją: per laisvės de
šimtmetį gerokai sumažėjo mieste, 
bet padaugėjo kaime gyvenančio jau
nimo. Čia jo daugiausia - ir be kva
lifikacijos, ir be darbo. Pirmiausia, 
Vyriausybė nedelsdama privalo su
kurti valstybinį Lietuvos vaikų re
gistrą. Antra, per porą metų turime 
sukurti visuotinio priešmokyklinio 
ugdymo sistemą. Skirtingose šeimo
se augantys mūsų vaikai privalo gau

ti vienodas mokymosi starto galimy
bes. Trečia, visose bendrojo lavini
mo mokyklose būtina vaikams už
tikrinti socialines mokymosi sąly
gas. Turime iki galo sutvarkyti mo
kinių vežimo į mokyklas reikalus. 
Dalį šiandien pašalpomis išdalijamų, 
bet ne visada vaikus pasiekiančių lė
šų galėtume skirti vaikams tiesiogiai 
per mokymosi įstaigas - maistui, 
drabužiams, mokymo priemonėms. 
Didesnėse mokyklose kuo greičiau 
turi pradėti dirbti socialiniai peda
gogai. Ketvirta, bendrojo lavinimo 
mokyklose turime duoti žinių ir ge
bėjimų, reikalingų savarankiškam 
jauno žmogaus gyvenimui: turime 
suteikti tvirtus šiuolaikinio pilietiš
kumo pagrindus, visuotinio ekono
minio ir kompiuterinio raštingumo 
pradmenis. Per porą metų reikia pa
siekti, kad Lietuvos mokyklose vie
nu kompiuteriu naudotųsi dešimt 
mokinių, kad visose mokyklose bū
tų teikiamos kokybiškos profesinio 
konsultavimo paslaugos.

Penkta, turime iš esmės sustip
rinti šalies aukštojo mokslo sistemą. 
Praėjusio amžiaus Lietuvą gynė lie
tuviškos pradžios mokyklos ir gim
nazijos, šio amžiaus Lietuva remsis 
universitetais ir kolegijomis. Todėl 
būtina gerinti sąlygas studijuojan
čiam jaunimui. Jau šiemet reikia su
kurti realiai veikiančią, visuotinę 
studijų kreditavimo sistemą. Turime 
nuosekliai plėsti kolegijų tinklą, au
ginti provincijos universitetus. Per 
trejetą metų Lietuvos studentų skai
čius gali viršyti 100 tūkstančių: tuo
met pagal studentų skaičių, tenkan-
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tį dešimčiai tūkstančių gyventojų, 
pasivytume Skandinavijos šalis.

Tačiau ne mažiau svarbu užtik
rinti aukštesnę studijų kokybę. Ar
timiausiu metu būtina atnaujinti 
studijų programas, atsisakyti atgyve
nusių, plėsti perspektyvias, ypač su 
naujomis technologijomis susijusias. 
Kaip rodo sociologinės apklausos, 
beveik 80 nuošimčių aukštųjų mo
kyklų absolventų, atėję į darbo rin
ką, pasigenda praktinio profesinio 
pasirengimo. Didelė dalis pripažįs
ta, kad studijų metu pakankamai ne
išmoko nei užsienio kalbų, nei dirbti 
su kompiuteriu. Šešta, būtina siekti 
efektyvios mokslo, studijų ir verslo 
sąveikos.

Pagaliau turime Lietuvoje pri
pažinti humanitarinių ir socialinių 
mokslų svarbą tautos kultūrai ir de
mokratinei mūsų gyvensenai. Absur
diška, kai tautos mokslo administ
ratoriai, remdamiesi pačių susikur
tomis taisyklėmis, nelaiko mokslu 
tautos kultūrai reikšmingiausių hu
manitarinių darbų: Didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno, Dainyno, Lietuvos 
Metrikos, Lietuvos Statuto rengimo. 
Ne mažiau absurdiška, kai viena 
Lietuvos ministerija išlaiko iš biu
džeto kelis agrarinius institutus, o 
kita iš to paties biudžeto steigia ir 
finansuoja viešąsias įstaigas žemės 
ūkio tyrimams atlikti ir žemdir
biams konsultuoti.

Ir septinta, per artimiausius 
metus privalome sukurti šiuolaiki
nę suaugusiųjų mokymosi sistemą. 
Tai būtina priemonė nedarbui ir 
skurdui mažinti. Kartu - ir būtina 

sąlyga žinių visuomenei rastis bei 
egzistuoti.

Mūsų partijoms gerokai stinga 
to, ką Vytautas Kavolis vadino kul
tūriniu liberalizmu, - atvirumo kitoms 
ideologijoms ir pažiūroms, mokėji
mo nuo idėjų kovos pereiti prie idė
jų sąveikos. Šiuolaikinei demokra
tijai tokios partijų savybės būtinos. 
Tik nereikia jų tapatinti su politi
niu cinizmu ir pažiūrų neturėjimu.

“Mes - Lietuva”, - su tautiniu 
pasididžiavimu tardavo Didžiosios 
Kunigaikštystės bajorai. Ryžkimės 
pagaliau ir šiandien garsiai sau pa
sakyti: mes - Lietuva.

Mes, Lietuva, atkūrėme savo 
valstybę, sugrįžome į civilizuotą pa
saulį, esame pajėgūs jame gyventi ir 
susikurti savo bei vaikų gerovę čia, 
savo tėvynėje. Nes mus gali jungti, 
mus jungia ne prievarta ir neapykan
ta, bet laisvė ir išjos kylantys tarpu
savio įsipareigojimai.

1863 metų sukilėlio bute per 
kratą buvo rastas “Lietuvių katekiz
mas”. Jame į klausimą: “Kas yra lie
tuvis?” atsakoma - “Tas, kas tiki lais
ve ir laikosi Statuto”. Matyt, taip į 
šį esminį klausimą turėtume atsaky
ti ir mes, laisvi laisvos žemės žmo
nės.
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Šių metų gegužės 11 d. Bratislavoje buvo surengta konferencija “Nau
jos Europos demokratijos: vadovavimas ir atsakomybė". Konferencija - 
tąsa pernai Vilniuje organizuotos panašios konferencijos, kurioje dalyvavo 
valstybės, kandidatuojančios į NATO. Šiemet joje dalyvavo ir Kroatija. 
Konferencija Bratislavoje buvo surengta premjerų lygiu. Iš Lietuvos joje 
dalyvavo Rolandas Paksas. Rudenį tokia konferencija - tik prezidentų ly
giu - numatoma Sofijoje.

Čia spausdiname Čekijos Respublikos Prezidento Vadavo Havelo 
kalbos Bratislavos konferencijoje santrauką; drauge prisimename kitą svar
bų renginį, vykusį gegužės 27-31 dienomis Vilniuje, - NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesiją. Joje, be kitų svarbių dalykų, buvo kalbėta ir 
Baltijos valstybėms svarbiu klausimu, kurį lietė VHavelas žemiau pateik
tame tekste. Taip pat spausdiname p. Algio Raulinaičio atsiųstą JAV 
senatoriaus Jesse ’o Helmso laišką Amerikos baltų laisvės lygos pirminin
kui Avo’ui Piirisildui.

Lietuvos vaikai supranta, kas yra NATO.
Vytauto Ylevičiaus nuotrauka
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Vaclavas Havelas 
apie ateities pasaulį

“Čekijos Respublikoje, - tikriau
siai ir daugelyje Vidurio, Rytų ir Pietų 
Europos šalių, kurios išsivadavo iš ko
munizmo, - dažnai sakoma, kad mes 
priklausome arba norime priklausyti 
Vakarams; kad mes puoselėjant tas 
pačias vertybes ir per ilgą savo istoriją 
netgi pagelbėjom jas suformuoti; kad 
mūsų susijungimas su Vakarais buvo 
nutrauktas jėga, iš dalies su tyliu Va
karų pritarimu, todėl Vakarus saisto 
prievolė - padaryti viską, kas tik yra jų 
galioje, kad mes greitai sugrįžtume prie 
savo kamieno. Mums neatrodo, kad 
tai yra tiktai mūsų tautoms priklausan
tis teisingumas arba atlygis už tai, kad 
Vakarai kadaise dalyvavo Europos pa
dalijime. Be to, tai yra gyvybinis pačių 
Vakarų interesas, nes bet koks bandy
mas išlaikyti nuolatinį padalijimą ne
išvengiamai turėtų tragiškų padarinių 
ateičiai. ”

Tokiomis mintimis pradėjęs sa
vo kalbą, Vaclavas Havelas klausia, ką 
šiame kontekste reiškia žodis “Vaka
rai”. Geografine, politine ir kultūrine 
prasme Europa buvo padalyta j “Ry
tus” ir “Vakarus” todėl, kad ją persky
rė komunizmas. Sovietų valdžia So
vietų Sąjungoje ir satelitiniuose kraš
tuose pajungė žmones bei tautas dva

sinei ir fizinei priespaudai, tamsumui, 
tuščiam monumentalizmui ir atsiliki
mui, oficialiai pristatomam kaip pa
žanga. Toks didelis kontrastas demo
kratiškų Vakarų kultūrai ir gerovei lei
do susidaryti vaizdą, kad Vakaruose 
viešpatauja gėris, o Rytuose - blogis.

Vaclavo Havelo vizijoje “Vaka
rai” turėtų vėl tapti moraliai neutra
liu pasauliu. Tai reikštų ne daugiau 
kaip aiškiai apibrėžtą šiuolaikinio pa
saulio regioną. Kol “Rytai” ženklins 
peiktiną, o “Vakarai” - pagirtiną įvaiz
dį, bus sunku kurti naują pasaulį, pa
grįstą lygybe. Niekas neturi būti a prio
ri aukštesnis...

Komunizmo žlugimas kartu bu
vo ir dviejų polių padalijimo pabaiga. 
Visa tai įpareigoja mus siekti radika
liai naujo mąstymo apie ateities pa
saulio tvarką. Viena iš svarbiausių or
ganizacijų pasaulyje šiuo metu yra NA
TO. Mes žinome, kad jis buvo sukur
tas tam, kad apsaugotų Vakarus nuo 
sovietuos plitimo ir sustabdytų komu
nizmą. Sis Aljansas jau įvykdė savo už
duotį. Šaltasis karas ir Varšuvos Pak
tas dingo istorijos migloje. Todėl dau
gelis žmonių klausia: “Kokia yra da
bartinė NATO buvimo priežastis?”
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Atrodė, kad NATO irgi turėtų išnyk
ti, kai išnyko sovietų hegemonija. Tad 
gal reikėtų kurti naują Pan-Europos 
organizaciją kaip jungtinę pastangą, 
kad Vakarų demokratijos ir pokomu
nistinės tautos darniai bendrautų? Bet 
tai nebūtų realu. Vienintelė išeitis bū
tų pakeisti NATO - tvirtą ir laiko iš
bandytą organizaciją, laipsniškai ją 
praplečiant. NATO pripažino naujus 
savo uždavinius ir priėmė tris buvu
sio Varšuvos Pakto šalis. Taigi NATO 
pradeda keistis: iš pasaulinės gynybos 
organizacijos virsta regionine apsau
gos tarnyba. Tai vienas iš daugybės 
komponentų daugiasluoksnei ateities 
pasaulio tvarkai.

Kokie turėtų būti NATO ir Ru
sijos santykiai ateityje? Kartais pasi
girsta nuomonių, kad reikėtų Rusijai 
pasiūlyti tapti NATO nare, antraip ji 
gali jaustis esanti diskriminuojama. 
Vaclavas Havelas neįsivaizduoja tokio 
Aljanso, kuriame dalyvautų ir Rusija 
- didžiulė Eurazijos valstybė, visados 
vaidinsianti specifinį vaidmenį pasau
lio politikoje. Be to, absoliučiai visas 
šalis suliejus į NATO susidarytų ne
aiškus vaizdas - net nežinotume, kur 
prasideda ir kur baigiasi šio Aljanso 
ribos. Naujajame politikos žaidime 
Rusija galėtų būti partnerė. Irtai būtų 
teisingas NATO ir Rusijos santykis.

Tačiau Rusijai nuolat kelia neri
mą NATO buvimas ir organizacijos 
plėtra Rytų kryptimi. Atrodo, jog Ru
sija neįsisąmonina naujų NATO už
mojų ir fakto, kad reikia pamiršti se

ną priešiškumą ir tapti partneriais. 
Antra priežastis būtų tai, kad Rusijai 
vis dar neaišku, kas priklauso jos val
doms ir kas yra už jų ribos. Pavyzdžiui, 
tiesiog absurdiška, kad tokią didelę ir 
galingą šalį gali įbauginti galimybė 
trims mažoms demokratinėms Balti
jos valstybėms, esančioms jos artumo
je, įstoti į regioninę grupuotę, kurios 
ji nekontroliuoja.

“Ne taip kaip Vakarų politikai, 
kurie nenuoširdžiai lenkiasi Rusijai dėl 
tariamo taikos ir draugystės labo, aš 
tikiu, kad draugystei su Rusija būtų 
naudingiausia, jeigu mūsų elgesys bū
tų kaip lygaus su lygiu, kad tiesa, net ir 
nemaloni, kaip dažnai tiesa esti, būtų 
pasakyta tiesiai jai / veidą. Mano tvirtu 
įsitikinimu, Rusija neužsitamauja, kad 
mes elgtumės su ja tarsi su raupsuo
tuoju, invalidu arba vaiku, kuriam rei
kia specialios priežiūros ir kurio užgai
dos, kad ir kokios pavojingos jos bū
tų, turi būti suprastos ir toleruojamos. ”

Toliau Vaclavas Havelas paliečia 
sienų temą, kuri tiesiogiai užkliudo 
klausimą: kur yra rytinis Vakarų pa
kraštys, taigi ir rytinė NATO siena? 
Kitaip tariant, tai yra trijų Baltijos ša
lių galima narystė: bene svarbiausias 
klausimas šiuo metu, liečiantis NA
TO ir Rusijos santykius. Baltarusija 
nerodo noro įstoti į NATO, o Ukrai
na, matyt, nori išlaikyti nepriklauso
mą poziciją, kuri yra garantuota su
tartimis su NATO ir su Rusija.

“Tačiau Baltijos šalys aiškiai pa
reiškia, kad - ne tik geografiškai, bet ir 
per savo istoriją ir kultūrą - jos save 
laiko Vakarų dalimi ir todėl turi būti-
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niausią interesą įsijungti į NATO. Mes 
visi žinom, kad prieš karą jos buvo ne
priklausomos valstybės ir Sovietų Są
junga aneksavo jas jėga, pasirėmusi 
nusikaltėlišku Ribbentropo-Molotovo 
paktu. Aš negaliu suprasti, kodėl šioms 
trims valstybėms negali būti pasiūlyta 
narystė kaip galima greičiau, juoba 
kad jos smarkiai dirba, idant būtų tam 
pasirengusios. Nuolaidžiauti kažko
kiems geopolitiškiems arba geostrate- 
giniams Rusijos interesams arba gal 
vien tik jos susirūpinimui savo prestižu 
būtų blogiausias dalykas, ką Aljansas 
galėtų šiuo atveju padaryti. Tai prilygtų 
Ribbentropo-Molotovo pakto sugrąži
nimui, patvirtinant  jo legalumą, pripa
žįstant Rusijos teisę apsitverti “cordon 
sanitaire” arba savųjų interesų sfera, 
kitaip dar vadinama “artimuoju užsie
niu ”. Trumpai tariant, iš naujo pripa
žįstant senąjį pasaulio ir tautų padali
jimo principą, nepaisant tautų valios. 
Tai būtų iš tikro paneigimas pagrindi
nės Vašingtono Sutarties koncepcijos, 
svarbiausio NA TO organizacijos do
kumento, tai yra: įsitikinimo, kad de
mokratiški Euroatlanto regiono kraš
tai turi teisę laisvai pasirinkti būdą, ku
riuo jie nori apsaugoti savo laisvę, ir 
kad Aljansas turėtų būti jiems pasie
kiamas, jeigu jie renkasi kolektyvinę gy
nybą. Nedaug liko laiko: tolesnis del
simas įstojimą šiems kraštams pada
rys sunkesnį. Todėl aš tikiu, kad pa
kvietimas jungtis į Aljansą turėtų būti 
jiems pateiktas kitame NATO viršū
nių susitikime Prahoje.

Yra ir kita priežastis griebtis šio 
žingsnio. Atsisakymas pakviesti šiuos 

kraštus vien atsižvelgiant į Rusijos jaus
mus arba į strateginius Kremliaus pla
nus galiausiai būtų pripažinimas, kad 
Rusijos baimė dėl NATO plėtros į tris 
Baltijos valstybes yra pamatuota ir kad 
NA TO iš tikro slepia agresyvius ar im
perialistinius antirusiškus ketinimus. ”

(j erbiamas p. Piirisildai,

Jaučiuosi labai pagerbtas man 
paskirtu Baltų laisvės žymeniu. Ap
gailestauju, kad negalėsiu asmeniškai 
jo priimti per Amerikos Baltų laisvės 
lygos pokylį Los Angeles. Šaltojo ka
ro metu buvo garbinga remti tuos, ku
rie priešinosi Sovietų Sąjungos įvyk
dytai Latvijos, Lietuvos ir Estijos oku
pacijai ir besipriešindami žuvo. Jų 
kaip nepriklausomų valstybių išliki
mas tapo istorinio atkaklumo ir pasi
ryžimo pergale.

Aš esu gerai susipažinęs su Ame
rikos Baltų laisvės lyga ir jos pasieki
mais per pastaruosius dvidešimt me
tų Amerikos-Baltų partnerystės nau
dai.

Šių trijų demokratinių valstybių 
įtraukimas į NATO tikromis narėmis 
turi būti kitas žingsnis. Aš trokštu, kad 
tai įvyktų per ateinantį Sąjungos vir
šūnių susitikimą. Aš su pasitikėjimu 
žvelgiu į nuolatines pastangas pavers
ti Amerikos-Baltijos partnerystę tuo, 
kuo ji turėtų būti jau dabar, - Sąjunga.

Jesse’as Helmsas
JAV senatorius
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Kiek Lietuvai reikia 
socializmo

LDDP ir Socialdemokratų partijos susijungimas

Pokalbio dalyviai - buvę Seimo nariai: AAkstinavičius, R.Ozolas, 
prof. ^Kubilius, žurnalistas D.Stancikas

Vytautas Kubilius. Socialdemo
kratų partija Lietuvoje turi garbingą 
istorinę praeitį. XIX amžiaus pabai
goje ji pirmoji paskelbė Lietuvos au
tonomijos ir nepriklausomybės sie
kius, o kai 1918 metais reikėjo pasi
rinkti - Lietuvai būti sovietų respub
lika ar tapti nepriklausoma šalimi, so
cialdemokratai apsisprendė už nepri
klausomybę. Bolševikams Lietuvoje 
nebuvo didesnio priešo kaip social
demokratai. Nei tautininkai, nei 
krikščionys demokratai jiems nebu
vo tokie baisūs kaip socialdemokra
tai. 1941 m. į labiausiai persekioja
mų partijų sąrašą taip pat buvo įrašyti 
socialdemokratai.

Dabar V. Andriukaičio vadovau
jami socialdemokratai paklojo raudo
ną takelį komunistams įkopti į gar
bingą tribūną, po tuo takeliu palaido
dami ir S.Kairį, buvusį socialdemo
kratų partijos vadovą bei VLIK’o pir
mininką, ir profesorių A.Žvironą, ku
ris pirmaisiais bolševikinės okupaci
jos metais buvo nuteistas ir žuvo la
geriuose. Po Antrojo pasaulinio karo 
taip susiklostė įvykiai, kad kai kurio

se Europos šalyse - Bulgarijoje ir Če
koslovakijoje - komunistai taip pat 
prarijo socialdemokratų partijas. Tas 
pat šiandien vyksta ir Lietuvoje, kai 
LDDP, buvę komunistai, įteisino sa
vo partiją kaip socialdemokratų, taip 
atsikratydami atgailos ir apsivalymo 
būtinybės. Šis dalykas labai paveiks 
mūsų istoriją, nes sovietinis laikotar
pis bus iškreiptas teigiant, kad Lietu
voje buvo socialdemokratinės kryp
ties komunistai, kurie saugojo nacio
nalinę kultūrą ir tradicijas. Mat iki šiol 
tikro kompartijos veiklos įvertinimo 
nebuvo, o po abiejų partijų susijungi
mo tuo sunkiau jo tikėtis. Žinoma, 
kartu keičiasi ir Lietuvos politinio gy
venimo sistema.

Sunkiai paaiškinamas fenome
nas, kad A. Brazauskas, net nedalyvau
damas praėjusiuose Seimo rinkimuo
se, pasak politologų, šiai koalicijai at
nešė 240 tūkstančių balsų! LDDP val
dymo laikotarpiu klestėjusi korupci
ja, bankų griūtis nuplaukė iš tautos at
minties kaip nuo žąsies vanduo. Tai 
mįslingas lietuvių visuomeninės są
monės ir paties A.Brazausko fenome-
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nas. LDDP visada renka taškus, pasi
naudodama socialiniais - ekonomi
niais šalies sunkumais ir atsigręžda
ma į praeitį. Žmonėms A.Brazaus- 
kas gimdo iliuziją apie tariamą sovie
tinių laikų ekonomikos stabilumą, ku
rį ir dabar tik Brazauskas galįs grą
žinti ar sutvirtinti ekonominę-socia- 
linę padėtį. Ant šio pamato ir laikosi 
naujai susikūrusi socialdemokratija. 
Dabar bet kuriuo metu ji gali paimti 
valdžią, tačiau šiuo metu tai daryti jai 
nebūtų naudinga, nes dar nebaigta sta
tyti valdymo piramidė.

Arvydas Akstinavičius priklau
so Socialdemokratijai - 2000, kuri bu
vo paruošusi užtvarą sustabdyti šį su
sijungimo su komunistais procesą. 
Nors dutūkstantininkų programa bu
vo aiški ir argumentuota, rinkėjų są
monės ji nepasiekė, rinkimų laimėti 
nepavyko.

Arvydas Akstinavičius. Planai 
jungtis su LDDP pradėjo reikštis po 
1990 m. Kovo 11-osios akto, kada kai 
kurie socialdemokratų veikėjai ėmė 
piršti nuomonę, jog LDDP yra parti
ja, kuri nusiėmė praeities naštą, suge
bėjo ryžtingai veikti Atgimimo laiko
tarpiu, transformuotis iš SSKP į 
LDDP. Tuo metu Socialdemokratų 
partija buvo dar tik kūrimosi stadijo
je, tačiau jau užmezgė ryšius su Vaka
rų socialdemokratais, ir į mūsų gretas 
atėjo nemažai žmonių, kurių atmin
tyje tebebuvo gyva garbinga šios par
tijos praeitis. Tai buvo partija, kuri 
1918 m. drąsiai skelbė Lietuvos ne
priklausomybės idėjas. Ją puošia ir žy
mių partijos veikėjų Stepono Kairio, 
Andriaus Jono Domaševičiaus ir bro
lių Biržiškų vardai. Aš kaip Socialde
mokratijos - 2000 narys didžiuojuosi 
garbinga partijos praeitimi, ryžtingais 
sprendimais, jos vadais, vedusiais Lie

tuvą į 1918 m. Nepriklausomybės ak
to pasirašymą. Garbinga Stepono Kai
rio veikla buvo ir emigracijoje, kai jis 
tapo VLIK'o pirmininku. Tuomet mū
sų socialdemokratai vadovavosi tomis 
pačiomis idėjomis, kokiomis šiandien 
vadovaujasi ir Vakarų valdančiosios 
socialdemokratų partijos.

Tos idėjos jungė ir stiprino mūsų 
partijos gretas ir, pasigirdus ketini
mams jungtis su LDDP, praėjusio de
šimtmečio pradžioje apie tai nebuvo 
nė kalbos. Tik po 1992 m„ LDDP lai
mėjus rinkimus, buvo suabejota, gal 
vertėtų šlietis prie laimėjusios parti
jos, kuri turi daugumą Seime, Vyriau
sybę ir Prezidentą. Tačiau ir tuo metu 
nugalėjo sveikas protas, politinė intui
cija, kurią patvirtino greitu laiku pra
sidėjusi “prichvatizacija”, bankų griū
tis, Vyriausybės krizė. Socialdemo
kratų pozicija buvo teisinga. Norėčiau 

| priminti, kad ne kas kitas, o Socialde- 
I mokratų partija dar 1994 m. pirmoji 

pareiškė nepasitikėjimą A.Sleževi- 
čiaus Vyriausybe, kai iki bankų griū
ties ir krizės paaštrėjimo buvo likę me
tai. Vadinasi, mūsų partijos politika 
buvo teisinga ir toliaregiška. Paskui 
jau ir LDDP pradėjo versti savo Vy
riausybę.

Daugiausia problemų Socialde
mokratų partijoje kilo po 1996 m. Sei
mo rinkimų, kuriuose, mano nuomo
ne, ji pasirodė gana neblogai - gauta 
net dvylika vietų. Manėme, kad po 
tokios sėkmės jungimosi su proma- 
skvietiškos krypties LDDP idėjos jau 
neįmanomos. Šia situacija gudriai pa
sinaudojo V.Andriukaitis, kai 1997 
m. birželio mėnesį LSDP dvidešim
tajame suvažiavime buvo įvykdytas 
partijos perversmas. Ir nuo to laiko
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buvo kryptingai einama jungimosi su 
LDDP link. Atvirai pradėta reikšti 
promaskvietiška orientacija su nacio
nalizavimo siekiais, kainų reguliavi
mu ir kitomis sovietinei santvarkai 
būdingomis idėjomis. 1997 m. Pre
zidento rinkimai, kuriuose dalyvavęs 
socialdemokratų lyderis V.Andriu- 
kaitis surinko 5 procentus balsų, dar 
labiau jį paskatino plėtoti mintį dėl 
jungimosi su LDDP, rinkimus panau
dojant kaip trampliną būsimai veik
lai. Taip V.Andriukaitis tapo kairio
jo sparno lyderiu, nes iš to jis tikėjosi 
išpešti kuo daugiau naudos. Antra 
vertus, susijungimo procesą skatino 
pati LDDP, nes jai buvo reikalinga 
vardo priedanga, kad galėtų nubrauk
ti savo istorinę praeitį, tapti Socialis
tų internacionalo nare. Mat po 1992- 
1996 m. valdymo LDDP neturėjo jo
kių galimybių patekti į Socialistų in
ternacionalą. Taip sutapo V.Andriu
kaičio ir LDDP interesai.

1999 m. susikūrė nauja partija - 
Socialdemokratija - 2000. Skilimas 
įvyko dirbtinai, nes, kol mūsų grupė 
buvo vienoje partijoje, nebuvo jokių 
galimybių šiai susijungti su LDDP Net 
ir VAndriukaičio šalininkai skeptiš
kai žiūrėjo į jungimąsi su buvusiais 
komunistais.

Šiandien šis naujasis “socialde
mokratų” junginys turi palankią po
ziciją, kurią lemia, kaip buvo minėta, 
A.Brazausko vardas. Antra vertus, ga
na daug klaidų daro socialliberalų ir 
liberalų Vyriausybė, ir dėl tų klaidų 
A.Brazausko autoritetas dar labiau 
stiprėja. Be to, A.Brazauskas yra šio 
junginio pirmininkas. Tai tik šiandien 
jų pozicija yra stipri. Ją laikyčiau 
trumpalaike todėl, kad tie rinkėjų bal

sai yra uždirbti remiantis ne pragma
tine politika, o populistine, neįgyven
dinamais pažadais. Toji nauja partija 
jau vieną kartą apgavo žmones - buvo 
pavadinta A.Brazausko koalicija, o 
paties A.Brazausko rinkimų sąrašuo
se nebuvo. Dabar provincijoje žmo
nės klausia: kaip atsitiko, kad Bra
zauskas - ne Seimo narys, mes tik už jį 
ir balsavome. Buvo balsuojama ma
nant, kad A.Brazauskas taps premje
ru. Yra nemažai šansų, kad netrukus 
naujieji “socialdemokratai” gali atei
ti į valdžią. Dabar imti valdžią jiems 
nenaudinga, ypač iki Prezidento rin
kimų, nes, paėmę valdžią, nieko ne
padarytų ir populiarumas greitai kris
tų. Tai sukomplikuotų Prezidento rin
kimus, kuriuose tikimasi išrinkti 
A.Brazauską. Atėjus A.Brazauskui į 
premjero postą, jo autoritetas gali su
šlubuoti, o tai gali pakenkti per Prezi
dento rinkimus. Naujieji yra viską ap
skaičiavę ir turi stiprią nomenklatū
rinę komandą. Į valdžią jiems būtų 
geriausia ateiti kitais metais, kai galė
tų visas kaltes suversti R.Pakso Vy
riausybei dėl nepadarytų darbų. Svar
biausia sulaukti Prezidento rinkimų 
nesusitepus valdžia, o po to bus gali
ma imti valdžią ir suformuoti A.Bra
zausko mėgiamą piramidę. Jei atsitik
tų taip, kad valdžią tektų imti anks
čiau, planuojama A.Brazauską nuo 
premjero kėdės apsaugoti.

Po susijungimo ir pats V.Andriu
kaitis atsidūrė už borto, jis savo svajo
nę tapti Prezidentu gali atidėti iki 
2008 metų, o tai, anot R. Valatkos, reiš
kia - niekada. Planuojamas šios parti
jos poskyrių atstovų (paskirtų, o ne iš
rinktų) suvažiavimas birželio mėne
sį. Narių skaičiaus santykis 2,5-1 
LDDP naudai. Suvažiavime planuo
jama palikti vieną pavaduotoją (šiuo
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metu yra du - ČJuršėnas ir V. Andriu
kaitis). LSDP atmosfera kaskart vis la
biau kaista, nes tikrieji socialdemo
kratai čia yra mažuma ir jaučiasi ap
gauti.

Nemanau ir netikiu, kad ši parti
ja yra pajėgi išvesti Lietuvą iš krizinės 
situacijos. Jie dar 1992-1996 metais 
įrodė, kaip “moka” valdyti šalį. Ne
manau, kad jie pasimokė iš klaidų ir 
galėtų valdyti kitaip. Padėti galėtų pa
keisti tik kitos partijos, kurios vado
vaujasi realia politika ir iš tikro ieško 
išeities, turi pragmatišką programą. 
Šitoji partija yra susibūrusi tik paimti 
valdžią. Kadangi naujoji LSDP orien
tuojasi į pažadus, populizmą, todėl 
anksčiau ar vėliau šis kortų namelis 
sugrius. Net patys LDDP politikai te
oretikai G.Kirkilas ir P.Gylys niekaip 
nepajėgia paaiškinti kritikuojamų 
partijos programos punktų. Tai kaip 
tokią programą galima įgyvendinti?

Įsidėmėkite, kas dabar atstovau
ja naujajai Socialdemokratų partijai - 
ne V.Andriukaitis ar A.Sakalas, o 
G.Kirkilas, C.Juršėnas, P.Gylys, 
J.Bernatonis, J.Karosas. Su jų progra
ma Lietuvos laukia sunkūs laikai.

Vytautas Kubilius. Lietuvos 
kompartija yra Lietuvos istorijos da
lis, mes negalime išbraukti to, kas bu
vo: 220 tūkstančių žmonių, kurie bol
ševikinės okupacijos metais buvo 
SSKP nariai. Negalima užginti jiems 
teisės transformuotis, įsijungti į nepri
klausomos šalies gyvenimą. Panašūs 
dalykai vyksta ir Lenkijoje, kur buvę 
komunistų partijos nariai tapo social
demokratais. Romualdas Ozolas bu
vo LKP biuro narys, ir toji transfor
macija jam pažįstama iš arti. Norėčiau 
paklausti: ar nuo pat pradžių, nuo 1990 
metų, kai visos kaltės dėl visuomenės 
suskaldymo buvo suverstos V.Lands

bergiui, nebuvo tuo pačiu metu orien
tuojamasi ir į Rytus, ir į Vakarus poli
tikoje tarp pačių partijų ir partijų vi
duje? Dabar mes akivaizdžiai mato
me, jog tokia orientacija yra realizuo
jama. Ar nereikėjo visoms blaivioms 
patriotinėms jėgoms kurti bendrą blo
ką, kuris neleistų tai rytietiškai orien
tacijai laimėti? Kitaip sakant, ar Cen
tro sąjungos pozicija nesijungti su nie
kuo prieš rytietišką orientaciją buvo 
prasminga ir naudinga?

