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E Redaktoriaus pastabos

Senas raugas 
ir dvi Lietuvos

Aldona Žemaitytė

Keista, kad visa ta klampynė, po 
kurią šiandien maknoja Lietuva, ir ta 
sumaištis, kuri jaukia žmonių protus, 
ir tas vertybinis lūžis, kuris įvyko ne 
taip jau staiga, nes pasąmonės 
procesų veikiama sąmonė skilinėjo 
jau seniai, ištiko mūsų valstybę 
keturioliktaisiais jos nepriklausomy
bės metais.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas rodo, kad žodžiai su 
šaknimi raug(as) etimologiškai yra 
labai panašūs. Raugas - rūgštis, 
kuria užraugiama ne tik duona, bet ir 
politinės pažiūros; raugė - gvazdiki- 
nių (!) šeimos javų piktžolė; raugėti - 
nuolatos atsirūgti; raugerškis - 
dygus krūmas rūgščiomis uogomis. 
Ir taip toliau. Jie visi kilę iš žodžio 
rūgštus, kuris reiškia arba aštrų 
skonį, arba nepasitenkinimą, suirzi
mą. Šie žodžiai mano galvoje 
išplaukia vis dažniau dabar, kai mūsų 
akivaizdoje visuomenė skyla į dvi 
Lietuvas - kuriančiąją ir griaunančią- 
ją. Į tą, kuri keliauja į Vakarus, ir tą, 
kuri gręžiojasi į Rytus, ilgisi buvu
sios komunistinės praeities, garanta
vusios jiems drungną lygiavą.

Tariamą lygiavą. Tada nereikėjo dėl 
nieko sukti galvos; išrinktieji 
(nomenklatūra) turėjo privilegijas ir 
jomis patyliukais naudojosi, o kiti 
buvo aprūpinti varganomis, bet 
garantuotomis pragyvenimo sąlygo
mis. Visuomenės rimtį saugojo mili
cija, pro pirštus žiūrėjusi į vagiamą 
valdišką turtą; KGB, be skrupulų 
persekiojusi kitamanius, sąžinės ka
linius; kompartija, dalijusi skurdžią 
gerovę. Butas, lengvasis automobi
lis, kolektyvinis sodas - tai buvo 
pragyvenimo „lubos“, kurias pasiekti 
ne kiekvienam buvo lemta. Atrodė, 
kad viskas truks amžinai, o trumpam 
kilusį savo nepasitenkinimą žmonės 
nuleisdavo kokiu nors politiniu anek
dotu, kuris irgi buvo leidžiamas...

Sąjūdis, Atgimimas, Nepriklauso
mybė tą ramybės iliuziją apvertė 
aukštyn kojomis. Lyg vėtra įsiveržė 
laisvės ir iniciatyvų vėjas. Veiklesni 
ir apsukresni žmonės greit susiorien
tavo ir atsisuko į Vakarų sistemos 
siūlomas materialines gėrybes, 
staigiai praturtėjo. O inertiškoji 
visuomenės dalis ėmė skurdėti, 
pasijuto lyg šapelis sraunioje
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permainų upėje. Šapelio padėtis 
nepavydėtina - jis piktas ir nelaimin
gas, kad gyvenimo tėkmė sudrumsta, 
kad neliko ramių užutekių, kad jis 
priverstas galvoti, kaip gyvens ir 
išgyvens rytoj ir poryt. Permainų 
vėjai pirmiausia supurtė vyresnio 
amžiaus žmones. Keturioliktais 
Lietuvos nepriklausomybės metais 
juose ėmė veikti ir nepasitenkinimo 
mieles kilnoti sovietinis raugas, kurį 
jau kur kas anksčiau užraugė rūpes
tingi sovietizmo restauracijos kepė
jai. Tas raugas ne tiek sovietinis, 
kiek rusiškas, imperialistinis, Lietu
voje turintis kelių šimtų metų tradi
ciją, pažeidęs ir pakeitęs mūsų tėvų 
ir protėvių psichologiją, įvaręs jiems 
ir mums visiems baudžiauninko komp
leksą, kurio nesunaikino nei XIX a. 
išsivadavimo sukilimai, nei XX a. 
nepriklausomybės dvidešimtmetis.

Ir štai pjauname tai, kas buvo 
pasėta, valgome duoną, kuri buvo 
užraugta. Karti ta duona, kuri 
Lietuvą šiandien suskaldė, suprieši
no, padalijo į dvi dalis. Vienoje 
pusėje inteligentija, mažiau paliesta 
sovietinio raugo, nes stipresnio 
mentaliteto (jeigu nebuvo nomenkla
tūrinė), kitoje - kaimas, kolchozų 
moraliai nusmukdytas iki alkoholiz
mo, vogimo, tinginystės; kitataučiai 
(irgi kaimo kontingentas arba 
nuostolingai dirbusių fabrikų 
darbininkai); inkorporuoti svetimos 
valstybės agentai; taip pat karjeris
tai, pasigviešę turto ir dėl to 
pasiruošę išduoti tėvynę. Tokie 
pavojingiausi: jie neturi genetinio 

užtaiso - tėvynės garbės ir valsty
bingumo vertės pajutimo.

Ir šios dvi Lietuvos dabar kovoja 
tarpusavy. Permanentinis pilietinis 
karas. Kas nugalės? Ar jaunoji karta, 
pajutusi demokratijos pradmenų 
žavesį, mokslo žinių ir gyvenimo pa
tyrimo jau ragavusi Vakarų universi
tetuose? Ar tie, kurie užnuodyti 
sovietinio raugo ir tenori tik vieno: 
kad būtų kaip seniau - pigus mais
tas, pigus butas, pigus kuras ir kad 
visa tai būtų gaunama veltui, dalija
ma, o jiems nereiktų dėl nieko sukti 
galvos. Susikirto du gyvenimo 
būdai, dvi laiko sąvokos - praeitis 
ir ateitis.

Todėl mums, kurie pripažįsta 
determinizmą, šiandien darosi 
nejauku gyventi. Mums jau vaidena
si fašizmo ar komunizmo grėsmė, 
demokratijos laidotuvės, mes jau 
kalbame apie A. Hitlerį, V. Putiną, 
A. Lukašenką, apie svajonių ir vilčių 
gyventi turtingoje, laisvoje, kultūrin
goje, krikščioniškoje Europoje 
griuvimą. Mums ima atrodyti, kad į 
Lietuvos teritoriją vis pergalingiau 
žengia praeitis, nepaisant visų kalbų 
apie Europos Sąjungą, NATO ir 
kitus mūsų saugumo garantus. Bet 
pagalvokime: ar kiekvienas pagal 
savo jėgas pasistengėme, kad 
neleistume tai praeičiai vėl išsikeroti 
mūsų bendrapiliečių sąmonėse 
(trylika metų ji tūnojo jų pasąmonė- 
se), ar ištarėme lemiamą žodį lemiamu 
laiku. Ar ne mes patys dėl visko 
kalti? Pirmiausia turėtų savo sąžines 
perkratyti politikai ir žiniasklaida.

4 Į LAISVĘ • sausis /2004

6



Laikas ir idėjos

Krizė, kai nebėra 
pasirinkimo

Vytautas Radžvilas

Lietuva išgyvena sunkią politinę 
krizę, kurios baigtis šiuo metu dar ne
aiški. Nepalankios baigties atveju ši 
krizė gali turėti ilgalaikių neigiamų, o 
tam tikromis sąlygomis net pražūtingų 
padarinių šalies ateičiai.

Krizę sunkina ir trukdo ją įveikti ta 
aplinkybė, kad dauguma šalies piliečių, 
politikų ir politinių jėgų jos nelaukė ir 
nėra pasiruošę imtis tinkamų priemo- 
niųjai pašalinti. Artėjanti Lietuvos na
rystė ES ir NATO, akivaizdžiai gerėjanti 
šalies ekonominė padėtis, smarkiai iš
augęs kai kurių visuomenės sluoksnių 
gyvenimo lygis ir lengvai pastebimi 
teigiami paties gyvenimo būdo poky
čiai įtvirtino ir palaikė plačiai paplitusį 
įsitikinimą, kad mūsų valstybė negrįž
tamai pasuko liberalios demokratijos, 
laisvosios rinkos ir provakarietiškos 
orientacijos keliu.

Tačiau per visą atkurtos nepriklau
somybės laikotarpį valstybės gyveni
me būta ir daug neigiamų bei nerimą 
turėjusių kelti reiškinių. Greitą ir todėl 
itin skausmingą perėjimą prie naujos 
ekonominės ir socialinės sanklodos sa
vaime lydėjusi didžiulė turtinė visuo
menės diferenciacija sukūrė prielaidas 

socialinei įtampai ir konfliktams. Svar
bus nepasitenkinimą ir įtampą stipri
nęs veiksnys buvo ekonominiu požiū
riu būtina ir neišvengiama, tačiau la
bai neskaidriai vykusi ūkio privatiza
cija, kuri pakirto daugelio šalių žmonių 
tikėjimą, jog atkurtoje valstybėje įma
noma įgyvendinti bent jau elementarų 
teisingumą. Nuo pat nepriklausomy
bės atkūrimo šalyje egzistuoja didelis 
nusikalstamumas ir sisteminė korupci
ja, apėmusi net ir aukščiausius politi
nės valdžios sluoksnius. Lietuvoje per 
trylika metų faktiškai nesųsiformavo 
nors kiek gausesnis vidurinis sluoks
nis, todėl savo gyventojų socialiniu 
susisluoksniavimu ji labiau primena 
ekonomiškai ir socialiai atsilikusias „tre
čiojo pasaulio“, o ne išsivysčiusias 
Vakarų šalis. Akivaizdūs ir šalies vys
tymosi netolygumai - absoliuti daugu
ma investicijų tenka dviem-trims di- 
džiausiems miestams, didėja pajamų ir 
gyvenimo lygio atotrūkis tarp šių cen
trų ir periferijos. Iki šiol nėra deramai 
suvoktas ir įvertintas milžiniškas de
mografinis smūgis, kurį per šiuos me
tus patyrė šalis - keli šimtai tūkstan
čių (tikslūs skaičiai sąmoningai nuty-

Į LAISVĘ • sausis/2004 5

7



Laikas ir idėjos

limi) darbingų ir veiklių žmonių, kurie 
buvo priversti emigruoti ieškodami 
pragyvenimo šaltinio.

Visą šį laiką stiprėjo ir politinės kri
zės požymiai. Lietuvoje atsiradusios 
politinės partijos iš pradžių teikė vil
čių, kad susiformuos brandi vakarietiš
ko tipo daugiapartinė sistema. Tačiau 
iš pat pradžių šalyje išryškėjusi politi
kos ir verslo suliejimo tendencija vis 
stiprėjo ir galiausiai peraugo į kitą, dar 
grėsmingesnę - politinio gyvenimo 
kriminalizavimo tendenciją. Dėl šių ir 
kitų veiksnių įtakos partijų brendimas 
nutrūko ir jos tapo jokių ideologinių ir 
politinių principų nepripažįstančiais at
sitiktinių asmenų sambūriais, tenkinan
čiais siaurus grupinius interesus. Par
tijų nesugebėjimas tapti politiniais da
riniais, atstovaujančiais piliečių intere
sams, lėmė neišvengiamą jų degrada
ciją ir masinį nusivylimą jų veikla. Ši
taip radosi dirva išeiti į viešojo gyve
nimo areną grynai populistinėms po
litinėms jėgoms, pradėjusioms nuo
sekliai išstumti klasikines politines 
partijas. Šios daugelį metų stiprėju- 
sios populistinių jėgų įsitvirtinimo ša
lies politiniame gyvenime tendencijos 
logiška baigtis buvo pastarųjų Lietu
vos Prezidento rinkimų rezultatai, iš 
esmės pakeitę šalies vidaus ir tarptau
tinę padėtį.

Naujasis Prezidentas yra tipiškas 
populistinis politikas, sugebėjęs pasi
naudoti masiniu gyventojų nepasiten
kinimu ekonomine ir socialine šalies 
padėtimi. Dar rinkimų kampanijos me
tu beveik atvirai jo skelbtas ir sulau
kęs didžiulio palaikymo programinis 

siekis - likviduoti iki šiol egzistuojan
čią daugiapartinę politinę sistemą ir 
įvesti rusiško tipo valdomą demokra
tiją. Šio kandidato pergalę rinkimuose, 
be kitų veiksnių, nulėmė ir tai, kad iki 
šiol šalyje vyravusios politinės jėgos 
nesugebėjo kritiškai įvertinti savo ilga
laikio valdymo rezultatų ir gyventojų 
nepasitenkinimo jais masto. Pamatinės 
ir sisteminės Lietuvos ekonominio, so
cialinio ir politinio gyveninio ydos daž
niausiai buvo vertinamos kaip natūra
lios ir neišvengiamos „augimo“ ligos, 
turinčios praeiti vos ne savaime. To
dėl nebuvo imtasi būtinų ir ryžtingų 
priemonių iš esmės keisti šalyje susi
klosčiusią padėtį. Dėl savo politinio 
nebrandumo ir stačiai trumparegišku
mo busimajam Prezidentui oponavu
sios jėgos nepajėgė įvertinti ir kito rin
kimų baigtį lėmusio - geopolitinio 
veiksnio. Buvo padalyta didžiulė klai
da - manyta, kad Lietuvos pakvietimas 
į ES ir NATO yra ne tik savaiminė ša
lies saugumo garantija, bet ir veiksnys, 
vos ne savaime išspręsiantis anksčiau 
minėtas vidaus gyvenimo problemas. 
Todėl nebuvo laiku suprasta, kad ar
tėjantys šalies vadovo rinkimai Rusi
joje buvo laikomi turbūt paskutine ga
limybe pakeisti Lietuvos geopolitinę 
orientaciją padedant išrinkti iš esmės 
antivakarietiškos ir kartu prorusiškos 
orientacijos mūsų valstybės Preziden
tą. Kaip žinoma, sumanymas paremti 
p. R. Paksą finansiškai ir kitais būdais 
pavyko ir davė puikų rezultatą.

Dėl šių priežasčių dabartinė politi
nė krizė savo mastais ir reikšme šalies 
ateičiai negali būti net lyginama su vi-
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somis anksčiau patirtomis krizėmis - 
savo galimais padariniais ir reikšme ji 
daugmaž prilygsta 1991 m. sausio įvy
kiams, nors kol kas rutuliojasi taikia 
forma. Ji prasidėjo būtent dabar grei
čiausiai todėl, kad tik praėjus kuriam 
laikui visuomenė galutinai (galbūt kiek 
pavėluotai) suvokė ir įsisąmonino fak
tą, kad naujojo Prezidento išrinkimas 
kelia realią grėsmę visiems trims kerti
niams atkurtosios Lietuvos Respubli
kos stulpams - liberaliajai demokra
tijai, laisvosios rinkos ekonomikai ir 
provakarietiškai geopolitinei orientaci
jai. Per devynis naujojo Prezidento val
dymo mėnesius vyko parengiamieji 
darbai (neabejotinai padedant Rusijos 
specialistams) kuriant prielaidas pa
keisti šalies politinę sistemą ir įvesti ru
siško tipo valdomą demokratiją, įtvir
tinti Prezidentūros įtaką ekonomikai 
(mėginant pajungti ir padaryti tik jai 
pavaldžias teisėsaugos struktūras) ir 
įtraukti šalį į NVS įtakos zoną (pirma
jame etape sukompromituojant Lietu
vą tarptautinėje arenoje ir padarant ją 
nepatikima ES ir NATO partnere, o vė
liau galutinai paverčiant tik formaliai 
nepriklausoma valstybe, kuri iš tikrų
jų būtų Rusijos protektoratas ir pa
klusni jos marionetė).

Jeigu šie tikslai būtų įgyvendinti, 
padariniai šaliai greičiausiai būtų ka
tastrofiški. Ekonominėje srityje jie pa
sireikštų tuo, kad po kitų Seimo rinki
mų galutinai ir greičiausiai negrįžtamai 
įtvirtinusi savo įtaką ir sukūrusi val
džios vertikalę Prezidentūra įgytų ga
limybę tik savo nuožiūra disponuoti iš 
ES ateisiančia finansine parama, o tai 

reiškia, kad ši parama pirmiausia tar
naus ne šalies ūkio reikmėms, o atiteks 
„draugiškiems“ Prezidentūrai ūkio 
subjektams (dalis šių lėšų gali būti 
„perpumpuota“ ir į Rusiją). Be to, Pre
zidentūrai pradėjus kontroliuoti teisė
saugos institucijas, būtų iš pagrindų 
pakirsti (kaip tai įvyko Rusijoje) lais
vos verslininkystės principai, nes to
kiu atveju neliktų jokių kliūčių valsty
biniam „ne savų“ verslininkų reketui 
tapti kasdiene praktika. Prezidentūros 
vykdoma šalies vidaus ekonominio 
gyvenimo kontrolė ir iš ES ateisiančių 
lėšų grobstymas sužlugdytų viltis iš 
esmės pagerinti padėtį socialinėje sri
tyje. Masinė nusivylusių darbingų gy
ventojų, ypač jaunimo, emigracija į Va
karus po 2004 m. gegužės 1 d. taptų 
neišvengiama, ir tai turėtų ne tik ilga
laikių sunkių ekonominių padarinių, 
bet ir smarkiai pakeistų šalies politinę 
situaciją, nes būtų prarasta didelė da
lis politiškai sąmoningiausių ir pažan
giausių rinkėjų. Šalies gyvenime dar 
labiau sustiprėtų retrogradinės proru
siškos politinės jėgos. Šiam Juodam“ 
(bet, deja, labai realiam) scenarijui ta
pus tikrove, Lietuva būtų tiesiog pa
smerkta tapti antrarūše ir atsilikusia ES 
provincija, o tokia padėtis, žvelgiant iš 
kiek tolimesnės perspektyvos, keltų 
grėsmę pačiam tautos išlikimui. Kilęs 
skandalas pristabdė Prezidentūros 
puoselėjamų planų įgyvendinimą, ta
čiau jie bus tęsiami, jeigu krizė nebus 
konstruktyviai įveikta. Dabartinė padė
tis itin sudėtinga ir pavojinga būtent 
todėl, kad p. R. Pakso atsistatydinimo 
ar pašalinimo iš posto jau nepakanka
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šiai krizei pašalinti. Atliekamų socio
loginių tyrimų duomenys aiškiai rodo, 
kad dar didesnį pavojų šalies ateičiai 
kelia „antroji jedinstvos banga“ - 
p. V. Uspakicho vadovaujama populis
tinė Darbo partija, kurios pagrindiniai 
tikslai - demokratijos Lietuvoje apri
bojimas ir geopolitinės orientacijos pa
keitimas - absoliučiai sutampa su R. 
Pakso iki šiol siektais tikslais. Tad ga
lima Darbo partijos sėkmė kituose Sei
mo rinkimuose reikštų tik tai, kad da
bartinio Prezidento politinė programa 
tęsiama ir sėkmingai įgyvendinama.

Reikia pripažinti, kad sėkmės ją 
įgyvendinant tikimybė kol kas labai di
delė. Ne tik sociologiniai duomenys, 
bet ir elementari politinė analizė nepa
neigiamai rodo, kad p. R. Paksą išau
ginusios ir į valdžios viršūnę išvedu- 
sios Lietuvos klasikinės politinės par
tijos (socialdemokratai, konservatoriai 
ir liberalai) yra visiškai demoralizuotos 
ir praradusios tautos pasitikėjimą. Prie
laidų, kad jos galėtų atsigauti ir susi
grąžinti turėtą įtaką, nėra ir vargu ar jų 
atsiras netolimoje ateityje. Tai reiškia, 
kad šios partijos iš principo nepajė
gios sustabdyti ir atremti p. V. Uspas- 
kicho vedamos populistinės bangos. 
Todėl galima kategoriškai ir vienareikš
miškai teigti: Lietuvos politiniame gy
venime yra atsivėrusi milžiniška tuš

tuma, kuri artėjančiu Seimo rinkimų 
išvakarėse gali tapti pražūtinga. Pa
dėtį dar labiau blogina tai, kad nei 
šios merdėjančios partijos, nei didžio
ji dalis visuomenės dar nėra įsisąmo
ninusios faktinio Lietuvos daugia
partinės sistemos žlugimo ir nesu
pranta iš to kylančių didžiulių pavo
jų šalies demokratijai ir netgi nepri
klausomybei.

Vienintelė vis dar liekanti galimy
bė išvengti nenumaldomai artėjančios 
politinės katastrofos (koks nors savai
minis palankus likimo posūkis mažai ti
kėtinas ir šiandieninėje situacijoje jis 
atrodytų tiesiog stebuklas) - sukurti 
piliečių susivienijimą, galintį kritišku 
atveju imtis sunkaus politinio uždavi
nio sustabdyti Darbo partijos popu
listų žygį į valdžią. Ar toks užmojis bū
tinas, savalaikis ir realiai įgyvendina
mas - panašūs klausimai galėjo būti 
keliami ir svarstomi dar prieš keletą mė
nesių. Šiandieninė padėtis jau tokia, 
kad jų svarstyti nebėra prasmės - tie
siog nebėra pasirinkimo.

Kaip vadintųsi toks susivieniji
mas - pilietinis atsinaujinimo sąjūdis 
ar kaip nors kitaip - šis klausimas iš 
tiesų šalutinis ir nesvarbus. Atėjo 
metas veikti, nes netrukus (kaip aki
vaizdžiai parodė Baltarusijos ir Rusi
jos patirtis) gali būti vėlu.

8 { LAISVĘ • sausis /2004

10



Laikas ir idėjos

Ar visuomenė 
pasirengusi apsiginti?

Vanda Zaborskaitė

Savijauta, tarsi prieš artėjančią 
audrą. Visuomenėje situacija kasdien 
tik blogėja. Destrukcinių jėgų kataliza
torium senokai yra tapęs Prezidentas 
ir jo aplinka. Manipuliuojant žmonių 
skurdu, bejėgiškumu, nusivylimu ardo
mi valstybės, jos demokratinės san
tvarkos pagrindai, paneigiamos tos 
bendrosios vertybės, kurios ne mažiau 
negu ekonominiai siekiai jungia Euro
pos Sąjungą, į kurią esame beįeiną. Jau 
buvome tarsi pamiršę Orwello antiuto
pijos pasaulį, kuriame žodžiams sutei
kiamos priešingos prasmės negu įpras
ta: „tiesa“ čia reiškia „melą“, „taika“ - 
„karą“. Taip ir dabar Prezidento šalinin
kai kuria organizaciją „Už teisingą ir 
demokratišką Lietuvą“, iš tikrųjų pa
neigdami teisę (Konstitucinio Teismo 
sprendimus) ir demokratiją (ragindami 
išvaikyti Seimą).

Teisė, teisingumas, tiesa. Preziden
tas, melu pagrindęs savo rinkiminę 
kampaniją, žadėjęs tai, ką žinojo nega
lėsiąs tesėti, meluoja ir toliau išsijuo
sęs, neigia akivaizdžius dalykus, juo
da paverčia balta. Abejojama Konsti
tuciniu Teismu, kovojama prieš Seimą, 
kišamasi į Vyriausybės institucijų dar

bą, pakertamas valdžių atskyrimo prin
cipas. Visiškai sugriautas Prezidento 
institucijos moralinis autoritetas ir ne
vykdoma ar tik formaliai tevykdoma 
pagrindinė Prezidento funkcija - užsie
nio politika.

Demokratiją bandoma pakeisti au
toritarinio valdymo formomis, sureikš
minamas Prezidento asmuo, kėsinama
si praplėsti jo galias. Tam tinka ir pats 
psichologinis Prezidento tipas: mania
kiškai užsispyręs, egocentriškas, savo
tiškai infantilus. Rusijoje išėjęs aviaci
jos mokslus, į Lietuvą sugrįžo suaugęs 
su rusiškuoju mentalitetu, su draugais, 
ryšiais, verslu. Jis ir dabar lieka neat- 
mezgamais saitais susirišęs su Boriso
vu ir jo pinigais, per jį - su Rusijos 
specialiosiomis tarnybomis. Galima 
teigti, kad jis išduoda nacionalinius 
valstybės interesus.

Pastangos supriešinti visuomenę 
įgauna jau visiškai drastiškus pavida
lus. Prezidentūra virsta tarsi kokia tvir
tove, kovojančia prieš visus: Seimą, 
Konstitucinį Teismą, „elitą“, Bažnyčią. 
Keliama prezidentinio laikraščio idėja 
(nors valdžios institucijoms šitai drau
džia įstatymas). Organizuojami Prezi-
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dento rėmėjai, kurių priekyje pastato
ma destruktyviausių Lietuvos asmenų 
grupė (R. Pavilionis, A. Pavilionienė, 
V. Petkevičius, J. Veselka). Pirmose rė
mėjų gretose - Šustauskas, murzinin- 
kas Mažonas su sėbrais, ne per toliau
siai dunkso ir kriminalinio pasaulio 
kontūrai.

O kaip viso to akivaizdoje atrodo 
kita, „nepaksinė“, visuomenės dalis? 
Ar pakankamai įsisąmonina grėsmę ir 
yra pasirengusi ją atremti? Manyčiau, 
kad nepakankamai. Pirmiausia - val
džios institucijų ir politinių partijų lyg
menyje. Būdingas naujausias pavyz
dys: Šiaulių miesto taryba neranda sa
vyje ryžto aiškiai ir griežtai pasmerkti 
Murzą ir jo sėbrus už antisemitinius iš
puolius. Beje, nesuprantama, kodėl iki 
šiol nėra priimtas įstatymas (nors dau
gelyje Vakarų Europos valstybių jis 
yra), draudžiantis viešai naudoti nacių- 
fašistų emblematiką. Kažkodėl delsia
ma iš Seimo išmesti Šustauską. Tik da
bar socialliberalai suskato mąstyti apie 
R. Pavilionio, V. Uspaskicho pašalinimą 
iš savo frakcijos. Labai trikdo dvipras
miška socialdemokratų laikysena grės
mingų politinių procesų akivaizdoje, jų 
svyravimai, delsimai. Iškėlę savo par
tinius interesus aukščiau valstybinių, 
jie į prezidentus praleido Paksą. Tarp jų 
buvo per daug abejojančių A. Sakalo 
(nors jų pačių garbės pirmininko) komi
sijos darbu. Jų lyderis per ilgai delsė, 
prieš pareikalaudamas Prezidento atsi
statydinimo. Nėra tikrumo, kaip jie bal
suos dėl apkaltos. Suprantamas val
dančiosios partijos pragmatizmas, bet 
kartais jos taikymasis su grėsmėmis 

valstybei atrodo peržengiąs leistinu
mo ir padorumo ribas. Aiškus abejin
gumas politinės veiklos etiniams, mo
raliniams faktoriams, pasitikima tik tei
siniais vertinimais. Iš valdančiosios 
partijos norėtųsi sulaukti aiškesnio ap
sisprendimo ir ryžtingesnių veiksmų, 
nors tai nereiškia, kad savo indėlio į 
visą dabarties bjaurią situaciją neįnešė 
ir dešiniosios jėgos.

Gera terpė autoritarizmo siekiams ir 
nacionalinių interesų išdavystei yra 
visuomenėje toli pažengusi vertybių 
erozija ir bendras moralinis nuosmukis. 
Užtenka tik prisiminti atvirai parsida- 
vinėjančius laikraščius („Vakaro ži
nios“, „Ūkininko patarėjas“ ir kt.), te
levizijos laidas, nuolat reklamuojančias 
Uspaskichą, Šustauską ir Murzą („Ko
rida“). Pernelyg daug esama laisvės be 
atsakomybės, demokratijos be mora
lės. Visuomenė neturi pakankamai efek
tyvių savigynos mechanizmų. Jai 
trūksta elementarių žinių apie valsty
bės santvarką, atskirų valdžios šakų 
kompetenciją, apie demokratiją ir jos 
funkcionavimą. Savo vaidmenį čia tu
rėtų atlikti švietimas, taip pat ir suau
gusiųjų. Mokykloms yra sudaryta pui
ki pilietinio ugdymo programa, bet kai 
prieš kurį laiką radijuje buvo sureng
tas pokalbis su dalyko mokytojais, 
paaiškėjo, jog jie net nesupranta, kas 
tas pilietinis ugdymas ir kaip jis galė
tų vykti. Ko čia galima norėti, jei pats 
Pedagoginio universiteto naujasis rek
torius imasi vadovauti paksinei nacio
nalinio orumo programai, nesuvokda
mas nei jos bergždumo, nei pronacis- 
tinės esmės.
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Nesinori tęsti. Geriau yra pasižiū
rėti Į šviesulius, kurie teikia vilties. O 
jų iš tikrųjų esama. Esama partijų suge
bėjimo susitarti, siekiant bendrų tiks
lų (dėl užsienio politikos, euroatlanti- 
nės integracijos, taip pat ir kai kuriais 
vidaus politikos klausimais). Aktyvi
nama kovos su skurdu programa, Įsi
jungiant Į šiuos uždavinius spren
džiančias europines struktūras. O la
biausiai - tai pilietinės visuomenės ky
lantys, Vaižganto žodžiais, želmenys, 
visų pirma - bendrijų kūrimasis, ryškė- 

jančios pastangos patiems tvarkyti gy
venimą. teikiančios vilties ir pozity
vaus, optimistinio nusiteikimo. Nors 
gana nedrąsiai, bet vystosi kooperati
nis judėjimas. Tik visam tam reikia pa
ramos, patarimų, paskatinimo. Reikia 
kuo didžiausių investicijų į švietimą, 
mokslą, kultūrą, nes tik čia glūdi svar
biausi šansai ateičiai. Kiek sugebėsime 
visais lygmenimis susitelkti gresiančio 
rimto pavojaus akivaizdoje, nuo to di
dele dalimi priklausys artimiausia (o gal 
ir gana tolima) mūsų ateitis.

Gintaro Jaronio nuotrauka
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Prezidentas - 
valstybę skaldantis pleištas

Vytautas Kubilius

Gyvename nerimo, nežinios, grės
mių dienas ir mėnesius. Ar netaps re
alybe istoriko Edvardo Gudavičiaus 
žodžiai, pasakyti apie Mindaugo laikų 
Lietuvą: „Peržengusi Europos slenks
tį, Lietuva suklupo'"!

Prisimenu Rolandą Paksą, kandida
tą į Vilniaus miesto merus. Tada jis at
ėjo į Piliečių chartijos susirinkimą, kal
bėjo paprastai ir nuoširdžiai, nesukaus- 
tytas politinės retorikos štampų ir sa
vo reikšmingumo pozų. Atrodė labai 
atvira ir šilta asmenybė, turinti įtaigos 
galią. Jos žavesiui neatsispyrė Prezi
dentas Valdas Adamkus, paskirdamas 
premjeru net du kartus, planavęs per 
jį įgyvendinti Lietuvoje liberaliosios 
demokratijos modelį. Neatsispyrė kon
servatorių ir liberalų partijos, išrinkda- 
mos jį savo pirmininku. Rolandas Pak- 
sas buvo svieste įsviestas į valdžios 
viršūnes, nepraėjęs grūdinančios po
litinės kovos kelio, nespėjęs sufor
muoti patvarių savo pasaulėžiūros ir 
veiklos principų.

Tai ir pražudė droviai besišypsan
tį politikos debiutantą, ambicingą lakū
ną ir užsispyrusį žemaitį. Jis tapo „die
nos herojumi“, nepasirašęs nuostolin

gos sutarties su amerikiečiais dėl „Ma
žeikių naftos“ bei išdavęs konservato
rių ir liberalų partijas. Sužadino dar so
vietmečio propagandos įskiepytų anti- 
amerikoniškų nuotaikų bangą, kuri ta
po jo kylančių reitingų šaltiniu. Sąmo
ningai ar nesąmoningai pasitarnavęs 
Rusijos interesams (išstumti JAV kapi
talą iš Baltijos valstybių, kur turi vieš
patauti Rusijos kapitalas) Rolandas 
Paksas atsidūrė strateginių Rusijos už
mačių taikiklyje. Kadangi rinkimai Lie
tuvoje virto didesnių ir mažesnių kapi
talų grumtynėmis, kurių nekontroliuo
ja įstatymai, per Rusijos pilietį Jurijų 
Borisovą į Prezidento rinkiminę kampa
niją buvo mesti dideli pinigai, kurie ir 
nulėmė Rolando Pakso pergalę (jo įsi
tikinimu, ištisam dešimtmečiui). Dabar 
Prezidentas išdidžiai, bet kukliai nuty
li - už kieno milijonus...

Žlugus Sovietų Sąjungai šimtai so
vietinių „patarėjų“ buvo atšaukti į 
Maskvą iš Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Bulgarijos, Rytų Vokietijos. 
Dabar jie sutelkti regzti planams - kaip 
išlaikyti Kremliaus įtaką „artimiausiame 
užsienyje“. Įsiterpusi tarp dviejų galin
gų Rusijos karinių placdarmų (Gardi-
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no ir Kaliningrado), Lietuva styro kaip 
ašaka banginio žiotyse. Per Preziden
tūrą, aišku, patogiausia kontroliuoti 
Lietuvos valstybę, ruošti ją kaip bazę 
Rusijos ekonominių ir politinių intere
sų šuoliui į Vakarus. Kokia bebūtų val
džia Maskvoje - demokratinė ar bol
ševikinė, Rusija niekada nepamirš ne
užšąlančių Baltijos uostų, pasak gene
rolo Denikino...

