
Balandis / 2003

1



Julija Švabaitė

Julijonui

Dar šilti pirštai, 
dar eglės gyva šakelė 
rankoje, 
ir ilgas ilgas kraujo 
takas.

Lakštingala, 
ta skausmo užkalbėtoja.

Requiem tau 
ir tavo broliams.
Requiem ir mūsų širdims, 
mūsų tikėjimui 
vienas kitu 
ir mūsų meilei.

Julijonai, 
mes vis dar ieškom 
tavo kapo, 
klaidžiojam po girios liūnus 
ir eldijas

Julijonai, 
erelio skrydi, 
vabalėlio žingsni, 
skruzdėlytės širdie, 
plakanti mūsų sąžinei.

Ant tavo krūtinės 
visa Lietuva,

šventi upių vandenys, 
laukai ir kapinynų 
bevardžiai broliai

Ant tavojaunų pečių 
negęstanti namų 
žarija

Nuotrauka iš mons. Alfonso Svarinsko asm. archyvo

Eilėraštis skirtas partizanui, žurnalistui Julijonui Būtėnui, žuvusiam 1951 m. 
gegužės pabaigoje miške netoli Lekėčių (Šakių r.). O šis kryžius - iš mons. Alfonso 
Svarinsko įkurto „Didžiosios kovos" apygardos partizanų parko.
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Dr. Adolfas Darnusis
1908 m. birželio 16 d. - 2003 m. vasario 27 d.
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In memoriam

Kovotojas 
su idealisto žyme

Erdvė, kurioje mums lemta gy
venti, ir laikas, kuriame privalome bū
ti, kinta priklausomai nuo to, kiek juo
se veikia žmonės, kurie mums yra ide
alas, moralinis autoritetas. Kiekvienos 
kartos autoritetai - vis kiti, bet yra as
menybių, kurios veikia ne vienos kar
tos dvasinį pasaulį ir formuoja pasau
lėžiūrą. Prieš kelis dešimtmečius to
kie autoritetai prieškarinės Lietuvos 
jaunimui buvo profesoriai Stasys Šal
kauskis, Juozas Eretas, Antanas Ma
ceina, Zenonas Ivinskis, Pranas Die- 
lininkaitis. Pokaryje, kai sovietinėje 
Lietuvoje nebuvo galima turėti auto
ritetų, nes jų vietą užėmė iš Sovietuos 
ant durtuvų atnešti stabai, jaunajai iš
eivijos kartai tokie autoritetai buvo 
profesoriai Juozas Brazaitis ir Adol
fas Damušis. Jų buvo ir daugiau, bet 
šiomis dienomis netekome vieno iš jų, 
kuris dar spėjo pasėti daug gėrio sėk
lų ir atgimusioje Lietuvoje, buvo ger
biamas, mylimas, cituojamas Lietu
vos jaunuolių, kurie nesitenkina vien 
materialiais dalykais, kuriems rūpi ir 
jų tėvynės ateitis.

Vasario 27 d. Vilniuje, eidamas 
95-uosius metus, mirė dr. Adolfas Da
mušis, vienas iš 1941 m. Tautos suki
limo vadų. Laikinosios vyriausybės na
rys, lietuvių rezistencijos - antisovie- 
tinės ir antinacinės - organizatorius 
ir aktyvus dalyvis, VLIK’o steigėjas ir 
pirmasis vicepirmininkas. Jau laisvo
je Lietuvoje jis buvo apdovanotas Vy

čio kryžiaus ordinu. Šis žmogus buvo 
tapęs gyva legenda, jo prisiminimais 
apie herojišką praeities kovų irveik- 

' los epopėją, jo vizionieriškais apmąs
tymais apie Lietuvos ateitį žavėjosi ir 
garbaus amžiaus sulaukę jo bendra
minčiai, ir jaunimas, neabejingas sa
vo valstybei.

Adolfas Damušis gimė 1908 m. 
birželio 16 d. Gudijoje, Mogiliovo gu
bernijoje. Į Lietuvą su tėvais grįžo 1920 
metais. Baigęs Panevėžio vyrų gimna
ziją studijavo cheminę technologiją Vy
tauto Didžiojo universitete, vėliau stu
dijas tęsė Berlyne ir Frankfurte. Buvo 
lietuviško cemento gamybos iniciato
rius ir pradininkas, su grupe studentų 
tyrė Jiesios, Skirsnemunės, N.Akmc- 
nės žemę, ruošdamasis cemento fabri
ko statybai. 1940 m. tapo VDU docen
tu, katedros vedėju, nuo 1942 m. - 
Technologijos fakulteto dekanu.

Lygia greta ėjo jo kaip visuo
menininko kelias. Nuo pat gimnazi
jos aktyvus ateitininkų veikėjas, vėliau 
Moksleivių ateitininkų sąjungos pir
mininkas A.Damušis 1931 m. tauti
ninkų valdžios įkalintas Varnių kon
centracijos stovykloje, po metų ke
liems mėnesiams ištremtas į tėviškę.

Prasidėjus pirmajai sovietų oku
pacijai dalyvavo pogrindinėje kovoje, 
rengė 1941 m. birželio sukilimą. Jo 
vadovaujami fakulteto studentai su
montavo kilnojamąją radijo stotį, iš 
kurios pirmąją karo dieną buvo pa-
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In memoriam

skelbtas atgautos Nepriklausomybės 
aktas, pranešta apie Laikinąją vyriau
sybę. A.Damušis buvo šios vyriausy
bės pramonės ministras. Deja, vyriau
sybė gyvavo vos keletą savaičių, na
ciai pradėjo persekioti jos narius. Jau
nieji sukilėliai Įsitraukė Į pogrindinę 
kovą. 1944 m. gestapas A.Damušį su
ima, ir keletą mėnesių jis kaip mirti
ninkas kalinamas Vokietijos kalėji
muose. Išbadėjęs, iškankintas 1945 m. 
pavasarį su amerikiečių pagalba jis iš
trūko i laisvę, susitiko su šeima, kuri 
nuo besiartinančios sovietų okupaci
jos buvo pasitraukusi į Vakarus.

1947 m. Damušiai emigravo į 
Ameriką. Ten dr. A.Damušis dirbo 
polimerinės chemijos kompanijų la
boratorijose, paskelbė daug mokslinių 
straipsnių, parašė veikalą anglų kal
ba iš savo profesinės srities. 1973 m. 
tapo Detroito universiteto Polimerų 
tyrimo instituto vicedirektoriumi. 
1983 m.išėjo j pensiją.

Salia profesinių laimėjimų 
A.Damušis neapleido ir lietuvių rei
kalų. 1946 -1952 m. - Ateitininkų fe
deracijos vadas, 1955 m. organizavo 
ir kūrė „Dainavos“ jaunimo vasaros 
stovyklą, kurioje tūkstančiai lietuviu
kų ne tik ilsėjosi, mokėsi tėvų kalbos, 
gaudavo daug žinių apie tėvų gimtinę, 
bet ir ruošėsi lietuviškai veiklai Ame
rikos žemėje. Kartu su žmona ir di
džiąja savo pagalbininke Jadvyga 
A.Damušis „Dainavą“ administravo 
keliasdešimt metų ir išaugino ne vie
ną kartą lietuvybei pasirengusių jau
nimo vadų.

Įspūdinga dr. A.Damušio veikla 
tyrinėjant lietuvių tautos genocidą, iš
tikusį Lietuvą per karo ir pokario me
tus, taip pat lietuvių pasipriešinimą na

ciams ir sovietams 1940-1945 metais 
ir vėliau. Apie tai Lietuvių fronto bi
čiulių remiamas (A.Damušis buvo ak
tyvus šios organizacijos narys, kurį lai
ką - LFB tarybos pirmininkas) para
šė ir išleido knygą anglų kalba „Lit
huania against Soviet and Nazi Aggres
sion“ („Lietuvių pasipriešinimas so
vietų ir nacių agresijai“, dabar ji ver
čiama į lietuvių kalbą). A.Damušis yra 
pateikęs iškalbingą lietuvių tautos ge
nocido statistiką. Jo apskaičiavimais, 
per nacių ir dvi sovietų okupacijas nu
kentėjo 683 tūkstančiai Lietuvos žmo
nių, tarp jų 165 tūkstančiai žydų. Gu
lage žuvo 473 tūkstančiai lietuvių, 7 
tūkstančiai žydų. Per karo ir pokario 
metus Lietuva neteko vieno milijono 
300 tūkstančių savo žmonių. Šiais dr. 
A.Damušio tyrimais ir minėtais skai
čiais turėtų susidomėti mūsų istori
kai ir tęsti tų tyrinėjimų kryptį.

Prieš keletą metų, 1997 m. bir
želį, Jadvyga ir Adolfas Damušiai vi
sam laikui parvyko į Tėvynę ir apsi
gyveno Vilniuje. Smalsus Profesoriaus 
protas, įdėmus žvilgsnis, įžvalgus mąs
tymas vedė jį iki pat paskutinių gyve
nimo mėnesių per įvairius renginius, 
susitikimus, konferencijas (net pro
vincijoje). Stebino jo energija, judru
mas, nepasidavimas nuovargiui. Jo žo
dis diskusijose visada buvo svarus, 
mąslus ir prasmingas. Jo samprotavi
mai apie Lietuvos praeitį, dabartį ir 
ateitį buvo kupini idealizmo ir opti
mizmo, atmiešto liūdesiu ir sielvartu, 
kad viskas vyksta ne taip sklandžiai, 
kaip svajojo jo karta, išeivijoje kelis 
dešimtmečius kovojusi dėl Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo ir tėvynės 
išlaisvinimo. Jis ir dabartinėje Lietu
voje propagavo pilnutinės demokra-
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In memoriam

tijos idėjas, kurias jaunystėje suforma
vo jaunoji intelektualų, jo bičiulių, kar
ta. Apie tai būtų galima daug kalbėti, 
bet dabar ne laikas ir ne vieta.

Dr. A.Damušis buvo jaunos dva
sios ir judrios laikysenos. Net sunkiai 
sirgdamas paskutiniais savo gyvenimo 
mėnesiais jis jaudinosi dėl Lietuvos li
kimo. Aimanavo dėl nomenklatūri
ninkų korupcijos, kuri graužia Lietu
vos kūną, dėl prezidento rinkimų. Lie
tuva buvojo didžioji meilė ir lūkesčių 
žemė. Visą jaunystę ir brandų gyveni
mą aukojęs Lietuvos laisvės idėjai, se
natvėje vėl įkvėpęs Tėvynės oro ir sva
jojęs apie tvirtėjančią Lietuvą, net mir
ties valandą jau drebančia ranka išve
džiojo maldelę, kuri mums liko kaip 
jo dvasinis testamentas: „Dieve, glo
boki Lietuvą ir padėki jos piliečiams 

išsilaikyti tiesos, teisingumo, tarpusa
vio pagarbos ir meilės nuoširdžiu ir pla
čiausiu mastu“. Po trijų mėnesių bū
tume šventę jo 95 metų jubiliejų.

Dabar amžino poilsio jis atgulė 
Kaune, savo jaunystės mieste, kuriame 
tiek planuota ir kovota. Jo kūnas ilsisi 
Petrašiūnų kapinėse, kur šalimais jau 
nuo praėjusios vasaros guli ir jo bičiu
lis Bernardas Brazdžionis, kur parvež
ti Stasio Lozoraičio palaikai, kur am
žiną ramybę rado daug pirmosios Ne
priklausomybės veikėjų, kur savo gal
vas priglaudė jo jaunystės draugai ir 
bendražygiai. Gimtoji žemė priėmė sa
vo sūnų, sugrįžusį po kelių dešimtme
čių Tėvynės netekties, o jo dvasia nu
skriejo aukštųjų ir idealiųjų sferų link. 
Jo dvasia prisiartino prie Dievo sosto.

Aldona Žemaitytė

Dr. Adolfo Damušio laidotuvės Kauno Petrašiūnų kapinėse. Atsisveikinimo žodį taria 
PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.
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In memoriam

Procesija:
Vilnius-Kaunas

Įspūdingos buvo dr. Adolfo Da- 
mušio laidotuvės, jos sujungė žmones 
iš Vilniaus ir Kauno, uždegėjuos ben
dru rūpesčiu pagarbiai palydėti velio
nį į amžinojo poilsio vietą, palenkė 
bendram liūdesiui, kad neteko reto 
dvasinio atsparumo ir principingumo 
asmenybės, daugeliui iš vyresnės kar
tos tapusio gyvenimo idealų kelro
džiu. A.Damušis buvo iš tų retų dva
sinių žvaigždžių, kurių šviesa perrė
žia laiko ūkanas ir ilgai spinduliuoja 
ne vienos kartos atmintyje.

Tokio masto žmogaus laidotuves 
paprastai organizuoja vyriausybinė 
komisija, nes A.Damušis - Laikino
sios vyriausybės narys, aukšto rango 
rezistentas, išeivijos veikėjas visuome
nininkas, išskirtinis savo profesijos 

specialistas, 
mokslininkas, is
torijos tyrinėto
jas, publicistas. 
Deja, tokia komi
sija nebuvo suda
ryta, tad laidotu
vėmis rūpinosi 
šeima bei jos bi
čiuliai.

Dr. A.Da- 
mušio šeima-tai 
ištikima jo gyve
nimo draugė ir 
pagalbininkė 
Jadvyga Damu- 
šienė; dukra 
Gintė Damušytė 
dar Amerikoje 
įsijungė į aktyvų 
lietuvių reikalų 
gynimą, vėliau 
nepriklausomai 
Lietuvai atstova

vo Jungtinėse Tautose, buvo ambasa
dorė Austrijoje, o šiuo metu - Lietu
vos ambasadorė prie NATO. Sūnūs 
Vytenis ir Saulius gyvena JAV.

Sekmadienį, kovo 2 d., velionis 
buvo pašarvotas Vilniuje, Šv. Kryžiaus 
(mažųjų brolių pranciškonų) bažny
čioje. Bažnytėlė puošni barokiniu ap
daru ir jauki savo šilta aplinkuma. Jau 
sekmadienio popietę dr. A.Damušį 
aplankė prezidentas VAdamkus, iš 
JAV atvykęs dr. J.Kazickas, įvairių or
ganizacijų atstovai, daugybė žmonių, 
su kuriais dr. A.Damušis turėjo įvai
rių sąlyčio taškų.

Ramus, didingas lyg Egipto mu- 
mifikuotų valdovų Profesoriaus veidas 
skendėjo baltose gėlėse. Pirmadienio 
rytą dr. A.Damušio kūnas buvo per-
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vežtas į ŠvJono bažnyčių ir pašarvotas 
vienoje iš koplyčių. Nuo ankstaus ryto 
vėl prasidėjo lankymas, o vidurdieni 
vyko iškilmingos gedulingos Mišios. 
Jas aukojo du vyskupai - Lietuvos kar
dinolas, Vilniaus arkivyskupas metro
politas AJ.Bačkis ir Kauno arkivysku
pas S.Tamkevičius. Taip pat kunigai - 
V. Aliulis, A.Svarinskas, G.Grušas (jis, 
beje, daug laidotuvių rūpesčių pasiė
mė ant savo pečių), ŠvJono bažnyčios 
rektorius A.Baniulis.

Kardinolas savo pamoksle primi
nė velionio nuopelnus šeimai, Tėvy
nei, mokslui, jo principingumą ir to
leranciją kitiems. Prie karsto garbės 
sargyboje stovėjo garbės kuopos ka
riai, pasibaigus Mišioms jie, apjuosę 
karstą tautine vėliava, išnešė velionį 
kelionei į Kauną. Priekyje buvo neša
mi dr. A.Damušio pelnyti apdovano
jimai, tarp jų Vyčio kryžiaus ordinas, 
gautas už rezistencinę veiklą. ŠvJono 
bažnyčia buvo kupina rimties ir susi
kaupimo, pripildyta daugybės žmo
nių, gėlių, vargonų gaudesio, giesmių 
ir tylios pagarbos.

Kaune dr. A.Damušis buvo pa
šarvotas Švč.M.Marijos ėmimo j 
dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje 
šalia Nemuno. Netoliese stiebiasi Jė
zuitų bažnyčios. Rotušės bokštai, stūk
so didinga Arkikatedra bazilika. A.a. 
Adolfui Damušiui Kaunas buvo iš
skirtinis miestas. Čia jis studijavo, dir
bo universitete, sukūrė šeimą, dalyva
vo pogrindinėje kovoje prieš sovietus 
ir nacius, organizavo Tautos sukilimą, 
buvo Laikinosios vyriausybės narys. 
Tad kauniečiai su ne mažesne pagar
ba nei Vilniaus žmonės Į paskutinę 
kelionę lydėjo VDU garbės daktarą 
Adolfą Damušį.

Kovo 4 d., per Šv. Kazimierą (tą 
dieną Lietuva šiemet šventė Užgavė
nes), gedulingas Mišias Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje aukojo arkivys
kupas Š.Tamkevičius, prelatai A.Sva- 

Į rinskas,J-Antanavičius, J.Kazlauskas, 
kunigai A.Žygas, R.Grigas, G.Vitkus, 
bažnyčios rektorius K.Rugevičius. 
Arkivyskupas savo pamoksle išsamiai 
nušvietė visą dr. A.Damušio gyveni
mo ir kovos dėl Lietuvos laisvės ke
lią.

Ilga automobilių virtinė nusi
driekė per visą miestą į Petrašiūnų ka
pines. Kapo duobė laidotuvininkų jau 
laukė šalia Stasio Lozoraičio kapo. 
Baltas sniegas žalių pušų fone, gels
vas smėlis, baltos gėlės, viltingos kal
bos žadino ne liūdesį, o troškimą eiti 
A.Damušio pėdomis. Sukilėlių vardu 
kalbėjo Alfonsas Žaldokas, išeivijos 
vardu - PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis, Lietuvių katalikų 

; mokslo akademijos vardu - prof. An
tanas Tyla, išeivijos ateitininkų vardu 
-Juozas Polikaitis, o Lietuvos ateiti
ninkų vardu - Vidas Abraitis. Taip pat 
kalbėjo chemikas prof. Romualdas 
Baltrušis, o gydytoja Nijolė Laugalie- 
nė skaitė dr. A.Damušiui skirtas ei
les.

Arkivyskupas pašventino kapo 
duobę, leidžiant karstą į ją kariai pa
gerbė senąjį kovotoją Adolfą Damušį 
trimis salvėmis, o susirinkusieji sugie
dojo Tautos himną, sovietmečio po
grindininkų himną „Marija, Marija“ 
ir „Viešpaties Angelą“. Kapas nu
skendo gėlių jūroje, o artimiausios pu- 

i šies šakose ciksėjo paukštelis - pava- 
į sario pranašas.

U nė Simokaitė
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Laikas ir idėjos

Ateitininkų 
ideologijos pėdomis

Antanas Adomėnas

1999 metų rudenį Vytauto Di
džiojo universiteto Išeivijos studijų 
centras išplėtė savo tyrimų programą 
ir apėmė Ateitininkų organizaciją bei 
jos ryšius su krikščionybe, Romos ka
talikybe ir nacionalizmu*. Šiame 
straipsnyje bandoma sekti ateitininkų 
ideologijos ir jos tautinės individua
lybės koncepcijos raidos pėdomis.

Paskutinių dešimties prieškario 
nepriklausomybės metų laikotarpiu, 
kuris baigėsi 1940 m., Lietuvoje už
drausta Ateitininkų organizacija atgimė 
ir vėl ėmė veikti 1946 metais Hanau 
mieste, Vokietijoje. Visuomeninė atei
tininkų dvasia ir organizacijos vadovai 
darė didelę įtaką išeivijos bendruome
nei 1946-1952 metais Vokietijoje, o vė
liau diasporos1 laikotarpiu padėjo 
ugdyti troškimą išlaikyti tautinį tapatu
mą per Pasaulio lietuvių bendruomenę 
(1952-1989 m.). 1989 metais Ateitinin
kų federacija grįžo į Lietuvą. Kol kas 
Ateitininkų būstinė liko Čikagos (Chi
cago) priemiestyje Lcmonte (Lemont), 

Ilinojaus (Illinois) valstijoje. Dabar at
eitininkai bando atgauti pastatą, kuris 
vadinosi Ateitininkų namais ir yra Kau
ne, Laisvės alėjoje, Nr.132.

Šiame straipsnyje bandoma at
sekti ideologines ir istorines Ateiti
ninkų organizacijos šaknis. Be to, no
rima iš arčiau pažvelgti į organizaci
jos ryšį su lietuvių tautine dvasia ir jos 
universalias pažiūras, taip pat į orga
nizacijos tautinės individualybės kon
cepciją.

Ateitininkų organizacija pradė
jo realiai veikti 1911 metų vasario mė
nesį, kai pirmą kartą išleido savo biu
letenį, pavadintą „Ateitimi“? Nuo sa
vo veiklos pradžios ši organizacija iš
ugdė nemažai vadovų, pasirengusių 
lietuviškumą suvienyti su krikščioniš
kuoju idealizmu. Tai buvo labai svar
bu tiek Lietuvos valstybės istorijai, 
tiek istoriniams įvykiams už Lietuvos 
teritorijos ribų, tad būtina į tai atsi
žvelgti bandant suprasti jų tarpusavio 
sąveiką.

* Nacionalizmas - tai „patriotizmas; siekimas nacionalinės nepriklausomybės; nacio- 
nališkumas“; nacionalistas - „tautininkas; kovotojas už savo tautos nepriklausomybę“. Didy
sis anglų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera. 1998, p.592.

Tarybinių laikų žodynuose nacionalizmo sąvoka aiškinama taip: „ideologija, skelbianti 
nacionalinę nelygybę, aukštinant vienas nacijas ir niekinant kitas“. Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas, Vilnius: Mintis, 1972, p.414.
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Lietuva 
ir tarptautinė veikla

Anot Mykolo Krupavičiaus i 
(1885-1970), pagrindinio Ateitinin
kų federacijos kūrėjo, Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) 
ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
steigėjo, būtent Bažnyčia pirmą kartą 
oficialiai iškėlė „tautos“ idėją iki dva
sinės plotmės, padarydama Įmanomu 
mylėti savo tautą kaip patriotui, bet 
kartu mylėti ir visą žmoniją. Šiame 
straipsnyje taip pat bandoma aiškinti, 
kad Romos katalikybė ir tautininkų 
(patriotų) siekiai yra darni visuma. 
M.Krupavičius pabrėžė, jog popiežius 
Leonas XIII1890 metų sausio 10 die
ną išleido encikliką, pavadintą Sapien- 
tiae Christianae, kurioje buvo lygina
mi du dalykai: meilė dvasinei Bažny
čiai ir meilė savo šaliai.4 Kaip aiškina 
M. Krupavičius, meilė dvasinei Baž
nyčiai ir meilė savo šaliai kyla iš tos 
pačios nekintančios pradžios, nes 
abiejų jų kūrėjas yra Dievas. Todėl įsi
pareigoti kuriam nors vienam reiškia 
lygiai taip pat Įsipareigoti ir kitam.

Reikia pažymėti, kad enciklika 
atspindi Frydricho Vilhelmo von Še- 
lingo (Friedrich Wilhelm von Schel
ling) mintį, jog „ egzistuoja vienintelė 1 
Dvasia arba Idėja, arba Absoliutas, dėl i 
kurios visa, kas egzistuoja, turi unika
lų aspektą“.5

Įdomu, jog Vladimiro Solovjo
vo (Vladimir Solovjov) ankstyvuo
siuose darbuose taip pat buvo vartoja
ma ši „vientisos visumos“ („integral 
wholeness“) koncepcija - mintis, ku

ri buvo perimta iš Frydricho Vilhel
mo Šelingo ir kurią Ivanas Kirejev- 
skis (Ivan Kireevsky) išplėtojo, opo
nuodamas visa griaunančio raciona
lizmo veiksniams.6 Popiežius Leonas 
XIII manė, kad Šelingo, Kirejevskio 
ir Solovjovo išsakytas idėjas įgyven
dinti būtų galima tik per stebuklą.

Nesuprantant minėtų dalykų, ne
įmanoma atskleisti ateitininkų filoso
fijos. Pagrindinis ateitininkų pasaulė
žiūros formuotojas, kultūros filosofas 
Stasys Šalkauskis (1886-1941) studi
javo Maskvoje. Kartu su Pranu Dovy
daičiu, busimuoju ateitininkų ideolo
gijos skleidėju, jis dalyvavo rusų filo
sofinės minties ratelyje. Ten gerai su
sipažino su VSolovjovo filosofija, pa
brėžiančia krikščioniškojo atgimimo 
ir visos žmonijos religinio atgimimo 
reikšmę.7 Filosofas prof. Juozas Ere
tas savo straipsnyje „Solovjovas ir Šal
kauskis“ prisimena, kad Šalkauskis 
pasakojo ir aiškino, kaip jis susidūrė 
su antiateistiniu idealizmu carinėje 
Maskvoje prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą. „<...> tuo laikotarpiu dauguma 
Rusijos studentų su ženklia dauguma 
profesorių pasirašė už pozityvizmą ir 
marksizmą. Revoliucinė dvasia buvo 
tokia stipri, kad tik mažuma galėjo jai 
pasipriešinti. Manyje ji tik sužadino pa
sibjaurėjimą, nes aš ieškojau kažko vi
siškai priešingo. Aš įsiliejau į religinę 
filosofinę draugiją, kurią Solovjovo at
minimui įkūrė Rusijos intelektualai, 
norėdami harmoningai sujungti krikš
čioniškojo pasaulio požiūrį su politiniu 
ir socialiniu radikalizmu. Čia aš suti
kau aktyvius judėjimo dalyvius... irkar-
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tu su jais skaičiau Solovjovo raštus. Aš 
buvau pilnas entuziazmo šio didžiojo 
Rusijos filosofo dėka, kuris dabar ta
po labai svarbus mano dvasiniam to
bulėjimui.“9

Norėdami suprasti ateitininkus, 
kurie 1989 metais grįžo iš priversti
nės Vakarų tremties į Lietuvą, turime 
sugrįžti į 1904 metų pavasarį. Neži
nodami ir nesuprasdami istorinės pra
eities, negalėsime suprasti ir kontro
liuoti dabarties, o jei nesuprasime da
barties, tai yra didelė tikimybė, kad 
nesugebėsime formuoti ir ateities.

Pradžia

1904 metų pavasarį caras Niko
lajus II grąžino lietuvišką spaudą. Lie
tuva galėjo laisviau elgtis, formuoda
ma kultūrines organizacijas. Dvasi
ninkai, skleidžiantys krikščionybę ir 
Lietuvos patriotizmo idėjas, stengėsi 
iš anksto nenuteikti Lietuvos jaunimo 
prieš pasaulietinę ideologiją.’

Taigi 1908 metais susikūrė stu
dentų organizacija, kuriai vadovavo 
Vladas Jurgutis, studentas iš Sankt 
Peterburgo dvasinės akademijos. Jį 
smarkiai paveikė dogmatinės teologi
jos profesorius Jurgis Matulaitis-Ma- 
tulevičius.10

VJurgutis pakvietė tris jaunus 
dvasininkus - Mykolą Vaitkų, Praną 
Kuraitį ir J.Galdiką - ir visus tuo me
tu studijavusius Sankt Peterburgo dva
sinėje akademijoje studentus aptarti ir 
nuspręsti, kaip praktiškai įgyvendinti 
J. Matulaičio idėjas.“ Suorganizuota 
laiškų rašymo akcija. Laiškai buvo 

siunčiami į įvairius Rusijos ir Vakarų 
Europos universitetus. Sankt Peter
burge įsikūrusi organizacija pasiūlė 
Lietuvoje įkurti Romos katalikų jau
nimo judėjimą. 1908 metų pabaigoje 
Lietuvos vidurinių mokyklų katali
kiškasis jaunimas susivienijo, o jiems 
vadovavo Lietuvos patriotai kartu su 
bendraminčiais universiteto studen
tais.

Iki 1909 metų rudens aktyvistų 
grupė perkėlė organizacijos centrą iš 
Sankt Peterburgo į saugesnę ir drau
giškesnę vietą, į Belgijoje esantį Liu
veno (Louvain) universitetą. Tuo me
tu svarbiausia buvo rasti charizmati
nį ir energingą studentą, nepriklausan
tį dvasininkų luomui, kuris galėtų va
dovauti judėjimui. Vladas Jurgutis bu
vo girdėjęs kaip tik apie tokį daug ža
dantį jaunuolį. Tai buvo Maskvos uni
versiteto studentas Pranas Dovydaitis 
(1866-1942). VJurgutis su P.Dovy- 
daičiu susitiko 1909 metų vasarą, kai 
pastarasis atostogavo Lietuvoje. VJur- 
gučiui pavyko įkalbėti P.Dovydaitį, 
kad šis prisijungtų prie naujojo judėji
mo dalyvių.12 Po truputį Dovydaitis į 
šį judėjimą įtraukė ir kitus studentus.

1909 metų lapkritį pirmas nau
jojo judėjimo organizacinis komitetas, 
kurį sudarė daugiausia Lietuvos pat
riotai, savo laiške kolegas studentus 
supažindino su organizacijos rūpes
čiais. Laiške buvo teigiama, kaip svar
bu sukurti Lietuvių katalikų studentų 
sąjungą, kad krikščioniška pasaulėžiū
ra plistų tarp Lietuvos studentų. Tai 
padėtų ateityje darbuojantis Lietuvos 

I kultūros labui. Komiteto nariai pabrė-

Į LAISVĘ • balandis /2003 11

13



Laikas ir idėjos

žė, kad labai svarbu surasti kompro
misą, tai yra abipusį susitarimą, dviem 
klausimais: lietuviškumo ir katalikiš
kumo13.

Šio kompromiso reikėjo dėl to, 
kad didelė dalis studentų, besimokan
čių užsienyje, dažnai pamiršdavo sa
vo religines pareigas, nes nemažai „at
ėjūnų ir išgamų kitų tautų kultūros ir 
politikos reikalų vardan varo nelemtą 
ištautinimo darbą. “u

1910 metais Studentų sąjungos 
vadovai buvo kunigai iš Liuveno uni
versiteto. Tačiau 1911 metų liepą Įvy
ko naujų vadovų rinkimai, laimėjo 
daugiausia Maskvos universiteto stu
dentai, nes ši grupė buvo ganėtinai ak
tyvi jau apie 1910 metus. Taigi P.Do- 
vydaičiui tapus Lietuvių katalikų stu
dentų sąjungos vadovu, judėjimui va
dovauti ėmė studentai, kaip pradžioje 
ir buvo sumanyta. P.Dovydaitis, dar 
prieš tapdamas Ateitininkų sąjungos 
vadu, dažnai susirašinėjo su kun. P.Ku- 
raičiu, vienu iš pirmųjų judėjimo su- į 
manytojų. Jie abu ir išliko šio judėji
mo dvasiniais vadovais.15

Ateitininkų judėjimo idealai pir
mą kartą buvo išdėstyti 1911 m. vasa
rio mėnesi laikraštėlyje „Ateitis“. 
Remdamasis savo naryste Ateitinin
kų organizacijoje, PDovydaitis pirma
jame leidinyje iškėlė tris svarbiausius 
klausimus (ir Į juos atsakė):

1. Kaip mes save vadiname ir 
kodėl? Ateitininkai visų pirma yra ti- i 
kintieji, krikščionys, katalikai, tikin
tys į Dievą, Kristų ir Bažnyčią.

2. Ką mes matome aplink save? 
Būdami žmogaus be Dievo tragedijos 

liudininkai, matydami bedvasės kul
tūros grėsmę ir švietimą ateizmo dva
sia, ateitininkai skelbia karą aplink vy
raujančiai ateistinei kultūrai.

3. Kokios yra mūsų pareigos ir 
tikslai ir kaip mes jų siekiame? Vis
ką atnaujindami per Kristų, ateitinin
kai laiko savo tikslu sukurti idealią 
socialinę tvarką, patys rodydami pa
vyzdį savo gyvenimo būdu, kuris yra 
pagrįstas įsitikinimu, jog „žmonijos 
tobulybė ir atbaiga priklauso Kristui, 
koks jis yra Katalikų Bažnyčioj. Kristui 
priklauso ateitis ir tik jis gali atnaujinti 
mūsų gadynės pasaulį. “'6

Leidinyje taip pat buvo paneig
tas marksistų teiginys, esą religija ir 
šių laikų mokslas yra nesuderinami.

Sąsajos su vokiečių 
romantizmu ir 
slavofiliškuoju idealizmu

Prano Dovydaičio pirmasis pa
reiškimas, kaip ir ateitininkų ideo
logijos studijos, kurias išplėtojo kul
tūros filosofas Stasys Šalkauskis, at
skleidžia didelę vokiečių romantiz
mo įtaką, kuri pamažu iškilo devy
nioliktojo amžiaus pradžioje. Vokie
čių romantizmas, ypač Frydrichas 
Vilhelmas Šelingas bei DžordžasVil- 
helmas Frydrichas Hėgelis (Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel), gerokai 
veikė jaunuosius Rusijos intelektua
lus, kurie buvo žinomi kaip 1830 me
tų išminties mylėtojai ir 1840-1861 
laikotarpio slavofilai. Fiodoras Dos
tojevskis (Fiodor Dostoevskij) ir Vla
dimiras Solovjovas tęsė slavofilų tra-

___________________________________________ I
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Vilniaus ateitininkai sendraugiai susitikimo metu. Apie 1999 m.

diciją antrojoje devynioliktojo am
žiaus pusėje, taip pat prasidėjus dvi
dešimtajam amžiui, kai P.Dovydaitis 
ir S.Šalkauskis studijavo Maskvos 
universitete.

1908 metų rudenį P.Dovydaitis 
įstojo j Maskvos universiteto Teisės 
fakultetą, tikėdamasis vėliau prakti
kuoti teisę Lietuvoje, nes tik teisinin
kai ir gydytojai tuo metu galėjo dirbti 
savo gimtojoje šalyje. Po metų, įsigili
nęs į filosofiją ir istoriją, jis prisijungė 
prie mažo slapto Rusijos studentų bū
relio, kuris buvo opozicijoje Maskvos 
universitete vyraujančiai ateizmo dva
siai. V.Solovjovui didelį poveikį pa
darė F.Dostojevskis, su kuriuo jis su
sidraugavo pastarojo gyvenimo saulė
lydyje. F.Dostojevskis energingai rea
gavo į tai, kad buvo „trikdoma bei iš
kraipoma pilietinė tvarka, moralė, ir 

reikalavo visiško religinio ir moralinio 
atgimimo“.17

Bandydamas įgyvendinti F.Dos- 
tojevskio ir V.Solovjovo idėjas, P.Do
vydaitis, kaip naujojo judėjimo vadas, 
kvietė atsinaujinti patiems, atnaujinti 
savo gyvenimą, moralę ir švietimą per 
Kristų. Ateitininkų moto Omnia ins- 
taurare in Christo! (Visa atnaujinti Kris
tuje!') ir buvo naujojo Lietuvos krikš
čioniškojo j udėj imo credo.