Romualdas Ozolas. Aš abejojau, 
ar verta kalbėti apie tuos ankstesnius 
laikus. Jeigu kas paimtų 1988-1989 
m. “Atgimimo” numerius, labai aiš
kiai galėtų susipažinti, kaip buvo trak
tuojamas dalyvavimas Šąjūdyje tų 
kompartijos narių, kurie kartu buvo 
ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, ir jos 
Tarybos nariai, ir kaip mes atsidūrė
me toje LKP, netgi jos biure. Sąjūdis 
tada vadovavosi nuomone, kad visų Są
jūdyje dalyvavusių žmonių, nepaisant 
jų pažiūrų, pareiga yra atkurti nepri
klausomybę. Vasario 16-osios minė
jimo Kaune peripetijos (kurios iki šiol 
nepaskelbtos) vyko užkulisiuose. Tu
ri būti paskelbti abejonių nekeliantys 
dalykai - mūsų orientacija į nepriklau
somybę, nepaisant priklausomybės ar 
nepriklausomybės kokiai nors parti
jai... “Atgimime” yra mano paties pa
rašyta, kad biure svarstytas klausimas, 
jog dabartinė LKP narių pareiga yra 
atvesti Lietuvą į nepriklausomybę ir 
paskui paklausti tautos, ar atleidžia tai 
partijai. Jeigu neatleidžia, partija turi 
būti paleista, turi būti padarytas nuo
sprendis. Tos pozicijos aš niekada ne- 
keičiau. Ir tą poziciją Kovo 11-osios 
konferencijoje Istorijos institute dar 
kartą pakartojau, sukeldamas mūsų

►
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kolegų istorikų sumišimą ir žiniasklai- 
dos susirūpinimą, kad ekspolitikai ir 
istorikai sukėlė tiktai skandalą. O 
skandalo esmė buvo ta: atstatykime 
pagaliau tai, kas turi būti atstatyta. Tie, 
kurie buvo kompartijos nariai, jokių 
pretenzijų neturi reikšti į kokį nors 
“geruolių” statusą ir tuo labiau aiškin
ti, kaip dabar aiškina L.Šepetys, kad, 
girdi, jis irgi buvo iš tų “geruolių”, ka
dangi leido rodyti vieną ar kitą spek
taklį, supažindindavo su abstrakcio- 
nizmo reiškiniais ir t.t. Taigi buvo vos 
ne rezistentas. Buvo pasakyta aiškiai: 
jokių rezistencinių pretenzijų neturi 
reikšti tas, kas buvo komunistų parti
joje bent eilinis.

Atkuriamajame Seime mes pri
valėjome aptarti labai aiškias pozici
jas tiek komunistų partijos kaip orga
nizacijos, tiek KGB, GRU ir visų pa

našių organizacijų atžvilgiu. Deja, ši
to neįvyko. Todėl mes turime srėbti 
košę, kokią turime šiandien.

Norėčiau pasakyti, kodėl vykda
vo nuolatiniai susikirtimai su A.Bra- 
zausku, kai buvome su juo vienoje Vy
riausybėje ir kai aš buvau biure. Iš biu
ro išėjau, padavęs pareiškimą po to, 
kai A.Brazauskas kaip CK pirmasis 
sekretorius aiškiai pasakė, kad “jokių 
bylų prieš nusikaltusius kompartijos na
rtus nebus keliama, kaip kad buvo rei
kalaujama”. Mes neleidome į CK biu
rą ateiti tiems, kurie būtų varę Lietu
vos nepriklausomybės siekiams prie
šišką politiką, jei ir ne jedinstvininkų, 
bet vis dėlto ne tokią, kokios reikėtų. 
Paties Sąjūdžio buvo tai aprobuota. O 
vėliau Vyriausybėje su A.Brazausku 
buvo nuolat ginčijamasi dėl to paties: 
būtina partiją (tada jau LDDP) reor
ganizuoti iš esmės. Jeigu kas nors iš 
buvusių kompartijos narių nori daly-

Gintauto Survilos piešinys
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vauti politinėje veikloje ir Lietuvos 
Seimas nenumato kokių nors kliūčių 
jiems tai daryti, partija (jeigu ji nenori 
būti praeityje buvusios darbų tęsėja) 
turi žengti atitinkamus juridinius žing
snius, kurie atskirtųjų nuo buvusios 
kompartijos. A.Brazauskas šito neno
rėjo. Ir aš suprantu kodėl, nes taip bu
vo galima prarasti partijos struktūrų 
organizacinę bazę. Antra vertus, būtų 
netekta daugelio žmonių. Gal būta ir 
kitų priežasčių. Tai dabar nesvarbu, 
aišku tik viena, kad LDDP nebuvo iš 
naujo sukurta partija, o liko kaip LKP 
mutantas. Ir dėl to aš visiškai sutinku 
su ponu Vytautu Kubiliumi, kad mes 
turėjome ir turėsime rimtų padarinių, 
ir ne vien dėl kokios nors partijos, o 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Tačiau tokių bėdų pilna visoje Vi
durio Europoje. Inercija, sukurta per 
50 metų, veikia pavienius žmones ir 
jų grupes, netgi tuos sluoksnius, kurie 
iki rinkimų nepakyla, nedalyvauja is
torijoje. Ji yra kaip įšalas, gana tvirtas.

Tai, kas atsitiko su socialdemo
kratais, aš traktuoju kaip socialdemo
kratų nelaimę. Sunkių padarinių jiems 
turės šis susijungimas. Jei tai ir nėra 
apgaulė, tai bent apsigavimas. Ir šiuo 
atveju ne tik vardo pasiėmimas, bet ir 
politinio statuso perėmimas - Lietu
voje ir tarptautinėje arenoje. Vienas 
vakarietis jau ėmė įrodinėti, girdi, ge
rai, kad LDDP įsijungė į socialdemo
kratų gretas. Matyt, tie vakariečiai vi
siškai nepažįsta mūsų tikrovės.

Dabar reikėtų galvoti, kiek galės 
santykiu 2,5:1 socialdemokratinės 
partijos ir orientacijos pasukti politi
nius žingsnius nuo to, kas būta anks
čiau. Ar gims iš šio junginio progra
mų ir orientacijų kokia nors nauja Lie
tuvai palanki orientacija? Aš manau, 
kad ir V.Andriukaičio socialdemo

kratinė orientacija buvo problemiška. 
Jo socialdemokratizmas panėšėdavo 
į socializmą. Kadangi socializmas yra 
pasaulio ideologija, tai VAndriukai- 
čio valia jį rinktis ar nesirinkti. Bet 
šiuo atveju socializmas nėra Lietuvai 
būtina ir reikalinga ideologija, kuri ga
lėtų patenkinti pagrindinius Lietuvos 
plėtros poreikius. M.Stakvilevičius vi
sokiais būdais bando pakelti socializ
mo idėją, tačiau jam to padaryti nepa
vyksta. Nėra atliepimo. Nepasitenki
nimą eskaluoja ta visuomenės dalis 
(darbininkija, buvę kolūkiečiai), kuri 
negauna pastovių atlyginimų, neteku
si socialinių garantijų, buvusių bent 
jau pastovaus atlyginimo išmokėjimo 
garantijomis. Tai yra rimta daugelio 
žmonių problema. Jie gali būti nepa
sitenkinimo generatoriai, tačiau jokiu 
būdu tai nereikštų, jog jie gali būti su
sitapatinę su socializmo idėjomis.

Socialdemokratų partijai socia- 
listiškėjimo pavojus, manau, negresia. 
Bet gresia kitas dalykas - ideologijos 
išplovimas. Tai blogesnis dalykas. So
cialdemokratus buvo galima pažinti 
pagal gerai parengtą programą, nors 
ir su marksistiniais šūkiais, o LDDP 
buvo labai sunku pažinti: vieną idėją 
jie ėmė iš liberalų, kitą - iš socialistų, 
trečią - nežinia iš ko. Manau, kad toks 
idėjų išplovimas vyks ir toliau. Nau
joji programa jau sunkiai apibūdina
ma, jie tai ir demonstruoja. Manau, 
kad tai daroma sąmoningai, nes Lie
tuva yra pasiekusi tą etapą, kai vienos 
tendencijos baigiasi, gimsta kitos. 
Ryškiausias pavyzdys yra “naujųjų lie
tuvių” atėjimas į valdžią ir jų kaip ne
gailestingo elgesio žmonių, veikian
čių be skrupulų, paskelbimas etalo
nu. Iki šiol buvo manoma: kai gaunu
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daug pinigų, o kiti jų beveik negauna, 
dalį jų reikėtų atiduoti. To nepasakysi 
apie “naujuosius”.

Štai pavyzdys: atėjo “Vilniaus 
prekybos” generalinis direktorius į te
levizijos “Koridos” laidą. Aiškiai ma
tyti, kad jis meluoja, kad persisunkęs 
melo ideologija nuo pradžios iki ga
lo. Bet jis, nutildydamas oponentus, 
kaip tikras “bulius” šneka: “Aš turiu 
dėl to, kad moku padaryti. Aš taip da
rau ir darysiu.” Visi tyli ir tiki. Ir 
VAndriukaitis, “matadoru” būdamas, 
nežino ką pasakyti. Jam neleidžiama 
net šnekėti, ir ji “Vilniaus prekybos” 
direktorius sukritikuoja jo paties ar
gumentais. Tokių finansinės veiklos 
ryklių, ryjančių viską, kas tik jiems pa
kliūva, nuo šiol bus vis daugiau. Šia 
ideologija žmonės ima žavėtis: žiūrėk, 
ir neturint nieko, galima viską pada
ryti. Keičiasi požiūris į daug turinčius 
žmones. Netgi spauda ir kita žinia- 
sklaida neliečia tų, kurie yra pavogę 
po keliasdešimt ar kelis šimtus mili
jonų. Ir ne iš baimės. Juk vienas kitas, 
nugalėjęs baimę, galėtų ir prabilti. 
Lietuvoje - ne visi bailiai. Tačiau pas 
mus jau formuojasi naujas mąstymas, 
nusilenkiama jėgai. Įsigali nuomonė, 
jog Lietuvoje yra galimybė bent mini
mumą gauti apgaule, prievarta, šanta
žu ir kitomis priemonėmis. Įsivieš
patauja vergavimo dvasia. Baimė yra 
sukausčiusi daugybę žmonių, dirban
čių privačiose firmose. “Respublika” 
pirmą kartą paskelbė, kas šiuo atžvil
giu darosi provincijoje. O Lietuvos va
karuose daugeliu atvejų žemė jau yra 
išpirkta ir valdoma nebe lietuvių. Ten 
žmonės tapę baudžiauninkais.

Šį procesą apibūdinu kaip kor- 
poratyvinės struktūros formavimąsi. 

Miestuose ar rajonuose galime paste
bėti įsigalintį keleto šeimų viešpata
vimą. Jau nesunku nustatyti, kiek fi
nansinių grupuočių yra aprėpusios 
Lietuvą ir ją tvarko. Visuotinai. Jos 
paėmė spaudą, kuri per rinkimus at
siskleidžia ir parodo, koji nori iš tik
ro. Jų valdžioje dirbantieji, žemesnio 
rango valdininkai. Visa tai yra toji ko
rupcinė bazė, kuri teisėtvarką, polici
ją daro bejėgiškas, nenorinčias kautis, 
ką nors keisti. Šios institucijos yra 
įklimpusios, ir verčiau, kaip Kudija- 
novas, nusišauna arba kaip prokurorą 
Sereiką nušauna pamokyti, kad kiti, 
kurie ketina priešintis, to nenorėtų. 
Matau, kad nusikalstamos grupuotės 
išeina į pačias aukščiausias struktū
ras. Ačiū spaudai, ypač pastaruoju me
tu aiškiai tą procesą fiksuojančiai.

Negaliu drąsiai teigti, ar mafijos 
struktūros yra pasiekusios ministeri
jų lygį, ar kitu būdu perėmė valdžią, 
tačiau kad ši tendencija yra akivaizdi, 
tai visiškai aišku. Korporacinė val
stybė yra artimai susijusi sujuoduoju 
verslu, juoduoju kapitalu. Taigi kol 
kas apie pilietinę visuomenę mes ga
lėsime tik kalbėti, vaidinti ją, o realiai 
valstybė turės būti tvarkoma finansi
nių grupuočių ir pinigų. Tai jiems yra 
paranku, nes skurdas didžiulis, o bet 
kokia maža išmoka bet kam iš karto 
palankiai nuteikia žmones duodan
čiųjų atžvilgiu.

LDDP su savo ideologijos išplo
vimu yra ideali politinė jėga. J i trupu
tį liberali, truputį totali. Ji yra už pa
saulio kapitalo atėjimą, bet ne už to
kį, koks dabar yra “Mažeikių nafto
je”. Ji už darbo vietų kūrimą, bet ne 
tokį, kaip norvegų kapitalas, dabar de
damas į Vilniaus senamiesčio gara
žus. Jie visada būna ten, kur reikia, 
parodydami, kad rūpinasi žmonių ge-
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rove. Šis sugebėjimas išsiugdytas la
bai seniai, iš anų laikų. Net ir partinę 
rekomendaciją buvo galima gauti tik 
iš žmogaus, kuris bendravo su tavimi 
bent dvejus metus. Vadinasi, jis asme
niškai gali už tave atsakyti. Asmeninė 
atsakomybė už savo klikos narį yra ge
netiškai užkoduota LDDP, dabar jau 
LSDP, aplinkoje. Tai bus labai stipri 
traukiamoji jėga, ir jeigu šiandien jie 
turi pusę milijono rinkėjų, kaip sako 
LDDP ideologai, tai, mažėjant balsuo
tojų skaičiui už liberalus ar socialli
beralus, balsai, žinoma, kryps į kairę. 
Tie, kurie balsavo už socialliberalus, 
balsavo lygiai už tą patį, ko netesėjo, 
bet žadėjo LDDP. Dabar, pasivadinę 
LSDP, jie bus vėl nauji, ir savo viltis 
bus galima susieti su jais.

Sakoma, kad tai neišvengiamas 
procesas, nes visa Europa yra valdo
ma socialdemokratų. Galbūt ir taip. 
Tačiau ta Europos socialdemokrati
ja yra visai kitokia negu pas mus. Ne 
veltui Vakaruose dabar kalbama apie 
dviejų pagreičių Europą, atsižvel
giant į Vidurio Europos kairiosios 
sąmonės suformuotą neveiklumo 
klodą, kuris traukia mus žemyn, ne
leidžia įsisukti, kaip sukasi vakarie
čiai, laikydamiesi labai didelio pa
greičio. Tai matydami Briuselyje gal
voja projektuoti mums antrąjį pagrei
tį. Aš abejoju, ar trumpalaikis bus šis 
kairiųjų atėjimas ir apskritai dėl at
eities nepuoselėju jokių iliuzijų. Is
torija su Centro sąjunga parodo, kad 
labai dažnai politikų veiksmus nule
mia neveiklumas, politinis balsuo
jančiųjų inertiškumas.

Kodėl mes ėjome į politinį aljan
są su socialliberalais? Galiu atsakyti 
klausimu į klausimą: ar šiandien 
mums dar kiltų kokių nors klausimų, 
jei būtume nepritraukę socialliberalų 

prie liberalų? Turėtume kairiųjų dau
gumą ir būtume valdomi kairiųjų. Jie 
galėtų pasakyti, kad po sėkmingų rin
kimų mes apiforminome socialiau 
orientuotą pusę į socialdemokratus, 
per vidurį palikdami socialliberalus. 
Centro sąjunga, bandydama balansuo
ti politines jėgas, kad neateitų į val
džią kairieji, buvo nušluota. Jautriau
sioje vietoje būdami žuvome visiškai. 
Konservatoriai Seime išlaikė bent ke
letą vietų. Apskritai šis Seimas yra 
“naujųjų” ir kairiųjų Seimas. “Naujie
ji” šiuo atveju - liberalai, o kairieji - 
socialliberalai ir socialdemokratai su 
LDDP. Seimas yra kairysis, o Vyriau
sybė, kuri dabar dirba, yra mažumos 
Vyriausybė. Sunkiai, įvairiomis ma
nipuliacijomis palaikoma, kaip deši
nioji Vyriausybė. A.Brazausko atėji
mas į prezidentus galėtų ilgam palai
kyti šį kairiųjų periodą. Tačiau aš abe
joju, ar šitaip bus. Manau, kad bus su
galvotas koks nors kitas variantas.

Jeigu šiandien ateitų į valdžią 
naujieji socialdemokratai, jie neišven
giamai patrauktų prie savęs socialli
beralus. Tada vyktų derybos dėl social
liberalų kandidato į prezidentus, ši 
kombinacija politiškai jiems būtų 
naudingesnė. Tai būtų ir naujumo mo
mentas, o to žmonės dabar ir nori. 
Meilės A.Brazauskui niekas neaiškin
tų. Myli, ir viskas. Su A.Brazausku 
siejamos tam tikros garantijos, kurios 
anais laikais buvo kaip socialinės ga
rantijos. Žmonės gyveno kolūkinėje 
tvarkoje, kuri kilo ne iš mūsų. Bet 
jiems toji tvarka buvo aiški. Ir iš anos 
tvarkos aiškumo šiandien kyla vergiš
kumo dvasia. Mes bijom išlįsti iš savo 
narvelio. Į visus klausimus naujoji so
cialdemokratija kaip lanksti partija
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sugebėtų atsakyti. Visa propagandos 
mašina jos rankose. Tačiau iškiltų ki
ta klausimo pusė - ar visuomenė bus 
tuo patenkinta?

Apie tai ir reikia pradėti kalbė
ti. Tai, kas vyksta Čekijoje, Lenkijoje, 
nėra atsitiktiniai dalykai. Vakarų gy
venimo standartai, diegiami į mūsų 
sąmonę, žmones skatina siekti kito
kio, gero gyvenimo. Jie nori gyventi 
gerai ir prabangiai. O viso to nėra. 
Kapitalo koncentravimasis korpora- 
tyvinėje visuomenėje bus dar giles
nis, skurdo didėjimas neišvengiamas 
bent kurį laiką. Iš čia kils revoliucijų 
pavojus. Kokios jos bus - aksominės 
ar kitokios - tačiau jos neišvengiamai 
atsiras darbotvarkėje. Čekai džiau
giasi, kad jų pasipriešinimas savo 
veiksmais neišėjo už Konstitucijos 
rėmų. Ką kalba ukrainiečiai? Jie už 
galimybę išlaikyti žodžio laisvę, ir ši
toje neviltyje bei chaose vienintelė 
viltis tėra laisvas kalbėjimas. Jei ši
tas kalbėjimas būtų užgniaužtas, kaip 
V.Putinas daro Rusijoje, Ukrainoje 
pradėtų kaisti katilas. O Lietuvoje yra 
keletas aiškių židinių, kuriuose įtam
pa taip pat tvenkiasi, jeigu ji nebus 
iškrauta. Tai visų pirma kaimiečių 
klausimas. Antra, iš valstybinės pri
klausomybės išeinančių didžiųjų ar 
vidutinių bankrutuojančių įmonių 
darbininkų klausimas. Ten - didžiu
liai neišmokėjimai, skolos arba atvi
ras pasityčiojimas iš žmonių. Nema
nau, kad dabartinė pensijų reforma, 
kai panaikinamos visos privilegijos 
ar lengvatos ir paliekama tik vienin
telė senatvės pensija, būtų sutikta su 
didžiuliu džiaugsmu.

Jeigu LDDP-LSDP paėmusi val
džią nežengs ryžtingų žingsnių nacio

nalinio ūkio - gaminti pajėgiančio 
ūkio - kūrimo link, kad būtų garan
tuotas žmonėms socialinių išmokų 
minimumas, tai visuomenės neramu
mai yra neišvengiami. Tokią matau 
perspektyvą, kaip dėl kairiosios pu
sės nesugebėjimo valdyti galėtų plė
totis įvykiai ateityje kokius penketą še
šetą metų.

VKubilius. Vakaruose yra tvirtas 
ekonomikos pagrindas, yra perte
kliaus visuomenė ir tą perteklių rei
kia tik teisingai paskirstyti tarp visuo
menės narių. Lietuva yra skurdo vi
suomenė. Per LDDP ir konservatorių 
valdymo laikotarpį visuomenei buvo 
išdalyta daug socialinių garantijų, pri
vilegijų. Lietuvos skurdo ekonomika 
negali tesėti šių garantijų. Dabar libe
ralų valdžia jas karpo, todėl visuome
nė pilna iliuzijų, kad grįžusi į valdžią 
LDDP grąžins tas garantijas. Bet kaip 
realizuoti tas garantijas šitoje ekono
mikoje? Kitas klausimas - tai Prezi
dento politikos strategijos klausimas. 
Strategija rėmėsi tuo, kad LDDP at
ėjimą į valdžią esą bus galima sustab
dyti per Centro ir Liberalų partijas. 
Šitos jėgos pasirodė per silpnos užblo
kuoti LDDP grįžimą. Prezidento po
litikos krizė dabar akivaizdi. Neliko 
barjerų sustabdyti LDDP grįžimo į 
valdžią.

Dalius Stancikas. Palyginau 
(statistiškai) savivaldybių ir Seimo 
rinkimus. A.Brazauskas, įsijungęs į 
rinkimų kampaniją, du kartus padi
dino rinkėjų skaičių. Susijungusi par
tija iš tikrųjų yra iš trijų elementų: 
LDDP, socialdemokratų ir A.Bra- 
zausko. Taip reikėtų ją vertinti. Ta
čiau nepamirškime ir teigiamų tokio 
susijungimo faktorių. Šie metai yra 
lemiami, ar Lietuva 2002 metais bus 
pakviesta į NATO. Jeigu mūsų val-
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džia pasikeistų, Vakarų žvalgybos 
mes neapgausime. Tačiau bent so
cialdemokratų partija nebūtų vadina
ma komunistų partija. Negalėčiau su
tikti su R.Ozolu, kad LDDP ir LSDP 
politika būtų blogesnė už naująją po
litiką. Tai yra ta pati politika.

Apmaudu, kad LDDP strategai 
savo užkulisiuose net neslepia (nei 
G.Kirkilas, nei J.Bernatonis), kad jie 
svarsto savo variantus. Būtų naudin
giausia, kad valdžios pasikeitimas 
įvyktų kitais metais, kuo arčiau Pre
zidento rinkimų. Tačiau tai gali įvykti 
ir greičiau. Aš sunkiai įsivaizduoju, 
kaip R.Pakso Vyriausybė patvirtins 
kitų metų biudžetą. Jos krizė gali įvyk
ti ir anksčiau (taip ir atsitiko. - Red.)!

Nesu garantuotas, kad A.Bra- 
zauskas kandidatuotų į Prezidento 
postą. Jis jau buvo Prezidentu. Mūsų 
valstybei didžiausią įtaką gali turėti 
premjeras, ir A.Brazauskas tai gerai 
žino. Kiek man žinoma, A.Brazaus
kas ir pats nelabai nori tapti Prezi
dentu. Sunku dabar atspėti kairiųjų 
žaidimus, nes jie irgi taikosi prie ap
linkybių. Viskas priklausys nuo va
riantų, kuriuos svarsto ir A.Brazaus
kas. Drąsiai sakyčiau, kad kairieji at
eina į valdžią mažiausiai dviem ka
dencijoms, jeigu ne du faktoriai: pir
mas iš jų - A.Brazausko amžius, o 
antras - V. Andriukaičio sugebėjimas 
skaldyti.

R.Ozolas. Politiniais žaidimais 
išgelbėti Lietuvos dabar neįmanoma. 
Matau tik pasipriešinimą globalizaci
jai ir kosmopolitizmo ideologijai. 
Bastūnai, kuriems vis vien, kur gyventi 
ir dirbti, negali valdyti pasaulio. Tai 
būtų civilizacijos pabaiga. Mūsų veik
los tikslas bus Lietuvos pilietinės vi
suomenės ugdymas.

Laikas ir idėjos

Gintauto Survilos piešinys

Parengė Eugenijus 
Ignatavičius

Parengta remiantis 
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2001 m. vasario 13 d. 
Lietuvos piliečių chartijoje, 
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Variacijos meilės tema

Inga Balčiūnienė

Meilės, kaip ir žmogaus buvimo 
šiame pasaulyje, tema yra labai sena. 
Įvairūs mokslai meilę traktuoja sa
vaip. Pabandykime trumpai apžvelg
ti, kaip meilę interpretuoja teologi
jos, filosofijos bei psichologijos moks
lai.

"Taigi tikėjimas, viltis ir meilė lie
ka šitie trys, bet didžiausia iš jų yra mei
lė", - teigiama Naujojo Testamento 
Pirmajame laiške korintiečiams. 
Meilė yra aukščiausia vertybė. Būtent 
meilė apibendrina visus įsakymus. II 
Vatikano susirinkime teigiama, kad 
Dievo meilė ir artimo meilė yra pir
mas ir didžiausias įsakymas.

Senajame Testamente meilė 
Dievui dažniausiai tapatinama su iš
tikimybe Sandorai, todėl paprastai su
vokiama kaip įsipareigojimas ir įsa
kymas, susijęs su tarnavimu Dievui ir 
kitų Sandoros įstatymų reikalavimų 
laikymusi. "Mylėk Viešpatį, savo Die
vą, visa širdimi, visa siela ir visomis jė
gomis” *. Šis įsakymas išreiškia trejo
pą visišką žmogaus atsidavimą Die
vui. Reikalaujama, kad žmogus my
lėtų Dievą visa širdimi, tai yra visa 
dvasios ir jausmo jėga, visa siela, visa 
vidine būtimi ir gyvenimu, visomis jė
gomis, aktyviai ir nuoširdžiai jam tar
naudamas. Dėl šios priežasties seno
vės izraelitams Dievo baimė ir Dievo 
meilė buvo vienas ir tas pats. Senaja

me Testamente gausu paveikslų, vaiz
duojančių meilę tarp Jahvės ir Izrae
lio. Toks abipusis ryšys geriausiai iš
reiškiamas metafora, žyminčia san
tuokos sutartį tarp vyro ir žmonos. 
Kartais Dievo ir žmogaus atsidavimas 
vienas kitam išreiškiamas šeiminin
ko ir artimo tarno, piemens ir avių 
santykiais.

Įstatyme taip pat parašyta.- "Ne
laikykite neapykantos savo broliui šir
dyje. Nekeršyk ir nepuoselėk neapy
kantos savo tautiečiui. Jūs privalote 
mylėti savo artimą, kaip patys save. Aš 
esu Dievas"2. Vėliau artimo meilė iš
plečiama netgi iki meilės svetimša
liams, kurie apsigyveno šalyje. Sena
sis Testamentas ne kartą reikalauja 
meilės priešams. Ryškiausi tokio jaus
mo pavyzdžiai: Juozapo meilė bro
liams, pardavusiems jį kaip vergą į 
Egiptą, Dovydo kilniadvasiškumas ir 
pakantumas piktoms karaliaus Sau
liaus užmačioms.

Naujajame Testamente kalbama 
apie Dievo meilės pirmumą mums, 
žmonėms. Tokia meilė geriausiai iš
reikšta sūnaus Jėzaus Kristaus įsikū
nijimu. Dievo meilė - tai pirmiausia

' įst. 6,5 - Pakartoto įstatymo knyga. 
Senasis Testamentas.

2 (Kn 19:17-18) - Kunigų knyga. 
Senasis Testamentas.
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Tėvo meilė, apimanti visus žmones ir 
visą pasaulį. Naujajame Testamente 
meilės ryšys tarp Dievo ir žmonių iš
reiškiamas įvairiais įvaizdžiais ir pa
lyginimais, rodančiais prieraišumo ir 
meilės santykius. Dažniausiai pasitai
ko palyginimas su tėvo ir sūnaus san
tykiais. Apaštalų raštuose ryšys tarp 
Kristaus ir Bažnyčios ar tikinčiojo 
vaizduojamas kaip santykiai tarp su
žadėtinių, tarp vyro ir žmonos: "Ašpa
vyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu. Mat 
aš jus sužiedavau su vienu vyni, su Kris
tumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip 
skaisčią mergelę" (2 Kor 11, 2)3.

Kristus yra meilės pavyzdys. 
Mazgodamas mokiniams kojas, Jėzus 
atskleidžia didžiąją Dievo meilę žmo
nėms: per jį pats Dievas jiems patar
nauja. Dar akivaizdesnis meilės įro
dymas - Jėzaus atsidavimas mirčiai ant 
kryžiaus. Per besąlygišką Jėzaus klus
numą, išliekantį ligi mirties, atsisklei
džia krikščioniškosios meilės tikslas 
ir prigimtis. Meilė reiškia rūpinimąsi 
kitu, nesavanaudišką troškimą kitam 
gero ir pagalbą net savo gyvybės kai
na.

Teologai meilę apibūdina kaip 
antgamtinę dorybę. Pirminis jos ob
jektas yra Dievas kaip aukščiausias, to
buliausias, visa apimantis gėris. Jos 
antrinis objektas - visos būtybės ir kū
riniai, kuriuos Dievas myli. Artimo 
meilė yra mūsų krikščioniškojo tikė
jimo ir meilės esmė. Jėzus sujungia 
Senojo Testamento įsakymą mylėti 
Dievą ir meilę artimui į vieną dvigu
bą įsakymą. Jono bendruomenė mei
lę taip apibūdina: "Jei kas turėtų pa-

3 (2 Kor 11, 2) - II laiškas korintiečiams.
Naujasis Testamentas. 

šaulio turtų ir, pastebėjęs vargo spau
džiamą brolį, užrakintų jam savo širdį, 
- kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vai
keliai, nemylėkite žodžiais ar liežuviu, 
bet darbu ir tiesa" (1 Jn 3.T7-18).

Morkaus evangelijoje Jėzus tvir
tina, kad senasis Dievo meilės įstaty
mas tebegalioja. Mūsų meilė Dievui 
įrodoma laikantis jo žodžių ir rodant 
meilę broliui, kuriam jos reikia. Jė
zus sujungia Dievo ir artimo meilę, 
kuri išplečiama, apimant meilę vi
siems, netgi priešams. Krikščioniška 
meilė nėra vien emocinis ryšys ar jaus
mas.

Taigi tradicija išvardija septynis 
meilės ir gailestingumo darbus kūnui: 
alkaną pamaitinti, ištroškusį pagirdy
ti, keleivį priglausti, nuogą aprengti, li
gonį aplankyti, kalinį sušelpti, mirusį 
palaidoti. Sis sąrašas atspindi senojo pa
saulio poreikius. Ilgus šimtmečius bū
dingas Bažnyčios bruožas buvo rūpi
nimasis vargšais bei ligoniais. Pirmoji 
krikščionių bendruomenė labai verti
no išmaldos dalijimą. Ankstyvųjų Baž
nyčios Tėvų laikais buvo įkurtos varg
šų ir invalidų prieglaudos. Daugelį am
žių nelaimingais žmonėmis (ligoniais, 
neįgaliaisiais, našlaičiais...) rūpinosi 
vien Bažnyčia. Nors modernioji visuo
menė šiandien sukūrė daug viešųjų so
cialinių tarnybų, vis tiek dar daug vie
tos lieka labdaringai Bažnyčios veik
lai. Šiuolaikiniame pasaulyje būtų ga
lima sudaryti tokį karitatyvinių darbų 
sąrašą: slaugyti ligonius, rūpintis žmo
nėmis su fiziniais trūkumais ir protiš
kai atsilikusiais, jiems pagelbėti, pa
dėti šeimoms spręsti vedybinio gyve
nimo ir vaikų auklėjimo problemas, 
būti jautriems, patarti jaunimui, orga
nizuoti pasilinksminimų klubus bei
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centrus laisvalaikiui praleisti, suieškoti 
našlaičiams namus ir šeimas, kurti ko
vos su narkomanija programas, narko
manams padėti atprasti nuo narkoti
kų, reabilituoti buvusius kalinius, su
grąžinti į visuomenę vienišus ir apleis
tus žmones. Kitaip tariant, savo kas
dieniame gyvenime skelbti absoliutų 
gėrį, kuris buvo Jėzaus Kristaus at
skleistas. Meilė turi naujai pajusti kiek
vieno meto poreikius ir atsiliepti įjuos. 
Bažnyčia ypač pabrėžia meilės dalykų 
svarbą ir skatina juos vykdyti, tačiau 
įspėja, kad gryna intencija neturi būti 
sutepta kokiu nors naudos siekimu ar 
noru kitus valdyti. Taigi meilė - tai jun
giamoji grandis tarp religinio gyveni
mo sferos ir žmogaus įsipareigojimų 
pasauliui; artimo meilė įkūnija mūsų 
meilę Dievui, todėl turi būti išreikšta 
karitatyviniais darbais. Mes negalime 
mylėti Dievo, nemylėdami artimo: "Jei 
kas sakytų: Aš myliu Dievą', o savo bro
lio nekęstų, - tasai melagis" (1 Jn 4,20).

Filosofai taip pat daug kalba 
meilės tema. Anot šaltinių, jau seno
vės graikai turėjo keturias skirtingas 
meilės sąvokas. Žodis epithemia tin
ka seksualinei meilei apibūdinti, eros 
reiškia aistringą meilę, potraukį, ku
rio objektas gali būti asmuo, daiktas 
arba net idėja. Graikų mitologijoje 
Eroso vardu buvo vadinamas meilės 
dievas. Buvo manoma, jog būtent jis 
ir suteikęs žemei gyvybę. Antikiniais 
laikais būtent meilė ir buvo supran
tama kaip erosas. Philia reiškia švel
nų polinkį, draugystę, kuri egzistuo
ja tarp brolių ir seserų, draugų. Toks 
jausmas dar vadinamas draugyste, ku
ri yra susijusi su bendrosiomis verty
bėmis, bendra įžvalga. Eros - dviejų 
asmenų privati meilė, ophilia (drau

gystė) gali būti tarp bet kokio skai
čiaus žmonių. Graikiškas žodis aga
pe apibūdina visišką atsidavimą ki
tam, nebijant aukotis. Agapė padeda 
įsijausti ir suprasti kitą. Tokia nesa
vanaudiška meilė žmogui padeda su
vokti, kad jis visą gyvenimą atiduoda 
kitam. Šį terminą graikai vartoja ga
na retai. Tačiau krikščionys nuo pat 
jų tikėjimo aušros pasirenka šį žodį 
meilei nusakyti. Pirmą kartą kaip 
daiktavardis žodis agapė rastas bib- 
linėje graikų kalboje - Septuagintoje 
ir Naujajame Testamente. Šiuose šal
tiniuose šis žodis reiškia Caritas, 
ypač artimo meilę. Tokį jausmą te
ologai prilygina Jėzaus meilei, kuri 
atsiskleidžia per kančią ir mirtį ant 
kryžiaus. Tokia meilė skatina rūpin
tis kitais žmonėmis, linkėti jiems ge
ra, stengtis dėl jų gerovės taip, kaip 
stengiamės dėl savęs.