Lietuvoje suprojektuotas preziden
tinis valdymas, kaip Baltarusijoje, kur 
prezidentas yra pagrindinė ir viską le
mianti figūra. Paskelbęs „Tvarka bus!", 
Rolandas Paksas per savo patarėjus 
ėmė kištis į atskirų žinybų administra
vimą, policijos komisariatų darbą, pri
vatizacijos eigą, vienvaldiškai bandė 
pakeisti jėgos struktūrų vadovus. Sei
mas buvo kliūtis „vertikaliam valdy
mui“, todėl jis niekinamas, ignoruoja
mas, net grasinamąjį paleisti.

Lietuvoje, kaip nė vienoje kitoje 
pokomunistinėje šalyje, tebėra gajus 
„tvirtos rankos“ ilgesys. Jį kursto val
dančios biurokratijos savanaudišku
mas ir savivalė (žemės sklypų grobi
mai). Vis gilėjanti visuomenės sociali
nė diferenciacija, milžiniški aukščiausių 
ir žemiausių atlyginimų skirtumai. Vie
ni skursta, o kiti statosi rūmus, praš
matnesnius negu grafo Tiškevičiaus 
Palangoje, įsigyja po kelis vasarnamius 
paežerėse, bet nededa savo pinigų į 
gamybą ar verslą, kad atsirastų dar
bo vietų žmonėms, besirausiantiems 
šiukšlių konteineriuose. Pašėlęs lietu
vių noras žaibiškai pralobti nepaisant 
priemonių ir nesirūpinant „artimu sa
vo“, kuris tūžta iš pavydo ir dėl netei

sybės. Valstybė vis menkiau reguliuoja 
ekonomiką (didžiosios gamyklos priva
tizuotos), o žmonės, neprisitaikę prie 
pakitusių sąlygų, tebelaukia, kad kaž
kas jais pasirūpintų. Išgyvenusiai gi
liausią ekonomikos sistemos lūžį vals
tybei, aišku, stinga išteklių, o ir tikrų 
valstybininkų, kuriems rūpestis „pro 
publico bono“ būtų svarbiausias gy
venimo principas. Tipiška politinio pa
sitikėjimo valdininko etika: stosiu į bet 
kurią partiją, tik parūpinkite man „šiltą 
vietelę“, kur galėčiau turtėti...

Sužadinęs masėse socialinio tei
singumo viltis (bus grąžinti indėliai, 
padidintos pensijos ir taip toliau), Ro
landas Paksas, tapęs Prezidentu, elgėsi 
kaip ir kiti politinio pasitikėjimo valdi
ninkai - pareikalavo 20 milijonų litų 
Prezidentūros rekonstrukcijai, 200 000 
litų rezidencijos Turniškėse atnaujini
mui ir 100 procentų padidino patarėjų 
atlyginimus. Neišsipildė ir negalėjo iš
sipildyti naivi žmonių iliuzija, kad vie
nas Prezidentas - o ne įstatymus lei
džiantis Seimas ir vykdomoji valdžia- 
gali esmingai pagerinti jų gyvenimo 
sąlygas. Ilgam įsiminiau Kanados lie
tuvio verslininko žodžius - ekonomi
kai reikia leisti natūraliai plėtotis, o ne 
tampyti ją už šaknų, kaip pasodintą 
medelį.

Rolandas Paksas, Konstitucinio 
Teismo apkaltintas priesaikos sulaužy
mu, nedrįsta ir negali atsistatydinti. Jo 
rinkiminės kampanijos strategai ir fi
nansuotojai tvirtai jį laiko geležinėje 
kilpoje. Jie suinteresuoti, kad kuo il
giau tęstųsi politinė sumaištis Lietuvo
je, kad per tą laiką būtų tinkamai pasi-

Į LAISVĘ • sausis /2004 13

15



UI Laikas ir idėjos

ruošta antram atsarginiam variantui 
(Uspaskichui). Tad Prezidentui Rolan
dui Paksui belieka stovėti iki paskuti
niosios įtūžio sukaustytu veidu, išsiža
dėjus elementaraus moralinio padoru
mo ir atsakomybės už valstybės pres
tižo nuopuolį - Lietuva jau iškrito iš 
„Vilniaus dešimtuko“ lyderių. Dabar 
Prezidento funkcija - būti pleištu, ku
ris skaldo demokratijos institucijas (Sei
mo komisija. Konstitucinis Teismas, 
Katalikų Bažnyčia, žiniasklaida kaltina
ma politikavimu), kuris griauna Lietu
vos piliečių valstybinę savimonę, ge
rokai paplautą sovietinės okupacijos.

Lietuvos valstybės likimą, kaip ir 
1991 metų pradžioje, vėl turės spręsti 

Seimas. Ar užteks politinio brandumo 
ir valstybinės atsakomybės? Ar apkal
tos proceso nepražudys smulkūs par
tiniai išskaičiavimai (centristas Aud
rius Butkevičius po apkaltos į kalėji
mo kamerą grįžo su Seimo nario man
datu)? Ar „rusiškas kapitalas“, įsitvir
tinęs Lietuvos energetikoje, nebandys 
papirkinėti slaptai balsuojančių Seimo 
narių (prisiminkime praėjusius Vilniaus 
mero rinkimus)? Jei Rolando Pakso ap
kalta Seime žlugtų ir Prezidentas išlik
tų savo poste, jis visam laikui liktų 
„įdaužtas kiaušinis" (Alberto Zalato
riaus žodžiais), o Lietuva į Europos 
Sąjungą įžengtų kaip sužalota, menka
vertė ir nepatikima valstybė.

Antano Petrausko 
nuotrauka
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Lietuva
Europos namuose

Gražina Mareckaitė

Atrodytų, kad stojimo išvakarėse 
kalbėti apie Europos Sąjungą, už ku
rią taip vieningai balsavome referen
dume, nelabai prasminga. Svarstymų ir 
klausimų ratas neaprėpiamas, bet tik 
vienas žmogus - nepamainomas euro- 
derybininkas Petras Auštrevičius - ži
no visus „europinius“ reikalus ir jų 
niuansus. O daugumai vartotojiškai 
nusiteikusių žmonių terūpi, ką ir kiek 
jiems duos toji Europos Sąjunga, kaip 
pasiimti fondus, įsisavinti lėšas, ar įsi
leis Europa mus kaip darbo jėgą, kas 
ir kiek pabrangs, kiek pakils atlygini
mai, pensijos, kaip gyvensime be litų, 
bet su eurais.

Tie, kuriems rūpi Lietuvos padėtis 
Europos namuose, tautos ir valstybės 
likimas ne vien pragmatiškų išskaičia
vimų kontekste, gali tiktai žiopčioti ir 
akimis mirksėti - šitokios aistros įsi
plieskė euroaukštybėse ir europlatybė- 
se kiekvienu klausimu. Tarsi būtų stai
ga atsibudę Olimpo dievai ir iš naujo 
pradėję senus savo ginčus dėl galių, 
teisių ir hierarchijos. O mes, „Preziden
tūros skandalo“, „prezidentinės kri
zės“ ir neįveikiamo apsėstojo vis giliau 
klampinami ir vis labiau tapšnojami, 

jaučiamės ir atrodome prieš Europą 
nekaip, tačiau ir Europos Sąjunga, vis 
kaitaliodama savo „melodiją“, panaši į 
sireną, viliojančią mus plaukti į nežino
mybės vandenis. Jau dabar Europos 
Sąjungos reikalavimais, šiek tiek pada
žydami reprezentacinį fasadą, dangs
tosi visokie bukagalviai, o neapsako
mas jų uolumas demonstruojamas 
penktaeilės svarbos dalykuose, kaip, 
pavyzdžiui, žaislai ir pramogos kiaulai
tėms „pagal Europos standartus“; 
audros stiklinėje keliamos dėl tariamai 
pažeistų kokio(s) vyrmoterio ar moter- 
vyrės teisių, Strasbūro teismo paslau
gos dažnai atrodo palankios vien nu
sikaltėliams ir skatina moralinį nihiliz
mą, sėja painiavą. Mojuojant „europi
niais reikalavimais“ skubama naikinti 
tai, kuo mes galbūt galėtume praturtinti 
Europą, ir griebiamasi to, kuo pati Eu
ropa galbūt norėtų nusikratyti. Šitokia 
iš kailio besineriančių pataikūnų funk
cionierių veikla-tai vandens pylimas 
ant eurointegracijos priešų malūno, 
piktinant Europos šalininkus. Smagiai 
sukasi priešų malūnas, kai vienodu 
terminu „mažumos“ vadinamos ir išti
sos tautos, ir vienalytės ar dar kokios
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nors meilės išpažinėjai, kai abejojama 
šeimos vertybėmis, kai nyksta pagar
ba gyvybei kaip dieviškumo apraiškai, 
kai Europa pasirengusi išsižadėti ir ima 
gėdytis savo šaknų - krikščionybės ir 
krikščioniškosios kultūros paveldo, o 
tolerancijos ribų išplėtimas naikina hu
manistinės europinės kultūros įdiegtus 
principus ir įsitikinimus. Visa tai liūdi
na europinių idėjų gynėjus ir išpažin
tojus. Prie pastarųjų priskiria save ir 
šių eilučių autorė.

Jeigu norėčiau apsakyti, kokią ma
čiau ir kaip jaučiau Europą, kodėl ir už 
ką ją pamilau ir pripažinau kaip motiną, 
tektų išsipasakoti savo gyvenimą - 
vardyti mėgstamiausias knygas, meno 
kūrinius, į kraują įsigėrusią muziką. 

Tektų papasakoti ne tik savo, bet ir tė
vų, giminių, bičiulių gyvenimus; ge
riau pamąsčius - ir visos lietuvių tau
tos. Prie kurio gi taško apsistoti? Žino
ma - prie savęs, nes geriausiai supran
tu, kaip manyje susikerta visos strėlės, 
ietys ir kalavijai, kaip susitinka visos 
iliados ir odisėjai, Senekos ir Sokratai, 
prahos ir florencijos, Šekspyrai ir gė
lės. Peliniai ir fernandeliai. mocartai ir 
bramsai. Viskas, ką sukūrė Europa, kas 
yra „made in Europa".

Klampodama pokario tremties ke
liais per sugriautą Europą, rašytoja Bi
rutė Pūkelevičiūtė („išvietintųjų“ lietu
vių balsas ir širdis) kartojo: „Europa, 
Europa, mes prie tavęs prisiglaudėm“. 
Likusieji šiapus lagerio tvoros taip pat 
kartojome: „Europa, Europa, mes tavęs 
netekome“.

Vos išaušus nepriklausomybei iš
skubėjau į Europą pamatyti ją savo 
akimis. Iš tiesų Europa stebuklingai 
graži. Pasiekusi Romą įsitikinau, kad 
senas posakis - „visi keliai veda į Ro
mą“ - yra teisingas. Iš tikrųjų visi ke
liai (kaip ostijos spinduliai) veda į Ro
mą, vingiuoja iš Romos į tolimiausius 
Europos pašalius, o jų susikirtimo taš
ke, pačiame centre, gyvena pasaulio 
išminčius - popiežius Jonas Paulius II. 
Aiškiai matau kelią, per šimtmečius nu
sitiesusi tarp Romos ir Vilniaus, tačiau 
vos įžiūriu greitkelį tarp Vilniaus ir 
Briuselio. Jeigu ne senas senas mano 
bičiulis Pieteris Bruegelis, Briuselį ga
lėčiau identifikuoti vien tik su gigan
tiška, monstriška, popierių, t. y. kom
piuterių, prikimšta įstaiga, iš kurios per 
Europą ligi pat Lietuvos driekiasi ne
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spinduliai, o vieliniai ir bevieliai admi- 
nistravimo-ryšių kanalai. Be briuseli- 
nio giganto neišsiversi, jo neišvengsi, 
todėl taip svarbu žinoti, vardan ko mes, 
per penkiasdešimt metų sulaukėję lie
tuviai, turėsime iškęsti direktyvų, nuro
dymų, reikalavimų krušą ir gerų manie
rų pamokas. Gerų manierų? Tačiau ar 
pati Europa tebesilaiko gerų manierų?

Lietuvos televizija rodė pretenden
tų į Eurovizijos dainų konkursą atran
kinį turą. Panašu, kad visų Lietuvos 
psichoneurologinių ligoninių pacientai 
susiruošė vykti į Europos konkursą. 
Koks ryšys tarp Briuselio tarnautojo 
balta apykakle ir pusnuogio, oranžinio 
kailio skutais pasipuošusio dainininko 
su mečetės pavidalo kepure ir maorių 
genties sijonėliu? Be abejo, pramogų 
verslas - viena, o gyvenimas - kita. 
Šios nerimtos pastabos dėl Eurovizi
jos konkurso teikia pagrindo susimąs
tyti: ar mūsų tautiečiai, ketinantys pra
džiuginti Eurovizijos sceną, būtent ši
taip įsivaizduoja Europą ir jos publiką? 
O gal „senoji", kultūringoji Europa 
(man ji visados buvo kultūros etalo
nas) tiek pasikeitė, kad laukia savo pa
stogėje panašių „ neobarbarų“? Ne
jaugi Lietuvos pramogininkai (kaip ir 
veržlūs, konkuruoti pasiryžę verslinin
kai), perpratę šiuolaikinės Europos 
madas, stengiasi žengti į koją su jos 
tendencijomis? Visi atvejai kelia gana 
liūdnų minčių... Kokia esi tu, Europa, 
po „kultūrinės revoliucijos“, XXI am
žiaus pradžioje?

Prieš dešimtmetį, kai dar tik žen
gėme pirmuosius nepriklausomybės 
žingsnius, vyliausi, kad atsivėrę pasau

liui pasiiinsime iš jo vien tai, kas gera, 
gražu ir vertinga. Maniau, kad ir Lie
tuva po ilgo įšalo išskleis pasauliui 
gražiausius savo žiedus, tuos, kurie 
galbūt jau peržydėjo ar nunyko laisva
jame pasaulyje - jausmų nuoširdumą, 
meilę Tėvynei, senas dainas, pagoniš
kai tyrą gamtos pajautimą, iš Lietuvos 
miškų glūdumos sklindančią narsos ir 
pasiaukojimo dvasią, pirmapradį formų 
pajautimą - kaip Antano Mončio 
skulptūros Paryžiuje ar Prano Domšai- 
čio tapyba Pietų Afrikoje...

Tai tik sapnai. Negailestingoje die
nos šviesoje esame tokie, kokie esa
me. Ir Europa tokia, kokia yra. Ar su
gebėsime prisiglaudę prie jos pasisem
ti amžių išminties ir gėrio? Ar padėsi
me Europai atsinaujinti, įliedami jai sa
vo lietuviško kraujo? Ar vien tik tarp
tautiniai nusikaltėlių sindikatai, gudra- 
galviška teisinė kazuistika, nenuošir
dūs diplomatiniai žaidimai ir pragmatiš
kas naudos siekimas reguliuos mūsų 
tarpusavio santykius?

...Pakilau į beores erdves, įsisva
jojau apie nerealias vertybes, kultūros 
viršenybę ir kitokius miražus. Todėl 
pasiremsiu vienu iš europietiškiausių 
mąstytojų - Jose Ortega y Gasset’u. 
O jis pasakė: „Teisingumas ir tiesa, 
visa dvasios kūrinija taip pat yra mi
ražas, pasirodantis materijoje. Kultū
ra - idealioji daiktų pusė - siekia 
įsikurti kaip atskiras lygiavertis pa
saulis, į kurį galima perkelti savo 
valią. Tai yra iliuzija ir tik būdama 
iliuzija, miražas virš žemės, kultūra 
yra savo vietoje".
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Viltys ir nusivylimai 
po trylikos metų

Vidmantas

Niekas negali nugalėti tautos, sie
kiančios Laisvės ir Nepriklausomybės. 
Niekas negali sustabdyti tautos, trokš
tančios išsivaduoti iš okupacinio reži
mo ir gyventi savarankiškai. Taip jau 
buvo lemta lietuvių tautai, kad vien tik 
XX amžiuje jai teko tris kartus pakilti 
kaip feniksui iš pelenų kovai dėl savo 
laisvės. 1918 m. vasario 16-oji, 1941 m. 
birželio 23-ioji ir 1990 m. kovo 11-oji 
mūsų tautos pasiryžimo kovoti dėl lais
vės ir gyventi nepriklausomoje valsty
bėje akivaizdus pavyzdys.

Žinome, kad laisvė veltui nedalija
mąjį - iškovojama. Ir iškovojama daž
niausiai aukojant aukščiausią mūsų 
gyvenimo vertybę - savo gyvenimą... 
Taip atsitiko ir prieš trylika metų, kai 
tik gimstančiai Lietuvos valstybei 1991 
metų sausio mėnesį iškilo kaip niekad 
didelė grėsmė prarasti savo valstybin
gumą, laisvę ir nepriklausomybę. Tų 
dienų įvykius, slenkančio komunisti
nio perversmo ir neginkluoto tautos 
pasipriešinimo priežastis prisimena 
kiekvienas vidurinės ir vyresniosios 
kartos Lietuvos gyventojas.

Minėdami svarbiausius mūsų isto
rijos raidos momentus ir švęsdami

Vitkauskas

valstybines šventes, ne tik dažnai gal
vojame apie jų reikšmę, bet ir prisime
name, vertiname valstybės ir visuome
nės nueitą kelią, atliktus ar neatliktus 
darbus. Svarstome, kodėl dalis mūsų 
visuomenės darosi vis abejingesnė 
praeities įvykiams ir su nusivylimu žiū
ri į savo gyvenimo dabartį bei ateitį.

Prieš trylika metų patyrėme tai, ko 
neįmanoma ištrinti iš tautos atminties, 
ko niekada nebus įmanoma išbraukti iš 
mūsų istorijos. Šiandien kai kas apie 
tai kalba vis su didesiu skausmu ir sa
votišku nusivylimu. Kas atsitiko? Kur 
riba - tarp mūsų vilčių ir nusivylimų? 
Kodėl mūsų visuomenė, ypač jauni
mas, vis kritiškiau vertina Lietuvoje 
vykstančius procesus ir net mėgina 
abejoti dėl to, kas, mūsų nuomone, 
taip svarbu ir reikšminga?

Pamėginkime prisiminti trylikos me
tų senumo įvykius, jų priežastis ir ap
tarti bendrą mūsų poziciją tomis isto
rinėmis dienomis. Pamėginkime labai 
epizodiškai (ir, ko gero, labai subjek
tyviai) įvertinti nepriklausomos ir 1991 
metų sausio dienomis savo laisvę ap- 
gynusios valstybės nueitą kelią, atlik
tus svarbiausius darbus ir didėjančio
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nusivylimo šiandieninės Lietuvos po
litika priežastis.

1991 metai prasidėjo Vyriausybės 
krize, staigiu ir nemotyvuotu kainų pa
kėlimu, kolaborantų ir komunistų orga
nizuojamomis riaušėmis bei nesankcio
nuotomis demonstracijomis, sovieti
nės karinės technikos judėjimu, provo
kaciniais kariškių puldinėjimais, įvairių 
objektų užiminėjimu ir netikėtu prem
jerės K. Prunskienės atsistatydinimu.

Visa tai vyko itin dramatiškomis ap
linkybėmis. Ne tik Aukščiausiojoje Ta
ryboje, Vyriausybėje, bet ir visame 
krašte, ypač Vilniuje, jautėsi Sovietų 
Sąjungos valdančiųjų sluoksnių sukel
ta įtampa, noras priversti Lietuvos va
dovus atsisakyti nepriklausomybės, 
stebėtinai greitas Lietuvos atžvilgiu 
priešiškai nusiteikusių jėgų persiskirs
tymas ir neišvengiamai turinčios įvykti 
atomazgos laukimas.

Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas prof. Vytautas Landsbergis ir 
AT deputatai, jausdami, kad netrukus 
gali prasidėti perversmas ir sovietinių 
kariškių įsikišimas į suverenios valsty
bės reikalus, įvairiais būdais mėgino 
keisti ir gelbėti padėtį: ieškojo kontak
tų su aukščiausiais Sovietų Sąjungos 
pareigūnais, darė įvairius pareiškimus 
demokratinių valstybių vadovams ir 
pan. Matydami sudėtingą situaciją ne
liko nuošalyje ir Lietuvos gyventojai. 
Prie parlamento, kitų svarbių valstybi
nių objektų,’ Radijo ir televizijos komi
teto prasidėjo visą parą trunkantys bu
dėjimai. Iš visos Lietuvos plūstelėjo 
savo laisvę apginti pasiryžę lietuviai, 
lojaliai nusiteikę lenkai, rusai, gudai, 

armėnai ir kitų tautybių Lietuvos gy
ventojai.

Tų metų sausis buvo drėgnas, šal
tas ir vėjuotas. Budėdami žmonės šil
dėsi prie spontaniškai sukrautų laužų, 
vienas kitą vaišino karšta arbata, dai
navo patriotines dainas, giedojo, mel
dėsi. Bijant ginkluoto puolimo ar gali
mų provokacijų ištisą parą dirbo ir Lie
tuvos televizija bei radijas. Taip buvo 
siekiama užtikrinti nuolatinį ryšį su 
parlamentu, visu kraštu ir pasauliu. 
Prie saugomų objektų buvo imta sta
tyti įtvirtinimus, apsaugines sienas, 
sutelkta sunkiasvorė technika, kuri 
blokavo privažiavimus. Ginti parlamen
tą susirinko vėzdais, strypais, sporti
niais šautuvais ginkluoti savanoriai. 
Parlamento rūmuose galimiems netikė
tumams buvo pasiruošę ir deputatai, 
ir Aukščiausiosios Tarybos vadovai. 
Jie, apsisprendę iki pabaigos vykdyti 
savo pareigas, taip pat nepaliko par
lamento ir čia dieną naktį posėdžiavo.

Perversmas ir kariškių bei tankų pa
laikomas vietinių kolaborantų puoli
mas prasidėjo sausio 13-osios naktį 
Televizijos bokšto ir Radijo ir televizi
jos komiteto puolimu. Buvo pralietas 
nekaltų ir neginkluotų laisvės gynėjų 
kraujas. Tą tragiškos mūsų istorijos 
sausio naktį dėl Lietuvos laisvės žu
vo: LORETA ASANAVIČIŪTĖ, VIRGI
NIJUS DRUSK1S, DARIUS GERBU
TAVIČIUS, ROLANDAS JANKAUS
KAS, RIMANTAS JUKNEVIČIUS, 
ALVYDAS KANAP1NSKAS, ALGI
MANTAS PETRAS KAVOLIUKAS, 
VIDAS MACIULEVIČIUS, TITAS 
MASIULIS, ALVYDAS MATULKA,
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APOLINARAS JUOZAS POVILAITIS, 
IGNAS Š1MUL1ON1S. VYTAUTAS 
VAITKUS. Po kelių parų nuo žaizdų 
mirė prie bokšto sužeistas VYTAU
TAS KONCEVIČIUS.

Tūkstančiai žmonių buvo fiziškai ir 
dvasiškai suluošinti, sužaloti. Padary
ta daug materialinės žalos - tankų su
traiškyti automobiliai, kitos transporto 
priemonės, kulkomis išvarpytos pasta
tų sienos, išdaužyti langų stiklai ir kt.

1991 metų sausio įvykiuose daly
vavo visa Lietuva, matė juos ir dėl jų 
baigties jaudinosi visa lietuvių išeivi
ja, demokratinio pasaulio žmonės. Vi
sa Lietuva, kaip senais laikais, užde
gusi pavojaus laužus, skubėjo krūtine 
užstoti savo Tėvynę - budėti prie par
lamento, gelbėti Spaudos rūmus. Te
levizijos bokštą, vėliau - Juragių tele
vizijos ir Sitkūnų radijo retransliacijos 
centrus, Kauno televiziją.

Minutės, valandos, dienos ir nak
tys, praleistos drauge drebant nuo šal
čio. nepraėjo veltui. Kaip nepraėjo vel
tui ir laisvės gynėjų aukos. Lietuvos 
žmonės pajuto save, suprato savo vie
nybės svarbą, tapo tikrais Lietuvos pi
liečiais. Sausio įvykiai Lietuvoje, ypač 
Vilniuje, tapo kiekvieno Lietuvos pilie
čio asmeniniu likimu, giliu išgyvenimu 
dėl žuvusių už Tėvynę. Šie tragiški 
įvykiai bei nekaltai pralietas mūsų se
sės ir brolių kraujas šiandien turi mus 
ne tik vienyti, bet ir įkvėpti dirbti dėl 
Lietuvos, vardan už ją kritusiųjų... Bet 
ar taip yra šiandien, kai nuo to siau
bingojo sausio praėjo trylika metų? Vis 
daugiau pasigirsta balsų, kad taip nė
ra. Arba yra ne taip, kaip turėtų būti.

Blėsta lietuvių patriotizmas ir vie
nybė, didėja gyventojų nusivylimas ne 
tik dabartine ekonomine bei socialine 
padėtimi, bet ir bendra valstybės vi
daus ir užsienio politika, politikų ir val
džios institucijų bei atskirų jos parei
gūnų veikla. Niekojau šiandien neste
bina, kad, nusivylus neišsipildžiusio
mis viltimis ir matant Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpiu atsiradusias 
bei neišspręstas problemas, klestint 
korupcijai, valdininkų savavaldžiavi- 
mui, rezgant politines intrigas ir vyks
tant prezidentinėms krizėms, vis gau
sėja Sausio 13-osios gynėjų, atsisa
kančių apdovanojimų ir negalinčių at
sakyti į retorinį Loretos Asanavičiūtės 
mamos klausimą: ar verta buvo jos 
dukros ir kitų žuvusiųjų auka?

Žinoma, reikšmingi pokyčiai, įvykę 
per tuos metus, matyti visose mūsų 
gyvenimo srityse. Tačiau daugelį pa
sikeitimų žmonės vertina tik per savo 
asmeninio gyvenimo pasiekimus ir pa
sikeitimus.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę iš esmės buvo pertvarkytas politi
nis. ekonominis, socialinis ir kultūrinis 
krašto gyvenimas. Sustiprėjo ir išsiplė
tė atstovaujamosios ir vykdomosios 
valdžios institucijos, teismai, išaugo 
politinių partijų įtaka. Lietuva tapo sa
vo ūkinę veiklą rinkos ekonomika ir 
privačia iniciatyva grindžianti valsty
bė, aktyviai vykdė strateginių ūkio ir 
kitų objektų privatizavimą bei žemės 
ūkio reformą, pradėjo išlikusio nekilno
jamojo turto ir žemės grąžinimo bei 
kompensacijų mokėjimo už valstybės 
išperkamą nekilnojamąjį turtą procesą.
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Mūsų valstybės rinkoje įsitvirtino už
sienio kapitalas, kūrėsi bendros užsie
nio ir Lietuvos įmonės, suaktyvėjo 
eksportas ir importas. Lietuvoje gami
nama produkcija vis labiau atitiko Va
karų valstybių standartus. Intensyviai 
buvo statomi visuomeninės paskirties 
ir privatūs namai, rekonstruojami ir 
restauruojami istorinės reikšmės pa
statai, paminklai, tiesiami ir moderni
zuojami Lietuvos keliai ir greitkeliai. 
Įgyvendinta švietimo reforma, pertvar
kyta aukštojo mokslo sistema, optimi
zuotas bendrojo lavinimo mokyklų tin
klas, pakeistas ugdymo turinys ir pan. 
Buvo sukurta socialinės apsaugos ir 
paramos sistema, pradėta pensijų re
forma ir t.t.

Dar sėkmingiau per šį laikotarpį 
Lietuva vykdė savo užsienio politiką. 
Nepriklausomybės pradžioje įsiliejusi į 
Vakarų demokratinių valstybių bendri
ją, Lietuva ne tik pradėjo integracijos į 
euroatlantines struktūras procesą, bet 
ir buvo pakviesta į Europos Sąjungą 
bei NATO. Atkurta arba sukurta Lietu

vos diplomatinė tarnyba rūpinosi kraš
to saugumu, valstybės atstovavimu, 
aktyviu tarptautiniu ir tarpvalstybiniu 
bendradarbiavimu. Buvo pasirašytos 
valstybės sienų sutartys su kaimyni
nėmis valstybėmis - Lenkija, Rusija ir 
kt. Lietuvos kariuomenė tapo Europos 
ir NATO standartus atitinkančiomis 
karinėmis pajėgomis, kurios aktyviai 
įsijungė į įvairias taikos palaikymo 
operacijas, bendras karines pratybas.

Išaugo nauja, Nepriklausomybės 
laikotarpiu gimusi karta, subrendo stu
dentiško amžiaus jaunimas. Jaunoji 
karta jau puikiai šneka ne viena Vaka
rų užsienio kalba, gerai įvaldžiusi nau
jausias informacines technologijas, 
daugelis naudojasi mobiliaisiais telefo
nais, nemaža dalis važinėja vakarietiš
kais (nors ir nenaujais) automobiliais. 
Daug gražaus jaunimo, susibūrę į įvai
rias neformalias jaunimo organizacijas, 
domisi ir dalyvauja politiniame bei vi
suomeniniame gyvenime.

Tačiau kartu su krašto politinio, 
ūkinio bei dvasinio gyvenimo reformo-
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mis keitėsi ir visuomenės vertybinė 
sistema, tradicijos, ekonominė bei so
cialinė padėtis, požiūris į gyvenimą, 
aplinką. Žmonės smarkiai sumaterialė- 
jo, tapo vartotojiškos visuomenės, be
siorientuojančios į daiktiškąją Vakarų 
kultūrą, dalimi. Vieni, sėkmingiau pri
sitaikę prie rinkos ekonomikos, labiau 
išsilavinę ar aktyvūs, sugebėjo sukurti 
sau palankias verslo ir gyvenimo są
lygas, sukaupti nemažą kapitalą ir net 
susikurti sau prabangą. Sėkmingai 
šiomis reformomis arba reformų spra
gomis sugebėjo pasinaudoti ir nusi
kalstamojo pasaulio atstovai, legaliais 
ar nelegaliais būdais taip pat sukaupę 
didžiulį turtą. Tačiau didžioji Lietuvos 
gyventojų dalis, ypač vyresnio am
žiaus, gaunantys mažesnes pajamas ir 
gyvenantys kaime, nesugebėjo prisi
taikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, vis 
labiau klimpo į skurdą ir pesimizmą.

Kalbant apie visose gyvenimo sri
tyse padarytą pažangą ir pasiektus 
laimėjimus, negalima nematyti klaidų, 
įvairių kliuvinių ar nedovanotino ap
laidumo. Ir negalima šių problemų bei 
skaudulių apeiti ar nutylėti, nes nu
tylėjimas tik dar labiau piktina ir skal
do visuomenę, didina prarają tarp 
lobstančios valdininkijos, verslo mag
natų ir skurstančios visuomenės.

Žinoma, tik pačius Lietuvos pilie
čius galima kaltinti dėl jų asmeniškai 
padarytų klaidų ar neišsprendžiamų 
problemų. Bet ar tik jie vieni dėl to kalti, 
ar paprasčiausiai jie nebuvo sąmonin
gai inspiruotų aplinkybių ir įvairių afe
ristų apgaulės bei valdžios institucijų 
abejingumo aukos?

Kas šiandien kaltas dėl pinigų pra
radimo subankrutavusiuose bankuo
se? Žinoma, kad patys žmonės. Bet ar 
tik jie vieni? Norisi paklausti valdžios 
vyrų, kodėl šiandien buvę aferistai 
vaikšto laisvėje, plaukioja jachtomis, 
poilsiauja prabangiausiose vilose, sa
vo atžalas leidžia į mokslus užsienyje? 
Už kokius ir kieno pinigus jie tai da
ro? Kodėl jie nesėdi kalėjime už vals
tybės išdavimą - tautos apgavimą, 
nuskurdinimą, pasitikėjimo valdžia ir 
valstybe pakirtimą? Gal todėl jie lais
vėje, kad daug kam iš jų piniginės nu
byra rinkiminėms kampanijoms?

Šiandien, žinoma, juokingai skam
ba, kai visuomenė dėl neskaidrios pri
vatizacijos, indėlių nuvertėjimo ban
kuose ar kolchozų griovimo kaltina tik 
tam tikras prie valstybės vairo stovė
jusias personas. Tačiau juokas neima, 
kai imi analizuoti konkrečius aukščiau 
minėtų reformų atvejus ar pavyzdžius. 
Ir tada daugeliu atvejų kritikos vėzdas 
dėl nepavykusių sprendimų ar proce
sų krinta ant tuo metu prie valstybės 
vairo stovėjusių valdžios vyrų pečių. 
Niekas nesako, kad nereikėjo privati
zuoti ūkio objektų ar likviduoti kolcho
zų. Tik retoriškai klausiama, kodėl ne
buvo apgalvotos visos reformų deta
lės ir leista skustagalviams berniukams 
ar buvusiems kolchozų vadukams 
grobstyti visuomenės bendru darbu 
sukurtą turtą, griauti pastatus, „prich- 
vatizuoti“ įmones ir pan. Nereikia būti 
akliems, kad nematytume, kam buvo 
naudingos šios reformos ir kas pasi
naudojo jomis. Visuomenė tai mato ir 
pagrįstai reiškia nepasitenkinimą, kar-
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tu ir priešiškumą valdžiai, nesugebėju
siai kontroliuoti šių procesų. Nepasi
tenkinimą ir nusivylimą dar labiau di
dina po šių reformų atsiradusi bedar
bystė, nelegalus apmokėjimas už dar
bą, darbdavių savavaliavimas, nelegali 
emigracija, kaimo žmonių nuskurdimas. 
Tokia situacija gimdo ir kitas proble
mas: alkoholizmą, narkomaniją, paleis
tuvystę, nusikalstamumą. Daugėja sa
vižudžių, sąvartynuose gyvenančių, 
benamių ir valkatų, mokyklos nelan
kančių vaikų.