Ateitininkai, 
krikščionybė 
ir lietuviškasis 
nacionalumas

Popiežius Pijus X (buvo popie
žius 1903-1914 m.) savo pirmojoje en
ciklikoje „Omnia instaurare in Chris
to“, išleistoje 1903 metų spalio 4 die-
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ną, populiarino šį moto ir vadovavosi 
juo, kviesdamas religiniam, morali
niam ir socialiniam atsinaujinimui.18 

Mistinis „atgimimo“ elementas 
gali būti atsektas pirminėje Rusijos in
telektualų reakcijoje j aštuoniolikto
jo amžiaus racionalizmą, kuris pasi
rodė kaip priešprieša misticizmui ar
ba filosofiniam romantizmui. Misti
cizmo srovė, tiesioginė mistinių ele
mentų įtaka Rusijos masonams įkvė
pė idėją apie „vidinę krikščionybę“ ir 
moralinio pabudimo reikalingumą, 
žadėdama „viršracionalias pažinimo 
jėgas“, kurioms padedant galima „įsi
gilinti į gamtos paslaptis“ po to, kai 
„esi moraliai atgimęs ir atgaivintas ti
kėjimo “.19 Toks pareiškimas suvieni
jo teologiją, filosofiją ir mokslą, įtrauk
damas juos į Kristų garbinančią -kris- 
tocentristinę - hierarchiją, aiškiai 
skelbiančią savo šūkį „Visa atnaujinti 
Kristuje!“

Ideologas S.Šalkauskis šį šūkį fi
losofiškai pritaikė ateitininkų princi
pams (1925 m.) ir ateitininkų ideolo
gijai (1933 m.).20

„Aušros“ leidėjai (Jonas Basana
vičius, Jonas Šliūpas ir kt.) tautišku
mo nesiejo su Romos katalikybe. Auš
rininkai katalikybę laikė tautinės dva
sios priešu. „Aušra“ buvo svarbi kaip 
tautinės individualybės pradininkė. 
Ateitininkų požiūriu tautiškumas ne
turi gilesnio turinio, nes jo filosofijoje 
nepakankamai pabrėžiami Kristaus 
pamokymai žmonijai. S.Šalkauskis bu
vo tvirtai įsitikinęs, kad „Ateitis“ turė
jo užpildyti „Aušros“ trūkumus. Jis ra
šė: ,A teitis “ atėjo papildyti tai, ko stigo 

„Aušrai“, bet „Aušra“ buvusi reikalin
ga kaip atrama .Ateičiai“. Be .Aušros“ 
mūsų tėvynėje nebūtų galėję būti ir to
kios „Ateities“, kokia ji dabar yra; o be 
„Ateities“ nebūtų „Aušra“ įgavusi tik
ros savo prasmės. „Ateitis“ taip laikosi 
.Aušros kaip gyvenimo turinys laikosi 
gyvenimo formos. Žodžiu, du mūsų at
gimimu - tautinis ir dvasinis -yra orga
niškai tarp savęs susiję. “2‘

Lengvai įrodoma, kad meilė tė
vynei yra ateitininkų judėjimo esmė. 
Tėvynės meilės idėją kaip vertybę gali
ma atrasti šv. Augustino teologinėje sis
temoje. Taip manė i r Tomas Akvinie- 
tis, kuris kalbėjo apie tautą kaip apie 
Dievo kūrinį ir jo dovaną žmonėms.

Ateitininkų judėjime ryškėja ro
mantiškas požiūris į kūrybinį ir dva
sinį tautos vaidmenį. Ateitininkų va
das ir ideologas S.Šalkauskis pastebė
jo materializmo, Rusijos nihilizmo, 
ateizmo, kosmopolitizmo grėsmę lie
tuviškajai tautinei individualybei. Šį 
filosofą labai veikė rusų intelektualas 
Piotras Chaadajevas (Piotr Chaadaev), 
Išminties mylėtojų būrelio nariai sla- 
vofilai, taip pat Hėgelis ir rusų hėgeli- 
ninkai. P.Chaadajevas ir rusų slavofi- 
lai, remdamiesi Šelingo filosofija, įro
dinėjo, kad „tauta arba kultūra vysto
si organiškai, demonstruodama cha
rakteringus dvasinius bruožus visais 
svarbiausiais savo socialinio ir tauti
nio gyvenimo aspektais“22.

S.Šalkauskio padaryta Šelingo 
minčių sintezė, kurią išplėtojo 1830 
metų Rusijos intelektualai, žinomi 
kaip išminties mylėtojai, buvo laiko
ma unikalia. Išminties mylėtojai at-
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Ateitininkų vadas Stasys Šalkauskis

spindėjo Šelingo idėjas: <...> pasau
lis - gyvuojantis meno kūrinys, o me
nas lyg organiška sąmoningumo visu
ma ir sąmonės kūrinys. Išminties my
lėtojai jautė, jog įkvėptas menininkas 
nemėgdžioja realybės, bet kuria nau
ja, remdamasis dieviškaisiais kūrimo 
principais, todėl jis nusipelno būti va
dinamas dieviškąja esybe. Be to, me
nas buvo artimai susijęs su filosofija; 
vienas iš filosofinių metodų iš tiesų 
buvo menininko intuicija.23

Laikydamasis panašių pažiūrų, 
S.Šalkauskis skyrėsi nuo jų savo požiū
riu į menininko ir gamtos santyki. Anot 
S.Šalkauskio, žmogaus prigimtis vei
kia dvasią, kuri savo ruožtu kuria kul
tūros vertybes, lavindama prigimtį. 

Kultūra tobulina prigimtį ir pakelia ją 
į aukštesnį lygį. Todėl meno kūriniai 
jam atrodė gražesni nei gamtos. Jis ne
dievino ir negarbino gamtos, bet siūlė 
lavinti prigimtį, kuriant kultūrą. Jis ti
kėjo, jog žmogaus dvasia atsiskleidžia 
tik per kultūrinę veiklą.24 Šelingo ma
nymu, gauti supratimo raktą ir pasiek
ti Absoliutą arba idealą galima pade
dant gamtai, o Šalkauskio nuomone, 
šiame procese turi dalyvauti kultūra.

Nors S.Šalkauskis kultūrą laikė 
visa ko centru, galutiniu gyvenimo 
tikslu jis matė religiją. Kultūros srity
je žmogus dirba vienas, o religijos sri
tyje jam padeda Dievas. Religija paša
lina visas kliūtis, su kuriomis susidu
ria žmogus, pateikdama jam Absoliu
čią Tiesą ir taip išlaisvindama jį nuo 
netobulumo. S.Šalkauskis rašė, kad 
tuo tarpu, kai „kultūra verčia žmogų 
siekti tobulumo, religija žada paversti 
jį šventuoju. Tokiu būdu religija pasie
kia tai, ko kultūra negali pasiekti“.25

Kadangi kultūros tikslas buvo re
ligija, pati kultūra tapo religijos pagrin
du. Gamtos, kultūros ir religijos sinte
zės dėka S.Šalkauskis sukūrė ideologi
ją, kuri krikščionybę matė kaip dvi tik
rovės, - idealią ir faktais paremtą, - 
turinčias bendrą idealą: Kristus - Die
vas - Žmogus, kuris vienijo jas abi.26

Taigi ateitininkai laikė savo gy
venimo idealą realiai pasiekiamu, ir 
pastangos pasiekti tą idealą stūmė as
menį pirmyn į ateitį, tobulo gyveni
mo link. Gyvenimo, kuris įgalino siek
ti aukštesnio idealo. Todėl į aukštes
nes sąvokas galima žvelgti kaip į va
dovaujančią jėgą, besislepiančią už at-
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eitininkų vardo, kuris yra neatsieja
mas nuo minties judėjimo.

Norint suprasti ateitininkus, bū
tina įsigilinti Į minties judėjimą, atsi
žvelgti į tai, kad tokie judėjimai „išju
dina“, „valdo“ pasaulį.

Kaip ir slavofilai, S.Šalkauskis 
žmogaus asmenybės visumą matė kaip 
turinčią ištisą struktūrą su vienu „vi
diniu centru“. Jis nelaikė gyvenimo 
etapų fragmentiškais, manydamas, jog 
kiekvienas žemesnysis etapas tarnau
ja tam, kad būtų pasiektas aukštesny
sis, o kiekvienas aukštesnysis - tam, 
kad būtų išplėstas ir išbaigtas žemes
nysis.27 Šalkauskiui atrodė, jog gamta 
egzistuoja tam, kad sustiprintų kultū
rą, kuri savo ruožtu praplečia ir už
pildo gamtą. Kultūra iškelia religiją, 
o religija praplečia ir apsupa kultūrą. 
Tačiau religija pati savaime yra silpna, 
ji neturi savo formos, nes Dievo pavi
dalas yra aiškiai demonstruojamas per 
žmogų, taip paverčiant religiją kultū
riškai sukurtų formų išlaikytine.

Taip mąstydamas S.Šalkauskis 
priėjo prie išvados, kad kultūrinio ži
nojimo trūkumas neskatina religinio 
supratimo ir kūrybos, o be religijos 
žmogus nesugebėtų pasiekti būtino 
vientisumo ir taip paliktų neužbaig
tus įsipareigojimus.28

Unikalus nacionalizmo 
paaiškinimas

S.Šalkauskis rado vienintelį logiš
ką nacionalizmo paaiškinimą, naudoda
masis Šelingo idėja apie tarpusavio san
tykius, kurie egzistuoja tarp visų daiktų - 

kiekviena dalis „atspindi “ arba „išreiškia“ 
kitą,29 ir pabrėždamas kultūros idėją, per 
kurią galima suprasti gamtą ir religiją. 
Naudodamas pagrindinę tarpusavio san
tykių idėją siekiant visumos, Šelingas 
mokė, kad genijų ir didybę reikia ma
tuoti jų santykyje su įkvėpimu ir juos su
pančios,.dvasos“ išraiška (valstybe, kul
tūra, tauta), kuri pati savaime yra savo 
dvasios realizavimo „įkūnijimas “.30

Išminties mylėtojai į savo pasau
lėžiūrą įtraukė ir romantinio nacio
nalizmo pašaukimą arba „tikrai tauti
nę kultūrą“, supratimą „apie tautą 
kaip apie visumą, peržengiant jos indi
vidualias dalis, vienintelį kolektyvinį in
dividualumą įvertinant istoriškai, pa
gal jam būdingus principus“.3'

Trumpai tariant, Šalkauskis išplė
tojo Hėgelio idėją apie „kultūros istori
ją, kaip šviesos šaltinį -.., kuris yra pa
grindinis žingsnis minties istorijoje nes, 
anot Hėgelio,,, <... > daugybė žmogaus 
dvasios veiklų yra susiję tarpusavyje, 
meninė ar mokslinė amžiaus mintis yra 
geriausiai suprantama pagal jos sąvei
ką su socialine, ekonomine, teologine, 
įstatymine veiklomis, vykdomomis vi
suomenėje, kurioje gyvena ir dirba me
nininkai ir mokslininkai... “32

Paversdamas gamtą ir religiją 
priklausomomis nuo kultūros, S.Šal- 
kauskis ne tik atrado tautos vientisu
mą, bet ir padėjo paneigti tezę, kad 
mokslas ir religija yra nesuderinami.

Visa atnaujindami Kristuje vyrai 
ir moterys, priklausantys ateitininkų 
judėjimui, ne tik užgimtų antrą kartą 
ir išgyventų savo Tėvynės atgimimą, 
bet ir atsinaujintų dvasiškai.
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Iš kairės: Dalilė Polikaitienė, Bronius Polikaitis, a.a. dr. Vytautas 
Vygantas, kun. Juozas Šeškevičius ir Mara Vygantienė Palangoje per 

Nepaprastųjų ateitininkų konferencijų 1997 metais

Šaltiniai

1 Anot išeivijos tyrinėtojų Žera
ro Šaliando (Gerard Chaliand) ir Ža
no Pjero Ražo (Jean-Pierre Rageau), 
diaspora apibūdinama kaip bendra 
priverstinė religinės ir etninės grupės 
tremtis, kuri įvyko dėl visuotinės ne
laimės, dažnai politinės pakraipos. Ar 
priverstinė žmonių tremtis virsta dias
pora, ar ne, priklauso nuo to, ar iš
tremta religinė arba etninė grupė iš
laiko atminimą, kultūrinį palikimą ir 
perduoda istorinius faktus.

Gilesniam diasporos termino 
tyrinėjimui žr. knygos: Gerard Cha
liand and Jean-Pierre Rageau. The 
Penguin Atlas of Diasporas (New 
York, The Penguin Group, 1995) įva
do XIII-XXI puslapius.

Gali būti ginčytina, kad neišsau
gojus istorinių faktų, dėl kurių žmo
nės buvo nublokšti į tremtį, pirmoji 

tremtinių grupė gali būti vadinama 
diaspora tik tuo atveju, jei ateinan
čios kartos, gimusios užsienyje, turi 
savo tautinę istoriją ir iš to iškylančią 
visuomenę su savo atsiminimais, ben
drą pasididžiavimą ir apgailestavimus, 
kurie yra susiję su tais pačiais įvykiais 
praeityje. Be to, gimusieji užsienyje 
asimiliuoja tos šalies, kurioje gyvena, 
socialinį požiūrį ir tautines tradicijas.

’Interviu su advokatu Jonu Kai- 
revičium, A. Mickevičiaus g. 47 - 3, 
Kaunas, 1999 m. spalio 5 d.

3 Ateitis. Pranas Dovydaitis. Trys 
pamatiniai klausimai. 1911 m. vasa
ris.

Ateitininkų grupė periodinio lei
dinio pavadinimą kildino iš panašių 
leidinių, spausdinamų siekiant pa
skelbti apie katalikų jaunimo judėji
mo veiklą: „Ateitis“ Lietuvoje, „Die 
Zukunft“ Vokietijoje, „L’avenir“ 
Prancūzijoje, „The Future“ Anglijo
je. Dabartinė organizacijos struktūra
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lietuvių judėjimui buvo sumanyta Pa
langos konferencijoje 1927 m. liepos 
15-20 d. Ateitininkų federaciją suda
ro trys lietuvių Romos katalikų orga
nizacijos: Moksleivių ateitininkų są
junga, Studentų ateitininkų sąjunga 
ir Ateitininkų sendraugių sąjunga. At
eitininkų federacija yra Tarptautinės 
Romos katalikų studentų organizaci
jos Pax Romano narė.

4 Mykolas Krupavičius. Lietu
viškoji išeivija, Castelnuovo Don Bos
co, Italy, Salesian Press, 1959, p.94.

5 Isaiah Berlin. Russian Thin
kers, New York, Penguin Press, 1909, 
p.I39.

‘Andrzej Walicki. A History of 
Russian Thought: from the Enligh
tenment to Marxism“, Stanford, Stan
ford University Press, 1979, p.375. 
(Toliau: Walicki.)

’Walicki, p.335.
8 Joseph Ehret. Solovyev and 

Shalkauskis. Lituanus Journal Chi
cago, Lituanus Foundation, 1963 m. 
rugsėjis, p.77.

’ Šiame straipsnyje nebuvo už
mojo išsiaiškinti, kas tai yra ar nėra 
,.pasaulietinė ideologija“. Pavyzdžiui, ly
ginamosios intelektualinės istorijos 
srityje yra literatūros teorija, kuri tau
tybę tapatina su dvasiniu turtu“. Šia
me kontekste Jonas Basanavičius ir 
Vincas Kudirka, lietuviškosios dvasios 
nešėjai, gali būti laikomi „lietuviškosios 
dvasios“ apaštalais. Lietuvos tautišku
mo, kaip dvasinio turto, tyrinėjimui žr.: 
Everett Verner Stenequist „The Mar
ginal Man: a Study in the Subjective 
Aspects of Cultural Conflict“ (nepub
likuota daktaro disertacija), 1930 m., 
Čikagos universitetas, p.63, ir Boyd C. 
Shafer. Nationalism: Myth and Reali
ty, New York, Harcount, Brace and 
Company, 1955, p.51.

10 Vladas Jurgutis (1885-1966) 
prisimenamas kaip Lietuvos valstybi
nės valiutos kūrėjas. Lietuvos istori
joje jis pasireiškė kaip katalikų kuni
gas, ankstesnįjį, pasaulietinį, savo gy
venimo laikotarpį paskyręs pedago
gikai ir Lietuvos ekonomikai. Žr.: Egi- 
dija Laumenskaitė. Vladas Jurgutis. 
Išleista Lietuvos bankų lėšomis, Vil
nius, 1994, p.9.

" Stasys Yla. Ateitininkų vado
vas. Chicago, Draugas Press, 1983, 
p.17. (Toliau: Yla.)

12 Yla, p. 17.
13 Yla, p. 19-20.
14 Yla, p.20.
15 Yla, p.21.
“ Yla, p.28.
17 Walicki, p.346.
18 Yla, p.67.
” Walicki, p.73.
20 Yla, p.67-68.
21 Yla, p.32.
22 Walicki, p.174.
23 Walicki, p.76.
24 Antanas Maceina. Stasys Šal

kauskis. Stasio Šalkauskio ideologija, 
Putnam, Connecticut N.Pr.Seserų 
Press, 1954, p.22. (Toliau: Maceina.)

25 Yla, p.39, ir Stasys Šalkauskis. 
Krikščioniškoji politika ir gyvenamoji 
valanda, Romuva, I (1921 m. balan
dis), p.51-53.

26 Šalkauskis. Krikščioniškoji po
litika, p.51-52.

27 Maceina, p.24, ir Šalkauskis. 
Krikščioniškoji politika, p.52-53.

28 Maceina, p.24.
29 Berlin. Russian Thinkers, 

p.139.
30 Ten pat.
31 Walicki, p.77.
32 Berlin. Russian Thinkers, 

p.140.
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Žemynų priešprieša 
ir Lietuva

Algirdas VKanauka

Lietuva ir lietuviai, būdami Eu
ropos geografiniame centre, yra dide
lių pokyčių sūkuryje. Nepasakyčiau, 
kad esame Europos politiniame, kul
tūriniame ar ekonominiame centre, 
nors ateityje gal priartėsime priėjo. 
Tai priklausys nuo mūsų valios, suge
bėjimų ir pastangų.

Šiandien esame stumiami Įvai
riausių išorinių ir vidinių jėgų. Jeigu 
tinkamai į jas nereaguosim. likimas 
mums nebus palankus. Likimu vadi
nu jėgas, kurios pasiglemžia tuos, ku
rie pasiduoda, tačiau padeda tiems. 

kurie rodo iniciatyvą išnaudoti palan
kias aplinky bes savo naudai. Labai 
svarbu žinoti, ko norime. O reikia no
rėti to, ką labiausiai vertiname. Mūsų 
vertybės - Lietuvos teritorinis vienti
sumas, demokratinis valstybingumas, 
tautiškumas, kultūra, institucijos, as
meninė ir politinė laisvė, teisingumas, 
saugumas, ekonomika, sveikata, socia
linė gerovė, papročiai ir tradicijos.

Siekėme nepriklausomybės, kad 
galėtume įgyvendinti tas vertybes. Pa
brėžiu žodį „įgyvendinti“, nes vien tik 
norėti ir kalbėti apie idealizuotus lū-
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kesčius nepakanka - reikia sukurti si
tuacijas, infrastruktūrą ir atlikti poli
tiškai apgalvotus veiksmus, kad galė
tume operatyviai įgyvendinti ir atnau
jinti tas vertybes. Idealai, be pajėgu
mo ir priemonių juos realizuoti, tam
pa priedanga. Pradžioje ideologams, 
kurie gražia, bet utopiška retorika už
dega mases entuziazmu, tačiau nesu
geba ir nežino, kaip joms vadovauti. 
Paskui visokiems demagogams ir ti
ronams, kurie perima valdžią, kaip 
parodė praėjusio šimtmečio istorija. 
Vertybės ilgainiui keičiasi - nepaste
bimai, bet retai kada atsitiktinai.

Norėčiau atkreipti dėmesį j veiks
mingas jėgas, kurias vadinu varikliais, 
keičiančiais vertybes. Pradėsiu nuo i 
platesnio masto jėgų tarptautinėje ap
linkoje, nors kartais jos veikia ir netie
siogiai. Vis gilėja politinių santykių 
plyšiai tarp Europos ir Amerikos, o tai 
gali sudaryti problemų ir Lietuvai, at
sidūrusiai kryžminėje ugnyje.

Praėjusių metų lapkritį turėjau 
progą iš arti matyti Prezidento Ge- 
orge’o Busho bei Colino Powello ir 
Condoleezza Rice vizitą Vilniuje. 
Kai abu prezidentai - Bushas ir 
Adamkus - žengė pro Vilniaus rotu
šės duris, matėsi, kaip Busho veidas 
nušvito. Žmonių minia jį pasitiko ne 
tik entuziastingai ir su džiaugsmu, bet 
tiesiog audringai. Nesijuto jokio an- 
tiamerikietiškumo. Valstybės sekre
torius Colinas Powellas smalsiai dai
rėsi po minią ir šypsojosi, net atrodė, 
kad buvo maloniai nustebintas. Con- 
doleezzos šypsena irgi buvo labai pa
lanki. Busho kalba buvo labai nuo- i 

širdi, bet visi taškai buvo tvirtai su
dėti.

Mūsų pakvietimo į NATO pro
ga jis kalbėjo: dabar galite jaustis sau
gūs... daugiau nebus jaltų ir miunche- 
nų... jūsų priešai bus mūsų priešai... 
jums niekada nereikės kovoti vie
niems irt.t.

Kyla klausimas: ar tie žodžiai bu
vo pasakyti tik simboliškai, ar jie reiš
kė naują politinę kryptį. Būtent, kad 
JAV dėmesio centras pradeda slink
tis Rytų Europos link? Jei taip, tada 
turėtume atsidėkoti kokiu nors pana
šiu gražiu gestu.

Po savo kalbos Bushas, įžengęs j 
minią, sveikinosi su žmonėmis ir spau
dė jiems rankas. Jis spraudėsi per mi
nią ir, pamatęs seselę Sadūnaitę, pri
ėjęs ją pabučiavo. Seselė Nijolė buvo 
nustebinta, kad toks žymus žmogus 
lengvai bendrauja su žmonėmis. Ji jau
tėsi pagerbta. Buvo aišku, kad Bushui 
labai patiko rytų europiečių reakcija į 
jo vizitą Vilniuje ir vėliau Bukarešte. 
Lietuvos TV ir radijas bei spauda vi
zitą detaliai užfiksavo. Bet Vakarų Eu
ropoje reakcija buvo kitokia. Jautėsi, 
kad tenykštė žiniasklaida vizitą ko
mentavo lakoniškiau. Keli pranešėjai 
net blogai ištarė Lietuvos vardą anglų 
kalba.

Vokiečių žurnalas „Der Spiegei“, 
rašydamas apie Busho vizitą, paminė
jo, kad po Prahos JAV Prezidentas ap
silankė Sankt Peterburge ir, tarp kit
ko, Vilniuje ir Bukarešte. Jis visai ne
minėjo fakto, kad šis vizitas tuose 
miestuose Bushui sukėlė asociacijas, 
kaip kadaise Johnui F. Kennedy -
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apsilankymas Berlyne. Vakarų Euro
pos žiniasklaidoje atsispindėjo šešė
lis pavydo ir antipatijos Bushui.

Dabar yra ryškus nuomonių skir
tumas tarp Europos ir Amerikos po
litikų dėl Irako ir Korėjos, taip pat dėl 
tariamos amerikietiškosios hegemo
nijos. Šito nesutarimo pradžia išryš
kėjo per Kosovo operaciją ir vis dar 
daro poveikį NATO politikai. Euro
piečiai kritikuoja amerikiečius, kad 
šie, koncentruodamiesi į kovą su te
rorizmu, užmiršo teisėtus Europos in
teresus, kad amerikiečiai nepaiso eu
ropiečių nuomonių ir elgiasi arogan
tiškai ir savanaudiškai. Amerikiečiai 
atremia tokius argumentus, nes įvy
kius nuo Artimųjų Rytų iki Kinijos 
laiko labai svarbiais, iš ten gali kilti 
chaoso pavojų, kurie galėtų apimti vi
są Eurazijos žemyną. Europiečiai ne
rodo atsakomybės pasaulio mastu ir 
nepakankamai finansuoja savo gyny
bą, prastai dalyvauja vadinamojoje ka
rinių reikalų revoliucijoje (RMA), ku
ri keičia karvedybą ir naujų ginklų 
technologijas.

Amerikiečiai jaučiasi stiprūs ir 
savimi pasitikintys, kaip vienintelė su- 
peijėga, o Europa darosi vis labiau 
neryžtinga, vis dar ieško savo vaid
mens ir tapatumo. Tai gali labai ap
sunkinti bendrą JAV ir Europos veik
lą. Rusija yra susižavėjusi Vakarų tech
nologijomis, vadyba, bet negali atsi
kratyti senojo mentaliteto, nors V.Pu- 
tinas ir jo aplinka to, atrodo, norėtų. 
Rusija pasirašė sutartį su NATO, pa
gal kurią galės dalyvauti kai kuriuose 
NATO posėdžiuose bei priimant 

sprendimus, ir tai rodo, kad galės tu
rėti įtakos ir kad jau pamirštama se
noji priešprieša. Rusija taip pat įgyja 
didelę strateginių energetikos išteklių 
kontrolę buvusiose sovietų teritorijo
se, sudarydama sau palankius kontr
aktus ne tik Lietuvoje, bet ir kitur Eu
ropoje.

Europa 50 metų gyveno taikoje 
(išskyrus Balkanus ir konfliktus tarp 
Turkijos ir Graikijos). Ji net neturi ka
riškių su tikrojo karo patirtimi. Euro
pos kariuomenės yra skirtingos, - silp
nos ir neoperatyvios, palyginti su ame
rikiečių. Jos neturi pasaulinio lygio 
ryšių ir transporto sistemos nei glo
balinės karinės parengties bei patir
ties. Kartais amerikiečiams atrodo, 
kad efektyviau apsieiti be europiečių 
kovinės pagalbos, jie labiau pageidau
tų logistinės paramos. Tas faktas ska
tina kai kuriuos analitikus prognozuo
ti sunkumus NATO ateičiai.

Amerikiečiai kritikuoja europie
čius už politines klaidas ir pasaulio 
įvykių raidos nesupratimą. Europie
čiai klydo manydami, kad patys būtų 
susitvarkę su Bosnija; taip pat jie tei
gė, kad Rusija niekados nesutiks su 
NATO plėtra arba su Nacionaline 
priešraketine gynyba. Europiečiai ne
sutiko su amerikiečių nuomone, kad 
Kyoto sutartis yra tik kosmetika, ir t.t. 
Gal Europos politikų filosofinės šak
nys skiriasi nuo amerikietiškų, o tai 
kartais, matyt, ir apsunkina sąveikos 
eigą bei prasmę. Europiečiai gal la
biau linksta į plačią dialektiką, ideo
loginį utopinį socializmą, kuriame 
šlovinama valstybės galia, o amerikie-
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čiai - į pragmatišką individualizmą ir 
racionalų kapitalizmą, kur valstybė 
subordinuota žmonėms - rinkėjams. 
Tie mąstymo skirtumai didėja: abi 
pusės kalba, bet negirdi viena kitos. 
Europiečiai labai vertina liberalią, 
idealizuotą juridinę etiką, o amerikie
čiai atiduoda pirmenybę pragmatiškai 
strategijai, kovojant su piktavališko
mis jėgomis pasaulyje.

Tačiau reikia pripažinti, kad Eu
ropos gera valia ir parama yra labai 
reikalinga amerikiečiams kovoje su te
rorizmu ir su Įvairiomis akcijomis 
prieš globalizaciją, los akcijos žadina 
grėsmingas antivakarietiškas ideolo
gijas, kurios naudojasi informacijos 
priemonėmis ir tolimos distancijos te
rorizmu. Šie dalykai labai pavojingi 
bendriems Vakarų interesams, saugu
mui bei vertybėms, ir tai kelia klausi
mus, kaip veiksmingiau kovoti su te
rorizmu, piktybiškai nusiteikusiomis 
valstybėmis bei su masinio naikinimo 
ginklų plėtra.

Tarp tų vertybinių trinčių Lietu
va yra naujokė. Kaip ji turėtų elgtis, 
formuodama savo poziciją tuose skir
tinguose politiniuose srautuose? Tai 
svarbus uždavinys mūsų diplomatams.

Lietuvos Prezidentas V.Adam- 
kus yra puikus pavyzdys, kaip galima 
glaudžiai bendradarbiauti su Vaka
rais. Jis buvo ištikimas vakarietiškoms 
vertybėms ir garbingos etikos sąvo
koms. Gal VAdamkaus laikotarpį is
torija apibūdins kaip idealistinį. To va
karietiško idealizmo Lietuvai labai 
reikėjo po penkiasdešimt metų truku
sios komunistinės prieblandos. Tikė

kimės, kad tas vakarietiškas nusitei
kimas ir noras modernizuotis ir to
liau bus išlaikytas R. Pakso preziden
tavimo metais. Kai kurie politikai ir 
politologai pranašauja, kad jo ėjimas į 
valdžią gali reikšti to idealizmo ato
slūgį. Nemanau, kad demokratija taps 
tik procedūrinė, kaip kad skelbia pe
simistai. Mąstau optimistiškiau ir ti
kiu, kad viskas bus gerai - pateksime 
į NATO ir Europos Sąjungą, nes Lie
tuvoje yra užtektinai saugiklių, kurie 
padės išlaikyti tai. kas jau pradėta, to
dėl neliksime už borto. Netapsime vi
siškais cinikais ir kleptokratais, nors 
kovai su korupcija dar reikės daug jė
gų. Mūsų visuomenė jau gerokai pa
žengusi tuo atžvilgiu ir, paragavusi 
laisvės, į vergijos narvą nebegrįš. Sa
koma. kad Lietuvoje jaučiamas susve
timėjimas ir nepasitenkinimas, kad di
dėja praraja tarp pažangos didžiuo
siuose miestuose ir apleistų kaimų bei 
miestelių ir kad tai turėjo įtakos rin
kimams. Man sunku su tuo sutikti. Ma
nau. pasikartojo staigmenų istorija, 
kaip Trumano ir Dewey rinkimuose 
Amerikoje ir Churchiliui Anglijoje po 
karo.

Lietuva turės prisitaikyti prie Eu
ropos bendros krypties, bet ir nesuga
dinti santykių su Amerika. Be to. rei
kia išlaikyti gerus santykius ir su Ru
sija. kuri visada bus mūsų kaimynė. 
Todėl Lietuvos laukia svarbus politi
nis ir diplomatinis uždavinys. Ji turi 
nustatyti savo vertybių prioritetus ir 
būti lanksti. Europos Sąjunga darosi 
panaši į konfederaciją. Istorija rodo, 
kad Europoje susivienijimo idėja pe-
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riodiškai kartojasi: buvo Šventoji Ro
mos imperija. Napoleono imperija. 
Tautų Sąjungą. Trečiasis Reichas ir 1.1. 
Tačiau reikia būti atsargiems. Atro
do. kad tos liberalesnės sąjungos, ku
rias būtų galima pavadinti konfedera
cijomis. arba tampa federacijomis. ar
ba laikui bėgant suyra. Europos Są
junga turėtų vis labiau stiprėti arba su
irti. Išlaikyti tautų tapatumą bus vis 
sunkiau, nes gerėjanti ekonomika, tar
pusavio ryšiai ir priešiškumo nacio
nalinėms vertybėms nykimas tolydžio 
skatins tautinės sąmones vangumą.

Jau pabrėžiau, kad Prezidento 
V. Adamkaus politika turėjo labai ryš
kią krypti i Vakarus. Tikiuosi, kad bu
simasis prezidentas R.Paksas jos lai
kysis ir ją Įgyvendins. Sveikas protas 

sako, kad iš Vakarų aplinkos galime 
pasisavinti tai. ko negalime gauti iš 
Rylų. Tuo pat metu Europa veržiasi Į 
milžinišką Rusijos rinką. Lietuva, 
naudodamasi savo patyrimu ir geog
rafine padėtimi, galėtų būti kataliza
torius. tarpininkas. Ji gali būti prietil
tis ar net tramplinas europiečiams, 
ieškantiems naujų santykių su Rusija. 
Man patinka Bcniliukso analogija - 
t.y. Olandija Belgija. Liuksemburgas 
yra ly g komerciniai vartai į Europą.

Tai toks yra fonas, kuriame for
muojasi lietuviškos XXI amžiaus ver
tybės. Noriu pažymėti, kad nėra tiks
lių atsakymų, kaip šias verty bines pro
blemas išspręsti, t.y. kurias iš jų atnau
jinti. kurias patvirtinti, o kurias už
miršti.

Londonas. 2003 m. vasaris
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Yra ir kitų pokyčių, kurie mus 
privers atnaujinti savo vertybes. Tai 
lietuvių tautos mažėjimas. Visos tra
dicinės Europos tautos turi tą pačią 
problemą. Yra prognozių, kad XXI 
šimtmečio pabaigoje liks tik 40 proc. 
tradicinių europiečių. Jų vietas užims 
atvykėliai iš trečiojo pasaulio šalių. 
Bus jų ir Lietuvoje, ypač kai ekono
minė jos padėtis pagerės ir reikės nau
jos darbo jėgos.

Dar vienas dalykas - mūsų kal
ba. Kaip ją išlaikyti, jeigu norime ben
drauti su kitataučiais, kurie nemoka 
lietuvių kalbos? Visoms mažoms tau
toms tai sudaro keblumų. Bus labai 
sunku išlaikyti švarią lietuvių kalbą. 
Panašiai atsitiko airiams. Norėčiau 
dar priminti, kad yra labai mažai lite
ratūros svetimomis kalbomis apie 
Lietuvą, nes atrodo, kad mes patys ra
šome lietuvių kalba tik sau. Neseniai 
man labai prireikė knygos apie Lietu
vos istoriją anglų kalba. Turėjau daug 
vargo, kol tokią suradau Vilniuje.

Krašto saugumas ir apsauga - ka
riuomenė ir karvcdyba - Amerikoje 
ir Europoje smarkiai pasikeitė ne tik 
nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, bet 
net nuo karo Persijos Įlankoje. Kadai
se piliečiai aiškiai suprasdavo, kad rei
kia kraštą ginti nuo priešo, kuris jau 
už vartų, kuris veržiasi į šalį ir grasina 
gyvybei ir turtui. Dabar priežastys, pa
teisinančios, kodėl reikia kariauti ar 
atlikti karinę tarnybą, yra abstraktes
nės, joms reikia kitokių motyvų, nes 
priešas kažkur toli, gal net ir kitame 
žemyne. Atsirado naujų karvedybos 
sąvokų - taikos palaikymas, taikos 

Įgyvendinimas, tarptautinės operaci
jos ir t.t.

Dabar NATO rekomenduoja sa
vo nariams turėti profesionalias ka
riuomenes, nes tai labiau tinka 
NATO operacijoms. Lietuva turės Į 
tai pozityviai reaguoti, t.y. mažinti sa
vanorių ir rezervo karių skaičių, nes 
jie būtų parengiami tik vietinei gyny
bai, o NATO rengiasi bendrai integ
ruotai gynybai. Ar profesionali ka
riuomenė reiškia, kad nebereikės 
šauktinių? Pavyzdžiui, amerikiečiams 
nereikia šauktinių, nes užtenka sava
norių. Bet jie turi didžiulę nacionali- 

i nę gvardiją ir rezervą, todėl yra įgy- 
i vendinę piliečio-kario koncepciją. Ar 

Lietuva, pasirinkusi mažesnę profe
sionalią kariuomenę, nepraras pilie
tinio parengimo ir tautinės sąmonės 
ugdymo šaltinio? Mūsų mažam kraš
tui gal irgi reikėtų puoselėti piliečio- 
kario koncepciją - ne vien dėl 
NATO, bet ir dėl mūsų pačių? Ar ga
lime garantuoti, kad kovoti teks vien 
tik už NATO misijas ateityje. Tačiau 
gal vietinių karų ir nebus, bent arti
moje ateityje. Tada gal reikėtų jauni
mą įpareigoti kokiai nors pilietišku
mo ugdymo programai, nes Lietuvoje 
šiuo atžvilgiu švietimo įstaigos nepa
kankamai gerai ruošia jaunimą. Daug 
užsienio patarėjų, ypač vokiečiai, an
glai, šveicarai, mano, kad Lietuvai rei
kia platesnio gynybinio pilietiškumo 
negu profesionali kariuomenė. NATO 
labiau suinteresuota profesionalia ka
riuomene bendrai gynybai, o ne atski- 

j rų šalių poreikiais, pastaruosius pa
likdamas individualių valstybių apsi-
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sprendimui. Taip ir turi būti. Grynai 
profesionali kariuomenė gali atitolti 
nuo tautos ir tapti samdyta kariuome
ne, pasirengusia už gerą atlyginimą 
kariauti bet kur. Ar mums to užteks? 
Ar nepražus mūsų karinė tradicija, 
kurią, sakoma, turime?