Anot kai kurių šaltinių, daugu
ma filosofų, psichologų, mokslininkų 
teigia, jog Antikos laikais meilė buvo 
apibūdinama tik kaip kūniškas erosas, 
lytinis potraukis, t.y. Antikos erosas. 
V a. pr. Kr. meilė pradedama skirstyti 
į kūnišką ir dvasinę. Taigi meilės sam
prata kinta. Atsiranda kūniškas dva
singumas, kai daug reikšmės teikia
ma grožiui. Sutinkama, jog meilės pri
gimtyje yra seksualinis potraukis, ta
čiau meilė - tai jau nebe tik juslinis, 
bet ir dvasinis pasitenkinimas, ne tik 
kūniška, bet ir sielų harmonija. Plato
nas savo dialoge Puota teigia: "Žmo
nės laukiasi ne tik kūniškai, bet ir dva
siškai. Bet tam reikia meilės ne tik vie
nai nuostabiai ir geidžiamai būtybei, o 
viskam, kas nuostabu, - grožiui ir kil
numui". Tik meilė, anot jo, gali žmo
gaus gyvenimą pakeisti geresne lin
kme.

Nuo krikščionybės pradžios at-
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Gintauto
Survilos

nuotrauka j

sirado artimo meilės sąvoka. Šv. Au
gustinas, vienas pirmųjų Bažnyčios tė
vų, tvirtino, kad visas įstatymas ir visi 
pranašai remiasi dviem įsakymais - 
meilės Dievui ir meilės artimui. Pa
gal jį, meilė - dorovės variklis. Taip pat 
šv. Augustinas mano, kad mylėti - reiš
kia būti doram. Be to, meilę jis sieja 

su išmintimi. Šv. Augustinas mano, 
kad mylėti reiškia būti išmintingam 
ir drąsiam, nes viską galima ištverti 
dėl to, kurį myli. Jis teigia: "Myli - tai 
esi teisingas, nes meilė ir skriauda ne
suderinamos". Tačiau širdies logika
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nėra paremta emocijomis. Jis įspėja: 
"Mylėk, bet žiūrėk to, kas verta mei
lės". Taigi šv. Augustinui meilės įsa
kymas yra didžiausias, pagrindinis 
įsakymas ir didžiausia vertybė, svar
biausia iš trejeto - tikėjimo, vilties ir 
meilės. Filosofo I.Kanto mintys prieš
tarauja šv. Augustino mokymui. Baž
nyčios tėvui meilė yra didžiausias įsa
kymas, o Kantas teigia, kad įsakyti 
mylėti negalima.

Meilės tema kalbėjo ir krikščio
nių filosofas šv. Tomas Akvinietis. 
Jam teologai dažnai priekaištauja, kad 
jo dorovės filosofija yra per daug pro
tinė ir jis išleidžia iš akių pagrindinę 
krikščioniškąją dorybę - meilę. Vis 
dėlto meilės tema jo filosofijoje gana 
plačiai gvildenama. Šv. Tomas teigia, 
kad žmogus labiausiai priartėja prie 
Dievo per meilę. Be to, šis jausmas 
jam yra žmogaus pažinimo viršūnė: 
"Tai, ką žmogus pažįsta ar stengiasi pa
žinti, savo viršūnę pasiekia meilėje". 
Meilė ir įstatymas, jo požiūriu, yra du 
vienas su kitu labai susiję dalykai. Įsta
tymas, ypač Dievo, yra Viešpaties mei
lės apraiška. Dievas savo įstatymu tu
ri tikslą įvesti žmogų į tą meilės san
darą, kuri savo viršūnę pasiekia Die
vo meilėje. Žmogus meilės įstatymo 
dėka tampa panašus į Dievą. Meilę šv. 
Tomas Akvinietis laiko praktine do
rybe. Anot jo, mylintis žmogus yra 
linksmesnis ir pastovesnis. Taigi mei
lė yra žmogaus tvirtumo, pastovumo 
ir geros nuotaikos pagrindas.

Vienas žymiausių XX a. krikš
čionybės apologetų C.S.Lewis meilę 
artimui sieja su karitatyviniais dar
bais. Be to, anot jo, mylėti artimą taip, 
kaip to moko Bažnyčia, kartais nėra 
lengva, todėl reikia stengtis ugdyti 

simpatijas žmogui. Jis pataria: "Ne
gaišk laiko svarstydamas, ar myli savo 
artimą, veik tarsi mylėtum". Taigi jis 
skatina elgtis gerai, nepaisant simpa
tijų kam nors.

Anot filosofo F.Nyčės (Niet
zsche), meilė pasireiškia ne tik kaip 
jausmas priešingos lyties atstovams, 
bet ir kaip meilė gyvenimui, meilė val
džiai. Jis taip pat gana neįprastai ir 
įdomiai samprotauja, kad pragaras ir 
Dievas galėjo būti atrasti dėl meilės 
troškimo ir jos stokos. Jis mąsto, jog 
šventoji legenda ir Jėzaus gyvenimo 
istorija galbūt slepia vieną iš skaus
mingiausių atvejų. Žmogus, kurio šir
džiai nepakako žmogiškosios meilės, 
kuris norėjo būti mylimas ir nepasi
sotino meile, turėjo išrasti pragarą, kad 
galėtų pasiųsti į jį tuos, kurie jo neno
rėjo mylėti. Pažinus žmogiškąją mei
lę, turėjo būti išrastas ir Dievas, kuris 
visas yra meilė.

Meilės tema plačiai kalba vokie
čių etinio personalizmo atstovas 
M.Šėleris (Scheier). Meilę jis apibū
dina kaip tendenciją kiekvieną daiktą 
artinti jam būdingos tobulybės link. 
Meilė - tai dinamiškas daiktų tapsmas, 
augimas, veržimasis prie savo pirma
vaizdžio, kurį jie turi Dievuje. Tai, ką 
mes nusakome kaip meilės esmę, yra 
išganinga ir kurianti veikla pasaulyje 
ir virš pasaulio. O žmogaus meilė, anot 
filosofo, tėra tik dalinė viso to funkci
ja. Be to, Šėleris pripažįsta, kad meilė 
nėra tobuląjį - dažnai pailstanti ke
lyje Dievo link. Tokia jo idėja atitiktų 
teologinę mintį, kad meilę reikėtų 
puoselėti.

Prancūzų filosofui Tejarui de 
Šardenui (Chardin) meilė yra pagrin
dinė žmogiškosios energijos rūšis bei 
kosminė jėga. Dėl meilės žmonija to
bulėja ir vienijasi, tampama asmeny

je Į LAISVĘ • liepa/2001

32



Laikas ir idėjos

bėmis. Panašią mintį galime rasti ir 
tradiciniame teologiniame mokyme. 
Teologai šiuo klausimu pasakytų taip: 
meilė žmones vienija vieną su kitu, o 
kartu ir su Dievu.

Prancūzų rašytojas Stendalis 
(Stendhal) savo psichologiniame trak
tate Apie meilę apibūdina meilę kaip 
tam tikrą psichinį išprotėjimą. Jis ski
ria meilės tipus: 1) aistringa meilė; 
2) meilė iš susižavėjimo, t .y .flirtas; 3) 
fizinė meilė, t.y instinktų protrūkiai; 
4) garbėtroškos meilė, t.y. meilė iš iš
skaičiavimo.

Prancūzų filosofas Ž.Z.Ruso 
(Rousseau) daug kalba apie aistrą. 
Jausmus, jo manymu, gali pakeisti ne
įveikiama aistra. Ji sekina ir degina, 
kol galų gale aprimsta ir gali virsti dva
singa, intymia draugyste.

Pagal filosofą F.Hėgelį (Hegel), 
mylėdamas žmogus ieško savęs įver
tinimo ir nemirtingumo, o priartėti 
prie šių tikslų galima tik tada, kai mei
lės objektas yra lygiavertis subjektui. 
Tada meilė įgyja gyvenimišką jėgą ir 
pati pasireiškia kaip gyvenimas. F.Hė
gelis kalba apie meilės beribiškumą, 
apibūdindamas šią sąvoką kaip savo 
sąmonės pametimą kitame žmoguje, 
atsisakant savanaudiškumo, egoizmo. 
Taip žmogus tarsi iš naujo atranda sa
ve. Mylintis asmuo gyvena ne dėl sa
vęs ir rūpinasi ne savimi. Jis tarsi įsi
šaknija kitame ir kartu pats jaučia ma
lonumą - taip meilė tampa beribė. Ma
nau, Hėgelio sukurta beribės meilės 
sąvoka kažkokiu požiūriu atitinka te
ologijoje vartojamą terminą Caritas. 
Anot Hėgelio, nuostabiausią meilę su
geba jausti ir išreikšti moterys, kurių 
ištikimybė, savęs atsisakymas pasie
kia aukščiausią tašką.

E.Fromas (From), vienas žy
miausių humanistinės JAV psichoa

nalizės atstovų, savo knygoje "Menas 
mylėti" psichologiškai pagrindžia 
meilės etiką. Jis teigia, kad mylėti - 
tai pakeisti asmenybės visumą. E.Fro- 
mas nepritaria požiūriui, kad žmogus 
turi stengtis būti mylimas. Anot jo, 
daug svarbiau pačiam mylėti. Meilė 
yra menas, o meno mylėti reikia mo
kytis, kaip mokomės visų kitų menų. 
Tai ir teorijos įsisavinimas, ir prakti
kos įvedimas. Jo nuomone, dauguma 
žmonių meilės srityje patiria nesėk
mę, nes daugelį dalykų, tokių, kaip 
garbė ar pinigai, laiko svarbesniais už 
meilę.

E.Fromui meilė yra veikla, o ne 
pasyvus potyris. Todėl aktyvumo pras
me meilė gali būti apibūdinama pir
miausia kaip davimas, o ne gavimas. 
Jis teigia: "Jis atiduoda save, vertin
giausia, ką turi, atiduoda savo gyveni
mą".

E.Fromui pritarė ir austrų psi
chologas V.E.Franklis (Frankl); jis 
teigia: "Kuo labiau žmogus pamiršta 
save, tarnaudamas kokiam nors tiks
lui arba mylėdamas kitą žmogų, tuo 
jis žmogiškesnis ir tuo geriau įprasmi
na save". Tačiau A.Rand, šiuolaikinė 
filosofė, šiuo klausimu turi savo po
žiūrį. Anot jos, meilė yra paties indi
vido savo vertės išraiška. Todėl nesa
vanaudiška meilė yra prieštaravimas 
sau.

Teologai meilę sieja su tikėjimu 
ir viltimi, o Fromas - su rūpesčiu, at
sakomybe, pagarba ir žinojimu. Jis 
taip pat išskiria kelias meilės rūšis. Vi
sų pirma minima broliška meilė, kuri 
sietina su atsakomybe, rūpesčiu, pa
žinimu, pagarba, noru padėti. Tai 
žmogiškosios vienybės išgyvenimas. 
Antra, motinos meilė - besąlygiškas
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vaiko gyvenimo ir jo reikmių įverti
nimas, rūpestis ir atsakomybė, kurie 
būtini norint išsaugoti vaiko gyvybę 
bei jį auginti, skiepijant meilės gyve
nimui nuostatas. E.Fromas mano, 
kad dėl altruizmo ir nesavanaudiš
kumo motinos meilė gali būti laiko
ma aukščiausia meilės išraiška. Ta
čiau kartais motinos meilėje įžiūri
mas ir narcisizmo elementas. Eroti
ne meile siekiama visiško susiliejimo, 
vienybės su kitu asmeniu. Fromas to
kią meilę taip pat sieja su visa žmo
nija: "Erotinė meilė pasirenka vieną, 
bet myli tame žmoguje visą žmoniją". 
Egzistuoja ir meilė sau. Kalvinas tei
gia, jog meilė sau yra piktžaizdė, o 
Fromas visiškai sutinka su Šventojo 
Rašto teiginiu: "Mylėk savo artimą, 
kaip pats save". Anot jo, tik mylėda
mas save gali mylėti kitus, ir atvirkš
čiai. Jei žmogus nesugeba mylėti sa
vęs, nesugebės mylėti ir kitų. "Jei jūs 
mylit save, jūs mylėsit ir visus kitus, 
kaip patys save." Plačiai apibūdinęs 
brolišką meilę, motinos meilę, mei
lės Dievui E.Fromas nepripažįsta. 
Tokį jausmą jis suvokia kaip prievar
tą.

Filosofas V.Solovjovas meilę 
apibūdina kaip egoizmo šalintoją. 
Panašiai kaip ir Fromui, jam meilė 
svarbi ne kaip vienas iš mūsų jaus
mų, o kaip viso mūsų dėmesio nu
kreipimas nuo savęs į kitą. Ne taip 
kaip Fromas, jis pripažįsta, kad mei
lė yra Dievo dovana, tačiau žmogus 
turi sąmoningai ją priimti ir pats 
kreipti šį natūralų procesą j aukštes
nį tikslą. Be to, anot filosofo, tikroji 
meilė visada susijusi su tikėjimu. La
biausiai V.Solovjovas akcentuoja skir

tingų lyčių tarpusavio meilę, nes tai - 
visos meilės pavyzdys ir idealas. Skir
tingų lyčių meilę jis traktuoja ne tik 
biologiniu požiūriu, bet ir kaip da
lyvavimą dieviškos kūrybos vyksme. 
Tai visapusiškas ir nuolatinis vienas 
kito papildymas, suteikiantis pilnat
vę. Kaip ir dauguma filosofų bei te
ologų, V.Solovjovas aiškina, kad mei
lę reikia puoselėti ir brandinti.

Psichologinėse meilės teorijose 
bandoma suderinti priešingus polius 
- biologiškumą ir dvasingumą. Kar
tais labiau išryškinamas vienas polius, 
kai kuriose - kitas, o kai kada mėgi
nama tuos polius suderinti.Humanis- 
tinės psichologijos atstovo A.Maslo- 
vo (Maslow) poreikių hierarchijos 
struktūroje meilė užima aukščiausią 
vietą. Anot jo, visos bėdos prasideda 
tada, kai žmogus praranda galimybę 
mylėti ir būti mylimas. Tuomet jo vi
dinę išmintį, besąlygišką meilę ir ge
rą valią pradeda slopinti abejonės, 
nusiminimas, nerimas, baimė arba 
kaltė. Žmogaus sielos gelmėse lieka 
nepanaudota vidinė išmintis, meilė, 
gera valia. A.Maslovas taip pat ma
no, kad nemylimas vaikas daug ma
žiau dėmesio skirs mokslams negu 
mylimas vaikas. Psichologai, supras
dami meilės svarbą, stengiasi kuo pla
čiau ir patraukliau atskleisti meilę 
kaip vertybę.

Taigi yra daug įvairių požiūrių į 
meilę.Vieni jų labai skiriasi, kiti la
bai panašūs. Tačiau visuose galima 
įžvelgti neabejotiną meilės vertę. Ga
lima daryti išvadą, kad meilės tema 
yra be galo svarbi, todėl nuo senųjų 
laikų iki dabar jai skiriama labai daug 
dėmesio.
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Ar šeima trukdo 
modernėti?

Julius Norvilą

Straipsniai spaudoje - tai šiuolai
kinio pasaulio metraštis, ilgam išlie
kantis atspindys, nurodantis kryptis i 
ateitį, taigi prisidedantis prie ateities 
lūkesčių priartinimo. Kaip ir kiekvie
nas žmogiškasis dalykas, viešasis dis
kursas gali būti geresnis arba bloges
nis, o atskiroms visuomenės grupėms 
varžantis tarpusavyje, jų panaudojamas 
ir nukreipiamas sau patogia linkme, 
vienus dalykus akcentuojant, o kitus 
stengiantis apeiti ar nutylėti.

2001 metų balandžio mėnesį Lie
tuvoje vykęs visuotinis gyventojų sura
šymas davė žurnalistams progą plačiau 
pasvarstyti gimstamumo ir mirtingu
mo proporcijas. Prieš prasidedant su
rašymui žurnalas “Veidas” (2001, Nr. 
14) paskyrė keletą puslapių Lietuvos 
demografijos problemoms. Šalia 
straipsnio “Ar mūsų tikrai dar trys mi
lijonai” (p. 29) buvo pateikta lentelė 
apie vidutinį vaikų skaičių šeimoje de
vyniose Europos valstybėse. Lentelėje 
nurodoma, kad Lietuvoje vienai šeimai 
tenka 1,36 statistinio vaiko. Tai reiš
kia, kad 1) dabar lietuvių šeimose sten
giamasi auginti tik vieną vaiką ir 2) ma
žu vaikų skaičiumi šeimoje neatsilie- 
kame nuo išsivysčiusio Vakarų pasau

lio ar net jį pralenkiame. Didelis vaikų 
skaičius šeimoje yra besivystančių vals
tybių požymis. O Lietuvoje, kur - rei
kia ar nereikia - lyginame save su išsi
vysčiusiais Vakarais, galime konstatuo
ti, kad per pastarąjį dešimtmetį šioje 
srityje gerokai išsiveržėme į priekį. 
Vieno vaiko visiškai pakanka santuo
kos socialinei akceptacijai. Vaikų skai
čius šeimoje smarkiai sumažėjo visose 
Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, o 
Vakaruose šis skaičius išliko tik ne
daug tepakilęs. Peršasi išvada, kad 
1989 metų pokyčiai stipriai sukrėtė pa
čią uždariausią ir konservatyviausią at
silikusių pokomunistinių valstybių ins
tituciją—šeimą.

Viešieji pasvarstymai

Straipsnio “Ar mūsų tikrai dar 
trys milijonai” autoriai cituoja psi
chologą, kuris aiškina, kad “ankstes
niais metais gimstamumas buvo la
bai didelis, nes lietuviai nesugebėda
vo nei savo lytinio gyvenimo reguliuo
ti, nei apskritai ko nors savo gyveni
me skaičiuoti ar planuoti. Dabar žmo-
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nes svarsto, kiek gali turėti vaikų esant 
sudėtingai ekonominei padėčiai. Irtai 
tikrai geriau, nei apsikrauti vaikais ir po 
to jų neišmaitinti. Mums reikia ne de
juoti, kad mažėja gimstamumas, o tvar
kytis - gerinti ūkio ir ekonominę padėtį. 
/... / Iš tikrųjų daugelis tik atsakingiau 
žvelgia į savo giminės pratęsimą Ar 
šios mintys yra modernizacijos požy
miai? Tame pačiame straipsnyje patei
kiama ir kita nuomonė. Cituojamas fi
losofas Vytautas Radžvilas, kuris sa
ko, kad Lietuvos demografinės proble
mos kyla esant sudėtingai socialinei ir 
ekonominei situacijai. Tačiau jis atkrei
pia dėmesį į tai, kad tuo pat metu plin
ta vartotojiškumas ir hedonistinis po
žiūris į gyvenimą. V. Radžvilas daro ne
gailestingą išvadą, kad dabartinėje Lie
tuvoje reiškiasi kultūrinio tapatumo 
krizė, kylanti dėl žemo piliečių kultū
rinio ir socialinio išsilavinimo. Straips
nio autoriai teigia, kad gimstamumo 
padidėjimas susijęs su pilietinės mora
lės stiprėjimu ir darbo rinkos stabili- 
zavimusi, ir užbaigia giesme vikingų 
ainių ir Lietuvos chemijos gigantų gar
bei. Vis dėlto kaip tokios dvi visiškai 
skirtingos “galvos” - patriotizmas ir 
darbo rinka - galėtų sutarti visuome
nės atsinaujinimo klausimais? Straips
nio pabaigoje pateikiamų visiškai ne
suderinamų alternatyvų politinis bei 
konjunktūrinis korektiškumas kelia 
negerą nuojautą, kad Lietuvoje susi
dursime su dar rimtesnėmis proble
momis. Pragmatiškumas, atitinkamas 
gyvenimo būdas laimi prieš ilgalaikius 
tikslus ir įsipareigojimus.

Šeimos valstybėje

Svarstymų apie gimstamumo ir 
mirtingumo statistiką neturėtume už
baigti išvadomis apie gyventojų skai
čiaus mažėjimą. Leiskimės į platesnį 
klausimų ratą, kur būtų kalbama apie 
jaunosios kartos parengimą savarankiš
kam gyvenimui visuomenėje. Mažas 
vaikų skaičius automatiškai neužtikri
na jaunosios kartos parengimo savaran
kiškam gyvenimui visuomenėje koky
bės. Todėl svarstymų tikslas - ne ska
tinti ar stabdyti vaikų gimstamumą, bet 
pagerinti visuomenės gyvenimo sąly
gas. Šių metų balandžio 27 dieną Kau
no technologijos universitete vykusio
je konferencijoje Viešoji politika: efek
tyvumo beieškant šeima kaip viešojo 
administravimo subjektas paminėta 
nebuvo. Gal viešojo administravimo 
“akademikams” tai nebūtinai tarpusa
vyje susiję dalykai. Tačiau teko matyti 
statistiką, kuri rodo, kad tik dalis dau
giavaikių šeimų sugeba atsiimti valsty
bės pažadėtąją paramą. Ar tai reiškia, 
kad materialinė parama šeimai tampa 
anachronizmu ir vis mažiau reikalin
ga? Veikiau šeimos institutas, tie rū
pesčių namai, daugiau nebepatenka į 
viešojo administravimo akiratį. Paiso
ma tik individų. Gali būti įvairių prie
žasčių, kodėl pamirštamas šeimos ins
titutas, tačiau veikiausiai taip yra dėl 
visuomenės palankaus požiūrio ir vals
tybės politikos šeimos atžvilgiu sty
giaus, kitaip sakant, dėl LSSR laikais 
aukštosiose mokyklose dėstytos ir nie
kuo geresniu iki šiol nepakeistos mark
sistinės dogmos apie šeimos išnykimą. 
Šeima yra visuomenės ląstelė, į kurią
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tarptautinės organizacijos nesikiša. Vi
suomenės pagrindą sudarančios ląste
lės, kaip nesvarbios ar esančios našta 
valstybės biudžetui, paliekamos sunyk
ti, likimo valiai. Visuomenei, kuri šei
mą laiko modernizacijos stabdžiu, per 
anksti kalbėti apie savo kultūrinį savi
tumą ir pasirengimą įsilieti į tarptauti
nes organizacijas.

Įkultūrinimas

Tenka susitaikyti, kad modernio
je visuomenėje bent kiek rimtesnė ma
terialinė valstybės parama šeimai tik 
mažės, kol jos visai nebeliks. Dabar ir 
menkutė parama daugiavaikėms šei
moms kelia kitų socialinių grupių, 
skirtingų generacijų juodą pavydą. 
Rinka, kaip susitarusi, su įvairiomis 
valstybės paramos siekiančiomis so
cialinėmis grupėmis šiandien stumia 
šeimą iš viešojo gyvenimo. Taip ir po
litinė valia tampa kaskart pragmatiš
kesnė. Turėdami galimybę kurti savo 
kultūrą ir valstybę, privalome iš nau
jo atrasti šeimos institutą, grąžinti šei
mai jos deramą vietą. Replikos, kad 
jaunieji “neapsikrautų vaikais ir po to 
jų neišmaitintų ”, nėra išmintingos, vei
kiau nemandagios, populistinės. Tai 
“gatvių šlavėjų” kalba. Turėtume eiti 
prie šeimos “įkultūrinimo”. O šeima 
savo ruožtu sugebės visuomenei atsi
lyginti ir ją dorai sustiprinti: rūpes
tingi tėvai moka kai ką daugiau, pvz., 
skirti prigimties ir dirbtinius, varto
tojiškumo išugdytus poreikius. Šei
mos įkultūrinimas yra ne vien priva
tus šeimų, bet ir visuomenės atsinau
jinimo klausimas. Jis turėtų būti lai

komas vienu svarbiausių valstybės 
stiprinimo uždavinių. Tam visų pir
ma reikalingas nusiteikimas, politinė 
valia ir valstybės politika šeimos ins
tituto atžvilgiu.

Darbas ir šeima yra dvi skirtin
gos ir tarpusavyje sunkiai suderina
mos, veikiau, kasdienybėje besivaržan
čios gyvenimo sritys. Susižavėjus 
lankstumu ir verslumu darbo santy
kių rinkoje, vis mažiau lieka laiko ir 
išteklių dalykams, kurių naudingumas 
pasirodo tik po ilgesnio laiko. Tėvai 
ir motinos, be pareigos aprūpinti vai
kus būtiniausiais materialiais daly
kais, turi su vaikais dar ir bendrauti, 
juos išauklėti ir įvesti į visuomenę. Tai 
trunka mažiausiai du tris dešimtme
čius. Tikra pagalba šeimai būtų pri
minimas pačiai visuomenei, kad jos 
pareiga padėti šeimoms parengti jau
nąją kartą savarankiškam gyvenimui. 
Tik susidūrus su vaikų išlaikymo glo
bos įstaigose ar nepilnamečių reikalų 
komisijos rūpesčiais matyti, kiek daug 
visuomenei reiškia ir kokia yra bran
gi atsakinga tėvystė ir motinystė. Kita 
galimybė -stengtis, kad jaunimas kuo 
anksčiau taptų savarankiškas. Tai 
labiau išjudintų ir greičiau pakeistų 
sustabarėjusias socialinio gyvenimo 
sritis. Visuomenės atsinaujinimo pro
blema svarstytina ne vien ekonomi
kos, patriotizmo ar gimstamumo ska
tinimo, bet ir šiuolaikinių šeimos pro
blemų kontekste. Anot vieno mūsų 
amžininko, šeima yra ne pojūčiai, ku
riuos galima norėti ar nenorėti patir
ti, bet veikla, kuria reikia užsiimti.
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Musų kiemo šiukšlės
Vytautas Volertas

Du nuosmukiai

Kreivu takeliu Lietuvai žygiuo
ti jau užtenka. Juo neranda
ma nieko gero, tik smingama gilyn j 

brūzgyną. Esame paklydę, būtina apsi
žiūrėti, susiorientuoti. Žinoma, mūsų 
klaidos, jei jas pastebime ir imame jo
mis bodėtis, nėra nusikaltimai. Vertin
dami save nesilyginame nei su kaimy
nais, nei su gėrio ar blogio pavyzdžiais. 
Pralenkėme, atsilikome? Ne varžybose 
glūdi esmė. Tik žvalgomos savame kie
me, žiūrime, koks jis yra, sprendžiame, 
koks jis turėtų mums patiems, ne kai
mynams ar kokiems nors pirmūnams, 
būti. Su ryžtu viliamės, kad po rimtų 
pastangų bus kaip norime. Užtenka niur
zgėti ir save niekinti. Tikrai jau užten
ka. Laikas apsispręsti.

Lietuvą vargina du nemalonūs 
nuosmukiai: ekonominis ir dvasinis. Tai 
dvi susipynusios sąvokos, abi apsunki
nančios valstybės gyvenimą. Iš paskos 
tempiasi šis girnų akmuo, todėl galime 
vos vos šliaužti. Skubos neišvystome, štai 
kokia nesėkmė. Blogiausia, kad su mi
nėtais nuosmukiais negalime atskirai 
grumtis, bet reikia pulti abu iš karto.

Valstybės atsakingieji (Seimas, 
Prezidentas, teismai, Vyriausybė) rū
pinasi įstatymais, juos skelbia, papil
do, taiso ir - labai svarbu! - juos vykdo 

bei gerbia. Šia pagarba jie kuria palan
kias sąlygas gyventojams, kad šie patys 
galėtų savimi pasirūpinti. Demokrati
joje valdžia nedalija nei sriubos, nei 
šampano, tačiau jai svarbu, kad gyven
tojų stalai nebūtų tušti. Be to, morali 
valdžia nuo gyventojų stalų į savo lėkš
tes, ypač į asmenines, nesižeria. Taigi 
taip turėtų būti, toks yra demokratijos 
modelis.

Vadovybė ateina iš gyventojų. Kai 
visuomenė nemėgsta tvarkos, negerbia 
kaimynų teisių ir piktais būdais sten
giasi kaupti turtą, vadovybė taip pat 
šventumu nepasižymės. Jei obuolys 
nuo obels toli nenurieda, kaip toli nuo 
netvarkingų gyventojų riedės jų atsto
vai? Nors ir pavyktų kažkokiu atsitik
tinumu Vyriausybėn, Seiman, į teismus 
nusiųsti geriausius iš geriausių, kaip šie 
dorieji tvarkytųsi dvasiškai suirusioje 
visuomenėje? Spėlioti yra sunku. Juk į 
nusikaltimus linkusi ir iš netvarkingos 
visuomenės atėjusi policija nedraus
mins savų beridrų, kyšius pamėgę val
dininkai lengvo uždarbio neatsisakys, 
sukta visuomenė apgaudinės per mo
kesčius, vieni jos nariai skriaus ki- 
tus.Glaudus vadovybės ir visuomenės 
bendradarbiavimas pažangai yra būti
nas, ypač mažoje valstybėje.

Drauge su skundais dėl nepake
liamos ekonominės būklės kartu
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sklinda aimanos apie įvairius dvasi
nius negalavimus. Korupcija, sukčia
vimas, vagystės, apgaudinėjimai, įsi
laužimai, žudynės, palaidumas, gat
vėse be priežiūros palikti vaikai, 
žmonių piktumas, nepagarba kaimy
nui. Bet tokių ydų su priedais rasime 
kiekviename krašte. Ir priešingai. Vi
siškai sotaus gyvenimo, be sunkių rū
pesčių, niekur neužtiksime. Turtin
gieji nėra kokios nors šalies visuoti
nė žymė. Salia jų maišosi daug skur
džių ir daug vidutiniokų. Tad ar eko
nominė krizė ir visuomenės blogos 
ydos Lietuvą jau tiek prislėgė, kad ne
galima pakenčiamai verstis? Gal sun
kumus ryškina žmonių irzlumas ir 
įprotis skųstis, gal taip blogai nėra, 
kaip šnekama? O tai - irzlumas - bū
tų dar viena yda, įrašytina tarp anks
čiau minėtųjų, bloga tarp blogųjų.

Skundų ir aimanų mada

Turbūt taip yra - irzlumas ir ai
manos smarkiai teršia Lietu
vos aplinką. Šiurpu klausytis, kaip inte

ligentas savo kraštą vadina “purvo ba
la”. Neatrodo, kad iš tikrųjų taip būtų, 
tai greičiau nepasitikėjimo, piktumo, 
žmonių įtarinėjimo įprotis. Kai amži
nai susiraukusį žmogeliūkštį užklausė, 
kodėl jis toks nelaimingas, jis paaiškino 
- spaudžiantys maži batai. Jam buvo pa
siūlyti didesni, tačiau nelaimingasis at
sakęs: kai batai nespaus kojų, jis negalė
siąs būti susiraukęs.

Gal ir Lietuvoje daug kas tyčiomis 
dėvi mažus batus. Juk sovietmečiu ko
lūkietis tik verkšlenimais išsiprašyda
vo karvutei vežimą šieno; po dejonių 
atsirasdavo parduotuvėje vaikui pora ba

tų; galvijų šėriko skundas partijai su
minkštindavo brigadininką.

Irzlumas, verkšlenimas laikosi iš 
tų metų, kai raudona spalva simboliza
vo vergo laimę. Tačiau blogą zirzimo 
įprotį į mados klasę iškėlė žiniasklaida. 
Kai kas mano, kad gyventojų nepasiten
kinimas esąs viena iš priemonių, kurio
mis stengiamasi griauti Lietuvos sava
rankiškumą. Jei žmonės “badauja”, o 
valdžia ir jos atstovai vagiliauja, tai kam 
ta “purvo balos” nepriklausomybė rei
kalinga? Rašykime apie vagis ir bandi
tus, su panieka kalbėkime apie nepri
klausomybę, niekinkime savo valstybę... 
Ar tai būtų tiesa, kad griaunama Lietu
vos laisvė?

Nemanau, kad ši nuomonė yra tei
singa. Nors dienraščių spaudai su pa
grindiniais žurnalistais “buvusieji” vis 
dar jaučia simpatiją, tačiau jau nėra tos 
praeities, į kurią net norint būtų galima 
grįžti. Neįtikėtina, kad kažkas ieškotų 
to, ko nėra ir ko šių žmonių amžiuje jau 
nebus.