Neseniai Lietuvą drebino įvairių 
pareigūnų neteisėtai įsigytos žemės 
skandalas. Paaiškėjo, kad visas būrys 
valdininkų įvairiais būdais piktnaudžia
vo savo pareigomis, apgaudinėjo tei
sėtus žemės savininkus, sąmoningai 
vilkino žemės grąžinimą, klastojo do
kumentus ir t.t. [vairios valdžios insti
tucijos garsiai paskelbė, kad sudaro 
įvairias komisijas, kurios išaiškins pa
žeidėjus ir juos nubaus. Kaip sakoma, 
šunys loja, o karavanas keliauja... Tai
gi kas girdėjote, kad kas nors iš tų nu
statytų sukčių būtų kaip nors rimtai 
nubaustas? Žemė kaip buvo, taip ir li
ko sukčių rankose, o teisėti savininkai, 
neatgaunantys savo žemės, kaip bu
vo, taip ir liko kvailių vietoje... Taigi 
kas galima Jupiteriui, tas negalima jau
čiui... Visuomenės nepasitenkinimą di
dina ne tiek valdančiųjų sluoksnių ne
veiklumas, kiek savotiškas valdžios 
vyrų „personalinis dalyvavimas“ šiuo
se procesuose. Visiems labai gerai ži
noma, kas iš Seimo ir Vyriausybės na
rių atsiėmę arba į geresnę (ir kur kas 
brangesnę) vietą persikėlę paveldėtą 

žemę. Dažnai ta perkeltoji žemė ar miš
kas yra kitiems teisėtiems savininkams 
priklausančiuose, bet iki šiol neatgau- 
tuose plotuose. Ir nereikia vaizduoti, 
kad šioje srityje viskas daroma lega
liai bei skaidriai ir kad visuomenė dėl 
to be reikalo piktinasi...

Lietuvą drebina prezidentinis skan
dalas, o jį lydi prosovietinės mafijos 
šleifas. Prezidentūroje suvešėjo ir aki
vaizdžiai klestėjo patarėjų piktnaudžia
vimas valdžia, nekompetencija, kišima
sis į privačių ūkio subjektų reikalus, 
ryšiai su nusikaltėliais.

Prezidentas užsispyręs laikosi įsi
kibęs į savo kėdę, nesutinka su Kon
stitucinio Teismo sprendimu dėl kon
statuoto aiškaus Konstitucijos pažei
dimo, neatsiriboja nuo Lietuvos pilie
tybę praradusio savo draugo ir rėmė
jo J. Borisovo. Prezidentas nė neketi
na garbingai atsiprašyti, pasiaiškinti, o 
gal ir atsistatydinti. Užuot vykdęs Pre
zidento funkcijas, jis beveik kiekvieną 
vakarą „vizituoja“ provinciją ir drauge 
su savo bendrapartiečiais įrodinėja sa
vo tiesas...Koks gali būti Prezidento 
autoritetas, kai jis į tokius susitikimus 
su gyventojais eina pro šonines du
ris?.. Jam nė motais, kad atsistatydin
ti, neskaidyti Lietuvos ir jos gyvento
jų prašė Seimo pirmininkas, premjeras, 
Katalikų Bažnyčios hierarchai, kultū
ros, mokslo ir visuomenės atstovai. 
Jam nesvarbu, kad Lietuvą pradėjo ig
noruoti pasaulio bendrija ir užsienio 
valstybių vadovai, kad smunka jos 
autoritetas, kad iki šiol nesuformuotas 
patarėjų korpusas, nevyksta jokia rim
ta Prezidentūros veikla ir pan.
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Prezidentas ir jo aplinka apeliuoja, 
kad yra remiami gausaus būrio rinkė
jų, eilinių Lietuvos piliečių. Ir čia jie iš 
dalies yra teisūs. Savo dėmesį sutelkę 
į labiausiai nuskurdusius ir nusivylu
sius gyventojus, sulaukė jų paramos. 
Dėl to jokiu būdu negalima šaipytis ir 
smerkti Prezidentą palaikančių Lietu
vos gyventojų. Šie žmonės - neatski
riama mūsų visuomenės dalis. Jie la
biausiai nusivylė korumpuota valdžia, 
savavaliaujančiais darbdaviais. Tai 
žmonės, kurie prarado darbą, santau
pas bankuose. Tai žmonės, kurie turi 
mažas pajamas, kuriems nuvertėjo in
dėliai, kurie neatgavo savo žemės... 
Tai mūsų tėvų ir senelių karta. Tarp jų 
daug tų, kurie sąžiningai dirbo, kentė
jo, kovojo ir perėjo tremties golgotas. 
Tarp jų daug tų, kurie kasdien braido 
po purvą, negali susimokėti už būstą, 
sočiau pavalgyti ir kasdien mato dvi 
Lietuvas - savo varganą gyvenamąją 
vietovę ir klestintį Vilnių bei kitus di
džiuosius miestus.

Ne vienam skaitytojui gali pasiro
dyti, kad šiame straipsnyje vietomis 
sutirštintos spalvos ar per daug pesi
mizmo. Gal ir taip. Bet tai nereiškia, kad 
tų problemų nėra. Kai Lietuvos rezis
tentai, Sausio 13-osios aukų artimieji 
klausia: „Ar dėl tokios Lietuvos kovo
jome ir ar tokios Lietuvos tikėjomės?“ 
ir kai Lietuvai nusipelnę asmenys at
sisako valstybinių apdovanojimų, o ei
liniai gyventojai, ūkininkai vis dažniau 
išeina į gatves mitinguoti, tai reiškia, 
kad ne viskas mūsų Lietuvoje ir visuo
menėje gerai. Artimiausiu metu prasi
dės artėjančių dviejų (Europos Parla

mento ir Seimo), o gal ir trijų (Preziden
to) rinkimų vajus. Vėl visos „kalban
čios galvos“ išsijuosusios girsis, ža
dės, guos... Tik ar daug kas pasiūlys, 
kaip galima kardinaliai pakeisti esamą 
situaciją, padėti kaimui, suvienyti tau
tą? Kas pasiūlys, kaip mažinti gyven
tojų socialinę atskirti, stiprinti viduri
nį gyventojų sluoksnį, pagelbėti smul
kiam verslininkui, paremti bedarbį ar 
pensininką? Kas duos receptą Lietu
vos gyventojams (kurie nebuvo sig
natarai, ministrai ir nėra Seimo nariai ar 
valdininkai), kaip reikės gyventi iš da
bartinio atlyginimo ir pensijų, kai, Lie
tuvai tapus Europos Sąjungos nare, 
gerokai pakils kainos ir pabrangs vi
sas pragyvenimas?

Taigi po įsimintinųjų Sausio 13- 
osios įvykių praėjo trylika metų. Pras
mingi ir reikšmingi jie buvo Lietuvai. 
Daug ko išmokome, daug ką nuveikė
me. Ir nevalia pasiduoti pesimizmui. 
Nevalia, nors ir kaip būtų sunku ar 
skaudu. Neleiskime savavaliauti irsa- 
vavaldžiauti valdininkams. Patys kur
kime savo gyvenimą ir kovokime dėl 
savo teisių bei galimybių. Neleiskime, 
kad mūsų likimą spręstų nuo kasdie
nybės reikalų atitrūkę valdininkai. Ne
leiskime, kad į valdžią ateitų korum- 
puoti ir sovietinę nomenklatūrinę pa
tirtį bei mentalitetą turintys politikai. 
Turime patys tapti labiau visuomeniš
ki ir savo padėtimi bei ateitimi besirū
pinantys kūrėjai. Gal tada bus mažiau 
neteisybės ir nusivylusiųjų. O kai tap
sime sąmoningesni, aktyvesni, kartu ir 
turtingesni, suklestės ne tik Lietuva. 
Pasikeisime ir mes patys.
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Mažųjų triumfas
Žodis Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame posėdyje 

Laisvės gynėjų dienai paminėti

Kun. Robertas Grigas
Per praėjusius trylika atgautosios 

Nepriklausomybės metų daugybę 
kartų 1991-ųjų Sausio fenomenas bu
vo svarstytas politikos, karybos, tei
sės ir daugeliu kitokių požiūrių. Ta
čiau mums, Laisvės stebuklo liudyto
jams ir dalyviams, yra nepaneigiamai 
aišku, kad šiame didingame, dramatiš
kame ir paslaptingame vyksme svar
biausias buvo dvasinis, religinis mat
muo. Dievo, žmogaus ir laisvės pa
slapties matmuo.

Sausio 13-oji iš tikrųjų buvo mažų
jų pergalė, tikinčios ir mylinčios tau
tos pergalė prieš perdėm suracionalin- 
tą, pragmatišką ir ta prasme bedieviš
ką mąstyseną bei fizinės jėgos politi
ką. Gyvenimo Viešpats iš savo gailes
tingumo atskleidė mums, lietuviams, ir 
nustebusiam pasauliui, kad istorijos 
vyksmas nesileidžia prognozuojamas ir 
lemiamas vien geopolitinių jėgų san
tykio, melagingos diplomatijos, galios 
ir pinigo faktorių. Kad šioje dažnai ne
švarioje ir kruvinoje painiavoje išlieka 
nekontroliuojama blogio erdvė iks, 
kurioje veikia kiti dėsniai, o likiminį žodį 
taria tikėjimas, ištikimybė ir meilė, be
siaukojanti iki mirties.

Dramatiškasis agresyvaus imperi
jos melo ir laisvės orumą atgavusio 
krašto susidūrimas, pasibaigęs Lietu
vos sėkme, nėra vien laikinas politinės 
konjunktūros pasikeitimas. Tai visų 
pinna patirtis, turinti sutvirtinti mūsų 
dvasią visose žmogiškose neviltyse, 
išoriniuose pavojuose ir savosios vi
suomenės moraliniame chaose, - pa
tirtis, teigianti, kad žmonės ir tautos iš 
esmės niekuomet nepralaimi, jei pasi
lieka ištikimi Dievo vardu bylojančiai 
sąžinei. Sausio 13-oje glūdi visų iš
juoktų svajonių apie laisvę triumfas, 
manau, kad ir būsimos čečėnų, tibetie
čių, palestiniečių teisės į nepriklauso
mą valstybę triumfas. Fantazuotojais 
laikytų partizanų bunkeriuose sapnuo
tos laisvos, socialinį teisingumą bran
ginančios Lietuvos triumfas. Beprot
namiuose „gydytų“ ir protingųjų ko
laborantų niekintų pogrindžio spau
dos leidėjų triumfas. Okupanto siūlo
mas privilegijas, ramų gyvenimą ir ki
limą karjeros laiptais sąmoningai ir 
oriai atmetusių Lietuvos Katalikų Baž
nyčios vaikų triumfas.

Nepaliaujamas Lietuvos suverenu
mo siekis atskleidžia bendražmogiškos
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svarbos mūsų istorinio kelio bruožą, 
kurį galėtume pavadinti etine kultūros 
kova; kova dėl kultūros ir sielos ver
tybių kaip esminių tautiniam ir valsty
biniam išlikimui.

Vyskupo M. Valančiaus organizuo
tas sąjūdis buvo kova dėl liaudies 
buities kultūros. Knygnešystės judė
jimas, kurio pergalę - spaudos atga
vimo šimtmetį - paminėsime šiemet, 
buvo taikus kultūrinis pasipriešinimas 
rusifikaciniam draudimui rašyti, spaus
dinti ir mokytis gimtąja kalba. Katali
kiškasis „Kronikos“ leidybos tinklas 
sovietmečiu vėlgi buvo pastanga ap
ginti europietiškąją tikėjimo išpažinimo 
ir sąžinės laisvę. Visais tais atvejais 
Lietuvoje laimėjo kultūra, pagrįsta 
krikščioniškuoju asmens orumo ir tau
tų prigimtinių teisių supratimu, - lai
mėjo prieš despotizmą ir totalitarizmą. 
Šia prasme Sausio 13-oji buvo natūra
li istorinės tradicijos tąsa.

Kaip jos tąsą traktuoju ir dabarti
nes demokratinių valstybės instituci
jų pastangas apsaugoti strateginės 
svarbos visuomenės gyvenimo sritis 
nuo kriminalinių santykių įsigalėji
mo - santykių, užgriebiančių netgi gi
liau nei Konstitucijos pažeidimai ar 

priesaikos sulaužymas. Seimo inicijuo
ta apkalta yra tokia pat drąsi ir teisinė 
pagrindinių valstybės struktūrų, Pre
zidentūros gynyba nuo vadinamosios 
materščinos* dvasios, pasireiškian
čios ne vien leksikonu, bet ir laikyse
na, poelgiais, žmogaus garbės ir lais
vės nuvertinimu; nuo brutalios anti- 
kultūros ir antimoralės dvasios gina
me baltiškąją savo tapatybę. Anuomet 
kompromisų ir išdavysčių purvą nu
plovė Sausio 13-ąją žuvusiųjų kraujas. 
Parlamento rūmuose posėdžiavusi 
Aukščiausioji Taryba nesusvyravo 
prieš blogio imperijos tankus, prieš at
sargią tarptautinės bendrijos poziciją 
ir liko ištikima amžinajai laisvės sva
jonei. Šiandien, lemtingos mūsų apsi
gynimui euroatlantinės integracijos iš
vakarėse, ne mažiau reikšmingi labai 
skaidrūs, principingi, apvalantys da
bartinio Seimo sprendimai. Turėdami 
naujausioje tautos istorijoje ir savo 
asmeninėje patirtyje tokį besąlygiškos 
Apvaizdos globos liudijimą kaip Sau
sio 13-oji, tikrai galime, pasitikrindami 
kelio kryptį su žuvusiųjų ir gyvųjų 
idealistų vertybėmis, toliau drąsiai 
kurti nenugalėtąją Lietuvą.

Dievas teišsaugo mūsų viltį!

* matcrščina (žargonas) - rusiški keiksmažodžiai.

Žmonės ir tautos nepralaimi, 

JEI PASILIEKA IŠTIKIMI 

Dievo vardu bylojančiai sąžinei.
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Atskirti pelus nuo grudų

Pokalbis su Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininku

Artūru Paulausku

- Anonsuodama mūsų pokalbi „Į 
laisvę“ žurnale, skaitytojams nuro
džiau ir jo temą - Lietuvos Seimo ga
lios ir negalia. Bet lapkričio ir vėles
nių mėnesių įvykiai parodė, kad kur 
kas didesnė negalia ištiko Preziden
tą ir Prezidentūrą.

Gerbiamas pirmininke, Jūs buvo
te tas asmuo, kuriuo pasitikėjo Vals
tybės saugumo departamentas, tiks
liau -jo vadovas, atiduodamas Jums 
PSD pažymą apie grėsmes naciona
liniam saugumui. Jūs pasiūlėte suda
ryti specialią Seimo komisiją toms 
grėsmėms tirti, kuri iš tikrųjų dirbo 
sparčiai, tiksliai, nešališkai. Nepai
sant tos komisijos išvadų ir po to lau
kiamų rezultatų, norėčiau, kad pako- 
mentuotumėt, kodėl taip ilgai buvo 
leista (t.y. kodėl sau tai leido atsakin
gi pareigūnai) bręsti krizei Preziden

tūroje ir susigriebta tik tuomet, kai 
grėsmė iškilo paties VSD vadovo sau
gumui...

- Iš pirmo žvilgsnio gali susidary
ti toks vaizdas, bet jis yra klaidingas. 
Mečys Laurinkus nuolat informuoda
vo Lietuvos valstybės vadovus apie 
tai, kas vėliau buvo pateikta minėtoje 
pažymoje kaip išanalizuota ir susiste
minta medžiaga. Taigi apie J. Boriso
vo grasinimus Prezidentas žinojo jau 
kovo mėnesį. M. Laurinkų jis nurami
no, kad pats susitvarkys su tomis pro
blemomis. Tolesni įvykiai parodė, kad 
Prezidentas nėra pajėgus susitvarky
ti, nes netrukus suteikė J. Borisovui 
Lietuvos pilietybę (kurią Konstituci
nis Teismas gruodžio pabaigoje pri
pažino negaliojančia. - Red.), daly
vavo Borisovo sūnaus vestuvėse ir kt. 
Buvo aišku, kad jis neatsiribojo nuo to
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žmogaus, o įvairiuose pokalbiuose mi
nimos sutartys, dokumentai, faktai, ga
lintys kompromituoti Prezidentą, nėra 
iš piršto išlaužti.

Kompaniją „Avia Baltika“ Saugu
mo departamentas taip pat nuolat ste
bėjo, apie ją teikdavo informaciją. Jau 
anksčiau buvo žinoma, kad ji prekiau
ja ginkluote, palaiko prekinius santy
kius su terorizmą remiančiomis šalimis. 
Apie Prezidento aplinkos žmonių kiši
mąsi į verslą, privatizaciją, apie jų ko
rupcinius ryšius su nusikalstamomis 
struktūromis taip pat buvo kalbama 
politikų sluoksniuose. O pažyma bu
vo tik tos operatyvinės informacijos 
apibendrinta išraiška, išskiriant kelias 
grėsmių nacionaliniam saugumui gru
pes. M. Laurinkus ją pateikė kaip sa
votišką testamentą, palikdamas VSD 
vadovo postą, kaip įspėjimą apie grės
mes, ragindamas būti atidiems ir bud
riems stebint tuos procesus.

Nebuvo taip, tarsi ta pažyma kaip 
iš dangaus nukristų ant visų galvų. 
Norėdamas būti dar tikslesnis, turiu 
pridurti, kad M. Laurinkus pasiūlė Pre
zidentui susitikimą trise, t.y. kad tame 
susitikime dalyvautų Prezidentas, Sei
mo pirmininkas ir premjeras, o VSD va
dovas visiems trims kartu pateiktų tą 
pažymą ir ją pakomentuotų. Bet Prezi
dentas tokio susitikimo atsisakė. Apie 
tai aš jam pasakiau praėjusiame Gyny
bos tarybos posėdyje, kai jis vėl pri
minė, kad per vėlai gavo pažymą. Anot 
jo, Laurinkaus siūloma vieta ir laikas 
buvo netinkami. Šis, atnešęs man mi
nėtą pažymą, pasakė, kad Prezidentas 
atsisakė tokio susitikimo. Beje, jau 

anksčiau M. Laurinkus, Seime kalbė
damas apie dekretą dėl jo atleidimo, 
buvo paminėjęs kai kuriuos pažymos 
fragmentus.

- Per Lietuvos televiziją Jūs pa
sakėte, kad valstybėje krizė vis gilė
ja. Ar ji sumažėtą Prezidentui atsista
tydinus? (Gruodžio pradžioje vis dar 
buvo vilties, kad susikompromitavęs 
Prezidentas pats atsistatydins. - Red.)

- Krizės priežastis, be abejo, būtų 
pašalinta, bet norint, kad nurimtų vi
suomenės susijaudinimas, t.y. norint 
sugrįžti į normalų gyvenimą prireiktų 
laiko. Dalis žmonių visada tikės, kad 
Prezidentas geras, teisus, jį visada my
lės. Jų nuomonės neįmanoma pakeis
ti. Bet apsivalytų Prezidento instituci
ja, sumažėtų iš jos plaukiančios grės
mės (jau dabar, atstatydinus ir atsista
tydinus kai kuriems patarėjams, ji su
mažėjo). Nauji Prezidento rinkimai at
sakytų į žmonėms rūpimus klausimus.

- Prezidentūros skandalą buvo 
mėginama paversti politiniu farsu, o 
Seimo komisijos darbą ne tik sunie
kinti, bet ir užgniaužti. Gal tai jau liu
dija kai kurią mūsą valdžios institu
ciją negalią?

- Tos galios neišnyko, bet toks be
ribės demokratijos supratimas, kai jo
je nėra įstatymų tvarkos, gali ją pa
versti anarchija. Demokratinės institu
cijos veikia, bet aukščiausiems mūsų 
valdžios pareigūnams trūksta politinės 
valios ir nuovokos, kad esam nepri
klausoma valstybė ir tą valstybę rei
kia ginti. Šiandien pakanka įstatymų 
veikti ryžtingai, tik reikia mokėti jais 
naudotis.
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- Ar Lietuva po šio skandalo ne
įgaus korupcinės valstybės įvaizdžio 
ir neatsidurs korumpuotą valstybių 
sąrašo viršuje? Ar nereikėtą pripa
žinti, kad korupcija prasideda jau pa
čioje valdymo organų rinkimą siste
moje?

- Sutikčiau, kad yra prielaidų ko
rupciniams santykiams atsirasti. Mū
sų valstybė per rinkimus neremia par
tijų arba jas remia labai menkai. Vaka
rų valstybėse tokios paramos svarba 
jau seniai yra suvokta ir ten parama 
partijoms yra tikrai solidi ir garantuo
ja, kad jos pajėgtų išsilaikyti. Jeigu ji 
būtų solidesnė ir pas mus, tai jau bū
tų antikorupcinis žingsnis.

Kaip ten bebūtų, partijos rinki
mams išleidžia daug pinigų, pagal įsta
tymą galima išleisti iki milijono litų. Bet 
juos reikia gauti. Nutylima, kokie po
kalbiai, derybos, susitarimai vyksta 
tarp finansuotojo ir kandidato, su kuo 
deramasi. Štai čia ir kyla pavojus, kad 
visada atsiras koks nors borisovas, 
kuriam tas kandidatas prižadės nebū
tų dalykų, kad tik laimėtų.

Manau, kad valstybė turėtų finan
suoti 70-80 procentų rinkimams reika
lingos sumos. Esu parengęs projektą, 
kad 2004 metų biudžete partijų finan
savimui būtų skirta penki milijonai li
tų. (Iki šiol visoms partijoms būdavo 
skiriama 400 tūkstančių litų.) Esu par
tijos vadovas ir žinau, ką tai reiškia, kai 
partija rinkimuose gali dalyvauti tik su 
30 tūkstančių litų ar dar mažiau.

- Grįžkim prie Lietuvos Seimo. 
Kokie yra politiniai svertai, kurie 
paliudytą Seimo pranašumą prieš ki

tas valdžios institucijas - Prezidentū
rą, Vyriausybę, teismą sistemą? Ar 
Seimas realiai yra paskutinė instan
cija (teoriškai, matyt, taip ir yra), ku
ri priima galutinius sprendimus?

- Pagal mūsų valstybės konstituci
nę sandarą valdžios yra dalijamos į teis
minę, vykdomąją ir įstatymus leidžian- 
čiąją. Kad nė viena valdžia negalėtų 
piktnaudžiauti savo teisėmis, nė viena 
iš jų negali turėti absoliučių teisių. Ir jos 
turi kontroliuoti viena kitą. Parlamenti
nėje valstybėje Seimas yra įstatymų lei
dybos institucija, politinių idėjų, partijų 
buveinė, čia gimsta politiniai sprendi
mai. Jie tampa įstatymais, kuriuos rei
kia vykdyti, antraip jie bus tik geros idė
jos, tik teorija. Tada įsijungia vykdomoji 
valdžia ir ji turi visas galias tuos įsta
tymus įgyvendinti. O Seimas turi prižiū
rėti, kad įstatymai būtų vykdomi. Sei
mas skiria ministrus (juos tvirtina Pre
zidentas), Seime jie prisiekia, Seime tvir
tinama Vyriausybės programa, kurios 
vykdymąjis vėliau kontroliuoja.

Teismai - kita valdžios šaka, jie už
tikrina teisingumą ir jį vykdo.

Prezidento vieta mūsų valstybėje 
yra ypatinga. Laikantis Konstitucijoje 
numatytų jo galių, reiktų į Prezidento 
rinkimus eiti su kitokiomis programo
mis, negu iki šiol eita. Ir visai kitokios 
turėtų būti pretendentų ambicijos. Iki 
šiol būdavo taip, kad kandidatas į pre
zidentus kalba ir už įstatymų leidžiamą
ją, ir už vykdomąją, ir už teisinę val
džias. Neatitikimas tarp galių, kurias 
jam garantuoja Konstitucija, ir pažadų, 
kuriuos jis dalija rinkėjams, buvo aki
vaizdus.
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Mūsų valstybė yra parlamentinė - 
su tam tikru prezidentiniu atspalviu. 
Prezidentas turi reprezentuoti savo šalį 
užsienyje, bet jo galios valstybės ūkio 
atžvilgiu yra ribotos.

Prezidentas turi labai paisyti Kon
stitucijos, kad nepažeistų nusistovėju
sio valdžių balanso. Kai tik jis pradeda 
ieškoti veiklos ne ten, kur jam numato 
Konstitucija, prasideda konfliktai. Taip 
buvo kuriant Užsienio politikos koor
dinavimo tarybą, kai dabartinis Prezi
dentas bandė prisiskirti sau Seimo ir 
Vyriausybės kompetenciją. Kiekviena 
iš minėtų valdžių turi savo kompeten
ciją- iki pat galutinių sprendimų.

-Ar valdančioji Seimo dauguma 
geba ir nori įsiklausyti į opozicijos 
siūlymus? Ar buvo atvejų, kai Jūs kaip 
Seimo pirmininkas nepajėgėte suval
dyti Seimo - oponuojančių grupių 
frakcijose, komitetuose, komisijose?

- Šios kadencijos opozicija yra ci
vilizuota, drausminga, išskyrus pavie
nius, visiems žinomus atvejus. Ji nie
kada sau neleidžia kokių nors provo
kuojančių veiksmų.

Seimo statutas opozicijai suteikia 
daug teisių. Ji turi savo atstovą Sei
mo valdyboje, gali teikti savo darbo
tvarkę, kartą per mėnesį gali svarstyti 
tik savo pateiktus klausimus. Per Vy
riausybės valandą ji turi teisę daugiau 
negu Seimo dauguma klausinėti Vy
riausybės narius.

Principiniais klausimais, tokiais 
kaip socialinė valstybės politika, mo
kesčių sistema ir kt., opozicijos ir dau
gumos nuomonės gali skirtis. Bet bu
vo nemažai atvejų, kad opozicijos pa

siūlymai būdavo priimami balsų dau
guma. Vienas toks nesenas atvejis - 
siūlymas neprivatizuoti autobusų sto
čių. Jis susilaukė visuotinio pritarimo.

- Visuomenė dažnai piktinasi Sei
mo nariais, kurie kompromituoja pa
čią instituciją. Ar nesiruošiate inici
juoti įstatymo dėl tokių narių prieš
laikinio pašalinimo iš Seimo?

- Konstitucija nurodo, kad Seimo 
narys turi laisvą mandatą. Tokiu atve
ju negalima iš Seimo atšaukti tautos 
atstovo. Mes negalim kvestionuoti 
tautos išrinkimo, nors kartais sunku 
suvokti, kuo remdamiesi žmonės bal
suoja už atitinkamą Seimo narį.

Taigi norint inicijuoti išankstinį 
Seimo narių atšaukimą reiktų keisti 
Konstituciją. O jos keitimui reikia 
šaukti referendumą ką ir norėjo dary
ti p. V. Uspaskichas.

Bet lazda turi du galus: viena ver
tus, pavojinga įsivelti į išankstinius at
šaukimus, kad nebūtų ta teise pikt
naudžiaujama; kita vertus, būtų neblo
gai, jei tokia galimybė atsirastų išimti
niais atvejais. Tada gal kai kurie Sei
mo nariai elgtųsi santūriau.

- Susidaro įspūdis, kad Seime yra 
apie dešimt procentų aktyviai mąstan
čių ir veikiančių jo narių, o kiti tėra 
statistai, liaudiškai sakant, lengvos 
duonos valgytojai. Ar tai yra normalu?

- Taip yra bet kurioje visuomenė
je ir bet kurioje žmonių grupėje. Visuo
met dešimt procentų bus aktyvių, ku
rie inicijuoja, ginčijasi, lemia sprendi
mus, o kiti, pasyvesni, tiems sprendi
mams arba pritaria, arba ne. Seimo at
veju aktyvumas irgi gali turėti dvi pu-

30 Į LAISVĘ • sausis!2004

32



M Krašto pulsas

sės. Gerai, jei žmogus ateina į Seimą su 
savo komanda, kuri dirba iš paviršiaus 
nematomą darbą - renka reikalingą 
medžiagą, rengia įstatymų projektus, o 
iš pažiūros tylus, ramus Seimo narys 
kompetentingai ją pateikia. Bet yra to
kių, kurie nori pasirodyti aktyvūs, siek
dami neaiškių savanaudiškų tikslų. Jie 
posėdžių ir balsavimo metu kelia su
maištį. Šitie yra pavojingiausi.

— Ar, Jūsų nuomone, efektyviai 
dirba Etikos ir procedūrų komisija, 
Antikorupcinė komisija ?

- Pastaruoju metu Etikos ir proce
dūrų komisija ėmė dirbti labai aktyviai. 
Pradėjęs jai vadovauti Algimantas Sa
lamakinas jai suteikė daug gyvybės. 
Iki tol komisija buvo mažai kam žino
ma, o A. Salamakinas, energingai ėmę
sis nagrinėti etikos pažeidimus, jos 
darbą pasuko kita linkme. Dabar suma
žėjo etinio pobūdžio bylų, nes komisi
jos principingumas drausmina Seimo 
narius. Komisija negali nusižengusio 
nario išvaryti iš Seimo, bet ji gali iš
kelti į viešumą jo nusižengimus. O tai

Į politikui yra gana skausminga.
Antikorupcinę komisiją sudaro vi

sų frakcijų nariai, susirinkę į ją matyt, 
dėl įvairių motyvų. Šios komisijos pir
mininkė N. Steiblienė stengiasi bent 
preventyviai kovoti su korupcija. Jos 
veikla, komisijos sprendimai bent iš 
dalies stabdo tuos, kurie norėtų pasi
duoti korupcijos vilionėms.

- Su kokiais sunkumais Jūs susi
duriate Seime kaip jo pirmininkas, 
kaip Lietuvos valstybės piliečiams at
stovaujantis jo narys? Ko palinkėtu
mėte sau ir mums visiems 2004-aisiais 
metais?

- Kaip Seimo pirmininkas esu nau
jas žmogus, tapęs juo dar neturėda
mas to patyrimo, kurį turėjo kelias ka
dencijas parlamente dirbusieji Seimo 
nariai, gerai žinantys, kaip veikia Sei
mo komitetai, frakcijos, kaip sukasi vi
sas Seimo aparatas. Taigi iš pradžių 
man trūko patyrimo. Dabar jau būtų 
lengviau, jei tektų dirbti dar vieną ka
denciją.

Paminėtina šios Seimo kadencijos 
darbo ypatybė - visi Seimo nariai, vi
sos frakcijos labai drausmingai siekė 
vieno tikslo: narystės Europos Sąjun
goje ir NATO. Tuo atžvilgiu buvo ma
lonu dirbti drauge. Pakilus ir džiugus 
įvykis buvo referendumas dėl narys
tės ES. Jis parodė, kad jau bręsta pi
lietinė visuomenė, suprantanti savo 
valstybės vystymo tikslus ir galimy
bes. Džiaugiuosi, kad patekau į Seimą 
būtent tokiu istoriniu laikotarpiu.

2004-ieji - rinkimų metai. Noriu pa
linkėti, kad rinkėjai įvertintų mūsų dar
bus. Kad jie pajėgtų atskirti pelus nuo 
grūdų. Kad suprastų, jog tik stabilus 
patyrimą turinčių Seimo narių darbas 
gali duoti rezultatą. Šūkavimai, revoliu
cijos, vadinamieji nauji vėjai tik kelia 
sumaištį valstybėje ir visuomenėje. Per 
keturiolika Lietuvos nepriklausomybės 
metų dar nė vienai partijai rinkėjai ne
suteikė galimybės pratęsti kadenciją, 
kad ji galėtų ramiai vykdyti savo pro
gramą. Pagaliau ir programos dar ne
buvo aiškios ir konkrečios. Tad ar ne 
metas politikams ir rinkėjams apsi
spręsti ir nustoti blaškiusis?

Kalbėjosi
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė
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Nešvarus pinigai 
ir lietuviškas cinizmas

Andrius Kubilius

Sausio 13-oji yra apgintos Laisvės 
diena. Tai diena, kuri mus mokė ir mo
kys, kad laisvę reikia ginti. Iškankin
tos Lietuvos istorinis paradoksas yra 
tai, kad šiandien, prabėgus trylikai 
metų po Sausio 13-osios, mes turime 
vėl kalbėti apie grėsmes laisvei. Ir tu
rime kalbėti ne vartydami istorijos 
puslapius, bet skaitydami šių dienų 
laikraščius.

Tada, prieš trylika metų, laisvę gy
nėme nuo tankų. Šiandien pradedame 
suprasti, kad laisvei sunaikinti nerei
kia ir tankų. Tauta laisvę praranda ne 
tik tada, kai jos žemė yra okupuojama, 
bet ir tada, kai jos piliečių protai yra 
okupuojami. Šiandien jau suprantame, 
kad protus okupuoti yra lengviau nei 
televizijos bokštą ar šalies teritoriją.