Dar norėčiau paminėti užsienio 
investicijas į Lietuvą. Nekalbėsiu apie 
Williamsą. Čia gal buvo per daug nai
vaus idealizmo. Investicijos Į Lietuvą 
turi dvi puses: pakelia ekonominius 
rodiklius-daugiau kapitalo, darbų ir 
gamybos. Tai viena pusė. Antroji - ar 
užsieniečiai netaps šeimininkais, o 
lietuviai - pavaldiniais? Pietų Ame
rikoje yra daug užsienio investicijų, o 
žmonės skursta. Todėl reikia investi
cijas taip pakreipti, kad iš jų būtų tik
ra nauda Lietuvos žmonėms. Tad ko
kias vertybes reikia čia atnaujinti? 
Kaip pavyzdį nurodyčiau prioritetą 
lietuviškiems produktams.

Dabar kyla mintis: ką darysime, 
tapę NATO ir ES nariais? Ar turime 
kokią viziją, tikslus ir strategiją? Manau, 
kad turime. Nemanau, kad tik lauksi
me nurodymų iš Briuselio. Girdėjau 
daug kalbų, kad Lietuvai reikia vizijos, 
t.y. inspiruojančios vedamosios minties. 
Kiti sako, kad tai niekai. Kas tai yra vi
zija? Tai Įvaizdis situacijos, kurioje no
rime būti ateityje. Vizijos reikia, kad ži
notume, kuo norime tapti. Gal pirmu
tinė vizija-ekonomiškai pasivyti mums 
draugišką Daniją; išnaikinti korupciją, 
kaip Šveicarijoje: turėti laisvą visuome
nę kaip Amerikoje. Po to reikia planuoti 
būdus ir veiksmus, kaip tų tikslų siekti 
- tai strategija.

Baigdamas noriu paliesti dar vie
ną opią problemą. Svarbus dalykas yra 
laisva ir demokratiška visuomenės 
mąstysena. Atviroje visuomenėje turi 
būti galimybių piliečiams diskutuoti, 
analizuoti ir politikams pareikšti sa
vo vertinimus dėl svarbių šalies poli
tikos aspektų. Tą galima atlikti per 
Įvairias visuomenines organizacijas ir 
judėjimus. Jie galėtų būti tarsi neofi
cialios „revizijos komisijos“. Tačiau 
tokios visuomeninės organizacijos ne
gauna jokios paramos ir sunkiai ver
čiasi, norėdamos išlikti nepolitinės, 
t.y. nesubordinuotos kokiai nors po
litinei partijai. Visuomeniniai judėji
mai, ieškantys objektyvesnių tiesų, 
dažnai jaučia pagundą pasidaryti pa
valdūs partijoms arba net tapti jomis. 
Tai sumažina jų objektyvumą ir nepri
klausomumą. O juk atvira visuomenė 
turėtų intensyviai domėtis tuo, kas da
rosi politikoje, net joje aktyviai neda
lyvaudama. Taip yra vakarietiškose ša
lyse. Gal tai pakeltų žmonių pilietiš
kumą, sumažintųjų apatiją ir susveti
mėjimą.

Baigsiu be apibendrinimo ir be 
išvadų, nes vienas žmogus jų padaryti 
negali. Siūlyčiau pagalvoti apie Karlo 
Popcrio dėsnį - jis teigia, kad politi
nių veiksmų rezultatai labai dažnai 
būna nenumatyti ir netikėti. Taigi bū
kime atsargūs.

Pagal pranešimą, skaitytą 37-ame 
Los Angeles LTBpolitiniame 

savaitgalyje 
(2003 m. sausio 25-26 d.)
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Apie Seimo 
ir valstybės ateitį

Politikų, politologų ir mąstančios 
visuomenės dalies susirūpinimą sukė
lė Seimo narių VUspaskicho, R.Pavi- 
lionio ir keleto jų bendraminčių 
inicijuojamas referendumas, kuriame 
Lietuvos žmonės turėtų - organizato
rių nuomone - pasisakyti už Seimo rin
kimų sistemos keitimą: šalinti iš rinki
mų sistemos partijų atstovavimą, įvesti 
imperatyvinį Seimo nario mandato at
šaukimą ir pan.

Redakcija kreipėsi į du savo 
reikšmingu atstovavimu pozicijai ir 
opozicijai  pasižyminčius parlamenta
rus: Seimo vicepirmininką socialde
mokratą ČJuršėną ir Seimo Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
frakcijos pirmininką A.Kubilių, pateik
dama rūpima tema du klausimus.

1. Kokių padarinių Lietuvai gali 
turėti Seimo nario milijonieriaus Vik
toro Uspaskicho veikla dėl inicijuo
jamo referendumo keisti Seimo rin
kimų sistemą? Ar manote, kad jam ir 
jo bendraminčiams, integracijos į 
NATO ir ES priešininkams, gali pa
vykti primesti mūsų visuomenei dar 
vieną referendumą?

2. Ką manote apie Lietuvos visuo
menės pilietiškumo laipsni, ypač po 
pastarųjų prezidento rinkimų?

Česlovas JuršėnasNeskubėkime griauti, o diskutuokime
Viskas priklauso nuo to, kaip ini

ciatoriams pavyks suorganizuoti patį 
referendumą ir kaip pasiseks dirbti 
tiems, kurie mano, jog esama politinė 
ir rinkimų sistema yra išbandyta, pa
tikrinta, šiek tiek ją patobulinus gali-
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ma dirbti toliau. Taigi vieni nori griau
ti sistemą iš pamatų, antri manome, 
kad esame jau nemažai padarę ir gali
me dar nemažai nuveikti.

Referendumo organizatorių sie
kimas pagerinti Seimo darbo kokybe 
kelia abejonių. Rinkėjai paprastai net 
nežino, kuris Seimo narys rinktas vien
mandatėje, o kuris - daugiamandatėje 
apygardose (HUspaskichas kritikuoja 
daugiamandatinių apygardų deputa
tus, partijų narius, kad jie neaktyvūs Sei
me. - Red.). Praktika rodo, kad suras
tume ne mažiau kaip dešimt Seimo na
rių. rinktų vienmandatėse apygardose, 
kurių pavardės rinkėjams nieko nesa
ko, nes tie nariai yra tuščia vieta Sei
me. Taigi ne rinkimų būdas lemia Sei
mo nario darbo kokybe, o žmogaus 
asmeninės savybės, darbštumas, akty
vumas, bendra politinė jo kultūra.

Kas atsitiktų, jei, kaip siūlo refe
rendumo organizatoriai, būtų palikta 
vien mažoritarinė (vienmandačių apy
gardų) rinkimų sistema ir pasiūlyta 
dar po atstovą iš 60-ies savivaldybių? 
Seime atsirastų daug turtingų žmonių, 
kaip minėtasis Viktoras Uspaskichas. 
kurie nebūtinai sutartų tarpusavy. At
sirastų triukšmadarių, vadinamųjų 
„balamūtų". kalbančių daugiau negu 
reikia, turinčių atitinkamą „šlovę“ 
Kaune ar Vilniuje. Per rinkiminę 
kampaniją jie rėktų garsiausiai ir žars
tytų nerealius pažadus. Dalis jų ir bū
tų išrinkta, o liktų nuošaly tie. kurie 
tyliai, ramiai, bet kruopščiai dirba 
valstybės labui. Būtų margas Seimo 
narių būrys su daugybe skirtingų inte
resų, kur kiekvienas plėštų i save savo 

dalį, reikalautų savo teisių. O kas rū
pintųsi bendrais valstybės interesais?

Mes turim pasistengti, kad refe
rendumo organizatoriai nešvęstų per
galės, bet jeigu atsitiktų taip, jog jie 
laimėtų, rimtosios partijos turi gerai 
padirbėti, kad ir jų atstovų Seime bū
tų pakankamai daug.

Nedramatizuodamas padėties vis 
dėlto noriu paklausti: kam viso to 
triukšmo reikia? Jokia rinkimų siste
ma negarantuoja parlamento kokybės, 
o viskas priklauso nuo pačių žmonių 
pasirinkimo ir nusiteikimo, ką rink
ti: ar tą. kuris garsiau rėkia ir daug 
žada, ar tą, kuris ramiai dirbdamas 
Įrodė, kad sugeba padaryti - ir valsty
bei. ir regionui, ir konkrečiam žmo
gui - kuo daugiau ir kiek esamomis 
sąlygomis Įmanoma.

Minėtasis referendumas yra ne 
tik esamos rinkimų sistemos keitimas, 
bet ir dar vieno pamatinio demokra
tinės valstybės principo griovimas, bū
tent - atsisakymas pripažinti laisvąjį 
nario mandatą ir grįžimas prie impe
ratyvinio mandato, kuris, kaip paro
dė istorija, buvo taikomas totalitari
nėse valstybėse (prisiminkim kad ir 
Tarybų Sąjungą po Spalio revoliuci
jos). Normaliose Europos ir kito pa- 

j šaulio valstybėse šis principas netai
komas. Iš pirmo žvilgsnio imperaty
vinis parlamentaro atšaukimas. t.y. 
mandato atėmimas jo rinkėjų pagei
davimu. atrodo patrauklus dalykas. 
Bet tik iš pirmo žvilgsnio. Šis princi
pas kertasi su pamatiniu principu, kad 
Seimo narys yra visos tautos atstovas 
ir dirbdamas parlamente turi galvoti
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apie visą Lietuvą, o ne apie vieną savi
valdybę ar apygardą. Įtakingas ir tur
tingas parlamentaras, išrinktas Kėdai
niuose ar Balbieriškyje, gins tik tos 
vietovės interesus, nekreipdamas dė
mesio, kad Skuodo ar Juodupės (šias 
vietoves miniu pavyzdžių dėlei) inte
resai tuo metu yra svarbesni už jo gi
namųjų. Seimo narys turi būti pakan
kamai laisvas, spręsdamas konkrečius 
ir svarbius klausimus, kurie tuo metu 
Seime nagrinėjami.

Kalbant apie parlamentaro at
šaukimą, nereikia užmiršti, kad net 
vienmandatėse apygardose dažnai at
sitinka, jog nugalėtojas surenka mini
maliai balsų. Pagal statistiką šiuo me
tu apie dešimt Seimo narių vienman- 
datininkų yra surinkę mažiau kaip 20 
proc. savo rinkėjų balsų („rekordinin
kas“ -16 proc.). Tai ar galima sakyti, 
kad 80 proc. tos apygardos rinkėjų jį 
laiko savo deputatu? Ne, jie balsavo 
už kitus kandidatus, bet nugalėtojas 
antrame ture surinko daugiausia - 
tuos nelaimingus 20 proc. O kur dar 
tie rinkėjai, kurie visai nedalyvavo rin
kimuose? Net ir surinkusieji per 50 
proc. balsų deputatai yra tautos ma
žumos atstovai, nes bent pusė turin
čių rinkimų teisę žmonių paprastai ne
dalyvauja rinkimuose. Nė vienas, iš
rinktas vienmandatėje apygardoje, ne
atstovauja rinkėjų daugumai, tad apie 
kokį parlamentaro atšaukimą galima 
kalbėti. Jo atšaukimą organizuos tie 
įtakingi Seimo nariai, kuriems jis pa
sirodys netinkamas, neatitiks jų inte
resų. Taip gali būti provokuojami vis 
nauji rinkimai.

Mano nuomone, reikia išaiškinti 
žmonėms, kad jie patys turi aktyviau 
veikti Seime vykstančius procesus ir 
priversti Seimo narius būti atsakinges- 
nius žmonėms, kurių dėka jie pateko 
į Seimą. Efektyvus veiksnys būtų par
lamentaro buvimo Seime trukmės 
mažinimas. Pavyzdžiui, 2-3 metai - 
ar ne optimali nario kadencija Lietu
voje? Šiaip ar taip, reikia visus argu
mentus, motyvus, principus svarstyti, 
aiškintis su žmonėmis, o ne pulti or
ganizuoti referendumą ir skubiai rink
ti parašus.

Prisimenu 1992 m., kai buvo 
rengiamas naujos Konstitucijos pro
jektas ir naujas Seimo rinkimų įstaty
mas. Tarp politikų ir spaudoje vyko 
plačios diskusijos, buvo sudarytos dar
bo grupės iš specialistų, kurie išnagri
nėjo visas detales. Be abejo, laikas ne
stovi vietoje, reikėtų pataisyti - dis
kutuojant - ir Konstitucijos kai ku
riuos straipsnius, juos tobulinti, nes 
šiuo metu galime matyti net įvairių 
prieštaravimų. Tarkim, galima svars
tyti klausimą, kad Prezidentas galėtų 
kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu 
kyla nesutarimų su Seimu ar Vyriau
sybe dėl atitinkamų aktų stabdymo. 
Bet tai jau kita tema.

Prisiimkime 
atsakomybę
Mažas rinkėjų aktyvumas paro

dė ne tik tai, kad mes per mažai su 
jais bendravome, bet ir tai, kad esa
ma žmonių nepasitenkinimo, nusi-
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vylimo dabartine savo padėtimi, kri
tikos, kodėl mes gyvename tik taip, 
baigiantis tryliktiems nepriklauso
mybės metams. Žmones galima kal
tinti, kad jie nepersitvarkė, nesuge
bėjo rasti sau vietos naujame gyveni
me. Iš dalies taip, nes kiekvienas turi 
stengtis kovoti už save, o ne plaukti 
pasroviui. Bet jei žmonės nerado sa
vo vietos ir nemokėjo prisitaikyti prie 
kapitalistinių santykių, dalis kaltės 
tenka inteligentijai. Man kaip vyres
nės kartos atstovui ir panašiems Į ma
ne (o tokių Lietuvoje yra dauguma) 
šis laikotarpis buvo milžiniškas lū
žis ir ekonomine, ir socialine, ir psi
chologine prasme. Reikėjo staigiai 
persiorientuoti į kitą sistemą, į lais
vosios rinkos sąlygas. Tai jokių pro
blemų nesudaro nei mano sūnui, nei 
vaikaičiui ir visai jų kartai. Bet dar 
ne ši karta užima lemiančias pozici
jas mūsų gyvenime, dar pilna, ypač 
periferijoje, tokių, kurie apsukresnių
jų nustumti, apgauti, jų gyvenimai su- 
maigyti. Ar galima vien juos kaltin
ti? Mes turim prisiimti dali kaltės už 
jų likimus, nes kažką ne taip tvarkėm 
laisvoje ir nepriklausomoje mūsų 
Lietuvoje. Ir už nepakankamą pilie
tiškumo laipsnį per prezidento rin
kimus taip pat turim prisiimti dalį 
atsakomybės.

Andrius Kubilius

Tradicinės partijos 
ir pinigų „partija“

V.Uspaskicho ir jo bendražygių 
organizuojamas referendumas po ta
riamai gražiais tikslais slepia pražū
tingus dalykus. Žmonėms bandoma 
įrodyti, kad jie tiesiogiai galį išsirink
ti savo Seimo narį, be jokių partinių 
sąrašų. Taip esą daroma JAV, Didžio
joje Britanijoje. Ateityje tokia rinki
mų sistema, palaipsniui į ją pereinant, 
galėtų būti ir Lietuvoje. Bet kol kas 
mūsų valstybėje per jauna ir per trapi 
demokratija, palyginti su senas demo
kratijos tradicijas turinčiomis valsty
bėmis. Yra pavojus, kad dabar toks
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perėjimas į naują rinkimų sistemą su
griautų politinę sistemą, kuri šiandien 
egzistuoja Lietuvoje, nesukurdamas 
nieko naujo ir stabilaus. Iš tų griuvė
sių pakilti reikėtų 15-20 metų, o per 
tą laikotarpį vyrautų politinis chao
sas ir jame svarbiausią vaidmenį vai
dintų pinigai.

V.Uspaskichas rengia tokį refe
rendumą ne dėl to, kad jam rūpėtų Lie
tuvos žmonių reikalai, o todėl, kad 
mato galimybę kituose Seimo rinki
muose turėti kur kas didesnę įtaką. Jis 
tikisi, kad jo - pinigų - „partija“ lai
mėtų daugumą rinkimuose. Jau seniai 
matome jo žygius per populistinį re
ferendumą griauti dabartinę politinę 
sistemą ir būsimame chaose kurti sau 
palankią dirvą. Jau pernai vadinamo
ji Verslo darbdavių konfederacija, ku
riai jis vadovauja, visuose rajonuose 
įsteigė apmokamas administracijas, 
kurių vienintelis darbas šiuo metu - 
rinkti parašus referendumui. V.Uspas- 
kicho referendumas yra tąsa veiksmų, 
kurie buvo pademonstruoti per pre
zidento rinkimus, o tai reiškia, kad 
rinkimuose laimėjo rusiški pinigai. 
Kitas etapas-gali būti sužlugdytas re
ferendumas dėl stojimo į Europos Są
jungą, perlaužtas Lietuvos politinis 
stuburas.

Gal aš šiek tiek tirštinu spalvas, 
bet jaučiu didelį pavojų, ir artimiau
siu metu pamatysim, kiek mūsų vals
tybė per dvylika nepriklausomybės 
metų yra įgijusi imuniteto bei sugebė
jimo ginti konstitucinius demokratijos 
principus. Pasaulio politinė istorija pa
teikia gana daug skaudžių pavyzdžių, 

kai tariama demokratija pagimdyda
vo diktatorius. Hitleris j valdžią atėjo 
per demokratinius rinkimus Veima
ro Respublikoje, ir mes žinome, kuo 
visa tai baigėsi. Pokario Vokietijoje yra 
uždrausta rengti referendumus gal ir 
dėl to, kad ji skaudžiai pasimokė, kaip 
demokratija virsta populistine ir kaip 
minios valdžia atveda į totalitarinę 
diktatūrą.

Ar laimės V.Uspaskichas ir jo 
kompanija, daug priklausys nuo Sei
mo valdančiosios koalicijos veiksmų. 
Man atrodo, kad yra pakankamai daug 
galimybių gintis konstitucinėmis prie
monėmis. Konstitucija numato, kad 
ne visus klausimus galima spręsti re
ferendumu. Konstitucijos keitimas, 
kaip siūlo V.Uspaskichas, nėra žaidi
mas. Mano įsitikinimu, konstitucinis 
ginčas turėtų pasiekti Konstitucinį 
Teismą.

Bendruomenė 
ir pilietiškumas

Pilietiškumo stoka - padarinys 
to, iš ko politikai turi padaryti išva
das. Šiandien neužtenka kalbėti apie 
privatizacijas ar integracijas, o reikia 
atsisukti į gilumines visuomenės pro
blemas - pilietiškumą, vertybinę 
orientaciją, moralės principus ar jų ny
kimą visuomenėje. Apie šiuos daly
kus turi būti ne tik diskutuojama (dis
kusijose paprastai tik paaimanuojama, 
kokia bloga yra padėtis), bet jie turi 
įgyti konkrečių politinių veiksmų iš
raišką.
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Kalbant apie pilietiškumų svar
bus veiksnys yra švietimas, nes apsi
švietę žmonės yra pilietiškesni, turi 
daugiau supratimo apie politinę sis
temą. Prezidento ar Seimo narių Įga
liojimus, strateginius valstybės tikslus. 
Galima pasiguosti, kad pilietiškumo 
pas mus yra tiek pat mažai kiek ir kai
myninėse valstybėse. Tačiau esmė yra 
ta, kad pilietiškumas plaukia iš ben
druomeniškumo. Bendruomenišku
mo stoka lemia ir pilietiškumo stoką. 
Valstybė turi rasti būdų, kaip skatinti 
bendruomenių stiprėjimą. Kelių pas
tarųjų šimtmečių Europos ir pasaulio 
istorija liudija, kad pilietiškumas stip
rėja dėl vertybinės orientacijos, kuri 
žmoguje gimsta per bendruomenę - 
pradedant šeima, bendrų interesų 
grupėmis.

Sovietmetis mus paliko kaip vie
nišųjų minią. Lietuvoje trūksta norma
lių tarpusavio santykių, to, kas vadi
nama socialiniu kapitalu. Švietimas - 
labai svarbu, bet neturėdamas tinka
mos terpės jis neduos gerų rezultatų. 
Taigi bendruomeniškumas turi tapti 
visų suvokiama vertybe. Šiandien mes 
gyvename tarpsnyje, kai baigiasi vie
nas Lietuvos raidos etapas, kurio pa
grindinės vertybės, padėdavusios 
orientuotis kasdienybėje, buvo laisvė 
ir nuosavybė. Laisvė - tai ir nepriklau
somybė, ir demokratija, ir integracija 
į Vakarus - kaip demokratijos garan
tas. O privati nuosavybė - laisvosios 
rinkos kūrimas. Šios dvi vertybės, su
formuluotos Sąjūdžio laikotarpiu, pa
dėjo mums nesiblaškyti per praėjusį 
dešimtmetį. Jos ir šiandien nepraran

da svarbos, bet naujam valstybės rai
dos etapui jų jau neužtenka. Reikia 
formuluoti naujus programinius tiks
lus, į savo gyvenseną įtraukti naujas 
vertybes. Viena jų-bendruomenės, 
šeimos vertybės. Mes šiandien vis de
juojam, kad daugėja asocialių šeimų. 
Bet tai tik žodžiai, o nėra konkrečių 
politinių veiksmų prieš šį reiškinį. 
Man daro įspūdį šiandieninis Ameri
kos prezidentas G.Bushas jaunesny
sis su vadinamąja jautriojo konserva
tizmo programa. Ši programa nu
kreipta į šeimą, bendruomenę ir tai 
reiškiasi kaip konkreti valstybės poli
tika. Valstybė turi skatinti normalią 
šeimą ir neskatinti asocialumo (mū
siškės valdžios parama asocialioms 
šeimoms iškreipia normalios šeimos 
sampratą). Statistika rodo, kad libe
rali pažiūra Į šeimą. į socialinę politi
ką. atseit kovojančią su skurdu, iš tik
rųjų tik didina socialinę patologiją. 
Reikia keisti socialinę politiką ir nai
kinti pagundas nestabilioms šeimoms, 
vienišoms motinoms. Konkreti vals
tybės politika privalo turėti aiškų mo
ralinį užtaisą, orientuotą į bendruo
menę ir šeimą.

Dar viena vertybė, įžengiant vi
suomenei j naują raidos etapą, - ži
nios. Tai labai svarbus veiksnys, pra
dedant ekonomine pažanga, Lietuvos 
konkurentiškumu tarp kitų valstybių 
ir baigiant pilietiškumu. Kurti žinias 
ir jas panaudoti per šeimą ir bendruo
menę - tai mūsų ateities garantas ir 
uždavinys.
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Žvelgiantys per mirtį

Vytautas Landsbergis

2003 m. vasario 16 d., minint 
85-ąsias Lietuvos nepriklausomybės 
metines, Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus Vytauto Didžiojo ordinu su 
aukso grandine apdovanojo Lietu
vos Atkuriamojo Seimo pirmininką 
prof. Vytautą Landsbergį ir 1992- 
1997 m. kadencijos Prezidentą Al
girdą Brazauską. VAdamkus jau pra
ėjusiais metais buvo siūlęs prof. 
Landsbergiui suteikti prezidentines 
socialines teises, t. y. prilyginti jo bu
vusį statusą Lietuvos Prezidento sta
tusui. 1990-1992 m. tokio statuso 
asmeniu jį ir laikė Vakarą pasaulio 
valstybių vadovai ir politikai, taip pat 
Rusija, Kinija.

Ankstesniam Valdo Adamkaus 
siūlymui pasipriešino valdančioji so
cialdemokratą ir socialliberalą daugu
ma Seime, klausimas liko atidėtas, ir 
tik dabar, 85-ųją Nepriklausomybės 
metinių proga, iš dalies atkurtas tei
singumas.

Sveikindama prof. V Landsbergį 
su aukščiausiu valstybės apdovanoji

mu „Į laisvę“ redakcija spausdina jo 
kalbą, pasakytą 2002 m. lapkričio 29 
d. Vilniaus karininką ramovėje, minint 
Lietuvos partizanų vado generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago 45-ąsias 
žūties metines. Minėjime dalyvavo Pre
zidentas VAdamkus, Lietuvos kariuo
menės vadas generolas J. Kronkaitis, li
kę gyvi įvairių apygardų partizanai, ka
riūnai, visuomeninių organizacijų at
stovai. Pranešimą apieA.Ramanaus- 
ką-Vanagą skaitė prof. A. Tyla.

Prof. VLandsbergio kalbą galime 
čia spausdinti A. Ramanausko-Vana
go dukters Auksės Skokauskienės (kuri 
paskolino diktofono įrašą) dėka, nes 
profesorius, kaip jam įprasta, kalbėjo 
be pasirašyto teksto.

Minėjime taip pat dalyvavo akto
riai Rūta Staliliūnaitė ir Egidijus Stanci
kas. R. Staliliūnaitė perskaitė kraupų 
pranešimą apie Lietuvos SSR 
Aukščiausiojo Teismo mirties 
nuosprendžioA.Ramanauskui- Vanagui 
įvykdymą 1957m. lapkričio 29 d.

Redakcija
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Prof.V. Landsbergis kalba Vilniaus karininkų ramovėje
2002 11 29

Mes prisimename Lietuvos ko
vą už laisvę ir Lietuvos kelią Į laisvę. 
Prisimename vieną didžiųjų vadų di
džiojoje okupuotos Lietuvos pasiprie
šinimo epopėjoje. Kai apie ją pasakoji 
kitose šalyse, matai, kaip klausytojai 
beveik netiki tuo, kas tuo metu vyko 
pas mus. Patiki, kai pamato Lietuvos 
savanorių išleistą fotoalbumą su apy
gardų vadų, partizanų kovos ir buities, 
jų žūties vaizdais. Mes per mažai apie 
tai kalbame pasauliui.

Anuo metu Pasipriešinimo žmo
nės turėjo rinktis vienareikšmiškai. 
Apie jų ginkluotą kovą vėliau būdavo 
kalbama įvairiai: arba ji peikiama, ar
ba vertinama kaip didysis principas, 
daugelio noras garbingai gyventi ir 
garbingai mirti - neprisitaikius, ne
nusilenkus, neatsiklaupus. Buvo daug 
jaunų žmonių, kurie išėjo į tą kovą ži

nodami, kad mirs, bet 
mirti esą teisingiau, 
negu gyventi paže
mintam. Tokio apsi
sprendimo ir nuosta
tos neprisitaikyti pa
sigendame dabar, ge
resniais Lietuvos lai
kais, nes iki šiol Lie
tuva daugeliu aspek
tų tebėra pavergta, o 
visuomenė dar neati
davė pagarbos verty
bėms, kurias šiandien 
čia minime. Praeis 
dar nemaža laiko, kol 
mūsų mokyklose, 
tarp mūsų jaunimo ir 
visuomenėje šie daly

kai bus vertinami taip, kaip dera. Net 
Lietuvos įstatymai vertinimo atžvilgiu 
yra kur kas teisingesni už dažną mūsų 
kalbėjimą ir rašymą.

Ar Lietuvos valstybė ir kariuo
menė galėjo egzistuoti okupuotoje te
ritorijoje? - Taip, dėka pasipriešinimo 
sąjūdžio ir tokių vadų, kaip LLK sąjū
džio pirmininkas generolas Jonas Že
maitis-Vytautas, o šiam susirgus, jau 
tragiškiausiu Pasipriešinimo laikotar
piu pirmininko pareigas ir vadovavi
mą perėmęs A. Ramanauskas-Vanagas. 
Jis buvo labai talentingas organizato
rius ir vadas. Pasipriešinimą supratęs 
ne tik kaip įtemptą ginkluotą kovą, bet 
ir kaip dvasinio atsparumo ugdymą, 
švietimą, informaciją. Partizanų jėgos 
jau buvo nusilpusios, jų gretos prare- 
tėjusios, tarp jų įterpta nemažai išda
vikų. Reikėjo ištisą dešimtį metų atsi-
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laikyti prieš be galo didelę ir be galo 
žiaurią, su niekuo nesiskaitančią oku
pantų galybę. Kai pamatai partizanų 
vadų dokumentus, laiškus, paskutinį 
Jono Žemaičio laišką Adolfui Rama
nauskui su kreipiniu „Broli“, supran
ti, kad jie iš tikrųjų buvo broliai, suvo
kiantys savo atsakomybę, ja besidali
jantys, žvelgiantys per daugybę netek
čių, kančių, mirčių ir numatantys, kas 
jų pačių laukia. Iš tų laiškų atsisklei
džia ir busimoji veikiau ideologinė ko
va, pasipriešinimo dvasios palaikymas 
visuomenėje, kai buvojau mažinamos 
(arba jų atsisakoma) tiesioginės kari
nės akcijos prieš okupanto armijos da
linius.

Kol partizanai vaikščiojo šita že
me, joje buvo ir Lietuvos valstybė. Net 
kai jų būrių jau nebeliko, Aukštaitijo
je po kaimus naktimis vaikščiojantis 
paskutinis partizanas Antanas Krau
jelis tarsi teigė: dar yra Lietuvos ka
riuomenė, dar yra Lietuvos valstybė. 
Tai pereina jau į legendų sritį, kaip ir 
dainos apie partizanus. Jos yra ir pa
liudijimas, ir unikalus tautos referen
dumas. Dainų apie stribus niekas ne
kūrė, kaip ir apie Raudonąją armiją 
„išvaduotoją“, išskyrus tuos atvejus, 
kai valdžia liepėjas kurti. O dainos, 
kurios kilo iš žmonių širdies, iš jų dva
sios, iš pasiilgimo, buvo tikras pasisa
kymas ir tikrasis Lietuvos referendu
mas už laisvę.

1957 m. lapkričio mėnesį Lietu
vos SSR Aukščiausiasis Teismas pri
ėmė nuosprendį sušaudyti partizanų 
vadą Adolfą Ramanauską. Tai 1957- 
ieji. Pasaulis sveikino N.Chruščiovą, 

kuris paskelbė naują epochą Sovietų 
Sąjungoje. Tą epochą literatai vadina 
atodrėkiu, atlydžiu. Iš tikrųjų žiauri 
priespauda šiek tiek atlyžta, kai pa
skelbiama apie Stalino nusikaltimus, 
apie tai, kad reikia „teisėtumo“. Ir 
A.Ramanauską-Vanagą teisia jau ne 
kokia nors KGB „troika“, o LSSR 
Aukščiausiasis Teismas, nors jis tiek 
pat vertas, kiek ir ta „troika“.

Pas mus kartais atsiranda minty- 
tojų, mėginančių sakyti, kad sovietinė 
Lietuva buvo lyg ir valstybė: turėjo 
valstybines struktūras, kurios norėjo 
gero Lietuvai. Perskaitykime tą sveti
ma kalba parašytą ir pasirašytą LSSR 
Aukščiausiojo Teismo nuosprendį A. 
Ramanauskui ir pamatysime, kokia 
tai buvo „valstybė“. Neseniai tebuvo 
praėjęs laikas, kai tam tikri L. Berijos 
veiksmai labai išgąsdino sovietinę Lie
tuvos nomenklatūrą. Kas bus, jei grįš 
tremtiniai, jei pasitvirtins gandai, kad 
iš Maskvos atsiųstieji politiniai parei
gūnai atšaukiami grįžti atgal, gal net 
ir sovietų kariuomenė bus išvesta!? Ta 
baimė kėlė sumaištį nomenklatūrinėje 
viršūnėje - vietinės partijos CK - ir 
vertė prašyti: tik neišveskit kariuome
nės iš Lietuvos. Jau buvo sunaikinti 
partizanai, o vis dėlto - palikit kariuo
menę... Jie bijojo pasilikti su tauta akis 
į akį po visų trėmimų ir egzekucijų. Ir 
net dar po trisdešimties metų, M.Gor- 
bačiovo laikais, kai prasidėjo „perest
roika“, o Lietuvoje - Atgimimas, kai 
Maskva išleido įstatymą, kad egzeku
cijų ir masinių naikinimų vietos turi 
būti paviešintos, nes jos turi būti ištir
tos ir pagerbtos, tame įstatyme atsira-
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do viena išimtis: Lietuvoje tokio pa
viešinimo nereikia. Iš Lietuvos, ne iš 
kitur, paprašė padaryti tokia išimti. 
Kodėl?

Kur nors Vilniaus apylinkėse gu
li A. Ramanausko-Vanago palaikai. Aš 
neabejoju, kad yra gyvi tie, kurie žino 
tą vietą, ir gyvi tie, kurie prašė, kad 
nebūtų paviešintos masinių naikini
mų vietos. Jie ir toliau bijojo A.Ra- 
manausko. jie nenorėjo, kad jo kapas 
būtų žinomas. Turbūt ligi dabar. Štai 
kokią jėgą ir kokią tie
są reiškia šis vardas, 
partizanų kova ir jų at
minimas.

Todėl prisimini
mas ir vardas, apie ku
ri šiandien kalbam, te
įkvepia mus Įveikti vi
sus nesklandumus, 
įvairius prieštaravi
mus, o ypač - dėl po
žiūrio į garbę, kilnu
mą, pasišventimą. Tar
si į tai būtų galima žiū
rėti skirtingai. Mes tu
rim taip susitarti, kad 
visuomenėje įsitvirtin
tų vienareikšmiai žo
džiai ir sąvokos.

Ir dar noriu pa
brėžti vieną mintį. Po
litikai ir kariškiai, ku
rie dirbo, kad Lietuva 
gautų pakvietimą į 
NATO - Lietuvos sau
gios ateities garantą, 
man sakydavo, jog po
kario ginkluotas pasi

priešinimas buvęs didelis argumentas, 
kai apie tą kovą sužinodavo didelėse 
sostinėse arba didelių armijų, pačios 
NATO vadovai. Jei Lietuva galėjusi to
kiu sunkiu keliu eiti taip tvirtai ir at
kakliai, tai ji verta būti kartu. Ir štai 
mes turim pergalę, kurios paskutiniuo
se savo sapnuose gal neregėjo Pasiprie
šinimo vadai. Bet šiandien jie gali ra
miau miegoti, nes iškovojo, kad laisvę 
turime ir saugesnę, ir įtvirtintą, duok 
Dieve, visiems laikams.

Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir jos sūnus Norbertas 
Genocido aukų muziejuje, kameroje Nr. 1, kurioje buvo 

kalinamas A.Ramanauskas-Vanagas
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Lietuvių frontas 
okupuotoje Lietuvoje

Mindaugas Bloznelis

Ankstyvą 1946 metų pavasarį, 
pirmosiomis kovo mėnesio dienomis, 
Kaune, Poškos gatvėje Nr.12, įvyko 
keleto Lietuvių fronto kovotojų pasi
tarimas. Jame dalyvavo buvę grandie- 
čiai Antanas Bredelis, Jonas Boruta, 
Juozas Prapuolenis ir Vincas Selio- 
kas. Buvę aktyvūs sukilimo dalyviai, 
veiklūs Lietuvių fronto nariai Jonas 
Boruta, Juozas Prapuolenis nutarė su
daryti pirmą, vadovaujantį trejetuką 
efektyvesnei pasipriešinimo veiklai 
organizuoti [1].