Jiems, ypač spaudai, nereikia pri
mesti tokio gilaus marksistinio idealiz
mo, kurio jie galbūt niekados neturėjo. 
Tiesa, kad žiniasklaidos žmonėse glūdi 
šiek tiek neapykantos naujai tvarkai, ta
čiau neapykanta nepasiekė tokio mas
to, kad griautų valstybę. Žiniasklaidos 
polinkis ieškoti neigiamybių ir jas ryš
kinti yra nesąmoninga atsakomybės sto
ka, lengvabūdiškumas ir greitos, pelnin
gos naudos žvejyba.

Žiniasklaida supranta savo vertę 
ir mato jai skiriamą dėmesį. Tačiau į šį 
dėmesį atsako be pareigos jausmo, ne
kelia gyventojų nuotaikų ir neugdo klau
sytojų ar skaitytojų sąmoningumo. Ne-
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nori vargintis! Juk yra pelningiau mi
niai pataikauti. Aimanuojate? Štai dau
giau aimanoms maisto. Smaguriaujate? 
Štai smulkūs ir su visais atspalviais (nors 
šlykštūs ir žiaurūs) Įvykių, o gal tik gan
dų, vaizdai. Mėgstate niekus? Štai ir jų 
pilnas glėbys. Todėl keroja pigūs, bever
čiai leidiniai ir kerodami duoda leidė
jams pelno, žiniasklaidos darbuotojams 
nevarginant savo galvų. Prieš 700 metų 
italų poetas Dantė “Dieviškojoje kome
dijoje” aprašė skaistyklą, pragarą, dan
gų. Tačiau didžiausią pasisekimą tarp 
skaitytojų turėjo pragaras. Blogybės pa
traukia žmonių smalsumą, o žiniasklai
dos darbuotojai šitai gerai supranta.

Moralinė korupcija

Žinoma, toks žiniasklaidos nu
siteikimas lieka už kūrybin

gos įtakos ribų. Tai lyg virš žmonių mąs
tymo užvožtas dangtis, kad jų protavi
mas nekiltų aukštyn. Tesikapsto nešva
riose balytėse, telaiko vienokią ar kito
kią Vyriausybę baubais ir maumais, te- 
įtarinėja kaimynus. Kai dėl naudos ža
lojamas visuomenės protavimas, tai yra 
moralinė korupcija. Koks skirtumas: 
nedoras pareigūnas, po valdžios skrais
te apgaudinėjąs piliečius, ir laikraščio 
darbuotojas, informacijos priedangoje 
dėl savo pelno žmonėms trukdąs blai
viai mąstyti? Vandenynai ir erdvė nėra 
kokio nors verslininko ar vienos valsty
bės nuosavybė. Tai žmonijos turtas. Ly
giai taip pat turtais laikytini ir mintis 
bei žodis. Negalima piktnaudžiauti jū
romis ir padangėmis, bet negalima ir 
tyčiomis teršti žmonių mąstymo sukrei
vintu žodžiu.

Demokratijos valstybėse yra ra
dijo ir televizijos programų, sklei
džiančių žinias su komentarais iš po
litinio, ekonominio, švietimo, kultū
rinio gyvenimo. Yra ir gandų, paska
lų, tyčinio šmeižto, pornografijos skli
dinų leidinių. Rimtas žodis informuo
ja ir šviečia visuomenę. Antrosios rū
šies spauda tą visuomenę apipila gy
venimo padugnėmis. Bet tai negimi- 
ningi šaltiniai, atskiros “žiniasklai
dos”. Kai abu sluoksniai nesimaišo, 
egzistuoja žodžio laisvė. Informaciją 
mėgstantys pasirenka ją, o kirmėlinio 
proto vargdieniai žarsto purvą. Tačiau 
šiuos du žiniasklaidos elementus su
kišus į vieną puodą, jau gaunamas nu
sikaltimas visuomenei. Žodžio laisvė 
pažeidžiama, nes informacijos ieškan- 
tysis yra verčiamas braidžioti ir po 
melo, šmeižto, nešvankumo klanus.

Lietuva turi pasiturinčių dienraš
čių ir savaitraščių. Bendradarbių gau
su, puslapių - taip pat. Sveikintina pa
dėtis. Techniškai gražiai paruošti, tvar
kingi, akiai malonūs leidiniai. Už tai 
leidėjai yra verti gerų žodžių. Tačiau 
meskime jiems kelis klausimėlius: Ar 
jų informacija vienodai apima visas 
gyvenimo puses? Ar informacija yra 
patikima? Kas daugiau sveria: pelnas 
ar tiesa? Ar nepasirenkama ką nors 
tyčiomis suniekinti arba iškelti? Kiek 
skiriama dėmesio visuomenės mora
lei? Ar nesimėgaujama aukščiau mi
nėtu gyventojų skundimosi ir zirzimo 
įpročiu? Ir pagaliau - ar tai laisva su
brendusių žmonių spauda, suprantan
ti ir gerbianti žodžio laisvę?

Tikime, kad atsakymai bus tei
giami, nes leidėjai ir redaktoriai yra 
žmonės protingi, mokyti, sąžinin
gi...
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Silpnosios savybės?

Skundams ir dejonėms pagrin
do yra, nors gal nereikėtų apie 
tai šūkauti su tragedijos ar dramos gai

da. Korupcija ir biurokratija vis dėlto 
beveik valdo kraštą. Tai ne tarptauti
nių kriminalistų sfera, tai “inteligenti
jos”, valdininkijos, Vyriausybės patikė
tinių ir net įvairių profesionalų kartais 
naudojami “amatai”. Kai yra sunku 
rasti švarių žmonių į ministrus, vice
ministrus, į institucijų vadovus, pade
juoti verta. O dabartinė Vyriausybė juk 
žadėjo užmesti apynasrius korupcijai 
ir biurokratijai. Gal ji taip ir padarys. 
Bet kai per šimtą dienų po rinkimų du 
trečdaliai naujai atėjusių seimūnų spė
ja užsienius aplankyti, ką apie tai rei
kia manyti? Korupcija, biurokratija? O 
gal jie ten ieškojo išminties, ne tik už 
valstybės pinigus pramogavo? Kaip 
dažnai šie pasaulio keliauninkai aplan
ko savo atstovaujamus piliečius ir su 
jais išsikalba, ypač su tais, kurie kaime 
gyvena? Juk šiam tikslui kiekvienas jų 
kiekvieną mėnesėlį gauna apie tūkstan
tį litų kelionpinigių.

Tai kokios partijos laimi rinki
mus? Kas sudarinėja Vyriausybę? Kas, 
Dievuliau, kandidatuoja, ką piliečiai 
renka... Negalima snūduriuoti, kai lie
tuviai (o gal tik Lietuvos piliečiai), 
anksčiau niekur neprasikišę, tik Rytų 
Europos istorikams girdėti, kažkur Is
panijoje reketuoja dirbančius savo kai
mynus, Švedijoje žudo žmones, Vokie
tijoje prekiauja prostitutėmis, Danijo
je vagiliauja. Tai ar žiniasklaida turėtų 
šitai nutylėti? Jokiu būdu! Tik žinia- 
sklaida galėtų ir rimčiau panagrinėti, 
kodėl taip yra, kas dėl šių nusikaltėlių 
yra kaltas.

Laikraščiai turi daug reporterių, 
bet stokoja analitikų. Priežastis ta pati: 
aprašyti įvykėlį ar gandą yra daug pa
prasčiau, negu savo galvą darban įjungti 
ir pasvarstyti. Ar leidėjai ir redakcijos 
negalėtų iš būrių moterų bendradarbių 
kai kurias įpareigoti mažiau plepėti ir 
daugiau mąstyti? Juk spauda Lietuvoje 
yra darbščiose moterų rankose, nors tru
putėlį stokojama apžvalgos ir (net bai
su pasakyti!) teisingumo.

Pavyzdžių? Jūrės marės ne tik iki 
kelių, bet ir virš kelių. Labiausiai žino
mas yra VLandsbergio vainikavimas 
spygliuotom apkalbom. Ar buvo išryš
kintas sakalėlis Sakalas, Landsbergį ap
šaukęs KGB darbuotoju? Spauda daug 
skelbė apie apkaltintąjį, bet kur kaltin
tojo portretas? Kodėl liko neišaiškinta, 
kur dingo tie 100 000 dolerių, kuriuos 
V.Landsbergiui skolino “geri draugai”, 
kalėjime nevieną dienelę praleidę? Kaip 
su VLandsbergio ir jo žmonos sklypais 
Vilniuje? Kaip, gerbiamieji Lietuvos ry- 
tininkai ir eltininkai, ten iš tikrųjų bu
vo? Kodėl nepaaiškinta skaitytojams, 
kai “pasaka” jums išaiškėjo? Kodėl ne
duotas sąrašas, kas daugiau tom pačiom 
sąlygom sklypus įsigijo, kiek už juos mo
kėjo, ką su jais padarė?

Faktų darkytojai, gandų kūrėjai... 
Nesate informacijos didikai, deja. EL
TA, ELTA... Turėtum būti žinių vulka
nas, tik iš tavęs veržiasi per daug dūmų 
ir pelenų.

Ar kartais šalia proto, mokslo ir 
sąžinės neprisišlieja ir kitos žmogiško
sios, silpnosios savybės? Geriau neįta- 
rinėkime. Tai gal tik žiniasklaidai gyve
nimo užmestos šiukšlės, kurių per dar
bus ji nesuskumba nusikratyti.
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Kova su korupcija

Kęstutis Zaborskas

Šiandien korupcijos apraiškos yra pastebimos daugelyje mūsų val
stybės gyvenimo sričių: politikoje ir viešajame administravime, medici
noje ir versle, teismuose ir policijoje. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuo
tojai kartu su Vyriausybės sudaryta darbo grupe parengė “Kovos su ko
rupcija pagrindines kryptis ”, o kai joms pritarė Vyriausybė - ir “Naciona
linę kovos su kompcija strategiją ”. Strategiją, kuri kartu su veiksmų planu 
sudarys “Kovos su korupcija programą ”.

Šią programą turi priimti Seimas. Tik tuomet bus galima rengti įsta
tymus ir poįstatyminius aktus, kurie užkirs kelią korupcijai arba sumažins 
pragaištingą veiklą tiek, kad ši nekenks valstybės vystymui. Apie tai, kas 
nuveikta rengiant antikorupcines priemones, pasakoja šios darbo grupės 
vadovas, Specialiųjų tyrimų tarnybos Organizacinio-analitinio skyriaus
viršininkas Kęstutis Zaborskas.

Korupciją mūsų visuomenė suvo
kia gana siaurai - kaip suinteresuoto 
žmogaus kyšio davimą valdininkui, ga
linčiam kaip nors paveikti situaciją. To
kią nuomonę formuoja kasdieninis gy
venimas -jame susiduriama su įvairio
mis situacijomis - ir žiniasklaida. Ap
klausos metu paklaustas, ar, pavyz
džiui, kokia nors valstybinė įstaiga yra 
korumpuota, eilinis žmogus daug ne
galvodamas atsako teigiamai. Klausia
mas, ar jis pats davė kyšį kokiam nors 
valdininkui, atsako neigiamai.

Dėl korupcijos apklausiami eili
niai piliečiai išvardija korupciją me
dicinoje, mokesčių tarnybose, admi
nistravimo įstaigose, teismuose. To
kios yra psichologinės žmonių nuo

statos. Apklausti verslininkai pirmiau
sia nurodo korupciją muitinėse. Beje, 
sulaikoma daug korumpuotų polici
ninkų, teisėsaugos pareigūnų, nors pa- 
starųjų nusižengimus įrodyti būna 
sunku. Antra vertus, šiandien valsty
bė dar nepajėgi sudaryti tinkamų eko
nominių sąlygų, kad žmonės nepikt
naudžiautų tarnybine padėtimi. Poli
cininkas, kuris uždirba kelis šimtus 
litų per mėnesį ir turi išlaikyti šeimą, 
sunkiau atsispirs gundymams negu ge
rai uždirbantis tarnautojas. Tačiau 
maži atlyginimai nėra pagrindinis nu
sižengimų motyvas. Tyrimai rodo, kad 
didelę įtaką turi teisės aktuose 
esančios spragos, vertybių hierarchi
ja, pagaliau įstaigų vadovų požiūris į
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korupciją. Taigi žmonių vertinimai 
yra labai subjektyvūs, ir norint žinoti, 
kokiose visuomenės gyvenimo srity
se labiausiai įsišaknijusi korupcija, rei
kia atlikti specialius tyrimus pagal 
tam tikslui parengtą anketą. Tokią an
ketą ir tyrimo metodiką jau rengiame, 
tikėdamiesi sulaukti finansinės pagal
bos iš Pasaulio banko.

Kas yra korupcija? “Siauras” jos 
apibrėžimas, įžvelgiant ją egzistuojant 
tik tarp valstybės tarnautojų, neatitin
ka šiandienos realijų. Ne mažesnę 
grėsmę korupcija kelia privačiame 
sektoriuje. Korupcija - bet kokie val
stybės tarnautojo ar j am prilyginto as
mens (pvz., dirbančio privačioje įmo
nėje) veiksmai (kyšio ėmimas), neati
tinkantys jiems suteiktų įgaliojimų ar 
nustatytų elgesio standartų. Arba to
kių veiksmų skatinimas (kyšio davi
mas), siekiant naudos sau ar kitiems 
asmenims, tuo pakenkiant valstybės 
ir visuomenės interesams.

Korupciją - politinės naudos sie
kimą, kyšininkavimą - pažaboti gali
ma tik sukūrus antikorupcinę strate
giją. Palyginti su kitomis Baltijos val- 

i stybėmis, politinės korupcijos prasme 
Lietuvoje yra geresnė padėtis. Tai reiš
kia, kad mūsų kaimynų šalyse finan
sinės grupuotės labiau siekia užvaldyti 
valstybę, daro didesnę įtaką politi
niams sprendimams. O pas mus la
biau išsikerojusi administracinė ko
rupcija (viešojo administravimo sri
tyje, muitinėse, mokesčių inspekcijo
se, medicinos įstaigose ir pan.).

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 
parengė Kovos su korupcija pagrindi
nes kryptis, kaip pradinį dokumentą 

rengiant Nacionalinę kovos su korup
cija strategiją. Vyriausybė įsipareigojo, 
kad kova su korupcija bus vienas išjos 
veiklos prioritetų, nes korupcija val
stybės administracinėse žinybose, tei
sėsaugoje, medicinoje, privačiose įmo
nėse kelia grėsmę ne tik ekonomikai ir 
teisės sistemai, bet ir demokratijai. Mes 
jaučiame didelį Lietuvos Respublikos 
Prezidento palaikymą. Ir Vyriausybė, 
ir Seimas turi aprobuoti Nacionalinę 
kovos su korupcija strategiją ir ją deta
lizuoti veiksmų planu arba konkrečiais 
dokumentais. Tas veiksmų planas bus 
ilgalaikis - korupcijos greitai neišgy
vendinsi. Tačiau svarbu pasiekti, kad ji 
netrukdytų valstybės socialinei-ekono- 
minei plėtrai.

Iki pastarųjų metų Specialiųjų ty
rimų tarnyba daugiau dėmesio skyrė 
represinėms priemonėms, t.y. nusi
kaltimų išaiškinimui, nusikaltėlių su
laikymui, baudžiamųjų bylų kėlimui 
ir jų perdavimui prokuratūrai. To ne
užtenka norint pasiekti šioje srityje 
efektyvumo. Šiuo metu vis daugiau 
dėmesio skiriame korupcijos preven
cijai, o tai reiškia, kad reikia panai
kinti įstatymuose ir teisės aktuose 
esančias landas, pro kurias skverbiasi 
korupcija. Tai galima pasiekti įstaty
muose numačius antikorupcines prie
mones: skaidrumą ir viešumą paren
kant valstybės tarnautojus, privatizuo
jant objektus ir organizuojant konkur
sus, liberalizuojant licencijų, leidimų, 
kvotų ir kitų viešųjų paslaugų teiki
mo tvarką, pertvarkant mokesčių sis
temą, sveikatos paslaugų apmokėjimą,
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turto ir pajamų deklaravimo sistemą.
Labai svarbus dalykas kovai su ko

rupcija - visuomenės parama. Tačiau 
norint sulaukti tokios paramos iš vi
suomenės, visų pirma reikia ją šviesti, 
ugdyti sąžiningumą, išmokyti princi
po: nesiūlyti, nemokėti ir neimti ne
teisėto atlyginimo, netoleruoti nepa
grįstų pajamų. Reikia per spaudą ar dis
kusijose plačiau nušviesti visuomenei 
korupcijos daromą žalą, jos priežastis, 
atsakomybės neišvengiamumą, organi
zuoti antikorupcini švietimą.

Šie trys antikorupciniai “bangi
niai” - represinės priemonės arba bau
džiamasis persekiojimas, korupcijos 
prevencija ir visuomenės antikorupci
nis švietimas - per 20 metų iš esmės 
pakeitė situaciją Honkonge. Buvusi la
biausiai korumpuota valstybė, kokios 
šiandien yra Kenija, Kamerūnas, Indo
nezija, dabar kovoje su korupcija Hon
kongas lenkia kai kurias Europos val
stybes. Toje šalyje buvo įkurta antiko
rupcinė komisija, kurioje dirba apie 
1300 žmonių (Honkonge gyvena apie 
7 milijonus gyventojų), iš kurių net 200 
užsiima visuomenės švietimu, prade
dant nuo mokyklos suolo. Šis darbo 
modelis mums patiko, ir su Europos 
Sąjungos ekspertų pagalba panašią pro
gramą rengiame savo šalyje. Toje pro
gramoje visi trys minėti elementai turi 
vienodus prioritetus.

Mes tikimės, kad šiandieniniai 
politikai palaikys mūsų siūlomą Na
cionalinę kovos su korupcija strategijų. 
Tačiau dėl kai kurių nuostatų gali kilti 
smarkios diskusijos. Užtenka primin

ti, kad kaip antikorupcinė priemonė 
Strategijoje numatyta politinių partijų 
finansavimo skaidrumas ir atsakomy
bė.

Kalbant apie korupcinių teisės 
pažeidimų tyrimą, galima pasidžiaug
ti, kad Lietuvoje kasmet sulaikoma per 
100 teisės pažeidėjų, jiems iškeliamos 
bylos, kurių daugiau kaip 80 procentų 
patenka į teismus. Apie 50 proc. kalti
namųjų nuteisiama, nors STT pagrin
dinis tikslas - ne pasodinti pažeidėjus 
ilgiems metams į kalėjimą, o potencia
lius nusikaltėlius atgrasinti nuo nusi
kalstamų veiksmų.

Kodėl aš manau, kad galima pa
sidžiaugti šiais skaičiais? Todėl, kad to
kioje didelėje valstybėje kaip Vokietija 
pernai buvo išaiškinta per 6000 pažei
dėjų, iškelta apie 100 tokių bylų, nu
teista apie 10 nusikaltėlių. JAV irgi iš
kelta apie 100 korupcinių bylų. Lygi
nant tuos skaičius galima pagalvoti, 
kad pas mus yra labai didelė korupci
ja. Aišku, ji kur kas didesnė negu, tar
kim, Skandinavijos valstybėse, kur per 
metus iškeliama 5-10 tokių bylų. Ta
čiau mūsų darbo efektyvumą pripažįs
ta užsienio kolegos, jį vertina ir mus 
palaiko Vyriausybė bei Prezidentas.

Aukščiau minėtame Nacionalinės 
strategijos projekte išdėstyti pagrindi
niai kovos su korupcija elementai ir jų 
įgyvendinimo metodai. Projektas pa
teiktas Vyriausybei tvirtinti. Vyriausy
bei pritarus darbo grupė kovos su ko
rupcija programos parengimui siūlo 
įgyvendinimo veiksmų planą, kuris irgi 
bus pateiktas tvirtinti Seimui.
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Būnant Šilutėje visai atsitiktinai į rankas pateko Šilutės 1-osios 
gimnazijos 4Ga klasės moksleivės Silvijos Marcinkevičiūtės rašinys “At
minties medis ”. Rašinys pailiustruoja, kaip šiuolaikinėje mokykloje at
gimsta patriotinė dvasia. Jis mane kaip mokytoją ne tik sužavėjo, bet ir 
privertė pamąstyti apie tautinės mokyklos atgimimą, kuris šiandien dar 
tebėra blankus ir ieškantis tikrojo kelio. Šios moksleivės rašinyje matau 
aiškų mokytojų darbo vaisių. Simboliška, kad tautinės dvasios šviesa, 
sklidusisu “Aušra”, vėl bunda iš Mažosios Lietuvos.

Norėčiau, kad Silvijos Marcinkevičiūtės rašinys būtų paskleistas 
plačiau. Jis yra pavyzdys, kaip reikia suvokti meilę Tėvynei, kaip ieškoti 
grožio gyvenime, matyti gyvenimo prasmę.

Mokytojas Vytautas Petronis

Atminties medis
Silvija Marcinkevičiūtė

Mažas mūsų miestelis yra pama
ryje. Tai mėlynųjų vandenų ir žaliųjų 
pievų kraštas. Jis yra ypatingas ir tuo, 
kad čia kiekvienų metų pavasarį būna 
potvyniai. Tuomet, Nemunui išsilie
jus į didžiulius pievų plotus, dangus 
atsispindi vandenyse, o vanduo - dan
guje. Išsiliejęs vanduo tarsi dangaus 
akys, stebinančios skaudžiu mėlynu
mu.

Pas mus daug senų medžių. Pa
kelių medžiai, pievų vienišiai, sodin
tieji prie namų ar sodybų, mena pra
eities įvykius, ošia sulapoję lyg kokie 
istorijos liudytojai. Ypač dažni mū
suose gluosniai, beržai, alksniai.

Beržą be galo mėgo Hugo Šojus. 
Galėtume jį pavadinti skirtiniu mies
to medžiu, nes Hugo Šoju dabar jau 
balsiai vadiname Šilutės mecenatu. 

Tai jo dovanotose žemėse stovi baž
nyčia, paštas, mokykla ir daugelis se
nųjų pastatų, vėlgi už to paties dvari
ninko pinigus statyti. Vokiečių tauty
bės, o lietuvių tautosakos ir papročių 
rinkėjas, muziejaus įkūrėjas. Senieji 
Šilutės beržai jo iniciatyva sodinti.

Populiarumu beržus vejasi šiau
rinė magnolija. Daug tujų, eglučių, 
kurios dažnai sodinamos prie moky
klų, namų, sodybų, kapų. Ypač retos 
rūšies eglutė auga prie H.Šojaus ka
po miesto centre. Eglė turi labai gi
lią, bet skaudžią simbolinę prasmę. 
Ji sodinama kieme, kai gimdydama 
dukrą miršta motina. Eglė įamžina 
praradimą ir trapią išlikimo (našlai
tės) viltį. O jei eglę pasodintume tau-
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tai, netekusiai laisvės?.. Liūdnas tai 
būtų medis, bet gyvas. Sauso niekas 
nebesodina, tiesa, vienas toks soviet
mečio kuriozas yra buvęs mūsų mies
telyje. Gyvas medis auga, leidžia ūg
lius ir šakas ir vieną dieną suošia vi
su vainiku. Skirtinis laisvės medis, at
minties medis. Tikriausiai Lietuvoje 
yra tokių.

Per keletą dešimtmečių beržai, 
eglės, magnolijos (Juraškų augintinės) 
tapo reprezentaciniais mūsų miesto 
medžiais. O aš manau - medis gali tap
ti net tautos savitumo metafora. Gali 
pasakyti apie žmogaus poziciją, nuo
statą, paliudyti ryžtą, Įauga medis sa
vo šaknimis Į žemę, o žmogus įsitvir
tina savo sodyboje. Ir abu turi savo lau
ką, ir abu gyvena, ir ilgam mena žmo
nės augusį medį ir gyvenusį žmogų, 
net jei jų ir nebėra.

Tiek augantis medis lauke, tiek 
lietuvis savo sodyboje kuria uždarą 
erdvę, aplinką, kuri jam artima. Už 
sodybos vartų, už namo slenksčio eg
zistuoja svetima aplinka, kitas pa
saulis. Namo slenkstis, varteliai 
tampa paslaptinga riba. Peržengęs 
šią ribą, žmogus persikelia į visiš
kai kitą pasaulį. Lietuvio namai - 
dvasios laisvės ir nepriklausomybės 
buveinė. Bet dar nebuvo taip, kad 
geri namai nešviestų, kad medis sa
vo šešėliu praeinančio nekviestų pa
ilsėti. Nuo medžio prie medžio, nuo 
namo prie namo vedė lietuvio val
stiečio takai. Valstiečių vienkie
miuose spaudos draudimo metais 
buvo saugomos knygos, laikraščiai, 

kalendoriai. Žemdirbių vienkie
miuose buvo organizuojamos slap
tosios mokyklėlės, į čia atėjo “Auš
ra” ir “Varpas”, čia liepos lopšiai iš- 
supo pirmąją mūsų šviesuolių kar
tą, čia buvo dora ir teisybė.

O paskui prasidėjo griūtis.
Į vieną suarė laukus ir 

namų keliukus.
Sulygino pievas, išrovė 

gojus ir giraites.
Išblaškė žmones, išardė sodybas. 
Nusitiesė lietuvių ilgesio

keliai į Lietuvą ir Lietuvoj.
Ir gyvose akyse senieji sodai, 

trobos, takai...
Ir tehesigano dobilienoje 

juodbėris.
Ir skiepija obelį senelis.
Gyvose akyse vidurdienį ir 
vėlyvą vakarą, žiemą ir vasarą...
Bet mūsų pasakos ir tos ne visos 

liūdnos, nors dar mažiau jų turi lai
mingą pabaigą: ir štai vieną rytą pa
budo visi laisvi ir laimingi... Bet mū
sų tautosakoj yra toks ypatingas vei
kėjas, kuris, sakykim, brolių dalybose 
gavo akėtvirbalį. Paėmė jį ir išėjo lai
mės ieškoti... Ir pasiseka jam tą laimę 
rasti ir namo parnešti, nes jis niekada 
tėvų namų neužmiršo, jų patarimo lai
kės. O akėtvirbalį taip sumaniai pa
naudojo, kad turi tikėti, jog iš jo ne tik 
kablys gali išeiti, bet ir medis, vedan
tis auksinius obuolius, išaugti... At
kaklumo ir tikėjimo mitas. Nesvarbu, 
kaip pavadinsi, svarbu, kad tai suvo
ki...

Dabar aš jau galiu pasakoti is
toriją apie žmogų ir jo sodinamą me
dį.
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Atvėręs Juliaus Balčiausko sody
bos Žalgirio gatvėje vartelius, susidu
ri su nepakartojamu priežiūros ir ra
mybės deriniu, vienodai aukštu tonu 
čia skamba žmogaus darbštumas ir jo 
sukurtas grožis. Ir jei tos sodybos ne
būtų buvę mano vaikystėje, jausčiau 
tuštumą - nebūčiau žinojusi, ne tik 
koks gražus gali būti kiemas, bet ir 
kad tokį kiemą galima sukurti. O tai 
jau už viską svarbiau. Juliaus Balčiaus
ko sodyba ne kartą pelnė gražiausios 
vardą Lietuvoje. Tai skatino pasisteng
ti ir kaimynus, nejauku apsileisti, kai 
greta kitaip: žaliau, gražiau.

Dabar jau žinau, kad Julius Bal- 
čiauskas - istorinė asmenybė. Buvusio 
Mažosios Lietuvos signataro Jurgio Lė- 
barto draugas, pats dalyvavęs slapto Lie
tuvos gelbėjimo komiteto veikloje. Bal- 
čiauskui teko iškęsti sovietų griežto re
žimo lagerį, žiaurius tardymus KGB po
žemyje, tačiau nei patirti pažeminimai, 
nei sovietinė realybė nepalenkė šio 
žmogaus, nesunaikino jo. Jissodina me
delį, vėliau jo paskiepyti ir užauginti me
deliai “išsivaikšto” po miestelį. Štai jie 
Kultūros ir pramogų centro parkely. O 
juk tai buvusio H.Šojaus dvaro išnaikin
to sodo kampelis! Medeliai sužaliuoja 
prie miesto mokyklų, įstaigų. J.Balčiaus- 
ko medeliai pamažu įgyja ko nors gra
žaus, atmintino įtvirtinimą. Štai paga
liau nugriautas sovietmečio ideologijos 
bastionas - daržinė-sandėlis, po kuriuo 
nuo šilutiškių buvo paslėptas Šojaus ka
pas! Nušvitusioje vejoje lyg atsiprašanti 
už dešimtmečių pažeminimą virš kapo 
linksta J.Balčiausko eglutė. Dekoraty

viniai medeliai prie sugrįžusių namo di- 
džiųjų krašto žmonių - Vydūno ir 
Martyno Jankaus - kapų Bitėnuose yra 
taip pat Juliaus Balčiausko augintiniai. 
Ir ne šiaip sau dėl garbės juos ten paso
dino ir padėjo prigyti - gyvenimas dova
nojo jam retą progą susipažinti su Vy
dūnu ir M. Jankumi. įspūdis, kurį j is pa
tyrė, vertė įsipareigoti “būti žmogumi 
sau”, neišduoti, neiškeisti idėjų, būti 
žmogumi tautai.

Juliaus Balčiausko iniciatyva Ši
lutėje įkurtas istorinių įvykių ir asme
nybių įamžinimo komitetas. 
Balčiauskas tiki atgimusia Lietuva ir 
nori, kad mūsų, taip pat ir ateinančios 
kartos neužmirštų žmonių, budėjusių 
atminimo sargyboje pamario krašte, 
Šilutėje rūsčiausiais istorinių išban
dymų laikais.

“Jei nebranginsime krašto isto
rinės praeities, nesvajokime apie jo 
puikią ateitį. Laikų sąsajas būtina iš
saugoti. Mūsų stiprybė, laimė ir vie
nybė slypi mūsų atmintyje. Mūsų pa
reiga neužmiršti kovotojų už laisvę, 
padėti jiems išlikti. Kad ir po mažą 
akmenėlį atrisime, išskaptuosime did
vyrių bruožus ar tik raides, primenan
čias jų paskatas, padarysime didelį dar
bą šiandienai ir rytojui”, - sakė Julius 
Balčiauskas komiteto įkūrimo dieną. 
Kiek medelių palinguos patvirtinda
mi, jog jie jau seniai budi žmogaus at
minties sargyboje!

Jau kelinti metai kovo 11 dieną 
mūsų mieste yra teikiama Sidabrinės 
nendrės premija žmogui už nuopel
nus miestui. 1997 m. ši premija buvo 
įteikta Juliui Balčiauskui.
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Julius Baleiauskas
Šilutėje, 

kurią išpuošė 
savo rankomis

Man rodos, jog per daug tiesmu
kiškai skamba nominacija: už nuopel
nus tvarkant Šilutės miestą ir rūpinimąsi 
istorinių vietų išsaugojimu bei priežiū
ra. Galėtume pridurti neoficialų, bet 
daug svarbesnį sakinį: už atminties me
dį, kuris mums neleido pamiršti savo 
lietuviškumo.

Įvairiais būdais galime siekti ne
priklausomybės: kova, kraujo pralieji
mu, viešais pasisakymais ir deklaraci
jomis. Tačiau yra ir kitokie būdai. Vie
nas iš jų būtent toks, kokį pasirinko Ju
lius Balčiauskas. Jis savo namais, sodu 

ir medžiais tarsi tiesė atminties tiltą į 
nepriklausomybę. Su kiekvienu sodi
nuku, kasdien, ilgiausiais sovietmečio 
dešimtmečiais.

Ir tik tas žmogus, kuris kuria, tvir
tina ir puošia savo namus, gali kalbėti 
apie Lietuvos įsitvirtinimą pasaulyje, 
apie Lietuvos Nepriklausomybės įtvir
tinimą. Išmokęs puošti ir saugoti savo 
namus, žmogus išmoksta taip elgtis ir 
su savo kraštu-žemc, papročiais, kalba.

O mums privalu mokytis atmin
ties medžio išminties.

46 Į LAISVĘ • liepa/2001

48



Praeitis ir dabartis

T autiškumas - 
sąmonės būsena

Antanas Adomėnas
Linas Saldokas

Lietuvių tautos istorija nebus vi
sapusiškai atskleista, kol Lietuvos 
gyventojams nebus žinomas 1944 
metais iš savo tėvynės pasitraukusių 
tautiečių likimas1. Į gimtinę sugrį
žusių lietuvių įvardijimas - “ameri
konas", “kanadietis" ir pan. - rodo 
didelį Lietuvos istorijos žinių sty
gių2 . Turint galvoje tokią sampratą, 
šis straipsnis nagrinėja tūkstančių 
lietuvių, pasitraukusių iš tėvynės į 
Vakarus, statistiškai pagrįstos isto
rijos kontūrus.

Prisimindami 1940 metais pa
tirtą bolševikų terorą, tūkstančiai 
daugiausia jaunų, išsilavinusių lietu
vių 1944-ųjų vasarą traukėsi į Vaka
rus. Jie stengėsi pasiekti amerikiečių 
ir britų armijas, žygiuojančias į Ry
tus per jau dczintegruotos Vokietijos 
okupuotą Europą.