Dabar jau daugelis Lietuvoje sako: 
sugrįžta tie, nuo kurių sėkmingai apsi- 
gynėme tada, Sausio 13-ąją. Jie sugrįž
ta per nešvarius pinigus rinkimuose, 
per išmoningas specialiąsias tarnybas, 
per įvairius Al Maxtts. Ir per lietuviš
kąjį cinizmą veržtis prie valdžios bet 
kokia kaina. Ciniškoji politika yra ir ci
niškas požiūris į nešvarius pinigus. Už 
tai mokame didžiulę kainą: nešvarių pi

nigų ir Rusijos specialiųjų tarnybų įta
ka Lietuvoje pakilo iki pavojingai aukš
tų postų.

Tada, prieš trylika metų, tauta ap
gynė Seimą ir kartu apgynė laisvę. Sei
mas nebuvo okupuotas ir laisvė nebu
vo sunaikinta. Dabar Seimas turi ap
ginti tautą. Apginti nuo to, kam pats 
Seimas per trylika metų leido išsikero
ti. Apginti nuo ciniškosios politikos, 
nuo naujalietuviško laisvės supratimo, 
kad politikoje „viskas galima, viskas 
leidžiama“, nuo politikos, visiškai at
skirtos nuo elementariausių moralės, 
garbės ir sąžiningumo principų.

Apginti laisvę nuo pavojų, ku
riuos sukelia paprasčiausi demokra
tiniai rinkimai, per kuriuos nusivylu
sieji pasiduoda ciniškosios politikos 
pažadų pagundoms. Nusivylusiųjų 
protas yra okupuojamas ciniškų pa
žadų ir ciniškų pagundų. Nes jie yra 
nusivylę kitokia, neciniškąja, rimtąja 
politika.

Visi mes, ir esantys kairėje, ir esan
tys dešinėje, esame kalti, kad leidome 
ciniškajai politikai Lietuvoje užimti to
kias plačias erdves. Lietuvos žmonės 
nėra dėl to kalti. Jie nėra kalti dėl to,
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kad mes juos užmiršome. Džiaugiamės 
Vilniaus klestėjimu ir BVP augimu ir už
mirštame, kad toliau nuo Vilniaus, pro
vincijoje, apie 30 proc. žmonių gyve
na žemiau skurdo ribos. Ir šis skaičius 
nemažėja. Užmirštame, kad atlyginimų 
skirtumas tarp Vilniaus ir Tauragės per 
pastaruosius penkerius metus išaugo 
dvigubai. Ir šis skirtumas yra linkęs tik 
didėti. Užmirštame, kad per pastaruo
sius penkerius metus dvigubai, apie 20 
tūkstančių, padaugėjo asocialių šeimų 
ir juose augančių vaikų, jų skaičius da
bar siekia jau 50 tūkstančių. Užmiršta
me, kad per pastaruosius 10 metų vai
kų, gimusių ne šeimoje, skaičius išau
go 5 kartus ir šiandien siekia jau be
veik 30 nuošimčių.

Žmonės mato šalia savęs kasdienį 
neteisingumą, skurdą, yrančias šeimas, 
tėvus alkoholikus ir betėvius vaikus. 
Ir jie klausia: kas bus toliau? Kas bus 
su jų vaikais, su jų šeimomis ir jų kai
mynais, su jų miesteliais ir su jų vals
tybe? Aiškių atsakymų jie neišgirsta, 
todėl jie pyksta arba paprasčiausiai 
yra abejingi. Pykdami per rinkimus jie 
pasiduoda pagundai atkeršyti. Tuo ir 
naudojasi ciniškoji politika. Tuo ir 
naudojasi tie, kurie tokiose nuotaiko
se mato palankią terpę savo specialių
jų tarnybų veiklai. Pagundos keršyti 
apimtas protas nėra laisvas ir negali 
būti pilietiškas.

Sovietmetis sunaikino visų mūsų 
i pilietiškumą, išmokė, kaip reikia mąs

tyti ir gyventi neturint laisvės. Anks
čiau mūsų mintis siekė užvaldyti Krem
lius, dabar - dideli, nekontroliuojami 
pinigai, skiriami politinei reklamai. O ir 

tie pinigai, kaip parodė šiandieninė kri
zė, yra Kremliaus žymėti.

Tik švari politika gali apginti lais
vę. Šiandien Lietuvos politikai gali pa
sirinkti du kelius - lengvesnį, sten
giantis patiems vis labiau ir išradingiau 
manipuliuoti žmonėmis, kol įsisiūbavęs 
manipuliacijų smagratis sugriaus pačią 
valstybę. Arba sunkesnį, iš esmės gy
dantį šią nepilietiškumo ligą. Renkan
tis šį kelią, reikia susitarti, kad partijos 
nežais populizmu ir vis „naujomis po
litikomis“ neskatins keršto jausmo. Po
litikai yra atsakingi už tai, kad visuo
menė išmoktų rinktis politikos turinį, o 
ne vien jos reklamą.

Visuomenės pilietiškumas neatsiras 
savaime. Jį išugdysime, jei gerbsime 
rinkėjus, ir nesieksime jų patraukti 
vien įtaigiu „piani“.

Šiandien laisvės gynybai reikalin
ga nauja, kitokia gynybos sutartis tarp 
visų neciniškųjų politinių partijų. To
kioje sutartyje turėtų būti sutarta, kaip 
Lietuvos rinkėjai bus apginti nuo ne
švarių pinigų, nuo korupcijos, nuo re
klaminių manipuliacijų jų jausmais. Tai 
turi būti sutartis dėl Lietuvos žmonių 
protų apsaugos nuo naujos okupaci
jos, nuo ciniškosios okupacijos. Tai 
turi būti nauja sutartis su Lietuva. 
1991-aisiais tokia sutartis buvo pasi
rašyta žuvusiųjų krauju. Joje buvo įra
šyti keturi pagrindiniai tikslai - nepri
klausomybė, demokratija, rinkos eko
nomika, integracija į Vakarus.

Naujoje sutartyje su Lietuva turi
me aiškiai pasakyti, kad Lietuva yra 
juos mylinti Tėvynė visiems, ne vien 
tiems, kuriems pasisekė. Turime aiškiai
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pasakyti ir tai, kad pilietiškumas, pa
triotizmas ir atsparumas ciniškajai po
litikai yra išugdomas ir išauklėjimas 
sveikose šeimose, kaimyniškose ben
druomenėse ir stipriose mokyklose.

Mes visi esame didelė šeima. Joje 
yra visko. Kai kas mūsų šeimoje pa
vojingai žaidžia degtukais, kaip vis dar 
neišaugę iš vaikiško amžiaus. Iš isto
rijos žinome, kad laisvė yra labai leng

vai sudeginama vaikiškų ambicijų. To
dėl vaikus ir reikia auklėti, kitą sykį ir 
griežtai, bet teisingai baudžiant. Ir tai 
šiandien, Sausio 13-ąją, mes privalome 
pasižadėti padaryti. Tokia yra laisvės 
gynėjų valia.

Kalba, pasakyta 
iškilmingame Seimo posėdyje, 

minint Sausio 13-ąją

„ Kai kas mūsų šeimoje pavojingai žaidžia degtukais, 
kaip vis dar neišaugę iš vaikiško amžiaus..."

Gražinos Mareckaitės nuotrauka
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Aloyzas Sakalas: 
ieškojome tiesos

Praėjusią metų spalio 30 dieną 
Lietuvos visuomenę sukrėtė žinia apie 
Lietuvos nacionalinio saugumo komi
teto pirmininko M. Laurinkaus pa
teiktą pažymą Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkui A. Paulauskui dėl 
Prezidentūros keliamų grėsmių Lietu
vos nacionaliniam saugumui. Lapkri
čio pradžioje Seimo nutarimu buvo 
įsteigta Seimo specialioji komisija 
tirti grėsmes nacionaliniam saugu
mui. Komisija dirbo iki gruodžio pir
mos dienos, jai vadovavo Seimo na
rys, Teisės ir teisėsaugos komiteto pir
mininkas A. Sakalas. Paskelbus komi
sijos išvadas, paprašėme, kad komisi
jos pirmininkas atsakytų į kai kuriuos 
„į laisvę" dominančius klausimus.

„I laisvę“. Praėjo dramatiškas 
mėnuo, sukrėtęs politikus ir visuo
menę neregėtu Prezidentūros ir Pre
zidento asmenį liečiančiu skandalu. 
Sprendžiant iš Prezidento daromų 
pranešimų ir atliekamų veiksmų. 
Prezidentūros krizė tik gilėja, o dau
gumos Seimo narių patvirtintos Jū
sų vadovaujamos komisijos išvados 
liudija, kad politinė krizė yra palie
tusi ir nemažą valdininkijos dalį.

Komisija apklausė daug asmenų, 
įpainiotų į Prezidentūros skandalą. 
Su kokiais sunkumais susidūrėte ap
klausų metu, ar esate patenkintas ty
rimo rezultatais?

Aloyzas Sakalas. Per tą mėnesį 
dirbome negailėdami nei jėgų, nei lai
ko. Malonu pasakyti, kad visa komisi
ja dirbo labai darniai, išskyrus vieną 
kitą atvejį, kai pasireikšdavo aiškus iš
ankstinis nusiteikimas. Man atrodo,
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kad mums pavyko daug ką išsiaiškin
ti. Jei būtume turėję daugiau medžia
gos, gal būtume pateikę daugiau išva
dų. Jei būtų buvę daugiau laiko, bū
tume tiksliau ir konkrečiau suformula
vę išvadas, tačiau ir dabartinės formu
luotės yra pakankamai geros. Išven
gėtu teiginių, kurie nebūtų paremti mū
sų turimais dokumentais.

Seimas nėra teisminė institucija, 
tad nedarėm tokio tyrimo, kokį atlieka 
prokuratūra, o tik įvertinom esamą pa
dėtį remdamiesi turimais dokumentais, 
liudininkų parodymais. Teisinis įverti
nimas gali baigtis baudžiamosiomis 
bylomis, kurias sprendžia tik prokuro
rai, ir gali baigtis tokiu dokumentu, kurį 
pateikė komisija ir kuris nebūtinai gali 
būti pagrindas pradėti ikiteisminį tyri
mą. Todėl nereikia painioti teisinio 
įvertinimo baudžiamosios teisės pras
me su teisiniu įvertinimu, tiesiogiai ne
sukeliančiu baudžiamosios atsakomy
bės, bet sudarančiu pagrindą politinei 
atsakomybei.

Baudžiamojo kodekso straipsniai - 
ne mūsų reikalas. O įvertinimas, kurį 
mes pateikėm, parlamentui leidžia 
spręsti, ar žmogus, valstybėje užiman
tis aukščiausias pareigas, gali taip elg
tis, kaip tas elgesys matyti iš tyrimo 
eigos ir išvadų. Jei Seimo nariai nu
spręs, kad tas asmuo taip elgtis nega
li, jie balsuos, kad toks žmogus netin
ka būti Prezidentu.

„Į laisvę“. Jei, tarkim, Preziden
tas pats atsistatydina arba atstatydi
namas po apkaltos proceso, ar suma
žėja grėsmė valstybės saugumui? Juk 
niekur neišnyks žmonės, kurie kėlė tą 
grėsmę jau ne vieną ar kelis mėnesius, 

neišnyks reiškiniai, kurie egzistuoja 
ne vienus metus...

Aloyzas Sakalas. Prezidentas yra 
aukščiausias valstybės pareigūnas. 
Jei jis priklausomas nuo kito žmo
gaus, visuomet yra potenciali grėsmė, 
nes Prezidento priklausomybė gali 
sukelti tokius jo veiksmus, kokių sie
kia tas žmogus, kuris Prezidentą tvir
tai laiko savo rankose. Sunku pasa
kyti, ar ta potenciali grėsmė virstų re
alia rytoj arba poryt. Bet kiekviena 
potenciali grėsmė gali virsti realia, ir 
tada jau sunku numatyti veiksmus, 
kurių vėliau negalėsim pakeisti. Jokiu 
būdu mūsų valstybėje neturi būti po
tencialios grėsmės. O ji yra, kol turi
me šį Prezidentą ir kol jis priklauso
mas nuo kitų žmonių.

„Į laisvę“. Kitais metais bus su
rengti Seimo rinkimai (pokalbis vy
ko praėjusių metų gruodžio pradžio
je. - Red.). Ar Jums neatrodo, kad 
čia pat, mūsą akivaizdoje, jau kyla 
į viešumą nauji asmenys, kurie taip 
pat gali sudaryti grėsmę nacionali
niam saugumui?

Aloyzas Sakalas. Gali taip atsitikti. 
Bet daug kas priklausys nuo mūsų 
žmonių, rinkėjų, sąmoningumo ir ne
abejingumo politiniams procesams. 
Galiu pasidžiaugti, kad mūsų komisi
jos darbas nepaprastai suaktyvino vi
suomenę, ypač jaunimą. Jei mūsų vi
suomenė ateityje nenorės pakliūti į 
panašią situaciją, ji dalyvaus rinki
muose ir rinks ne tuos, kurie gražiai 
pašneka, ne tuos, kurie turi daug pi
nigų, o įsižiūrės ir įsiklausys į realius 
kandidatų siūlymus, jų programas, 
įsigilins į jų praeitį.
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„Į laisvę“. Stebint Jūsų komisijos 
darbų ir klausantis įvairių debatų 
per radiją ir televiziją, susidarė įspū
dis, kad pernelyg manipuliuojama 
mūsų demokratijos jaunumu. Tai lei
džia toleruoti aukštų pareigūnų me
lą, patyčias, net cinizmą, taip pat sve
timų valstybių specialiųjų tarnybų ki
šimąsi į mūsų valstybės gyvenimą.

Aloyzas Sakalas. Taip buvo. No
riu tikėti, kad dabar prasidėjo apsiva
lymas. Jis turėtų tęstis ir toliau. Vie
šas komisijos darbas labai sudomino 
mūsų visuomenę, nes ji turėjo galimy
bę dalyvauti šiame procese. O prisi
minkim, kaip būdavo anksčiau: suda
roma kažkokia komisija, kuri už užda
rų durų kažką nutaria, ir niekas neži
no, kokiais argumentais ji vadovauja
si, priimdama sprendimus. Dabar vis
kas daroma viešai, žmonės patys gali 
pasakyti, ar komisijos priimti sprendi
mai yra pagrįsti, ar ne. Man malonu, 
kad dauguma žmonių supranta, jog jie 
pagrįsti.

„Į laisvę“. Bet balsuojant dėl jū
sų komisijos išvadų Seime buvo jun
tama gana dramatiška įtampa, net 
piktas puolimas prieš Jus asmeniškai 
ir kitus komisijos narius. Ar tikitės 

i Seimo narių susiklausymo, jei bus 
balsuojama dėl Prezidento apkaltos 
rezultatų?

Aloyzas Sakalas. Už mūsų komi
sijos išvadas balsavo 75 Seimo nariai, 
keliolika susilaikė, keletas buvo prieš. 
Kadangi apie 30 narių nedalyvavo bal
savime, nes buvo išvykę ar dėl kitų 
priežasčių jų nebuvo tame posėdyje, 
tokiu rezultatu galima tik pasidžiaugti. 
Labai retai tokia didele balsų daugu

ma priimami svarbūs sprendimai, kurie 
iš esmės gali pakeisti valstybės politi
ką. Matyt, tuo metu Seimo nariai sten
gėsi pamiršti partinius nesutarimus ir 
į Lietuvos valstybę žiūrėjo kaip Sąjū
džio laikais.

„Į laisvę“. Jei vyks apkaltos pro
cesas, ar tai nepakenks euroatlanti- 
nių sutarčių pasirašymui?

Aloyzas Sakalas. Tam tikrų truk
džių bus. Manau, kad ilgas apkaltos 
procesas Lietuvai nebus naudingas. 
Geriau jo nebūtų. Prisiminkim JAV pre
zidentą R. Niksoną, kuris, pamatęs, kad 
netenka parlamentinės daugumos pa
laikymo, nelaukė apkaltos. Jis pareiš
kė, kad valstybės prestižas jam yra 
brangesnis negu jo asmeniniai reika
lai, ir pats atsistatydino. Kitas pavyz
dys - VFR kancleris Vilis Brandtas. Jis 
vykdė labai sėkmingą Vokietijos poli
tiką, bet kai sužinojo, kad jo sekreto
rius yra Stasi šnipas, tuoj pat atsista
tydino motyvuodamas, kad negali dirb
ti kaip kancleris, nes nevykusiai pasi
rinko savo sekretorių. Mūsų politi
kams, deja, iki to dar labai toli.

Dabartinis mūsų Prezidentas savo 
asmeninius interesus iškelia aukščiau 
už valstybės reikalus motyvuodamas, 
kad jis neatsistatydins, nes jį tauta iš
rinko. Jis nepaiso, kad skaldo tą tautą, 
važinėdamas po rajonus ir miestelius, 
nepaiso, kad užsienio diplomatai neno
ri su juo kalbėtis, nepaiso, kad per jį 
Lietuva rizikuoja neįstoti į Europos Są
jungą ar tapti NATO nare. Jis paiso tik 
savų interesų. Tai yra prastas Preziden
tas, prastas valstybininkas.

Kalbėjosi Vincentas Uždavinys
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Prašytume 
pakomentuoti...

Eugenijus Gentvilas 
Lietuvos liberalų ir centro 
sąjungos vicepirmininkas

Gerbiamas p. Eugenijau, visi pri
simena. kaip prieš keletą metų Jūs iš
vedėta į didžiąją politiką dabartinį 
Prezidentą, kuris šiuo metu tapo di
deliu visos Lietuvos galvos skausmu.

1. Prašytume pakomentuoti, ko
kia buvo R. Pakso politinės karjeros 
pati pradžia, t.y. kas pastūmėjo lakū
ną ir verslininką užsiimti politika?

2. Kokios būtų Jūsų prognozės 
dėl Prezidentūros skandalo baigties?

1. Klausimas, kas išvedė R. Paksą 
į politiką, dažnai keliamas, bet į jį ne
galima atsakyti vienareikšmiškai. Žiū
rint formaliai, pirmuosius žingsnius 
politikoje jam padėjo žengti prof. 
V. Landsbergis ir G. Vagnorius. Po to, 
kai R. Paksas dėl sutarties su „Wil
liams“ iš premjerų atsistatydino pirmą 
kartą, jis apgavo tautą tikindamas, kad 
tokios sutarties negali pasirašyti, nors 
iš tikrojo paties derybininkai sugadi
no šią sutartį. Tada jis apgavo ir Lie
tuvos liberalų partiją - mes jam ištie- 
sėm ranką, jis tapo mūsų partijos na
riu, vėliau ir pirmininku.

Kad ir kaip būtų gaila, V. Adamkus 
jam dar kartą pasiūlė premjero postą. 
Tačiau apie savo atsakomybę turėtų 
galvoti ne vien V. Landsbergis, V. Adam
kus ar aš, bet ir daugelis žmonių, kurie 
suklydo arba buvo suklaidinti. Liberalų 
partija savo dėmę bent formaliai nuplo
vė, pašalindama iš partijos buvusį sa
vo vadą. Kitos partijos net to nepada
rė. Išmetimu iš partijos R. Paksas su
gebėjo pasinaudoti kaip nuskriausto 
žmogaus įvaizdžiu ir taip laimėti visuo
menės prielankumą.

Taigi Lietuvoje yra kelios politikų 
grupės, kurios padėjo R. Paksui atsi
stoti ant kojų. Bet iš tikrųjų jį išaugino
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Rusija, su kuria jo santykiai prasidėjo, 
matyt, dar nuo tada, kai jis vadovavo 
lietuviškai DOSAAF (Laisvanoriška 
draugija armijai, aviacijai ir laivynui 
remti.- Red.), kuri buvo Maskvos 
DOSAAF padalinys. Manau, kad bū
tent tada R. Paksas tapo pastebimas. Jį 
augino Rusijos rankos, pasitaikius ge
rai progai jis buvo įtrauktas į politinį 
gyvenimą. Taip Maskva pasinaudojo 
daugeliu naivių Lietuvos politikų, o 
dabar visi turime srėbti tą košę.

Pakso fenomenas nebūtų galėjęs 
atsirasti normalioje demokratinėje vi
suomenėje. Bet kurioje Vakarų valsty
bėje toks žmogus nebūtų atsidūręs to
kiame aukštame poste, nes, visų pir
ma, jo nebūtų priėmę rinkėjai, antra, va
kariečio politiko kultūra nebūtų leidu
si taip elgtis, kaip R. Paksas elgėsi 
prieš rinkimus. Reikia pripažinti, kad 
mūsų politikoje ir visuomenėje vis dar 
vyrauja atsainus požiūris į tokius da
lykus.

2. Manau, kad, likus kelioms die
noms iki balsavimo Seime dėl Preziden
to apkaltos rezultatų. R. Paksas atsi
statydins, kad galėtų kandidatuoti ant
rą sykį, nes atsistatydinimo atveju ap
kalta nutrūks. Antra, jis išlaikytų ma
terialines privilegijas, kurios įstatyme 
numatytos Prezidentui. Man kaip Lie
tuvos piliečiui, kaip mokesčių mokėto
jui moraline prasme tai būtų skaudu, 
nes jokių pasekmių neturėtų Konstitu
cinio Teismo nutartis, kad Prezidentas 
sulaužė priesaiką ir pažeidė Lietuvos 
Konstituciją.

Blogiausias variantas - jei R. Pak
sas kandidatuodamas į Prezidentus vėl 

laimėtų. Tada jis taptų nebepajudina
mas, o Lietuvai atsivertų lietuviškas 
V. Putino diktatūros variantas. R. Pak
sas dar būtų ir keršto Prezidentas, nes 
toks žmogus kaip jis drauge su jį ly
dinčiais asmenimis, panašiais į J. Bo
risovą, niekam neatleistų. Noriu tikėti, 
kad jis pakartotinai netaps Prezidentu. 
Bet Lietuva dar ilgai nešios jo pada
rytą dėmę, kuri turi būti pamoka vi
siems, taigi ir žiniasklaidai. Dabar visi 
gudrūs reikalauti, kad tradicinės parti
jos priešintųsi lietuviškai rusiškos dik
tatūros slinkimui į valdžią. Bet priešin
kis nesipriešinęs, jei tavo mintys 
spausdinamos tik už didelius pinigus. 
Tavo ar kitų politikų nuomonės nepa
siekia visuomenės. Ją pasiekia kalbos 
tų, kurie sumoka redaktoriams dide
lius, dažniausiai svetimus, pinigus.

Grįždamas prie pradinės minties 
pasakysiu, kad atsakomybę už tai. kas 
dabar Lietuvoje vyksta, turi prisiimti 
politikai, žiniasklaida, valstybės parei
gūnai. Kodėl, tarkim. Saugumo depar
tamentas taip vėlai pradėjo sisteminti 
turimą medžiagą? Juk jis jau keletą me
tų žinojo apie faktus, kuriais operavo 
praėjusių metų spalio 30 d. paviešin
toje pažymoje. Taip pat ir verslo pa
saulis. Prisimenu verslininką, kuris, pa
sirodžius pirmiesiems rinkimų rezulta
tams, kaipmat atsidūrė R. Pakso rinki
mų štabe, po dviejų dienų pervedė pi
nigus pastarojo rinkimų kampanijai, o 
po to ėmėsi privatizacijos. Tad aiški to
kio verslo „moralė“ - individualus vie
nadienis interesas. O principai, verty
bės, konkurencija, valstybės reikalai? 
Jie nustumiami į antrą planą. Taigi tei-
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sus prof. V. Landsbergis, kuris sąži
ningus politikus, verslininkus, kūrybi
nės inteligentijos atstovus ragina su
daryti antipaksinį frontą.

Vaclov Stankevič
Lietuvos Respublikos Seimo 
NATO reikalą komisijos 
pirmininkas

Žiniasklaidos informacijos tarny
bos kartkartėmis vis praneša, kad 
Lietuvai kaip valstybei didėja grėsmė 
tapti izoliuotai dėl užsitęsusio Prezi
dento ir Prezidentūros skandalo.

1. Prašytume pakomentuoti, ar iš 
tikrąją Lietuva patiria diplomatinę 
izoliaciją, ar ši izoliacija gali virsti 
politine?

2. Jeigu Prezidento apkalta užsi
tęstą iki gegužės mėnesio, ar tai bū
tą kliūtis sutarčią su Europos Sąjun
ga ir NA TO pasirašymui?

1. Prieškalėdiniu laikotarpiu sukvie
čiau Seimo NATO reikalų komisijos na

rius, kad galėčiau referuoti, kaip į da
bartinius Lietuvos įvykius reaguoja 
užsienio, ypač NATO, valstybių ži- 
niasklaida. Tenka pripažinti, kad mūsų 
valstybė minima visur ir kone kasdien. 
Ir nereikia savęs apgaudinėti, kad tai, 
kas vyksta Lietuvoje, yra tik mūsų vi
daus reikalas. Iš esmės taip ir yra, bet 
tai nereiškia, kad mūsų partneriai iš 
NATO šalių į tai nekreipia jokio dėme
sio. Jiems labai svarbu, kokia Lietuva 
ateis į Šiaurės šalių aljansą.

R. Paksas šiandien tikina visuo
menę, kad nejaučia jokios diplomati
nės izoliacijos. Iš tikrųjų ji yra, ir to
kios izoliacijos faktų gana daug: at
sisako į Lietuvą atvykti Italijos ir Uk
rainos prezidentai, Europos Tarybos 
diplomatai siunčia signalus, kad da
bartinis mūsų Prezidentas nepagei
daujamas balandžio mėnesį Strasbū
re vyksiančioje Europos Tarybos Par
lamentinėje Asamblėjoje ir t.t.

Kol kas izoliuota ne pati Lietuva, o 
tik Prezidento institucija. Mūsų Užsie
nio reikalų ministerija, Krašto apsau
gos ministerija dirba labai gerai, bet 
Seimas, Vyriausybė bei kitos instituci
jos turi padaryti viską, kas įmanoma, ir 
netgi daugiau nei įmanoma, kad Lietu
va kaip valstybė nebūtų izoliuota po
litiškai. Mūsų pareiga sudaryti Vyriau
sybei sąlygas dirbti kuo efektyviau 
šiuo metu, kada Prezidentūros darbas 
yra paralyžiuotas. Todėl visi politikai 
turi pasistengti, kad mūsų ministrai ne
būtų įvelti į šį skandalą, kad jiems bū
tų atrištos rankos dirbti valstybės 
naudai ir valstybės vardu. O Seimo
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pareiga šį skandalą atvesti iki logiškos 
pabaigos.

2. Nuolat bendraudamas su kitų 
valstybių ambasadoriais, kurie rezi
duoja Vilniuje, patiriu, kad jie susirū
pinę ir draugiškai pataria skandalą 
baigti kuo greičiau ir būtinai iki ge
gužės mėnesio. Gegužė - Lietuvai le
miamas mėnuo. Vardan valstybės li
kimo ir žiūrėdami kelis dešimtmečius 
į priekį, Seimo nariai turėtų balsuoti 
už R. Pakso atstatydinimą. Visiems tu
rėtų rūpėti, kaip mus įvertins būsimos 
kartos. Suprantama, kad ištikus nema
loniai situacijai kiekvienas žmogus 
ieško sau pateisinimo ir net pats sau 
prisiekinėja, kad jis nekaltas. Tačiau 
net ir manydamas, kad yra nekaltas, 
toks žmogus turėtų pasiaukoti vardan 
valstybės. Tokia nerašyta taisyklė ga
lioja politikams Vakarų valstybėse, ji 
turėtų galioti ir pas mus.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
2003 metų pabaigoje Seimo pradėta 
kova su Prezidentūra yra labai garbin
ga ir prasminga. Dabartinis Seimas, 
ačiū Dievui, nekartoja 1940 m. Seimo 
padarytos klaidos, kada neatsirado 
nė vieno Seimo nario, nė vieno aukšto 
pareigūno, kuris būtų pasakęs „ne“ 
sovietinei okupacijai. Tokio neryžtin
gumo padariniai Lietuvai buvo labai 
skaudūs, okupantams leido motyvuo
ti, kad Lietuva savanoriškai įstojo į 
Sovietų Sąjungą. Šiandieninis Seimas 
savo veiksmu apgynė ir valstybę, ir 
demokratiją. Tiesa, kova dar nebaig
ta, bet Seimas savo reikšmingą žodį 
jau pasakė.

G in taras Step on a vičius
Seimo vicepirmininkas, 
Spec i a Uos ios tyrini ų 
komisijos narys

Jūs buvote Seimo laikinosios ko
misijos dėl galimų grėsmių naciona
liniam saugumui narys. Esate išrink
tas į Specialiąją parlamentinę tyrimo 
komisiją, kuri, remdamasi Laikino
sios komisijos išvadomis, renka me
džiagą busimajam apkaltos procesui.

1. Prašytume pakomentuoti, kuo 
skiriasi abiejų komisijų darbas ir ko
dėl Specialiojoje tyrimo komisijoje 
dalyvauja net šeši Prezidento advo
katai?

2. Jeigu Seime bus prieita iki Pre
zidento apkaltos, ar ji bus dramatiš
ka, ir kokios Jūsų prognozės dėl to
lesnio procesų plėtojimosi?

1. Laikinosios komisijos darbas bu
vo retas pavyzdys, nes ji dirbo ne kaip 
valdiška, biurokratinė institucija. Per 
labai trumpą laiką darbą ji atliko pro
fesionaliai, nešališkai, koncentruotai.
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Todėl ir jos paskelbtų išvadų rezonan
sas visuomenėje yra toks didelis. Ko
misijos išvadų pakako, kad už Prezi
dento apkaltos procedūrą balsuotų ne
regėtas Seimo narių skaičius - net 86. 
Seimo narių teikimas pradėti apkaltos 
procedūrą grindžiamas šešiais kaltini
mais, kuriuos tiria Specialioji tyrimų 
komisija.

Lyginant abiejų komisijų darbą, ga
lima pasakyti, kad Specialiosios komi
sijos sudėtis yra didesnė, jos darbe da
lyvauja net šeši Prezidento advokatai, 
liudytojų ratas yra kur kas platesnis, 
išsiplėtė tyrimų apimtis, nes ir per šį 
laikotarpį būta Prezidento veiksmų, ku
riuos reikia įvertinti Konstitucijos ir 
priesaikos atitikimo požiūriu. Visa tai lė
tina komisijos darbą bet mes turime jį 
atlikti iki vasario 13 dienos. Tada tyri
mo medžiaga bus perduota Konstitu
ciniam Teismui, kad jis patvirtintą ar 
kaltinimai dėl Konstitucijos pažeidimo 
ir priesaikos sulaužymo turi pagrindo. 
Manau, kad kovo mėnesio antroje pu
sėje Seimo plenariniame posėdyje jau 
vyks apkaltos procesas.

Komisija yra patvirtinusi savo dar
bo reglamentą kuriame numatyta Pre
zidento teisė į gynybą. Nors mūsų po
sėdžiuose dalyvauja net šeši Prezi
dento atstovai, iki šiol nesam gavę ša
lies vadovo sutarties su advokatais 
kopijos. Advokatų pagrindinis vaid
muo bus Seime, kai plenariniame po
sėdyje bus apklausiamas Prezidentas.

2. Ar apkalta bus dramatiška? Vi
sas dramatizmas slypi tame, kad nė 

vienai pusei kompromisas neatrodo 
įmanomas. Dramatizmą dar gilina ir tai, 
kad šiandien Lietuvos visuomenė pa
tiria didžiulį spaudimą nes žmonės, pa
tys darę neteisėtus veiksmus, dangs
tosi išvedžiojimais, kad jie kovoja su 
korupcija, neteisybe ir pan. Pripažįs
tant, kad ir ankstesnieji politikai buvo 
įsivėlę į įvairius skandalus ir kad jie už 
tai turi prisiimti dalį atsakomybės, ne
galima sutikti su teiginiu, jog Preziden
to, kuriam inicijuojama apkalta, kaltė 
dėl to darosi mažesnė. Tokie išvedžio
jimai yra ne kas kita, kaip mėginimas 
laimėti laiko, ištrinti ribą tarp tiesos ir 
propagandos. Šia prasme gana didelė 
įtampa tvyro ne tik tarp valstybės ins
titucijų, bet ir visuomenėje.

Nei Seimas, nei kitos institucijos 
net neįsivaizdavo, kad gali kilti toks 
skandalas, ir nesiruošė tokiems įvy
kiams. Tad įstatymai nėra išbaigti ar 
nurodantys griežtas ribas. Kitų vals
tybių patirtis rodo, kad ten užkertamas 
kelias net aukščiausiems šalies parei
gūnams piktnaudžiauti savo padėtimi, 
kiršinti, skaldyti visuomenę. Pavyz
džiui, Lenkijoje buvo priimtas sprendi
mas, kad pradėjus apkaltą prezidentui 
jis privalo sustabdyti savo įgaliojimus. 
Daugelyje pasaulio valstybių numaty
ti apribojimai asmenims, kurie yra pa
žeidę priesaiką. Tokie asmenys tam tik
rą laiką negali pretenduoti į atsakingas 
pareigas.

Seimas, gavęs teisininkų išvadas, 
turės apsispręsti, ar ir mūsų valstybė
je yra galimas toks sprendimas.
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Lietuvybės puoselėtojas 
ir kultūrininkas

Albertas Ruzgas

Vos pradėjęs mokslinę veiklą filo
sofas Juozas Girnius (1915-1994) 1944 
m. vasarą pasitraukė į Vakarus nuo at
slenkančios į Lietuvą antrosios sovie
tinės okupacijos. Gyvendamas Ameri
koje jis parašė svarbiausius savo vei
kalus. Plačiai reiškėsi ne tik filosofijos, 
bet ir lietuvybės puoselėjimo, kultūros, 
visuomeninio gyvenimo baruose.