„Sprendėme partizanų vadovy
bės, pasipriešinimo okupantams ir ko
vos su rusinimu ir kolchozinimo ak
tyvu klausimus. Partizanams vadovau
ti buvo siūlomas pik. M.Mačiokas, ku
ris slapstėsi Rygoje. Tarėmės ir dėl pa
vadinimo, nes Lietuvių fronto saugu
mo sumetimais atkurti negalėjome. 
Vincas Seliokas siūlė LIS - „Lietuvos 
išlaisvinimo sąjunga“, Juozas Prapuo
lenis - LDS - „Lietuvos demokratinis 
sąjūdis“.

„Gavome iš partizanų praneši
mus, kad jų sulaikyti iš Vakarų at
vykusieji Hektoras-Deksnys ir Meš- 
kis-Stanevičius prašosi ryšio su va
dovybe. Išgirdęs Deksnio, kuris jau 
vokiečių okupacijos metais buvo įta
riamas, pavardę, Juozas(Prapuole
nis) spontaniškai sušuko: kiškite 
juos po žeme, o vėliau pažiūrėsime“
[2] -

Nesurado partizanai tinkamo 
bunkerio ir atgabeno juos į Zanavy
kų gatvę (Kaune), kaip jie pageidavo
[3] . Pirmasis trejetukas, turėdamas 
pakankamai ryšių su aktyvistų ir Lie
tuvių fronto žmonėmis, sudarė tą pra
dinę grandį, kuri, naudodamasi VSe- 
lioko vėliau Įkurta struktūra, galėjo 
šios grupės inicijuotame laiške A.Da- 
mušiui ir perduotame per A.Lukšą į 
Dancigą teigti: „įkurta organizacija, 
apimanti visas kovojančias grupes, 
sąjūdžius bei kitų politinių partijų ir 
sąjungų likučius - Demokratinis lie
tuvių sąjūdis“ [4],
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Informacinis
centras

1946 m.vasarą tapęs ..Tauro“ 
apygardos vadu A.Baltūsis-Žvejys 
imasi kurti Informacini centrą (IC). 
Sunku dabar nustatyti tokio centro 
kūrimo motyvus, kai toje pačioje 
„Tauro“ apygardoje jau tik ką buvo 
įkurtas Markulio-Deksnio BDPS 
(Bendras pasipriešinimo sąjūdis) ir 
VLAK’as (Vyriausiasis Lietuvos at
statymo komitetas). Tai galėjo sąly
goti pažeista Žvejo ambicija (o jis bu
vo ambicingas žmogus), nes Marku
lio-Deksnio centras buvo kuriamas 
Žvejui nedalyvaujant. Toks motyvas 
galėjo būti ir A.Baltūsio poreikis tie
siogiai gauti informaciją. Taip pat ne
galima atmesti natūralaus nepasitikė
jimo jam mažai žinoma Markulio- 
Deksnio veikla. Informacinį centrą 
A.Baltūsis pasiūlė kurti inžinieriui 
Vincui Seliokui, kuris vokiečių oku
pacijos metais vadovavo Lietuvių 
fronto Marijampolės apygardai, tai
gi buvo autoritetingas pasipriešinimo 
veiklos vadovas, visuomenėje žino
mas kaip vienas iš žymesnių Mari
jampolės intelektualų.

1946 m. rugpjūčio mėnesį V.Se- 
liokas susisiekia su gerai pažįstamu 
Jonu Pilecku, tuo metu buvusiu „Tau
ro“ apygardos štabo adjutantu; šis pa
siūlė susitikti su A.Baltūsiu Į5J. VSe- 
liokas taip pat turėjo savu motyvu; ti
kėjosi. kad bendraudamas su Žveju ga
lės drausminti partizanų veiklą, neleis 
asmeninių sąskaitų suvedinėjimo, be
prasmių žudynių [6]. Be to, V.Selioką

Vincas Seliokas

skatino šios veiklos imtis tai, kad gin
kluota kova rodėsi beviltiška, pasau
lis apie ją nieko nežino, tad reikėjo 
stengtis, kad „mus išgirstu pasaulis“ 
[71-

V.Seliokas, kaip Lietuvių fronto 
organizacijos narys, žinojo LF princi
pinę nuostatą-tausoti tautos jėgas, 
vengti atvirų, alinančių ginkluotų su
sidūrimų vadovaujantis žmogaus as
mens. kaip aukščiausios vertybės, pri
oritetu. Kadangi V.Seliokas jau buvo 
susidaręs kritišką požiūrį į partizani
nę veiklą, tai jis Žvejui išsakė būti
niausias partizaninės kovos nuostatas, 
kurias galima suprasti ir kaip ben
dros veiklos sąlygas:

1. Reikia branginti kiekvieną gy
vybę. nes mūsų vos trys milijonai. Lie
tuvos valstybei atkurti prireiks milžiniš
kų jėgų, todėl visame krašte tučtuojau 
reikia griežtai drausti bet kokias būti
nybe nepagrįstas žudynes.
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2. Partizanų štabuose turi veikti 
teismai, baudžiantys už nusižengimus. 
Partizanų teismams derėtų vadovau
tis dar Nepriklausomoje Lietuvoje ga
liojusiu Karo lauko teismo statutu. Bet 
kokios bausmės, juo labiau aukščiau
sios, be partizanų teismo nuosprendžio 
- nusikaltimas.

3. Kai kurie partizanų junginiai jau 
tvarkosi pagal Partizaninės veiklos sta
tutą. Galbūt šiek tiek pataisius arpra- 
plėtus šį Statutą, jį reiktų patvirtinti 
visose partizanų apygardose ir reika
lauti, kad kiekvienas Laisvės kovoto
jas duota priesaika ir raštišku pasiža
dėjimu paklustų jo nuostatoms ir nie
kada jo nelaužytų.

4. Gerbdami partizanus kaimo gy
ventojai juos be saiko vaišina svaiga
lais, o tai visai neleistina: sumažėjus 
partizanų budrumui patiriami bepras
miai nuostoliai, smunka kovotojų do
ra, išsikerojo savivalė.

5. Laisvės kovotojų dorai ir dva
sios tvirtumui palaikyti partizanų va
dai turi pasirūpinti, kad apygardų šta
bų nariais taptų ir ganytojiška veikla 
besirūpinantys kapelionai [8].

Suradus bendrą veiklos pagrin
dą, VSeliokas su A.Baltūsiu-Žveju su
tarė dėl pagrindinių Informacinio cen
tro uždavinių: a) organizuoti tarnybą 
užsienio ir vidaus žinioms rinkti; b) 
vienyti visas pasipriešinimo  jėgas, ne
paisant pasaulėžiūrinių ir kitų skirtu
mų; c) koordinuoti pasipriešinimo 
veiklą, derinant bendrus veiksmus [9], 

Kaip matome, šie uždaviniai ne
apsiriboja vien informacijos surinki
mu ir jos pateikimu - keliami kur kas 

platesni uždaviniai, iškilę pirmosios 
grandies susirinkime 1946 m. kovo 
pradžioje.

VSeliokas ieškojo talkininkų, ku
rie privalėjo būti ne tik pakankamai iš
prusę, bet ir pasiryžę aukotis ir pripa
žintų, jog Laisvės kova yra būtina.Vie
nas pirmųjų įsijungė inž. Jonas Boruta, 
kuris nors ir atsisakė būti Centro nariu, 
bet prižadėjo visišką paramą - aprūpi
no rašomąja mašinėle ir spausdinimo 
rotatoriumi. Be to, J.Boruta pasiūlė Se- 
liokui daugelį kalbų mokantį vertėją Vy
tautą Kaunecką, kad šis teiktų užsieniui 
informaciją. Į šį Centrą įsijungė iš Vaka
rų grįžęs ir jais visiškai nusivylęs kapi
tonas Edmundas Akelis ir kt.

VSelioko grupė žinojo apie už
sienio įgaliotinių atvykimą, tačiau, 
kaip nurodo VSeliokas, jis nesuspėjo 
su jais susisiekti prieš jiems išvykstant 
į Vilnių. Tiesa, pas juos pateko užsie
nio įgaliotinių atsivežtos medžiagos.

Informaciniam centrui įsigijus 
gerą aparatą užsienio žinioms sekti ir 
gaunant žinių apie partizaninį judėji
mą, buvo pradėti leisti biuleteniai. In
formacinio centro vadovaujančiąją 
grandį sudarė penki žmonės:

1. Vincas Seliokas, Informacinio 
centro vadovas.

2. Edmundas Akelis-Aklys, Lie
tuvos kariuomenės kapitonas, karinės 
kronikos sektoriaus vadovas.

3. Vincas Bazilevičius-Taučius, 
švietimo ir spaudos sektoriaus vado
vas.

4. Antanas Miškinis-Kaukas, vi
daus žinių ir politinio gyvenimo ap
žvalgininkas.
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5. Kunigas Juozas Stankūnas- 
Stonis [10].

Kiekvienas vadovaujančiosios 
grandies narys pats rinkosi patarėjus 
ir pagalbininkus, tačiau talkininkau
jantys pareigūnai visos vadovybės ne
turėjo žinoti.

Kaip matome.V.Seliokas ben
dram darbui pasirinko jam asmeniš
kai pažįstamus žmones. Neturime 
duomenų tik apie A.Miškinj - ar jį 
V.Seliokas anksčiau pažinojo.

LMockūnas šią struktūrą apibū
dina kaip frontininkų dominuojamą 
[11]. Todėl neatrodo pakankamai pa
grįstas L.Mockūno tvirtinimas, kad 
šiuos narius skyrė A.Baltūsis-Žvejys, 
kuris vargu ar iš viso buvo Lietuvių 
fronto narys: vokiečių metais jis tar
navo viename iš batalionų, bent jau 
neturėjo tokio rango, kokį Lietuvių 
fronte turėjo V.Seliokas. Bet kaip In
formacinio centro iniciatorius A.Bal- 
tūsis turėjo pritarti V.Selioko pasirin
kimui. Informacinis centras buvo ku
riamas pritarus ..Dainavos“ ir ..Tau
ro“ apygardoms, tad pradėjus jam 
funkcionuoti turėjo iškilti šio IC ir 
Markulio-Deksnio BDPS tarpusavio 
santykių klausimas, taip pat IC ir 
BDPS santykių su apygardomis pro
blemos.

V.Seliokas. kaip vienas iš Lietu
vių fronto lyderių. „Grandies“ sen
draugis. galėjo remtis jos narių para
ma. neįvardydamas jų kokiose nors 
oficialiose struktūrose. Neturime 
duomenų, ar V.Seliokas priklausė 
„Kęstučio“ struktūrai, tačiau bent jau 
per kitus savo aplinkos žmones jis ga

lėjo kontaktuoti su pik. J.Jankausku, 
pik. M.Mačioku, tad sudaręs pakan
kamai veiksmingą grupę galėjo imtis 
ir reikšmingesnių - koordinavimo ir 
pasipriešinimo strategijos - uždavi
nių. Plečiant IC veiklą galėjo kilti ir 
nesutarimų tarp Žvejo taikomos ra
dikalios baudimų politikos ir V.Se
lioko nuostatų, išsakytų pradedant IC 
veiklą.

1947 m. pradžioje buvo atskleis
ti Markulio ryšiai su MGB. ir iš Vil
niaus skubiai pasitraukia J.Lukša. 
A.Zaskevičius ir kiti į Markulio 
BDPS veiklą įtraukti pasipriešinimo 
dalyviai. 1947 m. sausio 15-16 dieno
mis skubiai sušauktame Laisvės ko
votojų atstovų suvažiavime apsvarsty
ta susidariusi padėtis ir vadovaujant 
A.Baltūsiui-Žvejui parengtas proto
kolas. kuriuo nutarta reorganizuoti 
Markulio BDPS ir VGPŠ (Vyriausią
jį ginkluotųjų pajėgų štabą), numatant 
BDPS vadovybę iš trijų asmenų:

1. „Tauro“ apygardos politinės 
dalies viršininkas Gediminas.

2. Ankstesnio BDPS narys Žygi
mantas („Kęstučio" apygardos atsto
vas mokytojas Giedrius nuo Veliuo
nos) [12].

3. Ankstesnio BDPS narys Butau
tas (inžinierius Bronius Barzdukas) 
[13],

Kaip matome, šiame protokole 
visai neminimas V.Seliokas, nors In
formacinis centras tuo metu jau veikė. 
Sprendžiant iš šio protokolo susidaro 
įspūdis, kad BDPS vadovybė buvo nu
matyta vien iš kovojančių junginių at- 

I stovų, disponuojančių karine jėga.
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Bendras demokratinis 
lietuvių sąjūdis

Vienas svarbių Įkurto Informa
cinio centro uždavinių buvo infor
muoti Vakarus apie padėtį Lietuvoje, 
taip pat gauti iš Vakarų galimas Lie
tuvą liečiančių įvykių prognozes. Šį 
centrą pasiekdavo vis daugiau įtarimų 
apie Vilniuje veikiantį Markulio- 
Deksnio vadovaujamą BDPS. Įgijus 
pakankamą paramą krašte, Informa
cinis centras perorganizuojamas į sa
varankišką pasipriešinimą reprezen
tuojančią instituciją - Bendrą demo
kratinį lietuvių sąjūdį (BDLS), kuris 
apima visas kovojančias grupes, sąjū
džius, kitų politinių partijų ir sąjungų 
likučius [14].

Atitinkamai pasikeičia ir narių 
funkcijos: VSeliokas, BDLS vadovas, 
drauge tvarko ir ryšių su užsieniu klau
simus. Kpt. E.Akelis tampa karinio 
sektoriaus vadovu. Pradėjus veikti 
BDLS, imtasi žygių organizuoti ryšius 
su Vakaruose esančių lietuvių organi
zacijomis. Iš atvykusių J.Deksnio ir 
VStanevičiaus sužinota, kad buvusių 
Nepriklausomos Lietuvos politinių 
veikėjų Vakaruose mažai kas paiso, o 
jų pripažinimui ir teisei kalbėti kovo
jančios tautos vardu reikalingi parti
zanų įgaliojimai [15].

Pietų Lietuvos partizanų vado
vybė tokius įgaliojimus suteikė 
VLIK’ui per Deksnį 1945 metų lap
kričio 28 dienos protokolo pirma pa
straipa: „Lietuvos išlaisvinimo iš bol
ševikinės vergijos organizacija turi sa
vo viršūnėje Vyriausiąjį Lietuvos išlais

vinimo komitetą, kuris šiuo metu te
beveikia, nors ir už Lietuvos ribą, ta
čiau su Lietuvos pasiuntinybėmis fak- 
tinai atstovauja ir gina Lietuvos reika
lus Suvienytą Naciją tarpe“ [16].

Tame pačiame protokole nuro
doma, kad Lietuvos išlaisvinimo or
ganizacijai politiškai vadovauja Lie
tuvos išlaisvinimo taryba, kurios ry
šiai su Kazimieraičiu minimi 1945 m. 
viduryje [17].

1946 m. gegužės 28 d. pasitari
me Markulis kalba tik apie pastangas 
sudaryti Lietuvos išlaisvinimo tarybą 
[18]. Tų pačių metų gegužės 31 d. pa
sitarime, kuriame, be Markulio, daly
vavo ir atvykę iš Vakarų J.Deksnys ir 
V.Stanevičius, buvo nutarta, kad 
„Aukščiausias Lietuvos išlaisvinimo 
kovos karinis ir politinis centras yra 
Lietuvoje“ [ 19], taip atmetant VLIK’o 
ar Laikinosios vyriausybės primatą. 
Tai kėlė daug abejonių Lietuvių fron
to žmonėms. Nėra duomenų apie 
VSelioko grupės ryšius su 1947 m. 
pradžioje reorganizuotu BDPS, nors 
kontaktai su Žveju turėjo išlikti, buvo 
leidžiami biuleteniai.

Išaiškėjus Markulio ir jo vado
vaujamo BDPS ryšiams su MGB tar
nybomis, buvo ruošiamasi pasiųsti 
žmones į Vakarus ir apie tai juos in
formuoti. Planuojant tai daryti, VSe- 
liokas, J.Boruta ir J.Prapuolenis pa
rengė dr.A.Damušiui skirtą laišką 
[20], Laiškas turėjo būti įteiktas Pily
pui Žukauskui-Naručiui, kuris po iš
laisvinimo iš Štuthofo koncentracijos 
stovyklos, kaip ir LF narys Mykolas 
Pečeliūnas, buvo atsidūręs sovietų

40 Į LAISVĘ • balandis /2003

42



Praeitis ir dabartis

kontroliuojamoje Lenkijoje ir gyveno 
Gdynės apylinkėse. Laiškas rašomas 
Juozo Prapuolenio vardu: „nuoJoni- 
kio sugyventinio iš 12a“ (J.Prapuole- 
nis ir Jonas Pajaujis (Jonikis) vokie
čių okupacijos metais gyveno bendra
me kambaryje Kaune, Seinų gatvės 
12a name) ir adresuojamas kaip as
meninis: „Brangiam Pilypui Ž. “ (Pily
pui Žukauskui-Naručiui), „perduoti 
dr.A.D.“ (dr. Adolfui Damušiui).

Vis dėlto jau laiško pradžioje nu
sakoma jo visuomeninė paskirtis: 
„painformuoti apie darbo ir kovos są
lygas ir suderinti bendrą veiklą tautos 
išlaisvinimo ir valstybės atstatymo dar
be“. Vokiečių okupacijos metais bu
vo dedama daug pastangų jungti įvai
rių pažiūrų ir sąjūdžių žmones ben
drai pasipriešinimo veiklai. Laiške 
džiaugiamasi, „kad įkurta organiza
cija, apimanti visas kovojančias gru
pes. sąjūdžius bei kitą partiją ir sąjun
gą likučius, - Demokratinis lietuvią są
jūdis“ (DLS) [21].

Šis sąjūdis, kalbėdamas kovojan
čios tautos vardu, pageidauja plačiau
sios koalicijos pagrindu sudarytos 
DLS Užsienio delegatūros, kuri...pa- 
laikydama glaudą ryšį su DLS Prezi
diumu, turės tikrą visos tautos para
mą ir įgaliojimus, drąsiai, garbingai ga
lės ginti ir atstovauti visiems Lietuvos 
reikalams tarptautinėje arenoje“.

Čia kyla klausimas, ar šiuo teks
tu iš esmės priimta Markulio-Deks- 
nio idėja nušalinti VLIK'ą ir kitas lais
vajame pasaulyje esančias institucijas 
nuo atstovavimo Lietuvos suverenu
mui, o tai negalėjo atitikti Lietuvių 

fronto nuostatų (Markulio-Deksnio 
VLAK’e, kuris sudaromas Lietuvoje, 
visai neatstovaujama Lietuvių frontui 
- ten numatyti tik Jungtinio demokra
tiško sąjūdžio, krikščionių demokra
tų, liaudininkų, socialdemokratų ir 
partizanų atstovai) [22], ar tai diplo
matinis manevras, reikalingas tam, 
kad laiškas pasiektų adresatą ir ateitų 
atsakymas.

Laiškas baigiamas akcentuojant 
nuolatinio ir reguliaraus ryšio būtinu
mą. taip pat paramos represuotiems 
lietuviams svarbą. Pabaigoje išvardi
jami suimtieji Lietuvių fronto nariai, 
naudojant P.Žukauskui žinomas pra
vardes: Pušyno (A.Šilo), Vytuko 
Šnypštuko (V.Stonio), Bendžiaus 
(Bendinsko), J.Vaič. (J.Vaičaičio), 
Birbintaičio (ilgamečio studentų cho
ro pirmininko Jono Verbicko pravar
dė), jo ilgojo draugo S. (A.Strabulio), 
tėv. B. (kun.A.Bieliūno) [23].

Pasiuntiniai j Vakarus

Atskleidus Markulio ryšius su 
MGB, kilo nepasitikėjimas ir su juo 
glaudžiai bendravusiu Jonu Deksniu, 
kuris Į Vakarus išvyko naudodamasis 
Markulio ryšiais, tad vienu iš aktua
liausių uždavinių tapo savų, patikimų 
žmonių pasiuntimas į Vakarus. Pa
siuntiniams buvo keliama keletas už
davinių:

l.Patikrinti Stanevičiaus naudo
tą maršrutą Lenkijoje ir nustatyti nau
jus ryšio su Vakarais punktus, žinant, 
kad senuosius Markulis jau bus at
skleidęs [24]. Patikrinti J.Deksnio nu-
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rodymu informaciją apie visus ryšio 
punktus Lenkijoje ir jiems reikalingus 
slaptažodžius, kuriuos J.Deksnys bu
vo perdavęs J.Lukšai, o šis, J.Deksniui 
išvykus j Vilnių, atidavė pas J.Lukšą 
atvykusiam Markuliui [25].

2. Perduoti i Vakarus jų užsakytą 
medžiagą apie okupantų įvykdytus 
trėmimus, gyventojų žudynes, žiauru
mus, areštus, visa tai iliustruojančias 
nuotraukas, pogrindyje leidžiamos 
spaudos pavyzdžių, dainų, laikraščių 
iškarpų [26,27].

3. Pcrduoti anglų žvalgybos užsa
kytą medžiagą: Sovietų armijoje, taip 
pat MGB ir MVD struktūrose naudo
jamų asmens ir kitų dokumentų, pasų 
ir dokumentų blankų pavyzdžius [28].

Kai V.Seliokas susipažino su 
1946 m. J.Deksnio ir VStanevičiaus 
atvežta medžiaga, kurioje greta kitos 
buvo ir vienos didžiosios valstybės 
(Anglijos) žvalgybinių žinių anketa, jo 
vadovaujamoje grupėje buvo nutarta, 
jog „ mums nedera susidėti su svetimos 
valstybės žvalgyba, o surinktas žinias 
apie priešų tikslingiau siųsti savo tau
tos atstovams, galbūt VLIK’ui ar kitai 
Lietuvos laisve besirūpinančiai vadovy
bei kaip Lietuvos piliečių pareigą “ [29]. 
Vargu ar siunčiant pasiuntinius buvo 
atsižvelgta j šią nuostatą. Pasiuntinius, 
jų kelionę materialiai ir palyda žmo
nėmis aprūpino Žvejys, tad jie pirmiau
sia turėjo vykdyti Žvejo uždavinius.

Siunčiant pasiuntinius į Vakarus 
teko apsispręsti, kuriuos žmones siųs
ti, kaip tai atlikti. Pasinaudoti lenkų 
repatriacijos teikiamomis galimybė
mis buvo nesaugu, nes tai buvo susiję 

su stipria MGB kontrole, nors Jonui 
Deksniui tai pavyko. Buvo pasirink
tas visai savarankiškas kovinis sienos 
perėjimo būdas, jei nepavyks išveng
ti susidūrimo su pasieniečiais. Siun
čiami žmonės privalėjo būti pakan
kamai išprusę, kad sugebėtų užmegz
ti ryšius su vadovaujančiais lietuvių 
visuomenės žmonėmis Vakaruose, 
nušviesti jiems kovojančios Lietuvos 
poziciją ir gauti atsakymus į svarbiau
sius tautos pasipriešinimo strategijos 
klausimus. Taigi pasiuntiniai turėjo 
būti politiškai pakankamai kompe
tentingi.

B.Ulevičius teigia, kad vykti į 
Vakarus buvo ketinęs pats A.Baltūsis- 
Žvejys [30], tačiau pradėtas bendros 
vadovybės kūrimas jį nuo to sulaikė. 
1947 m. sausio 12 d. pasitarime, iški
lus klausimui, ar reikia tęsti kovą, 
„Dainavos“ apygardos įgaliotinis 
J.Krikščiūnas-Rimvydas akcentavo 
būtinybę išsiaiškinti Vakarų poziciją 
ir kovos tikslingumą [31], Šiame pa
sitarime Žvejys pasiūlė siųsti į Vaka
rus A. Zaskevičių-Tautvaišą ir J.Luk- 
šą-Skirmantą.

1947 m. kovo 11 d. A.Zaskevi- 
čius buvo suimtas, todėl išsiųsti 
J.Lukša ir J.Krikščiūnas-Rimvy- 
das.V.Seliokas, kalbėdamas apie jų 
pasiuntimą, mini apie bendrą nuta
rimą, o ne vien A.Baltūsio komandą 
[32], Be abejo,V.Seliokui J.Lukšos, 
kaip buvusio grandiečio, kandidatū
ra buvo labiausiai priimtina - jau vien 
buvimas „Grandyje“ teikė tam tikrą 
„cenzą“. J.Krikščiūnas - taip pat bu
vęs studentas, baigęs Karo mokyklą
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drauge su Ramanausku-Vanagu [33]. 
J.Krikščiūno tėvas buvo pulkininkas, 
Karo topografijos padalinio viršinin
kas Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenėje.

J.Krikščiūnas vokiečių okupaci
jos metais dirbo kaip topografas ren
giant Suvalkų, Punsko apylinkių že
mėlapius, tad žinojo tų vietovių topo
grafiją. Tai galėjo būti vienas iš moty
vų parenkant jį pasiuntiniu. Jo parin
kimą galima traktuoti ir kaip norą pa
siųsti atstovus iš abiejų partizanų apy
gardų.

Pasiuntinių žygis

Yra įvairių nuomonių apie pa
siuntiniams iškeltą tikslą: ar jie buvo 
Įpareigoti pasiekti Vakarus ir konkre
čiai VLIK’o bei kitų Lietuvai atsto
vaujančių institucijų žmones, ar susi
siekti su tuo metu Lenkijoje gyvenan
čiais Pasipriešinimo organizacijų na
riais, kurie palaikė ryšius su J.Deks- 
niu ir gaudavo iš jo įvairios medžia
gos perduoti kovojančiam kraštui. 
A. Ramanauskas-Vanagas, aprašyda
mas susitikimą su „Dainavos" apygar
dos vadu kpt D Jėčiuml nurodo, kad 
Žvejys kpt. Jėčiui (Ąžuolini) sakęs 
apie siunčiamų į Gdynę partizanų ke
lionę, kur šie turėtų susitikti su Pra
puoleniu (J.Deksniu). o po to grįžti į 
Lietuvą [34]. V.Seliokas. greičiausiai 
ir Žvejys, vis dėlto planavo per pasiun
tinius tiesiogiai susisiekti su Vakarais 
- tai yra sovietų nekontroliuojamose 
teritorijose gyvenančiais visuomenės 
veikėjais.

Prieš Lukšai išvykstant J.Pra- 
' puolenis ir V.Seliokas Aleksote su juo 

susitiko ir ten jam, kaip grandiečiui, 
įteikė pieštuku rašytą laišką perduoti 
P.Žukauskui-Naručiui. taip pat gran
diečiui [35].

Lenkijos sieną pasiuntiniai per
ėjo balandžio pirmoje pusėje ir turė
jo, vengdami anksčiau parengto marš
ruto. kurti naujus ryšio punktus. Taip 
buvo naujai įkurtas ryšio punktas Bu- 
dziškio kaime pas ūkininką Juozą Re- 
midavičių. kuris juos palydėjo j Var
šuvą pas J.Lukšos kurso draugus bro
lius E. ir R. Mazikus. Varšuvoje susiti
ko Rozą Rainer, kalėjusią drauge su 
lietuviais Štuthofo koncentracijos sto
vykloje. Mazikų tėvo ir Rozos Rainer 
lydimi, atvyko į Gdynę, o iš ten per 
Rozą susisiekė su buvusiu Štuthofo ka
liniu. Lietuvių fronto dalyviu Mykolu 
Pečeliūnu. Visai atsitiktinai pas M.Pe- 
čeliūną rado J.Deksnį. Jo atsiradimo 
priežastis pakankamai kruopščiai nu
rodė L.Mockūnas [36].

J.Dcksnys atvežė anglų žvalgy
bos pageidaujamų žinių sąrašą ir an
glų žvalgybos įteiktus dolerius, ku
riuos perdavė J.Lukšai ir J.Krikščiū- 
nui. tačiau svaresnės paramos kovo
jančiam kraštui jam nepavyko organi- 

, zuoti. J.Lukša atidavė J.Dcksniui Lie- 
■ tuvoje naudojamų dokumentų pavyz

džius: pasus, tarnybinius pažymėji
mus. MGB karininko dokumentus, 
kompartijos ir komjaunimo bilietus.

Susitikimo metu Deksnys per
davė ministro Stasio Lozoraičio laiš
ką, skirtą Lietuvos rezistencijos va
dovybei. Krikščiūnas ir Lukša parcn-
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gė laišką Amerikos lietuvių tarybai, 
kuriame buvo prašoma materialinės 
paramos. Kaip pasipriešinimo Lietu
voje atstovai jie laišku padėkojo mi
nistrui S.Lozoraičiui už moralinę pa
ramą.

J.Deksnys iš naujos sudėties 
BDPS prašė įgaliojimų atstovauti Lie
tuvos rezistencijai užsienyje ir suda
ryti naujos sudėties Užsienio delega- 
tūrą [37]. Kovojančios Lietuvos atsto
vai sutiko patenkinti Deksnio prašy
mą atstovauti rezistencijai užsienyje 
ir, pasinaudodami savo Įgaliojimais, 
suteikė jam teisę sudaryti naujos su
dėties BDPS Užsienio delegatūrą [38].

Vis dėlto niekur neužsimenama 
apie frontininkų laišką dr.A.Damu- 
šiui per Pilypą Žukauską-Narutį. Pas
tarasis laiške, rašytame 2001 m., ne
atsimena, kad būtų tokį laišką gavęs. 
Neatsimena ir dr.A.Damušis [39],

Juozas Prapuolenis yra įsitiki
nęs, kad tuo metu Gdynėje Naručio 
jau nebuvo - jis buvojau išvykęs, tad 
Lukša drauge su kita medžiaga laišką 
perdavė J.Deksniui, o šis jį perdavęs 
Vilniaus MGB tarnyboms. Norėdami 
nuslėpti šį faktą MGB darbuotojai 
kratos metu pas VSelioką „rado“ pieš
tuku rašytą laiško juodraštį. J.Prapuo- 
lenis kategoriškai neigia buvus laiško 
kopiją ar juodraštį, nes jau vokiečių 
okupacijos metais siunčiant VLIK’o 
šifruotus tekstus radijo siųstuvu, jis vi
sada naudojęs tik pieštuku rašytus teks
tus - tai daug saugiau. Jis teigia, kad 
lygiai taip pat buvo parengtas ir per 
J.Lukšą Naručiui perduotas laiškas 
[40]-

Reikia pasakyti, kad J.Lukša tuo 
metu visiškai pasitikėjo J.Deksniu (to 
negalima pasakyti apie J.Prapuolenį 
ir kitus aktyviai dalyvavusius LAF 
veikloje), o jo ir Krikščiūno suteikti 
J.Deksniui įgaliojimai vėliau įnešė ne
maža painiavos.

1947 m. gegužės 24 d. Lukša su 
Krikščiūnu išvyko į Lietuvą. Birželio 
pradžioje jie perėjo sieną ir grįžo j 
„Tauro“ apygardą. Atvykę pasiuntiniai 
pargabeno siuntą:

l.Du Eltos biuletenio numerius 
anglų kalba.

2.Stasio Lozoraičio laišką, kuria
me šis rašė, kad karo dar teks laukti.

3. Didžiosios Britanijos žvalgy
bos tarnybos nurodymus, kokias ži
nias ir kaip rinkti.

4. Tūkstantj dolerių, kurių pusė 
buvo perduota „Kęstučio“ apygardai.

J.Lukšos ir J.Krikščiūno kelio
nė V.Selioko - faktiško BDLS vadovo 
- nepatenkino: jis nieko nesužinojo 
apie VLIK’o veiklą, apie tai, kiek rea
li Vakarų demokratijų parama kovo
jančiai tautai, ar gali jie priversti so
vietus pasitraukti? Ar gali Vakarai su
teikti esminę pagalbą ir kada? [41],

Vinco Selioko BDPS

1947 m. balandžio pabaigoje 
Aleksote surengtame pasitarime 
drauge su Pietų Lietuvos partizanų 
atstovais buvo svarstyta tolesnis gin
kluoto pasipriešinimo likimas. Išsa
miau panagrinėjus pasirodė, kad par
tizanų yra per daug, didesni būriai 
yra sunkiai apsaugojami, tad saugiai
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gali veikti tik nedideli kovotojų bū
riai. Pasitarimo dalyviai manė, kad 
kraštui užtektų 5-6 apygardų su tūks
tančiu partizanų kiekvienoje - tai ga
lėtų būti branduoliai, apie kuriuos at
ėjus laikui teiktųsi išsilaisvinimui pa
šaukti žmonės. Tai sąlygojo nuosta
tą, kad išmušus išsilaisvinimo valan
dai valstybės vyriausioji valdžia pri
valo būti vietoje, o kol Lietuva oku
puota, užsienyje veikiančios organi
zacijos, suteikus joms Įgaliojimus 
Lietuvoje, privalėtų vykdyti kovojan
čios tautos valią [42 j. Matėme, kad 
J.Lukšos ir J.Krikščiūno kelionė 
V.Selioko nepatenkino. Nerimą ir 
Įtarimus kėlė nepatikimų tarpininkų 
vaidmuo - ar jie. iš Vakarų atvykę as
menys, netarnauja dviem ponams?.. 
Ar galima pasitikėti J.Deksniu? [43]. 
Juk jo vaidmuo, kaip ir V.Stanevi- 
čiaus, buvo pakankamai žinomas, kai 
1941 m. drauge su nacionalsocialis
tais ir J.Dcksnys (LLKS) išėjo iš Ak
tyvistų fronto, organizuojant perver
smą Laikinojoje vyriausybėje.

V.Selioko sukurtas Informacinis 
centras ilgainiui išaugo į bendram va
dovavimui subrendusią organizaciją, 
pasivadinusią Bendru demokratiniu 
lietuvių sąjūdžiu, kuris akcentavo vie
ningą Lietuvos Nepriklausomybės sie
kį. 1947 m. birželio mėnesį BDLS bu
vo pervardintas Bendro demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumu ir 
išleido atsišaukimą, kuris VSelioko se
kimo byloje datuojamas birželio 17 d. 
(2 priedas) [44], Šiame atsišaukime Į 
lietuvių tautą dar kartą primenama, kad 
lietuvių tauta nesudės ginklų tol, kol:

1. Nebus išvesta iš Lietuvos oku
pacinė kariuomenė.

2. Nebus atstatyta nepriklausoma 
demokratinė Lietuvos valstybė.

3. Kol Lietuvos valdymas ir lie
tuvių tautos likimas nebus atiduotas į 
pačių lietuvių rankas.

Atsišaukime nurodyta kovos nu
traukimo sąlyga remiama ankstesne 
BDPS deklaracija [45]. Galima ma
nyti, kad BDPS pavadinimas buvo pri
imtas. kai tik grįžo pasiuntiniai iš Len
kijos, ir tai galėjo būti J.Deksnio ini
ciatyva, nes jis jau buvo Vakarus supa
žindinęs su pasipriešinimą Lietuvoje 
reprezentuojančiu centru - BDPS, o 
pavadinimo keitimas būtų galėjęs dis
kredituoti pačią vieningo vadovau
jančio centro Lietuvoje buvimo faktą. 
Kita vertus. BDPS pavadinimas galė
jo painioti ir pačios MGB žmones, nes 
Markulis jį dar ilgai naudojo MGB už
daviniams vykdyti. Tuo labiau kad 
grctaBDPS pavadinimo dar buvo nau
dojamas ir BDLS pavadinimas: pas 
E.Akelį buvo rastas atsišaukimo į Lie
tuvos darbininkus tekstas, pasirašytas 
BDLS organizuotos darbininkijos var
du [46].