Karo pabaiga daugumą šių pa
bėgėlių užtiko vakarinėse Vokieti
jos ir Austrijos zonose. Didžiausia 
pabėgėlių stovykla, įsikūrusi Hanau 
(joje gyveno 2837 žmonės), buvo vie
na iš daugelio, išsimėčiusių JAV, Di
džiosios Britanijos ir Prancūzijos zo
nose. 1945 metų rugsėjo mėnesį Jung
tinių Tautų Pagalbos ir atstatymo ad

ministracija (UNRRA) į oficialius 
sąrašus įtraukė 47 269 lietuvius, ap
sigyvenusius perkeltųjų asmenų sto
vyklose. Sis skaičius 1946 metų gruo
dyje išaugo iki 57 154 žmonių’. Lie
tuvių pabėgėlių, priimtų į UNRRA 
stovyklas, sąrašuose oficialiai buvo 
įrašyta 57 4954. Tyrinėtojo 
Eugcne’o Kulischerio apskaičiavi
mu, savo tėvynę buvo palikę 65 000 
lietuvių’. Šis skaičių augimas bando
mas paaiškinti Northwesterno (Šiau
rės vakarų) universiteto studijoje, 
skirtojejirievartinei gyventojų mig
racijai. Čia pabrėžiama, kad iš 50 000 
žmonių, legaliai repatrijavusių iš Lie
tuvos kaip etniniai vokiečiai, “. ..įvai
rių šaltinių apskaičiavimu, tarp 15 
000 ir 35 000 iš tikrųjų buvo lietuviai, 
bet ne etniniai vokiečiai”6. Malcomo 
J.Proudfooto skaičiavimai buvo pa
grįsti vieno tarnautojo, dirbusio Kau
ne, vokiečių įstaigoje, duomenimis. 
Jis prisiminė, kad repatriacijos lai
kais vokiečių vyriausybės pareigūnai 
neretai klastodavo dokumentus, siek
dami suteikti tautinį vokišką foną 
kiekvienam profesionaliam ar prity
rusiam darbininkui, kuris būtų nau
dingas Trečiajam Reichui7.
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Repatriacijos baimė nebuvo be 
pagrindo tarp Baltijos tautų, baltaru
sių, ukrainiečių ir kitų, kurių terito
rijos tapo Sovietų Sąjungos dalimi. 
Sąjungininkų slaptas susitarimas 
1943 metų Teherano konferencijoje 
padėjo pagrindus Jaltos konferenci
jai, kuri įvyko 1945-aisiais. 1943 me
tų gruodžio 1 dienos popietę prezi
dento vertėjas Charles E.Bohlenas 
įrašė Ruzvelto-Stalino slapto susita
rimo antrąjį punktą, kuriame “...Pre
zidentas Ruzveltas atsisako suintere
suotumo Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
politiniu vientisumu Sovietų Sąjungos 
naudai”3. Repatriacijos sutartis, pa
sirašyta sovietų ir amerikiečių Jaltos 
konferencijoje 1945 m. vasario 11 d., 
Sovietų Sąjungai davė visišką laisvę 
spręsti pabėgėlių likimą. Lietuviai 
pabėgėliai negalėjo priešintis sovie
tų pareigūnams, nes antrasis slapto 
susitarimo punktas skelbė, kad “re
patriacijos įstaigų atstovai turės teisę 
tiesiogiai patekti į stovyklas ir susibū
rimo vietas, kur apgyvendinti jų (t.y. 
SSRS.-A.A.)p«m”9.

Nieko nežinodamas apie Ruzvel
to-Stalino susitikimo Teherane slaptą 
Bohleno protokolą, VLIK’as (Vyriau
siasis Lietuvos išlaisvinimo komite
tas) savo pirmame straipsnyje -1945 
metų balandžio 26 dienos memoran
dume generolui Dwightui D.Eisenho- 
weriui analizuoja lietuvių pabėgėlių 
sovietinės pilietybės panaikinimo tei
sinį pagrindą: “...nepriklausoma Lie
tuvos valstybė egzistuoja de jure iki šios 
dienos, kaip tai buvo autoritetingai pa
tvirtinta buvusio JA V Prezidento Fran
klin D. Roosevelt... Nė vienas lietuvis 
nelaiko savęs Sovietų Sąjungos pilie
čiu, jis nesutinka pasinaudoti Sovietų 

Sąjungos piliečio teisėmis nei šios pi
lietybės pareigomis”'0.

VLIK’as įtikino generolą 
Dwightą D.Eisenhovverį ir kitus pa
reigūnus, kad lietuviai pabėgėliai 
perkeltųjų asmenų stovyklose nėra so
vietiniai piliečiai. Jis rėmėsi faktu, 
kad Lietuva dar išlaikė de jure galias, 
nepaisant to, kad kraštas okupuotas 
sovietinės valdžios“. Minimu laiku 
perkeltųjų asmenų stovyklose buvo 
apie 12000jaunų lietuvių: 2500vai- 
kų darželio amžiaus, 4150 pradinės 
mokyklos, 3200 gimnazijos mokinių, 
2000 aukštųjų mokyklų ir 500 pre
kybos bei specializuotų profesijų 
mokyklų studentų12.

Hanau buvo didžiausia lietuvių 
stovykla, todėl pirmoji DP mokykla
1945 m. liepos 20 d. suorganizuota 
būtent čia, buvusiose vokiečių karei
vinėse. Si mokykla tapo modeliu ki
toms lietuvių mokykloms, kurios ne
trukus buvo įkurtos amerikiečių, bri
tų, prancūzų okupacinėse zonose. 
Mokymosi planas ir mokymo galimy
bės buvo įvertintos pirmiausia Ha
nau, paskui kitose vietose. Mokiniai 
mokėsi lietuvių kalbos ir literatūros, 
religijos, anglų, vokiečių, lotynų kal
bų, matematikos, fizikos, visuome
nės mokslo, chemijos, geografijos, 
pasaulio istorijos, įvado į filosofiją, 
muzikos, meno, namų ūkio ekono
mikos ir fizinio lavinimo13.

Rūpindamiesi besitraukiančiųjų 
švietimu, lietuviai, vykdami per Ky
bartus, paskutinį Lietuvos pasienio 
miestelį, iš tuomet neveikiančios 
gimnazijos pakrovę į sunkvežimius ir 
arklių traukiamus vežimus gabenosi 
mokyklinius vadovėlius. Knygos iš šio 
Rytprūsių-Lietuvos pasienio mieste
lio tapo neįkainojama vertybe 1945 -
1946 metais atkurtoms mokykloms14.
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Profesorius Mykolas Židonis 
vadovavo 1946 m. spalio 4 d. sudary
tai Švietimo tarybai, kurios biudžetą 
daugiausia sudarė visoje Vakarų Vo
kietijoje ir Austrijoje išsisklaidžiu
sios lietuvių pabėgėlių bendruome
nės aukos. Jis parinko vadovaujantį 
personalą, kuris dirbo su vietinių mo
kyklų vadovais ir mokytojais. Profe
sorius Ignas Malinauskas-Malėnas 
koordinavo mokyklų inspektorių dar
bą, rūpinosi kasdieniniais amerikie
čių zonos mokyklų reikalais. Šioje 
zonoje apsigyveno dauguma lietuvių 
perkeltųjų asmenų.

Nors UNRRA aprūpino maistu 
ir kai kur privertė vietinius vokiečių 
valdžios pareigūnus mokėti atlygini
mus lietuvių DP mokyklų personalui, 
pagrindinė finansinė mokyklų išlaiky
mo našta teko Lietuvių tremtinių ben
druomenei (LTB), sukurtai Hanau 
1946 metais. LTB pirmininkas 1947- 
1949 Vokietijoje ir 1949-1952 metais 
Čikagoje Povilas Gaučys prisimena, 
kaip veikiantys fondai buvo papildo
mi: “Kiekviena DP stovykla turėjo ko
mitetą, atsakingą LTB Centro komi
tetui. Stovyklos komitetai tvarkė visas 
lietuvių pabėgėlių gyvenimo sritis: skirs
tė darbą, gyvenamąją vietą barakuo
se, kontroliavo maisto dalijimo korte
les, rūpinosi pastoge. Tie patys komi
tetai rinko mėnesinius mokesčius - po 
10 reichsmarkių (RM) iš kiekvieno su
augusio lietuvio. Kiekvienas iš 30 000 
žmonių aukojo po 10 RM, LTB gau
davo apie 300 000 RM kiekvieną mė
nesį. Surinkti pinigai buvo siunčiami 
LTB Centro komitetui, kuris lėšas iš
mokėdavo Švietimo tarybai”'5.

Pažymėtinas LTB teiginys, kad 
apie 30 000 žmonių kiekvieną mėnesi 
aukojo pinigus bendruomenės reik
mėms kaip labdaringą auką. Tai liudija 

svarbų didelės lietuvių perkeltųjų asme
nų dalies įsipareigojimą lietuvybei. Ši 
lietuvių generacija pasirodė turinti stip
rią "mano ” ir “mūsų ” sampratą. Kitaip 
tariant, “mano ” ir “mūsų ” reikmės bu
vo suderintos, siekiant naudos indivi
dui ir bendruomenei. Aukojančiųjų bu
vo apie 30 000, ir šis skaičius atitinka 
bendrą lietuvių, emigravusių iš Vokie
tijos stovyklų į Jungtines Amerikos 
Valstijas 1949 -1952 metais, skaičių.

Lingvistinis ir kultūrinis jaunimo 
pradas Vokietijoje tvirtai išliko lietu
vių rankose tuo metu, kai tautos ne
priklausomybė buvo Sovietų Sąjungos 
valioje. Šios kartos sąmonės kontū
ruose “šventos misijos” sąvoka egzis
tuoja, saugoma ir per kalbą, kultūrą ir 
istoriją buvo perduodama visiems, ne
galėjusiems gyventi okupuotoje Lie
tuvoje. Lietuvybės išsaugojimo veikla 
traukė ir tebetraukia savo stipria ne
paprastos bendruomenės idėja, kurio
je slypi nematomas įpareigojimas - 
kurti tą pačią bendruomenę. Su šia 
nuotaika po Antrojo pasaulinio karo 
į Vakarus pasitraukę lietuviai buvo ne 
tik pabėgėliai, palikę savo tėvynę, bet 
ir apaštalai bei misionieriai.

Tokiame kontekste VLIK’as 
1949 m. birželio 14 d. Hanau paskel
bė 13 straipsnių Pasaulio lietuvių char- 
tą dabarties ir ateities kartoms, kurios 
gyvens už Lietuvos ribų16. Pagal Pa
saulio lietuvių chartą išeiviai iš Lietu
vos kartu su savo vaikais, gimusiais 
diasporoje, laiko save lietuviais. Šian
dien, kai išeivijos lietuviai individua
liai ar grupėmis grįžta į savo dvasinę 
tėvynę, Lietuvos gyventojai juos vadi
na “amerikonais" ar “kanadiečiais”. 
Daugelis Lietuvos gyventojų nieko ne
žino apie išeivius Kanadoje, Ameri-
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koje ir kitur, jų širdyse subrandintą 
dvasinį ir biologinį lietuvybės pavel
dėjimą. Jiems tautiškumas - sąmonės 
būsena.

Kolektyvinis pasididžiavimas ir 
atgaila, susijusi su kai kuriais praei
ties įvykiais, turi potencialą ne tik pra
turtinti tautos istoriją, bet ir suteikti 
terminui “lietuvis”dvasinę dimensiją, 
sutelkiančią jėgą vienyti visus - gyve
nusius, gyvenančius ir gyvensiančius - 
į reikšmingą bendruomenę, kurioje 
“mes” yra svarbiau negu "aš". Tai - 
pagrindinė tautos kūrimo formulė. 
Žiūrint iš istorinių pozicijų, tarpusa
vyje glaudūs santykiai “aš” ir “mes" 
lėmė sėkmingą puritonų Massachu
setts Bay kolonijos susikūrimą Nau
jojoje Anglijoje XVII amžiuje. Tai ta
po svarbiausia sudedamąja dalimi 
Amerikos Respublikos kūrimuisi 
XVIII amžiuje. Istorinę ir filosofinę 
diskusiją apie naudingų santykių jėgą, 
formuojantis tautinei bendruomenei, 
galima rasti Sacvano Bercovitchiaus 
knygoje “The Puritan Origins of the 
American Self, Yale University Press" 
(1975, p.1-35). Bet kokio lygio ben
druomenės negali būti be blaiviai 
mąstančių žmonių. Tyrinėjant 1918- 
1940 metais besimokiusių, išsilavinu
sių lietuvių likimus, galima prieiti 
prie išvados, kad jie buvo lietuvybės 
apaštalai, panašūs į Amerikos purito
nus. Įsitraukdami į sąmoningą juos su
pusios aplinkos pertvarkymą, jie lai
kė save apaštalais. Čia “apaštalas" ne
siejamas su Kristaus mokiniais. Lie
tuvybės apaštalai, išugdyti Lietuvos 
Respublikoje Jono Basanavičiaus dva
sia, tapę perkeltaisiais asmenimis, ge
rai suprato būtinybę kurti, saugoti ir 
perduoti lietuvių kalbą bei kultūrines 

vertybes. Panašiai traktuotinas ir tau
tiškumo apibrėžimas - jaustis priklau
sančiam kažkam didesniam nei pats 
sau. Parafrazuojant Čikagos universi
teto tyrinėtojo Ėveretto V.Stonequis- 
to mintis, nutautinimo idėja paneigtų 
didžiąją dalį daugumos jausmų ir 
reikštų dalies savęs praradimą17. To
kia samprata gaivino ir tebegaivina 
Lietuvos išeivių dvasią.

Klasikiniu tokios tautinės savi- 
identifikacijos pavyzdžiu gali būti lai
koma lietuvių išeivijos aktyvisto, 
Amerikos piliečio Algio Rugieniaus 
kalba Vasario 16-osios lietuvių gim
nazijoje Vokietijoje, neseniai vykusia
me Lietuvių chartos 50-mečio minė
jime. Remdamasis lietuviškumu ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės filo
sofija, pagrįsta 13-os straipsnių Lietu
vių charta, A.Rugienius polemizuo
ja: “Šiandien, po penkiasdešimties 
metų, jau keliamas klausimas, ar 
Chartos teiginiai yra atgyvenę, gal juos 
reikia keisti. Pagalvokime: ar tiesa gali 
būti keičiama ? Jei Lietuvių Chartos tei
giniai buvo tiesa prieš penkiasdešimt 
metų, tai jie yra tiesa ir šiandieną, o jei 
reikia keisti, tai jie buvo tik tuolaikinės 
idėjos ir mums reikėtų kurti naują ide
ologiją. ”18

Galima teigti, kad A.Rugienius 
suvokia tautiškumą kaip sąmonės bū
seną, kaip dvasinį turtą, kaip jausmų, 
mąstymo ir gyvenimo būdą. Jam ir ki
tiems pasaulyje lietuviškasis judėjimas 
nėra susijęs su geografija ar teisiniais 
apibrėžimais, bet, nelyginant religija, 
suaugęs su lietuvybės esme bet kur ir 
bet kada: 1940,1946,1999 metais ar 
vėliau. Ši A.Rugieniaus palaikoma fi
losofija turi istorinę ir intelektualinę 
kilmę, pagrįstą tautiškumo kaip sąmo
nės būsenos tyrimais. Jau minėtas 
Everettas Verneris Stonequistas tei-
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gia: “Tautybė, kaip ir religija, yra sub
jektyvu, bet valstybingumas - objekty
vu. Tautybė yra psichologinis, o valsty
bingumas - politinis faktorius. Tauty
bė yra sąmonės būsena, o valstybingu
mas yra teisinė būsena. Tautybė - dva
sinis turtas, o valstybingumas - prievar
tinis įpareigojimas. Tautybė - jausmą, 
minčių ir gyvenimo būdas... ”19 Tokios 
idėjos vedamas Valdas Adamkus, taip 
pat buvęs išeivis, savo kaip Preziden
to inauguracijos iškilmių metu 1998 
m. vasario 26 d., kreipdamasis į Lie
tuvos žmones, ištarė: “Aš esu vienas 
iš jūsų.”20

Nesupratus tautiškumo kaip 
dvasinio turto idėjos, neįmanoma su
vokti dvasinių jėgų, leidusių lietuvių 
pabėgėliams sukurti Lietuvių chartą. 
Tautos dvasinio turto idėjos tvirtu

mas išreikštas pirmuoju Chartos sa
kiniu: “ Tauta yra prigimtoji žmonių 
bendruomenė”. Kitaip tariant, 1944 
metų “politinė išeivija” domėjosi ne 
tik politika. Jų rūpestis buvo išsau
goti lietuvybę. 1948 m. lapkričio 11 
d. įvykusiame politinių pabėgėlių su
sirinkime VLIK’o priimtame Pasau
lio lietuvių bendruomenės konstitu
ciniame projekte susidurta su likimo 
nublokštų už Lietuvos ribų lietuvių 
problema - išlaikyti savąją lietuvišką 
savimonę, buvusią sielos dalimi.

Lietuvių chartos ir Pasaulio lie
tuvių bendruomenės sukūrimo inicia
torius perkeltųjų asmenų stovyklose 
Mykolas Krupavičius savo knygoje 
“Lietuviškoji išeivija” teigia: “VLIKas

►

Pabėgėlių lietuvių stovyklos klasėje (Vokietija). Kazio Daugėlos nuotrauka
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ne tik politiniais klausimais rūpinasi. 
Jam didelės svarbos buvo ir yra lietu
vybės išlaikymas ir lietuvių kultūros kė
limas ir ugdymas. ”21

Troškimas perduoti lietuvybę 
kaip dvasinį įsipareigojimą buvo ir yra 
gyvas daugelio išeivių širdyse. Tai įro
do ir M.Krupavičiaus, buvusio lietu
vybės skatintojo, aukšto Bažnyčios vei
kėjo, pavyzdys. M.Krupavičiaus ir Pa
saulio lietuvių bendruomenės veikė
jo A.Rugieniaus interesai išlaikyti lie
tuvybę pagrįsti ta pačia mąstysena. Jie 
kviečia savo talentą naudoti ne tik in
dividualioms reikmėms, bet ir visai 
bendruomenei. Tokia filosofija sujun
gia praeitį, dabartį ir ateitį. Formavu
sieji istoriją praeityje turi įtakos da
bartiniam vystymuisi. Terminas “aš” 
tokioje mąstysenoje yra tiek pat svar
bus kaip ir “mes”. Taip mąstantis in
dividas pasiekia nemirtingumą, susi
liedamas su nemirtinga bendruome
nės dvasia.

Norint suprasti lietuvių išeivių, 
diasporos bendruomenės “mes” teori
ją, svarbu atkreipti dėmesį, kad ši ben
druomenė yra išlaikoma ne teisinių 
sąlygų ar įsipareigojimų, bet sąmonės 
būsenos ir bendro grupės siekio išlai
kyti lietuvybę. Metų metais vyksta ty
li kova dėl lietuviškų šeimų sukūri
mo, kaip būdo išsaugoti lietuvybę iš
eivijos sąlygomis. Būtent tokia forma 
reikalauja daugiau jėgų nei teisiškai 
pasirašytas dokumentas. Buvimas lie
tuviu ar lietuvių tautos dalimi reiškia, 
kad tautybė tampa dvasiniu turtu.

Lietuviams, politiniams emig
rantams ir jų vaikams, gimusiems už
sienyje, Lietuva tapo ypatinga vieta - 
gimtine, tėvyne. Šie jausmai - ne sen
timentalumas. Jų gilumas jaučiamas 
Indrės Tijūnėlienės, PLB Valdybos 

globoje veikiančio Lietuvos vaikų glo
bos būrelio pirmininkės, refleksijose 
“Sentimentalumas ar pareiga?” I.Ti- 
jūnėlienė, visą gyvenimą praleidusi ne 
Lietuvoje, teigia: “Augome ne savoje 
Tėvynėje. Žinojome savo misiją - turi
me būti pavyzdingi mokiniai, sąžiningi 
darbininkai, geri tėveliai. Visa tai to
dėl, kad esame lietuviai, kad lietuvio 
vardui neštumėm garbę ir neužtrauk- 
tumėm gėdos. Supratome svarbiausią 
užduotį - užsienyje atstovauti žiauriai 
okupuotai Tėvynei, už ją kalbėti, siekti 
nepriklausomybės atstatymo numylė
tam, idealizuotam kraštui...

Turint tai galvoje, reikia paneigti 
kai kieno primetamą “amerikono” 
etiketę A.Rugieniui, I.Tijūnėlienei, 
V.Adamkui ir kitiems, suprantan
tiems tautiškumą kaip sąmonės būse
ną.

Tauta gyvena bendrai saugodama 
atmintį - tautos istoriją, nuoseklų ko
lektyvinį pasididžiavimą ir gailestį dėl 
kai kurių praeities klaidų. Tautiškumas 
“nukreipia [grupės istorinę kultūrą, ku
rios auklėjimas ir individualių persona
lijų pavyzdžiai mums piešia žaviausią 
idealą ir tikslus. Nutautinimas paneig
tų didžiąją dalį daugumos jausmų ir 
reikštų dalies savęs praradimą.”23

Baigdami galime teigti, kad lie
tuvių istorija yra neišsami, nes dabar
tinių Lietuvos gyventojų nejaudina 
tautiečių, palikusių tėvynę 1944 me
tais, istorija. Kita vertus, susidomėji
mas lietuvių išeivių literatūra teikia 
galimybę tyrinėti terminą “tautišku
mas" dvasine ar moraline prasme. 
Pradedama matyti istorinius ir filo
sofinius pastato pamatus, transfor
muojamus į tautiškumo ir tautinės 
bendruomenės, neapribotos geogra
finių, fizinių ribų, suvokimą.
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Partizanų Motina
Broliai Černiauskai

Šiemet sukanka 60 metu, kai 1941 m. vasarą 
prasidėjo didieji trėmimai į Sibirą

Būrys vaikų ir paauglių, išstypu
sių prie penktojo barako - Birževaja. 
stovim išsišiepę - pikti ir alkani, tary
tum būtume maži šunyčiai, akli, bet 
jau su augančiom iltim. Stovėdami 
mes laukiame silpnesnio, ant ko galė
tume išlieti savo pyktį: gal valgyti ma
žiau norėtųs... Akis išplėtę laukiame 
Aukos. Ir pagaliau sulaukėm. Nuo 
kalvės pusės ėjo moteris. Iš matymo 
visi pažįstam: kaip tik. ko reikia. To
kia neapsigins net nuo mažų šuniokų. 
Dar ir dabar matau, kaip eina ji iš lė
to, neskubėdama, su plona lazdele vis 
kelią tikrina. Plaukai balti, kaip obe
lis gegužėj, ant galvos lietuviška ska
ra. tokių dabar aš nematau ir niekas 
tų skarų dabar surišti ir nešioti taip 
nemokėtų, kaip kaimo moterys - iš 
Lietuvos. Sermėga iš milelio pilko 
dengė jos pečius ir buvo jai lig kelių. 
Ant kojų - balti lietuviški veltiniai, ap
mauti sudilusiais kaliošais, virvėm pa
rištais. Ant dešinio peties maišelis iš 
baltos drobulės.

Pamatę ją pradėjom inkšti ir lo
ti, kaip pasiutę šunys: durne. kvaiša, 
beprote, žabale nelaiminga... Pradė
jom švilpt ir klykt. lyg sukvailioję. O 
moteris net žingsnio nepaspartino. Ir 
mums tai nepatiko, mes norėjom, kad 

ji pradėtų bėgt ir rėkt iš siaubo. Tada 
mes stvėrėme nuo žemės viską, kas ti
ko mest į Auką. Ir aš pastvėriau že- 

i mės grumstą - mečiau į ją. Ne nume- 
į čiau - dar buvau per mažas. Vyriau

sias mūsų, pastvėręs pagalį, paleido 
mikliai ir pataikė moteriai į kaktą, net 
girdėjom, kaip medis kaukštelėjo, ir 
matėm, kaip kraujas srovele plona te
kėt pradėjo. Pamatę kraują mes nuš- 
čiuvom, o man - mažiausiam - kažkas 
visiems laikams suspaudė mažą širdį. 
Ir niekas nesupras, kaip man dabar - 
senam - skaudu. O. Viešpatie, atleisk, 
jei dar gali atleisti, aš nežinojau, ką 
darau... Ir net tada, kai kraujas bėgo iš 
kaktos, į mūsų pusę nei žodį sviedė, 
nei galvos ji nepasuko.

Vėliau aš ją buvau sutikęs dar ne 
sykį. Jos veidas buvo pilnas skausmo, 
ant lūpų šypsena keista, akiduobės jos 
gilios, apie akis bijau sakyti - jų nebu
vo. Visur viena ji būdavo. Kai tik iš
girsdavo, kad kas lietuviškai prašneko, 
jinai kažkaip keistai pakildavo nuo že
mės. tarytum būtų su sparnais... Prisi
artinusi prie tų žmonių, prašydavo ji 
duonos - nedaug: man daug nereikia, 
gerieji žmonės, parodykit man kelią 
Lietuvon, o duonos reikia man tik tiek, 
kad ligi Lietuvos užtektų. Manęs ten
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laukia vyras ir trys sūnai, lyg ąžuolai. 
Tylėjo žmonės dantis sukandę. Ir jie no
rėtų - Lietuvon, tik kelio nieks nežino. 
Tačiau beveik visi žinojo, kad vyras jos 
ir sūnūs ąžuolai paguldė savo galvas gi
rioje žalioj, netoli Ukmergės, o kūnus 
jų stribai ant turgaus grindinio sugul
dė. Vienam sekmadienį aštuoniasde
šimt vyrų ant šalto akmeninio grindi
nio Vilkmergėj nuogi kaip angelai gu
lėjo.

Kažkas pasakė Motinai, kad vy
ras jos ir trys vaikai turgaus aikštėj gu
li. Kaip paukštis ji nuskrido Ukmer- 
gėn.., o aikštėje gyvų nė vieno. Tik stri
bai su šunimis - net žuvusiųjų bijo. Pa
matė savo vyrą, vaikus -nuogiems ant 
grindinio šalta... Kaip paukštė puolė 
jų uždengt sava širdim. Čia pat stri
bai, aršiau nei šunys, stvėrė: “Aha, ban- 
ditka, matj banditov, priletela...” Il
gai kankino ją stribynėj. Vis reikalavo 
pasakyti, su kuo, kada ir kur, kas dar 
iš artimų, pažįstamų miške ar šiaip 
prieš valdžią nusistatę. Jinai ir žuvu
sių savų vaikų, ir tėvo jų išduoti nega

lėjo. Įsiuto Stalino vaikai, tarnai šėto
no... Akis jie Motinai gyvai išdūrė ir 
paleido: tegul visi pamato, kas laukia 
motinų, kurių vaikus jie kryžiais aikš
tėse kloja. Ir ėjo Motina per kaimus. 
Kas vedė - Dievas žino... O kai gegu
žės 22 d. atėjo laikas operacijai “Ves- 
na”, liaudies “gynėjai” ją prisiminė ir 
kartu su kitais tūkstančiais lietuvių iš
vežė į Sibirą, kad niekada iš ten jau 
nebegrįžtų...

Ne Motinai atstumas ir mirtis. Ne 
Motinai...

- Kur kelias Lietuvon? Tenai vai
kai ir vyras šąla...

...1950 m. žiemą Igarkoj dingo 
moteris. Ilgai ieškojo jos visi. Net 
NKVD orkestrantai išbraidė tundrą, 
maršą grojo - gal išgirs ir grįš. Negrįžo. 
Pavasariui atėjus ją rado toli nuo 
miesto, prie Jenisejaus. Sušalusi į ledą 
stovėjo kaip gyva - visa balta kaip 
karalienė. Į vakarus žiūrėjo. Tai buvo 
partizanų Motina. Net mirusi ji ėjo 
Lietuvon...

Autorių nuotrauka
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Stribai ir stribizmas
Aldona Žemaitytė

Šiemetinis birželis - didžiųjų trė
mimų pradžios šešiasdešimtmetis. 
Įvairiai jį minėjo tremtiniai ir politi
niai kaliniai, istorikai ir politikai, o 
istorikas Juozas Starkauskas, dirban
tis Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centre, tyrinėjantis 
sovietinių okupantų represines struk
tūras (1999 m. išėjo jo monografija 
“Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 
1944-1953 metais”), jį pažymėjo ka
pitaliniu veikalu, kurį neseniai išlei
do LGGRTC leidykla. Tai “Stribai 
(Ginkluotieji kolaborantai Lietuvoje 
partizaninio karo laikotarpiu)”. Kny
gą recenzavo istorikai dr. A.Anušaus- 
kas ir doc. S.Jegelevičius.

Juozas Starkauskas aplinkybių 
sutapimu (anot jo pasakojimo) neįtil- 
po tarp “baltųjų metraštininkų", tyri
nėjančių herojinę partizanų kovą. Jam 
teko dalia tyrinėti pačią pokario me
tų kovų juodumą - čekistų kariuome
nės ir stribų, vadinamųjų “liaudies gy
nėjų”, represinius veiksmus prieš par
tizanus ir taikius Lietuvos gyventojus. 
Nuo pat pradžių (1944 m.) stribai pa
sižymėjo nusikaltimu, kuriame jie vi
si dalyvavo ir kuriam neturi būti se
naties termino. Tas nusikaltimas žmo
niškumui yra moterų, senelių, vaikų 
trėmimai į amžino įšalo žemę, taip su
naikinant šimtus tūkstančių gyvento
jų. Stribai buvo aktyvūs tremčių daly
viai.

“Stribai buvo daugiausia iš vie
tos gyventojų (tokių buvo iki 85proc. - 
lietuvių, sentikių rusų, kitų tautybių 
žmonių) sudaryta pagalbinė sukarin
ta grupuotė, veikusi tiek komunistų 
partijos, tiek čekistų vadovaujama ”, - 
pratarmėje rašo J.Starkauskas. Stribų 
temą palietė ir kiti istorikai, rašantys 
apie pokarį: N.Gaškaitė-Žemaitienė, 
A.Anušauskas, E.Grunskis, K.Kaspa- 
ras, bet niekas, išskyrus J.Starkauską, 
nesiėmė taip kruopščiai, nuosekliai, 
sistemingai rinkti dokumentus, juos 
klasifikuoti (remtasi daugiausia KGB 
ir MVD dokumentais), kad susidary
tų išsamus stribų veiklos vaizdas. 
J.Starkauskas apgailestauja, kad mo
nografija negalėjo būti išsami, nes kai 
kuriems aspektams aptarti trūko me
džiagos: dokumentai liudijo daugiau 
išorinę stribų veiklą, o ne vidinę, ne
pavyko rasti operatyvinių planų, stri
bų dienoraščių (jei tokie būdavo ra
šomi), nepavyko, vaizdžiai kalbant, 
įsiskverbti į stribų vidaus pasaulį ir 
suvokti jų paskatas pasirinktam rep
resiniam gyvenimo būdui, kurio šešė
lis atsekė juos iki šių dienų. Tyrinėda
mas stribų bylas (autorius daugiausia 
tokių bylų rado kompartijos CK ar
chyve), J.Starkauskas priėjo prie išva
dos, kad daug tokių bylų išvežta į Ru
siją, daug sunaikinta. ‘"Ypač vertingos 
būtų ataskaitų ir stribų operatyvinio pa
naudojimo bylos, iš jų būtų galima de-
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toliai atkurti stribų veiklą ” (p.6). Ta
čiau nors ir trūko dalies šaltinių, stri
bų “darbai” atskleisti plačiai ir nuo
dugniai. Knygą sudaro dvi dalys. Pir
mojoje parodoma, kaip Lietuvoje (jos 
apskrityse, rajonuose, net miesteliuo
se ir bažnytkaimiuose) buvo formuo
jami stribų būriai, antrojoje - pati stri
bų veikla: kovos su partizanais, stribų 
ir čekistų kariuomenės bendri veiks
mai. Toje dalyje yra skyrius apie parti
zanų priešinimąsi (pasalos, valsčių 
centrų ir miestelių užėmimai), patei
kiami partizanų ir stribų kovų duo
menys, stribų nusikaltimai, jų ryšiai 
su partizanais ir kt. Gausiuose “Prie
duose” - dokumentai, sovietinių pa
reigūnų ir čekistų vadų nutarimai, įsa
kymai, pranešimai, suvestinės, nuro
dymai, atskleidžiantys, kokia be galo 
plati ir išvystyta buvo represinė struk
tūra, lyg vėžys apraizgiusi visą Lietu
vos kūną, ir kaip aplink partizanus 
veržėsi mirties kilpa, kol galutinai 
juos užsmaugė apie 1953-1954 metus.

“Stribai buvo blogiausia kolabo
rantų atmaina ”, - mano J.Starkauskas, 
nes su ginklu rankose kovojo prieš sa
vo krašto nepriklausomybę. Tačiau 
stribai čekistams tebuvo parankiniai 
(toks jų vaidmuo ir dalyvaujant trė
mimų operacijose), kuriais kariuome
nė nelabai pasitikėjo, mažaraščiai ar 
net beraščiai kaimų jaunuoliai, ku
riuos buvo lengva išprovokuoti paža
dais ar tariamomis privilegijomis. Ne 
paskutinį vaidmenį čia vaidino ir go
dumas, nes stribai paprastai pasisavin
davo ištremtųjų turtą, plėšikaudavo ar 
vagiliaudavo po sodybas, atseit ieško
dami partizanų. Vienas baisiausių ir 
niekingiausių jų darbų - partizanų pa
laikų išniekinimas, tampant jų lavo
nus po miestelių aikštes, verčiant į 
žvyrduobes ar šulinius. Stribai, kurie 
šiandien dar likę gyvi, galėtų išpirkti 
savo nusikaltimus ir apvalyti sąžinę 
parodydami partizanų “palaidojimo” 
vietas. Bet tokių beveik neatsiranda. 
Daugelis jų bijo tai daryti, nes perlai
dojimui atkasus lavonus išaiškėtų par
tizanų nukankinimo žymės.