Mūsų tauta, gyvendama ekspan- 
sionistinių valstybių kaimynystėje, turi 
karčią pavergimo praeitį. Tautos gyve
nimo, jos egzistencijos okupacijos są
lygomis reikalai J. Girniui visada rūpė
jo. Tai buvo labai jautrus patriotinis 
reikalas. Svarbu, kad J. Girniaus patrio
tizmas buvo nekonjunktūrinis — nuo
latinis, nuoširdus, gilus. Jis buvo vie
nas žymiausių bolševikų pavergtos 
Lietuvos laisvės šauklių išeivijoje. 
Pats skelbė lietuviams ir visam pasau
liui tiesą apie lietuvių genocidą, kolo
nizaciją. rusinimą, dvasinę priespaudą. 
Ir kitus ragino tai skelbti. Tautinėmis 
temomis nemažai rašė spaudoje. Iš tos 
tematikos rašinių reikšmingiausias yra 
veikalas „Lietuviškojo charakterio pro
blema“ (1947). Šioje studijoje autorius 
aptarė lietuvių dvasinio charakterio 

teigiamas ir neigiamas puses, bandė 
pagrįsti, kurios tų pusių padeda tau
tai gyventi, išlikti, o kurios yra nenau
dingos ar net žalingos. Apskritai vei
kalo turinį galima štai taip reziumuoti.

Tautos laisvė yra didžiausia verty
bė. Todėl nelaimės, okupacijos dieno
mis kiekvienas sąmoningas, doras lie
tuvis privalo rūpintis tautos išlikimu. 
Natūralu yra prisitaikyti prie okupaci
jos sąlygų, bet prisitaikius būtina gin
ti tautos gyvybę. Dar daugiau, būtina 
visais įmanomais būdais stengtis at
gauti prarastąją laisvę.

J. Girnius neužmiršo tame veikale 
ir lietuvių išeivijos nutautėjimo proble
mos. „...Išlikti lietuviais yra daugiau 
negu visai neužmiršti lietuvių kalbos. 
Išlikimas lietuviais tereikalauja vie
no (bet tai ir yra visa!) - išsaugoti 
lietuvišką charakterį ir lietuvišką są
monę!“ („Metai“. - 1991. - Nr. 11. - 
P. 149). Šiai išeivijos problemai skirti ir 
J. Girniaus straipsniai: „Tautiniai mū
sų uždaviniai tremtyje“ (1947), „Tauta 
ir tautinė ištikimybė“ (1961; išverstas 
dargi į latvių kalbą. 1963) ir kiti.

Jo veikalai pro „geležinę uždangą“ 
patekdavo ir į Lietuvą. Pateko „Tauta
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Filosofas, 
literatūros kritikas, 

visuomenininkas, 
„Aidų“ redaktorius 

Juozas Girnius

ir tautinė ištikimybė“ ir „Lietuviškojo 
charakterio problema“. Brežneviniais 
metais Lietuvos pogrindininkai padau- 
ginojuos įvairiomis priemonėmis ir lei
do per rankas.

J. Girnius, ne taip kaip daugelis su- 
kalkėjusios mąstysenos išeivijos vei
kėjų, buvo už nuolatinius ryšius su 
okupuota Lietuva. Tai labai protinga, 
įžvalgi pozicija (ji skelbta „Aiduose“). 
Jis atmetė ir internacionalizmą, ir kos
mopolitizmą, nes jie kreipia nutautėji
mo linkme. Žmonijos kultūros „turtin
gumą atskleidžia tik tautų įvairybė".

Aktyvi tautinė, politinė J. Girniaus 
veikla išeivijoje padėjo jam suartėti su 
Lietuvoje veikusiais antisovietiniais 
rezistentais. 1976 m. lankydamasis Lie
tuvoje (pirmą kartą po pasitraukimo 

1944 metais į Vakarus), jis susitiko su 
Povilu Pečeliūnu, kuris jau tada buvo 
įsitraukęs į rezistencinę veiklą. Tądien 
J. Girnių kalbininkas ir kultūrininkas 
Bronys Savukynas lengvuoju auto
mobiliu nugabeno į P. Pečeliūno na
mus. Neabejotina, kad J. Girniaus vieš
nagę Vilniuje sekė čekistai, todėl, įsė
dus į automobilį, buvo pasistengta pa
sprukti iš saugumiečių akių. Automo
bilis tik po keleto saugumiečius klai
dinančių vingių - greito važiavimo 
siauromis Vilniaus gatvelėmis - atsi
dūrė su J. Girniumi prie P. Pečeliūno bu
to durų Vilniuje, Skorinos gatvėje. Čia 
J. Girnius kiek užtruko. Praėjus po to 
trejiems metams, P. Pečeliūnas pradė
jo leisti (jis ir redagavo) pogrindinį kul
tūros žurnalą „Alma Mater“, kuriame
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išspausdino ištraukų iš J. Girniaus vei
kalų: „Lietuviškojo charakterio proble
ma“, „Idealas ir laikas“, „Visumos 
žvilgsnis į mūsų egzodo literatūrą“.

Tos pačios vienintelės kelionės į 
Lietuvą metu J. Girnius aplankė ir Juo
zą Keliuotį (jie buvo pažįstami nuo to 
laiko, kai vokietmečiu abu dėstė Vytau
to Didžiojo universitete). Tada auto
mobilis su J. Girniumi irgi greitai ir zig
zagais lėkė nuo čekistų akių. O ved
lys tąkart buvo (paprašytas Dominy
ko Urbo) Eduardas Pašakinskas, buvęs 
gulago kalinys.

Trejus metus J. Girnius sugaišo ra
šydamas monografiją „Pranas Dovy
daitis“ (1975). Tai didelio formato, be
veik 800 puslapių knyga. Už šį veikalą 
J. Girnius 1976 m. gavo Lietuvių kata
likų mokslo akademijos premiją (1000 
dolerių). Kas nulėmė, kad J. Girnius 
ryžosi parašyti šį daug triūso pareika
lavusį veikalą? Pinna, lėmė tai, kad ir 
P. Dovydaitis, ir J. Girnius buvo atei
tininkai, nors priklausė skirtingoms 
kartoms. Antra, P. Dovydaitis buvo 
žymus mokslininkas, idėjinis katalikų 
veikėjas, katalikų organizacijų steigė
jas ir vadovas. Trečia, profesorius 
P. Dovydaitis buvo didelis kultūrinin
kas, įsteigęs ir redagavęs daugybę 
laikraščių ir žurnalų („Viltį“, „Darbinin
ką“, „Ateitį“, „Naująją vaidilutę“, „Lie
tuvos mokyklą“, „Kosmos“, „Logos“, 
„Soter“), taip pat buvo redagavęs 
„Lietuviškąją enciklopediją“ (buvo jos 
viceredaktorius). Tuose leidiniuose 
buvo išspausdinta daug P. Dovydai
čio straipsnių.

Nuostabu, kad šią didžiulę mono
grafiją J. Girnius sugebėjo parašyti 
gyvendamas išeivijoje, be Lietuvoje 
esančių šaltinių. Autorius rėmėsi Lie
tuvos ir užsienio spaudoje paskelbtais 
straipsniais, daugelio asmenų atsimi
nimais, kurių nemažai jis pats užrašė. 
Veikalas parašytas moksliniu stiliumi, 
konkrečia, dalykiška kalba, be retori
kos. Profesoriaus P. Dovydaičio gyve
nimas ir veikla monografijoje apžvelg
ta visapusiškai, išsamiai ir įvertinta 
mokslininko filosofo žvilgsniu. Pažy
mėtas didelis P. Dovydaičio įnašas į 
lietuvių kultūrą.

Vertingas monografijos pagalbinis 
mokslinis aparatas: nurodyti panaudo
ti šaltiniai, pateikta pavardžių rodyklė, 
P. Dovydaičio parašytų darbų ir lite
ratūros apie jį rodyklė. Knygos pabai
goje net 15 įdėtinių puslapių užima 
nuotraukos iš P. Dovydaičio gyveni
mo, tarp kurių trys - iš profesoriaus 
kalinimo vietų Rusijoje.

Daug laiko ir jėgų J. Girnius atida
vė redagavimo darbams. Pirmasis lei
dinys, kurį jam teko kiek redaguoti, bu
vo jaunesniųjų rašytojų žurnalas „Li
teratūros lankai“, ėjęs 1952-1959 me
tais Buenos Airėse, Argentinoje. Jis 
buvo šio žurnalo vienas iš redkolegi
jos narių ir bendradarbis, parašė žur
nalo pirmajam numeriui platų įvadą.

1944 m. pabaigoje Vokietijoje buvo 
pradėtas leisti katalikiškos krypties 
kultūros žurnalas „Aidai“, iš pradžių 
daugintas rotatoriumi, o 1946 m. pra
dėtas leisti jau spaustuviniu būdu. 
Nuo 1948 m. ėjo kas mėnesį. 1949 m.
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daugelis pasitraukusių nuo sovietinės 
okupacijos lietuvių ėmė keltis iš Vaka
rų Europos nuolatiniam gyvenimui į 
Ameriką, Kanadą, Australiją ir į kitas 
šalis. Todėl tais pačiais 1949 metais 
„Aidų“ redakcija buvo perkelta į JAV. 
Daugiau kaip penkiolika metų (1965- 
1980) „Aidus“ redagavo J. Girnius. Iš 
redaktoriaus pareigų pasitraukė dėl 
prastėjančios sveikatos.

„Aidų“ redaktoriaus pareigoms 
J. Girnius labai tiko: buvo eruditas, di
delio intelekto, aktyvus kultūros vei
kėjas. Pats daug rašė į „Aidus". Žur
nalo bendradarbiais kviesdavo rinkti
nius asmenis ir pasiūlydavo jiems te
mas, įtraukė į bendradarbių būrį daug 
naujų jėgų, ypač iš jaunimo. Ant jo 
pečių gulė visų gautų rankraščių pa
rengimas spaudai ir net techninis kiek
vieno numerio apipavidalinimas. Reda
gavimo naštą J. Girnius nešė kantriai, 
atsidavusiai. Jis buvo aukštos kultū
ros, tolerantiškas, todėl „Aiduose“ 
bendradarbiavo nemažai ir liberalios 
pakraipos žmonių - Vaclovas Čižiū- 
nas, Antanas Rūkas, Vincas Trumpa, 
Tomas Venclova ir kiti.

Darbo tolydžio daugėjo. Jis buvo 
vienas iš trijų pagrindinių „Lietuvių 
enciklopedijos“, išleistos Amerikoje, 
redaktorių. Pats šiai enciklopedijai pa
rašė per 50 filosofinio pobūdžio 
straipsnių. Vėliau J. Girnius redagavo 
dailės albumą „Adomas Galdikas“ 
(1975), parengė to albumo informaci
nę medžiagą. Nemaža padirbėjo ir re
daguodamas filosofo Stasio Šalkaus
kio „Rinktinius raštus“ (1986), parašė 

šiam leidiniui didelį (39 puslapių) įva
dinį straipsnį ir parengė „Redakcines 
pastabas“. Parašė biografinę apybrai
žą Prano Kuraičio „Filosofijos raštų 
rinktinei“ (1990).

Lietuvius išeivius buvo labai išju
dinęs J. Girniaus didokas (apie 70 pus
lapių) straipsnis „Pasipriešinkime kul
tūriniam nuosmukiui“ („Aidai“, 1958). 
Šį straipsnį paskelbus prasidėjo pole
mika; ji baigėsi 1975 m. viduryje iš
spausdintu kolektyviniu pareiškimu, 
kurį pasirašė 60 asmenų. Pareiškimo 
spiritus movens buvo J. Girnius. Jam 
padėjo inžinierius J. Gimbutas ir daili
ninkas V. Vizgirda.

Liko nebaigtas J. Girniaus veikalas 
„Juozas Keliuotis ir „Naujoji romuva“. 
Rankraštis turi apie 240 puslapių. Tai 
studija.

Įdomūs J. Girniaus parašyti straips
niai, gvildenantys estetikos ir literatū
ros temas. Antai stambus jo įvadas 
„Žmogaus prasmės žemėje poezija“, 
pateiktas poezijos antologijoje „Žemė“ 
(1951). Ši lietuvių išeivių poezijos ap
žvalga yra labai savita, nuodugni ir pa
deda geriau suprasti visą lietuvių poe
tinę kūrybą.

Pasirodo, kad J. Girnius buvo pui
kiai susipažinęs su lietuvių literatūra, 
poezija. Įvade jis aptarė lietuvių poetų 
generacijų bendrumus ir skirtumus, iš
ryškino ir pagrindė išeivijos poetų že
mininkų kūrybos savitumą, pristatė 
juos kaip naujų idėjų skelbėjus.

Lietuvių poezijoje J. Girnius išski
ria tris generacijas: tautinio atgimimo 
(pirmoji viršūnė - Donelaitis, Strazde-
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lis, Baranauskas, Vienažindis; antroji - 
Maironis, Kudirka, Jakštas), nepriklau
somybės (pirmojo dešimtmečio viršū
nės - Kirša, Binkis, Putinas, Sruoga, 
antrojo dešimtmečio - Aistis, Nėris, 
Miškinis, Anglickis, Boruta, Brazdžio
nis). O žemininkų zenite yra Kėkštas, 
Bradūnas, Nyka-Niliūnas, Mačernis, 
Nagys.

J. Girnius atmetė priekaištus žemi
ninkams, kad jie nusisukę nuo Lietu
vos laisvinimo idealų, nes nerašą, de
klaratyvių, agitacinių eilėraščių. Anot 
J. Girniaus, žemininkai negalį dainuoti 
apie tai, ko nėra. Išeivijoje didvyrių ne
są. Didvyriai yra tik kovojančioje Lie
tuvoje.

Bet poetai žemininkai alsuoja gim
tosios žemės netekimo skausmu ir il
gesiu. Skausmu dvelkianti poezija esą 
pasako daugiau, negu pasakytų oficia
laus patriotizmo eilėraščiai. Žemininkų 
poeziją J. Girnius laikė idėjine poezija, 
pagrįsta grožio ir tiesos vienybe. Po
etams žemininkams rūpi ne reliatyvi as
meninė laimė, o gyvenimo prasmė. Ne 
kosmopolitizmas įkvėpė žemininkus, o 
gimtosios žemės ilgesys. Tėviškės 

dvasinė savastis jiems niekuo nepa
keičiamas turtas.

Iš reikšmingų J. Girniaus darbų li
teratūros temomis paminėtini dar 
straipsniai „Kūrybinio originalumo 
prasmė" (kn. „Tremties metai“, 1947), 
„Visumos žvilgsnis į mūsų egzodo li
teratūrą“ (kn. „Lietuvių literatūra sve
tur“, 1968).

Svarbus J. Girniaus vaidmuo ren
giant lietuvių išeivijos forumus. Jis 
skaitė pagrindines paskaitas lietuvių 
išeivijos pirmajame (1956) ir trečiajame 
(1967) kongrese, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos penktajame suva
žiavime (1961), septintajame išeivijos 
ateitininkų kongrese (1965) ir kituose 
renginiuose. Dar pažymėtina ilgametė 
visuomeninė vadovaujamoji veikla at
eitininkų organizacijoje. JAV lietuvių 
bendruomenės taryboje, lietuvių fron
tininkų bendruomenės taryboje.

Patriotas, mokslininkas, kultūrinin
kas Juozas Girnius visada liks gyvas 
lietuvių tautos atmintyje. Savo veikla 
ir, svarbiausia, aktualiais veikalais jis 
pasistatė sau tvirtą paminklą.

„Į laisvę“ fondas, jo filialas Lietuvoje 
ir „Į laisvę“ žurnalo redakcija 

dėkoja

UŽ 2000 USD PARAMĄ 
2004 METŲ ŽURNALO LEIDYBAI.

Į LAISVĘ • sausis!2004 47

49



H Portretai

Mokytoja Adelė
Aldona Žemaitytė

Adelė Dirsytė prieš tremtį

Praėjusiais metais Lietuvių katalikų 
mokslo akademija išleido Mindaugo 
Bloznelio sudarytą kone 600 puslapių 
veikalą „Adelė Dirsytė; gyvenimas ir 
darbai“. Tai pirmoji kregždė - rimta 
studija apie mokytoją Adelę Dirsytę. 
Sibiro gulagų kankinę, kurią Kauno ar
kivyskupijos kurija įtraukė į Katalikų 
Bažnyčios kankinių sąrašą ir pradėjo 
beatifikacijos bylą dėl jos paskelbimo 
palaimintąja. Knygos parengimas - di
džiulės svarbos darbas, kuris neabejo

tinai duos impulsą tolesniems tyrinėji
mams. Dr. M. Bloznelis su jam būdin
go mokslinio metodo kruopštumu pa
teikia kiek įmanoma visapusiškai su
rinktą medžiagą - be nereikalingų emo
cijų, kurios, rodos, savaime turėtų pirš
tis. Knyga pradedama arkivyskupo Si
gito Tamkevičiaus įžanga „Apvaizdos 
pasiųstoji artimo meilės darbams“. Ar
kivyskupas parašė įžangos žodį ir prieš 
porą metų išėjusiai A. Dirsytės laiškų 
knygelei „Jūs manieji“. Kas geriau už 
buvusį gulagininką kunigą gali supras
ti ir pajausti tremties vargą ir kančias, 
tėvynės pasiilgimą ir stebuklingą mal
dos galią, padedančią išlikti žmogumi 
tomis itin ekstremaliomis sąlygomis. 
Apie tas sąlygas arkivyskupas rašė: 
„Čia atsiskleidė jos (Adelės Dirsytės. - 
A. Z.) dvasiniame gyvenime išugdyta 
maldos ir aukos jėga, profesionali pe
dagogės ir visuomenininkės kompe
tencija saugant jos aplinkoje atsidūru
sias mergaites“.

Apie moralinę reabilitaciją, kurią 
A. Dirsytė vykdė visuotinio nužmogi
nimo ir naikinimo aplinkoje, ne viena
me tekste yra kalbėjęs ir dr. M. Bloz
nelis. Knygos pratarmėje jis kukliai pa
žymi, kad šis veikalas yra daugelio 
žmonių triūso vaisius. „Prie jos (kny
gos. - A. Ž.) rengimo prisidėjo ir tie,
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kuriuos su Adele Dirsyte siejo kraujo 
ar dvasinė giminystė, ir bendrų studi
jų ar darbo draugai, ir kalėjime ar lage
ryje kalėję kaliniai. Ypač daug medžia
gos sukaupė A. Dirsytės globotinis, 
jos sesers Kotrynos sūnus, pedago
gas ir geografas Stasys Ivanauskas“. 
(Šiame „Į laisvę“ numeryje skaitykite 
jo pasakojimą apie A. Dirsytės 90-me- 
čio paminėjimą Kėdainiuose ir Pramis- 
lavos vienkiemio vietoje.) M. Blozne- 
lis rūpestingai išvardija visus knygos 
rengimo talkininkus.

Jo sudarytos knygos struktūra aiš
ki ir paprasta. Pinna dalis - A. Dirsy
tės gyvenimas iki nelaisvės metų (vai
kystė, gimnazija, studijos, darbas Kau
ne ir Vilniuje, kūryba); antra dalis - su
ėmimas, teismas, Sibiro lageriai (Vorku
ta, Taišetas, Kolyma), mergaičių mal
daknygės idėja, rašymas, platinimas. 
Svarbų skyrių užima Adelės laiškai, 
vieni vertingiausių epizodų, prasklei- 
džiantys mokytojos vidinį portretą; ne 
mažiau svarbūs yra liudytojų, dau
giausia buvusių likimo draugių, prisi
minimai, sukrečiantys, liudijantys apie 
bolševikinį genocidą. Kiekvienos liu
dytojos pasakojimas - tarsi neišgalvo
ta novelė. Knygos pabaigoje sudėtos 
žinios apie A. Dirsytės apdovanoji
mus, išsami bibliografija: A. Dirsytės 
straipsniai (1935-1940), laiškai, 2000 
metais „Atminties“ leidyklos išleisti at
skira knygele „Jūs manieji“, taip pat 
straipsniai apie A. Dirsytę nepriklau
somos Lietuvos periodikoje (1990— 
2001). Bibliografija baigiama A. Ubei- 
kaitės sudarytu Sibiro lietuvaičių mal

daknygės išleidimo lietuvių ir kitomis 
kalbomis sąrašu, straipsnių apie šią 
maldaknygę bibliografija. Pačiame kny
gos gale įdėta asmenvardžių rodyklė.

Kai pirmą kartą skaičiau prisimini
mus apie A. Dirsytę, sukrėtė vienos 
liudytojos pasakojimas, kaip karceryje 
mokytoją Adelę daužydavo budelis, o 
ant jos kūno pylėsi vis naujos sumu
šimo dėmės. Po tokio tardymo ji ilgai 
spjaudydavo krauju, sutindavo vei
das. Vladivostoke, kur ji buvo išsiųs
ta tardyti, vienas žydų tautybės tardy
tojas kartu su plaukais nulupo jai pu
sę galvos odos. Vien tokie faktai kelia 
šiurpą, ir sunku įsivaizduoti, kaip visa 
tai galėjo iškentėti pusamžė moteris, 
jau visai nusilpusi nuo šalčio ir nuola
tinio alkio, nuo katorginio darbo. Toks 
heroizmas neatperkamas jokiais ordi
nais ar kitais apdovanojimais, juo pa
švenčiamos tik išskirtinės asmenybės.

Iš nejaukių Kolymos tolių artėja 
apskritas, kančių nukamuotas mokyto
jos Adelės veidas, jaunystėje švytė- 
jęs tyra šypsena, išnyra sulinkusi jos 
figūra, dar taip neseniai buvusi tokia 
tiesi ir grakšti. Iš paskutinių jėgų Ko- 
lymoje ji kovojo su nežmoniškumu ir 
dalijo savo meilę, gailestį, šilumą toms, 
kurios buvo jaunos, dar nemokančios 
pasverti vertybių ir nežinančios, kad ri
ba tarp gėrio ir blogio yra taip gun
dančiai ištirpdoma. Ji buvo kalinamų 
mergaičių mokytoja ir sergėtoja nuo 
aplink tvyrančio blogio, atkakli dvasi
nio atsparumo ugdytoja. Mokytoja 
pati kopė į tokias moralines aukštu
mas, kuriose atsidūrus turėjo svaigti
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galva. Tai buvo laisvė, kurios neįsten
gė suprasti budeliai. Iki pat gyvenimo 
pabaigos jos asmenybėje brėžėsi dvi 
ryškios etinės linijos - tarnystė ir mo- 
kytojystė. Budeliai palaužė jos kūną, 
jų kankinimai paveikė jos protą, bet 
neįstengė nugalėti sielos. Dvasia liko 
ne tik laisva, bet ir nenugalėta.

Tarnavimas (pasitamavimas) kitam 
ir švietimas (švietimasis) yra neatskiria
mi, tarpusavy glaudžiai susipynę mo
raliniai sandai, užkoduojami jau gene
tinėje šeimos atmintyje. Pramislavos 
vienkiemis (Dirsynė) su gausia šeima, 
tiksliau, dviem šeimom, kurios sėsda
vo prie bendro stalo, puoselėjo ben
dras krikščioniškąsias vertybes, tradi
cijas, šventes, buvo lizdas, kuriame 
sparnus išskleisti mėgino ne vien tik 
Adelė. Į besimokančius ir mokytus 
žmones toje šeimoje buvo žvelgiama 
su pagarba. Adelė baigė gimnaziją jau 
kaip ateitininkė, toliau - studijos bū
tent Teologijos-filosofijos fakultete, 
universitete, užtrukusios neįtikėtinai il
gai, su pertraukomis, tikriausiai dėl ma
terialinių nepriteklių, nes Adelė labai 
anksti pradėjo dirbti. Darbą rinkosi ir
gi kryptingai, o gal pastūmėta katali
kiškos aplinkos, kurioje būta daug at
eitininkų. Ji dirbo Lietuvių katalikių 
moterų draugijos (LKMD) centro val
dyboje ir dar papildomai gimnazijoje. 
Darbas buvo organizacinis, ir atskirų 
tyrinėjimų reiktų norint pasakyti, ar jis 
Adelę privertė tapti visuomeniška, ar 
jos charakterio visuomeniškumas ją 
atvedė į tokią veiklą. Adelė važinėjo po 
Lietuvą, skaitydavo paskaitas ir orga

nizavo LKMD skyrius. Bendradarbia
vo katalikiškuose moterų žurnaluose, 
rašė apie šeimų patvarumą, mergaičių 
sielos tyrumą, apie religijos įtaką dva
siniam žmogaus gyvenimui ir komuniz
mo grėsmes, apie motinystės pašauki
mą ir blaivybės idėjas.Taip prasidėjo 
jos tarnystė mergaitėms ir būsimoms 
motinoms, tik lageriuose atsiskleidusi 
visa jėga. Lageriuose ji ūmai subrendo, 
jos pašaukimas pražydo visu pilnumu.

Tarnystė ir mokytojystė buvo dvi 
dvynės seserys Adelės Dirsytės lais
vės ir nelaisvės dienomis. Iki tol - tik 
mokytojavimas Vilniaus gimnazijoje, 
darbas Liaudies universitete.

Štai jos išorinis portretas iš gyve
nimo Vilniuje 1942-1944 m. „Mokyto
ja buvo griežta, bet simpatiška, kukli, 
tvarkinga. Plaukai tamsūs, lygiai sušu
kuoti. Kasa susukta. Žaliai margo at
laso palaidinė, juodas sijonas jai labai 
tiko, buvo graži..." (prisimena buvusi 
mokinė Marytė Kisieliūtė).

Sugretinkime 1954 metų jos lageri
nį portretą. „Jos plaukai buvo nukirp
ti, visa susisukusi, sudžiūvusi, išblyš
kusi, po akimis juodos dėmės“. Tai la
gerio budeliai pasidarbavo už jos mo- 
kytojystę, už parašytą maldaknygę, 
kuri tiesiog stebuklingai paplito tarp la
gerininkų ir iškeliavo į platųjį pasaulį. 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė irgi yra 
Adelės Dirsytės mokytojystės, arba 
jos sukurtos moralinės reabilitacijos 
sistemos (anot dr. M. Bloznelio), dalis.

A. Dirsytė labai subtiliai ir šiltai 
bendravo su savo mokinėmis ir laisvė
je, ir lageriuose. „Auklėtoja netiesio-
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giai sugebėjo įteigti religiją, maldingu
mą“, - rašo buvusi mokinė. Kolymoje 
ji dažnai apmąstydavo savo pašauki
mą laiškuose artimiesiems ir pokal
biuose su mergaitėmis kalinėmis. „Ka
daise maniau, kad ir aš buvau neblo
ga mokytoja, kad pažinau žmones, kad 
save supratau. Tai nebuvo tiesa. Sa
ve pažįstame ir kitus daugiau suprasti 
galime tik dideliame varge. Mūsų da
bartiniame pasaulyje tiek daug egoiz
mo, neapykantos pranašesniam ir ap
skritai pavydo, paniekos... Tai grum
tynių. persekiojimo pasaulis, o reikės 
per tas visas jėgas prasiveržti ir būti 
žmogumi“, - rašo ji savo mylimam se
serėnui, „augintiniui“ Stasiui Ivanaus
kui. Rašė iš zonos, apribota barakų, 
aptvarų su sargybų bokšteliais, nualin
ta katorginio darbo dienos, ant narų 
pasislėpusi po suplyšusiu apklotu. 
Mes įpratę pne stereotipo, kad filoso
finiai apmąstymai lageriuose apie pa
saulį ir žmogaus paskirtį jame buvo 
būdingi tik vyrams.

O atokvėpio tarp sekinančio dar
bo akimirkomis? Ji prisipažįsta: „Aš 
randu savo dienų pateisinimą... lais
vomis minutėmis mudvi dėstome snie
ge trupmenas, rašome kombinuotes- 
nius žodžius". Taip ji mokytojavo, mo
kė Felę Jasiūnaitę, kuri buvo baigusi 
tik keturis pradinės mokyklos skyrius, 
bet labai norėjo tapti mokytoja. „O 
man graudu, kai jos širdis be galo į 
mokslą veržiasi“, - susimąsčiusi išta
ria mokytoja.

Iš laiškų išryškėja didelis ir taurus 
jos stoicizmas, atidumas greta esan

čiam žmogui, pasiryžimas tobulinti sa
vyje tarnystės pašaukimą. „Grįžus dėl 
jaunimo turbūt donkichotišku keliu pa
suksiu. Nebenoriu drungno, prisideri
nimo. O tegul laiko pilnybė greičiau 
įvyksta...“ Ką ji turėjo galvoje, kalbė
dama apie donkichotiškumą? Juk jau 
buvo iki galo perpratusi sovietinę sis
temą ir jos ideologinį terorą. Ar įma
noma būtų pasukti tuo donkichotišku 
keliu, kad vėl neatsidurtum gulage? 
Neįmanoma! Tai įrodė vėlesnieji sąži
nės kaliniai - kunigai ir kiti disidentai. 
Nors turime pavyzdžių, kad ir mokyto
jo. rašytojo Vaclovo Šiugždinio „aka
demiją" Kaune, kuri išugdė būrį žmo
nių. aktyviai pasireiškusių plonaisiais 
Atgimimo metais.

„Brangusis, kaip reikia asmeny
bių! - sušunka viename laiške Stasiui 
Ivanauskui. - Kiek daug žmonių, pa
skendusių tuščiose ambicijose, bega
liniame pasitikėjime, tuštume, o reikia 
jaučiančių sielų. Brangyti. reikia, labai 
reikia. Kokia laimė, kai sutinki jaučian
tį. siekiantį žmogų." Būdavo laiminga 
ir artume su gamta. „Man gera su Die
vo žolele“, - sakė žiūrėdama į svėrę, 
dilgėlę ar kitą skurdžios tundros arba 
taigos augalėli.

Dažnas jos kreipimasis laiškuose: 
Mano Brangusis, mano Brangiausie
ji. Brangy ti. Ją palaikė ir šildė ne tik 
artimųjų laiškai ir siuntinėliai, bet ir ži
nojimas. kad jie. artimieji, manieji, gy
vena kitame, sąlygiškai laisvame pa
saulyje. neapnbotame spygliuotų vie
lų. kad gali turėti troškimų ir juos įgy
vendinti. O ir ji turėjo troškimą. „Labai
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noriu mokytojauti. Dabar žymiai su
stiprėjo pažiūros į Žmogų ir pasaulėžiū
rą... Dabar man kiekviena diena labai 
brangi. Niekad nenuobodu, nes tai di
delė Dievo dovana. Jaučiu, kiek bran
gaus laiko bereikšmiškai nutekėjo, kaip 
mažai išlavinta mano akis, ausis, proto 
ir jausmų galios, jaučiu, kiek daug pai
siau dėl kitų nuomonių, dėl nepasise
kimo, dėl nedrąsos... Dabar daug ką 
taisyčiau“. Mąstydama apie šiuos da
lykus, ji žinojo, kad jai dar liko metai 
nelaisvės. Ruošėsi laisvei, perkratė sa
vo sąžinę, pertikrino vertybes. Moky- 
tojystė reikalavo savęs patikrinimo.

Buvusios lagerininkės, jos moki
nės, savo prisiminimuose pabrėžia 
mokytojos gebėjimą įtaigiai perteikti 
žinias apie dvasinę žmogaus kultūrą, 
etiką, literatūrą. „Kažkokia jėga trau
kė prie jos“, - prisipažįsta viena. O 
kita: „A. Dirsytė buvo ne šio pasau
lio žmogus. Ją viskas žeidė labiau ne
gu mus, kurios buvome jaunatviškai 
naivios“ . Jų jaunatviškos akys ir pa
tirties stoka dar nepajėgė įžiūrėti sa
vo mokytojos buvimo šio pasaulio 
žmogumi. Kol buvo pajėgi fiziškai ir 
psichiškai, mokytoja Adelė mokėjo 
įvertinti ir atšiaurų Tolimųjų Rytų 
gamtos grožį, ir „miego saldumą po 
sunkaus darbo, ir duonos skanumą, 
ir žinių iš Tėvynės brangumą, maldos 
jėgą, kuri stebuklus daro“.

Laiškai atveria jos vidinio pasau
lio stipry bę. Bet. pasak liudytojų, ku
rios su A. Dirsyte buvo kone iki pas

kutinių jos gyvenimo dienų, kankinto
jai tas paskutines dienas pavertė pra
garu, kuris sunaikino kūną, kėsinosi 
sunaikinti protą. „Ji gulėjo ant purvi
no čiužinio (karceryje. - A. Ž.), kaž
koks skuduras padėtas po galva - tai 
jos maišelis, juodai rudas „adijalas“, 
man ir dabar prisimena ta jo smarvė. Ji 
buvo labai rami, paklausė, kaip aš at
ėjau, ar nėra jai laiškų, kaip mergaitės, 
ar visos sveikos. Tada ji pasakė, kad 
tuoj mirs, nes apleidžia ją jėgos, nega
li atsikelti, prašė, kad aš pasimelsčiau 
į Dievo Motiną laimingos jai mirties“. 
Tai Eleonoros Vizbaraitės-Šumskienės 
liudijimas, užrašytas Druskininkuose 
1995 m., parodantis, kad jos dvasia ne
buvo palaužta. Ta dvasia vis labiau 
skleidžiasi, grįždama pas mus knygo
mis, maldomis, liudijimais, kuriuos ren
ka Bažnytinis teismas, ruošdamas be
atifikacijos bylą.