Tiek BDPS. tiek BDLS, atstova
vę aukščiausiai pasipriešinimo insti
tucijai, buvo pristatomi kaip politinės 
valdžios institucijos, o tai buvo svar
bu jų pripažinimui Vakaruose, kur 
svarbus demokratiško valdymo požy
mis buvo karinės vadovybės pavaldu
mas politinei. Matyt. įvertinus Vaka
rų nuostatas ir reikalavimus demokra
tinei institucijai, tokiai kaip BDPS 

I Prezidiumas, ir buvo pripažinta V.Se-
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Vincas Bazilevičius

lioko grupė. Tą grupę dar papildė tei
sininkas ir politologas dr. Vabalas-Ge
diminas, kuris taip pat ne visada pri
tarė diktatoriškiems A.Baltūsio-Žve- 
jo veiksmams.

BDPS Prezidiumui buvo kelia
mi šie uždaviniai:

l.Sujungti visas pogrindžio jėgas 
vienoje vadovybėje.

2.Susisiekti su Vakaruose vei
kiančiais lietuvius reprezentuojan
čiais organais: derinti su jais pasiprie
šinimo politiką, per šias lietuviškas or
ganizacijas prašyti anglų ir amerikie
čių pagalbos pogrindžiui.

3.Prasidėjus karui vadovauti vy
riausybei ir šalies valdymui [47].

Tuo pat metu buvo išplėsta Pre
zidiumo struktūra:

Prezidiumo pirmininkas;
Prezidiumo sekretorius - kun. 

Juozas Stankūnas [48];
Prezidiumo pirmininko pava

duotojas - V.Seliokas-Gintautas (VSe- 
liokas nesutiko būti Prezidiumo pir
mininku, bet sutiko rūpintis užsienio 
ryšių klausimais ir tik laikinai vado
vauti BDPS) ir šeši skyriai: organiza
cinis; karinis; propagandos (šiam sky
riui vadovavo kpt. E.Akelis-Aklys); 
spaudos (vadovavoVincas Bazilevi- 
čius-Taučius); informacijos (vadovas 
dr.A. Vabalas); finansų [49].

Kariniam skyriui vadovauti bu
vo numatyti pik. J.Jankauskas arba 
pik. M.Mačiokas, su kuriais buvo pa
vesta kontaktuoti VBazilevičiui. Ki
tų skyrių vadovų nežinome. B.Ulevi- 
čius teigia, kad Žvejys paskyrė V.Se- 
lioką BDPS vadovu [50]. Gali būti, 
kad tokia subordinacija ir buvo, kai 
buvo steigiamas Informacinis centras, 
nors ir tada tai galėjo būti susiję su 
frontininkų pirmosios grandies suda
rymu 1946 m. kovo pradžioje. Šios 
grandies darbui realizuoti ir įsijungti 
į bendrą pasipriešinimo veiklą buvo 
patogi IC struktūra.

Tačiau kai V.Seliokas ėmėsi va
dovauti BDPS Prezidiumui, įgyven
dinant aukščiau išvardytus tikslus var
gu ar būtų sutikęs būti pavaldus A.Bal- 
tūsiui, nors šis tuo metu ir nešiojo pul
kininko antpečius. Mat BDPS Prezi
diumas buvo kuriamas kaip aukščiau
sias autoritetas, kuriam ginkluotas pa
sipriešinimas turėjo būti pavaldus. Ži
noma, tai netrukdė jiems glaudžiai 
bendradarbiauti praktinėje veikloje.

Vienas svarbiausių BDPS užda
vinių buvo užmegzti patikimus ryšius 
su užsienio lietuviais, o tam reikėjo 
pačioje Lietuvoje sukurti bendrą visų
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kovojančių jėgų vadovybę. Čia, žino
ma, galėjo susidurti „Tauro“ apygardos 
vado A.Baltūsio-Žvcjo asmeninės am
bicijos su BDPS kolektyvo autoritetu. 
Tačiau juos vienijo pastangos tiesiogiai 
susisiekti su Vakaruose esančia Lietu
vos politine vadovybe, ir tai skatino pa
siuntinių Į Vakarus siuntimą. Jau anks
čiau V.Scliokas buvo išsakęs nepritari
mą žvalgybinės informacijos perdavi
mui užsienio valstybei, ir čia taip pat 
galėjo skirtis „Tauro“ apygardos vado 
ir kitų ginkluoto pasipriešinimo vado
vų pragmatinės nuostatos nuo VSclio- 
ko vadovaujamo BDPS Prezidiumo 
politinių principų. Tad svarbus politi
nis BDPS veiklos akcentas turėjo būti 
Prezidiumo parengti politiniai doku
mentai - kreipimaisi ir memorandu
mai. Jų buvo keturi:

1 Jungtinių Tautų Organizacijai
2. Keturių užsienio reikalų mi

nistrų konferencijai.
3. Žudomos tautos atsišaukimas 

Į laisvojo pasaulio sąžinę.
4. Laiškas popiežiui Pijui XII.
Pirmieji du buvo parašyti pran

cūziškai (čia daug padėjo i BDPS Pre
zidiumą Įsijungusio dr .A_Vabalo-Ge- 
dimino patirtis) ir reprezentavo 
BDPS kaip solidžią ir kompetentingą 
struktūrą. Laišką Popiežiui rengė kun. 
J.Stankūnas - jis buvo parašytas loty
nų kalba. Šiame laiške ne tik buvo iš
dėstyta kenčiančios Bažnyčios padė
tis. bet ir prašyla praktinių paramos 
veiksmų, pvz.. dažnesnių Vatikano ra
dijo laidų [51]. 1947 m. rugpjūčio mė
nesį E.Akelis ir kun. J.Stankūnas pa
rašė kreipimąsi j kunigus.

BDPS Prezidiumas 
ir vadovavimo 
partizanams 
centralizacija

Būtina sąlyga sudary ti centrali
zuotą partizanų vadovybę buvo suvie
nyti politines pasipriešinimo jėgas. Tai 
buvo ir vienas iš BDPS tikslų. A.Bal- 
tūsis-Žvejys labai stengėsi įkurti Vy
riausiąjį ginkluotųjų pajėgų štabą 
(VGPŠ). tačiau savo kariniu laipsniu 
ar net apygardos vado pareigomis jis 
nebuvo pakankamai autoritetingas 
duoti nurodymus visos Lietuvos par
tizanų junginiams. Tačiau būdamas 
gana artimas V.Selioko vadovauja
moms institucijoms (BDPS ar BDLS) 
ir pasitaręs su jomis (pvz.. Prezidiu
mu), jis galėjo naudotis jų tituluir veik
ti BDPS Prezidiumo vardu. Toks pa
vyzdys galėtų būti Prezidiumo pirmi
ninko įsakymas Nr.22, kuriuo skelbia
mas teritorinis, administracinis ir or
ganizacinis Lietuvos teritorijos su
skirstymas:

Pietų Lietuva
I apygarda: Kaunas. Šakiai. Vil

kaviškis. Marijampolė. Prienai
II apygarda: Aly tus, Lazdijai. Va

rėna.
III apygarda: Vilnius, Trakai, 

Švenčionys, Kaišiadorys.
Šiaurės Lietuva
IV apygarda: Panevėžys. Kėdai

niai Kupiškis.
V apygarda: Utena. Ukmergė. 

Rokiškis. Zarasai
VI apygarda: Šiauliai, Biržai, Jo- 

I niškis.
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Žemaitija
VII apygarda: Telšiai, Mažeikiai, 

Kretinga, Klaipėda.
VIII apygarda: Tauragė, Rasei

niai, Šilutė, Pagėgiai.
Sis suskirstymas remiasi 1947 

m.rugpjūčio 26 d. BDLS Prezidiumo 
sprendimu [52], Vis dėlto kelia abe
jonių pasirašiusiųjų titulai - BDPS ka
rinio ir organizacinio skyrių viršinin
kai, nes nežinome, ar tuo metu V.Se- 
lioko vadovaujamoje BDPS jų bu- 
vo.Tuo labiau kad yra įsakymas Nr.20, 
grindžiamas BDPS Prezidiumo 1947 
m. gegužės 28 d. nutarimu, t.y. dar ne
sant V.Seliokui BDPS Prezidiume. 
Reikia manyti, kad tai BDPS, kurį 
A.Baltūsis įkūrė pagal 1947 m.sausio 
16 d. protokolą Nr.2 [53], Kita vertus, 
įsakymo Nr.22 kopija rasta drauge su 
kitais dokumentais pas V.Selioką kra
tos metu, taigi V.Seliokui šis doku
mentas buvo žinomas [54].

Nereikia pamiršti, kad greta 
V.Selioko BDPS veikė ir Markulio su
kurtas tinklas, kuriuo visiškai pasiti
kėjo dalis partizanų apygardų, ir jas 
nebuvo lengva įtikinti provokatoriš
ka Markulio veikla. Tad A.Baltūsio 
pastangas įgyti kuo daugiau įtakos 
įvairioms partizanų apygardoms ne
galima aiškinti vien jo asmeninėmis 
ambicijomis.

Savo laiške Šiaurės Lietuvos apy
gardos vadui A.Baltūsis rašo, kad 
„Tauro“ apygarda įsipareigoja savai
me (viena pati?) sukurti vieningą cen
trinę vyriausybę [55], nes „laikant 
nuolatinį ryšį su užsieniu reikalinga tu
rėt centrinė vyriausybė, kuri kalbėtų 

Lietuvos vyriausybės vardu. Dabarti
nės „Tauro“ apygardos sukurtasis 
BDPS eina Lietuvos vyriausybės funk
cijas, ką pripažįsta ir kitos užsienio 
valstybės“ [56].

„BDPS į apygardų veiklą nesiki
ša, o tvarko tarptautinės reikšmės rei
kalus. Į BDPS sudėtį įeina VGPŠ su 
VGPV (Vyliausiuoju ginkluotų partiza
nų vadu) priekyje. VGPVir VGPŠyra 
laikoma visų apygardų centrine vyriau
sybe, kuri tvarko ir bendrina apygardų 
veikimą. Apygardų vadai sudaro Karo 
Tarybą, kuri gali daryti pakeitimus tiek 
BDPS, tiek VGPŠ <... > Tad išeina, 
kad centrinė vyriausybė yra tam, kad 
nešiotų vardą, o apygardos vis vien 
veikia savistoviai. <... > Būtų galima 
palikti vieną instituciją centre - BDPS 
arba VGPŠ, tačiau tada nepripažintų 
užsienis, nes negali būti ta pati institu
cija ir karinė, ir politinė“ [57]. Toliau 
A.Baltūsis rašo, kad BDPS privalo at
stovauti tikrajai Lietuvos vyriausybei, 
kuri turi teisę suteikti aukštesnį laips
nį, apdovanoti ir t.t. Drauge čia atsi
skleidžia ir A.Baltūsio bei kitų jo ben
draminčių ambicijos: „Visas šias tei
ses BDPS turi dėl to, nes užsienis aiš
kiai pasakė, jog būsim kvaili, jei tai ne
vykdysime ir snausime, kol grįžę iš 
emigracijos užims tas vietas. Tas yra tie
sa, nes jeigu mes dabar turėsime vie
ningą centrinę vyriausybę, tai įvykus 
perversmui (išvijus sovietus. - M.B.), 
niekas negalės ir nepajėgs užimti mū
sų vietą ir neišdrįs mums diriguoti. Da
bartinis BDPS neis laikinosios vyriau
sybės funkcijas atgavus Nepriklauso
mybę...“ [58].
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Kadangi A.Baltūsio minimas 
„užsienis“ - tai J.Deksnys ir V.Stane- 
vičius (kitų galimų kontaktų mes ne
žinome), tad šiuose samprotavimuo
se galima matyli J.Dcksnio ketinimus, 
bet vargu ar tai sietina su V.Selioko, 
Lietuvių fronto nuostatomis.

Kiek žinoma, V.Seliokas, paskui 
ir J.Boruta manė, kad išsilaisvinant 
Lietuvai BDPS vykdys vyriausybės 
funkcijas, taigi čia išryškėja skirtingi 
A.Baltūsio ir Prezidiumo vadovų po
žiūriai. Šie požiūriai dar labiau sky
rėsi tolesniuose A.Baltūsio sprendi
muose.

BDPS po V.Selioko 
suėmimo

1947 m. rugsėjo 22 d.Kaune, 
Aleksote, savo bute buvo suimtas V. 
Seliokas. Kitą dieną, neatkreipęs dė
mesio, kad Selioko bute nėra saugos 
žymės, paliktoje pasaloje buvo suim
tas kpt. Edmundas Akelis. Dar po ke
lių dienų buvo suimtas kun.J.Stanke
vičius.

Tuojau po V.Selioko suėmimo 
rugsėjo pabaigoje buvo sukviestas 
BDPS Prezidiumo susirinkimas, ku
riame dalyvavo Jonas Boruta, Vin
cas Bazilcvičius, Juozas Prapuolenis. 
Šiame susirinkime laikinai vadovau
ti vietoj V.Selioko sutiko J.Boruta- 
Linonis. J.Prapuoleniui pasiūlius 
buvo nuspręsta BDPS Prezidiumo 
pirmininku iškelti pik. J.Jankauską. 
slapyvardžiu Vytis. Lapkričio mėne
sį šis sprendimas buvo suderintas su 
A.Baltūsiu-Žveju [59],

Jonas Boruta
J.Borutos bute buvo surengti trys 

susirinkimai. J.Borutos teigimu, jo va
dovaujamas Prezidiumas kėlė šiuos už
davinius:

1.Sujungti visas pasipriešinimo or
ganizacijas bendroje vadovybėje.

2.Leidžiant spaudą ir pateikiant in
formaciją palaikyti gyventojų dvasią, kol 
prasidės karas tarp JAV ir Sovietų Są
jungos.

3.Stengtis, kad būtų Įkurta bendra 
kovojančių partizanų vadovybė.

4.Prasidėjus karui ir Sovietų Są
jungai pralaimint, sudaryti Lietuvos vy
riausybę [60].

Matome, kad bent jau pastarasis 
punktas skiriasi nuo aukščiau išsakytos 
A.Baltūsio nuostatos.

1947 m. rudeni V.Bazilevičiaus 
siūlymu A.Miškinis Įtraukė į Prezidiu
mą Antaną Kučingį, slapyvardžiu Kal
vaitis. Kadangi buvo planuojama siųs
ti žmones į Vakarus, tai lapkričio mė-
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nesi į V.Bazilevičiaus butą susirinkę 
BDPS nariai J.Boruta, A.Miškinis ir 
A.Kučingis pasirašė parengtus politi
nius dokumentus - memorandumus ir 
laiškus.

Memorandumą Jungtinių Tautų 
Organizacijai ir Keturių užsienio rei
kalų ministrų konferencijai pasirašė 
Žvejys (A.Baltūsis),Vanagas (Ad.Ra- 
manauskas), Taučius (VBazilevičius), 
Kaukas (A.Miškinis), Kalvaitis (A.Ku- 
čingis) ir Linonis (J.Boruta) [61]. Loty
niškai parašytą laišką popiežiui Pijui 
XII dar anksčiau buvo pasirašęs kun. 
J.Stankūnas.

Po VSelioko suėmimo A.Baltū- 
sis-Žvejys dar intensyviau vystė BDPS 
militarizavimo planus. 1947 m.gruo- 
džio 15 d. rašytame laiške „Vytauto“ 
apygardos vadui A.Baltūsis pateikia vi
siškai militarizuoto BDPS sudarymo 
reglamentą:

„ l.BDPS Prezidiumą sudaro BDPS 
Prezidiumo pirmininkas, vyr. ginkluotų
jų pajėgi} vadas, politinio sektoriaus vir
šininkas, užsienio delegatūros atstovas, 
Politinio sektoriaus skyrių viršinin
kai, VGP štabo viršininkas ir sričių vadai.

2. BDPS Prezidiumo pirmininko 
kandidatūrą pasiūlo ir renka apygardų 
vadai. Kandidatas į Prezidiumo pirmi
ninkus gali nebūti aktyvus kovotojas, 
tačiau išrinktas į šį postą pereina į po
grindį.

3. BDPS Prezidiumo pirmininkas 
turi du pavaduotojus - pirmąjį, ginkluo
tųjų pajėgi} vadą, antrą - Politinio sek
toriaus viršininką; juos pristato BDPS 
Prezidiumo pirmininkas, tvirtina apygar
dų vadai.

Politinio sektoriaus viršininkas ei
na ir Sąjūdžio pirmininko pareigas (bū
simos partijos, išsimtuliojusios iš mūsų 
sąjūdžio, vadas). Politinis sektorius tvar
ko grynai politinius sąjūdžio reikalus, su
daro organizacijos ateities programą ir 
kt.

4. Politinį sektorių daugiausia kom
plektuoti iš aktyviųjų kovotojų.

Greta BDPS Prezidiumo yra Karo 
taryba, kurią sudaro apygardų vadai, vyr. 
ginkluotųjų pajėgi} vadas su štabo virši
ninku, Politinio sektoriaus viršininkas, 
Taryba sprendžia svarbiausius, gynybi
nius tautos reikalus susidarius ypatingai 
padėčiai. Karo taryba tvirtina parengtą 
BDPS statutą, ratifikuoja įvairias buvu
sias paskelbtas deklaracijas ir aktus bei 
kitus nutarimus" [62].

A.Baltūsio siūlomo BDPS Prezi
diumo struktūra nėra visiškai logiška - 
tai daugiau variantas svarstymui. Nėra 
jokių duomenų, kad ši schema būtų bu
vusi aptarta ar derinta su tuo metu vei
kusiu BDPS Prezidiumu.

Galima teigti, kad ši schema pasi
priešinimo politinį atstovavimą apriboja 
tik kovojančių su ginklu kontingentu, 
kuris geriausiu atveju galėjo apimti 1-2 
proc. visų gyventojų, taigi demokratiška 
ją pavadinti būtų sunku.

1948 m. vasario 1 d. žuvo A.Bal- 
tūsis-Žvejys.

1948 m. vasario 5 d. pasirašyti or
deriai Jono Borutos ir Vinco Bazilevi- 
čiaus suėmimui, o vasario 11 d. - orde
riai suimti A.Miškinį ir A.Kučingį.Tai- 
gi 1948 m. vasario pirmoje pusėje BDPS 
nustojo veikti.
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Grupė lietuvių 1957 m. bendrai šventė Velykas 7-ajame lageryje. Sėdi trečias iš dešinės - 
Latgalos vyskupas. Autorius stovi pirmoje eilėje centre

Mordovijos „paveikslėliai“
Vaizdeliai iš šeštojo dešimtmečio 

Mordovijos lagerių su pasamprotavimais

Juozas Starkauskas

Mordovijos lageriai, vadinamasis 
Dubovlagas, buvo organizuoti 1948 m. 
vasario 28 d. ir įkurti Tenmilago vieto
je. Dubovlago centras buvo Mordovi
jos ASSR Zubovo Poliansko rajono Ja- 
vaso gyvenvietėje. Daugiausia kalinių 
-23-25 tūkstančiai - buvo 1949-1953 
metais. 1957 m. jų buvo per 12 tūks
tančių. Be politinių kalinių, tame lage
rių susivienijime tuo metu buvo ir kri
minalinių kalinių lagerių.

Penketukininkai

Tuo metu (šeštajame dešimtme
tyje) 7-ojo lagerio kaliniai dažniausiai 
bendraudavo grupelėmis, pasiskirstę 
pagal tautybes ir amžių, rečiau pagal 
pomėgius. Pagal politinius įsitikini
mus lietuviai ėmė skirstytis truputį vė
liau. Pagrindinis gyvenimas virė tų 
grupelių viduje, su kitomis grupelė
mis dažniausiai buvo bendraujama
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noriai, tačiau gana paviršutiniškai. 
Tik įvairių sektantų grupės buvo vi
siškai uždaros, kai kurios - kaip kad 
jehovistai - dar ir gana agresyvios. Ta
čiau ir kai kurie sektantai nuteikdavo 
maloniai, ypač moldavai, savo tikėji
mą reiškę melodingomis giesmėmis. 
Visas lietuvių kartas - mūsiškių tame 
lageryje tuo metu buvo per šimtą - 
jungdavo keli dalykai: dainavimas, re
liginių ir tautinių švenčių šventimas 
bei sportas (senesni žiūrėdavo, kaip 
jaunesni vaikosi kamuolį). Ypač svar
bus buvo dainavimas. Kai šeštadienio 
ir sekmadienio vakarais, rankas vie
nas kitam ant pečių uždėję, į ratą su
stodavo 30-50 vyrų, o skaudvilietis 
mokytojas Aleksandras Ivanauskas 
aukštu tenoru užvesdavo partizanų ar 
kalinių dainą, kurią pagaudavo galin
gi bosai, tai visai savaitei pasikrauda
vai tautine savastimi. Daina tenkino 
ir mūsų menines aspiracijas. Ir grau
dumo, ir stiprybės jausmas apimda
vo. kai gretimame lageryje (7-1 lage
ris nuo mūsiškio buvo tik už kilomet
ro; jame daugiausia buvo laikomi in
validai) mūsų dainą pagaudavo ten 
kalintys lietuviai vy rai. Taigi laisves
niu laiku daužėme kamuolį, dainavo
me (už mus geriau dainavo tik vakarų 
ukrainiečiai, vadinamiejizapar/n/AaZ), 
šiek tiek - dažniausiai savo grupelių 
viduje - diskutavome. Krepšinio ko
mandų turėjome kokias keturias, ke
letą - tinklinio. Ir tik futbolo koman
da buvo jungtinė su latviais ir estais, 
nes norėjome sudaryti stiprią, suge
bančią pasipriešinti rusų ar ukrainie
čių komandoms.

Ši išorinio gyvenimo panorama 
nereiškė, kad gyventi lageryje buvo 
puiku. Jis buvo visiškai pakenčiamas 
tik palyginus su Stalino laikų lageriais. 
Šiaipjau slėgė nelaisvė, tai, kad tie pu
siau beraščiai prižiūrėtojai ir čekistai 
operatyvininkai bet kada galėjo tave 
išvežti j kitą lageri, bet kada kratyti ir 
sulaikyti, apriboti ir taip nedideles tei
ses, uždrausti gauti laiškus ir siunti
nius. Jie sprendė, leis ar neleis ir ku
riam laikui leis pasimatyti su atvažia
vusiais į pasimatymą artimaisiais. Pa
galiau slėgė ir visiškas privatumo ne
buvimas. Kaliniai metų metus gyve
no tarsi dabartiniame realybės šou ak
variume, nuolat matomi iš visų pusių. 
Jaunimas tokią būklę dar lengviau pa
kėlė. bet kitus, ypač kunigus (tuo me
tu 7-ajame lageryje jų buvo apie de
šimt. tarp jų Latgalos katalikų vysku
pas. gerai kalbėjęs lietuviškai), tas pri
vatumo nebuvimas turėjo gerokai 
slėgti. Mano supratimu, vidutinio ly
gio žmogus ir tokio ne itin griežto re
žimo lageriuose galėjo ištverti apie 5 
metus, nepradedamas dvasiškai irti. 
Po to kūnas, ypač dvasia, pavargsta, 
jėgos jau būna išeikvotos ir prasideda 
depresija. Tik itin stiprūs žmonės, per 
daug nesikeisdami, galėjo ištverti de
šimtmečius nelaisvės.

Bet grįžkime į 7-ąjį. Tuo metu, 
kai mes. lietuviai, po Mordovijos pa
dange vaikėmės kamuolius ir giedo
jome. kita neseniai į lagerį atgrūsta di
delė jaunų žmonių - nepabaltiečių - 
grupė gyveno kiek kitokį gyvenimą. 
Tie rusai ir žydai, dažniausiai mask
viečiai, leningradiečiai, kijeviečiai ir
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iš kitų didelių miestų, dažniausiai bū
davo įkliuvę už vadinamąją revizio
nistinę veiklą, rečiau - už provakarie- 
tiško gyvenimo propagavimą. Tai bu
vo mąslūs vyrai, jie nepuolė ne tik 
dirbti lagerio gamykloje, bet ir spor
tuoti. Dienų dienas jie galėdavo sėdė
ti prie kavos ar arbatos puodelio dis
kutuodami, dažniausiai apie tai, kaip 
pataisyti Sovietų Sąjungos politinę sis
temą. (Atsimenu, jiems svarstant, kaip 
pataisyti kolūkinę sistemą, neapsiken
tęs vlasovietis kapitonas įsikišo į po
kalbį ir tarė: „Palikit tą Rusiją ramy
bėje, eksperimentuokit kokiame nors 
kitame krašte“.) Daugelis tų diskutuo
jančių jaunuolių idėjų sukosi marksiz- 
mo-trockizmo rate ne todėl, kad tie 
vaikinai būtų buvę riboti, o todėl, kad 
Rusijoje, net Maskvoje ir Leningrade, 
tuo metu nebuvo galima gauti jokios 
antisovietinės filosofinės ar politinės 
literatūros, samizdatas atsirado vėliau. 
Beveik visi jie buvo kilę iš inteligen
tiškų, gerai gyvenančių šeimų, nuolat 
gaudavo siuntinių.

Kažkurį vakarą vienas iš simpa
tiškų leningradiečių (leningradiečiai 
su mumis, vadinamaisiais „naciona
listais“ iš Baltijos šalių, gana noriai 
bendravo; iš kitų Rusijos miestų kilęs 
jaunimas į mus žiūrėjo rezervuočiau) 
prisėdo prie mūsų būrelio ir tarp kit
ko paklausė, ar mes, lietuviškas jauni
mas, vidurines mokyklas esame baigę 
medaliais. Vėliau sužinojau, jog jis taip 
paklausė todėl, kad kažin kokia pro
ga tas rusiškai žydiškas jaunimas išsi
aiškino, jog dauguma jų yra mokslus 
baigę medaliais, ir jiems kilo noras su

žinoti, ar visi lagerio jaunuoliai yra to
kie. Deja, mūsiškių buvo visokių. Bu
vo keletas - Valentinas Ardžiūnas, Al
girdas Endriukaitis, Albinas Masaitis 
ir dar vienas kitas - mokęsi penke
tais, bet dauguma buvo tokių, kurie 
mokėsi tik gerai, tačiau anaiptol ne 
vienais penketais. Buvo ir „veiksmo“ 
vyrukų, kuriems mokslas apskritai ne 
per daugiausia rūpėjo.

Lietuvoje pasipriešinimo sovie
tams idėjos ir po partizaninio karo pra
laimėjimo buvo dar gana paplitusios. 
Jausdami ne tiek socialinį, kiek tauti
nį pavergimą, mūsų krašte priešinosi 
įvairių sluoksnių, išsilavinimo bei 
protinių sugebėjimų žmonės. O Ru
sijoje to meto sistemai priešinosi dau
giausia intelektualūs, itin gabūs žmo
nės, kurių domėjimasis filosofija at
vedė prie disidentinio mąstymo ir elg
senos.

Beprotnamiai

Mes, lietuviukai, į Mordoviją at
vykome kad ir su įvairiais nuotykiais 
(dažniausiai tai būdavo susidūrimai 
su kriminaliniais kaliniais; tuo metu 
politinių kalinių jau nebuvo taip 
daug, ir tiek kalinius vežančiame va
gone, tiek persiuntimo kalėjimuose 
vis tekdavo susitikti su tais kito pa
saulio žmonėmis: jie ir stebino, ir 
šiurpino), bet tiesiai po teismo. Taip 
atvykdavo ir kiti pabaltiečiai. Tačiau 
kitų tautybių, ypač rusų, jaunimo ke
lias iki lagerių buvo kur kas sudėtin
gesnis. Prieš teisiant kai kurie iš jų 
būdavo keliems mėnesiams uždaro-
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mi į psichiatrines ligoni
nes ir tik gavus psichiatrų 
išvadas būdavo teisiami. 
Išbandymai tikrai buvo 
nemenki, nes inteligentiš
kiems 18-20 metų am
žiaus vaikinams nelengva 
buvo atlaikyti ir susi- 
drumstusios sąmonės 
žmonių, ir aiškiai priešiš
ko ligoninių personalo 
spaudimą, tad, remdamie
si tuos išbandymus paty
rusiųjų teiginiais, galime 
daryti išvadas, kad dalis 
taip patikrinti nusiųstųjų 
beprotnamiuose ir užsilik- 
davo. Mat, vėlgi ten pabu
vojusiųjų teigimu, jie tose 
ligoninėse sutikdavo labai 
padorių ir protingų žmo
nių, kurie ir padėdavo tuos
nelengvus išbandymus iš
kęsti. Vienas net teigė, kad 
ten jis rado pačius protin
giausius iš kada nors jo su
tiktų žmonių.

Aršus pokario partizaninis karas, 
Lietuvos artumas Vakarams (tiek fi
zine, tiek dvasine prasme), Maskvos 
diktatui nepaklususi Katalikų bažny
čia, daugelio lietuvių šeimų ryšiai su 
Vakaruose gyvenančiais bei kiti veiks
niai lėmė, kad Lietuva toje unifikuo
toje Sovietų Sąjungoje turėjo keletą, 
nors ir nedidelių, privilegijų - tiek ma
terialinių gėrybių, tiek dvasinių ver
tybių srityje. Lietuvių iki 1950 m. be
veik neėmė i sovietų kariuomenę (iš
skyrus karo metą), mūsų kolūkiečiai

Juozas Starkauskas su Geležinio vilko 
komandos apranga. 

Ant marškinėlių - Geležinis 
vilkas trispalvės fone

turėjo po 60 arų žemės, o ne po 20 ar 
30. kaip kitur, tarpais galėjo laikyti 
daugiau gyvulių, buvo šiek tiek ribo
jamas alkanų rusų užplūdimas (o ir 
patys rusai pas mus ne itin veržėsi, nes 
tarp jų buvo plačiai pasklidusi nuo
monė, kad vos ne už kiekvieno me
džio stovi po ginkluotą lietuvį, me
džiojantį rusą; tokią nuomonę, beje, 
gerokai perdėtą, po Rusiją išplatino 
čia partizaninio karo metu kariavę vi
daus kariuomenės kariai) ir kt. Turė
jome dar vieną privilegiją - mus, besi-
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priešinančius sovietinei okupacijai, 
nelaikė bepročiais, o tik normaliais 
nacionalistais. Tiesa, vienas kitas ir 
Lietuvoje bandęs bėgti per sieną bei 
disidentas buvo įgrūsti į psichiatrines 
ligonines, bet tai nebuvo daroma ma
siškai. Tačiau kitiems, ypač rusams, 
teko pereiti psichiatrinių ligoninių 
skaistyklą, o gal ir pragaro prieangį, 
norint įrodyti, jog jie, pareiškę kito
kią nuomonę negu komunistai, nebu
vo bepročiai. Komunistai buvo taip 
įtikėję savo idėjų teisingumu ir neiš
vengiamųjų įsigalėjimu visame pasau
lyje (dalis tik sėkmingai vaizdavo tą 
tikėjimą), kad kitaip manantysis jiems 
atrodė esąs nenormalus.

Ruošėsi lupti

Po 1955-1957 metų audringų įvy
kių pasaulyje (1956 m. revoliucija 
Vengrijoje) bei Lietuvoje lagerius pa
pildė keletas dešimčių lietuviukų - 
moksleivių ir studentų. Beveik visi bu
vo tikri idealistai, vos ne angeliukai. 
Jų idealas buvo nuolat tobulėjantis, ne
geriantis, nerūkantis, nesikeikiantis 
žmogus. O 7-ajame lageryje radome 
apie šimtą senų lietuvių kalinių, kurie 
beveik visi sodriai rusiškai keikėsi, kai 
kurie ir „čefyrą“ patraukdavo. Todėl 
„angeliukai“ netrukus ir kibo prie jų 
su pamokymais ir net pamokslais - at
seit perimate okupantų primestą kal
bėseną ir įpročius. Tam vajui vadovavo 
amžinas maksimalistas Algirdas E., ku
rio įtakai, kad ir abejodami teise viš

čiukui mokyti vištą, pasidavė daugu
ma lagerio naujokų.

Matyt, tie viščiukų pamokslavi
mai seniems lagerininkams buvo ge
rokai įgrisę, nes (kaip sužinojau, po 
streiko išvežtas ir klajodamas po kitus 
lagerius su senais lagerininkais) mus 
buvo ruošiamasi pamokyti - kurią nors 
naktį gerai supliekti. Paprastai tokiu 
atveju būdavo mušama lazdomis, ant 
aukos galvos užmetus antklodę, kad ne
būtų girdėti šios riksmo. Mušdavo skau
džiai ir be pasigailėjimo. Pamokyti mus 
buvo nutarta senų lagerininkų susibė
gime. Už tą mūsų lupimą pasisakė vi
si, išskyrus vieną - dabar jau amžiną 
atilsį minėtą mokytoją Aleksą Ivanaus
ką. Jis buvo vienas iš lagerio autorite
tų, ir po to, kai šis pasakė, jog jei bus 
mušami naujokai, tai pirma tegul ir jį 
sulupa, senieji atvėso ir nutarė tuo tar
pu egzekuciją atidėti.

Aleksas suprato, kad tas jaunuo
lių maksimalizmas nėra piktybinis, 
kad jis daugeliui praeis, taps gilesnių 
įsitikinimų sistema ir jaunuoliai iš
moks esminius dalykus atskirti nuo 
antraeilių. Stalino lageriuose nebuvo 
galima išgyventi be tam tikro vulga
raus agresyvumo. Išliko sugebantys 
patausoti savo jėgas, galintys už save 
pakovoti, kai kada į apyvartą paleis
dami triaukščius „matus“.

Manau, jog smerkti žmogų visiš
ką teisę turi tik tas, kuris kartu su juo 
yra perėjęs tuos pačius kančių kelius. 
Mes, geltonsnapiai, tos teisės neturė
jome.
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Čiuma

Vienas iš reikšmingiausių lage
ryje mano patirtų įvykių -1957 metų 
streikas 7-ajame lageryje. Jis prasidė
jo tarsi išprovokuotas pačių prižiūrė
tojų- „musorų“ („šiukšlių“, lagerinin
kų žargonu). Tuo metu, kai po darbo 
apie tūkstantį lagerininkų, išsirikiavę 
prie vartų, skiriančių darbo ir gyvena
mąsias zonas, laukė, kada bus įleisti į 
gyvenamąją zoną, per toje zonoje esan
tį stadioną iš ..būro“ (vidaus kalėjimo) 
buvo vedamas surištomis rankomis 
kalinys, pravarde Čiuma (Maras). Tas 
ilgšis be perstojo kaukė. Taip darė, ma
tyt, ir iš principo, ir todėl, kad jam iš 
tikrųjų galėjo skaudėti, nes jį tempę 
keli prižiūrėtojai be perstojo kūlė.