Palyginti su Latvija ar Ukraina, 
Lietuvoje stribų skaičius buvo mažes
nis (pagal archyvinius čekistų duome
nis, pavyzdžiui, 1948 m. jų priskai
čiuota per 7 tūkstančius), nuolat jų 
trūkdavo apie 20-40 procentų, nes gy
ventojai visą laiką j stribus žiūrėjo su 
panieka. Juos niekino net sovietiniai 
aktyvistai. Juos niekino ir čekistai, ne
patikėdavo atsakingų operacijų, žino
dami, kad stribai, būdami girti, būti
nai apie jas išplepės. Stribų girtavimas, 
moralinis jų pakrikimas - atskira te
ma, dar laukianti savo tyrinėtojų (tai
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buvo pradėjusi daryti Nijolė Gaškai
tė, kurios talentas, darbų užmojis ir 
drąsa metams bėgant vis ryškėja). Par
tizanai j stribų tarpą infiltruodavo sa
vo žmones arba suagituodavo kai ku
riuos stribus pereiti pas partizanus. To
kių galėjo būti keli šimtai. Dalis buvo 
ir tokių stribų, kurie partizanams pra
nešdavo žvalgybos duomenis, aprū
pindavo ginklais, šoviniais. Taigi stri
bų masė nebuvo vienalytė.

Juozui Starkauskui kai kurie ko
legos priekaištavo, esą jis pernelyg iš
siplėtęs, analizuodamas šią temą, kny
goje pernelyg daug dokumentų, skai
čių, faktų. Tačiau jo argumentas, kad 
prie stribų temos kas nors gal sugrįš 
tik po 20-30 metų ir ši monografija bus 
kaip pagrindas tolesniems tyrimams, 
yra labai pagrįstas. Ši knyga - ne leng
vam pasiskaitymui prie kavos puode
lio, ją studijuos žmonės, kurie gilinsis į 
tuos skausmingai slegiančius faktus.

Kai kas J.Starkauskui gal mėgins 
primesti ir subjektyvumą, aiškią ten
denciją požiūryje į tyrinėjamą objektą, 
emocinį santykį su juo. Esą istorikas 
turi būti beaistris, bejausmis faktų ty
rėjas ir interpretuotojas. J.Starkausko 
nuomone, emocijos neužtemdo tyrimo 
objektyvumo, jos tik padeda išryškinti 
laiko dvasią, kuri bus visai nepažįsta
ma būsimoms kartoms. Nepažįstama 
ir neprieinama. Interpretacijos subjek
tyvumą lemia laiko liudininko pozici
ja. Iš to plaukia ir J.Starkausko mėgi
nimai paaiškinti partizanų ir stribų 
santykius žmoniškumo prasme. Be 
abejo, dabartinė ar būsima jaunoji is
torikų karta neperteiks tų partizanų ir 
stribų susišaudymo garsų, partizanų va

karais dainuojamų dainų. Bus kitaip 
pateikti skaičiai ir kitokios jų interpre
tacijos. Bus kitoks partizanų ir stribų 
santykių vertinimas...

Trumpai J.Starkauskas prabyla 
apie tokį reiškinį kaip stribų dvasia, 
stribizmas, kuris, anot jo, gyvas iki 
šiol. "Jei su blogiu nekovojamą, jis plin
ta. Stribizmui yra būdingi pavydas, go
dumas, pagieža, šmeižimas, įtūžis. Šių 
ydų turi ir kitos gyventojų grupės, ta
čiau labiausiai jos suvešėjo stribų ap
linkoje. Stribizmo bacilos mūsų visuo
menėje gajos” (p.21). Tai ne tik Juozo 
Starkausko pastebėjimas. Tai akivaiz
du iš mūsų žiniasklaidos, mūsų sei- 
mūnų, iš įvairių visuomenės grupių... 
Baisu, kad daug žmonių šiandien ten
ka pavadinti stribų vaikaičiais ne tie
siogine šio žodžio prasme (esama ir 
tokių, jie nesmagiai jaučiasi dėl savo 
senelių ar tėvų nuodėmių), o perkel
tine. Stribų dvasia, stribizmas keroja 
mūsų kasdienybėje, neapykanta, pavy
das, įtūžis yra kai kurių žmonių juoda 
varomoji jėga.

Ar stribų nusikaltimai Lietuvoje 
sulauks teisingumo? Vargu. Tie, ku
rie bandė jo ieškoti per teismus, įstri
go teisėsaugos brūzgynuose. Teisingu
mas vyksta aukštesniu, nei mūsų bui
tis, lygiu. Nemažai stribų prasigėrė, pa
sikorė ar kitaip nusižudė jau soviet
mečiu. Buvo tokių ir Atgimimo pra
džioje, kai Lietuva atgavo nepriklau
somybę. Pačių baisiausių -1944-1949 
metų laikotarpio - stribų teliko vie
nas kitas. Jų laukia tik dieviškasis, o 
ne žmogiškasis teismas. Mes turim la
biau rūpintis kitkuo: kodėl taip daug 
stribizmo savyje nešiojame, kodėl jis 
trukdo daugeliui mūsų piliečių ugdy
ti ir stiprinti mūsų valstybę.
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1955 m. rugpjūtis. Su viltimi grįžti į tėvynę. Vorkutos 8-tosios anglių kasyklos politinių 
kalinių dujų matuotojų brigada - lietuviai, ukrainiečiai ir brigadininkas gudas

Jie žvelgia į mus
Gražina Mareckaitė

Visus, atvažiuojančius į Druski
ninkų kurortą, iš tolo vilioja ir kvie
čia užrašai, nurodantys kelią į Grūto 
parką ir garsiąją komunizmo pamėk
lių ekspoziciją. Žalių medžių paunk
snėje lankytojus žavi, gąsdina ar juo
kina (kiekvieną pagal supratimą ir 
skonį) kapsukai, dzeržinskiai, leninai, 
Stalinai, komisarai ir kitokie Lietuvos 
smaugikai. Tačiau nėra rodyklės, kuri 
rodytų kelią į Druskininkų tremties 
ir rezistencijos muziejų, įsikūrusį 
kuklioje, bet labai skoningai įrengto
je patalpoje antrajame buvusio kino 

teatro aukšte, Vilniaus alėjoje Nr.24. 
Visiems Grūto parko vėpsotojams 
pirmiau vertėtų apsilankyti šiame mu
ziejuje. Galbūt pažvelgę į Lietuvos 
didvyrių ir kankinių akis jie geriau su
prastų tikrąją mūsų tautos istoriją, ko
vų ir praradimų mastą. Sovietmečio 
“balvonų” disneilendas Grūto parke 
- tai įtartinos moralinės vertės pramo
ga. O gal lietuviškąjį patyrimą kurti 
tokius parkus būtų verta įdiegti kur 
nors Vakarų Europoje? Ten juk nėra 
poilsio parkų su hitleriais, gebelsais 
ir svastikomis...
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Istorinė tiesa sunkiai skinasi ke
lią j šviesą. Druskininkų tremties ir 
rezistencijos muziejaus kūrimas (jis 
dar anaiptol neužbaigtas) reikalauja 
didžiulių pastangų. Muziejus gimsta 
iš žmonių, savo Tėvynės patriotų, pa
siaukojimo ir darbo.

Ekspozicija pradėta rengti 1998 
metų pradžioje. Darbų eigai ir jų ko
kybei didelę įtaką turėjo LGGRTC 
memorialinio departamento padova
nota didžioji dalis įrangos. Tuometi
niam krašto apsaugos ministrui Čes
lovui Stankevičiui tarpininkaujant, fi
nansiškai ekspoziciją parėmė Vyriau
sybė, taip pat LGGRTC aukų rėmi
mo ir jų atminimo įamžinimo fondas. 
Nemokamai ekspoziciją įrengė 
LPKTS Druskininkų skyriaus trem
tiniai ir politiniai kaliniai. Ekspona
tus ir istorinę medžiagą rinko visuo
meninės organizacijos “Atmintis” na
rės.

2000-aisiais muziejuje pirmą 
kartą buvo vedamos istorijos ir pilie
tinio ugdymo pamokos “Atgimimo” 
ir “Senamiesčio” vidurinių mokyklų 
dešimtųjų klasių moksleiviams. Po 
metų pamokose dalyvavo dešimtokai 
ir iš kitų mokyklų. Visuomeniniais pa
grindais dirbantys muziejaus talkinin
kai padarė viską, kad istorijos bei pi
lietinio ugdymo renginiai būtų kuo 
įvairesni ir taptų tradiciniai.

Jau nuo 1998 metų organizuoja
mos ekskursijos moksleiviams “Par
tizanų takais”, kuriose dalyvavo dau
giau kaip tūkstantis Druskininkų 
miesto mokyklų jaunesniųjų klasių 
mokinių. 2001-aisiais, po metų per
traukos, jos vėl atnaujintos. Ekskursi
jose dalyvavo daugiau kaip 400 moks
leivių iš visų miesto ir aplinkinių vie
tovių mokyklų.

Pasiaukojantį muziejaus kūrėjų 
darbą vainikavo š.m. birželio 2 d. įvy
kęs ekspozicijos, skirtos 1941 metų trė
mimų šešiasdešimtmečiui pažymėti,

i

Magansko 
geležinkelio stotis. 
Krasnojarsko 
kraštas, 
Beriozovkos 
(buvęs Sovetsko) 
rajonas.
1948 metų 
birželio pradžia. 
Pirmoji diena 
Sibire: 
iš traukinio 
išlaipinti 
tremtiniai
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atidarymas. Iškilmės prasidėjo Mišio- 
mis Druskininkų bažnyčioje. Savivaldy
bės salėje įvyko konferencija, pradėjusi 
renginių ciklą, skirtą tremties šešiasde
šimtmečiui. Naująją ekspoziciją paren
gė projekto ir darbų vadovas Gintautas 
Kazlauskas. Apipavidalinimo projek
to autorė dailininkė Vida Zamalytė. 
Ekspozicija nustebino informacijos 
gausa, įtaigumu ir aukštu meniniu ly
giu. Modemiškai įrengtoje parodos sa
lėje surinktos nuotraukos pasakoja išti
sų šeimų istorijas, o per jas - ir Lietuvos 
pokario metų istoriją. Iš nuotraukų žvel
gia vaikai ir seneliai, moterys, negyvė
liai ir kūdikiai. Didžiuliai fotopano įrė
mina liūdną pasakojimą apie tremtinio 
dalią autentiškais Sibiro, Altajaus vaiz
dais. Puikiai permąstytos ekspozicijos 
dėka ne tik akimis, bet ir visa širdimi 
pajunti šiurpią savo gentainių dalią.

Susirinkę į parodos atidarymą ži
lagalviai buvę tremtiniai, partizanai 
(jiems skirta ne mažiau puiki antrosios 
salės ekspozicija), jų vaikai ir vaikaičiai 
žvelgė į savo ir savo tėvų jaunystės bei 
vaikystės paveikslus, tarsi sapnuotų slo
gų sapną. Netrūksta čia ir šiurpą kelian
čių įslaptintų dokumentų su paties Lav- 
rentijaus Be rijos “autografais” ir sausa 
skaičių kalba - kiek gyvulinių vagonų 
skiriama tam ar anam miesteliui, kur 
bus rūšiuojami sąstatai, kuria kryptimi 
turės važiuoti mirties ešelonai.

Visą tą dieną buvome ešelonų 
broliai, ešelonų sesės - patyrę ir nepa
tyrę tremties dalią, bet visa širdimi ją 
išgyvenę.

Dailininkė Vida Zamalytė, ilgus 
mėnesius rengusi šią ekspoziciją, pati 
gyveno tarsi tremtyje: tarp nuotraukų,
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istorijų, vardų ir pavardžių, tarp žmo
nių, kuriuos per tuos metus pažino as
meniškai, kaip ir kiekvieną partizaną, 
žvelgiantį į mus nuo parodos stendų. 
Parodą papildo fotografo Antano Sa- 
decko nuotraukų ekspozicija apie 
tremtinių kapus šiandien.

Tauta turi žinoti savo praeitį ir iš 
jos mokytis. Ypač tai pasakytina apie 
jaunimą. Rezistencijos ir tremties mu
ziejaus entuziastai stengiasi, kad kuo 
daugiau jaunimo, ypač moksleivių, su
sipažintų su tragiškiausiais netolimos 
praeities Lietuvos istorijos puslapiais.

į LAISVĘ •liepa/2001 61

63



Atmintis

Laisvės eilinis
Vladislovas Telksnys

Juozas Gražys gimė 1909 m. ge
gužės 22 d. Utenos apskr., Vyžuonų 
valse., Varniškių kaime. Šeimoje bu
vo vyriausias vaikas, augo su dviem 
broliais ir sesute. Tėvai, nors ir vidu
tiniokai valstiečiai, stengėsi Juozą leis
ti į mokslus. Jis lankė kaimo pradžios 
mokyklą, vėliau Užpalių vidurinėje 
baigė 4 klases. Būdamas antroje kla
sėje įstojo į ateitininkų organizaciją. 
Pradėjęs lankyti Utenos “Sau
lės” gimnazijos penktąją klasę 
suserga. Operuojama koja. 
Laikinai nutraukia mokslą, 
kiek įstengdamas padeda tė
vams ūkyje, kaimo žmonėms 
rašo įvairius pareiškimus, dir
ba grietinės nugriebimo punk
te, įsitraukia į “Pavasarinin
kų” kuopos ir Blaivybės drau
gijos veiklą.

1932 m. pradžioje J.Gra- 
žys atvyksta į Kauną, lanko 
Verslininkų sąjungos išlaiko
mą dvimetę Prekybos mokyk
lą. Čia mokydamasis suburia 
ateitininkų kuopą, rašinėja į 
savaitraštį “Verslas”, dirba 
“Lietūkyje” praktikantu.

1934-1936 m. J.Gražys - 
“Darbininko” redakcijos dar

buotojas ir faktiškasis leidinio redak
torius. 1936 m. pavasarį Lietuvos sau
gumas, tada persekiojęs katalikiškąją 
spaudą, panoro Juozą padaryti savo 
agentu, siūlydamas net atlyginimą. 
J.Gražys, atsisakęs teikti tokias pa
slaugas, turėjo iš redakcijos pasitrauk
ti. Slapstėsi, tačiau tais pačiais metais 
saugumas keršydamas jo kambaryje 
padarė kratą ir, radęs du atsišaukimus,

Juozas Gražys. 1936m. birželio 6 d.
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susijusius su 1935 m. ūkininkų strei
ku, J.Gražį suima. Atsėdėjęs šešias 
savaites, už penkių tūkstančių litų už
statą Juozas paleidžiamas, o apeliaci
nis teismas jį išteisina.

Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, J.Gražys įsijungia Į antisovieti- 
nę pogrindinę veiklą. Povilo Mali
nausko iniciatyva spausdinamas po
grindinis nelegalus laikraštis “Laisvoji 
Lietuva”. NKVD pareigūnams su
ėmus šioje grupėje dirbusius Povilą 
Malinauską, Joną Jablonskį, Vladi
slovą Telksnį, Kazį Grigalevičių ir kt., 
Juozas Gražys pabėga iš Kauno ir 
slapstosi netoli Svėdasų.

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ka
ro metu, Lietuvą užėmus vokiečiams, 
J.Gražys grįžta į Kauną ir su P.Mali- 
nausku, VTelksniu bei K.Grigalevi- 
čium pogrindyje įkuria slaptą spaus
tuvę ir spausdina nelegalų antinacinį 
laikraštį “Į laisvę”. Buvo išleista 33 
numeriai po 1000 egz.

Antrosios sovietinės okupacijos 
laikotarpiu 1944 m. gruodžio 27 d. 
kontržvalgybos suimamas ir po kelias 
paras laikomas įvairiuose civilinių as
menų rūsiuose. Po to išvežamas į Kal
variją (Suvalkų), įkišamas į ūkininko rū
sį, kuriame kalinamas su penkiais kali
niais, o tardomas privačiuose butuose. 
1945 m. sausio gale J.Gražys per 10 pa
rų nuvežamas į Kalinino (Tverės) mies
to lagerį. Jame išlaikomas ligi 1945 m. 
rugpjūčio mėnesio, vėliau perkeliamas 
į miškus. Tenai miško pramonėje jis dir
ba iki 1946 m. rugpjūčio antrosios pu
sės ir, nesudarius bylos, paleidžiamas.

Antrą kartą sovietiniai pareigūnai 
J.Gražį suima 1949 m. birželio 27 d. 

(su P.Malinausku, K.Grigalevičiumi). 
Kalinamas Kauno ir Vilniaus saugu
mo rūsiuose. 1950-ųjų sausio viduryje, 
baigus tardymą, perkeliamas į Lukiš
kių kalėjimą. Tų pačių metų rugsėjo 
mėnesį Ypatingojo pasitarimo spren
dimu J.Gražys nubaudžiamas 10 me
tų kalėti. (Kaltinamas, kad vokiečių 
okupacijos metais leido laikraštį “Į lais
vę”, kad sovietų saugumui nepranešė 
apie P.Malinauską, K. Grigalevičių.) To 
paties mėnesio 23 d. etapu nuvežamas 
į Karagandos lagerius.

Daugiausia kalėjo Spasko lage
ryje. Chruščiovmečiu, 1956 m. gegu
žės mėnesį, paleistas grįžta į Lietuvą.

1974 m. balandžio 29 d. J.Gražys 
Kaune vėl suimamas ir tuoj perkelia
mas į Vilniaus saugumą. Inkriminuoja
ma “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikos” pirmųjų numerių perspausdini
mas ir platinimas (“LKB kronika” pra
dėjo eiti 1972 m. kovo 19 d.). Aukš
čiausiasis Teismas J.Gražį nubaudžia 
trejus metus kalėti griežto režimo lage
riuose. Netrukus jis išvežamas į Permės 
36-ąjį spec, politinių kalinių lagerį.

Atlikęs bausmę J.Gražys 1977 m. 
balandžio 24 d. grįžta į Kauną. Tačiau 
pusę metų čia gyvena milicijos priežiū
roje.

Visą gyvenimą kovojęs dėl Lietu
vos Nepriklausomybės, su džiaugsmu 
sutinka jos paskelbimą. Amžius ir sun
ki liga paguldo jį į lovą. Paskutiniai mė
nesiai ypač sunkūs, nes buvo apakęs. 
2000 m. rugpjūčio 23 d. Juozas Gražys 
tyliai užgeso. Aukščiausiasis jį pasišau
kė amžinajai ramybei.
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Poetas nuo Ašvos krantų
Rapolas Šaltenis

Tai Adomas Jasas, neišsigarsinęs, 
tik tris eilėraščių knygas teišleidęs, ma
žokai Lietuvoje žinomas, nors 2000- 
aisiais Čikagoje “Draugo” išspausdin
ta jo eilėraščių rinktinė “Būk palaimin
tas” gaunama ir Lietuvos knygynuose. 
Tačiau prieškarinėje Lietuvoje Jasas 
buvo plačiai žinomas ir mėgstamas 
akademinės jaunuomenės: jis tada 
spausdinosi “Jaunojoje Lietuvoje”, 
“Akademike” ir kt. 1934 m., jau stu
dentaudamas ir mokytojaudamas Kai
šiadoryse, išleido eilėraščių rinkinį 
“Širdis žody”. Studentams aptariant jį 
seminare, prof. VMykolaitis-Putinas 
atkreipė dėmesį į vieną, dar gimnazi
jos suole parašytą, dviposmėlį:

Nežinai, nežinai,
Iš kur žemėje žiedai:
Atėjai, juos radai, 
Ir jų bus dar ilgai, 
O iš kur- nežinai.

Nors ieškojai ilgai, 
Dar savęs neradai. - 
Lyg paskendę varpai 
Mūs gyvatos pradai: 
Vien tiki - nežinai...
Ir tos eilutės buvo kaip kodas, kaip 

gairė tolesnei jo kūrybai: filosofiniai 
apmąstymai apie žmogaus ir Visatos 
būties esmę ir prasmę bet kokiose si

tuacijose, bet kokiame krašte, bet ko
kiu laiku.

Jo poezijos gimtinė - Švėkšnos 
“Saulės” gimnazija, o jis pats gimė 1908 
m. sausio 26 d. Amerikoje, Sent Luise, 
prie Misisipės. Dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą tėvai parsigabeno Adomu- 
ką Lietuvon - Žemaitijon, į Keberdžių 
kaimą (Kvėdarnos vis.) prie Ašvos 
upės (senovinėj lietuvių kalboj “ašva” 
reiškė kumelę), kurią savo dainose daž
nai minės. Čia tikroji jo tėviškė, čia pra
bėgo vaikystė piemenaujant, motinos 
pamokytam skaitant “Palangos Juzę”, 
Vienužio “Dainas”, okupantų vokie
čių leidžiamą “Dabartį”, vėliau iš 
Amerikos giminių atsiunčiamas “Nau
jienas”, “Keleivį”, “Telegramą”.

Gimnazijon įstojo 1924 m., uni
versitetan - 1931 m. Dėl nepriteklių, 
tėvo ligų ir mirties trumpam studijas 
buvo nutraukęs, dirbo ūky tėviškėje ir 
kartu pasirengė egzaminams pradinės 
mokyklos mokytojo cenzui gauti. Tai
gi buvo studentas ir mokytojas!

Ketverius metus teko kartu su juo 
mokytojauti Kaišiadorių gimnazijoje. 
Susidraugavom. Jis buvo be galo geras 
žmogus. Darbštus, sąžiningas, moky
tojų ir mokinių mylimas ir gerbiamas. 
Visur suspėdavo. Išgyvenom įspūdin
gus įvykius, Vilnius “tapo mūsų, o mes
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nišų”, per Kaišiadoris viens po kito 
dundėjo traukiniai, prikimšti verkian
čių, vaitojančių ištremiamųjų. Jei ne 
prasidėjęs karas, būtume ir mudu ant
roje bangoje išdundėję - į sąrašą buvom 
įtraukti... Prie vokiečių sugalvojom 
keltis mokytojaut arčiau savo tėviškių, 
kur būtų sočiau duonos ir net lašinių. 
Ir 1943 m. nusidangino jis į savąją Švėk
šną. Bet neilgam - artėjo frontas, vėl 
artėjo raudonoji pabaisa. Kaip galima 
ramiai jos laukti!

“Baimės apimtas, žvarbų 1944 m. 
spalio 9 d. vakarą, pasikinkęs į išklerusį 
vežimuką iš draugo pasiskolintą kuiną, 
su nėščia žmona irseptynerių metų duk
ra patraukiau iš Tėvynės į nežinią - ne
svetingą ir dar kariaujančią Vokietiją...", 
- rašė jis man laiške ir vėliau savo kny
goje. Klaikus buvo sumanymas, dar klai
kesnė pati kelionė. Jau Šilutėje rado ke
lyje susikimšusias vežimų kolonas ir pa
kelėj lavonų. Toliau - vyrų rinkimas ap
kasams kasti, pabėgimai, darbai pas dar
žininką ir fabrike, kelionės sausakim
šuose vagonuose, dukrelės gimimas, vėl 
apkasų kasti, kol pasiekta Vakarų Vo
kietija, kur jau organizavosi lietuvių pa
bėgėlių stovyklos, net mokyklos, spau
da. Jasai atsidūrė Liubeko stovyklose, 
kur, laimė, poetas mokytojas galėjo mo
kytojauti lietuviškoje gimnazijoje!

Stovyklos pradėjo tuštėti - kas j 
Ameriką, kas Į Australiją. Jasas Ame
rikoje gimęs - tai ir jos pilietis, galįs 
lengvai grįžti savo gimtinėn. Bet ne
gauna iš DP kelionei pašalpos, turi sko
lintis pinigų iš Amerikos banko.

Amerikon atvyko 1948 m. sausį. 
Apsistojo pas kun. VSlavyną, prieš ka
rą dirbusį Kaišiadorių gimnazijoje ang

lų kalbos mokytoju. Dabar jis pasirū
pino Jaso atvykimu ir įsikūrimu.

Darbo gavo Čikagoje, geležies 
fabrike, vėliau duonos kepykloje, pa
skui vėl plieno liejyklose.

Laisvalaikiu dar bendradarbiavo 
“Naujienų” dienraštyje, vėliau - savait
raštyje “Dirva”. Su visa šeima - dviem 
dukrelėm ir žmona - dalyvavo visuo- 
meniniame-kultūriniame ir politinia
me lietuvių gyvenime, sielojosi dėl tė
vynės Lietuvos reikalų.

Amerikoj gerokai pasikeičia jo po
ezijos tematika. Joje daugiau dramatiz
mo, sielvarto. Poetas dažniau griebiasi 
satyros, pašaipos. Knygoje jis į atskirą 
skyrių surenka eilėraščius, skirtus ame
rikiniam gyvenimui - “Auksinio smė
lio tyruose”, skirtus tiems, kurie “ieško
dami aukso, prarado širdį"... Čia daug 
publicistikos, aforizmų.

Galima verti ir verti šiuos skaid
rius Ašvos dugno akmenėlius. Gal išei
tų lyg koks rožančius margais karoliu
kais, kurį jo dukrelės - Lilija ir Birutė - 
nuneštų užkabinti ant tėvų kapo pamin
klo... Ach, kokia kvaila ir tuščia užėjo 
svajonė, prisiminus, kad Adomas, atvy
kęs Lietuvon, pastatė paminklą tėvams 
su užrašu “Už Viešpaties maldai Už tė
viškės dainą... ” Jo knygon įdėtos auto
biografijos pabaiga - lyg testamentas: 
“Gimiau prie Misisipės, augau ir bren
dau Lietuvoje prie Ašvos, o numirti, at
rodo, teks prie Mičigano su paskutiniuo
ju linkėjimu Lietuvai: “Tenai, kur mano 
kraujo rytą/ berželių vygėj sūpavai,/tegu 
vis skamba laisvės dainos,/nors ūžtų vėt
rose klevai”. Mirė2000m.gruodžio 15d.
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Dėdina Marija
Aloyzas Urbšys

Dėdiną Mariją Mašiotaitę-Urbšie- 
nę buvau matęs dar prieš Antrąjį pasau
linį karą, nes esu gimęs 1935 m. Iki 
1940-ųjų dėdina ne kartą buvo atvažia
vusi į Zaosę*. Turbūt iš 1939 metų va
saros, kai ji su dėde lankėsi Zaosėje, ma
no galvoje užsiliko labai migloti anų me
tų jų abiejų paveikslai. Geriau prisime
nu automobilį, kuriuo jie buvo atvažia
vę. Jis kėlė man siaubą, vertė bėgti pas 
mamą ir slėptis užjos nugaros.

Keleriais metais vėliau, kai jau 
buvau pramokęs skaityti, senelė daž
nai prašydavo paskaityti dėdės Juozo 
Urbšio laišką. Tai buvo atvirlaiškis, ra
šytas iš Tambovo. Atmintyje išliko ne 
tiek rašinio turinys, kiek parašas: Ma
rija ir Juozas. Marijos vardas anuomet 
man kėlė didžiulę pagarbą. Mano vai
kiškoje galvoje jis siejosi su begaliniu 
gerumu, dievišku grožiu. Štai Marytė - 
suprantama: pusseserė Marytė, Mari
jona irgi - kaimynė bitininkė, tačiau dė
dina Marija - kaip paties Dievo Motina 
ant sienos kabančiame paveiksle. To
dėl dėdina turi būti gera, maloni, iš
mintinga, graži. Tokią mąstyseną lėmė 
labai pamaldžios senelės Kotrynos 
Urbšienės įtaka. Nuo to laiko prabėgo 
daug dešimtmečių, tačiau ir šiandien 
dėdiną Mariją prisimenu tokią, kaip 
vaikystėje.

Vienodais, tiksliais žingsniais ke
liavo praeitin metai. Pasibaigė karas. 

Žingsniavo ašarotas, kruvinas, baimin
gas pokaris. Gauta iš tuomet protu sun
kiai suvokiamo tolio, nuo pačios Lap
tevų jūros, išTit Arų trumpa žinutė. Jo
je paminėti keli vardai ir gale prierašas: 
“Tiek mūsų likę”. Tas trumpas, tačiau 
smarkiai informatyvus “Tiek mūsų li
kę” pranešė Zaosės gyventojams skaus
mingą, liūdną žinią, kad tarp gyvųjų ne
bėra senelio Kazimiero Urbšio, dėdės 
Antano, dėdinos Anicetos, pusbrolio 
Petro. Iš dėdinos Marijos ir dėdės Juo
zo -jokios žinutės. “Geradarių” grąžin
ti iš Sibiro tremties nepilnamečiai - pus
seserė ir pusbrolis. Pastarasis, matyt, tik 
tam, kad sulaukęs pilnametystės po tre
jų metų vėl būtų ištremtas. Užmuštas, 
apverktas ir palaidotas mano tėvas Al
fonsas Urbšys. Iš Marijos ir Juozo Urb
šių-jokios žinutės.

Po tėvo žūties senelė ir mano ma
ma labai susidraugavo. Nors jas skyrė 
nemažas metų skirtumas, tačiau suar
tino našlių lemtis. Būdavo, ilgais žie
mos vakarais maželiai vaikai jau sumi
gę, aš mokausi pamokas, o jos, užbai
gusios namų ruošą, susėdusios pote
riauja. Pasimeldusios pasinerdavo į 
praeities prisiminimus. Senelė buvo 
gera pasakotoja, tačiau temos liūdnos. 
Ji užauginusi penkis sūnus ir vieną 
dukterį. 1946-1947 metų žiemą jau 
tikrai žinojo netekusi vyro, keturių sū
nų, marčios ir vieno vaikaičio. Duk-
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terš šeima net Pietų Amerikoje. Vyriau
siojo sūnaus našlaičiai - kitame pasau
lio pakraštyje - Tit Aruose. Lietuvoje 
likusios tik vyriausiojo sūnaus vyriau
sioji dukra (atsitiktinai neištremta 
1941 m.) ir nužudytojo sūnaus žmona 
- marti Ona su trim nepilnamečiais vai
kais. Suprantama, kad senelė ir mūsų 
mama daugiausia kalbėdavo apie joms 
brangius žmones. Nužudytus arba Si
bire išmarintus badu, šalčiu, nepake
liamu darbu, be jokios medicininės pa
galbos, kai susirgdavo. Paminėjusios 
mirusiuosius, moterys galiausiai prisi
mindavo Mariją ir Juozą. Senelė jau 
senokai, užpirkdama Mišias, mirusių
jų sąrašan įrašydavo Mariją ir Juozą, 
nors širdies gilumoje dar ruseno vilčių 
žarijėlės - o gal dar nors vienas gyvas... 
Mano mama prisimindavo brolienės 
gerumą, atidumą jai - paprastai kaimo 
moteriai. Prisimindavo, kaip Marija 
mylėjusi vaikus, atvažiuodama visad 
kiekvienam atveždavo dovanėlių ir t.t. 
Senelė apie marčią Mariją irgi - tik ge
rai. Tačiau, prisimindama pirmąjį mar
čios apsilankymą Zaosėje, turbūt apie 
1927 m., sakė buvusi labai supykusi. 
Mat į Vadaktėlių bažnyčią marti Mari
ja ėjusi tik todėl, kad joje kažkada ku
nigavęs J.Tumas-Vaižgantas. Žinant se
nelės religingumą - tai suprantama.

Po karo jau penkti metai. Iš dėdi
nos Marijos ir dėdės Juozo - nė žode
lio. 1949 m. kovas. Iš Zaosės ištremia
mi paskutiniai gyventojai: senelė Kot
ryna ir Ona Urbšienė su trim maža
mečiais vaikais.

Galiausiai dar po penkerių metų, 
jau būdama tremtyje, mama gauna iš 
Marijos ir Juozo Urbšių žinią, kad jie 

abu gyvi. Nuo to laiko prasideda jų susi
rašinėjimas. Štai pradžia laiško, mamos 
rašyto 1954.X.16 iš Irkutsko srities Tu
kino miesto, Urbšiams į Viaznikus, kur 
jie gyveno po trylikos kalinimo metų. 
“Brangieji Broli ir Broliene. Seniaijūs mū
sų buvot apverkti ir palaidoti, visai jau 
mes nustoję vilties, kad jūs gyvi esat ir 
maldoje visados prisimenam kaip miru
sius. Skaitėm Jūsų laišką kiek kartų su 
vaikais, ašaros byrėjo iš džiaugsmo...