Čia bandžiau pažvelgti tik į vieną 
Adelės Dirsytės gyvenimo bruožą - 
mokytojystę. Liko neaptarta ne mažiau 
svarbi jos lagerinio dvasinio gyveni
mo veikla - Sibiro lietuvaičių maldak
nygė, apkeliavusi pusę pasaulio, iš
versta į daugelį kalbų. Tai dėl maldak
nygės ir dėl mokytojystės ji turėjo mirti 
kankinės mirtimi. Knyga .Adelė Dirsy
tė: gyvenimas ir darbai“ dr. M. Bloz- 
nelio sąžiningo ir kruopštaus triūso 
dėka iškeliavo į pasaulį. Dabar jau ga
lima visapusiškai tyrinėti mokytojos 
Adelės nuopelnus ir reikšmę šių die
nų pasauliui ir žmogui.
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Devyniasdešimt pavasarių 
praėjus...
Stasys Ivanauskas

Redakcijos archyve radau ant gelsvo popieriaus bebaigianti išblukti ma
šinrašti - Adelės Dirsytės sesers sūnaus Stasio atsiųstą jausmingą pasakoji
mą. rašytą prieš penkerius metus Kėdainiuose vykusio renginio proga. Tuo
met A. Dirsytės artimieji minėjo jos 90-ąjį gimtadienį ir Kėdainių Šv. Juozapo 
bažnyčios šventoriuje pastatė kryžių. Šiemet balandžio mėnesį jau visa Lietu
va turėtų minėti Mokytojos, kurią rengiamasi paskelbti palaimintąja. 95-ąsias 
gimimo metines. Ar taip ir įvyks, pamatysime po trijų mėnesių, o dabar, ma
nau, verta sugrįžti į praėjusį laiką.

Redaktorė

Adelė Dirsytė gyveno 46 metus 5 
mėnesius ir 11 dienų. Džiaugėsi gy
venimu, pakentė trūkumus, galynėjo
si su sunkumais besimokydama Kė
dainių gimnazijoje, su pertraukomis 
dvylika metų studijuodama Vytauto 
Didžiojo universitete, dėstydama vo
kiečių kalbą Vilniaus mokyklose ir su
augusiųjų institute (vėliau Liaudies 
universitete). Dešimt brandžiausių 
metų iškentėjo šiaurinės tundros (Vor
kuta ir Šiaurės Uralas) ir taigos kon
centracijos stovyklose. Nepajėgdami 
įveikti A. Dirsytės dvasiškai, kankin
tojai sunaikino ją fiziškai: žemindami, 
bausdami karceriu, žiauriai tardydami 
bandė išgauti, kas parašė Sibiro trem
tinių mergaičių maldaknygę, kaip ji 
pateko į Vakarus. Tardytojai „žadėjo 

honorarus“ ir Adelės mokinėms, mal
daknygės bendraautorėms.

Tėviškėje

Adelė Dirsytė laikėsi dar XIX a. in
teligentų tradicijos: „išmokai pats - pa
dėk šviestis kitam“. Vienas išjos „au
gintinių“ dvasine prasme buvo šių ei
lučių autorius. Adelė ir jos brolis Jo
nas rūpinosi mano ir mano brolio mo
kymu ir auklėjimu.

Kai Adelė iš Kauno į Dirsynės 
vienkiemį grįždavo atostogų ar šven
tėms (namie ją vadindavo Adute), ne 
tik jos mama Agota, bet ir vyriausioji 
sesuo Kotryna, mano mama, jaunėlę 
palepindavo. Adutei ir jos broliui, Ne-
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priklausomos Lietuvos kariuomenės 
invalidui, švietėjui, buvo paduodami 
namuose austi ploninusio audimo 
rankšluosčiai. Nors ir tokie patys val
giai būdavo padedami ant stalo, bet - 
daugiau lėkščių, parenkami mėgstami 
patiekalai. Niekas dėl to nesipiktino, 
vienkiemyje išsimokslinę šeimos nariai 
buvo gerbiami, knygos pagarbiai sau
gomos.

Atostogų metu Adutė dirbdavo 
ūkyje įvairius darbus - ne tik gėles pri
žiūrėdavo, bet ir ravėdavo runkelius, 
grėbdavo šieną...

Laisvalaikiu skaitydavo. Vokiečių 
kalba gotišku šriftu skaitė Schillerį, 
Goethę. Dalį jos knygų vėliau pavy
ko išgelbėti, kitos Vilniuje buvo su
degintos.

Širdžiai brangią tėviškę, brolius, 
seseris ir gimines prisimindavo ir svei
kindavo vardinių proga, su šventėmis. 
Visada parašydavo atvirlaiškį ar laiš
ką. Šią Adelės savybę labai brangino 
suaugusieji ir vaikai. „Stasiuk, šiandie 
pasimelsk, kad Tu būtum geras. Adu
tė, Kaunas 1936.V.8“ . Tai pasveiki
nimas Kauno vaizdų atviruku.

Jausmingai pasakodavo sesei Kot
rynai įvykius, nuotykius ir įspūdžius 
iš Kauno ir kitų Lietuvos vietovių, kur 
turėjo progų nukeliauti su paskaito
mis. Prisiminimų šiluma neišblėso ir po 
pusės amžiaus, kai studentė Adelė 
Kūčių vakare prie eglutės padrąsinda
vo mus, vaikus, deklamuoti eilėraščius, 
skaityti savarankiškai į vienkiemio laik
raštėlį parašytus straipsnelius (atsime
nu, rašydavau vedamuosius), sugie
doti „Gul šiandieną... " Adelė jaus

mingai deklamuodavo: „Ant marių 
kranto, Palangos miestelyj, / Yr aukš
tas kalnas, Birute vadintas, / Žaliom 
pušelėm viršuj apsodintas... " Klausy
tojai - dvi vienkiemio šeimos. Mane, 
dar gimnazistą, atrodo, 6-osios klasės, 
žiemos atostogų metu nusivežė į Kau
ną, kad supažindintų su laikinąja sos
tine. Kaip šiandien regiu elektra ap
šviestą Laisvės alėją, sniego baltumą, 
blizgančias vitrinas, Dramos teatre 
„Karalių Lyrą“... Teta Adelė supažin
dino mane su spaustuve, Karo muzie
juje su didžiaisiais Lietuvos kunigaikš
čiais, „Žalgirio mūšio“ paveikslo kopi
ja. Karo muziejaus sodelis, paminklai, 
iš bolševikų ir kitų Lietuvos priešų at
imtos patrankos, kukli, dabartinėm 
akim žiūrint, Prezidentūra, Vytauto baž
nyčia. .. Tai paliko neužmirštamą įspū
dį visam gyvenimui.

Adelė buvo linksma, darbšti stu
dentė. Tą paliudija jos studijų užrašų 
likučiai. Pamokydavo vaikus gražių iš
daigų ir judrių žaidimų, mandagumo, 
pastabumo. O ir žaidė studentė su ber
niukais, su besisvečiuojančiais sese
rėnais. Prisidėdavo ir suaugusieji.

Pabarti irgi mokėdavo ir, kaip tuo
met atrodė, mėgdavo - savo žodinga 
ir vaizdžia kalba: už netvarką, apsilei
dimą. Kartais toks barimas duodavo 
ir neigiamų rezultatų. Adelė tuomet 
dar neturėjo pedagoginės patirties. 
Kartą, jau pokario Vilniuje, kur mo
kiausi ir gyvenau su ja viename bute 
pas S. Ladigienę, Adelė paprašė ma
nęs pavaduoti ją kaip auklėtoją. Tuo 
metu S. Nėries mokyklai šildyti reikė
jo prisikirsti malkų. Su jos klasės mer-
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gaitėmis išvykome į Onuškį. Mokyto
jos auklėtinės buvo darbščios, draus
mingos. Prikirtome malkų ne mažiau 
už kitas klases. Aplankėme Onuškio 
bažnyčią, dalyvavome pamaldose. 
Kun. Švogžlys-Milžinas kiekvienam 
mokytojui pabaigtuvėms padovanojo 
po originalią kadagio lazdą, kurią ir 
dabar saugau. Taigi pateisinau pasi
tikėjimą.

Laiškai

Yra išlikusių Adelės Dirsytės laiš
kų-jie įdomūs, kupini rūpesčio dėl tė
vynės likimo, dvasingi. Laiškai dar 
laukia tyrinėjimo. Juose parašytos min
tys aktualios ir šiandien, turi stiprų 
auklėjamąjį krūvį.

„Brangyti, atsimink a. a. Močiutės 
(jos mamos Agotos. - S. I.) vardines. 
Arba bent kurią nors vasario dieną pa
švęsk tai, kuri iškeliavo į gyvųjų šalį. 
Juk tik ten tikras gyvenimas, čia tik 
bandymų dienos“, - rašė laiške Ade
lė (1949.1.27. Šaltoji tundra).

Tvirtas tikėjimas šv. Velykų prisi
kėlimu padėjo jai ilgiau ištverti, likti 
Mokytoja ir lageriuose.

„.. .Steputę mokau liet(uvių) k. Ra
šom rašinius“ (1951.IV. 14) - kitame 
laiške.

„Aš tiek mažai suspėjau padary
ti..." - guodėsi Adelė savo bendravar- 
gėms. O padarė labai daug. Ir ten bu
vo globėja, patarėja, auklėtoja ir mo
kytoja. Dar gyvos yra jos auklėtinės, 
auga jų vaikaičiai.

Iškilmės Kėdainiuose

Prieš penkerius metus, 1999 m. ba
landžio 17 d., Kėdainių Šv. Juozapo 
bažnyčioje buvo paminėtos A. Dirsy
tės 90-osios gimimo metinės. Šv. Mi
šių metu dekanas Sigitas Bitkauskas, 
apžvelgdamas jos gyvenimo kelią, pa
brėžė, kad turime iš ko mokytis ir kuo 
didžiuotis. Šventoriuje buvo pašven
tintas koplytstulpis-kryžius. Ant jo už
rašas: „Adelė Dirsytė. 1909-1955. Si
biro tremtinių maldaknygės autorė". 
Ąžuolo kryžių padarė rūpestingas ir 
kuklus meistras V. Remeikis. Pašventi
nimo ceremonijoje dalyvavo Magada
no bendravargės, Aldona Draudvilie- 
nė pamaldų metu giedojo kun. Kasty
čio Matulionio „Mano Viešpatie“. At
važiavo ir Kazytė Dambrauskienė, o 
Emilija Palikienė (Milaševičiūtė) ir Olė 
dalijosi prisiminimais.

Žodį tarė kraštietė Aurelija Saldy- 
tė iš Ž. Kaplių kaimo, dar maža būda
ma ji dalyvavo Adelės tėvo Antano 
Dirsės laidotuvėse.

Šių eilučių autorius papasakojo 
apie studentės Adelės Dirsytės atos
togas gimtinėje, skaitė jos laiškų iš ne
laisvės ištraukas.

Pašventinimo iškilmėse labai gra
žiai pasirodė Kėdainių J. Paukštelio 
gimnazijos moksleiviai: vaikinai gitaris
tai, mergaitės skaitovės ir dainininkės.

Visų vardu buvo padėkota auko
tojams pinigais, prisidėjusiems darbu. 
Didelę pagarbą jaučiu buvusioms 
A. Dirsytės mokinėms, dabar jau 
pensininkėms - lagerių bendravar-
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gėms. Jų sutaupyti ir paaukoti litai 
yra brangiausi.

„O daug daug naujų auklėjimo 
minčių nešiojuos savo sieloj ateičiai, 
daug jų gimsta. Keista, atrodo, kad aš 
iki šiol tikrai nieko neišmokau mylėti, 
taip kitoj šviesoj būtų Šv. Rašto min
tys, kitaip žiūrėčiau į savą žmogų, į 
šeimas. Tiek daug švento mūsų krašte 
yra. Be šios vietos to nesupras
čiau...“ - rašė Adelė Dirsytė laiške 
(Tundra, 1948.1.31). Tobulumo siekė ir 
būdama vargo stovyklose.

Visa kryžiaus pastatymo darbų 
našta teko A. Dirsytės sesers sūnui 
Viliui Skinuliui. Jis buvo darbų orga
nizatorius ir vykdytojas (kartu su sa
vo sūnumi Aliumi ir žmona Laima). Vi
liaus tėvas Juozas - plataus akiračio 
ūkininkas, augindamas ir lavindamas 
savo keturis vaikus, rūpinosi, kad pus-
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Buvusios A. Dirsytės 
mokinės-tremtinės jos 90-mečio 

paminėjime Kėdainiuose 

broliai pažintų vieni kitus, padėtų vie
ni kitiems. Šis įskiepytas bendravimas 
tebėra gyvas ir jaunesnėje kartoje. 
Juozas labai gerbė Adelę ir jos brolį Jo
ną - švietėją. Jis yra pastatęs kryžių 
Vilniuje, Rasų kapinėse. Dabar, tęsda
mas tą tradiciją, Vilius su savo sūnu
mi Alium koplytstulpiu papuošė Kė
dainių bažnyčios šventorių.

A. Dirsytės buvusi mokinė ir ben
dradarbė Adelė Ubeikaitė atminimo da
lyvius supažindino su maldaknygės 
„Marija, gelbėk mus“ vertimais į šešias 
pasaulio kalbas. Maldaknygės gautos 
iš JAV, jas numatoma perduoti Moks
lų akademijos bibliotekai.

Po to šventės dalyviai nuvyko į 
Dirsynę (Pramislavos vienkiemį, esantį 
pusiaukelėje tarp Kėdainių ir Šėtos). 
Čia ta proga pasodino liepaitę.

Sodybvietę reikėtų apsodinti kle
vais, liepomis, topoliais, eglaitėmis, 
ąžuoliukais, kurie čia augo Nepriklau
somybės metais... Ir, be abejo, maume
džiais, kad šie primintų Sibirą. Įrengti 
nedidelį parką - su paminklu ar memo
rialine lenta, su čia gyvenusių jos tė
vų ir brolių vardais ir pavardėmis...

Aplankytas Dirsių šeimos (tėvų ir 
brolių Jono bei Juozo) kapas Šėtoje. 
Ant paminklo užrašas: „Viešpatie! 
Šaukei ir mes atėjom - liepk amžinai 
likti su Tavimi! Dirsių šeimos. 1935. 
Šventieji metai“.

Sutarta kiekvienais metais paminėti 
A. Dirsytės gimtadienį, dabar jau su 
jauniausiais vaikais, dažniau lankytis 
gimtinėje ir darbo talkose.

1999 04 26, Kėdainiai-Vilnius
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Legendinis knygnešys 
ir jo paslaptis

Benas

Šiemet iškilmingai bus paminėtas 
lietuviškos spaudos atgavimo šimt
metis, o Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena, kuri įprasmina spaudos 
atgavimą, jau švenčiama kasmet ge
gužės 7-ąją nuo pat Nepriklausomy
bės atkūrimo. Šventinių renginių fone 
iškils ir knygnešių portretų galerija. 
Tai unikalios XIX a. pabaigos-XX a. 
pradžios asmenybės, dažniausiai vals
tiečiai ar kaimų amatininkai, maža
moksliai, bet šviesūs savo dvasia, ėję 
į sibirus ir net galvas guldę dėl lietu
viško rašto ir knygos. Kai kas mėgi
na primesti jiems naudos ieškojimą, 
esą drauge su knygų platinimu jie už
siėmę ir kita kontrabanda, bet tai tik 
piktų žmonių noras net kilnius daly
kus aptėkšti purvo dėme. Vienas tokių 
knygnešių Vincas Bielskus iš Balsu- 
pių kaimo, esančio šalia Marijampolės, 
savo gyvenimu paneigia bet kokius 
kaltinimus.

Suvalkijos ūkininko V. Bielskaus 
gyvenimo istorija kupina įvykių, ku
rie gali pasitarnauti rašytojo plunks
nai, kad būtų sukurtas aštraus siuže
to nuotykinis romanas. Čia mes tik 
keliais bruožais perbėgsim jo biogra-

Urbutis

fiją ir su ja susijusią istoriją, kuri Lie
tuvos spaudoje jau gavo pavadinimą 
„Balsupių sodybos paslaptis“. Ši is
torija verta prisiminti dabar, kai vėl 
netaikus minėsime Vasario 16-ąją, tuos 
laikus, kai Nepriklausomybės idėja ta
po kūnu - 1918 m. vasario 16 d. Vil
niuje, Didžiojoje gatvėje Nr. 30, Lie
tuvos Tarybos vyrų pasirašytu Nepri
klausomybės Aktu. Šio Akto likimas 
primena Lietuvos likimą, kuris, teatlei
džia man skaitytojas, yra pasmerktas 
amžinam neišsipildymui, pradedant 
karaliaus Mindaugo nužudymu, Vy
tauto Didžiojo karūnos praradimu, 
Dariaus ir Girėno žūtimi, pagaliau šio
mis dienomis iškilusia didele grėsme 
prarasti demokratinius iškovojimus 
ir nuslysti į rusiško totalitarizmo glė
bį. Lietuvai istorijos posūkiuose visa
da pritrūkdavo, anot J. Aisčio, vieno 
kraujo lašo, vieno žingsnio iki tikro
sios pergalės, iki laimėjimo, iki užsi
brėžto tikslo išsipildymo. Lyg mažutė 
tokių netekčių iliustracija gali būti Ne
priklausomybės Akto originalo prara
dimas, susijęs su Vincu Bielskum ir 
jo sodyba Balsupiuose. Bet apie tai 
vėliau.
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Suvalkijos knygnešio 
istorija

Vinco Bielskaus istorija prasideda 
nuo 1894 metų pavasario, kai jis, jau
nas Marijampolės apskrities ūkininkai
tis, bendraminčių būrelyje švenčiant 
vieno iš jų vardines ir tų vardinių prie
danga steigiant slaptą suvalkiečių 
draugiją, pasiūlė jai „Sietyno“ vardą. 
„Siety nas“ greitai tapo labai veiklia or
ganizacija, jos nariai gabeno ir platino 
knygas, organizavo slaptas lietuviškas 
mokyklėles, rengdavo kaimo jaunimo 
vakarėlius, kuriuose ne tik šokdavo ir 
vaidindavo lietuviškus veikaliukus, bet 
ir skaitydavo lietuvišką spaudą tiems, 
kurie patys nemokėjo skaityti. Siety- 
niečiai palaikė ry šius su varpininkais, 
kūne buvo tuometinio lietuvių sąjūdžio 
vadai.

„Sietynas“ buvo griežta konspi
racinė organizacija ir caro žanda
rams ilgai nepavyko jos išaiškinti. Bet 
1897 m. pradžioje įkliuvo ją knygomis 
aprūpindavę knygnešiai. Prasidėjo 
kratos, dauguma sietyniečių buvo su
imti ir jiems sudaryta byla. 1899 m. ca
ras įsakė septynis kaltinamuosius iš
tremti į Viatkos guberniją trejiems me
tams, vienuolika įkalinti pusei metų, 
po to ištremti, kitus bausti įvairiomis 
baudomis, namų areštu, policijos 
priežiūra. „Sietynas" nustojo veikti 
1897 m. pabaigoje, bet jo vietoje at
sirado ..Artojų" draugija. Literatūrolo
gas Giedrius Viliūnas (beje, pats irgi 
marijampolietis) taikliai apibūdina 
„Sietyną“ ir jo vietą mūsų kultūros is-

Knygnešys Hncas B teis kits

torijoje: ..Sietynas" atstovauja tai pa
prastų žmonių kartai (mūsų sene
liams ir proseneliams), kuri sugebė
jo paskelbti ir apginti lietuvių tau
tinį apsisprendimą, persekiojimuose 
ir tremtyse išlaikyti nuostabią vidi
nę laisvę, tiesos ir šviesos troškimą: 
kuri išaugino ir išmokslino vaikus, 
tapusius jau pokarinės (nepriklauso
mos) Lietuvos šviesuliais (F. Sirutis, 
vidutinis ūkininkas, į aukštąjį moks
lą išleido aštuonis vaikus). Šios kar
tos tiesioginė reikšmė dabarčiai dar 
anaiptol nėra išblėsusi, o jos darbų 
dvasinė vertė - amžina. Todėl taip 
traukia ši primiršta epocha, blausus 
šio vardo švytėjimas".

Vincas Bielskus irgi mokėsi Suval
kų, vėliau Marijampolės gimnazijoje,
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bet mirus tėvui devyniolikmetis turėjo 
palikti šeštą gimnazijos klasę ir grįžti į 
gimtąją sodybą ūkininkauti. Įsitraukė į 
knygnešių veiklą. Jo ūkis tapo centri
niu punktu draudžiamai spaudai platin
ti. Knygų slėptuvę buvo įrengęs po 
klėtimi. Savo prisiminimuose, rašytuo
se 1950 m. tremtyje, Parbigo rajone, 
Omsko srityje, pasakoja, kad lietuviš
ki laikraščiai ir knygos „iš Tilžės būda
vo gabenami per Vištytį, Petro Kriau
čiūno tėviškę, daktaro Basanavičiaus 
tėviškę, Būdviečius. Bartininkus, Ke
turvalakius, siekdavo mane, toliau 
Stebuliškių Matulaičiai, Liudvinavas, 
per Nemuną ties Prienais į Vilnių. Vil
niuje priiminėdavo: inžinierius Petras 
Vileišis, daktaras Basanavičius." Su 
knygnešiu Kancleriu, kuris knygas ve
žimais gabendavo, V. Bielskus buvo pa
siekęs net Vilnių, susitiko su J. Vileišiu.

Prasidėjus suėmimams ir tardy
mams Vincas Bielskus išsisuko nuo di
desnių represijų tik dėl to, kad buvo 
apskųstas Felikso Bielskaus vardu. Už 
didelį užstatą žandarai paliko jį ramy
bėje, bet jo bylą persiuntė į Peterbur
gą generalgubernatoriaus sprendimui. 
Tik 1904 m. grąžinus lietuviams spau
dą lotyniškais rašmenimis ir paleidus 
iš kalėjimo ir tremties kitus sietynie- 
čius, ir Vinco Bielskaus byla buvo nu
traukta.

Po spaudos atgavimo V.Bielskus 
Marijampolėje vertėsi prekyba, įsteigė 
vieną pirmųjų Lietuvoje lietuvių ūki
ninkų draugiją „Žagrė“, buvo jos val
dybos narys. 1911 m. su draugais bu
vo surengęs pirmąją Lietuvoje žemės 
ūkio parodų, joje turėjo savo paviljo

ną. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
1918-1929 m. buvo Marijampolės ta
rybos narys, vėliau Marijampolės že
mės ūkio tarybos ir valdybos pirmi
ninkas. Jį labai gerbė kaimynai ūkinin
kai ir jo paties samdiniai, vadindavo 
tėtuliu, jo ūkis pasižymėjo ypatinga 
tvarka, visuomet jame buvo sukaupta 
maisto atsargų vargšams ar nelaimės 
ištiktiems. Kaime V.Bielskus buvo va
dinamas „vargšų tėvu“. Bet 1941 m. 
birželyje šis vargšų tėvas su šeima 
buvo sugrūstas į gyvulinius vagonus 
ir atsidūrė Sibire. Novosibirske, varo
mas į baržą plaukti Obės upe, pargriu
vo užkliuvęs už virvių. Atsitiktinai čia 
jį pamatė duktė Zuzana, kuri su savo 
šeima tų pat metų birželyje buvo iš
tremta iš Kėdainių. „Puolėm vienas 
kitam į glėbį raudodami. Tai buvo ne
įtikėtina, kad tarp šimtų ešelonų ir 
tūkstančių žmonių taip stebuklingai 
susitikome... Maldavom viršininkų, 
kad mūsų šeimas sujungtų“.

Taigoje prasidėjo skurdus, pusba
dis, sunkaus fizinio darbo alinamas gy
venimas. Zuzana Bielskiūtė-Rutkaus- 
kienė vėl prisimena: „Tėvas buvo išra
dingas: jis prisiminė, kad karvės duo
davo daugiau pieno, jeigu ganydavo
si laukuose, kuriuose augdavo usnys. 
Pririnko mūsų vaikai usnių, išvirėm 
ir pradėjom valgyti, įsitikinom, kad 
labai sotus maistas. Taip ir gelbėjo- 
mės nuo mirties. “ Sunkus darbas ir ba
davimas retino šeimą: mirė Vinco Biels
kaus žmona, sūnus, žentas. Likę gyvi 
vaikai vis rinkdavo usnis, o V. Biels
kus jas virdavo. Jis buvo didelis op
timistas. Sakydavo: „Kenčiu dėl tė-
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vynės ir dar aš ją turiu pamatyti“. Ra
šė - pasislėpęs - prisiminimus apie 
knygnešystės metus. Dukrai pasa
kė didžiąją paslaptį, kuri tapo XX a. 
dešimtojo dešimtmečio Lietuvos kraš
totyrininkų ir valstybininkų intriga: 
1940 m., rusų kariuomenei užplūdus 
Lietuvą, tėviškės rūsyje esą paslėpti 
svarbūs Lietuvos valstybės dokumen
tai. Liepė tylėti, kol dar neatėjo laikas, 
ir nepamiršti.

Vieną vakarą pasijuto blogai, buvo 
paralyžiuotas, bet paskutiniai jo žodžiai 
dukrai buvo tokie: „Nupirk pusę litro 
ir eik pas komendantą, gal jis gavo man 
paliuosavimą nuo tremties, taip trokš
tu dar pakvėpuoti Tėvynės oru“. Jis 
mirė 1958 m. vasario 11 d. Dalinę lais
vę jų šeima atgavo po trijų mėnesių ir 
po 17 metų tremties grįžo į Lietuvą. 
Prasidėjus Atgimimui, 1990 m., duktė 
Zuzana iš Sibiro parvežė keturių savo 
artimųjų palaikus ir juos perlaidojo Bal- 
supiuose. Taip baigėsi vieno žmogaus 
gyvenimo istorija ir prasidėjo vieno 
dokumento paieškų istorija.

Dokumentas, 
apipintas legendomis

Jaunesnysis Vinco Bielskaus bro
lis Pijus buvo mokytas žmogus, 1903 m. 
įšventintas kunigu, 1904-1910 m. stu
dijavo Friburgo ir Liuveno universite
tuose filosofiją; gavęs filosofijos dak
taro laipsnį iki 1914 m. ir po Pirmojo pa
saulinio karo profesoriavo Seinų kuni
gų seminarijoje, o nuo 1921 m. iki pat 
sovietų okupacijos dirbo Prezidento 
kanceliarijos viršininku. Jis mokėjo 
septynias užsienio kalbas, bendradar
biavo lietuviškoje spaudoje. Tai bū
dinga prieškario nepriklausomos Lie
tuvos veiklaus idealisto inteligento 
biografija.

1940 m. birželio 15-ąją, pirmąją oku
pacijos dieną, grįžęs į Kauną iš Plutiš
kių, kur dalyvavo kunigo primicijose, 
pasigedo ne tik daugelio savo kance
liarijos darbuotojų, bet ir Prezidento. 
Likusių valstybės pareigūnų buvo įpa
reigotas parengti užsienio pasus be-

V. Bielskaus sodybos likučiai (apie 1970 m.)
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suraukiantiems į Vakarus. Rengdamas 
pasus ir juos veždamas į Marijampolę 
bėgliams, kancleris Pijus Bielskus iš 
seifo išėmė ir Vasario 16-osios Aktą. 
Atvykęs į tėviškę Balsupiuose ir pa
sitaręs su broliu Vincu nutarė paslėpti 
Nepriklausomybės Aktą namo rūsyje 
ir vėl grįžo į Kauną. Represijos jo ne
palietė, nes anksčiau buvo pagelbėjęs 
naujajam Prezidentui Justui Paleckiui. 
Išvengęs trėmimų P. Bielskus ėmė lan
kytis pas savo giminaitį Kazį Rėklaitį, 
gyvenusį Kaune, ir jam patikėjo Akto 
paslaptį. 1956 m. pradžioje šią paslap
tį K. Rėklaitis perdavė savo sūnui Vy
tautui ir netrukus mirė ( kaip tik vasa
rio 16 d.). Laidotuvėse dalyvavo ir ku
nigas Pijus, bet šešiolikmetis Vytautas 
dar nesuvokė tėvo patikėtos paslap
ties svarbos ir su P. Bielskum apie tai 
nekalbėjo. Po dvejų metų, 1958 m. lie
pos viduryje, mirė ir P. Bielskus, dir
bęs tuberkuliozės dispanserio sodinin
ku. (Atkreipkite dėmesį, kad brolių 
Bielskų mirtį skiria tik pusės metų tar
pas.) Pasakojama, kad prieš mirtį, ge
gužės mėnesį, jis dar buvo nuvažiavęs 
į tėviškę, iš tolo žvelgė į nykstančius 
trobesius, prašė namo gyventojų, kad 
leistų bent vieną naktį pernakvoti, bet 
neįsiprašė...

1971 m. Zuzana Rutkauskienė ir Vy
tautas Rėklaitis susitiko, išsikalbėjo 
apie Akto paslėpimo vietą ir aplinky
bes. Abiejų žinios sutapo, bet ... so
dyba su visais trobesiais jau buvo li
kusi be gyventojų, o melioratoriai jos 
likučius sulygino su žeme. Paslapties 
saugotojai Balsupiuose galėjo pasiro
dyti tik 1989 m. Inžinierius Vytautas 

Rėklaitis atvažiavo drauge su savo 
bendradarbiais ir sūnumis bei Vinco 
Bielskaus dukters Zuzanos vaikaičiu 
Vytautu Janulioniu. Tuometinio kolū
kio vadovybė jiems davė traktorių, ir 
ta grupė žmonių kruopščiai ieškojo so
dybos gyvenamojo namo vietos. Pa
vyko rasti tik padedant buvusiam 
Bielskų kaimynui, kuris turėjo nuotrau
ką, padarytą prieš pat namo nugriovi
mą. Aptiko ir rūsį, bet jame jokių do
kumentų ar jų pėdsakų nebuvo.

Po karo Bielskynės vienkiemyje 
gyveno bent septynios mažažemių ir 
vargingųjų valstiečių šeimos, vienu 
metu buvo įsikėlę net čigonai, tad ti
kėtina, kad jų vaikai galėjo išnaršyti rū
sius, ieškodami „buvusių turčių“ pa
slėptų lobių ir rasti dokumentus, tarp 
jų ir Nepriklausomybės Aktą.

1993 m. „Apžvalgoje“ pasirodė 
B. Mašalaičio straipsnis, kad P. Biels
kus Nepriklausomybės Aktą 1940 m. 
birželio 15 d. pakeliui į Marijampolę 
perdavęs Ministrų Tarybos generali
niam sekretoriui Vincui Mašalaičiui, 
kuris jį paslėpė Pilotiškėse (Prienų r.), 
o vėliau užkasė Gudelių kapinėse. Esą 
Aktas taip buvo išsaugotas ir bus per
duotas nepriklausomos Lietuvos vado
vams. Jau kitą dieną tuometinis Ar
chyvų valdybos generalinis direkto
rius Gediminas Ilgūnas ėmėsi paieškų. 
Deja, atrodo, kad tai buvo tik žurna
listinė „antis“. Kita Akto dingimo ver
sija nuskambėjo per laikraščius jau iš 
istoriko Sigito Jegelevičiaus tyrinėji
mų. Jo nuomone, Nepriklausomybės 
Aktas galėjo dingti dar 1919 m., kai 
Lietuvos Valstybės Tarybos archyvas
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buvo skubiai išvežtas į Berlyną, 
vėliau atsidūrė Maskvoje ir bu
vo sunaikintas. Yra ir trečia ver
sija. paremta diplomato P. Klimo 
laišku istorikui A. Šapokai, kad 
dr. J. Basanavičius 1925 m. Ak
to originalą paslėpė Mokslo 
draugijos bibliotekoje Vilniuje ir 
jis po J. Basanavičiaus mirties 
kažkur dingo. Lietuvoje naudo
tasi tik Akto kopijomis. Taigi re
miantis šia versija .Akto origina
lo iš viso nebuvo, o buvo nau
dojamos tik dvi jo kopijos.

1998 m. pabaigoje Balsupių 
kaime atidengtas paminklas, žy
mintis. kad tai istorinė vieta - 
čia buvo žymaus Suvalkijos 
knygnešio Vinco ir jo brolio, vi
suomenės veikėjo Pijaus Biels- 
kų tėviškė. 2000-aisiais metais 
Bielskynėje ieškoti Akto bandė 
archeologų ekspedicija, vado
vaujama dr. Albino Kuncevi
čiaus. Archeologams talkino 
Marijampolės Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytenio motorizuoto pės
tininkų bataliono kariai. Akto ir šį kar
tą nepavyko surasti. Marijampolietė 
mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė 
savo ruožtu apklausinėjo daugelį Biels
kynėje gyvenusių žmonių ir iš jų pa
sakojimų bei prisiminimų aiškėjo liūd
nas Nepriklausomybės Akto likimas. 
Čigonė Irena Adomaitytė-Biržinskienė, 
1944-1946 m. gyvenusi Bielskynėje, 
papasakojo, kad jos broliai galėję įlįsti 
į rūsį ir viską apžiūrėti. Visus rastus 
popierius jie panaudodavo praku

Seserys Bielskutės. Iš kairės - Zuzana, 
kuriai buvo patikėta Nepriklausomybės 

Akto paslaptis

roms. .. „Po šią paieškų galinta pada
ryti išvadą, kad Nepriklausomybės 
Aktas Bielskynėje (slaptavietėje prie 
kamino) vis dėlto buvo surastas ir su
naikintas, nes 1944-aisiais ir vėliau 
tarp balsupiečių sklandė kalbos apie 
Bielską sodyboje buvusius kažkokius 
„smetoninius " dokumentus“. Taip pa
sakojimą baigia G. Jarumbavičiūtė.