Čiuma buvo kriminalinis kalinys, 
ir dar iš pačių blogųjų, vadinamas 
„špagaglatatelis“ (špagų rijikas). Šio 
tipo žmonės dažnai būdavo ant pami
šimo ribos, ieškodami paįvairinimų, 
norėdami išsikelti iš vieno lagerio į 
kitą (neretai kiekvienoje vietoje bū
davo ką nors pridarę, kad ir prasilo
šė), griebdavosi keisčiausių priemo
nių, pavyzdžiui, rydavo, kas po ranka 
papuldavo - šaukštus, vinis, termo
metrus ir pan. Išoperuoti jie paprastai 
būdavo vežami į centrinę ligoninę. To 
jie paprastai ir siekdavo. Nuo opera
cijų to Čiumos pilvas buvo ištisai ran
duotas.

Per kelias tvoras ne viskas, kas 
darėsi stadione, buvo matyti, bet pa
galbos riksmą galėjai gerai girdėti. Tas 
riksmas kalinius tarsi įelektrino. Nors 
Čiuma nebuvo laikomas vertu dėme

i šio, bet kaliniams jis vis tiek buvo ar
timesnis už prižiūrėtojus. Minia pra
dėjo stūgauti, užpakaliniai ėmė spaus
ti priekinius, šie buvo priploti prie var
tų. (Krovikų brigada, kurioje dirbau, 
stovėjo viena pirmųjų - buvo stengia
masi užimti tokią vietą, kad greičiau 
galėtum pakliūti į gyvenamąją zoną. 
Tarp tų suspaustų į sūrį buvau ir aš; 
nuo to laiko bijau minios uždaroje 
erdvėje; kažką panašaus teko išgyven
ti 1991 m. Aukščiausiosios Tarybos 
vidaus kiemelyje, kai po kainų pakė
limo Aukščiausiosios Tary bos pasta
tą bandė šturmuoti jedinstvininkai, o 
lietuviai po truputį skverbėsi į perpil
dytą kiemelį ir dvi susidūrusios ma
sės pradėjo banguoti.) Išgriovusi var
tus minia įsiveržė į gyvenamąją zoną 
ir prasidėjo apie savaitę trukęs strei
kas. Buvo sudarytas streiko komite
tas, kuris įteikė reikalavimus čekis
tams. Dieną naktį buvo budima, pat
ruliuojama laukiant kariuomenės 
veiksmų. Iš Maskvos prigarmėjo ge
nerolų. Streikas baigėsi taikiai, susi
tarus. tačiau po jo imta griežtinti lage
rių režimą, riboti siuntinių skaičių bei 
pasimatymus, buvo uždrausta vilkėti 
savus drabužius ir t.t. Gal įvykiai ir be 
streiko būtų plėtojęs! ta pačia linkme, 
nes po 1953-1955 metų sutrikimo če
kistai turėjo atsigauti ir visus reikalus 
vėl tvirtai suimti į savo rankas. Vie
nas iš streiko vadų, anot lagerininkų 
pasakojimų, buvo čekistas leitenantas, 
apsimetėlis lagerininkas. Tai galėjo 
būti ir čekistų provokacija, tik per jų 
neapskaičiavimą per toli nuėjusi. Taip 
jie galėjo bandyti išsiaiškinti „neramu-
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mų“ organizatorius ir po to pradėti 
juos itin „globoti“.

Taigi susidarius tam tikroms ap
linkybėms (mūsų atveju nepatenkinti 
buvo senieji lagerininkai, kuriems 
bausmės 1954-1955 m. nebuvo suma
žintos ar tik iš dalies sumažintos, o 
naujai atvykusieji buvo pilni energi
jos ir noro veikti), sprogimo kataliza
torius gali būti ir atsitiktinis Įvykis ar 
asmuo, kaip anuo atveju „špagaglata- 
tclis“ Čiuma.

Puls - nepuls

Po to streiko mus, apie 150 žmo
nių, iš 7-ojo lagerio išvežė į režiminį 
lagerį. Tas naujai sudarytas lageris tik 
taip vadinosi, nes kokių nors ypatin
gų, nuo kitų lagerių skirtingų suvar
žymų nebuvo, išskyrus tai, jog nebu
vome vedami į darbą ir jį sudarė tvora 
apn ertas vienas barakas. Tas mus, jau
nus, gerokai vargino, nes mankštinda- 
vomės, norėdami suvaldyti savo kū
ną, ir kad galėtume kasdien nueiti ar
ba nubėgti apie 10 kilometrų, turėda
vome suktis kaip ant grandinės pririš
ti šunys (bet vis dėlto tai buvo kom
fortas, palyginti su tais kasdien po 8- 
10 kilometrų, nueitais iš kampo į 
kampą 5 metrų ilgio kameroje tardy
mų metu Kaune ir Vilniuje).

Tarp 150 žmonių buvo įvairių - 
ir tokių, kuriuos lagerio vadovybė ma
nė buvus streiko organizatoriais, ir į 
mūsų lagerį privežtų blatnujų, ir to
kių, kuriais buvo norima atsikratyti 
todėl, kad šie prastai dirbo ar visai ne
dirbo, dažnai sirgo ir dėl kitų priežas

čių. Mes, lietuviai, ir dar keli vakarų 
ukrainiečiai bei kiti, daugiausia rusai, 
apsigyvenome vienoje iš kelių barako 
sekcijų - kambarių. Gretimoje sekci
joje gyveno blatnieji. kurie per dienas 
gerdavo „čefyrą“ ir lošdavo kortomis. 
Valgydavome viename iš kambarių, 
apsėdę bendrą stalą. Vienų pietų me
tu karštakošis, savo išvaizda ir elgesiu 
panašus į blatnąjį dzūkas, pavarde Gu
dukas, dėl kažkokio niekniekio susi
ginčijęs su blatnųjų vadeiva, šiam į vei
dą išpylė karštos arbatos puodelį. Tai, 
pagal lagerininkų taisykles, buvo mir
tinas įžeidimas. Akimirksniu valgyk
la ištuštėjo. Mes, lietuviai, sušokome 
į savo sekciją ir. vadovaujami tokiuo
se reikaluose prityrusių buvusių par
tizanų, išardę krosnį pasiruošėme plyt- 

l galių, narais užbarikadavome langus 
ir duris, iš narų lentgalių pasidarėme 
patogias smogti lazdas. Be 15 lietu
vių. su mumis sekcijoje dar liko keli 
vakarų ukrainiečiai ir vienas pusiau 
rusas, pusiau armėnas. Pastarasis - 
tikriausiai iš smalsumo, nes. augęs so
vietinėje nomenklatūrinėje, gerai ap
rūpintoje šeimoje, patekęs į lagerį, vi
somis išgalėmis sėmėsi gyvenimiškos 
patirties. Buvo neblogas, doras vaiki
nas. tik tarsi nelabai realus. Visi kiti 
sekcijos gyventojai, kaip ir anksčiau 
iš valgy klos valgytojai, dingo tarsi vė
jo nupūstos dulkelės. Dingo, tiesa, iš
eidamas lėtai ir iškilmingai, ir su mu
mis buvęs vienas lietuvis kunigas - 
Antanas B. Tuo metu, prisimenu, pa
maniau, jog būtų gerai, kad jis liktų - 
esant reikalui suteiktų paskutinį pa- 

i tepimą.
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O kad jo gali prireikti ne vienam, 
matėme per durų plyšius - po kori
dorių, mojuodami peiliais, kurių ge
ležtės buvo nušveistos iki blizgesio, 
niauriai ty lėdami naršėblatnieji (iš kur 
jie gaudavo peilius, kaip juos pravež- 
davo per įvairias kratas, man taip ir 
liko mįslė; faktas tas, kad blatnieji be
veik visada lageriuose jų turėdavo. Tu
rėdavo peilių ir politiniai kaliniai, ta
čiau šie buvo skirti ne žmonėms pjau
ti, o namų apyvokai, paprastai jie bū
davo nedidukai). Praslinko pusvalan
dis, įtampa tai pakildavo (atrodyda
vo, kad tuoj puls mūsų užbarikaduo
tas duris ir langus), tai vėl atslūgdavo. 
Po pusvalandžio drebančiu balsu pa
klausiau vieno iš gynybos organizato
rių, buvusio Prienų krašto partizano, 
gimnazisto ir plechavičiuko Albino 
Kazakevičiaus: tai puls mus ar ne. Iš
girdau atsakymą, kuris vėliau man 
daug ką paaiškindavo kai kuriose si
tuacijose, taip pat ir vertinant čekistų 
veiksmus. O būtent - jei subręs ryžtas 
kai kuriems iš mus norinčių pulti ir 
žūti, tada puls, jei žūti pasiryžusiųjų 
nebus - bus ieškoma kitų išeičių. Prie
kyje einantieji, kaip ir šiuo atveju, be
veik visuomet žūva, nes jiems būna 
skirti pirmi ir patys stipriausi plytų ir 
lentgalių smūgiai.

Peršokęs į kitą laiką ir kitą situa
ciją teigiu, jog lietuviai taip ilgai ir at
kakliai priešinosi sovietinei okupaci
jai ir todėl, kad Antrojo pasaulinio ka
ro metu tie mūsų vyrai, kurie partiza
niniame kare galėjo būti vadai, tai yra 
pirmi pakišti galvas okupantų smū
giams, nežuvo vokiečių-rusų frontuo

se. O taip įvyko su daugeliu Latvijos 
ir Estijos tokio statuso vyrų. Rusai (tie
są sakant, ir visi kiti okupantai), oku
pavę kurį nors kraštą, nedelsdami im
davosi dviejų darbų: išgaudydavo ir iš
žudydavo tiek tikruosius, tiek ir me
namus pasipriešinimo vadus ir. antra, 
iš vietinių gyventojų pradėdavo kurti 
juos palaikančias struktūras, netgi ir 
ginkluotas. Nuo tokių tikslų Lietuvo
je rusų neatgrasė ir vieno iš Lietuvos 
budelių. 2N valdybos viršininko, vė
liau MGB ministro pavaduotojo pik. 
I.Počkajaus prieita išvada, kad. sunai
kinus kurios nors partizanų grupuo
tės štabą, tos vietos smulkūs partiza
nų būriai, likę be vadovybės kontro
lės, visuomet pasidarydavo agresyves
ni ir dažniau griebdavosi teroro.

O tuokart, 1957-aisiais, konfron
tacija su blatnaisiais baigėsi taikiai - 
tarp jų neatsirado norinčių žūti ir po 
gero pusvalandžio trukusios apgulties 
buvo susitarta, kad tas mūsų nelemtas 
Gudukas atsiprašysjų vadeivos ir taip 
konfliktas bus užbaigtas. Netrukus tą 
keistą režiminį lagerį uždarė, mus iš
skirstė po įvairius kitus lagerius.

Berijos ministras

Tai buvo labai suvargęs, nenusa
komo amžiaus žmogus, lageriuose, ko 
gero, sėdėjęs dar nuo prieškario lai
kų. Matyt, buvo kalinamas ir Šiaurės 
lageriuose, nes jam buvo amputuoti 
kojos ir rankos pirštai. Vaikščiojo sun
kiai, einant ant tos bepirštės kojos už
mautas batas dažnai apsisukdavo, 

i Kiekvieną rytą j is atklibikščiuodavo į
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sekciją ir itin šaižiu balsu sakydavo 
kalbą, kurią visuomet pradėdavo taip: 
„Aš, kaip Berijos ministras..Toliau 
paprastai jis kalbėdavo, jog valdžia nu
slėpė tikruosius L.Berijos planus-pa
leisti kolūkius, žmonėms duoti žemės 
bei laisvę. Nežinau, kiek jo kalba va
rijuodavo, nes aš, kaip ir kiti, niekada 
jos nesiklausydavau. Įsibėgėjęs kalbė
tojas paprastai būdavo nutildomas ba
to ar pliauskos smūgiu.

Šį „Berijos ministrą“ po 1957 m. 
vasaros streiko kartu su manimi išve
žė Į tą vadinamąjį režiminį, po to - į 
19-ąjį lagerį. Buvę šio lagerio krimi
naliniai nusikaltėliai „ministrą“ grei

tai atpratino sakyti kalbas, nes vos tik 
jis prasižiodavo, puldavo mušti. Tal
žydavo skaudžiai, pasimėgaudami. 
Žmogus, netekęs gyvenimo tikslo, gal 
padiktuoto apsidrumstusio proto, pra
dėjo nykti ir jį greitai priglaudė bevar
dis kalinių kapas. Kaip minėjau, stuk- 
teldavo jam ir politiniai kaliniai, ta
čiau po to, išpirkdami savo kaltę, be
sisukiojantį šalia siuntinių išdavimo 
punkto apdovanodavo kokiu nors ga
balėliu maisto. Pats jis su išorės pa
sauliu neturėjo jokių ryšių.

Šis suvargęs žmogus man įkūni
jo žmonių, ypač rusų, tikėjimo geru 
caru idėją. „Turėjo būti gerai padary-

Grupė „zekų“ ir jaunų lagerininku 1957 m. vasarų 7 - ajame lageryje. Stovi iš dešinės: 
a.a. Vytas Ščepanavičius iš Šiaulių, prieniškis Vytas Vaukala, telšiškis Petras 

Vaitėkėnas, kaunietis Algirdas Mackevičius; sėdi antras iš dešinės a.a. Jonas Burnys, 
trečias centre -Juozas Starkauskas. Sėdi pirmas iš kairės a. a. mokytojas Aleksas 

Ivanauskas iš Skaudvilės
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ta, bet valdžia viską sukeitė, sunaiki
no, nuslėpė“. Beje, L.Berijos užma
čios išlaikyti valdžią remiantis vadi
namųjų sąjunginių respublikų nacio
naliniais kadrais, kai kurie bandymai 
kolūkių atžvilgiu ir kiti jo veiksmai 
kelia įvairių klausimų. Ko vertas vien 
jo susitikimas Maskvoje su suimtu 
partizanų generolu Jonu Žemaičiu! 
Lietuvos kolonizatoriai rusai, jam 
trumpai valdant 1953 m. kovo - ba
landžio mėnesiais, krovėsi lagaminus, 
kai kurie spėjo net išvažiuoti. Manau, 
kad būtų buvę ryškių pokyčių. Tačiau 
negalima tikėti, kad toks patologiškas 
budelis, dvasinis ir fizinis iškrypėlis 
galėjo turėti ketinimų iš esmės pakeis
ti sistemą.

Nors užmuškit - 
nepasakysiu

Prieš pat 1957 m. vasaros strei
ką 7-ajame lageryje vyko kiti reikšmin
gi įvykiai, įelektrinę atmosferą. Svar
biausias iš jų - susidorojimas su kri
minaliniais nusikaltėliais.

To meto politinių kalinių lage
riuose buvo galima ne tik laisvai poli
tikuoti. bet ir būti ramiam dėl savo 
turto, kad ir nediduko. Paprastai ver
tingesni daiktai buvo laikomi vadina
mojoje „kaptiorkoje“, tokioje tarsi 
saugojimo kameroje, tačiau galėjai lai
kyti ir prie savęs, barake. Kur ką be- 
padėjai. galėjai būti tikras, kad ten ir 
rasi.

Tačiau vienu metu lageryje pra
sidėjo vagystės. Iš pradžių vagys lai
kėsi tokios taktikos - apvaginėjo tik 

j žydus (buvo jų nemaža, daugiausia žy- 
' du sionistų, grupė). Žydų pasiuntiniai 

atėjo pas mūsų vyrus ir kalbėjo maž
daug taip: .Jūs. lietuviai iš seno žino
mi kaip teisingi žmonės, padėkite, ap
ginkite mus“. Mūsiškiai žydus užjau
tė. bet nieko nedarė, nes ginant žydus 
būtų reikėję imtis itin brutalių veiks- 

i mų. Bet pasisekus apiplėšti žydus, va
gys įsidrąsino, manydami, kad visi yra 
bejėgiai žmogučiai, ir pradėjo vaginė
ti iš visų, tai pat ir iš zapadnikų, ir iš 
mūsiškių.

Vagių - nežinau, kokios rūšies: 
zakonnikų (besilaikančių griežtų va
gių įsakymų) ar šukų („kalių“, susi
tepusių bendravimu su lagerių admi
nistracija), mūsų lageryje tolydžio 
daugėjo, prieš pat streiką jų jau buvo 
apie 40-50. Susimetę į vieną baraką, 
jie ištisomis paromis lošė kortomis ir 
gėrė „čefyrą“. Matyt, kortų aistra juos 
ir pražudė, nes ji buvo beprotiška. Se
nų lagerininkų pasakojimu (tokių da
lykų jie prisižiūrėjo tada, kai politi
niai kaliniai ir kriminaliniai nusikal
tėliai buvo laikomi kartu), kartais bū
davo lošiama ir iš žmonių gyvybių: 
pralošęs turėdavo papjauti pirmą su
tiktą žmogų, pirmą sutiktą prižiūrė
toją ir pan. Kodėl tuos kriminalinius 
perkėlė į mūsų lagerį - neaišku. Spė
jimų galėjo būti įvairių - gal kažku
riame lageryje susipjovė kelios kali
nių grupuotės ir silpnesniąją teko iš
kelti. čekistai galėjo juos į lagerį, ku
ris gyveno itin ramiai, perkelti provo
kaciniais tikslais. Tokį spėjimą patvir
tintų tai, kad tų vagių mūsų lageryje 
nuolat daugėjo.
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Taigi jie siautėjo ir vogė tol, kol 
palietė ukrainiečius ir mūsiškius. 
Pykčio taurė buvo perpildyta ir vieną 
vakarą po darbo prasidėjo vagių, ku
rie nespėjo pabėgti i vachtą (sargybi
nę). egzekucija, kuri truko pusę nak
ties. Vagys buvo mušami baisiai, 
skausmingai ir kartu gana rafinuotai.

Stalino laikotarpio sovietiniuo
se lageriuose, tuose per jėgą suvarytų 
žmonių sambūriuose, kuriuose buvo 
kankinama ir badu, ir darbu, ir ne
žmoniškomis gyvenimo sąlygomis, 
buvo susiklosčiusi sava teisės sistema 
ir savos bausmės. Ypač negailestingai 
buvo naikinami vadinamieji beldikai. 
skunde savo likimo draugus operaty
vininkui - operai. Tiems skundikams 
neretai įvykdavo kas nors lemtinga - 
ant galvos nukrisdavo plyta, jie nuvirs
davo nuo pastolių ir pan. Pasitaikyda
vo ir parodomųjų bausmių - sienas 
kitas žuvo, įmestas į didžiulius ver
dančio vandens katilus ar supjautas į 
lentas, pririšus prie į gaterį leidžiamo 
rąsto. Arba įvykdavo kas nors pana
šaus, iš ko buvo galima spręsti, jog tai 
- mirties bausmė. Nubaustas būdavo 
ne tik išdavikas, nemažus išgyvenimus 
turėdavo patirti ir tie. kurie tą baus
mę įvykdydavo. Beje, dažnai su išda
viku pasiryžusioje susidoroti kalinių 
grupėje būdavo metami burtai, kas bus 
budelis ar budeliai.

Po Stalino mirties politinių ka
linių liko jau palyginti nedaug, gyve
nimo sąlygos sušvelnėjo ir tos baisios 
bausmės išnyko. Paprastai buvo žino
ma dauguma tų, kurie bendrauja su 
operų, su jais kaliniai beveik neben

draudavo. kartais vienas kitas karštes
nis tokiam tipui užvoždavo, tačiau jų 

j gyvybei niekas negrasino. Baisūs se
nesnių laikų mušimo įpročiai tarsi grį
žo. pradėjus susidoroti su vagimis.

Tą pavakarę ir naktį jie buvo mu
šami. po vieną du ištampyti po 20-30 
vyrų būrius. Apstoti ratu vagys be pa
sigailėjimo buvo tratinami kojų ir ran
kų smūgiais (kažkuriuo metu pakė
liau akis nuo ant žemės pargriauto va
gies ir šalia pamačiau baisios neapy
kantos perkreiptą veidą; tik po kurio 
laiko toje grimasų kaukėje atpažinau 
simpatišką, kultūringą estuką studen
tą ir tada pamaniau, jog. ko gero, ir 
mano veidas bus virtęs įniršio per
kreipta kauke).

Bet tie rankų ir kojų smūgiai bu
vo tik lengvas glostymas, palyginti su 
tolesniu kankinimu. Jo buvo griebta
si po to. kai nė vienas iš tų kelių de
šimčių vagių nepasakė, kur jie buvo 
paslėpę pavogtus daiktus (šie turėjo 
būti mūsų zonoje, nes vagys niekur ne
buvo vežami; už zonos jie galėjo būti 
spėję parduoti tik vieną kitą). Kanki
nama buvo taip: keturi vyrai paimda
vo pargriautą vagį už kojų ir rankų ir 
iškėlę į viršų smarkiai tėkšdavo nuga
ra į žemę. Po 4- 5 tokių tėškimų žmo
gus likdavo invalidas, maždaug po de
šimties jo laukdavo skausminga mir
tis. Taip mušant būdavo atkrečiami vi
daus organai, j ic pasislinkdavo iš savo 
vietų, bet ant kūno beveik nelikdavo 
jokių mušimo žymių.

Vagys gerai žinojo, ką reiškia toks 
mušimas, bet tik vienas iš jų - gal 16 
metų vaikinas - po kelinto metimo
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pasakė, jog jie vogtus daiktus yra pa
slėpę po vieno barako grindimis. Kiti 
pasirinko mirtį arba geriausiu atveju 
invalidumą iki mirties.

Tada pirmą kartą susvyravo ne be 
sovietinės ideologijos pagalbos įteig
tas įsitikinimas, kad tik aukštos idė
jos žmones įkvepia žygdarbiams. Da
bar, kilus islamiškojo fundamentaliz
mo bangai, jau gerai žinoma, kad ati
tinkamai auklėjant iš žmogaus galima 
sukurti bet ką - netgi ir gyvą bombą. 
Kaip dabartiniai fundamentalistai, pa
našiai jaunimą auklėjo irkomunistai 
bei fašistai, taip pat ir vagių bendrijos.

„Jei būtų buvusi 
ne rusiška...“

Įvairiai leisdavome sekmadie
nius - ilgiau pagulėdavome, skaityda
vome, lankydavome vienas kitą, rašy

davome laiškus, pavakare žaisdavome 
krepšinį ar tinklinį. Turėjome neblo
gą bibliotekėlę, kurioje buvo per šim
tą knygų. Beveik kiekvienas skaitan
tis prie savęs dar laikė po vieną kitą 
jam itin brangią knygą. Uždraustas 
knygas - tokias, kaip A.Šapokos re
daguotą „Lietuvos istoriją“, gaudavo
me su pakeistais knygos viršeliais ir iš 
naujo įrištas, nes Mordovijoje lietuviš
kai mokančio čekisto nebuvo, o rusai 
cenzoriai, perskaitę knygos gale rusiš
kai parašytą metriką, knygą atiduoda
vo. Buvo ir oficiali lagerio biblioteka, 
kurioje buvo rusų klasikų. Taigi kny
gų graužikai turėjo ką veikti. Rusai no
riai lošė domino, mūsiškiai prie jų kar
tais irgi prisidėdavo, bet dažniau žais
davo šaškėmis ar šachmatais. Didžiau
sias pastarojo žaidimo entuziastas bu
vo jau kelis kartus minėtas Aleksas. 
Turėjo jis ir daugiau interesų - mėgo

7 - ajame lageryje kaliniai žaisdavo krepšinį
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dainuoti, retkarčiais esant progai iš at
minties padeklamuodavo kokią po
emą ar didelio veikalo ištrauką. Be to, 
7-ajame lageryje jis dar globojo tokį 
partizaną Kastytį iš Žemaitijos (deja, 
neprisimenu jo pavardės). Kadangi 
Kastytis buvo beveik beraštis, tai daž
nai jam skaitydavo knygas. Beklausy
damas „Don Kichoto“, skaitomo vir
šutiniame naru aukšte, apačioje gulė
damas aš dažnai ir užmigdavau, o idal- 
go nuotykius tęsdavau sapne. Tas Kas
tytis buvo augęs tik su motina, vos pra
dėjęs vaikščioti ėmė tarnauti sveti
miems. Buvo vienas iš tų. kurie vėlų 
rudenį kojas sušildydavo tik karvės 
blyne. Vieno pokalbio metu kažkas 
Kastyčio paklausė, kodėl jis, toks var
go pelė, nuėjo partizanauti, o ne stri- 
bauti. Atsakymas buvo trumpas: .Jei 
ta nauja valdžia būtų buvusi lietuviš
ka, o ne rusiška, aš gal prie jos ir bū
čiau prisidėjęs“.

Pokario pasipriešinimą, perau
gusį į beveik 10 metų trukusį partiza
ninį karą, sukėlė sovietų įvykdyta Lie
tuvos okupacija. Pati sovietų valstybė 
buvo tik patogi širma iš tikro senąją 
carizmo kolonizacinę politiką tebe- 
tęsiančiam rusiškajam imperializmui. 
Sovietai tik dar pridėjo naujų priešta
ravimų tarp lietuvių ir okupantų, nes, 
vadovaudamiesi komunistiniais pos
tulatais. masiškai iš žmonių atiminė
jo šių užgyventą turtą; to nedarė, arba 
ribočiau darė, cariniai okupantai. Pa
sipriešinime okupantams dalyvavo vi
sų sluoksnių ir Įvairaus išsilavinimo 
žmonės. Toje kovoje socialiniai daly
kai buvo antraeiliai, juos partizanai 

buvo numatę spręsti, kai bus atgauta 
Nepriklausomybė.

Kai bandau atmintyje perkratyti 
savo lagerio draugų socialinę kilmę, 
atrodo, tarsi turtingiausi buvo mano 
tėvai - tarnautoja ir girininkas. Prie
nuose turėję dviaukštį medinį namą, 
kuris, beje, tuoj buvo nacionalizuotas. 
Buvo dar šiaulietis Jonas Galkauskas. 
kurio proseneliai Žemaitijoje buvo vi
dutinio dydžio bajorai, bet senelis, gy
dydamas džiova sergančius savo vai
kus. visus turtus buvo praradęs. Kiti - 
kilę daugiausia iš vidutinių valstiečių, 
tuo metu kolūkiečių, buvo ir vienas 
kitas darbininkų sūnus. Tokias mano 
išvadas pagrindžia ir pačių čekistų sta
tistika, pagal kurią tik 5-6 proc. pasi
priešinime dalyvavusių asmenų buvo 
kilę išvadinamųjų „priešiškų klasių“ 
- kapitalistų, dvarininkų, buožių. Pa
sipriešinimo pagrindą sudarė viduti
niai valstiečiai ir iš jų kilę inteligen
tai.

Aistis

Tas žmogus iš vidaus kalėjimo į 
7-ąjj lagerį buvo atvežtas keliems mė
nesiams. Po to jį, atsisakiusį dirbti 
(„esu politinis kalinys ir neprivalau 
prievarta dirbti“), vėl išvežė į uždarą, 
atrodo, Vladimiro kalėjimą. Nors ži
nojom jo vardą ir pavardę - Valdis la
mams. bet visi jį vadino Aisčiu. Kai 
kurie senieji lietuviai kaliniai jį paži
nojo dar iš senų laikų, gal todėl jis dau
giausia bendravo su mūsiškiais, o ne 
su latviais. Gerai kalbėjo lietuviškai.
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Antrajam pasauliniam karui bai
giantis, su tėvais buvo pasitraukęs į 
Vokietiją, ten studijavo kažkuriame 
universitete. Paakintas vieno latvių 
profesoriaus, grįžo į Latviją, turėda
mas misiją skleisti Lietuvos ir Latvi
jos vienybės idėją. Čekistai jį už tas 
idėjas greitai patupdė. Lietuvą ir Lat
viją ateityje jis matė kaip vieną federa
cinę respubliką. Apie tai visiems kal
bėjo, karštai tuo Įsitikinęs. Kai reikė
davo pasakyti savo tautybę, visuomet 
sakydavo „aistis“. Dėl to „aisčio“, ku
rio nebuvo čekistų popieriuose, turė
davo ir nemalonumų. Tokio tipo žmo
nėmis kaip Aistis ir gėriesi, ir šiurpi- 
niesi. Jauti, kaip jų valia ir ryžtas tarsi 
užsikerta, ir jie laikosi vieno nusista
tymo iki pat mirties.

Šiaip ar taip, jis darė įspūdį. Apie 
Baltijos šalių vienybę, bent man bū
nant lageriuose, kartkartėmis buvo 
diskutuojama. Nors lageriuose noriau 
ir nuoširdžiau bendravome su estu
kais, o ne su latviais, vienas kitas lat
vis ir be Aisčio buvo mums artimes
nis. Bene nuoširdžiausiai, būdamas 
19-ajame lageryje, daugiausia krimi
nalinių apsuptyje, bendravau su latvių 
poetu Rikmaniu. To lagerio juodoje 
bedugnėje jis, nuolat kalbantis su lat
viams būdingu sarkazmu, man buvo 
didelė vertybė, iš jo daug išgirdau apie 
latvių intelektualų gyvenimą (jo tėvas 
buvo tapybos profesorius, ilgai gyve
nęs Prancūzijoje).

Grįžęs iš lagerių ir dirbdamas 
treneriu, bandžiau šį tą nuveikti lat
vių ir lietuvių vienybės labui - ruoš- 
davome nemažai bendrų varžybų, 

kviesdavome į stovyklas. Tai tarsi pa
dėdavo atsiskirti nuo rusiškos „sovie
tinės liaudies“. Kartais tas bendravi
mas pavykdavo, bet neretai, ypač ben
draudamas su vyresniais latviais, jaus
davai. kad mūsų pastangos ne itin ver
tinamos. Jaunesni latviai gal ne taip iš 
aukšto žiūrėjo, bet senieji, bent tie, su 
kuriais man teko bendrauti, visuomet 
sugebėdavo kaip nors parodyti tikrą 
ar tariamą savo pranašumą. Manau, 
kad tai padarinys tų laikų, kai prieš
karyje ir dar anksčiau stambiuose lat
vių ūkiuose dirbo tūkstančiai samdi
nių iš Lietuvos, o jie, kaip ir dauguma 
samdinių, dirbdami per daug neper
sistengdavo.

Vieni iš mūsų ugdyti vokiškos 
tvarkos ir protestantiško saikingumo, 
antri - lenkiško nenuoseklumo ir pa
sikliovimo likimu, mes, matyt, psicho
logiškai sunkiai galime sutapti. Atga
vus nepriklausomybę, valdžios lygme
niu tarsi ir yra šis tas daroma kuriant 
Baltijos šalių vienybę, bet žmonių tai 
lyg ir neliečia. Manau, negerą vaidme
nį atlieka ir mūsų žiniasklaida, kuri 
neretai kad ir menkučius mūsų šalių 
nesutarimus labai išpučia. Praranda
me ir tas gijas, kurios mus jungė išsi
vaduojant iš sovietinės okupacijos. Be 
abejo, daug ką pakoreguos įstojimas į 
Europos Sąjungą, bet buvimas šalia 
itin draugiškos ir giminingos tautos, 
manau, būtų didelis turtas. O tokių 
Aisčių man daugiau neteko sutikti.

Tęsinys 
kitame numeryje
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„Tauro“ apygardos 
partizanų 

slapyvardžių kilmė

1944 metų vasarą, prasidėjus po
kario ginkluotai rezistencijai, pirmieji 
partizanai slapyvardžių neturėjo. 1945 
m. laisvės kovotojai suskubo rinktis sla
pyvardžius. Svarbiausias pasirinkimo 
kriterijus buvo slapyvardžio ir pavar
dės neatitikimas, tačiau vieningos nuo
monės dėl pasirinkimo kriterijaus ne
buvo. Yra žinoma, kad „Dainavos“ 
apygardos partizanas nuo Druskinin
kų Antanas Suraučius-Paberžis/Tauras 
siūlė atsisakyti akivaizdžių slapyvar
džių, tiksliau, slapyvardžiu pasirinkti 
kitą pavardę. Tačiau nugalėjo roman
tiškesnė tendencija, ir rezistentai tapo 
Sakalais, Ramunėmis, Žvalgais...

Naujokai slapyvardžius gaudavo 
duodami partizano priesaiką. Daž
niausiai tai buvo lengvai suprantami, 
kovos pobūdį atitinkantys slapyvar
džiai: Naktinis, Miškinis, Slapukas, 
Šaulys, Klajūnas ir 1.1. Tiesa, būdavo 
vardų ir su gilesne prasme. Pavyzdžiui, 
GVR kovotoją Gintautą draugai šau
kė Kengūre iš Amerikos, partizanas 
P.Naikelis nuo Kazlų Rūdos vadinosi 

Pupų Dėde, o vienas išdavikas - Ak
meniniu Stasiu. Galima daryti prie
laidą, kad minėti slapyvardžiai - bu
vusios pravardės. Vis dėlto dažniau
siai laisvės kovotojai pasivadindavo 
skambiais taurumo, jėgos atspalvį tu
rinčiais vardais.

Vienas iš šio teksto autorių Jus
tinas Sajauskas, dirbdamas „Tauro“ 
apygardos partizanų muziejuje, suda
rė „Tauro“ apygardos partizanų sla
pyvardžių žodyną (rankraštis). Žo
dyne yra 3370 pozicijų, kurios lei
džia daryti apibendrinimus. Taigi 
mėgstamiausi Tauro apygardos par
tizanų slapyvardžiai buvo šie: Saka- 
las-41 (identifikuotas) vardas, Žai
bas - 39, Beržas arba Berželis - 39, 
Aras - 36; kiti dažnai naudoti slapy
vardžiai buvo Jaunius, Jaunutis, 
Ąžuolas, Šarūnas, Perkūnas, Balan
dis ir t.t.

Toliau straipsnyje bus aptarti 
„Tauro“ apygardos partizanų slapy
vardžių kilmės klausimai, jų pasirin
kimo motyvai. Čia pateikiama infor-

66 Į LAISVĘ • balandis /2003

68



Praeitis ir dabartis

macija gauta per interviu, J.Sajauskui 
bendraujant su buvusiais ryšininkais, 
partizanais bei jų artimaisiais. At
kreiptinas dėmesys, kad slapyvardžių 
pasirinkimo motyvai yra įvairūs ir 
Įdomūs. Kiekvienas pasirinkimo at
vejis yra unikalus, turintis savo istori
ją, tačiau galima išskirti bendras ten
dencijas. Tuo tikslu slapyvardžius su
skirstame Į grupes, nusakančias sla
pyvardžio ištakas.

Slapyvardžiai - tikrieji vardai. 
Kai kurie „Tauro“ apygardos partiza
nai, ieškodami sau tinkamo slapyvar
džio, pasirinko paprasčiausią būdą - 
antai K.Stačioko, G.Tamaliūno slapy
vardžiai buvo tikrieji jų vardai - Kle
mensas ir Gediminas. Albinas Stebu- 
liauskas slapyvardžiu pasirinko ant
rąją savo vardo dali - Binas. Pasak 
partizanės V.Pušinskaitės, apygardos 
vadas Z.Drunga slapyvardžiu pasirin
ko savo antrąjį vardą: Jonas, o kadan
gi rinkosi per Mykolines, pridėjęs ar- 
kangelo vardą tapo Mykolu Jonu.

Artimųjų vardai. Kai kurie par
tizanai slapyvardžiais pasirinkdavo 
draugų, giminaičių vardus. J.Simana- 
vičius-Smauglys pasirinko žuvusio 
draugo Jono Olekos slapyvardį, o 
K.Savičius-Uranas - žuvusio brolio 
vardą. Jurgis Krikščiūnas, J.Lukšos 
pusbrolis, pasivadino mažamečio se
sers sūnaus Rimvydo vardu.