Kai atvežė mus į Sibirą, mama gy
veno beveik dvejus metus, paskui susir
go plaučių uždegimu ir astuonias dienas 
pasirgusi mirė. Mirė pilnam prote. ”

Ką iš to laikotarpio bepridursi? 
Nebent tai, kad senelė taip ir mirė ne
sužinojusi, jog jos sūnus Juozas ir mar
ti Marija, iškentę visus raudonojo pra
garo ratus, liko gyvi. Nebent paklausti, 
kokiame žemės užkampyje, kokioje 
niekingoje šalyje, kokios partijos vy
riausybė dešimtmečiais nežinia kanki
na niekuo nekaltas motinas, neleisda
ma sūnums, net jeigu jie ir būtų buvę 
kalti, parašyti bent tris žodžius: “Ma
ma, aš gyvas”. Ir pačiam atsakyti - tai 
buvo ne pasaulio užkampis, o šeštoji 
pasaulio dalis. Šalis ta SSRS vadinosi.

1959 m. rudenį, grįžęs iš trem
ties Lietuvon, dėdinos Marijos jau ne
beradau. 1959 m. kovo 2 d. buvo iš
ėjusi Anapilio. Bendraujant su dėde 
Juozu, vienokia ar kitokia tema besi
kalbėdami, prisimindavome dėdiną 
Mariją.

Šių metų kovo 2 d. suėjo 42 metai 
nuo dėdinos Marijos Urbšienės mir
ties.

♦ Zmitf - Marijos Urbšienės-Mašiolailės uošvija.
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Iš Kauno ar 
iš Karaliaučiaus?..

Pilypas Narutis

Artinantis didžiojo Lietuvos su
kilimo (1941 m. birželio 23 d.) 60- 
osioms metinėms panorėjau susižinoti 
su artimu kolega inž. Stasiu Bagdona
vičiumi, kad jis pats papasakotų apie 
tas dienas prieš 60 metų, kai jis dirbo 
Kauno radiofone, buvo ten vyriausia
sis inžinierius, atsakingas už radiofo
no veikimą. Kauno radiofonas prabi
lo ir paskelbė Lietuvos sukilimą prieš 
sovietinius okupantus, o visa techni
nė radiofono pusė tuo metu priklausė 
Stasiui Bagdonavičiui.

Parašiau jam laiškutį. Per keletą 
savaičių negavęs atsakymo, parašiau 
antrą. Bet ir po antrojo laiškučio, pra
ėjus keliolikai savaičių, atsakymo ne
gavau. Parašiau dar trečią laiškutį, pri
dėdamas anų dviejų laiškučių nuora
šus, bet ir šį kartą jokio atsakymo.

Žinodamas, kad kun. Vytautas 
Bagdonavičius yra Stasio brolis, už
ėjau į “Draugą” (kur kun. VBagdona- 
vičius darbuojasi) pasitarti. Kun. 
V.Bagdonavičius, išklausęs mano 
skundą, taip “paguodė”: “Ir aš esu pa
rašęs savo broliui Stasiui laišką ir ne
su iš jo gavęs nė vieno laiško... Toks 
jau jis yra.” Tuo pokalbis baigėsi.

O inž. elektrikas Stasys Bagdo
navičius buvo tas pagrindinis asmuo, 
kuris išsaugojo Kauno radiofoną nuo 

sunaikinimo, kai jo viršininkas komu
nistas Banaitis, Kauno radijo stoties 
direktorius, asmeniškai įsakė 1941 m. 
birželio 22 d. Kauno radiofono veiki
mą nutraukti ir radiofoną suniokoti. 
Po to įsakymo radiofone tuojau su
skambėjo dūžtančios lempos... (Elekt- j 
ros lemputė, jeigu ją numesi ant že
mės, sprogsta sukeldama tarsi grana
tos sprogimo garsą). Reikia manyti, 
kad kelių lempučių sprogimo garsai 
tikrai įtikino radiofono viršininką Ba
naitį, jog radiofonas suniokotas, jį iš
gąsdino ir paskatino dar labiau pasku
bėti...bėgti...

Balys Balaišis, rašydamas apie 
sukilimą radiofone ir apie tai, kaip ra
diofonas pateko į LAF rankas, taip ra
šo: “Rytą mane pažadino sprogimai i 
Aleksoto kryptimi... karas... turėjau 
pradėti vykdyti Rudoko įsakymą... Ra
diofoną užimti. Atvykęs į radiofoną ra
dau sąmyšį... Aš čia vienas nieko ne
galiu... Parbėgęs namo paskambinau 
C. Surošui ir dar dviem draugams... Bu
vo jau po vidurdienio... Atvykę į radio
foną... jau radom jį be komunistinės 
vadovybės ir džiaugsmu netveriantį 
techniką Bagdonavičių... (mano pajuo
dinta. - P.N.). Bagdonavičius... šoko 
mums aiškinti, kaip Banaitis liepė sto
tį išjungti ir aparatūrą sunaikinti. Ir kaip
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tą viską inscenizavo, sukaldami net ke
lias radijo senas lempas. Jis tvirtino, 
kad reikalui esant aparatūra galės 
veikti kaip veikus” (T.S.,I, p.312).

Ir tikrai, 1941 m. birželio 23 d. 9 
vai. 28 min. Kauno radijas prabilo... 
Naujos, Stasio Bagdonavičiaus parū
pintos, lemputės radiofone užtikrino 
Lietuvos nepriklausomybės ir Laiki
nosios vyriausybės paskelbimą.

“Pergalės saliutas” - Justo Pa
leckio knygelė, išleista 1985 m. Tai 
Justo Paleckio “užrašai”, pradėti Hit
leriui paskelbus karą. Jis, Paleckis, 
1941 m. birželio 22 d. 6 vai. ryto pa
budo... ir... “Armijos vadovybė jau tre
čią įspėjimą siunčia, reikalaudama, 
kad Vyriausybė evakuotųsi”... “sten
giausi būti ramus, kad neduočiau pa
grindo panikai"... “VI.23... Zarasai... 
Iš Kauno (ar Karaliaučiaus) (mano 
pajuodinta. - P.N.) per radiją buvo 
skelbiami pranešimai, kad susidariu
si nauja vyriausybė su K.Škirpa ir 
J. Ambrazevičiumi priešakyje. Tie pra
nešimai sukėlė priešiškus elemen
tus... ”

Paniškai bėgdama, skubotai Za
rasus pasiekusi “liaudies” Vyriausy
bė su A.Sniečkumi, išgirdusi radijo 
pranešimus, susiginčijo, ar čia Kau
no, ar Karaliaučiaus radijas skelbia 
naują Lietuvos vyriausybę, nes Kauno 
radiofono viršininkas Banaitis tvirti
no, kad jis Kauno radiofoną susprog
dino...

Stasys Bagdonavičius buvo atei
tininkas, ateitininkų korp! Grandis 
narys, studijavo ir baigė VD univer
sitetą. Pakeltas korp! Grandis filiste
riu 1936 m. Kai kada jį susitikdavau 
Grandies susirinkimuose, o visada 

Grandies “Grandkavoje” (taip vadi
nome iškilmingą korporantų poky
lį)-

Stasys Bagdonavičius gimė 1910 
m. gruodžio 7 d. Slavikuose, Sakių 
apskr. Mirė 2001 m. kovo 4 d. Kaune.

Ruošiantis birželio sukilimui, 
S.Bagdonavičiusbuvo paprašytas, kad 
sukilimo metu pasirūpintų radiofono 
išsaugojimu. Jis sutiko, pažadėjo ir 
tam ruošėsi. Rengdamasis perimti ra
diofoną į savo rankas jis jau iš anksto 
pasirūpino turėti visas atsargines nau
jas radijo dalis ir reikiamas lempas. 
Jis taip pat matė, kad jo viršininkai 
(komunistai) gali įsakyti radiofoną su
niokoti. Pasirūpino visomis reikiamo
mis radijo dalių ir lempų atsargomis, 
apgalvojo visas galimybes, kad galėtų 
užtikrinti radiofono veikimą.

Kai aš, atlikdamas studento 
elektriko praktiką, šnekėjausi su inž. 
Juozu Linkaičiu, Elektros stoties Pet
rašiūnuose viršininku (taip pat Gran
dies korporantų), ir priminiau jam 
apie karą, pasirengimą sukilimui ir 
elektros energijos užtikrinimą Kaunui 
bei parūpinimą durpių atsargų, tai 
J.Linkaitis papasakojo, kad ir Stasys 
Bagdonavičius susirūpinęs skambino 
jam telefonu, sakė pasirūpinti, kad bet 
kuriuo atveju Kauno radijo stotis ir 
radiofonas turėtų elektros energijos. 
Tas rodo, kaip visapusiškai S.Bagdo- 
navičius bandė atlikti užduotį - išlai
kyti Kauno radiofoną.

Ištraukos išrengiamos knygos 
“Tautos sukilimas", 

II dalis -
Geležinę uždangą pakėlus
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Nusipirko 
radiją...
Kęstutis Mikeliūnas

Lietuvos radijui - 75

Vaikystės metais, kai dar nepaži
nau raidžių ir nemokėjau skaityti, įstri
go atmintin vyresnės sesers Stasytės de
klamuojamas eilėraštis apie radiją. Vė
liau sužinojau, kad tai Petro Babicko 
posmai.

Dėdė Julijonas ir teta Leokadija 
Po ilgu derybų nusipirko radiją. 
O radijo, radijo, radijo, dijo!
Kaip dailiai visur j is prigijo!
Mūsų nedidelis Būdininkų-Šar- 

kaičių kaimas, apsuptas miško, buvo 
nutolęs nuo didesnių kelių ir mieste
lių. Iš gimtos palaukės eidamas kvar
taline miško linija, išeini i garsųjį rašy
tojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
dvarelį Puziniškį. Gerbiami žmonės 
kaime buvo kaimynai eiguliai A.Paga- 
rcckas ir RSkukauskas. Vienas gyveno 
viename kaimo gale, kitas - kitame. Vi
sada blaivūs, mandagūs, pasitempę. 
Mus, vaikus, žavėjo jų tamsiai žalia uni
forma blizgančiomis sagomis, prie dir
žo kabantis pistoletas. Ganydami ban
dą bijojome, kad kokia avelė ar karvė 
neįbėgtų į valdišką mišką. Virš jų ei
guvų iškeltos radijo antenos rodė, kad 
čia gyvena inteligentai, pasiturintys 
žmonės.

Sekmadieniais ar švenčių dieno
mis, gražiau apsirengę, eidavome pas 

eigulį Pagarecką klausyti radijo. Buvo 
transliuojamos pamaldos, Pupų Dėdės 
įdainavimai, naudingi patarimai ūki
ninkams. Tai buvo tikra šventė!

Kartą rudenį, jau pašalus, įsuko į ;
mūsų kiemą vežimas, kuriame šiauduo
se buvo prikrauta įvairių dėžių, dėžu
čių. Gerai nusiteikęs vyras įėjęs links
mai pasisveikino: “Laba diena, šeimi
ninkėle. Esu radijo agentas. Dabar ru
duo, ilgi, tamsūs vakarai, kaip jūs čia 
gyvenate be radijo imtuvo?”

Mes, vaikai, choru pradėjome ma
mos prašyti, kad pirktų tą radiją. Juk 
taip gražiai groja. Juo labiau kad gera
sis dėdė ir pinigų iš karto neprašo mo
kėti, o tik siūlo mamai tokius popie
rius pasirašyti. Mama sako, kad nėra 
pinigų. Be to, ir šeimininko nėra na
muose. Taip mūsų didžiausiam nusi
vylimui tas dėdė, vėl susipakavęs savo 
radijus, išvažiavo. O mums atrodė, kad 
gryčioje dar tvyro tik ką skambėjusios 
muzikos garsai...

Nors gyvenome ir pasiturinčiai, 
tik vėliau įsigijome radiją. Antena pui
kavosi ir virš mūsų namų. Tik visa bė
da, kad tai buvo detektorinis radijo 
aparatėlis su dvejomis ausinėmis. Jis 
veikdavo be jokių baterijų. Reikėjo to
kią vielytę įremti į juodą akmenėlį. 
Dažniausiai klausydavo tėtė, nors tam 
laiko jis nelabai turėdavo. Žemės buvo 
nemažai, tai jam teko nuo tamsos iki 
tamsos dirbti. Tačiau jis visada būdavo 
gerai nusiteikęs, ir kieme, ir lauke vis 
skambėjo jo švilpaujamos ar dainuoja
mos melodijos. Vėliau, besimokyda
mas muzikos, supratau, kad “Pajūriais 
pamariais”, “Plaukia sau laivelis”, 
“Kur bakūžė”, D.Dolskio ir A.Šaba- 
niausko dainas jis atkartodavo labai 
tiksliai...

1941 metų birželio dienomis, pa
rėjęs iš eigulio, tėtė pasakė, kad prasi-
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dėjo karas. Girdėję iš Maskvos Molo
tovą baisiai koneveikiantį Hitlerį. Ne
trukus prabilo ir Kauno radijas. Kreip
damasis į Lietuvos žmones, ragino pa- 
sitraukti gyvenančius prie kelių, nes 
bėgdami sovietų kareiviai žiauriai su
sidoroja su pasiliekančiais. Nors ir 
nuošalus mūsų kaimas, bet prie kelio 
gyvenome, sodyba apaugusi senais me
džiais, nemaži trobesiai, darželyje kry
žius. Susikrovę į vežimus reikalingiau
sius daiktus, pasitraukėme į netolimą 
mišką. Atsivarėme karves, avis. Tik

1 kiaules pašėrę palikome. Tėvams bai
su, nes per radiją pranešinėdavo apie 
bėgančių sovietų žiaurumus, o mums, 
vaikams, - didžiausia pramoga! Kas gali 
būti malonesnio minkštose duknose 
nakvoti po didele egle, pabusti gražų 
saulėtą vasaros rytą, kada pilnas miš
kas nuostabiausių garsų...

Sugrįžus Raudonajai armijai, val
kataujantys kareiviai atėmė mūsų ra
dijo aparatėlį, sakydami: “Negalima 
klausyti fašistų kalbų, bet jeigu duosit 
samagono, tai paliksim.” Tačiau nieko 

i nepešę išsivežė tą aparatą.
Informacija dabar ateidavo iš miš

ko. Partizanauti išėjo nemažai aplin
kinių kaimų jaunimo, taip pat ir mūsų 
kaimynai broliai Petras ir Ksaveras 
Balčėčiai, Antanas Vaišvila. Miškuose 
buvo daug inteligentų. A. Vaišvila, Kau
no technikos mokyklos studentas, kai 
atvažiuodavo atostogų, padarydavo 
įvairių radijo aparatėlių. Ir trys jaunes
ni jo broliai buvo labai gabūs ir nagin
gi. Išpj austydavo visokių antspaudėlių 
su Vyčio kryžium, Gedimino stulpais. 
A.Vaišvila, kaip nusimanantis apie ra
dijo techniką, partizanams buvo labai 
reikalingas. Žuvo 1946 metais netoli 
savo namų. Matėme, kaip vežė pusiau 
įguldytą ratuose, kitai kūno daliai vel
kantis žeme. Jo sesuo Bronytė, sutiku

si vežimą, atpažino brolį. Jis buvo ap
simovęs jos austo languoto čerkeso kel
nėmis. Kūnas išniekintas paskui gulė
jo Smilgiuose, miestelio aikštėje. Vė
liau žuvo ir kitas kaimynas - Ksaveras 
Balčėtis. Jo kūnas buvo numestas Pu
šalote prie skrebyno. Kaimynai buvo 
vieningi, - taigi niekas nesužinojo, kie
no tai sūnūs. Todėl nė vienos šeimos iš 
mūsų kaimo neištrėmė į Sibirą. Tylo
mis jų gedėjo visas kaimas.

Iš užsienio buvo transliuojamos 
viltį žadinančios kalbos, kad ateis ame
rikonai, išlaisvins. O jie net nemanė to 
daryti, begėdiškai mus pardavę Jaltos ir 
Potsdamo konferencijose. Jauni vyrai 
ateidami atnešdavo visokių gandų. Gir
dėję per radiją, kad nuo pirmos, pen
kioliktos ar kitos datos kažkas pasikeis, 
tik reikia laikytis. Šiandien niekas ne
gali pasakyti, kas tas žinias skleisdavo.

Kolchozų laikais kaime gyvenan
tiems tėvams radijas buvo didžiausia 
paguoda. Žinojo “Vatikano radijo”, 
“Amerikos balso” laiką ir bangas. Ma
ma, nors caro laikais tik vieną žiemą 
ėjusi į mokyklą, turėjo puikiausią at
mintį ir gerai orientavosi, kas vyksta 
pasaulyje. Mums, vaikams, žadino vil
tį, kad Lietuva bus laisva. Deja, nesu
laukė.

Ne be jaudulio klausydavom ra
dijo ir lemtingomis Sausio 13-osios 
dienomis. Ir tas signalas - šaukinys lie
tuvių liaudies dainos tema “Šią nakte
lę miego nemiegojau” toks tinkamas 
tam laikui buvo. Mielas jis mums ir 
šiandien.

Prisiminus tuos laikus, norėtųsi 
prisidėti prie gražiausių palinkėjimų 
šiandieninio Lietuvos radijo žmo
nėms, nuoširdžiai jiems padėkoti ir 
pasakyti: “Ačiū, kad buvote ir esate 
su mumis!”
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Istorijos veidrodis
Gintaras Abaravičius 

Algimantas Stankevičius

Rugpjūčio 1-5 dienomis Trakuose vyksta “Į laisvę” fondo 
studijų savaitė. Si publikacija ne tik savaitės dalyviams padės 

pažinti ir pamilti Trakus.

Trakų istorinis nacionalinis par
kas šiuo metu yra vienintelis toks Eu
ropoje. Nedidelėje teritorijoje sukaup
tas milžiniškas Lietuvos istorijos ir 
kultūros paveldo, kuris svarbus ne tik 
Lietuvai, bet ir Lenkijai, Baltarusijai, 
Rusijai, Vokietijai, potencialas, tarps
tantis nuostabios gamtos apsuptyje.

Vien Galvės ežero kraštovaizdžiai, 
Varnikų botaninio-zoologinio draus
tinio sengirės, sausapievių ir pelkynų, 
Plomėnų ornitologinio draustinio 
vertybės, esančios tiesiog Trakų mies
to administracinėse ribose, sukuria 
nepakartojamą kultūros ir gamtos pa
veldo dermę.
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XIV-XVII a. šioje Lietuvos vie
toje vyko labai svarbūs mūsų istorijos 

I įvykiai: nuožmios kovos su kryžiuo
čiais, lemiami ir kriziniai Lietuvai 
1382 metų Kęstučio ir Jogailos susi
dūrimai, padėję pagrindus naujai - 
krikščioniškai - valstybei. Trakų isto
riniame nacionaliniame parke yra be
ne svarbiausia kiekvienam lietuviui Se
nųjų Trakų vietovė - buvusi Lietuvos 
valstybės sostinė, kurioje apie 1350 
metus gimė didysis Lietuvos kunigaikš
tis Vytautas.

Vytautą Didįjį Senuosiuose Tra- 
; kuose mena jo paties 1405 metais įkur

dintų benediktinų vienuolynas ir baž
nyčia.

Nuostabų Trakų pusiasali skalauja 
didieji Totoriškių, Galvės, Bernardinų 
(Lukos) ežerai, kurie susilieja su Skais
čio, Akmenos, Babruko ežerais. Tra
kai garsėja gotikine Salos pilimi, ku
rioje įsikūręs Istorijos muziejus, tačiau 

! Trakų esmės nesuprasi be Pusiasalio 
pilies griuvėsių ir dominikonų vienuo

lyno, Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios sujos stebuk
linguoju paveikslu, nuo 1397 m. iš Kry
mo atvežtų ir čia Vytauto Didžiojo įkur
dintų karaimų, jų kenesės, provincia
laus medinio senamiesčio ir senųjų ka
raimų kapinių.

Trakų istoriniame nacionalinia
me parke yra brandžiausias XIX-XX 
a. prancūzų architekto Eduardo Fran- 
sua Andrė kūrybos perlas Lietuvoje - 
80 ha dydžio Užutrakio dvaro peizaži
nis vandens parkas. Užutrakio klestė
jimo laikais į Galvės ir Skaisčio ežerus 
įsiterpusiame siaurame pusiasalyje 
funkcionavo dvidešimties tarpusavyje 
ir su didžiaisiais ežerais susietų tven
kinių sistema. Čia tobulos erdvės, sub
tilios vandens, augalijos, uolų kompo
zicijos. Užutrakyje gyvena net šešios iš 
keturiolikos Lietuvoje aptinkamų šikš
nosparnių rūšių, auga daugybė retų au
galų. Lietuvos Vyriausybė Užutrakį nu
tarusi pritaikyti valstybės reprezenta
ciniams tikslams.

Trakai. Tolumoje Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
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► Naujųjų Trakų
bažnyčia ir Dievo Motinos 
paveikslas

1409 m. gegužės 24 d. Vytautas 
Didysis fundavo Švč. Mergelės Mari
jos apsilankymo ir Šv. Jono Evangelis
to vardo bažnyčią Naujuosiuose Tra
kuose. Po 200 metų Naujųjų Trakų kle
bono, tapusio Vilniaus vyskupu, Eus
tachijaus Valavičiaus (1530-1630) pa
stangomis bažnyčia buvo rekonstruo
ta. Lietuvos karo su Rusija pradžioje - 
1655 m., kaip ir Salos bei Pusiasalio 
pilys, bažnyčia smarkiai apgriauta, vė
liau suremontuota, per Siaurės karą 
XVII a. pradžioje vėl apgriauta. Tačiau 
karui dar nepasibaigus 1717 m. bažny
čios išorė ir interjerai iš pagrindų pa
keisti, įrengtas didysis altorius su ste
buklinguoju Dievo Motinos paveikslu 
centre.

Legenda sako, kad 1123 m. Kon
stantinopolyje nutapytą Dievo Motinos 
paveiksią 1390 m. Vytautui Didžiajam 
padovanojo Bizantijos imperatorius 
Emanuelis II Paleologas, o 1409 m. 
Vytautas Didysis paveikslą padovano
jo Naujųjų Trakų bažnyčiai.

Nuo pirmųjų dienų Dievo Moti
nos paveikslas ėmė garsėti stebuklais. 
1450 m. jis jau buvo apkabinėtas padė
kos votais.

1639 m. liepos 10 d. Dievo Moti
nos paveikslą pagerbti iš Vilniaus at
vyko karalius Vladislovas Vaza. 1718 
m. rugsėjo 4 d. paveikslas Romos po
piežiaus Klemenso XI karūnuotas auk
sine karūna. Vilniaus vyskupo Kon
stantino Kazimiero Bžostovskio orga

nizuotos iškilmės trukdo devynias die
nas. Po Čenstachovos Dievo Motinos 
paveikslo tai buvo antroji šventojo pa
veikslo karūnacija Lietuvos ir Lenki
jos valstybėje.

Šiandien stebuklingajam paveiks
lui tebeaukojami padėkos ženklai.

Kai 1604 m. Lietuvoje ėmė siaus
ti maras, o paskui dėl nepaliaujamų liū
čių kilo dar ir bado grėsmė, Vilniaus 
vyskupas Benediktas Vaina, buvęs 
Naujųjų Trakų klebonas, surengė viešą 
atgailos procesiją iš Vilniaus į Naujuo
sius Trakus. Visą keturių mylių (viena 
mylia - apie 7,5 km) kelią vyskupas 
ėjo basas. Kas mylią procesija sustoda
vo ir jėzuitai sakydavo pamokslus. Liū
tys liovėsi, maras baigėsi. Nuo tol pro
cesijos iš Vilniaus Į Naujuosius Trakus 
tapo tradicinės.

1622 m. procesijoje, išreiškiant 
padėką už 1621 m. pergalę prieš tur
kus prie Chotino, dalyvavo vienas žy
miausių baroko epochos poetų Motie- 
jus Kazimieras Sarbievijus (1595- 
1640).

Pirmoji mylia - Panerių kalvos ir 
slėniai. Didinguoju Vokės upės slėniu, 
kurį M.K.Sarbievijus palygino su anti
kiniu teatru, driekiasi antroji Merge
lės Motinos mylia. Prie Vokės krantų 
- natūralios Vilniaus ir Trakų vaivadi
jų ribos - buvo procesijos pusiaukelė.

Trečioji mylia - Gaidžio kaimo, 
kuriame gyveno Vytauto Didžiojo 
1379 m. paimtų nelaisvėn totorių pa
likuonys, apylinkės. Šios mylios finiše 
Sarmatų Horacijus - M.K.Sarbievijus 
nugirdo vingrių upelių čiurlenimą. Gal 
šiandien jų vietoje telkšo dirbtinis Lent
vario ežeras su neogotikine Vladisla-
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vo Tiškevičiaus to paties pavadinimo 
dvaro sodyba ir E.F.Andrė parku pu
siasalyje?

“Nebaigėm giedot; štai išnyra Tra- 
I kų/ Bokštai ir kalva, mylima Mergelės/ 

Miesto vidury pasirodo aukštas/ Bokš
tas bažnyčios", - sakoma paskutinėje 
epodėje “Ketvirtoji mylia, arba Trakai”, 
kurioje apdainuojamas Naujųjų Trakų 
Dievo Motinos paveikslas.

Kasmet Naujųjų Trakų bažnyčio
je rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Mari
jos ėmimo į dangų bei rugsėjo 8 d. Švč. 

j Mergelės Marijos gimimo dienomis 
vyksta gausiai lankomi iškilmingi at
laidai. Dar visai neseniai Lietuvoje Švč. 
Mergelės Marijos gimimo aštuonių 
dienų atlaidai vadinti tiesiog “Trakinė
mis”.

Vytauto Didžiojo 
gimtinė

Atstumas tarp Naujųjų ir Senųjų 
Trakų - apie keturis kilometrus. Pasak 
legendų, Senuosius Trakus, kurie va
dinti tiesiog Trakais, 1316 metų me
džioklės metu įkūrė Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas.

Medžiojant girioje buvo rastas 
gražus kalnas, apsuptas ąžuolynų ir ly
gumų. Vietovė Gediminui labai pati
ko, jis apsigyveno tenai, įkūrė miestą ir 
pavadino Trakais. Tuo metu ryžtinga
sis kunigaikštis Lietuvos sostinę iš 
Kernavės perkėlė į Trakus ir paskyrė 
savo sūnui kunigaikščiui Kęstučiui. Tik 
į savo gyvenimo pabaigą Kęstutis rezi
denciją perkėlė į naujai pastatytą pilį 
Galvės ir Bernardinų ežerų pusiasaly

je. Nuo to laiko atsirado Senieji ir Nau
jieji Trakai. Lietuvos metraštyje ta pro
ga paminėta, kad Kęstučio sūnus Vy
tautas gimė Senuosiuose Trakuose.

Vytautas Didysis valdė Lietuvą 
1392-1430 metais. Jis mirė 1430 me
tų spalio 27 dieną Naujųjų Trakų Salos 
pilyje. Vytautui Didžiajam tuomet bu
vo 80 metų. 1405 metais Vytautas Di
dysis savo gimtojoje pilyje įkurdino vie
nuolius benediktinus iš Tyneco. Tai bu
vo vienintelis kontempliatyvusis vie
nuolynas Lietuvoje.

Šiandien į Senuosius Trakus lydi 
prieš trejus metus Trakų istorinio na
cionalinio parko pradėtas įgyvendinti 
Vytauto Didžiojo kelias. Jau pastaty
tos šv. Jurgio, šv. Kazimiero, Pietos, 
Pabėgimo į Egiptą, Kęstučio ir Biru
tės, Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu, 
šv. Kotrynos, šv. Benedikto ir Vytauto 
Didžiojo skulptūros.

Aristokratiškasis
Užutrakis

Per 25 km nuo Vilniaus nutolusi 
nuostabi Užutrakio dvaro sodyba. Pir
mą kartą Užutrakis, vadintas “Algirdo 
sala”, paminėtas XIV a. J .Tiškevičius 
Užutrakj nusipirko 1897 m. ir per 
trumpą laiką ten sukūrė neorenesansi
nį ansamblį. Itališkosios architektūros 
rūmai pasižymi aristokratišku santū
rumu. Rūmų interjerai buvo dekoruo
ti Liudviko XVI laikų stiliumi, salėse 
buvo sukauptos Europos graviūrų ir ta
pybos, porceliano ir fajanso dirbinių 
kolekcijos, senienų rinkiniai, vertinga 
biblioteka.
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Tiškevičiai siekė architektūros 
ir gamtos vienovės. Užutrakio par
kas apėmė natūralų 80 ha pusiasalį 
tarp Galvės ir Skaisčio ežerų; į jį 
XIX-XX a. sandūroje grafai persikel
davo plaustu iš Varnikų kaimo. Prie 
keltininko namelio prasidėdavo Ku
nigaikščių alėja. Jos pradžioje nuo 
aukščiausios pusiasalio kalvos atsi
verdavo visas parkas: tarp medžių ka
mienų ir lajų saulėtą dieną akino eže
rai ir tvenkiniai, lyg gyvatės raizgėsi 
parko alėjos.

Užutrakyje buvo per dvidešimt 
tvenkinių. Įspūdingiausias vandens 
parko reginys atsiverdavo iš rūmų ba
liustrados - kvapą gniauždavo Gal
vės platybė su miglose dūluojančiais 
Trakų Salos pilies griuvėsiais ir miš
kingomis salomis. Kitame ežero kran
te buvo galima įžiūrėti medinio Tra
kų miesto, Pusiasalio pilies griuvė
sių, bažnyčių bokštų ir vienuolynų si
luetus. Dar toliau kaskadomis kilo 
Rėkalnio, Daniliškių ir Bražuolės 
kalvynas.

Trakų Vokės, Lentvario ir Užut
rakio dvarai, kurių parkus kompo
navo E.F.Andrė, skirtingoms Tiške
vičių šeimoms priklausė iki Antrojo 
pasaulinio karo. Visų trijų sodybų li
kimas sovietiniais laikais buvo vie
nodai pragaištingas. Šiandien tik 
Užutrakio ateitis nekelia abejonių - 
čia numatyta įrengti visuomenei at
virą Lietuvos valstybės reprezentaci
jos centrą.

Daniliškės

Trakų istorinio nacionalinio par
ko gilumoje, Semeliškių - Trakų kelio 
dešinėje, yra Daniliškių kaimas. Čia te
begyvena rusų, kurie XVII a. pabaigo
je atsisakė pripažinti Rusijos stačiati
kių Bažnyčios reformą, palikuonys.

Daniliškės drauge su Vieviu su
darė 116 asmenų Trakų sentikių ben
druomenę. Daniliškių kaimas prie Tra
kų galėjo atsirasti jau XVII a. Sentikiai 
įsikūrė dvarininkų Riomerių žemėse. 
Daniliškių kaimo viduryje tebestovi 
vienas iš trylikos Lietuvos sentikių 
maldos namų.

Daniliškių laukus kirto 1923 m. 
kovo 15 d. Antantės nustatyta ketvirto
ji demarkacijos linija tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, kurią vietiniai vadino “šiau
dine siena”. Toks pavadinimas kilo dėl 
to, kad demarkacijos liniją tarp diplo
matinių santykių nepalaikiusių valsty
bių žymėjo iki 6 metrų aukščio kartys, 
kurių viršūnėse buvo iškelti šiaudų pė
dai. Tokiais riboženkliais Lietuvos vals
tiečiai žymėjosi savo laukų ribas.

Lietuvos - Lenkijos pasienyje ne
buvo saugu. Iki šiol prisimenama, kaip 
gretimame Signalų kaime lenkų pasie
nietis dvylika šūvių nušovė ūkininką, 
Lenkijos pilietį Vitkauską, bandžiusį 
kontrabanda iš Lietuvos parsivaryti 
karvę. Pasienietis savo šalies pilietį nu
šovė Lietuvos teritorijoje, todėl kilo ne
mažas tarptautinis skandalas.

Daniliškės buvo populiari turis
tinė vieta, nes kaimo laukuose stūkso 
piliakalnis. Lietuvos karininkai ir in
teligentai, mėgę ilsėtis Vievio vasar-

76 Į LAISVĘ • liepa/2001

78



3ę-yJ'■Pažintis

vietėse, ekskursijų metu kopdavo į 
aukštai iškilusį piliakalnį pasižiūrėti 
Lenkijos okupuotų Trakų. Pasakoja
ma, kad ypač palankiomis oro sąlygo
mis nusišypsodavo laimė pamatyti net 
Vilniaus radijo bokštus. Daniliškių pi
liakalnis, vadintas “Totorių kalnu”, 
“Kopecu” arba “Bliūdeliu”, - įdomus 
archeologijos paminklas. Legendos 
pasakoja, kad anksčiau Daniliškėse 
gyveno totoriai, o toje vietoje, kur da
bar piliakalnis, buvusi jų mečetė. Ru
sams užeinant, totoriai ją užpylė že
mėmis, o kartu - ir kažkokius lobius.

Prieš karą šalia Daniliškių pilia
kalnio, jau Lenkijoje, Kudrionių kai
me, būta ir senkapių, vadintų “totorių 
kapais”. Iki šiol prisimenama, kad to- 
torkapius tarpukaryje kasinėjo paslap
tingas prancūzas. Pasakojama, kad jis 
atvyko su brėžiniu ir dvi savaites kaž
ko ieškojo. Vieną vidurdienį darbinin
kai atkasė kažkokį mūrinį skliautą. 
Tuomet prancūzas, sumokėjęs už visą

Antano Petrausko nuotraukos 

dieną, darbininkus paleido ir liepė at
eiti tik kitą rytą. Tačiau nei tą, nei kitą 
dieną nebepasirodė pats prancūzas, o 
tarp išardyto mūro nuolaužų buvo li
kęs tik trijų ar keturių kibirų dydžio 
tuščias skardinis indas.