P. S. Redakcija dėkoja muziejinin
kui, rašytojui Justinui Sajauskui už 
paramą, rengiant šį straipsnį.
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Vincentas Uždavinys. Lietuvoje 
per trylika metų keletą kartų keitėsi 
politinės valdžios, tačiau iš šalies žiū
rint tie pasikeitimai neturėjo jokios įta
kos Jūsų vadovaujamam centrui - jis 
dirba vis taip pat našiai ir produkty
viai, įgyvendindamas daug programų. 
Norėtume, kad mūsų skaitytojams, 
ypač gyvenantiems užjūryje, papasa- 
kotumėt apie tas programas plačiau, 
apie jų prioritetus, darbo kryptis...

Dalia Kuodytė. Jau pačioje pradžio
je rengiant centro įstatyminius pagrin
dus, buvo rimtai apsispręsta ir dėl mū
sų institucijos struktūros, ir dėl pagrin
dinių darbo krypčių. Tai - tiriamieji dar
bai apie partizaninį karą ir represinių 

struktūrų pokario Lietuvoje vykdytą 
tautos genocidą. Bažnyčios ir išeivijos 
indėlį į Lietuvos laisvės kovą, - jie skel
biami mūsų centro žurnale „Genocidas 
ir rezistencija“, taip pat monografijo
mis. kelių arba keliolikos autorių rink
tinėmis; tai - memorialinis laisvės ko
vų ir kovotojų įamžinimas; edukacinės 
programos ir kt. Tokiuose nusistaty
tuose rėmuose ir dirbom per visą cen
tro gyvavimo laiką. Iš nieko ir niekada 
nepatyrėm jokio politinio spaudimo, 
kad būtų reikėję koreguoti pagrindines 
darbo kry ptis ar darbo principus.

Pavyzdžiui, šiais metais tyrinėtojai 
daugiau dėmesio skirs 1940-1941 me
tams. Niekada nebuvo sumažėjęs dė-
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mesys išeivijos organizacijų veiklai, 
ypač praėjusio šimtmečio 6-8 dešimt
mečiais, kai Lietuvos laisvės klausimas 
buvo keliamas tarptautiniu lygiu. Nau
ja tema - jauno istoriko A. Streikaus 
tyrinėjama okupacinio laikotarpio kul
tūros situacija, to paties istoriko gili
nimasis į Bažnyčios vaidmenį pasiprie
šinimo judėjime.

Dabartiniu metu prioritetas yra ti
riamieji darbai, o ne leidyba (ketiname 
mažinti memuaristiką). tačiau iš tiria
mųjų programų yra suplanuota išleisti 
daugybę leidinių. Šiemet planuojam 
parengti ir išleisti keliolikos autorių 
kapitalinį veikalą „Okupuotoji Lietuva 
(1940-1990)“; jis skatintų diskusinę 
mintį ir parodytų mūsų moderniosios 
istorijos tyrimų situaciją. Šis leidinys 
bus geras impulsas tolesniems tyri
mams. Genocido ir rezistencijos tyri
mo departamento darbo principas - 
kuo mažiau pačiame centre dirbančių 
istorikų, kuo daugiau tyrėjų iš šono, 
dirbančių pagal autorines sutartis. 
Toks darbo principas suteikia progra
moms dinamiškumo, nes leidžia jas 
sparčiau atnaujinti, pasibaigusias pa
keisti naujomis.

Memorialinio departamento dalis 
yra Genocido aukų muziejus, kuris 
vykdo ne tik ekspozicines, bet ir edu
kacines programas, taip pat - memo
rialinių paminklų kūrimas ir statyba, 
memuariniai, informaciniai ir kitokie 
leidiniai.

Yra kelios taikomosios programos, 
kurias vykdo Specialiųjų tyrimų sky
rius, tiriantis nusikaltimus pagal fak

tus, taip pat Rezistentų teisių komisija, 
kur irgi vykdomi tyrimai, bet jau socia
linio pobūdžio. Šios komisijos darbas 
iš esmės jau baigiasi, nes rezistento 
statuso pažymėjimai jau beveik išdalyti 
(juos gavo apie 100 tūkstančių įvairių 
kategorijų rezistentų: laisvės kovų da
lyviai, nukentėjusieji, savanoriai).

Naujų impulsų gauna Specialiųjų 
tyrimų skyrius, kurio esmė - ne vien 
nusikaltėlio pripažinimas kaltu, bet ir 
visuomenės švietimas, parodant, kad 
nusikaltimas, kada jis bebūtų padary
tas, vis tiek išaiškės. Svarbu būtent 
įvertinimas - ir teisinis, ir moralinis, 
ir istorinis. Kad visuomenė nusikalti
mą įvertintų moraliniu aspektu, teisi
ninkai turi pasakyti, kad jis yra pada
rytas. kaip ir kokiomis aplinkybėmis 
padarytas. Gaudama tokią informaci
ją visuomenė formuoja ir savo verty
bių sistemą. O mūsų visuomenė dar 
tik atsiveria pasauliui, integruodama- 
si į europines struktūras, pratindamas! 
prie suvokimo, kad bendraeuropinėje 
šeimoje reikės ne tik imti, bet ir duo
ti. Kuriant naują visuomenės turinį 
yra svarbu susitaikymas su savo is
torija, istorinių dalykų integravimas į 
tam tikrą, dar tik kuriamą bendražmo- 
giškųjų vertybių sistemą. Mūsų vi
suomenė turi nemažai moralinių pro
blemų. Dar tebegaji nuostata, kad me
luoti nėra blogis, kad vogti nėra blo
gai. Jeigu kuris žmogus mums nepa
tinka, jeigu jis yra kitoks negu aš, tai 
gal ir žudyti nėra blogai?

V. U. Žiūrint į ateitį mūsų viltys sie
jasi su jaunimu, kuris vis dėlto bus ki-
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toks, jau apsivalęs nuo sovietinio pa
likimo. Kokios LGGRTC programos yra 
skirtos jaunimo švietimui? Ar sekasi 
rasti bendrą kalbą su jaunąja karta, ku
rią mėgsta kritikuoti ir net teisti vyres
nieji, sakydami, kad mūsų jaunimas 
niekam tikęs?

D. K. Niekad nesutiksiu su tokiais 
teiginiais, kad mūsų jaunimas yra blo
gas, ciniškas, kad jam nerūpi istoriniai 
dalykai. Tokia nuomonė veda tik į 
viena: tai gal nieko ir nedarykim, jei
gu jaunimas toks, tai gal jį ir „nura- 
šykim“, nes kaip jį priversi domėtis 
tuo, kas jam neįdomu. Žinoma, ir mū
sų centras dar per mažai užsiima jau
nimo edukacija, bet per savo progra
mas esame susidūrę su puikaus jau
nimo pavyzdžiais.

Jau keletą metų vyksta moksleivių 
rašinių konkursai, skirti pokario parti
zanų laisvės kovoms, bandymui per 
tam tikrus istorinius įvykius ir žmones 
atskleisti valstybės ir žmogaus likimą. 
Konkursuose dalyvauja vis daugiau 
mokyklų. Pirmas turas vyksta viduri
nėse mokyklose ir jame dalyvauja tūks
tančiai moksleivių. Į antrą turą - rajo
nų lygiu - patenka stipriausi konkre
taus rajono moksleivių rašiniai. O į tre
čiąjį, respublikinį, turą atrenkami tik pa
tys geriausieji. Mūsų centrą pasiekia 
maždaug 150 rašinių, jų pagrindu jau 
išleidome dvi knygas: „Nelaisvės me
tų atspindžiai“ ir „Prakalbinta praeitis".

Tiesiog stebina ir džiugina tos gi
lios įžvalgos, kurias savo rašiniuose 
pademonstruoja moksleiviai, diskutuo
dami su savimi, savo bendraamžiais, su 

vyresniąja karta. Man labai įdomūs ir 
tie rašiniai, ir tie jaunuoliai, kurie aiš
kiai skiria vertybes. Jie niekada taip 
nepasakys, kaip per šių metų Sausio 
13-osios minėjimą Seime pasakė pro
fesorius L. Truska. Jo nuomone, 20 
tūkstančių Lietuvos partizanų pokary
je žuvo veltui, jų kova buvo bepras
mė, o trylika Sausio 13-osios aukų esą 
žuvo prasmingai. Auga karta, kuri su
gebės atskirti, kas yra istorinė tiesa, o 
kas - tik propaganda.

Nesakau, kad visi tie jaunuoliai pri
reikus galvas padėtų dėl idėjos. Taip 
nebuvo ir pokaryje. Bet jie jau turės 
supratimą, kas tai yra idėja, garbė, iš
davystė, prisitaikymas. Ir kokia viso to 
kaina. Mes kol kas neįvertinam tų jau
nų žmonių, kurie supranta, kas yra pa
dorumas, ir bandom su jais kalbėtis ar
ba įsakymų kalba, arba didaktiškai. Ir 
nemėginame įsiklausyti į jų kalbėjimą, 
nemokame su jais vesti dialogo.

Šiemet jau šeštą kartą vyks tokių 
rašinių konkursas. Kovo mėnesį turė
tų būti baigiamasis turas. Šiemetinio 
konkurso užduotis - parašyti scenari
jų Partizanų dienai. Pasamprotauti, 
kaip moksleiviai įsivaizduoja tos die
nos programą, kad jaunimas mielai ei
tų į tokios dienos minėjimus.

Kita edukacinė mūsų centro pro
grama - istorinės-pažintinės jaunimo 
vasaros stovyklos, kurių kasmet su
rengtam po dvi. Tokios stovyklos or
ganizuojamos vis kitose buvusiose 
partizanų apygardose. Jos vadinasi 
apygardų vardais. Į šias stovyklas 
stengiamės atrinkti pirmiausia tuos vy-
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resniųjų klasių moksleivius, kurie ge
riausiai pasirodė rašinių konkursuose, 
prašom, kad konkrečių rajonų savival
dybės iš savo vietovių parinktų bent 
po 10 vaikų, kurie visiškai nėra daly
vavę nei rašinių konkursuose, nei sto
vyklose. Prisikalbinam stovyklose da
lyvauti bent po dešimt šaulių, kurie su
teikia stovykloms atitinkamą spalvą ir 
nuotaiką. Tokioje stovykloje paprastai 
dalyvauja apie 50-60 vaikų. Prieš po
rą metų Anykščiuose su italais suren
gėm tarptautinę stovyklą. Vadovais 
dirbo keli amerikiečiai. Tai buvo gera 
patirtis ir mūsų vadovams, ir mokslei
viams. Pernai stovyklų vadovai buvo 
ateitininkai. Į Marijampolėje surengtą 
stovyklą pakvietėm vaikus iš Seinų ir 
pamatėm, kokie jie nuovokūs, kaip en
tuziastingai ir išradingai moka ben
drauti. Supratom, kokią didžiulę įtaką 
turi auklėjimas šeimose.

Programas iš anksto aptariam su 
vadovais, pagrindinė jų tema - poka
ris ir partizanai. Tokių stovyklų užduo
tis - sužadinti susidomėjimą istorija, 
pateikti ją per žaidimą, per dainas, su
sitikimus su rezistencijos dalyviais, per 
jų pasakojimus. Stovyklose rengiamos 
diskotekos, vakarojama prie laužų, 
vyksta naktiniai žygiai. Pavyzdžiui, 
vienoje stovykloje buvo inscenizuotas 
trėmimas. Vaikai naktį netikėtai buvo 
prižadinti, sugrūsti į sunkvežimius ir iš
vežti į mišką, kur turėjo dirbti bepras
mišką darbą - tampyti rąstus iš vienos 
vietos į kitą. Taip jie bent paviršutiniš
kai pajuto trėmimo beviltiškumą ir ver

giško darbo beprasmybę. Atsisveiki
nant su stovykla būna ir išsiskyrimo 
ašarų, paskui gauname nuostabių laiš- 
kų-padėkų.

Šiemet vėl surengsime dvi stovyk
las, bet greičiausiai jos bus baigiamo
sios, nes beveik visose apygardose 
tokios stovyklos jau vyko. Šiemet su
kanka 45 metai nuo 1949 m. Mėnai- 
čiuose (Radviliškio rajonas), Prisikė
limo apygardoje, vykusio partizanų 
vadų suvažiavimo, kuriame buvo įkur
tas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, 
priimti pagrindiniai partizanų doku
mentai, tarp jų ir politinė Deklaracija, 
kuri laikoma pogrindine Lietuvos vals
tybės konstitucija. Susitarę su vieti
ne mokykla, planuojam Mėnaičiuose, 
kur pernai pastatėm atminimo ženklą, 
vasarą organizuoti moksleivių sąskry
dį. Iš trijų buvusių Lietuvos partiza
nų kovos sričių turėtų per Lietuvą 
prasidėti moksleivių žygis į Mėnai- 
čius, pakeliui aplankant memorialines 
vietas. O Mėnaičiuose - vėl pokal
biai apie gyvenimo prasmę, vertybes, 
galbūt moksleivių bandymas parašy
ti savo Deklaraciją, kurioje išdėstytų, 
kokią jie įsivaizduoja mūsų valstybę, 
ko norėtų iš aukščiausių valdžios pa
reigūnų. Šiuo metu ieškom tam są
skrydžiui vadovų, kalbamės su skau
tais, su jaunais, aktyviais kitų orga
nizacijų žmonėmis.

V. U. Taigi su jaunimu problemų lyg 
ir neturite. O kaip yra su tais, kurie pa
tyrė gulaginį pragarą ar persekiojimus 
dėl savo įsitikinimų okupacinėje Lietu-
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voje. Dažnai jie vadinami „megztosio
mis beretėmis“, kaltinami nepakantu
mu, kategoriškumu. Susidaro įspūdis, 
kad jie bandomi nustumti į gyvenimo 
pašalius.

D. K. Su Vilniaus universiteto Kli
nikinės psichologijos katedra rengiam 
programas apie psichologinius politi
nių represijų padarinius. Medikų ir is
torikų atlikti tyrimai parodė, kad dau
geliui žmonių, patyrusių stiprius stre
sus, yra būdingas potrauminio streso 
sindromas. Tai liga, kurią pripažįsta vi
sas normalus pasaulis. Ji aprašyta va
dovėliuose, ji palieka savo pėdsakus 
ir sukelia tam tikrų padarinių visam gy
venimui.

Daugeliui mūsų buvusių tremtinių, 
politinių kalinių iš tikrųjų būdingas ir 
padidintas jautrumas, irzlumas, ir ner
vingumas, bet nei valstybės pareigū
nai, nei sveikoji visuomenės dalis į tai 
nekreipia dėmesio. Pernai buvo su
rengta tarptautinė konferencija, kurio
je mokslininkai demonstravo savo ty
rimų medžiagą ir aptarė jų rezultatus, 
dalijosi patirtimi. Tačiau joje nedalyva
vo Sveikatos apsaugos ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų atstovai, 
nors į tą konferenciją buvo pakviesti. 
Todėl ir atsitinka taip, kad kokie nors 
įstatymai ar poįstatyminiai aktai žiny
bose rengiami iš lubų, o ne remiantis 
tyrimais. Tokia padėtis liečia ne tik gu
lagų kankinius, bet ir Afganistano ka
ro veteranus. Įstatymas numato jiems 
pinigines išmokas tuo atveju, jeigu jie 
yra invalidai. Psichologine prasme jie 
visi tokie yra. Bet jiems reikia gal ne 

tiek pinigų, kiek psichologinės pagal
bos ar medicininės priežiūros. Galbūt 
reikia padėti jų šeimoms, nes potrau
minio streso padariniai veikia lyg už
delsto veikimo bomba. Ir visuomenė 
turi suprasti, kad tokios žmonių gru
pės yra itin problemiškos dėl pergy
ventos baisios savo patirties, kurios 
niekada neturės tie, kurie dabar abe
jingi greta gyvenantiems savo bendra
piliečiams ir jų problemoms.

V. U. Grįžkime prie memorialinių 
LGGRTC programų. Laisvės kovų at
minimas įamžinamas ir meno kūriniais. 
Ar pakanka finansinių išteklių ir meni
nių pajėgų, kad deramai būtų prisimin
ti ir pagerbti visų buvusių partizanų 
apygardų kovotojai?

D. K. Kaip visuomenei žinoma, jau 
yra pastatyti trys memorialai, skirti 
konkrečių apygardų partizanų atmini
mui. Du pirmieji, sukurti skulptoriaus 
J. Jagėlos, buvo pastatyti - Troškū
nuose, įamžinant Algimanto apygar
dos partizanų atminimą, ir Gelvonuo
se Didžiosios kovos apygardos parti
zanams. Pernai Marijampolėje pastatė
me Tauro apygardos partizanams skir
tą memorialą (skulptorius A. Ambra- 
ziūnas). Šiemet turėtų būti baigtas 
prof. G. Karaliaus kuriamas paminklas 
Vyčio apygardai Vadokliuose, o kitais 
metais, kai Telšiai švęs savo 750 metų 
jubiliejų, su vietos valdžia sutarta greta 
kitų paminklų pastatyti memorialą Že
maičiu apygardai.

Tokiam vienos apygardos pamink
lui mūsų valstybė skiria 200 tūkstan
čių litų, tad turime išsitekti tose ribo-
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se. Netrukus skelbsim viešą konkursą 
dėl paminklo Žemaičių apygardos par
tizanams ir tikimės, kad suspėsime jį 
pastatyti Telšių miesto jubiliejui.

V. U. O dar pasižiūrėkime į mūsų 
sostinę Vilnių. Atrodo, kad iš vietos 
nejuda reikalai dėl memorialo Lukiškių 
aikštėje, negirdėti, kad kas nors vyktų 
ir dėl Tuskulėnų kapavietės įamžinimo. 
Tik per radiją ir televiziją kartkartėmis 
pasigirsta nuomonių dėl Lukiškių aikš
tės paskirties (dabar ten veikia čiuo
žykla) ar ginčų dėl būsimo monumen- 

! to laisvės kovotojams. Kokie šia pras
me jūsų centro santykiai su sostinės, 
o gal ir respublikos, valdžia?

1). K. Sausio pradžioje Seime bu- 
i vo surengta konferencija, kurioje tu

rėjo būti sukonkretinti laisvės kovų 
vietų memorialinio įamžinimo Vilniuje 

1 klausimai. Diskusijos šia tema tęsiasi 
jau dešimt metų, bet toliau nuo jų ne
pajudama. Ir ši konferencija patyrė vi
sišką fiasko, nes vėl viskas baigėsi tik 
tuščiomis, seniai girdėtomis kalbomis 
ir ginčais, nebuvo pasiūlyta konkre
čių sprendimų. Seimo priimtame nuta- 

į rime dėl Lukiškių aikštės kalbama apie 
ją kaip apie daugiafunkcinę, ir tai yra 
teisingas sprendimas, kad ji nebūtų 
paversta arba vien kapinėmis, arba 
vien pramogų vieta. Tame nutarime 
aiškiai pasakyta, kad ši aikštė priklau
so ne tik Vilniaus miestui, bet ir vi
sai valstybei. Tačiau matyti, jog da
bar siekiama visas idėjas nuleisti iki 

Vilniaus valdžios lygio, kad konkre
čius sprendimus priimtų tik miesto 
savivaldybė.

Daug sykių jau buvo analizuota ir 
nutarta, kad trys pagrindiniai akcentai 
Vilniuje - Tuskulėnų kapavietė, buvu
sieji KGB rūmai ir Lukiškių aikštė - su
darytų okupuotos Lietuvos įamžinimo 
ašį. O kita ašis būtų 1990-1991 metų 
laisvės siekio ir atgavimo įamžinimo 
akcentai: Seimas, Televizijos bokštas 
bei Lietuvos radijo ir televizijos pasta
tas Konarskio gatvėje. Tarytum viskas 
aišku, o svarstymai nuolat pradedami 
vis iš naujo. Rodos, tik reiktų sudary
ti darbo grupę dėl Lukiškių aikštės su
tvarkymo ir pradėti konkrečius darbus. 
Bet protingi, autoritetingi žmonės ima 
kalbėti kažkokius niekus apie Genoci
do aukų muziejaus funkcijas, kurios jau 
seniai aiškios, o muziejus nuosekliai 
dirba savo darbą. Jame šiemet baigia
ma įrengti nauja, moderni ekspozicija. 
Taigi konferencijoje nebuvo pasakyta 
nieko racionalaus.

Pernai buvo patvirtintas Vyriausy
bės nutarimas ir veiksmų planas dėl 
Tuskulėnų kapavietės sutvarkymo. Iki 
šių metų lapkričio pradžios turi būti 
įrengtas pagrindinis kolumbariumas ir 
perlaidoti sušaudytųjų palaikai. Tai yra 
mūsų visų garbės reikalas.

V. U. Taigi planų ir darbų turite tik
rai daug. Kaip ir energijos tiems dar
bams atlikti. Belieka palinkėti sėkmin
gų ir kūrybingų metų.
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Lietuvių frontas 
Dzūkijoje

Mindaugas Bloznelis
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Mindaugas Bloznelis 2003 metų 
vasarų Alytuje 

1943 m. nacių valdžia nusprendė 
Baltijos valstybių vyrus mobilizuoti į 
SS legionus. Lietuvių fronto vadovy
bė nutarė tuos legionus boikotuoti ir 
bandė tuo įtikinti ir kitų Baltijos kraš
tų - Latvijos ir Estijos - jaunimą. Ap
tarus tą reikalą Kauno universiteto 
studentų atstovybėje, tuometinis 
„Grandies“ pirmininkas Apolinaras Pū

kas pasiūlė grandiečiui Jonui Antanai
čiui nuvažiuoti į Rygą ir aptarti tat su 
Rygos studentais.

Gavęs iš universiteto komandiruo
tę J. Antanaitis nuvyko | Rygą ir su
siliko su studentais, kurie patys vi
siškai pritarė boikotui, tačiau, žinoda
mi visuomenės nuotaikas Latvijoje, 
teigė, kad jų raginimo visuomenė lie
pa rems [1],

Nelaukdamas oficialaus mobilizaci
jos paskelbimo, 1943 m. vasario mė
nesi Lietuvių frontas išleido atsišau
kimą. kuriuo ragino boikotuoti SS le
gioną [2],

Kovo pradžioje atsišaukimai buvo 
išdalyti studentams, kad juos paskleis
tų provincijoje, nes jau buvo žinoma 
apie vokiečių grasinimus uždaryti aukš
tąsias mokyklas, jei bus pasipriešinta 
mobilizacijai. Drauge studentai buvo 
raginami pasitraukti iš miesto, kad iš
vengtų represijų.

Į Dzūkiją, Alytaus apskritį, vyks
tančius grandiečius J. Pajaujis dar 
Kaune supažindino su studentu huma
nitaru Ignu Griškevičium iš Rumbonių; 
šiam buvo pavesta palaikyti Lietuvių 
fronto ryšius su apskrityje pasklidu-
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siais studentais. Buvo sutarta susiti
kimo vieta - 1. Griškevičiaus tėvų so
dyba Kriaunių km., šalia Rumbonių, ir 
pirmo susitikimo data bei laikas. Pajau
jis išvykstantiems taip pat perdavė at
sišaukimus, kad paskleistų kaime. Vos 
spėjo studentai išvykti, kovo vidury
je vokiečiai ėmėsi represijų - buvo už
darytos aukštosios mokyklos, suimti 
įkaitai [3]. Tuo metu provincijoje ne
buvo vienos nuomonės dėl stojimo į 
SS legioną, o kai kuriose vietose ak
tyvesnės grupės netgi palaikė tokio 
legiono kūrimą. Pavyzdžiui. Dauguose, 
susitikus su vietine autoritetą turinčia 
grupe (miestelio klebonas kun. Bak
šys, pašto viršininkas, atsargos kapi
tonas. keli mokytojai), ši nepritarė SS 
legiono boikotui - esą legionas būti
nas kovai su bolševikais, o nepaklu
sus vokiečiams gresia per didelės rep
resijos.

Šiuo atveju teko sukviesti aktyves
nį kaimų jaunimą (jaunus mokytojus, 
kaimo jaunimo vadus). Paaiškinus Lie
tuvių fronto poziciją - „šitas karas ne 
mūsą" - sukviestas būrys noriai pri
tarė SS legiono boikotui, tai privertė ir 
miestelio grupę palaikyti boikotą. 
Drauge šis būrys tapo pastoviu LF 
branduoliu bei ryšininkais apylinkėse, 
per juos buvo platinama pogrindinė 
spauda ir renkama informacija apie 
įvykius [4],

Sutartu laiku atvykus pas I. Griš
kevičių, ten jau buvo LF žmonės: iš 
Merkinės atvykęs Filosofijos fakulte
to studentas Pranas Sasnauskas, iš 
Butrimonių - studentas statybininkas 
Juozas Milkevičius, iš Daugų - stu

dentas elektrikas Mindaugas Blozne- 
lis, iš Santakos - studentas medikas 
J. Kanauka, mokytojas nuo Ūdrijos ir 
kiti...

Buvo sutarta kartą per dešimtį die
nų susitikti pas Igną Griškevičių, kur 
bus atvežamas laikraštis „Į laisvę” ir 
kiti leidiniai platinti savo apylinkėse, 
taip pat susipažįstama su Lietuvių 
fronto biuleteniu ir atgabenama infor
macija apie įvykius savo apylinkėse. 
Buvo aptarta kiekvieno aptarnaujama 
teritorija ir bendra laikysenos politika. 
P. Sasnauskas rūpinosi Merkinės apy
linkėmis, Perloja ir Alove, M. Blozne- 
lis - Daugų ir Stakliškių apylinkėmis, 
J. Milkevičius - Butrimonių. Punios 
apylinkėmis. J. Kanauka - Santakos, I 
Simno, mokytojas nuo Ūdrijos - greta 
Ūdrijos apylinkių, taip pat ir Krokialau
kio apylinkėmis. Pats Ignas - Alytaus, 
gal ir Balbieriškio apylinkėmis [5]. Taip 
LF spauda buvo aprūpinama nemaža 
Alytaus apskrities dalis. Be to, kiekvie
nas įgaliotinis organizavo tarpusavio 
ryšių tinklą tarp kaimų savoje apylinkė
je. Tai tapo ypač aktualu, kai nepavykus 
mobilizacijai vokiečiai ėmėsi represijų.

Kadangi Bloznelio maršrutas į 
Daugus dažniausiai ėjo Butrimonių 
valsčiaus teritorija, susitaręs su Milke
vičium jis pakeliui aprūpindavo litera
tūra Kružiūnų. Vėžionių. Skraičionių ir 
kitus kaimus. Savo ruožtu Milkevičius 
aprūpindavo LF literatūra Stakliškių 
apylinkių kaimus. Saugantis nuo vo
kiečių represijų kaimuose buvo orga
nizuoti savisaugos būriai. Vieną iš pir
mų tokių būrių Žvirgždėnų kaime or
ganizavo ten buvę Lietuvių fronto na-
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riai - studentai M. Bloznelis ir Z, Sta- 
nelka. Šis apie 30 žmonių būrys buvo 
ginkluotas šautuvais, apmokomas ko
viniams veiksmams, o svarbiausia - 
aktyviai bendraujant buvo išugdytas 
solidarumas ir patriotiškumas, atsako
mybės ir pareigos vienas kitam padėti 
suvokimas. Žvirgždėnuose didžiąją šio 
būrio dalį sudarė buvę 1940 m. kom
jaunuoliai, kuriuos nuo represijų iš
saugojo tame valsčiuje didelį autorite
tą turėjęs Žvirgždėnų ūkininkas Gab- 
ras Stanelka [6].

1943 m. vasarą būriui vadovavo 
studentas Zigmas Stanelka, o 1943 m. 
rudenį jam išvykus - didelį autoritetą 
tarp vaikinų turintis Petras (Mataušu- 
ko) Plytnikas.

Daugų valsčiuje buvo organizuo
ta krivūlių sistema įspėti apie galimą 
SS baudžiamojo būrio išvyką iš Aly
taus Daugų link.

Prasidėjus raudonųjų partizanų 
antpuoliams, šis būrys ne tik gynė sa
vo kaimą, bet ir talkino ginant kitus 
kaimus - Bakaloriškes, Rudnią, Kales
ninkus ir kitus [7], Tokių LF iniciaty
va susidariusių būrių buvo ir kituose 
kaimuose - visame su LF spauda ir in
formacija reguliariai susietame regio
ne - Butrimonių. Daugų. Punios. Mer
kinės, Alytaus ir kt. apylinkėse [8].

Galima teigti, kad šių būrių pagrin
du atsirado ir pirmieji Dzūkijos parti
zanai. Čia susipažinsime su Žvirgždė
nų būrio veikla.

1944 m. uždarius Marijampolės ka
ro mokyklą, būriui vadovavo į Žvirgž- 
dėnus grįžęs studentas Zigmas Stanel
ka. Būrį sudarė Žvirgždėnų kaimo vai

kinai, nors jame dalyvavo ir kitų, arti
mesnių, kaimų atstovai - Vaclovas Pet
rauskas iš Melnytėlės ir kt. Dar spalio 
pradžioje šiam būriui vadovavo Z. Sta
nelka. tačiau šiam išvykus į Kauną bū
rio vadovybę perėmė Žvirgždėnų kai
mo ūkininkas, atsargos puskarininkis 
Alfonsas Jonys („Gončius“). Pamažu 
būrys pasipildė ir kitų kaimų vaikinais.

Sovietų kariuomenė Daugus užėmė 
1944 m. liepą, tad kilo klausimas, kaip 
elgsis Žvirgždėnų būrys, kurio daugu
mą sudarė buvę komjaunuoliai. Nuo 
būrio atsimetė ir su sovietine valdžia 
nuėjo trys buvę būrio nariai, kiti įsijun
gė i aktyvią partizaninę veiklą ir žuvo 
kovoje dėl laisvos Lietuvos.

Jau 1944 08 29 datuotame Alytaus 
apskr. NKVD pranešime kalbama apie 
miške (Daugų apylinkėse) esantį dau
giau kaip 47 žmonių būrį [9],

1944 10 25 pateiktame pranešime 
kalbama apie Žvirgždėnų kaimo apy
linkėse veikiančią 25 žmonių grupę, 
kuri gerai ginkluota, turi kulkosvaidžių, 
automatų, šautuvų, granatų, rašomą
ją mašinėlę, rašo atsišaukimus [10]. 
Prieš partizanus organizavus operaci
ją. kurios metu buvo nukauti keturi 
partizanai, likusieji persikėlė į Trakų 
apskrities miškus. Agentui nurodžius 
jų buvimo vietą, rasti spausdinti lape
liai su parašu „Tėvynės gynėjų šta
bas“. žemėlapiai, antspaudai, trispal
vė vėliava. Lapeliuose grasinama pa
reigūnams. reikalaujama, kad jie mes
tų darbą [11],

Žvirgždėnų kaimo gyventojas Pet
rauskas per Alytaus apskrities partijos 
komiteto instruktorių praneša apie
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Daugų apylinkėse veikiantį daugiau 
kaip 70 žmonių būrį, turintį nedidelio 
kalibro pabūklą, kulkosvaidžių, maisto 
sandėlių. Šis gyventojas sakėsi pats 
dalyvavęs viename iš susirinkimų ir 
pažįstąs žmonių, kurie galėtų išduoti 
šią grupę. Dėl to į Žvirgždėnų kaimą 
pas Petrauską slapčia atvyko NKGB 
viršininkas Platovas ir kompartijos 
Alytaus apskrities komiteto instrukto
rius Prakapas. su kuriais kalbėdamas 
Petrauskas patvirtino visus duomenis 
ir pareiškė norą padėti likviduoti bū
rį... Jis buvo užverbuotas kaip agen
tas. Jam buvo skirta užduotis privilio
ti į savo namus tą būrio narį, kuris ga
lėtų išduoti, nugirdyti jį samagonu ir 
tuojau pat pranešti operatyvinei gru
pei. kad galėtų jį tuojau pat suimti, o 
po to užverbuoti, - rašoma NKGB ata
skaitoje [12].

Kitas Žvirgždėnų informatorius 
taip apibūdino kaimą: „Žvirgždėnų kai
me buvo apie 100 šeimų. Šį kaimą vo
kiečiai naudojo kovai su sovietiniais 
partizanais; 10 žmonių turi iš vokiečių 
gautus ginklus. Iš viso nėra namo, ku
riame nebūtų ginklų" [ 13],

Vienas iš informatorių (Juozas Pet
ružis, liudininkas Žvirgždėnų partizano 
Jono Plytniko byloje) kalba apie vokiš
kų ginklų prikrautą vežimą, kurį iš Ba- 
baunyko (už kaimo esančio raisto) par
gabenęs Gabras Stanciką 1944 m. 
ankstyvą rudenį [14].

Iš šių NKGB pranešimų galima pa
daryti išvadą, kad Žvirgždėnai buvo 
pagrindinė Alfonso Jonio („Gončiaus") 
būrio atrama, nors kai kurie būrio na
riai buvo iš gretimų kaimų.