Literatūrinių personažų var
dai. Kai kurie „Tauro“ apygardos par
tizanai pasirinko literatūrinius slapy
vardžius. Štai J.Medelis-Atas ir 
S.Melnykas-Portas pasivadino 

A.Diuma herojų vardais. Tuo pačiu 
keliu nuėjo A.Povilaitis-Abneris bei 
V.Arlauskas-Virpša, pasirinkę pa
mėgtų romanų herojų vardus. „Tau
ro“ apygardos įkūrėjas kun. A.Ylius 
pasivadino Vilku legendinio Gele
žinio vilko garbei.

Mitologiniai vardai. Atskirą 
grupę sudaro mitologinių asmenybių 
vardais pasivadinę laisvės kovotojai. 
Buvęs klierikas iš Pasvalio J.Ceponis 
tapo Vaidevučiu, „Tauro“ apygardos 
štabo darbuotoja J.Petriulionytė - 
Vaidilute, partizanas VTunaitis iš Sin
tautų valsčiaus - Patrimpu, A.Navic- 
kas bei A.MatuIevičius - Perkūnais. 
A.Matusevičius pasirinko Neptūno 
vardą, o paskutinis su ginklu rankose 
žuvęs „Tauro“ apygardos partizanas 
Justinas Balčius - Plutono.

Žymių asmenybių vardai. Pau
lių partizanui J.Kasparavičiui patiko 
kompozitoriaus Štrauso muzika, to
dėl jis prisiėmė garsaus muziko pa
vardę, tačiau draugams suprantames
nis buvo Strausas - taip jį ir šaukė. 
Partizanas VKaralius pasivadino Vie
tinės rinktinės vado gen. Plechavi
čiaus pavarde. V.Kazla - Musoliniu, 
J.Šiugždinis - Hitleriu, o GVR ko
votojas V.Senkus - Leninu, mat bū
damas plikas ir tiesios nosies šiek tiek 
priminė revoliucijos vadą.

Stiprų humoro jausmą turėjo 
partizanas J.Vaičiulaitis ir buvęs Sim
no policininkas S.Žaliauskas - jie pa
sivadino Stalinais. Šypseną kelia sau
gumietis, kuriam neišvengiamai rei
kėjo ištarti ar parašyti šventvagišką žo
džių derinį „bandit Stalin“.
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Priešingos lyties vardai. Konspi
racijos sumetimais vyrai kartais pasi
rinkdavo moterišką slapyvardį, o mo
terys - vyrišką: Antanas Romanskis 
vadinosi Rozalyte, Rozalija, Jonas Si
dabrą- Brangute, o 1947 m. gruodžio 
31d. Varniuose po atkaklios kovos žu
vęs nežinomas partizanas - Maryte. 
GVR ryšininkė Monika Marčiulynai- 
tė buvo pasirinkusi Nykštuko slapy
vardį.

Vietovardžiai. Vietovardžiai 
tapdavo slapyvardžiais, kai partizanai 
pasirinkdavo gimtosios vietos vardą. 
Rezistentas J.Katalynas išėjo kovoti 
iš Ūdrijos ir tapo Ūdra, Žuvinto palių 
partizanas V.Kubertavičius pasivadi
no Vidupaliu, o S.Maurukas iš Rin- 
govėlės kaimo nuo Amalvos palių ta
po Ringūnu.

Mėnesių pavadinimai. Mėnesių 
pavadinimus slapyvardžiais laisvės 
kovotojai dažniausiai pasirinkdavo, 
norėdami įamžinti svarbų savo gyve
nimo įvykį, atsitikusį tam tikrą mėne
sį. Rezistentai A.Banislauskas tapo 
Gegužiu, o K.Lapinskas - Birželiu, nes 
tais mėnesiais pradėjo partizanauti. 
J.Stačiokas tapo Kovu, nes, nesuda
rius baudžiamosios bylos, iš darbų an
glių kasyklose grįžo į Lietuvą kovo mė
nesį. „Birutės“ rinktinės štabo darbuo
tojas J.Čižeika slapyvardį keitė kas 
mėnesį: koks mėnuo, toks ir vardas. 
(Tiesa, J.Čižeika turėjo ir nuolatinį sla
pyvardį-Stepas.)

Paukščių vardai. Dauguma Lie
tuvos-Lenkijos pasienyje esančio 
Rūdninkų kaimo partizanų pasirin
ko paukščių vardus: P.Alenskas tapo 

Pempe, P.Misiukevičius - Strazdu, 
B.Rutkauskas - Apuoku, A.Sniževi- 
čius - Ereliu, G.Lastauskas - Gar
niu.

Slapyvardžiai, kilę iš patirties 
kariuomenėje. Rezistentas K.Černe- 
vičius į tarnybą sovietų kariuomenė
je išėjo priverstinai. Jis pateko į dali
nį, sprogdinantį uolas. Vieno sprog
dinimo metu iš 100 kareivių žuvo 98. 
K.Černevičius išliko gyvas, grįžo į 

| Lietuvą, tapo partizanu ir žuvusio bū
rio atminimui pasivadino Šimtinin
ku.

Su kariuomene susijęs ir kito 
„Tauro“ apygardos partizano - Tito 
-slapyvardžio atsiradimas. Karo me
tu, tarnaudamas vokiečių kariuome
nės dalinyje, busimasis rezistentas 
buvo nusiųstas į Jugoslaviją su užduo
timi suimti komunistų lyderį Titą. 
Dėl šios priežasties pats buvo pra
mintas Titu. Buvęs ulonas J.Karalius- 
Giunteris panoro turėti numylėto 
žirgo vardą. K.Kubilinsko nušautas 
partizanas B.Labenskas-Kariūnas bu
vo baigęs Kauno karo mokyklą, P.Aš- 
montas-Sargas karo metais sargavo 
kalėjime, o V.Sinkevičius-Bėgūnas 
toks tapo pabėgęs nuo jį tardžiusių 
saugumiečių. P.Seredas-Stribukas 
prieš tapdamas partizanu buvo „liau
dies gynėju“, J.Bendoraitis-Staršina 
Raudonojoje armijoje, iš kurios pa
bėgo į partizanus, nešiojo viršilos ant
siuvus. „Dainavos“ apygardos parti
zanas Duliūnas pasivadino Laimučiu 
po to, kai buvo sužeistas j koją, bet 
kulka neužkliudė kišenėje buvusios 
granatos.
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Slapyvardžiai, susiję su aviaci
ja. Buvę lakūnai K.Liaukus ir J.Bulo
ta pasivadino garsaus lėktuvų kon
struktoriaus A.Gustaičio sukonstruo
to lėktuvo vardu - Anbo. Vokietis 
H.Greseris skraidė lėktuvu „Storch" 
-garnys. Tapęs Suvalkijos partizanu 
iki žūties jis vadinosi Garniu.

Slapyvardžiai, susiję su gyveni
miška istorija. Juozo Lukšos brolis 
Jurgis gavo Piršlio slapyvardi. Mat. 
slapstydamasis pas tolimą giminaitę, 
mėgino pamokyti kitą šeimininkų Įna
mi. tačiau pastarajam mokslai nerū
pėjo. „Aš tau piršliu galiu pabūt, koki 
nors draugą pripiršt“. - kartą netekęs 
kantrybės pasiūlė ..mokytojas". Taip 
rezistentas ir liko Piršliu (epizodą ap
rašiusi rašytoja A.Garmutė).

„Varge, vargeli mano... Rupūže, 
tai vargas!" - mėgo skųstis vienas Bal
bieriškio apylinkių partizanas, todėl 
draugai jį praminė Vargu.

Ypatybės, padiktavusios slapy
vardžius. Štabo darbuotojas M.Žilio- 
nis tapo Plunksna dėl to. kad daug ra
šė. o girininkas V.Scnavaitis - Žalia- 
vclniu dėl savo uniformos spalvos. 
J.Armonaitis. mėgęs lošti kortomis, 
pasivadino Trupiu, nes ..triupas" (ko
ziris) yra aukščiausia korta. J.Kubi
lius tapo Pele dėl savo taiklumo: pis
toletu nušovė bėgančią pelę. B.Alek- 
sandravičius dėl vikrumo tapo Vijur
ku. o KJankauskas dėl tos pačios prie
žasties tapo Vikeriu. P.Zalieckas Da
giliu tapo todėl, kad nuolat švilpavo 
ar dainavo.

Dažnai miško vyrai slapyvar
džiuose „užšifruodavo" savo fizinius 

trūkumus ar pranašumus. Smulkaus 
sudėjimo, mažo ūgio partizanas iš 
Dzūkijos tapo Aukštuoliu, o tylenis 
jo draugas - Baikininku. Šiai grupei 
priskirtinas ir 216 cm ūgio K.Pyp- 
lys. kurį laiką vadinęsis Mažyliu. Dėl 
žemo ūgio P.Gumauskas tapo Pipi
ru. V.Šeškevičius - Mažyčiu, o S.Ru- 
dzevičius. kuris buvo ne tik žemo 
ūgio, bet ir apkūnus, pasivadino Že
mučiu.

Šviesiaplaukis garbanius B.Šiup- 
šinskas virto Linu, o tamsiaplaukis 
L. Ramanauskas - Varnu. Rudabarz
dis J.Kazakevičius pasivadino Lieps- 
nabarzdžiu. o J.Daniscvičius dėl veš
lių žandenų ir ilgų garbanų - Gorila. 
A.Kercvičius ir D.Leonavičius Mėnu
liais tapo taip pat dėl savo išvaizdos: 
vienas buvo plikas, antram veidą dar
kė tamsi apvali dėmė. Partizano An- 
dzclio viena akis buvo primerkta lyg 
medžiotojo prieš šūvį, tad jis ir pasi
vadino Medžiotoju

„Tauro“ apy gardos vadas A. Bal
tūsis-Žvejys slapyvardžiu įamžino sa
vo jaunystės pomėgį žvejoti. Partiza
nė Šalaševičiūtė pasivadino Našlaite, 
nes augo pas pamotę, su kuria nesuta
rė. J.Lajus tapo Litu, nes buvo kaimo 
muzikantas, o muzikantai be lito ne- 
įleisdavo vestuvininkų į kiemą. (Ko
dėl Litu pasivadino paskutinis Pietų 
Lietuvos srities vadas S.Staniškis, 
straipsnio autoriams nėra žinoma.) 
V.Čioderis mėgo cirką, buvo pramo
kęs vaikščioti lynu ir ryti ugnį, todėl 
tapęs partizanu pasirinko vieno tuo 
metu žinomo Lietuvos cirkininko 
pseudonimą - Magas.
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Žinoma nemažai partizanų, pa
sivadinusių Tarzano vardu. 1950 m. 
Lietuvoje buvo rodomas filmas pagal 
to paties pavadinimo Berouzo roma
ną. Tikriausiai jaunus vyrus sužavėjo 
atletiško kūno sudėjimo, vikrus ir lais
vas džiunglių gyventojas.

Kitas galimas tam tikros dalies 
slapyvardžių grupavimo būdas yra su
sijęs su dviem ar daugiau asmenų, tu
rėjusių giminingus slapyvardžius.

Slapyvardžiai - antrosios šei
mos pavardės. Dažnai pasitaikyda
vo, kad į rezistencinę veiklą Įsitrauk
davo keli šeimos nariai. Tokiu atveju 
sutuoktinių slapyvardžiai dažniausiai 
buvo vienos šaknies. Antai Kazlų Rū
dos apylinkių kovotojas J.Rimša pa
sivadino Varnu, o jo žmona Monika 
-Varniene. „Žalgirio“ rinktinės va
das tapo Tigru, jo žmona - Tigriene 
arba Tigro žmona, V.Surkus iš Jankų 
valsčiaus - Senis, jo žmona Ona - Se
nė.

Grupiniai slapyvardžiai. Sa
vaip įdomūs grupiniai slapyvardžiai, 
kuriuos pasirinkdavo draugai arba ar
timi giminės. Nuo paprastų slapyvar
džių jie skyrėsi tuo, kad buvo derina
mi ne prie partizanų būdo ar išvaiz
dos, o prie kito asmens slapyvardžio, 
pavyzdžiui, partizanas S.Mačiūta pa
sivadino Vaidila, o S.Mačiūtaitė - 
Vaidilute. Broliai Paškai iš Jankų 
valsčiaus tapo vienas Ulonu, kitas- 
Gusaru. Kartu vaikščioję ir kartu žu
vę draugai A.Jankaitis ir VButana - 
atitinkamai Meška ir Lokiu. Pana
šiai pasielgė ir broliai Augustinavi- 
čiai-Dženkauskai iš Ožkasvilių, vie

nas tapo Perkūnu, antras - Griaus
mu.

Broliai Štreimikai pasidalijo gar
saus JAV boksininko, lietuvio emig
ranto J.Šarkio-Žukausko pavardę. 
Vienas ėmė vadintis Šarkiu, kitas - 
Žukauskiu. Broliai Sasnauskai pana
šiai „išnarstė“ Amerikos atradėjo var
dą: Kristupas ir Kolumbas. O štai 
broliai Račiai iš Reketijos kaimo vir
to medžiais - Klevu, Ąžuolu, Beržu 
ir Topoliu.

Straipsnyje aptarta tik dalies 
partizanų slapyvardžių etimologija. 
Toliau tyrinėjant sąrašas plėsis. Ta
čiau ir iš to, ką žinome, galima pada
ryti paprastą išvadą: Lietuvos parti
zanai buvo žemiški ir žmogiški, o pa
sirinkti slapyvardžiai dažnu atveju at
spindėjo jų būdą, interesus ar pomė
gius. Deja, džiaugsmas dėl vykusiai 
pasirinkto slapyvardžio dažnai būda
vo trumpas.

Justinas Sajauskas
„ Tauro “ apygardos partizanų ir 

tremties muziejaus vedėjas
Marijampolė

Nora Pileičikienė
Lietuvos ir užsienio lietuvių 

rezistencijos tyrimų centro vedėja

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
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Juozas Keliuotis - kalinys

Viktoras Alekna

Nors Juozas Keliuotis sovietinės 
okupacijos pradžioje paskutiniame 
„Naujosios Romuvos“ numeryje ir iš
spausdino straipsni _Į naująjį dinamiz
mą", kuriame lyg ir palankiai senino 
okupantus Lietuvoje, bet vėlesni Įvy
kiai nuvylė ir entuziastą J.Kcliuotį. 
1944 metais bolševikams Lietuvon su
grįžus ir Keliuočiui aiškiai pasakius, 
kad jis nereikalingas Lietuvoje. 1945 
m. pradžioje jis jau ėmė bendrauti su 
pogrindininkais - laisvės kovotojais. 
Net pradėjo redaguoti pogrindinės or
ganizacijos ..Lietuvos išlaisvinimo ta
ryba“ (LIT) pradėtą leisti laikraštėlį 
.Aušra“. Rengiant trečiąjį numerį, or
ganizacija sovietinių saugumiečių bu
vo susekta, dauguma jos narių paso
dinta į kalėjimą, kartu su jais ir J.Ke
liuotis. Net 12 organizacijos narių bu
vo suimta 1945 m. balandžio mėn„ o 
jų teismas įvyko tų pačių metų rugsė
jo 25-26 d. Tada J.Keliuotis buvo nu- ! 
baustas labai švelnia bausme - vos tre
jiems metams lagerio, bet jam ir tų tre
jų nereikėjo sėdėti: buvo pritaikyta 
amnestija 1947 m. jis grįžo i Lietuvą 
bet čia sovietinė valdžia jo nelaukė, 
darbo nedavė. J.Keliuotis pragyveni
mo šaltinio neturėjo ir buvo išlaiko

mas per gerų žmonių malonę. Vis ra
šė romanus, dramas, vertė iš kitų kal
bu. Parašė ir lagerio atsiminimą ku
rktos pavadino -Dangus nusidažė rau
donai“. Juos pavyko išsiųsti į Ameri
ką. ir tenykščiai lietuviai atsiminimus 
išspausdino tik 1987 metais, jau po jų 
autoriaus mirties.

J.Keliuotis buvo nuolat sekamas 
sovietinių saugumiečių. 1952 m. sau
sio 28 d. jo gyvenamojoje vietoje Vil
niuje buvo padaryta krata, kuri truko 
net tris su puse valandos. Buvo paim
ta daugy bė rankraščių, o jų autorius 
suimtas ir 1952 m. balandžio 14 d. 
nuteistas 25 metams pataisomųjų dar
bų lagerio ir penkerius metus gyventi 
be teisės grįžti į Lietuvą Bet jam ir vėl 
pasisekė: mirė Stalinas. Netrukus 
J.Keliuočiui bausmė buvo sutrumpin
ta iki dešimties metų, o 1956 m. so
vietinis Aukščiausiasis Teismas per
žiūrėjo jo bylą ir tų pačių metų rug
pjūčio 8 d. išleido iš lagerio. Jam net 
buvo leista grįžti į Lietuvą

Ką jis matė ir patyrė per šiuos 
ketverius metus, kol kas niekur nepa
skelbta. Bet jo by loje yra įvairių lietu
vių veikėjų prašymų išleisti Keliuotį 
iš lagerio, nes jis esąs tikras tarybinis
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žmogus. Rašė ir prašė Kipras Petraus
kas, Antanas Vienuolis-Žukauskas, 
Antanas Purenąs, Justinas Vienožins
kis ir kiti, o Vytautas Sirijos Gira štai 
ką parašė: „Juozą Keliuotį, Jono sūnų, 
žinau dar iš buržuazinės Lietuvos lai
kų. Jis buvo „Naujosios Romuvos“ 
žurnalo redaktorius-leidėjas. Savo pa
žiūromis ir pasaulėžiūra būdamas ar
timas vadinamiesiems „pažangiems 
katalikams“, Keliuotis ir asmeniniame 
gyvenime, ir kaip žurnalistas buvo toli 
nuo reakcinių katalikų veikėjų, laikėsi 
pažangių socialinių santykių pažiūrų. 
Klerikalai jo nemėgo, o visas būrys 
žmonių, tolimų nuo katalikų sluoks
nių, bendradarbiavo žurnale, kuris 
jiems rodėsi kaip sąlygiškai laisvo žo
džio atstovas ir tinkama tribūna reikš
ti savo mintis.

Fašizmui ir hitlerizmui Keliuotis ir 
jo laikraštis buvo griežtai priešiškas.

Todėl nieko stebėtina nebuvo, 
kad J.J. Keliuotis 1940 m., atėjus so
vietų valdžiai, įsijungė į naująjį gyveni
mą, kaip ir dauguma katalikų, tolimų 
nuo fašizmo, reakcingumo ir klerika
lizmo.

Vokiečių okupacijos metais 
J.J.Keliuotis, nors ir buvo „Kūrybos“ 

žurnalo redaktorius, laikėsi labai san
tūriai, stengėsi susilaikyti nuo vokiškos 
didybės garbinimo; kiek man žinoma, 
vokiečiai redaktoriumi  jo netvirtino, ir 
tik keturi numeriai išėjo su jo parašu.

Vokiečių okupacijos metais 
J.J.Keliuotisgerai elgėsi su „kairiojo“, 
„bolševikinio“sluoksnio kolegomis, - 
irsti tais, kurie suspėjo pasitraukti į Są
jungos gilumą, irsti tais, kurie liko oku
puotoje teritorijoje, taigi irsti manimi, 
su rašytoju Juliumi Būtėnu, Antano, ir 
su kitais.

Išvijus vokiečius man teko susi
tikti su Keliuočiu ir aš visada mačiau, 
girdėjau ir jaučiau jo ryžtą kartu su vi
sais darbo liaudies žmonėmis darbuo
tis naujos socialistinės Lietuvos labui, 
negirdėjau nei jo ironiško pasišaipymo, 
nei šalto abejingumo, nei nepritarimo.

Aš manau, kad J.J.Keliuočiui rei
kia leisti, atsižvelgiant į silpną jo svei
katą, vėl įsijungti į naują socialistinį 
darbą sovietinės Lietuvos labui. Tai įlie
tų į jo ligų nukamuotą organizmą nau
jos energijos, o mūsų respublikai, jos 
spaudai duotų prityrusį ir kūrybingą 
darbuotoją.

VSirijos Gira, rašytojas, gydytojas
(Veista iš rusų kalbos)
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Rašydami tokius ir panašius laiš
kus Aukščiausiajam Teismui, tie ži
nomi sovietinės Lietuvos kultūros at
stovai manė, kad jie taip padės išeiti 
Keliuočiui iš lagerio. Ir pats Kcliuo- 
tis jau išėjęs rašė, kad tai padėję, o la
biausiai jis esąs dėkingas sovietų rašy
tojui Iljai Erenburgui. Tačiau iš tikrų
jų tie raštai rašteliai Aukščiausiajam 
Teismui nieko nereiškė: Sovietų Są
jungoje po dvidešimtojo komunistų 
partijos suvažiavimo milijonams žmo
nių buvo atidaryti lagerių vartai. o tarp 
išeinančiųjų buvo ir J.Keliuotis. Apie 
savo laikyseną paskutiniais metais la
geryje šiek tiek pasakoja jis pats laiš
kuose, kurių keletas pakliuvo į mano 
rankas per mokslinę konferenciją Ro
kiškyje 2002 m. rugsėjo 20 d.

1955 11 2
Brangioji Aldona*, 
Visa širdimi sveikinu Tavo mo-

tūlę. Tave, Antaniuką. Alfonsą ir Ger- 
mutą. linkėdamas Jums visiems svei
katos ir šviesios laimės.

Aš dar laikaus, tik liūdnas, kad 
manęs neamnestavo, kai dauguma ma
no tautiečių ir draugų grįžo į namus. 
Bet dabar iš naujo peržiūri mano bylą 
ir aš tikiuos, kad ir mane neužilgo pa
leis į namus.

Dabar mane perkėlė Į naują vie
tovę. kur gyvenimo sąlygos žymiai 
sunkesnės. Viename kambaryje gyve
name 70 asmenų. Tamsu, banku, ankš
ta ir triukšminga. Bet pasiryžęs ligi 
paskutiniųjų kovoti už savo gyvybę. 
Dirbti nereikia, nes esu silpnas.

Labai prašau atsiųsti siuntinį.

* Aldona Bitinairė - 
Juozo Keliuočio seserėčia. Atvirlaiikis, siųstas į Lietuvą Aldonai Bitinaitei
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džio mėn.). Prašau atsiųsti riebalų 
(sviesto ar lašinių), medaus, dešros ar 
skilandžio, svogūnų. Taip pat labai 
prašau įdėti pinigų, truputį daugiau. 
Už pinigus čia galima pirkti pieno, 
margarino, kombinžiro, saldainių ir 
rūkalų. O aš kaip nedirbantis negau
nu nei pinigų, nei drabužių. Dirban
tieji uždirba po 200-800 rublių. Gal 
daugiau nereikės siųsti, nes tikiuos, 
kad ir mane neužilgo paleis į namus.

Parašyk plačiau, kaip gyvenate, 
ką veikiate, kokia Motutės sveikata, 
kaip gyvuoja Alfonsas, koks pas Jus 
dabar gyvenimas.

Labai esu pasiilgęs savo tėviškės, 
kurią dabar matau tik sapnuose ir sva
jonėse.

Visus karštai bučiuoju.
Viso geriausio.

Jūsų Juozas 
Mano dabartinis adresas: 
Molotovskaja oblastj 
Čerdynskij rajon 
p/o Kolčiug 
p/ja A.M.244/2 - „3“ 
Keliuotis Juozas Jono

1956.II.8.
Brangioji Aldona,
Labai dėkoju už abu laiškus (pas

kutinis 1956.1.6) ir mielus linkėjimus. 
Džiaugiuos, kad Jūs visi sveiki ir tiki
te ateitimi.

Širdingiausiai dėkoju už siunti
nį, kurį visą gavau drauge su 35 rb. 
Dabar viskuo aprūpintas: maistu ir pi
nigais. Šiomis dienomis gavau dar 
siuntinį iš Kauno. Gavau dar praneši
mą iš Jono, kad ir jis išsiuntęs man 

siuntinį. Taigi dabar aš aprūpintas il
gesniam laikui. Tad kol kas siuntiniais 
nebesirūpinkite, kol aš vėl jų nepapra
šysiu. O gal jau ir visiškai nebereikės. 
Dabar Lietuvos teismas peržiūrėjo 
mano bylą ir 10 metų sumažino man 
bausmę. Bet liko dar 15 metų. Dabar 
mano bylą peržiūrės Aukščiausiasis 
Teismas Maskvoje. Gal jis visiškai ma
ne paleis. Daug kas ėmė rūpintis ma
no likimu.

Na, viso geriausio. Bučiuoju vi
sus. Kitą kartą parašysiu daugiau.

Jūsų Juozas -

1956 04 08.
Brangioji Adele**,
rašau Tau vėl iš naujos vietos. 

Dabar aš sėdžiu mažyčiame namely. 
Pro taip pat mažytį langelį matau be
galinius sniego plotus, beribes girias 
ir kietai storų ledų sukaustytą Jazbos 
upę. Aš vienas, visiškai vienas saugau 
sandėlius, prikrautus kažkokių gėry
bių, ir atsakinėju į telefoną, kuris ka
bo čia pat prie mano galvos. Šviečia 
ryški saulė - ir sniegas lyg pradeda nuo 
jos tirpti. Tur būt ir čia greit bus pava
saris, prasidės potvynis, mano namelį 
apsems vanduo - ir teks valtyje saugo
ti svetimą turtą. Šiame namely kasdien 
budžiu po 12 valandų, vakarais einu į 
„namus“, į tremtinių kaimą, ten turiu 
irgi mažytį kambarėlį, kuriame nak
timis miegu. Dabar aš pusiau laisvas, 
kaip žinai, man numetėjau 15 metų 
bausmės, 10 metų dar liko, iš jų 4 me-

** Adelė Keliuotytė - jaunesnioji J.Ke- 
liuočio sesuo (1905-1993).
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tus jau iškalėjau, dar liko 6 metai. Tad 
dabar laiko lengvesniame režime, 300 
kilometrų sunkvežimiu, o paskui trak
torium atvežė į naują vietą. Čia jau nie
kas su šautuvu paskui nesekioja. net 
man pačiam žada duoti šautuvą gintis 
nuo vilkų, meškų ir plėšikų. Bet jau 
pats turiu sau užsidirbti duoną, pats 
turiu daug naujų rūpesčių, nes beveik 
nieko savo neturėjau, o dabar reika
linga įsigyti ir baltiniai, ir viršutiniai 
rūbai, ir batai, ir laikrodis, ir skrybė
lė, ir peilis, ir skustuvas, ir muilas, ir 
indas valgiui virti, ir puodelis, ir 
šaukštas, ir šukos... Atvežė ir paliko 
be nieko ir gyvenk kaip išmanai. Pra
džioj labai sunku, bet džiugu, kad lais
vai galiu vaikščioti. Siuntinių daugiau 
nebereikės ir jų nesiųskite: maisto čia 
yra ir man užteks. Reikia tik pinigų, 
kurių aš dar neturiu. Pinigai reikalin
gi ir maistui pirkti, ir drabužiams Įsi
gyti, ir indams. Vėliau aš jų uždirbsiu, 
bet pradžioj neišmanau, kaip pradėti 
gyventi. Tad paprašyk Alfonsą, kad jis 
ar Tavo ar savo vardu, ar kieno dar 
kito atsiųstų pinigų, pav., kelius šim
tus rublių. Dabar aš pinigus kaip „lais
vas“ pilietis galėsiu gauti pašto per
laida ir juos man išmokės. Tik norė
čiau jų gauti kaip galima greičiau, nes 
be jų labai sunku. Štai reikia duonos 
atsiriekti - turiu bėgti į kitą namą pei
lio pasiskolinti. Nueinu Į pirtį - netu
riu muilo. Užaugo barzda - neturiu 
skustuvo kuo nusiskusti. Reikia keis
ti baltinius, neturiu kitos poros balti
nių. O juk dar kasdien reikia maisto 
pirkti. Kai gausiu pinigų, bus geriau. 
Čia vasarą daug įvairiausios žuvies, ga- i

i lesiu prisigaudyti ir ungurių, ir vėžių, 
ir ešerių ir k. Čia daug uogų, juodųjų 
ir raudonųj ų serbentų pilni miškai, yra 
dar ir mėlynių, ir žemuogių, ir bruk
nių. ir spanguolių. Netrūksta ir gry
bų. Tad vasarą pakaks gamtos gėrybių. 
Bet dabar tai nelengva. O greit ir vi
siškai paleis į namus, nes mano bylą 
iš naujo svarstys dar Aukščiausiasis 
Teismas Maskvoje.

Jūsų siuntini gavau prieš kokius 
2 mėnesius, juo dar ir palaikau savo 
gyvybę, turiu dar truputį lašinių ir tau
kų. Tik duoną ir cukrų perku. Bet kai 
viską baigsiu, tai jau nežinau, kas bus. 
Juk čia man nėra nei giminių, nei 
draugų, nei pažįstamų. O už pinigus 
galima gauti ir sviesto (25-30 rb. ki
logramas), ir mėsos, ir pieno (3 rb. 
litras), ir cukraus, ir kitokių produk
tų. O Lietuvoj, atrodo, maistas bran
gesnis, tad geriau atsiųskite pinigų, 
taip ir jums, ir man patogiau.

Kelionėj labai pavargau, perša
lau. vos gyvas atvykau. Bet dabar svei
kata gerėja. Kasdien lengvai nueinu j 
savo darbovietę. Mane ten aplanko 
mokiniai, atneša knygų, saulėgrąžų ir 
net papirosų. Tad aš nenusimenu ir 
tvirtai tikiu šviesesne ateitimi. Labai 
norėčiau, kad ir Tu nenusimintum ir 
ncnuleistum rankų. Kitąsyk parašysiu 
plačiau apie savo gyvenimą, o dabar 
išdėsčiau tik gyvus reikalus. Žmogus 
gali daug daugiau vargų pakelti, negu 
jis mano. Bučiuoju Tave. Mieloji Se
sute. ir visus Tavo vaikučius. Karštai 
sveikinu Alfonsą! Parašykite plačiau 
apie savo gyvenimą! Viso geriausio!

Tavo Juozas
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1956.VI.7.
Mieloji Aldona,
Visa širdimi dėkoju už tokį mie

lą laišką ir už 200 rb. Jūsų gražūs žo
džiai šviesia saulute švystelėjo mano 
tamsioje padangėje, tarytum vėjas bū
tų dvelktelėjęs iš tėviškės laukų. 
Džiaugiuos, kad manęs nepamirštate: 
tas teikia man jėgų toliau kovoti su 
savo žiauriuoju likimu.

Dabar mano gyvenimas nors sun
kus, bet nėra liūdnas. Neseniai buvo 
čia dideli potvyniai: vanduo buvo už
liejęs visas lankas, laukus ir miškus - 
tik kalvos kaip salos styrojo tarp nera
mių vandenų. Aš valtimi vykdavau į 
darbovietę, valtimi ir grįždavau. Upe 
plaukdavo daug laivų su didžiulėmis 
baržomis, jie sustodavo ties mano na
meliu, visad būdavo daug naujų žmo
nių, per dienas skambėdavo telefonas. 
Darbo buvo daug, bet nebuvo nuobo
du. Dabar vandenys atslūgo ir nurimo. 
Sužaliavo miškai ir pražydo gėlės. Vi
sos lankos suspindėjo geltonomis lau
kų aguonomis. Pakrantės baltuoja žy
dinčiomis ievomis. Miškuose gieda 
paukščiai ir žydi įvairios rūšies serben
tai. Aš vaikščioju po žydinčias lankas 
ir skambančius miškus ir svajoju apie 
laisvę ir šviesų gyvenimą. Dėl to svei
kata šiek tiek sustiprėjo. Kasdien ma
ne aplanko mokiniai ir savo žaidimais 
ir juokais, savo vaikiškomis mintimis 
ir savo gyvumu išblaško mano tamsias 
mintis. Tiesa, jie kartais įkyri ir tada 
tenka juos vaikyti. Upėje ir ežeruose 
žaidžia žuvys, bandau meškere jų pasi
gauti, bet ligi šiol dar nedaug sugaunu. 

Kai keliolika jų sugaunu, tai tuojau čia 
pat kepu ir valgau. Žvejoja ir kiti: jie 
tinklais ir bučiais ir nemažai sugauna. 
Visą laiką plaukia sieliai. Apskritai, 
gamta čia labai graži - ir jos grožis da
bar man vienintelis džiaugsmas, juk aš 
gyvenu pačioje gamtoje, kurios nebu
vau matęs ištisus ketverius metus. Bet 
šalia tokios gražios gamtos, koks ne
gražus, tamsus ir skurdus žmonių gy
venimas! Čia nėra nei bibliotekos, nei 
kino, nei radijo. Tik mokiniai man at
neša vieną kitą knygą.

Laiškų gaunu, visi rašo, jog rū
pinasi manęs išlaisvinimu. Dabar ma
no byla Aukščiausiame Teisme 
Maskvoje, jau esanti pirmininko re
zoliucija greičiau ją peržiūrėti. Ypa
tingai manimi rūpinas rašytojai - II- 
ja Erenburgas ir A.Vienuolis-Žu- 
kauskas, bet ligi šiol jų pastangos at
simuša lyg į akmens sieną. Rūpinas 
ir kiti, kaip Paleckis, K.Petrauskas, 
Rimša... Tas teikia man šviesių vil
čių. Bet kaip ilgai visa tai tęsis? Juk 
man byla sufabrikuota visokiomis 
teisinėmis nesąmonėmis - tai visiems 
aišku, bet galingiesiems vis dar nesi
nori atitaisyti šią baisią neteisybę... 
Vienuolis-Žukauskas, kuris Jums ra
šė, yra žymiausias dabar Lietuvos ra
šytojas ir Aukščiausios Tarybos de
putatas. Jūs turėjote būti skaičiusios 
jo raštus: jis jums todėl parašė, kad 
mano sužadėtinė Adelės vardu jam 
parašė du laiškus, prašydama jį pasi
rūpinti mano likimu; jis rūpinosi ir 
apie tai parašė jums. Jūs jam padėko
kite ir toliau prašykite rūpintis, kad 
aš grįžčiau į savo tėviškę.
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Kaip jau kartą rašiau, siuntiniai 
man jau nereikalingi: pieno ir sviesto 
gaunu pirkti pas vietinius gyventojus, 
o duonos, cukraus ir cigarečių gaunu 
krautuvėj. Tik drabužiai visiškai susi
dėvėjo, kai turėsiu daugiau pinigų, tai 
paprašysiu, kad ir jų nupirktų arti
miausiame miestelyje.

Visa širdimi sveikinu brangiąją 
sesutę Adelę, Tavo, Aldona, Antaniu
ką, linkėdamas Jums visiems geros 
sveikatos ir vasarinio džiaugsmo. Vi
sų Jūsų esu labai išsiilgęs taip kaip lais
vės ir tėviškės.

Viso geriausio! Visus karštai bu
čiuoju!

Jūsų Juozas
Laiškų kalba ir skyryba netaisyta.

Juozo 
Keliuočio 

laiško 
faksimilė
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Plunksna ir kulkosvaidis 
MG 42

Henrikas Kudreikis

Jono Laucės knygas perskaičius

Kambarin veržiasi nakties tam
sa. Kažkodėl visur šiandien taip tylu. 
Šviesos nedegu. Ant stalo guli ką tik 
perskaityta knyga - Jono Laucės „Ne
gandų metai“*. Prisimenu senus lai
kus. Leidžiu žaisti savo fantazijai: ry
tų ir vakarų pusėje grūmojančiai griau
džia, kartais net supurto žemę įvairių 
kalibrų artilerija, minosvaidžiai, svie
diniai prazvimbia virš galvų, netolie
se girdisi duslūs tankų šūviai, tačiau 
gražiausiai skamba nepaprastai grei
tos kulkosvaidžio MG 42 serijos, jos 
pjauna puolančius rusus kaip pjūklu. 
Tokie prisiminimai purto mano sme
genis.