Šiame tekste beveik nekalbėta 
apie Trakų istorinio nacionalinio par
ko gamtos vertybes. Tam reiktų atski
ro rašinio.

Kas čia papasakota, yra tik dalis 
to, ką smalsus žmogus gali pamatyti Tra
kuose ir jų apylinkėse. Deja, Vakarų 
miestų išlepintą žmogų kartais piktina, 
jog Trakai dar gana apleisti. Bet tokius 
mus padarė praėjusieji 60 mūsų istori
jos metų. Žvelgdami į Senuosius Tra
kus, Trakus, Daniliškes ar beatgimstan- 
tį Užutrakį supraskime, kad žvelgiame 
į veidrodį, kuriame matome patys save.
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“Į laisvę” fondo
X Studijų savaitė 

Lietuvoje
Vilnius - Trakai, 2001 08 01-05

LIETUVOS VALSTYBĖS IDĖJA
IR SVARBIAUSI JOS RAIŠKOS MOMENTAI

Rugpjūčio 1 diena (trečiadienis)

10.00-11.00 Svečių registracija Lie
tuvos mokslų akademijos vestibiulyje 
(Gedimino pr. 3)

11.00 Studijų savaitės atidarymas 
LM akademijos Didžiojoje salėje:

Tarybos pirmininkas 
Kazys Ambrazaitis (JAV) 

Lietuvos filialo tarybos pirmininkas 
Jonas Kairevičius (Lietuva) 

1130 Vysk. J.Borutos SJ invokacija

Pirmas posėdis
(LMA Didžioji salė)

Pirmininkauja
Jonas Kairevičius (Lietuva) 
Kęstutis Skrupskelis (JA V)

11.45-13.00
Kazys Ambrozaitis.

“Į laisvę "fondas: keturi 
dešimtmečiai rezistencijos priešakyje 
VidmantasVitkauskas.

“Į laisvę "fondo Lietuvos fdialo 
dešimtmetis: pamokos ir patyrimas

13.00-14.00 Pietų pertrauka

Antras posėdis
(LMA Didžioji salė)

Pirmininkauja
Algis Raulinaitis (JAV)
Edvardas Gudavičius (Lietuva)

14.00-15.00
1251 metai: valstybės pradžia. 

Lietuva tarp Rytų ir Vakarų 
Zigmas Zinkevičius.

Lietuviški poteriai - 
raštijos pradžia

Artūras Dubonis.
Kada atsirado valstybė - 

pozicija ir opozicija
Pirmininkauja

Petras Kisielius (JA V)
Mindaugas Bloznelis (Lietuva)

15.00-16.00
Pokalbis Pirmasis Lietuvos krikštas 

naujų dokumentų šviesoje
Mečislovas Jučas, Inga Leonavičiū

tė, Darius Baronas, Eugenija Ulčinaitė, 
Romas Batūra, Mindaugas Bertašius, To
mas Baranauskas irkt.

16.15 Išvykimas į Trakus auto
busu (nuo Katedros aikštės), apgyven-
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dinimas viešbučiuose, poilsio namuose 
(vadovauja Vidmantas Vitkauskas)

20.00 Susipažinimo vakaronė 
Užutrakio parke (vadovauja Jurgita Bie
liauskaitė ir Gintaras Abaravičius)

Rugpjūčio 2 diena (ketvirtadienis)

Trečias posėdis
(Trakai, Policijos departamento
Mokymo centro konferencijų salė,
Karaimų g. 73)

Pirmininkauja
Bronius Makauskas (Lenkija)
Arimantas Dmgūnevičius (Lietuva)

9.00-1030
1918 metai: pirmasis valstybės 

atkūrimas
Antanas Tyla.

Pilietinės valstybės brendimas
GediminasVaskela.

Lietuvos ūkio politika

1030-11.00 Kavos pertraukėlė

Pirmininkauja
Juozas Kazickas (JAV)
Juozas Tumelis (Lietuva)

11.00-13.00
Pokalbis Praeities pamokos dabarčiai.
Vytautas Radžvilas, Vacys Slotkus 

(Kolumbija), Algimantas Čekuolis, Remi
gijus Šimašius, Andrius Kubilius, Vytau
tas Kubilius, Valdas Samonis ( Kanada), 
Alvidas Lukošaitis, Edvardas Pašakinskas, 
Bronius Makauskas (Lenkija) ir kt.

13.00-14.00 Pietų pertrauka

Ketvirtas posėdis
(Policijos departamento
Mokymo centras,
Karaimų g. 73)

Pirmininkauja
Kęstutis Vaskelevičius
Elena Uselienė (Lietuva)

14.00-1530
Pokalbis Jaunimas apie Lietuvos ateitį.
Ieva Girčytė, Jurgita Žemaitytė, Vy

tautas Šalna, Jurgita Bieliauskaitė, Reda 
Sopranaitė. Darius Mickevičius ir kt.

16.00-18.00 Jaunimo vakaronė su 
Rūdiškių vaikų muzikos mokyklos moks
leiviais (vadovauja Liutauras Serapinas 
ir Aringas Šumskas)

Rugpjūčio 3 diena (penktadienis)

Penktas posėdis
(Trakai, Policijos departamento
Mokymo centras)

Pirmininkauja
KazysAmbrozaitis (JAV)
Vidmantas Vitkauskas (Lietuva)

9.00-11.00
1941 metai: antrasis valstybės 
atkūrimas
Arūnas Bubnys.

Antinacinis pogrindis ir spauda 
Sigitas Jegclcvičius.

Nacių represijos prieš sukilėlius 
Vytautas Kubilius.

Literatūra vokiečių okupacijos 
metais

11.00-1130 Sukilimo dalyvių pa
gerbimas (pirmininkauja Jadvyga Damu- 
šienė, JA V -Lietuva)
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Šeštas posėdis
(Trakai, Policijos departamento 
Mokymo centras)

Pirmininkauja
Vytautas Valerias (JA V) 

Ričardas Gudaitis (Lietuva)

1130-13.00
Kęstutis Skrupskclis.

Keli lietuvių visuomenės padėties 
aspektai 1941 metais 

Pokalbis Birželio sukilimas europi
nės politikos kontekste.

Kazys Ambrazaitis, Arūnas Anusaus
kas, Sigitas Jegelevičius, Mindaugas BIoz- 
nelis, Dalia Kuodytė, Arūnas Bubnys, Al
fonsas Zaldokas irki.

13.00-14.00 Pietų pertrauka

14.15-16.00 Filmo “Vienui vieni” 
peržiūra ir susitikimas su jo kūrėjais 
Trakų kino teatre ( vadovauja Vidman
tas Vitkauskas)

16.30-19.00 Ekskursija po Trakų 
apylinkes (vadovauja Algis Stankevičius 
ir Gintaras Abaravičius)

Rugpjūčio 4 diena (šeštadienis)

Septintas posėdis 
(Trakai, Policijos departamento 
Mokymo centras)

Pirmininkauja
Vaclovas Šaulys (JA V)
Jūratė Laučiūtė (Lietuva)

9.00-11.00
1990 metai: trečiasis valstybės 
atkūrimas.
Vytautas Landsbergis.

Tautos susitelkimas (1989-1990)
Bronius Kuzmickas.

Dabartinės lietuvių savimonės 
ypatumai

11.00-11.15 Kavos pertraukėlė

Aštuntas posėdis
(Policijos departamento
Mokymo centras)

Pirmininkauja
Petras Kimbrys (Lietuva)
Saulius Girnius (JAV- Lietuva)

11.40-13.00
Pokalbis Inteligentas 
posovietinėje erdvėje.
Jurgis Dvarionas, Gražina Marec- 

kaitė, Vytautas Radžvilas, Stasys Kuzma, 
Vytautas Kubilius, Loreta Jakonytė, Jūra
tė Laučiūtė, Juozas Sabolius ir kt.

13.00-14.00 Pietų pertrauka

14.15-17.00 Ekskursija į Aukšta
dvarį (vadovauja Algis Stankevičius ir 
Gintaras Abaravičius)

Rugpjūčio 5 diena (sekmadienis)

10.00 -11.00 Mišios (Švč.Mergelės 
Marijos Apsilankymo bažnyčia)

Celebrantas kun. VP. Rūkas
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Devintas posėdis
(Trakų pilies menė)

12.00-14.00
Pirmininkauja

Gražina Mareckailė
Aldona Žemaitytė

“Į laisvę” fondo premijų laureatų 
ir literatų priešpietė.
Kazys Bradūnas, Birutė Pūkelevičiū- 

tė, Stasys Stacevičius, Virginijus Gasiliū- 
nas, Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, Romas 
Kaunietis, Dalius Stancikas

14.00-14.30
Pirmininkauja

Kazys Anibrozaitis
Jonas Kairevičius

Studijų savaitės uždarymas
(Trakų pilies menė)
1430 Svečių ir dalyvių išvykimas au

tobusais į Vilnių ir Kauną (vadovauja 
Vidmantas Vitkauskas)

Rugpjūčio 19-26 dienomis 
Dainavos stovykloje 

(JAVMichigano valstija) 
vyks Lietuviųfronto bičiulių 

Studijų ir poilsio savaitė. 
Jos temos skiriamos išeivijos 

visuomeninio gyvenimo aktualijoms, 
taip pat aktualioms naujųjų laikų 

Lietuvos istorijos problemoms. 
Dalis studijų savaitės laiko skiriama 

metiniam LFB Tarybos suvažiavimui, 
“Į laisvę"fondo Tarybos suvažiavimui. 

Tarp paskaitininkų žinomi išeivijos 
visuomenės ir kultūros veikėjai dr. 

K.Anibrozaitis, Wolertas, prof.
K.Skrupskelis, J.Ardys, P.Žumbakis, 

prof. VSamonis,
prof. VBieliauskas, A.Raulinaitis ir kiti. 

Iš Lietuvos į Dainavą paskaitoms 
pakviestas Garliavos

J. Lukšos-Daumanto gimnazijos 
direktorius, "Į laisvę”fondo Lietuvos 

fdialo valdybos pirmininkas 
V.Vitkauskas.
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Gal reta data mūsų valstybės is
torijoje tapo tokia dramatiška, apmąs
tant ją iš laiko perspektyvos, ir sutei
kė tiek kartėlio mūsų tautos vaikams, 
kaip tai atsitiko su 1941 m. birželio 
23 diena. Šiemet minėjome jos 60- 
metį. Birželio 23-iosios sukilimas, dar 
vadinamas Tautos sukilimu, paminė
tas daugiau negu kukliai. Minėjimas 
vyko Kaune - prie paminklo Nežino
mam kariui ir VDU. Vilnius Į šią da
tą atsiliepė tyla, kurią dar labiau pa
brėžė politinių batalijų triukšmas Vy
riausybės krizės fone. Nepaisant to, 
kad jau dešimt metų matome Birže
lio 23-iosios gatvę Kaune, kad įvai
riomis progomis rašyta apie sukilimą, 
- šis įvykis priimamas kontroversiš
kai, vieniems jį išaukštinant, kitiems 
peikiant ar netgi keikiant.

Žydų tautybės atstovai nori šią 
datą laikyti žydų genocido Lietuvoje 
pradžia. Patys sukilėliai, išsibarstę pa
saulyje, bet daugiausia susitelkę Kau
ne, prisimena sukilimą kaip herojinę 
savo jaunystės epopėją. Istorikai pasi
dalijo į dvi stovyklas: vieni sukilimą 
laiko tautos valios, nukreiptos prieš 
sovietinį okupantą, išraiška, kiti - klai
da, kuri esą kenkianti Lietuvos įvaiz
džiui pasaulyje. Politikai, lyg susita
rę, mėgina visai nutylėti sukilimo 
reikšmę ir nekalbėti apie juridinį su

kilėlių pogrindinio dokumento “Ne
priklausomybės atstatymo deklaravi
mas” įteisinimą šiandieninio Seimo 
patvirtintais dokumentais.

Tokia yra liūdna tiesa ir situaci
ja, kurioje pasirodė nedidelė knyga 
“Tautos teisė sukilti. Medžiaga ir do- \ 
kumentai 1941 m. Birželio sukilimui 
įvertinti” (Atmintis, 2001, Kaunas), 
kurią parengė Lietu vos 1941 metų bir
želio 23-28 dienų sukilėlių sąjunga. 
Knygą sudarė du šios sąj ungos atsto
vai - sekretorius Jonas A.Antanaitis 
ir pirmininkas Alfonsas Žaldokas. 
Knygoje iš tiesų daug dokumentų. 
Vienoje dalyje - LAF štabo ir Lietu
vos Laikinosios vyriausybės doku
mentai, skelbiantys Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą ir Laikinosios 
vyriausybės sudarymą, taip pat tos vy
riausybės veiklos sustabdymą, LAF 
memorandumą nacių vadams. Kitoje 
dalyje aprašoma, kaip pernai Seime ' 
buvo rengiamas, priimamas ir anu
liuojamas įstatymas, kad “Nepriklau- i 
somybės atstatymo deklaravimas” bū
tų pripažintas LR teisės aktu. Atsi
skleidžia dramatiškos įtampos kupi
na atmosfera Seime 2000 m. rugsėjo 
12-26 d., kai parlamentarai, kaitina
mi žiniasklaidos, politikų, visuome
ninių organizacijų keliamo triukšmo, 
atsižadėjo ką tik priimto minėtojo įsta-
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tymo. Vienas iš motyvų - esą tai pa
kenks tarptautiniam Lietuvos presti
žui.

Pagaliau trečioje dalyje pateikia
mi visuomeninių organizacijų ir bu
vusių sukilimo vadovų pareiškimai, 
ginantys įstatymą, reikalaujantys ob
jektyvaus teisingumo ir siūlantys or
ganizuoti darbo grupę, kuri detaliai ir 
visapusiškai išanalizuotų sukilimo ir 
Laikinosios Vyriausybės istoriją.

Iš knygos šių dienų skaitytojas su
sidaro apytikrį vaizdą, kas vyko Lietu
voje 1941 m. birželio-liepos mėnesiais. 
Tie įvykiai dar gyvi žmonių atminty ir 
sąžinės įteisinti kaip antrasis Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas. O poli
tikų ir istorikų interpretacijos veda į 
sofistinį brūzgyną, kai tiesa paverčia
ma pusiau tiesa. Svarbu išaiškinti jau

najai kartai tikrąsias sukilimo priežas
tis, jo eigą ir reikšmę Lietuvos valsty
bingumui bei jos piliečių valstybiniam 
ugdymui. Beje, knygoje šalia dokumen
tų įdėti du išsamūs tekstai: doc. E.Je- 
gelevičiaus straipsnis “Tautos teisė su
kilti” ir dr. A.Bubnio knygos “Vokie
čių okupuota Lietuva (1941-1944)” iš
trauka. Manau, kad knyga padės žengti 
teisinga linkme tiems, kuriems Birže
lio sukilimas vis dėlto yra Tautos suki
limas ir kurie nori savo tėvų veiksmuo
se matyti išsilaisvinimo iš okupantų he
rojišką judesį. Tie žmonės ieško para
lelių su suomių išsilaisvinimo kova. To
kią kovą bandė kovoti pokario Lietu
vos partizanai. Deja, pralieję savo krau
ją, jie turėjo perduoti savo estafetę... Ar
gi mums?

Vincentas Uždavinys

1941 m. Tautos sukilimo 60-mečio minėjimas Kaune prie Nežinomo kareivio kapo. 
Sukilimo stabo vadai: iš kairės - dr. Adolfas Darnusis, Mykolas Naujokaitis, Pilypas Narutis 
-Žukauskas, Jonas AAntanaitis. Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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Vyčio kryžiaus vėliavos 
pakėlimas Vytauto 

Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje.

Vėliavą kelia 
Jonas A.Antanaitis

Sukilėlių šventė Kaune
2001 m. birželio 23 d. Kaune bu

vo iškilmingai paminėtas Tautos su
kilimo ir Nepriklausomybės atkūri
mo paskelbimo 1941 metais šešias
dešimtmetis.

Sukilimo minėjimo renginiai pra

sidėjo gėlių padėjimu prie paminklo 
Birželio sukilėliams Ramybės parke 
(buv. Karmelitų kapinėse). Vėliau už 
žuvusius, mirusius ir dar gyvus sukili
mo dalyvius Sv. Mykolo Arkangelo 
bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios.
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Sukaktis ■

Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje buvę sukilimo štabo va
dovai - Adolfas Darnusis, Pilypas Na- 
rutis-Žukauskas, Mykolas Naujokai
tis ir Jonas A. Antanaitis iškėlė Vyčio 
kryžiau! vėliavą, varpais skambino 
kompozitorius G.Kuprevičius, kovi
nių pabūklų salvėmis sukilėlius pager
bė Kauno istorijos klubo kariūnai.

Iškilmingas sukilimo minėjimas 
vyko Vytauto Didžiojo universitete, 
pranešimus skaitė ir kalbėjo 1941 me
tų birželio 23-28 dienų sukilėlių sąjun
gos tarybos pirmininkas Alfonsas Žal- 
dokas, sukilimo štabo narys Pilypas 
Narutis, Atkuriamojo Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 1941 m. 
Laikinosios vyriausybės pramonės 

ministras Adolfas Damušis, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas Povilas Jakučionis ir kt., 
dainavo partizanų choras “Girių ai-1 
das” ir ansamblis “Ainiai”.

Šventiniuose renginiuose dalyva
vo Kauno apskrities viršininkas 
G.Buinevičius, Kauno vicemeras 
G.Budnikas, KAM viceministras 
pulk. J.Gečas, taip pat nemažai užsie
nio lietuvių: G.Žemkalnis - Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovas Lie
tuvoje, Mykolas Naujokaitis, Pilypas 
Narutis, Marija Remienė ir kt.

Vidmantas Vitkauskas
Autoriaus nuotraukos

Minėjimo viešnios ir svečiai: iš kairės -Jadvyga Damušienė, Mariją Remienė,
Danutė ir Gabrielius Zemkalniai
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Skaitytojų nuomonė

Karaliaučiaus 
dilema

Prancūzų žinių agentūra (Agen- 
ce France Presse) kovo 26 d. pranešė, 
kad Rusija pasilieka sau teisę išdėsty
ti atominius ginklus Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srityje, greta Lietuvos 
ir Lenkijos, nors Rusijos Saugumo ta
ryba sakosi to dar nepadariusi. Pagal 
Rusijos “Interfax” naujienų agentūrą, 
Rusijos UR ministro pavaduotojas 
S.Ivanovas, lankydamasis Karaliau
čiaus srityje, paneigė JAV spaudos 
pranešimus, jog, JAV saugumo orga
nų žiniomis, atominiai ginklai buvo 
pastebėti šioje srityje jau pernai birže
lio mėnesį.

Ivanovas teigė, kad Rusija gali su
stiprinti savo karines pajėgas Kara
liaučiaus krašte, jei ji matys tai esant 
naudinga, ir kad nėra jokio reikalo 
Rusijai susilaikyti nuo atominių gin
klų dislokavimo šiame krašte. Anot 
jo, Rusijai kelia nerimą “slenkantis” 
NATO išsiplėtimas šiame regione, nes 
Lenkija jau yra NATO narė, o Lietuva 
tikisi artimoje ateityje irgi tapti nare. 
Lenkija ir Lietuva tikisi taip pat tapti 
Europos Sąjungos narėmis 2003 m. ir 
tada Karaliaučiaus sritis bus visiškai 
apsupta valstybių, kurios yra ES na
rės.

Kovo 30 d. Lietuvos Preziden
tas, Valdas Adamkus išvyko vizitui į 
Maskvą, o po to lankėsi ir Karaliau
čiaus srityje. Lietuvos užsienio reika
lų ministras Antanas Valionis kovo 26 
d. Klaipėdoje teigė, kad Prezidento vi
zitas Maskvoje bus Klaipėdos regio
nui itin reikšmingas.

Kadangi toks Lietuvos ir Rusi
jos prezidentų bendravimas yra retas 
įvykis, pasitikrinau keleto dienų prieš 
numatytą viziją ELTOS pranešimus, 
ar yra užuominų apie atominių gin
klų dislokavimą Karaliaučiaus srity
je. Jokių užuominų apie tai neradau, 
tartum tai būtų visai nereikšmingas 
dalykas.

Rusijos karinių krovinių tranzi
tą per Lietuvą reglamentuoja tarpvy
riausybinis susitarimas, kuris kasmet 
automatiškai atnaujinamas. Anot 
tarptautiniais žiniasklaidos kanalais 
išplatinto pranešimo, “tokį patį užsi
spyrimą Lietuva rodo ir dėl klausimų, 
susijusių su busimąja Europos saugu
mo architektūra. ”

Kovo 28 d., Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus vizito į Rusiją išva
karėse, Maskva toliau tęsė diplomati
nį spaudimą Lietuvai, revizuodama 
praėjusio amžiaus vidurio istoriją. 
Rusijos užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas I.Sergejevas Rusijos nau
jienų agentūrai “Interfax” pareiškė, 
kad Lietuvos reikalavimai Maskvai at
lyginti SSRS okupacijos padarytą ža
lą yra nepagrįsti. Kaip žinoma, įstaty- i 
mas, įpareigojantis Lietuvos Vyriau
sybę derėtis su Rusija dėl SSRS oku- ' 
pacijos žalos atlyginimo, buvo priim
tas praėjusios Seimo kadencijos pabai
goje. Vykdydama šį dešiniųjų parla
mentarų inicijuotą įstatymą, Lietuvos 
speciali tarpžinybinė komisija šią ža
lą įvertino 80 mlrd. litų. “Tokiomispre
tenzijomis ignoruojamos politinės, is
torinės ir teisinės realijos, todėl šios pre
tenzijos neturi pagrindo”, - sakė I.Ser- 
gejevas. Beje, jis sakė “norįspriminti, 
jog SSRS kariuomenė 1940 metais bu
vo įvesta, remiantis Lietuvos vadovy
bės sutikimu, kuris buvo gautas pagal 
to laikotarpio tarptautinę teisę”.
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Dar toliau siekia ne valstybės va
dovų, bet kitų Rusijos politikų pa
reiškimai. Kovo 28 d. valstybės Dū
mos deputatas Viktoras Alksnis Ru
sijos laikraštyje “Nezavisimaja gaze- 
ta” paragino neratifikuoti sienos su 
Lietuva sutarties ir nutiesti Lietuvos 
teritorija tranzito koridorius j Kali
ningrado sritį. Straipsnyje, kurio au
toriai yra V.Alksnis ir politologe 
A.Ivanova, rašoma, kad, vadovaujan
tis Molotovo-Ribbentropo paktu, į 
Lietuvos sudėtį buvo įtrauktos kai ku
rios teritorijos, anksčiau priklausiu
sios Lenkijai ir Baltarusijai. Tuo rem
damiesi, autoriai siūlo nutiesti du ko
ridorius į Kaliningradą: vieną - iš 
Baltarusijos, kitą - per Sankt Peter
burgą ir Klaipėdą. “Jeigu bus teigia
mai išspręsti šie sudėtingi diplomati
niai klausimai, Rusija turės koridorių 
sausuma per Vilkaviškio rajoną į Ka
liningrado sritį, o Klaipėdos uostas bus 
panaudojamas jūrų tranzitui. ”

Taip pat, jų nuomone, "Rusijos 
Federacija turi iškelti klausimą dėl Klai
pėdos neteisėto buvimo Lietuvos Res
publikos sudėtyje. Būtina šį klausimą 
išspręsti tarptautiniu lygiu ir pradėti de
rybas su Lietuva ir Europos Sąjunga 
dėl Klaipėdos statuso bei jos sugrąži
nimo į Rusijos Kaliningrado srities su
dėtį."

Baigdamas grįžtu prie atominių 
ginklų dislokavimo Karaliaučiaus 
srityje. Nei Vokietija, nei Lenkija, nei 
Italija, nei Lietuva neturi galimybės 
pasipriešinti atominiams ginklams, 
nes, pagal JAV politiką, atominius 
ginklus gali turėti tiktai “atominiam 
klubui” priklausančios valstybės, 
tarp jų - JAV ir Rusija. Tik prisi
minkime, kaip Ukrainoje sovietų dis
lokuoti atominiai ginklai JAV spau
dimu buvo grąžinti Rusijai, neva su

naikinimui. Būdamos svariausia 
“atominio klubo” narė, JAV turi po
litinę ir moralinę prievolę užtikrin
ti, kad joks kraštas nebūtų atominių 
ginklų šantažo objektu. Tai yra ir JAV 
politinis interesas. Tad keista, jog mū
sų politikai kiekviena proga nepri
mena visam pasauliui, ypač Rusijai 
ir JAV, kad atominių ginklų disloka
vimas negali būti tik Rusijos lemia
mas, bet kad tai yra tarptautinė pro
blema. Argi negalima įtikinti JAV 
vadovų, kad į tokius Rusijos užmo
jus JAV turėtu labai aiškiai reaguo
ti?

Kovo 30 d. pranešimu iš Mask
vos apie Rusijos ir Lietuvos prezi
dentų susitikimą sakoma: Preziden
tų pasirašytame bendrame pareiški
me pažymima, kad šalys pripažįsta 
teisę rinktis savo saugumo užtikrini
mo kelius, kartu įsipareigojant ne
stiprinti savo saugumo kitų valstybių 
saugumo sąskaita. [...] Anot pareiš
kimo, ypač daug dėmesio šalys skirs 
Kaliningrado srities ir Lietuvos gy
ventojų “maksimaliai galimos judėji
mo laisvės” užtikrinimui abipusiais 
pagrindais ir laikantis tarptautinių 
įsipareigojimų.

Pareiškime sakoma, kad “šalys 
nagrinės pervežimų ir tranzito, tarp jų - 
ir karinio tranzito, pavojingų krovinių, 
energijos išteklių ir kitų krovinių perve
žimo per dviejų šalių teritorijas dviša
lės teisinės bazės tolesnio tobulinimo 
galimybę”. Apie atominių ginklų dis
lokavimą Karaliaučiaus krašte bei to
kių ginklų tranzitą per Lietuvą pra
nešime neužsimenama.

Algimantas
Kabaila
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Trumpai apie autorius *

Gintaras Abaravičius - Trakų istori
nio nacionalinio parko direktorius. 1985 
m. baigęs Vilniaus 27-ąją vidurinę mokyklą, 
studijavo Vilniaus universitete istoriją (stu
dijas baigė 1990 m.). Dirbo Trakų istorijos 
muziejuje, Kultūros paveldo inspekcijoje, pi
lių tyrimų centre “Lietuvos pilys”. Nuo 1997 
m. - Valstybinėje paminklosaugos komisijo
je, šiuo metu - Trakų istoriniame nacionali
niame parke. Vadovavo dešimčiai archeolo
gijos ekspedicijų (Vilniaus ir Trakų miestų 
bei rajonų archeologiniams tyrimams).

Antanas Adomėnas (Jonas van Ree- 
nan, istorikas, žurnalistas. Filosofijos dak
taras (1986). 1962 m. Fort Gordons, G A, 
baigė JAV karo policijos mokyklą. 1962- 
1965 m. - JAV kariuomenės policininkas 
Vokietijoje. Apdovanotas JAV kariuomenės 
garbės žymeniu. 1965-1968 m. Hartforde, 
CT, dirbo “Hartford Times” žurnalistu. 1968 
m. Beckerio kotedže VVorcesteryje, MA, bai
gė žurnalistiką. 1969-1970 m. - “Spring
field Daily News” redaktorius. 1970 m. ba
kalauru baigė Hartfordo universitetą (Ame
rikos ir Kinijos istorija). 1970-1980 m. Drury 
mokykloje, MA, dėstė istoriją ir sociologiją; 
1972 m. Massachusettso technologijos ins
tituto pripažintas geriausiu istorijos moky
toju. 1977 m. tapo Hartfordo universiteto 
magistru. 1982-1989 m. dėstė Čikagos uni
versitete. 1983 m. šio universiteto magist
ras, 1986 m. - filosofijos daktaras. 1992 m. 
Wheatono koledžo, 1L, Amerikos istorijos 
vizituojantis profesorius. Nuo 1993 m. Co- 
lumbijos koledžo Čikagoje asocijuotas pro
fesorius. 1994-1999 m. Čikagos Vander Co- 
oko muzikos koledžo profesorius. Istorijos 
fakulteto vadovas.

Aktyviai dalyvauja lietuvių veikloje. 
1986-1990 m. - laikraščio “Sandara” sky
riaus anglų k. redaktorius. 1981-1990 tn. 
Lietuvos filatelistų draugijos Čikagoje na
rys. Šiuo metu A.Adomėnas rengia santrau
ką anglų kalba knygai apie Karininkų ramo
vės istoriją bei santrauką anglų kalba knygai 
apie Lietuvos kariuomenės istoriją. Nagri
nėja ateitininkų ideologiją ir jos ryšį su tau
tiškumu.

Inga Balčiūnienė - Šiaulių universite
to Filosofijos katedros asistentė. Šiauliuose 
baigusi J.Janonio gimnaziją, VDU studijavo 
teologiją ir anglų kalbą. Studijas tęsė Šiaulių 
universiteto Edukologijos fakultete. Šiuo 
metu ruošiasi doktorantūrai. Straipsniuose 
gvildena etines, krikščioniškos orientacijos 
temas.

Gražina Mareckaitė - teatrologė, dra
maturge, publicistė, bendradarbiauja peri
odinėje spaudoje, dirba mokslinį tiriamąjį 
darbą Lietuvos kultūros ir meno institute, 
yra viena iš lietuvių teatro istorijos autorių.

Linas Saldukas - VDU Išeivijos stu
dijų centro mokslinis bendradarbis. Gimęs 
1970 metais Kaune, 1977-1988 mokėsi Kau
no J.Aleksonio vidurinėje mokykloje (dab. 
“Saulės” gimnazija). Studijavo Vytauto Di
džiojo universitete, 1993 m. įgijo bakalau
ro, 1995 m. magistro laipsnius; 2000-aisiais 
metais apgynė disertaciją “Lietuvių DP (per
keltųjų asmenų) kultūrinis gyvenimas 1945- 
1950 metais”. Nuo 1994 m. pabaigos dirba 
VDU Išeivijos studijų centre.

Algimantas Stankevičius - sociologas, 
Trakų istorinio nacionalinio parko direkto
riaus pavaduotojas. Baigė VU Ekonominės 
kibernetikos ir finansų fakultetą, dirbo Fi
losofijos, sociologijos ir teisės institute, tyri
nėjo Vilniaus, Palangos, Neringos, Biršto
no, Trakų socialines ir urbanistines proble
mas, Vilniaus ir Trakų senamiesčių raidą.

Kęstutis Zaborskas - inžinierius va
dybininkas, Specialiųjų tyrimų tarnybos sky
riaus viršininkas. Kauno politechnikos insti
tute studijavo inžinerinę ekonomiką, 1985 
m. apgynė vadybos mokslų daktaro diserta
ciją. Dirbo pramonės įmonėse. Statistikos 
departamente (1992-1996 m. - Statistikos 
departamento generalinis direktorius), Vil
niaus banke ir kt. Nuo 2000 m. - Specialių
jų tyrimų tarnybos Organizacinio-analitinio 
skyriaus viršininkas.

Tarptautinės Informatikos akademijos 
narys, Lietuvos vadybos draugijos preziden
tas. Paskelbė apie 60 mokslinių straipsnių, 
knygos "Baltijos šalių ekonominė apžvalga” 
(anglų kalba) bendraautoris. Dėstė Lietuvos 
universitetuose.

* Supažindiname tik su didesnių straipsnių autoriais. Nekartajame žinių, pateiktų 
ankstesniuose numeriuose.
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“Į laisvę” 
prenumeratoriams 
ir skaitytojams

"Į laisvę ” leidžiamas keturis kartus per metus.

Prenumerata Lietuvoje metams -12 Lt

Kviečiame visus buvusius “Į laisvę ” 

prenumeratorius Lietuvoje ir užsienyje neužmiršti 

atnaujinti prenumeratą 2001-iems metams.

Paraginkite savo kolegas, bičiulius, artimuosius už

sisakyti ‘‘Į laisvę " Lietuvoje ir užsienyje.

Redakcija skelbia garbės prenumeratorių sąrašus.

Garbės prenumerata - 25 JAV doleriai užsienyje;
100 litų Lietuvoje.
Turime naują garbės prenumeratorių -

Vacį Slotkų (Kolumbija).

Privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti pašto per
laidomis “Į laisvę" žurnalo plėtros direktoriui Vidmantui 
Vitkauskui (St.Lozoraičio 8a-21, LT-4316, Garliava). Įstaigos, 
organizacijos ir kiti juridiniai asmenys gali prenumeruoti žurna
lą per administratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 16467090 
AB "Vilniaus bankas" Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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Kitame numeryje

Artūras Duboms
Kada atsirado mūsų valstybė

Bronius Kuzmickas
Dabartinės lietuvių savimonės ypatumai

Vytautas Landsbergis
Tautos susitelkimas

Antanas Tyla
Pilietinės visuomenės 
brendimas prieškario Lietuvoje
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