Vienintelę lietuvišką karinio tu
rinio knygą - „Negandų metus“ skai
tau su dideliu malonumu.

„Jūra piktai šniūkščia, daužyda
ma į pakrantės smėlį putojančius van
dens volus, rodos, pačia pažeme trum
pam leisdama neryškiam saulės dis
kui žvilgtelėti į Kuršo žemę, kur bevil
tiškai ginasi hitlerinės armijos grupuo
tė, iš trijų pusių apsupta rusų armijos. “

Šioje autoriaus aprašytoje „pek
loje“ atsidūrė iki šiol Šiaurės fronte 
kovoję 5,10,13,256 savisaugos bata
lionai ar jų likučiai. Taip pat į jų gre
tas prievarta įtraukti keturių statybos 
batalionų likučiai. Visi jie priklauso 
Wehrmachto divizijoms. Knygos au
torius, kaip ir romano herojus, buvęs 
Lietuvos kariuomenės artilerijos pus
karininkis. Nuo 1941 metų pagrindi
nis knygos veikėjas Norkus dažnai ant 
savo pečių vilko kulkosvaidį MG 42. 
Tai ir yra šio romano turinys.

Jonas Laucė romane sėkmingai 
ir labai realiai aprašo savąją kario, par
tizano ir politinio kalinio praeitį. Tad 
kai kurie šį romaną laiko dokumenti
niu. Išvertus į didžiųjų tautų kalbas, ši 
knyga gal būtų pasaulyje taip pat po
puliari kaip ir Willio Heinricho „Ge
ležinis kryžius“ bei Heinricho Gerla- 
cho „Prarasta armija (Stalingradas)“. 
Tai knygos apie Antrąjį pasaulinį ka
rą. Tačiau karo literatūros kritikai ge
riausia Antrojo pasaulinio karo kny
ga laiko elzasiečio Guy Sajero „Pa-
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mirštą kareivį“. Sajeras visą karo lai
ką buvo eilinis karys garsiojoje „Gross 
Deutschland“ šarvuočių grenadierių 
divizijoje.

Jei ne Jonas Laucė, Antrojo pa
saulinio karo lietuvių karių likimas 
būtų dingęs istorijos dulkėse. Laucė 
ne tik vilko sunkų kulkosvaidį MG 
42, bet kartu nešėsi ir aštrią plunksną. 
Autoriaus dėka galime skaityti apie iš 
Raudonosios armijos 29-ojo lietuviš
ko korpuso prievarta paimtų, švento
riuose ir turguose sugaudytų ar še
šiems mėnesiams pasirašiusių savano
rių tragiškus likimus. Knygoje su siau
bu nušviestas ypač žiaurus vokiečių 
susidorojimas su 5-uoju savisaugos 
batalionu - Rytų fronto veteranų su
šaudymas už keliasdešimties latvių 
paleidimą Švedijon, taip pat prievar
tinis karių įstūmimas į holokausto pa
lydų sargybas. J.Laucė su pasididžia
vimu pastebi, kad 5-asis batalionas nie
ko bendro neturėjo su civilių sargy
bomis, bet kovojo Wehrmachto gre
tose.

Romane „Negandų metai“ daž
nai randame šiurkštoką karišką kal
bą. Bet toks jau buvo realus kario gy
venimas. Malonu, kai nėra vulgarumo 
ir jokių rusicizmų ar anglicizmų. Kū
rinys pasižymi švaria lietuvių kalba.

Sis bruožas išryškėjo ir kituose 
dviejuose J.Laucės istoriniuose roma
nuose „Karūna ir kalavijas“** bei 
„Mirštančių dievų kerštas“***. Kaž
kokiame tarptautiniame žodyne sura
dę žodį kritikai J.Laucės kalbą pava
dino grotesku į travesticiją. Tačiau 
J.Laucės kalba suprantama ir šaltkal
viui, ir profesoriui.

Istoriniuose romanuose J.Laucė 
nepaprastai lengvai supina istorinius 

įvykius taip, kad jie tampa kone nuo
tykiais. Intriga priverčia skaitytoją ne
padėti knygos, skaityti vis toliau ir to
liau. Iškilmingai aprašoma didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Algirdo mirtis. 
Iškyla Vytauto ir Jogailos kovos dėl 
Lietuvos sosto. Laucė suranda naujų 
meninių būdų Lietuvos krikštui. Žal
girio mūšiui aprašyti. Tragiškas įvy
kis - bandymas Vytautui užsidėti ka
raliaus karūną.

Laucės žodžiais tariant, Jogaila 
Lietuvos istorikų yra nupieštas per 
juodai. Iš tikrųjų jo nuopelnai Lietu
vos istorijai yra nenuginčijami.

Besikasdamas istorijos lobynuo
se J.Laucė surinko daug istorinių fak
tų apie didįjį kunigaikštį Vytautą ir 
2002 m. išleido antrą istorinį roma
ną, kurio viršelyje rašo:

„Skiriu tūkstantmečio galingiau
siam iškiliausiam Lietuvos valdovui di
džiajam kunigaikščiui Vytautui pagerb
ti“.

Šioje 631 puslapio knygoje 
J.Laucės kaip rašytojo talentas dar la
biau išryškėja. Tai pastebi kiekvienas, 
kuris šią knygą skaitė. Iš istorinių 
sluoksnių rašytojas lyg archeologas iš
kasė daug niekur negirdėtų faktų. Šia
me romane, kaip ir knygoje „Karūna 
ir kalavijas“, iškyla daugybė įdomių, 
nuotykingų įvykių. Štai kaip vaizduo
jamas Vytauto gimimas:

„ Tuo metu didžiulis debesis ap
niaukė visą dangų. Nors saulė dar ne
buvo nusileidusi, kambariuose  pasida
rė tamsu. lyg naktį, ypač tame, kurblaš- 
kėsi kunigaikštienė. Teko skubiai už
degti žibintus. Padangę skersai ir išil
gai raižė šakoti žaibai. balta, net mels
va, šviesa nutvieksdami žemę, trobe
sius, bokštus ir gynybines sienas, gąs-
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dindami ne tik žmones, bet ir gyvulius 
bei žvėris. Dar didesnį siaubų kėlė per
kūno trenksmai, nuo kurių drebėjo že
mė, rūmai, braškėjo langai. Lauke sro
vėmis pliaupė lietus, staugdamas 
šniokštė vėjas, laužė medžių šakas, su 
šaknimis vertė storus kamienus. Persi
gandę pilėnai, parklupę ir iškėlę ran
kas, su ašaromis maldavo dievaitį Per
kūną pasigailėti ir neužmušti. Bet per
kūnas, regis, negirdėjo nei maldų, nei 
prašymų, nes dar baisiau trankėsi ir 
rūstavo it pašėlęs stumbras, o gal visas 
šimtas stumbrų. “

Panašių scenų knygoje apie Jo
gailą ir Vytautą gausu. Labai įspūdin
gai aprašomas Kauno pilies apguli
mas, kai jaunas Vytautas su tėvu Kęs
tučiu prijoję negali padėti atremti kry
žiuočių puolimo.

„Mirštančių dievų keršto“ išleis
ta tik 1000 egzempliorių. Turbūt išei
vijoje būsiu vienintelis, gavęs šią kny
gą (su autoriaus užrašu). Lankyda
masis Lietuvoje bandžiau surasti ke
letą knygų draugams ir jos prašantiems 
- Kanadoje ir JAV. Kauno centrinia
me knygyne viena iš knygyno vadovių 
man pasakė, kad knyga išpirkta per 
vieną dieną. Klausinėjau apie šią kny
gą Vilniaus, Raseinių ir Jurbarko kny
gynuose. Jie tos knygos net nebuvo 
matę. Tai kur „Vagos“leidykla padėjo 
tas knygas? Autorius gavo tik 10 eg
zempliorių. Spėju, kad šios puikios 
knygos nepasieks bibliotekų ir mo
kyklų.

Lietuviai kariai, žuvę Antrajame 
pasauliniame kare ar likę dar gyvi, bus 
dėkingi Jonui Laucei, nes, atrodo, 
daugiau lietuviškų knygų karine tema 
niekas nerašys, nebent neigiamai. Nie
kas nedrįs Lietuvos žmonėms pateik

ti tikrų faktų. Tai daryti bandė Anta
nas Martinionis, bet buvo viešai ap
juodintas ir per anksti iškeliavo pas 
Abraomą.

Jonas Laucė gimė 1917 m. spa
lio 18 d. Lašuose (Rokiškio apskr.). 
Mokėsi jėzuitų gimnazijoje, 1938 m. 
išlaikė egzaminus prie Švietimo mi
nisterijos brandos atestatui gauti. 1939 
m. pradėjo karinę tarnybą Lietuvos ka
riuomenės artilerijos pulke. Atsidūrė 
Raudonojoje armijoje. Karui prasidė
jus pasiekė namus. Stojo į 5-ąjį savi
saugos batalioną ir 1941 m. jau buvo 
Šiaurės fronte. Toliau ėjo žiaurus ke
lias su kulkosvaidžiu MG 42 ant pe
ties. Karo pabaigoje jam pasisekė pa
bėgti Lietuvon iš Kuršo fronto. Buvo 
rezistentas. 1946-1950 m. studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą. 1971 m. 
suimtas. Po dvejų metų grįžo į Biržus, 
dirbo kroviku ir įvairius kitus juodus 
darbus. Šiuo metu gyvena kukliame 
name Rumšiškėse.

Labai gaila, kad, anot autoriaus, 
„Mirštančių dievų kerštas“ yra pasku
tinėjo knyga. Laucės knygų skaityto
jai tikrai norėtų, kad Jonas nenumes- 
tų savo plunksnos rūdyti.

★Jonas Laucė. Negandų metai. 
Vilnius: Vaga. 1991.

★★Jonas Laucė.
Karūna ir kalavijas.
Vilnius: Vaga, 1995.

★★★Jonas Laucė.
Mirštančių dievų kerštas.
Vilnius: Vaga, 2000.
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Knygų lentyna

Metamorfozės, arba v
Žiurkės fenomenas

Lietuvoje išleidžiamų knygų jū
roje skaitytojui bus sunku sugauti vos 
per 100 puslapių turintį leidinį, kurį 
1000 egzempliorių tiražu išleido „In
tapėlio“ leidykla. Knyga vadinasi 
„Žiurkė (iš Vilniaus legendų)", jos au
torius, tiksliau, autorė, pasivadino 
Laima. Pristaty dama savo knygą skai
tytojams ji rašo: „ Džiaugčiausi, jei bent 
vienas perskaitęs šią knygiūkštę kartu 
su pagrindiniu herojumi nusivilktų sa
vąjį žiurkės kailiuką ir visam laikui tvar
kingai pakabintų jį spintoje. Beje, po 
to jis liktų visiškai nuogas“.

Taip duodamas raktas skaityto
jams atrakinti keliasluoksnj knygos tu
rinį, kuris, apvyniotas šiek tiek mis
tišku (legendišku), šiek tiek fantasma
gorišku siužetu, iš pirmo žvilgsnio at
rodo labai paprastas. Pagrindinis he
rojus, jaunas, talentingas ir perspekty
vus mokslininkas, vivariume ekspe
rimentuoja su žiurkėmis, mėgindamas 
rasti atsakymus į imunologijai ir on
kologijai rūpimus klausimus, ir jo 
eksperimentai gali padėti medicinai 
padaryti didžiulį šuolį. Greta pasa
kotojo, kurį pagrindiniu herojumi pa
sirinko Laima, -tokie pat jauni, ta
lentingi ir gyvenimui neabejingi jo bi- 
čiuliai: tiesiaširdis humanistas tapy
tojas Gintaras ir tylenis, rimtuolis Gy
tis, gyvenimo prasmės ieškantis teolo
gijoje, filosofijoje ir sociologijoje. Vi

si trys draugai patenka Docento, pri
tyrusio mokslininko, eksperimentuo
jančio su žiurkėmis, įtakon. Nutiki
mai. kuriuos patiria knygos herojai, 
jų pokalbiai apie žmogų, tėvynę, tikė
jimą. humanizmą, jų metamorfozės 
žiurkių link ir atgal - žmogaus link 
(fantastiškoji arba sapniškoji knygos 

I dalis) panardina skaitytoją į tirštą at
mosferą, kurioje kryžiuojasi gėrio ir 
blogio, humaniškumo ir niekšybės, 
puikybės ir nuolankumo priešpriešų 
ietys, etikos ir estetikos santykių raiz
galynė. Atsiranda alegoriniai veikėjai 
- Širdis (jausmai). Protas ir Valia, ku
riems sunku, o gal net neįmanoma, su- 

I tilpti viename žmoguje.
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I Knygų lentyna

Už žmogų, kaipo Dievo kūrini, 
kaunasi piktosios jėgos įsikūnijimas 
Koordinatorius ir jo padėjėjas bei klus
nus tarnas Docentas, kurio šypsena 
šleikščiai geltona, tiršta, einanti iš gi
liausių užakusių sielos kloakų“, ir ge
rasis tėvas Sebastijonas iš Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios, priglaudusios šven
tojo karalaičio Kazimiero sidabrinį 
karstą.

Pilkasis žmonių žiurkėjimo pro
cesas vyksta keturių svarbių krikščio
niškų švenčių-Velykų, Joninių, Vėli
nių, Kūčių -fone. Jos švenčiamos tais 
gūdžiais laikais, kai, anot autorės, „mus 
vertė meluoti, vertė užmiršti ir tyčiotis... 
mes buvom trečioji karta nuo žagrės ir 
antroji melo karta “. Buvo nesunku pa
klysti tarp melo, cinizmo, ateizmo, kar
jeros troškimo. Tuo naudojosi „žiur
kių“ gaudytojai ir gamintojai, siekian
tys paversti visuomenę besielių gar
bėtroškų (Bonifacas) arba eilinių pil
kų žiurkių mase. Deja, metamorfozės 
vykdavo paties žmogaus noru. Autorė 
tą pasikeitimo momentą įvelka į sap
no ar magijos formą.

Knygoje yra daug poetinių intar
pų, kai pasakojimas savaime išsilieja 
poetiniu kalbėjimu, labiau koncen
truojančiu pasakotojo mintį. Filoso
finiame, etiniame esė - tokiam žan
rui priskirčiau šią knygą - tai sutvirti
na literatūrinius pamatus.

„Dabar nukirpsiu siūlą ir širdis 
Daugiau neriš tavęs su tuo, ką meilė 
Giliai įspaudė tavo kaktoje.
Nuoga viltis beviltiškai blaškysis, 
Maldaudama šviesos aklumui tavo, 

O drumstas protas apgraibom ieškos 
Kažko tarp teisingumo ir tiesos. 
Ir pasiklys, tiktai pro rakto skylę 
Vidun įlindęs klastingumo voras 
Vynios voratinklį lėtai ir tyliai 
Visoms į sielą beldžiančioms mintims. 
Sudžiūvusiais daigiais jos kris nuo lūpų 
Ir neištartas Žodžio Kūnas mirs. “

(P-30)

Ko būtų galima linkėti „Žiur
kės“ autorei Laimai? Daugiau kūri
nių, kurie skelbia gėrio pergalę prieš 
blogį, o estetinį iškrypimą siekia pa
žaboti etinėmis vertybėmis. Norėda
ma aptarti kuo daugiau susikaupusių 
problemų, autorė „Žiurkėje“ užgriū
va skaitytoją filosofinių ir etinių svars
tymų gausa. Tai šiek tiek vargina, nors 
siužetas patrauklus, hipnotizuojantis. 
Tai, kas sudėta į šį kūrinį, galėtų būti 
padalyta per kelias knygas. Linkėčiau 
Laimai išdrįsti skaitytojams pateikti 
poezijos knygą, nes jos poetinė kalba 
savo turiniu ir forma pranoksta ne vie
no tų, kurie vadina save profesiona
liais bei pripažintais, kūrybą.

Knygos pradžioje Laima rašo: 
„ Vilnius - bokštų miestas. Vilnius - po
žemių miestas. Kuo aukštesni bokštai, 
tuo požemiai gilesni. Aš troškau Vil
niaus. Aš pažinau jį. Aš sutikau žiurkę. “

Ar tai knyga ir apie Vilnių, jo slė
piningąjį Užupį, kurio gelmėse knibž
da vivariumai? Tesprendžia skaityto
jas, o pažintis su „Žiurke“ privers pa
dirbėti ne tik mūsų smegenis, bet ir 
fantaziją bei jausmus.

Aldona Žemaitytė
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nuomone

Penkių lietuvių klubas
Juozas Arbačiauskas

Karo metu frontui artėjant 
vienaip ar kitaip mes patekom į 
Vokietijos gilumą. Po karo 
pagyvenę pabėgėlių stovyklose, 
atsiradom įvairiose anglių kasyklo
se ir pasklidom po visą Didžiąją 
Britaniją. Jose dirbom ilgus metus. 
Pradėjus naudoti gamtines dujas, 
anglių kasyklos prarado savo 
reikšmę ir anglių buvo kasama vis 
mažiau. Darbininkai dėl amžiaus 
atleidžiami iš darbo. Artėjant 
gyvenimo šešiasdešimtmečiui 
nebebuvo galimybės gauti darbo ir 
tapome bedarbiais.

Vieną dieną nuėjęs į paštą 
pasiimti bedarbio pašalpos, 
susitikau buvusį bendradarbį 
lietuvį. Pasiėmę bedarbio „atlygini
mą“ nuėjom į barą išgerti bokalo 
alaus ir pasišnekučiuoti. Atsisvei
kindami sutarėm kitą ketvirtadienį 
(taiyra mūsų „pensijos“ dieną) vėl 
susitikti. Vėliau prie mūsų prisidėjo 
dar vienas buvęs angliakasys. Tapo 
tradicija kiekvieną ketvirtadienį 
susirinkti prie alaus bokalo. Tai 
trunka jau daugiau kaip penkioli
ka metų. Per susitikimus apgailes
taujame dėl Lietuvos nesėkmių ir 
džiaugiamės jos pažanga. Esame 
Tėvynės gerbėjai.

P.S. Čia pateikiamoje nuotrauko
je mes sėdime prie alaus savo tradicinį 
ketvirtadienį. „Į laisvę“ skaitytojams gal 
bus įdomu sužinoti, kaip atsidūrėme 
Anglijoje ir koks buvo mūsų gyvenimo 
kelias iki pensijos.

Taigi nuotraukoje (žr. p.84) iš 
kairės:

Juozas Arbačiauskas, gimęs 
1924 m. sausio 9 <J. Batakių kaime, 
Tauragės apskrityje. Užaugo ir pradžios 
mokyklų baigė Lomiuose. 1944 m. 
rugpjūčio viduryje įstojo Į Tėvynės ap
saugos rinktinės antrąjį pulką, buvo mi
nosvaidininkas. Po nesėkmingų kau
tynių prieš Raudonosios armijos tan
kus 1944 m. spalio 7 d. Sedoje pasi
traukė į Austriją. Buvo įtrauktas į vo
kiečių priešlėktuvinę gynybą. Prieš ka
ro pabaigą paimtas į nelaisvę. Paleis
tas į laisvę 1945 m. rugsėjo pabaigoje.

Užsirašęs į darbą anglių kasyk
lose, į Angliją atvyko 1947 metų pa
baigoje. Kasyklose dirbo 34 metus. 
Dėl uždaromų kasyklų mažinant dar
bininkų skaičių 1981 m. atleistas iš 
darbo. Bedarbis iki 1989 m., kol atėjo 
pensijos metas, kai jam sukako 65 me
tai.

Vacys Ivanauskas, gimęs 1926 
m. sausio 28 d. Pazapsių kaime, Vei- 

1 sieju valsčiuje, Lazdijų apskrityje. Da-
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S kai rytojų nuomonė

lyvavo Vietinėje rinktinėje, o ją išfor
mavus su kitais likimo draugais buvo 
suimtas, atvežtas į Vokietiją, įtrauk
tas į Berlyno oro apsaugos tarnybą. 
Karui baigiantis sąjungininkų paim
tas į nelaisvę kartu su vokiečių kariais. 
Kaip belaisvis laikytas keturiolika 
mėnesių Prancūzijoje. Pabėgėlių sto
vykloje užsirašęs į anglių kasyklos dar
bus, 1948 m. atvyko į Angliją.

Iš darbo atleistas 1985 m. maži
nant darbuotojų skaičių. Dabar pen
sininkas. Dažnai lankosi Lietuvoje. 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos narys.

Antanas Bruzgys, gimęs 1919 m. 
kovo 15 d. Dainavos kaime, Pelesnin- 
kų parapijoje, Varėnos valsčiuje. Lie
tuvai atgavus Vilnių ir Vilniaus kraš
tą, Lietuvos kariuomenės savanoris, 
dirbo Vilniaus krašto komendantūro

je. Prasidėjus sovietų okupacijai per
vestas į Raudonąją armiją. Su Lietu
vos karių daliniais slapta pasitraukęs 
iš sovietinės armijos, frontui praėjus 
įtrauktas į Lietuvos savisaugos dali
nius. Vėl frontui artėjant prie Lietu
vos, savisaugos daliniai buvo perkelti 
į Vokietiją. Antanas pateko į oro ap
saugos dalinius. Karui pasibaigus jam 
pavyko išvengti belaisvio dalios, per
sirengus civiliniais drabužiais.

Pensininkas. Aktyvus Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos narys.

Mečislovas Auškalnis, gimęs 
1920 m. balandžio 29 d. Stegvilų kai
me, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskri
tyje. 1944 m. nacių paimtas į vokiečių 
kariuomenę, į oro apsaugos tarnybą. 
Karui baigiantis su vokiečių daliniais 
sąjungininkų paimtas į nelaisvę. Pa
leistas 1946 metais. 1948 m. emigra-
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vo į Angliją, dirbo anglių kasyklose. 
1985 m. atleistas iš darbo mažinant 
darbininkų skaičių. Bedarbis iki pen
sijos. Dažnai lankosi savo gimtinėje 
Šilalėje. Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos narys.

Albertas Gudelis, gimęs 1925 m. 
liepos 10 d. Mėžionėlių kaime, Šven
čionių apskrityje. Švenčionėlių gele
žinkelio darbininkas. 1944 m. artėjant 
frontui, Švenčionėlius paliko pasku
tiniu traukiniu Vakarų link. Iš Tilžės 
pasiųstas Į Insterburgą. Į Vokietijos ka
ro oro apsaugos tarnybą. Karui pasi
baigus jam pasisekė išsisukti iš nelais
vės. Pagyvenęs pabėgėlių stovyklose, 
užsirašęs į anglių kasyklas, atvyko j 
Angliją. Palikęs anglių kasyklos dar
bus, ilgą laiką vairavo ekskavatorių. 
Dabar pensininkas. Aktyvus Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos narys.

Šis penkių lietuvių ketvirtadie- 
ninis „klubas prie alaus“ yra maža lie
tuviška salelė dideliame Didžiosios 
Britanijos vandenyne. Penki bičiuliai 
pensininkai, panašaus likimo vėtyti ir 
mėtyti, oriai pasitinka vakarop slen
kančią savo gyvenimo saulę. Svarbiau
sia-jie visada su Lietuva, sujos augi
mo rūpesčiais ir džiaugsmais. O kiek 
tokių lietuviškų salelių išmėtyta di
džiajame pasaulio vandenyne!

Trumpai

„Į laisvę“ 
skaitytojams
Kadangi buvęs laisvę“ 

redaktorius Juozas Kojelis iš 
Kalifornijos (apybraiža apie jį 
buvo publikuota mūsų žurnalo 136 
numeryje, 2002 m. sausio mėn.) 
susirūpino „Į laisvę“ redakcijos 
darbu ir programa, dėkodami jam 
už rūpesti ir dėmėsi, kreipiamės Į 
skaitytojus Lietuvoje ir užsienyje, 
prašydami atsakyti Į keletą 
klausimų:

L Ar esate patenkinti „Į laisvę" 
žurnalo turiniu ir forma? Jeigu ne - 
ką siūly tumėte keisti ar tobulinti at
eityje?

2. Kokios temos. Jūsų nuomone, 
šiuo metu yra aktualiausios ir labiau
siai diskutuotinos?

3. Ar žurnalas „Į laisvę“ tęsia Lie
tuvių fronto bičiulių idėjas ir vykdo „Į 
laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai ug
dyti programas?

4. Kokius autorius norėtumėte 
matyti žurnalo puslapiuose?

5. Ar tikslinga leidiny je paliesti 
Lietuvos politinių partijų ir organiza
cijų klausimus per politinės kultūros ir 
jų veikimo valstybės gyvenime akty
vumo prizmę?

Laukiame Jūsų nuomonės!
„Į laisvę“ žurnalo redakcija

Atsakymus siųskite adresu:
„ Dienovidis “, Pilies 23 a. Vilnius 2600. 
Lietuva
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T rampai

(3B)

Nauji ir seni veidai

Vasario 7 d. Vilniuje, „Dienovi
džio“ redakcijos patalpose, įvyko nau
jos kadencijos „Į laisvę“ fondo Lietu
vos filialo tarybos narių posėdis. Pri
mename, kad dabartiniu metu Filia
lo tarybą sudaro septyni nariai: kau
niečiai Vidas Abraitis, Jonas Kaire- 
vičius, Vidmantas Vitkauskas, vilnie
čiai Vytautas Kubilius, Gražina Ma- 
reckaitė ir Aldona Žemaitytė. Ame
rikos žemyne „Į laisvę“ fondo centrui 
Filialo taryboje atstovaus prof. Kes
tutis Skrupskelis, kuris į Lietuvą at
keliaus tik pavasario semestrui VDU.

Tarybos posėdyje buvo supažin
dinta su dr. Kazio Ambrozaičio laiš
ku, kuriame jis išdėstė pagrindines te
zes, svarbias tolesnei fondo Filialo 
veiklai.

Išrinktas naujas Tarybos pirmi
ninkas advokatas Jonas Kairevičius, 
sekretorė žurnalistė Aldona Žemai
tytė, Filialo valdybos pirmininkas is
torikas, Garliavos J.Lukšos-Dauman- 
to gimnazijos direktorius ir Kauno ra
jono tarybos narys Vidmantas Vit
kauskas, Vilniaus skyriaus koordina
torė teatrologė, publicistė Gražina 
Mareckaitė.

Posėdyje apsvarstyti būsimos 
studijų savaitės Lietuvoje reikalai - ap

tarta jos laikas, trukmė, vieta ir pagrin
dinės preliminarinės temos. Jau aiš
ku, kad studijų savaitė praeis su prof. 
Juozo Brazaičio ženklu. Profesoriaus 
100-ąsias gimimo metines minime 
šiais metais. Ta proga numatyta ir dau
giau renginių Vilniuje, Kaune ir ki
tuose miestuose Laikinosios vyriau
sybės ministro pirmininko, publicis
to, politologo, literatūrologo garbei.

Programos komisiją sudaro prof. 
Vytautas Kubilius, Aldona Žemaity
tė, Gražina Mareckaitė ir istorikas 
prof. Antanas Tyla. Studijų savaitę ža
dama sutrumpinti beveik dvi dienas, 
o jos vietą parinkti vaizdingoje ir dai
ningoje Dzūkijoje, kurioje buvo itin 
stiprus partizaninis pasipriešinimas 
okupantams.

Buvo kalbėta ir apie žurnalą „Į 
laisvę“, jo populiarėjimą Lietuvoje, 
poreikį tokio žurnalo, kuris darosi vis 
aktualesnis, kitai žiniasklaidai praran
dant objektyvumą ir vertybines nuo
statas. Žadama prašyti Lietuvių fron
to bičiulių, šio žurnalo leidėjų, daž
ninti šio žurnalo periodiškumą, atsi
žvelgiant į skaitytojų pageidavimus, ir 
plačiaujį reklamuoti.

„f laisvę“ informacija
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■ Trumpai

„Į laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo visuo
tinio susirinkimo, įvykusio 2002 m. lapkričio 30 d., dalyviai visus, 
kurie dešimtmečius darbavosi, artindami nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą, sveikina su ilgai lauktu ir siektu įvykiu - Lietuvos 
pakvietimu į NATO istorinę dieną - 2002 m. lapkričio 22-ąją. Šią 
datą nenuilstamu, atkakliu bei kryptingu darbu ir pasiaukojama ko
va dėl Lietuvos laisvės artino viso pasaulio lietuviai - Lietuvoje ir 
užjūriuose.

Ypatinga padėka tenka Pasaulio lietuviu bendruomenei, JAV 
lietuvių krašto bendruomenei ir visuomeninėms JAVlietuviu organi
zacijoms, kurios savo veikla stengėsi paveikti JAV valdžią ir visuome
nę, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę būtą imtasi atsakomybės 
už Lietuvos valstybės saugumą. Tai buvo gyvybiškai svarbu. Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės šaukliai susidūrė su įvairiomis kliūtimis, 
bet jie nenuleido ranką, neprarado vilties, brisdami į JA V valdžios bei 
visuomenės ir kai kurią tautiečių sąžinę. Jiems - neblėstanti garbė ir 
visą pasaulio lietuviu padėka.

Linkime ir toliau budėti, veikti Tėvynės labui Nepriklausomy
bės kelias dar tik pradėtas, kova dar nebaigta.

„Į laisvę“ fondo Lietuvos filialo narių susirinkimas 
20002 11 30

V—

Apie autorius
Viktoras Alekna - rašytojas, publi

cistas, vienas iš Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos kūrėjų, Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos narys, išleidęs 
knygas: „Salomėja", „Salomėjos Nėries 
gyvenimo ir kūrybos metraštis“, „Ūžė 
žalia giria“ (Širvintų rajono partizanų 
judėjimas), „Pilkų dienų žingsneliai“, 
„Saulėlydis" (eilėraščiai), „Oi. ta Vor
kuta“, „Ąžuolas“ (šeimos kronika), 
„Vytautų klubas“. Paskelbė 1200 straips
nių periodikoje.

Juozas Starkauskas - Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro istorikas. Monografijų „Čekisti
nė kariuomenė Lietuvoje 1944-1953 
metais“ ir „Stribai“ autorius. (Už šias 
monografijas 2002 metais autorius pel
nė „Į laisvę" fondo rezistencijos premi
ją.) Paskelbė daug straipsnių „Laisvės 
kovų archyve“, leidinyje „Genocidas ir 
rezistencija“. Šiuo metu rašo knygą 
„Represinių struktūrų ir komunistų 
partijos ryšys stalininiu laikotarpiu“.
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Mirus dr. Adolfui Damušiui. 
didelės politinės išminties, tiesios ir 
drąsios širdies kovotojui dėl Lietuvos 
laisvės, nuoširdžiai užjaučiu artimuosius 
-žmonąJadvygą, dukrą Gintį, sūnus 
Vytenį ir Saulių.

Valdas Adamkus
Lietuvos Prezidentas

Skaudžią netekties valandą — mirtų 
tėveliui, vienam žymiausių kovotojų dėl 
laisvės profesoriui Adolfui Damušiui— 
nuoširdžiai užjaučiu Damušių šeimą.

Algirdas Brazauskas 
LR Ministras Pirmininkas

Mirus mylimam ir gerbiamam 
tėveliui, Lietuvos Respublikos diplomatai 
nuoširdžiai užjaučia Lietuvos misijos prie 
NATO vadovę ambasadorę Gintį 
Darnusis. Skaudžios netekties ir liūdesio 
valandą mes esame su Jumis bei linkime 
stiprybės.

Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerija

Nuoširdi užuojauta Damušių šeimai, 
mirus drAdolfui Damušiui, ryžtingam 
ir drąsiam kovotojui dėl Lietuvos laisvės.

Linas Linkevičius 
Lietuvos krašto apsaugos ministras

Mirus dr. Adolfui Damušiui, 
didžiam idealistui. Tautos sukilimo 
dalyviui. Laikinosios vyriausybės 
nariui, netekties valandą nuoširdžiai 
užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Rūta ir Jonas Kronkaičiai

Širdingai užjaučiame Damušių 
šeimą, netekusią visai Lietuvai artimo, 
jai pasiaukojusio profesoriaus ir ministro 
Adolfo Damušio.

Vytautas ir Gražina Landsbergiai

Mielam Adolfui, bendrosios kovos 
bičiuliui, pasitraukus į amžiną taiką ir 
Dievo malonę, linkime dvasinės ramybės 
jo Šeimai.

Aleksandra ir Juozas Kazickai

Mielam Adolfui, iškeliavusiam į 
Amžinybę, palaimos ir ramybės 
Viešpatyje linki kovų ir darbų 
bendražygiai, netekties skausmo valandą 
užjausdami žmoną Jadvygą, dukrą 
Gintę, sūnus Vytenį ir Saulių.

Lietuvių fronto bičiulių taryba

Pasipriešinimo prieš sovietų ir nacių 
okupacijas organizatoriui ir nuolatiniu 
rūpesčiu dėl Lietuvos laisvės gyvenusiam 
Adolfui Damušiui išėjus Amžinybėn, 
liūdime kartu su jo gyvenimo drauge ir 
bendražygeJadvyga, nuoširdžiai 
užjaučiame dukrą ambasadorę Gintę, 
sūnus Vytenį ir Saulių bei artimuosius.

„Įlaisvę“fondo taryba

Skaudžiomis liūdesio valandomis 
širdingiausia užuojauta Damušių šeimai 
-p. Jadvygai, ambasadorei Gintei, 
sūnums Vyteniui ir Sauliui — mirus 
iškiliajam lietuvių tautos sūnui 
profesoriui dr. Adolfui Damušiui.

„Į laisvę“ fondo 
Lietuvos filialo taryba ir valdyba 

„Į laisvę“ žurnalo redakcija ir 
administracija
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Redakcija pavėluotai gavo papildomą 2002-ųjų metų 
„Į laisvę“ žurnalo aukotojų sąrašą. Atsiprašome aukotojų, 
kad tik šiame pavasario numeryje galime paskelbti jų pavar
des, ir širdingai dėkojame už paramą į. „Laisvę“ žurnalui.

Garbės rėmėjai (50 JAV dolerių ir daugiau):

V.S.Aušrotas, S.Džiugas, J.Kojelis, J.Pabedinskas, 
A.Raulinaitis, J.Rugelis, A.Stepaitis, kun. Wolertas, J.Žygas.

Garbės prenumeratoriai (25-49 JAV doleriai):

V.Sendžikas.

„Į laisvę“ prenumerata
“Į laisvę” leidžiamas keturis kartus per metus.
Prenumerata Lietuvoje metams -12 Lt

Užsienyje:

• Užsakant skaitytojams Lietuvoje 
iš užsienio - 6 JAV doleriai.

• JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje bei
Vakarų Europos valstybėse -15 JAV dolerių.

• Visi valiutiniai čekiai iš užsienio
turi būti siunčiami administratoriui JAV
Jonui Prakapui,
14 Thelma Dr., Bakersfield,
CA 93305, USA.

Lietuvoje privatūs asmenys pinigus už prenumeratą gali siųsti pašto perlai
domis “Į laisvę"žurnalo administratoriui Vidmantui Zavadskiui (Kaunas, 
Draugystės 17, LT- 3031). Įstaigos, taip pat ir kiti juridiniai asmenys gali pre
numeruoti žurnalą per administratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 
16467090 AB “Vilniaus bankas” Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Kitame numeryje

Dr. Adolfas Darnusis 
artimųjų ir bičiulių prisiminimuose
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