Prieštaravimus pranešimuose apie 
būrio partizanų skaičių galima paaiš
kinti tuo. kad buvo nuolat veikiančių 
ir drauge buvojančių partizanų bran
duolys (apie 25 žmones) ir rezervas - 
partizanai, įsijungiantys į būrį tik tam 
tikrais atvejais, kai atsiranda reikmė. 
Taip susidaro apie 70 žmonių būrys. 
Rezervo partizanai ginklus laiko na
muose ir ateina jais ginkluoti.

Matėme, kad aktyviai skatinant 
okupacinėms struktūroms kaimuose 
atsirado valdžiai talkininkaujančių 
žmonių, kurie įvairiais motyvais įskųs
davo kaimynus, partizanus. Žinoma, 
partizanai jau vien savisaugos sume
timais privalėjo tokius žmones įspėti ir 
bausti, nors, sprendžiant iš NKVD- 
NKGB pranešimų, 1944 metais Žvirgž
dėnų partizanai buvo gana santūrūs.

1944 m. gruodžio 4 d. Alytaus 
NKGB pranešime nurodoma, kad akty
vi partizanų veikla apskrityje neleido 
įvykdyti paruošų planų, suardė mobi
lizacijos planus - vietoj iš 4955 į ka
riuomenę planuotų paimti 4955 žmonių 
pašaukta 2067, tai yra tik 50 procentų. 
Iš jų dezertyravo daugiau kaip 200. Be 
to, daug išsibėgiojo pakeliui [15].

Vis dėlto 1945 m. vasario mėnesį 
Žvirgždėnuose buvo sudeginta Ra
dzevičiaus sodyba ir nužudytas apy
linkės sekretorius Panevičius, nors ir 
nenurodyta, kuris partizanų būrys tai 
padarė.

1945 m. vasario 23 d. 15 vai. iš Kan- 
čėnų kaimo (kaimas, esantis kitoje eže
ro pusėje nuo Žvirgždėnų) į valsčiaus 
centrą Daugus atbėgo 13 metų berniu
kas ir pranešė, kad vienoje Kančėnų
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sodyboje yra apsistoję 15 partizanų. 
Valsčiaus NKVD padalinio vadovas 
Petrovas, išklausęs berniuką, tuojau 
pat surinko 18 stribų ir išvažiavo į 
Kančėnus.

Dar neprivažiavę nurodytos sody
bos Petrovas su stribais atsidūrė pa
saloje, iš anksto išsidėstę partizanai 
juos apsupo. Susišaudymo metu žuvo 
10 stribų, vienas vietos ūkininkas ir aš
tuonmetis berniukas. Petrovui su liku
siais pavyko pasprukti [16],

1945 m. kovo 25 d. Alfonso Jonio 
būrio partizanai ties Gaidukonių kaimu 
užpuolė ir išvadavo mobilizuotų vyrų 
grupę, kuri buvo vedama iš Alytaus į 
Varėną. 22 mobilizuoti pabėgo, liko tik 
vienas - praneša savo raporte 
NKVD-NKGB Alytaus vadovybė [ 17].

1945 m. gegužės 5 d. partizanai už
puolė mobilizuotuosius, varomus iš 
Alytaus į Varėną. Atrodo, tai įvyko 
Daugų apylinkėse. 13 žmonių pabėgo, 
vienas juos lydėjęs kareivis nukautas.

1945 m. pavasarį, NKGB duomeni
mis, Žvirgždėnų kaimo būryje žinomi 
šie jo nariai:

1. Vadovas Alfonsas Jonys („Gon
čius“), 35 m., Žvirgždėnų km., gin
kluotas vokišku šautuvu.

2. Plytnikas Jonas („Uosis“). 26 m., 
Žvirgždėnų km.

3. Malinauskas Vincas („Gervė“), 23 
ar 24 m., Žvirgždėnų km., ginkluo
tas vokišku šautuvu.

4. Radžiūnas Jonas („Burokas“), 26 
m., Žvirgždėnų km.

5. Plytnikas Jonas („Sakalas“), 24 m., 
Žvirgždėnų km., ginkluotas rusiš
ku šautuvu.

6. Plytnikas Petras („Vytenis“), 25 m., 
Žvirgždėnų km., ginkluotas vokiš
ku šautuvu,

7. Dulius Jonas („Gražulis“), 29 m., 
Žvirgždėnų km., ginkluotas rusiš
ku šautuvu.

8. Turskas Jonas („Barzda“), 28 m., 
Žvirgždėnų km., ginkluotas auto
matu.

9. Petrauskas Vaclovas („Goda“), 20 
m., Melnytėlės km., ginkluotas ru
sišku šautuvu.

10. Sakaitis Juozas („Beržas“), 20 m., 
Užukalnio km., ginkluotas vokišku 
šautuvu.

11. Remeika Alfonsas, Žvirgždėnų km., 
gegužės mėnesį nužudytas Dau
guose.

12. Patinskas Juozas, Žvirgždėnų km., 
nužudytas Dauguose.

13. Gavelis Vladas („Benadas“), 18 m., 
Kaniūkų apyl., ginkluotas rankiniu 
kulkosvaidžiu.

14. Plytnikas Gabras, Simo („Sve
čias“), Žvirgždėnų km.

15. Plytnikas Jonas, Simo („Jonelis“), 
Žvirgždėnų km. [ 18]
Kaip matyti, dauguma šio būrio na

rių yra iš Žvirgždėnų.
Dalis Žvirgždėnų vyrų, vadovau

jami Ramanausko-„Kregždės“, 1945 m. 
buvo įsikūrę maždaug 4x4 metrų bun
keryje Pavartėnuose, netoli Varčios 
miško. Jie prisimenami gražiomis lietu
viškomis uniformomis. Kregždė buvo 
vedęs Dziksaitę, ir kai atėjo laikas jai 
gimdyti, gimdyvę sunkvežimiu į Aly
tų nuvežęs kaimynystėje apsigyvenęs 
siuvėjas iš Vilniaus - Pelekis. Jis taip 
pat organizavo jos atvežimą iš saugo-
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mos ligoninės. Kilus įtarimams Pelekis 
buvo nušautas, o netrukus KGB ka
riuomenė apsupo vietovę ir sunaikino 
bunkerį [19], Ramanausko būrys mini
mas ir kitose KGB ataskaitose.

1944 m. spalio mėnesį pradėjus 
LIT’o (Lietuvos išlaisvinimo tarybos) 
veiklą. Zigmas Stanelka nuolat palai
kė ryšius su Žvirgždėnų būriu.

„Gončiaus“ būryje atsiranda vis 
daugiau partizanų iš kitų kaimų. Tai liu
dija 1945 09 04 operatyvinėje Alytaus 
MGB ataskaitoje Nr. 5518 pateiktas bū
rio narių sąrašas [20],

1. Jonis Alfonsas, vadas - Žvirgž
dėnų km.

2. Jonis Petras - Žvirgždėnų km.
3. Plytnikas Petras - Žvirgždėnų 

km.
4. Turskas Jonas - Žvirgždėnų km.
5. Dūlins Jonas - Žvirgždėnų km.
6. Vaidakevičius Jonas - Gaidukonių 

km
7. Daugirdas Jeronimas - Gaiduko

nių km.
8. Daugirdas Feliksas - Gaidukonių 

km.
9. Daugirdas Vladas - Gaidukonių 

km.
10. Krustavičius Vaclas - Gaidukonių 

km
11. Vitulevičius Juozas - Gaidukonių 

km
12. Vitulevičius Alfonsas - Gaiduko

nių km.
13. Bernatavičius Sidoras - Gaiduko

nių km.
14. Velička Juozas - Melnytėlės km.
15. Petrauskas Vaclas - Melnytėlės 

km

16. Šilanskas Petras - Skabeikių km.
17. Šilanskas Motiejus - Skabeikių

km
18. Sabaitis Jonas - Skabeikių km.
19. Galinis Petras- Užukalnio km.
20. Romeika Julius - Užukalnio km.
21. Romeika Viktoras - Užukalnio km.
22. Tatulis Adolfas - Vėžionių km.
23. Valickas Viktoras - Gaidukonių 

km
24. Pavardė neįskaitoma
25. Valeika Antanas - Daugai

Tuo metu „Gončiaus“ būryje mini
mi tik penki Žvirgždėnų vyrai, kiti iš 
aplinkinių kaimų.

„Rugio“ partizanų būrys

Pietinėje Daugų valsčiaus pusėje, 
iš dalies ir Varėnos valsčiuje, veikė 
„Rugio“ (Jono Jokubavičiaus iš Druc- 
kūnų) partizanų būrys. Jis buvo gau
sesnis negu „Gončiaus“ ir veikė pla
tesniame ruože.

Druckūnai - kaimas, kuriame buvo 
daug Stancikų giminių; su jais Zigmas 
Stanelka palaikė glaudžius ryšius. Kai 
1943 m. kovo mėnesį buvo kuriama LF 
struktūra Dauguose, pasitarimuose ir 
susirinkimuose dalyvaudavo ir Druc- 
kūnų atstovai. Tikėtina, kad kaip kai
mo lyderis Daugų susitikime dalyva
vęs Jonas Jokubavičius ir vėliau pa
laikydavo kontaktus su Zigmu Stanel
ka. Galima manyti, kad būtent Z. Sta- 
nelkos iniciatyva Alfonso Jonio („Gon
čiaus“) ir Jono Jokubavičiaus („Ru
gio“) būriai palaikydavo tarpusavio ry
šį. „Rugys“ į Žvirgždėnus ateidavo
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pats arba atsiųsdavo ryšininką [21]. 
Šie ryšiai 1945 m. rugpjūčio mėnesį už
baigė būrių susijungimą.

Butrimonių partizanai

Operatyviniuose NKGB praneši
muose jau nuo 1944 m. rudens kalba
ma apie įvairius partizanų būrius Aly
taus apskrityje. Pranešime TSRS VRL 
komisaro pavaduotojui Kruglovui nu
rodoma, kad apskrityje veikia apie 27 
partizanų būriai, maždaug 700-750 
žmonių [22], kad gruodžio 8 d. buvo 
užpulti Butrimonys, išlaisvinti 6 suim
tieji, sušaudytas vienas liaudies gynė
jas (stribas) [23].

1945 m. pradžios NKGB ataskai
toje minimas buvusio Butrimonių vir
šaičio P. Paulausko 80 žmonių būrys. 
Sužeidus vadą būriui vadovauja jo 
pavaduotojas „Šėmas“ [24], kuris dar 
vadinamas „Šturmo“ šaulių bataliono 
vadu [25]. Pateikiamas „Šerno“ laiš
kas Butrimonių NKVD viršininkui, 
kuriame „Šernas“ išdėsto siekį atkur
ti nepriklausomą Lietuvą ir nurodo, 
kad jis nepriklauso Lietuvos laisvės 
armijai [26].

Stakliškių ir Butrimonių apylinkė
se veikia 50 žmonių „Gelčiaus“ būrys
[27] . Alovės valsčiuje minimas Bro
niaus Vitkausko 50 žmonių būrys
[28] . Merkinės valsčiuje veikia 100 
žmonių, kuriems vadovauja J. Bra- 
dauskas, pakeitęs Bainbonį [29]. Ki
toje vietoje Merkinės partizanų vadu 
nurodytas „Liepa“ (Rokas Berenius). 
Jiezno 24 žmonių būriui vadovauja 

Ogilba, o Birštono 60 partizanų bū
rio vado pavardės šioje NKVD ata
skaitoje nėra [30].

Partizano Juozo Petrausko, akty
vaus Lietuvių fronto dalyvio Stakliš
kėse, užrašuose kalbama apie 1945 m. 
sausio pabaigoje planuotą Stakliškių 
miestelio užpuolimą; jį rengė „Aro 
skrajojantis būrys“ drauge su Ogil- 
bos ir Daugų vyrais, kurių vienas, 
Stanelka, jam perdavęs atpažinimo 
ženklą - Geležinio vilko atvaizdą. Ka
dangi J. Petrauską kaip lik tuo metu 
suėmė, jis negalėjo Daugų grupės su
vesti su kitais junginiais.

Daugų vyrai (tikriausiai „Gončiaus" 
būrys), apsistoję ties Kalnų mišku (2- 
3 km nuo miestelio Butrimonių link), iš- 
žvalgę padėtį ir nesutikę ryšininko, ne
drįso vieni pulti Stakliškių, kur tuo me
tu buvo apie 100 kariškių [31].

1945 m. vasario 12 d. užpuolus 
Miroslavą, žuvo 12 stribų ir du NKVD 
karininkai [32]. Teritoriniu požiūriu šių 
aktyviai veikiančių partizanų būrių 
veiklos sritis gana artimai sutampa su 
vokiečių okupacijos metais Alytaus 
apskrityje veikusio Lietuvių fronto 
tinklo sritimi. Tad visai natūralu, kad 
iš buvusio Lietuvių fronto aktyvo ki
lo partizanų veiklos koordinavimo ini
ciatyva.

1945 m. pradžioje į Punios šilą su 
„Šarūno" būriu persikėlus P. Paulaus
kui, būrį kariniu požiūriu lavinti ėmėsi 
greta gyvenęs girininkas karininkas 
Martynas Karkauskas. Tikėtina, kad 
būtent greta prie Rumbonių gyvenu
sio Alytaus gimnazijos mokytojo Igno 
Griškevičiaus (koordinavusio LF veiklą
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vokiečių okupacijos metais apskrities 
valsčiuose ir palaikiusio ryšį su Aly
tuje dirbusiu mokytoju, LF vadovu 
Kostu Bajerčiumi) iniciatyva vadovau
ti šiam partizanų junginiui ėmėsi greti
mame Bundorių kaime slapstęsis kapi
tonas Dominykas Jėčius.

Alytaus NKVD-NKGB ataskaito
je Nr. 5910 kalbama apie „Ąžuolo“ 
(kpt. D. Jėčiaus) vadovaujamą „Mar
gio“ grupę, kurios Alytaus, Butrimo
nių, Jiezno (matyt, ir Stakliškių) bū
riams vadovauja „Šarūnas“. Jo štabe 
yra trys skyriai: 5 žmonių propagan
dos skyrius, kurio vadovas Ignas 
Griškevičius („Pergamentas“), rezervo 
skyrius - vadovas Antanas Mocevi- 
čius („Linas“), operatyvinei veiklai 
vadovauja pats Šarūnas ir jo pava
duotojas „Laimutis“ [33].

Šiame štabe leidžiamas leidinys 
„Už tėvų žemę“, kurio atskiri numeriai 
saugomi operatyvinėse bylose [34] - 
Nr. 4 (1945 07 02),-Nr. 5 (1945 08 01), 
[35]:-(1945 09 01).

1945 m. vasaros pabaigoje partiza
nai užpuolė Rutkos dvarą, papjovė 
gyvulių mėsai ir vežėsi į savo štabą, 
kuris buvo įsikūręs Mikutiškių kaimo 
ūkininko Mincevičiaus sodyboje. Nak
tį veždami mėsą nepastebėjo kraujo 
pėdsakų, kurie atvedė čekistus į Min
cevičiaus kiemą. Šioje sodyboje buvo 
štabo bunkeris, kuriame tuo metu slė
pėsi apie 15 kovotojų. Čekistai apsupo 
sodybą ir pareikalavo iš šeimininko, 
kad partizanai atidarytų po namu esan
čio bunkerio dangtį, tačiau partizanai 
patys atidarė dangtį, metė granatas ir 
ėmė šaudyti iš kulkosvaidžio. Iš bun

kerio iššokę partizanai susijungė su 
pastogėje esančia grupe ir išsiskirstė 
po ūkinių pastatų pastoges. Apsupu
sieji kareiviai ir stribai padegamosiomis 
kulkomis padegė pastatus. Maždaug 
dešimties partizanų grupė metėsi į ata
ką, bet netekę 4 žmonių grįžo į daržinę. 
Stipri ugnis neleido likti ir vėl iššokę 
partizanai nukovė stribą, dalis jų pabė
go. Likusieji žuvo liepsnose ir nuo ap
supusiųjų kulkų. Šio pranešimo tekste 
kalbama apie 12 žuvusių partizanų. Iš 
jų paimta 2 kulkosvaidžiai, 3 automatai, 
3 šautuvai, granatsvaidis su 16 grana
tų, vėliava, antspaudai [36].

Atvestas prie žuvusiųjų anksčiau 
suimtas Alfonsas Pigaga atpažino sa
vo vadą „Pušį“, štabo viršininką 
„Lakštingalą“ ir eilinį „Vilko“ būrio par
tizaną Koloviejų.

Nors čekistų pranešime kalbama 
apie „Šarūno" štabo bunkerio sunai
kinimą, toliau ėjo 1. Griškevičiaus lei
džiamas leidinys „Už tėvų žemę“ ir ne
atrodo, kad tai būtų palietę pagrindi
nius štabo narius: „Šarūną“ (P. Pau
lauską). „Liną" (A. Mockevičių), „Lai
mutį" (Duliūną), „Pergamentą“ (I. Griš
kevičių).

„Šarūno“ (P. Paulausko) žuvimas 
datuojamas 1945 08 18 Padriežiškių- 
Gailiakiemio apylinkėse [37], „Linas“ 
pateko čekistams 1947 m., naikinant 
D. Jėčiaus štabą, kur 1947 08 20 drau
ge su kpt. D. Jėčiumi žuvo ir „Lai
mutis“ [38], o „Pergamentas“ žuvo 
1946 m. gruodžio mėnesį susirėmime 
Taukotiškių kaime [39].

P. Paulausko („Šarūno“) grupės 
pagrindu susidariusi kpt. D. Jėčiaus
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„Margio“ grupė pamažu tapo „Dzūkų 
partizanų grupuote“, kurioje veikė to
kios grupės:

1. Pilėnų kunigaikščio Margio gru
pė, vadovaujama j. Itn. „Šarūno“.

2. Kunigaikščio Kęstučio grupė, 
vadovaujama Itn. „Žmogaus“.

3. Kunigaikščio Vaidoto grupė, va
dovaujama policijos viršilos „Ragi
nio“.

4. Juozapavičiaus grupė, vadovau
jama policininko „Siaubo“.

5. „Geležinio vilko“ grupė, vado
vaujama „Gončiaus“.

Iš viso 800 žmonių. Grupės susida
rė 1944 m. antroje pusėje; „Dzūkijos 
partizanų“ junginys susidarė 1945 m. 
gegužės 10 d. Junginiui vadovavo ats. 
kpt. „Ąžuolis“, štabo adjutantas - „Lai
mutis“.

Šie duomenys 1945 05 10 pateikti į 
Kauną LPS (Lietuvos partizanų sąjū
džiui) pagal jo 1945 05 06 laišką-pa- 
klausimą [40],

Dzūkų partizanų grupuotės ryšius 
su LIT’os Lietuvos partizanų sąjūdžio 
štabu Kaune (taip pat iš Lietuvių fron
to antraisiais sovietinės okupacijos 
metais susikūrusia struktūra) įtvirtino 
1945 m. birželio mėnesį ten lankęsis 
Zigmas Stanelka, kuris pasinaudojo 
dar ankstesniais LF ryšiais [41], Nega
lima atmesti prielaidos, kad šis apsilan
kymas buvo susijęs su maždaug tuo 
pat metu įkurta D. Jėčiaus vadovauja
ma Dzūkijos partizanų struktūra [42], 
kurioje dalyvavo ir Žvirgždėnų parti
zanai („Gončiaus“ būrys). Šie ryšiai 
buvo palaikomi su Kaune veikusia Lie
tuvos išlaisvinimo taryba.

Čia reikėtų atkreipti dėmesį dėl kai 
kuriuose šaltiniuose minimos LLA 
veiklos Merkinėje ir Alytuje. Merkinėje 
Lietuvių fronto veiklai vokiečių okupa
cijos metais vadovavęs Pranas Sas
nauskas. 1943 m. rudenį dirbęs gim
nazijos mokytoju, artimai bendravo 
su tuo metu ten dirbusiu generolu 
T. Daukantu, vadovavusiu Vieningos 
kovos sąjūdžiui, organizuojant kovi
nes pasipriešinimo struktūras. Antro
sios sovietinės okupacijos metais 
T. Daukantas iš Lietuvos pasitraukė, 
o P. Sasnauskas, pradėjęs studijas 
Kaune. įsijungė į Lietuvos išlaisvi
nimo tarybos veiklą, palaikė ryšius 
su ten veikusiais partizanais ir dar 
1945 m. vasario mėnesį ėmė organizuo
ti Merkinės užpuolimą [43], Alytuje 
LLA vardu veikęs gimnazijos moky
tojas Pielikis teigė, kad per P. Sas
nauską ir su juo drauge LIT’e veikusį 
A. Bloznelį Alytaus (LLA - M. B.) par
tizanai palaiko tiesioginį ryšį su cen
tru [44], Tokie Pielikio teiginiai galėjo 
duoti pagrindą kalbėti apie LLA veik
lą Alytuje, nors tai neatitinka tiesos.

Leidinyje „Lietuvos partizanai“, 
Nr. 2 (1945 07 30) nurodoma, kad „vi
sa Alytaus apskritis yra Dzūkijos par
tizaną brigados štabo žinioje. Į šta
bų atvyko vienas pulkininkas, kuris 
pradės tvarkyti partizanus piečiau 
Alytaus apskrities <...>. Jis taip pat 
palaikys ryšius su LIT'a (Lietuvos iš
laisvinimo taryba). [45]

Kita vertus, fiksuojami glaudūs 
„Ąžuolio“ (D. Jėčiaus) santykiai su 
mokytoju K. Bajerčium („Garibaldžiu“), 
vadovaujančiu Lietuvių fronto nariu
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vokiečių okupacijos metais ir tęsusiu 
šią veiklą ir antrosios sovietinės oku
pacijos metais. Reikia manyti, kad veik
la Lietuvių fronte labai suartino pik.
J. Vitkų ir K. Bajerčių, kuris 1945 m. ru
denį Alytuje vykusiame pasitarime ne
sutiko prisidėti prie LLA [46].

1945 m. rudenį, pasikeitus organi
zacijos struktūrai, Z. Stanelka perdavė
K. Naujūnui LIT’os ryšius su Dzūki
jos partizanais, t. y. suvedė su kun.
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v • • • >|cŠimtas šimtininkų
Iš d r. Petro Kisieliaus 

archyvo

Lig šiol buvę tylūs ir kuklūs Waterburio LF Bičiuliai sa
vo originalia ir didele Šimto Šimtininkų idėja LFB erdvėje su
sprogdino „atominę bombą". Kas ta per idėja? Paprasta ir aiški: 
reikia šimto LF Bičiulių, duodančių po 100 dolerių, kad su
sidarytų 10 000 dolerių suma. O kam ta suma? Ta suma tam:

1) kad į š. m. birželio 30 d. Chicagoje įvyksiantį Lie
tuvių Kultūros Kongresą būtų įgalinti iš Europos atvykti ke
li įžymūs LF Bičiuliai kultūrininkai ar rezistencinės kovos 
dalyviai; jų atvykimas ir pačiam Kongresui, ir LF Bičiuliams 
būtų didžiai reikšmingas; ta proga galėtų įvykti ir JAV bei 
Kanados Bičiulių platus sąskrydis;

2) kad Lietuvių Kultūros Kongreso proga LFB galėtų kon
krečiu įnašu kuriam kultūros reikalui parodyti savo norą ir 
pajėgumą kovoti prieš tremties dvasią;

3) kad sudarytų realų pagrindą LFB atlikti kai kuriuos 
svarbius konkrečius projektus Lietuvos laisvinimo bare; ir, 
pagaliau,

4) pademonstruoti tremties visuomenei, kad LFB yra idea
lizmo, ryžto ir veiksmo rezistencinės kovos organizacija.

Šiam Waterburio idealistų polėkiui pritarė LFB Valdyba ir 
sausio 21/22 d. Waterbury įvyko rytinių JAV LFB Sąskrydis. 
Todėl belieka neatidėliotinas ir skubus šimto šimtininkų su- 
mobilizavimas, nes nedelsiant turi būti pradėta rūpintis ati
tinkamų bičiulių vizomis bei atitinkamais LFB Valdybos pro
jektais .

Pats Waterburis savo sumanymą jau parėmė ir konkrečiu 16 
šimtininkų įnašu. New Yorko LFB Sambūris pasiryžęs artimiau
siu metu sumobilizuoti bent 20 šimtininkų. LFB Valdybai nėra 
patogu kiekvienam sambūriui nustatyti kvotą. Tačiau pats rei
kalas verčia įtaigoti pagrindinius LFB Sambūrius pasekti Wa-

* Dokumento kalba netaisyta. - Red.
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terburio bičiulių taurų pavyzdį. LF3 Valdyba laukia iš Chi- 
cagos bent 40 šimtinių, iš Cleveland© ir Detroito bent po 10 
šimtinių. Mobilizacija turi būti baigta iki vasario 20 d.

Savaime suprantama, LF3 šimtininkai moraliai yra laisvi 
nuo pareigos dar skyrium aukoti Vasario 16-osios proga.

BIČIULIAI, Šimto Šimtininkų mobilizacija yra tik mažas ma
nevrinis bandymas tikrais šoviniais. LFB Valdyba tiki, kad šio
kiam bandymui Amerikos LF Bičiuliai yra visiškai subrendę.

J. Brazaitis Dr. P. Kisielius A. Pocius
PIRMININKAS I VICEPIRMININKAS II VICEPIRMININKAS

A. Sabalys I. Mikluskytė Dr. J. Kazickas
I Sekretorius II Sekretorius Iždininkas

Dr. A. Musteikis
Valdybos Narys

New Yorkas, 1956 m. vasario 3 d.

Šimto šimtininkų iniciatoriai buvo ir Lietuvių fondo kūrimo pradininkai 
Iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Antanas Razma, 

rašytojas Aloyzas Baronas Čikagoje 1961 m.
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Pagerbti Labanoro 
girios partizanai

Valdas

2003 m. rugsėjo 7 d. Labanoro gi
rioje, Kiauneliškio miške (Švenčionių 
r.), pagerbti Lietuvos laisvės kovos 
partizanai. Prie A. Krinicko-7?onie/zo 
būrio „Kauno“ ir A. Juršio- Vytenio 
kuopos „Margio“ bunkerių liekanų, di
džiųjų kautynių vietose, pastatyti Vy
čio kryžiai. Lėšų skyrė ir paminklus už
sakė LGGRTC (dizaineris Romas Na
vickas, paminklinės kompozicijos au
torius Jonas Jagėla).

1945 m. kovo 11 d. rytą rusų oku
pantų NKVD ir kariuomenės daliniai 
(apie 500 kareivių) apsupo Romelio ir 
Vytenio būrių bunkerius. Jie buvo 
įrengti kaip poziciniam karui - apkasai, 
šaudymo angos ir kitokie stiprūs įtvir
tinimai. Kautasi net tris dienas. Tačiau, 
kai priešai pasitelkė pagalbon dar ke
lis dalinius (iš viso apie 1800 kareivių), 
partizanai nebeišlaikė. Minomis, grana
tomis bunkeriai buvo išsprogdinti. 
Garbingai, narsiai kovėsi ir žuvo apie 
74 Antano Krinicko-Zto/zze/zo būrio ir 
Apolinaro Juršio- Vytenio kuopos par
tizanai. Jie buvo užkasti prie Švenčio
nių. Dabar ten partizanų kapinynas - 
istorijos paminklas. Priešų nukauta

Striužas

apie 300 (liudytojai teigė prikrovę gal 
tris vagonus). Tai didžiausios (aukų 
skaičiumi ir trukme) 1944-1954 m. lais
vės kovos kautynės Lietuvoje.

Minėjimo šventė prasidėjo Laba
noro bažnyčioje šv. Mišiomis. Ketu
ris kryžius, ant kurių surašyti daugiau 
kaip 20-ties žuvusių Romelio vyrų var
dai, pavardės, prie „Kauno“ bunkerio 
palaimino ir pašventino partizanų ka
pelionas mons. A. Svarinskas, kalbė
jo LLKS prezidiumo pirmininkas J. Če
ponis, politikas, buvęs rezistentas 
A. Terleckas. Smuiku griežė Žilvinas 
Bulavas, eiles deklamavo mokiniai. Gi
rioje po pusšimčio metų laisvai aidėjo 
partizanų ir tremtinių dainos. Dainavo 
Švenčionėlių tremtinių ansamblis 
(vad. V. Striužas) ir Utenos tremtinių 
choras „Ainiai“ (vad. A. Driukas), bal
singas A. Gelumbausko ir B. Zabulio 
duetas.

Pagerbti A. Juršio- Vytenio kuo
pos partizanai (buvo įsikūrę už kelių 
šimtų metrų nuo Romelio būrio). Pa
šventinti prie Vytenio kuopos bunke
rio liekanų esantys šeši kryžiai, ku
riuose iškalti daugiau kaip 50-ties au-
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kų vardai, pavardės, slapyvardžiai. 
Jaudinančią kalbą pasakė atkurtos IV- 
tauto partizanų apygardos vadas 
Bronius Zabulis, kalbėjo buvęs par
tizanas E. Giruckas, kiti.

Visas mūsų laisvės aukas šūvių sal
vėmis pagerbė Utenos šauliai. Istori
nę apžvalgą parengė ir skaitė V. Striu- 
žas. Iškilmingai su savo organizacijų, 
skyrių vėliavomis stovėjo partizanai, 
sąjūdininkai, tautininkai, šauliai, trem
tiniai. Vienas svarbiausių renginio or
ganizatorių - atkurtos IĮ tauto partiza
nų apygardos vadas Bronius Zabulis, 

vedėjas - Labanoro regioninio parko 
(LR.P) kultūrologas R. Leleiva, aplinką 
sutvarkė, paruošė miškininkai, LRP ir 
seniūnija.

Dar ne visur kryžiais, ženklais pa
žymėti partizanų kapai, kautynių su 
priešais vietos, nepabaigti užrašyti at
siminimai. Mūsų kartos pareiga šiuos 
tautos istorijai svarbius darbus pada
ryti. Nes kam. o kam daugiau rūpės 
rašyti metraščiuos garbingą laisvės 
bylą...

A. Krinicko-Romelio būrio partizanų pagerbimas. 
Labanoro giria, 2003 m. rugsėjo 7 d.

Autoriaus nuotrauka

82 Į LAISVĘ • sausis/2004

84



Netektys

Inžinieriui 
Viktorui Naudžiui 

iškeliavus
1917 10 28-2003 12 08

Inž. Viktoras Naudžius, 1983 m.

Viktoras gimė Archangelske, Ru
sijoje. Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. Naudžių šeima grįžo į Lietuvą. 
1936 m.Viktoras baigė gimnaziją ir pra
dėjo studijas VDU Technologijos fa
kultete. 1939 m. baigė Karo mokyklos 
aspirantų laidą, 1943 metais - univer

sitetą, gavo mechanikos inžinieriaus 
diplomą. Priklausė ateitininkų „Gran
dies“ korporacijai. Okupacijų metais 
priklausė LF antinacinei pogrindžio 
organizacijai. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, gyveno Vienoje, vėliau Tū- 
bingene.
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1951 metais atvyko į New Yorką, 
vėliau apsigyveno Chicagoje. Sukūrė 
šeimą su Aldona Kanaukaite ir užau
gino dvi dukteris. Dirbo inžinerinėse 
kompanijose, sukūrė ir savo BETA 
Engineering, Inc. Kurį laiką buvo 
„Draugo“ dienraščio administratorius.

Visą laiką buvo aktyvus lietuviš
kų organizacijų darbuotojas. Daugelį 
metų buvo „Į laisvę“ fondo lietuviš
kai kultūrai ugdyti valdybos ir tary
bos narys, vienas iš pirmųjų Lietuvių 
fondo narių, ilgametis jo tarybos na
rys ir valdybos pirmininkas, aktyvus 
Amerikos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos narys. Priklausė Atei
tininkų sąjungai, JAV lietuvių ben
druomenei, buvo Amerikos lietuvių 
tarybos centro vaidybos narys.

Daug energijos Viktoras parodė 
dirbdamas LFB organizacijoje, ėjo 
įvairias pareigas. Buvo „Į laisvę“ žur
nalo administratorius. Center for Lit
huanian Studies, Inc. prezidentas, or
ganizavo Morkūno spaustuvės per
kėlimą iš Chicagos į Kauną ir buvo 
M&F Corp. Enterprises, LTD prezi
dentas bei daugelio LFB studijų sa
vaičių organizatorius Dainavoje. Ke
letą metų, atstovavo LFB organizaci
jai VLIKo taryboje.

Amerikos lietuvių visuomenė, or
ganizacijos ir ypač Lietuvių fronto bi
čiuliai pajuto spragą, netekę darbš
taus lietuvio, organizatoriaus ir rūpes
tingo šeimos tėvo.

Kazys Ambrazaitis

t
Gruodžio 8 d. Čikagoje mirus inžinieriui Viktorui Naudžiui, akty

viam lietuvišką organizacijų veikėjui, ilgamečiam „Į laisvę“ fondo val
dybos ir tary bos nariui, skaudžią netekties valandų nuoširdžiai užjau
čiame žmoną dr Aldoną Kanaukaitę-Naudžiuvienę, dukras Ingridą ir 
Renatą su šeimomis, seserį Mariją Bajorūnienę, seserėčias Giedrę 
ir Daivą su šeimomis, svainį Algirdą Kanauką su šeima.

Tegul jūsų skausmą švelnina ir nušviečia Amžinybės šviesa ir žino
jimas, kad Viktoro Naudžiaus pėdsakai šioje žemėje nebus greit užpus
tyti laiko vėją. Jo nuveikti darbai bylos palikuonims, kaip reikia my
lėti idėją, darbą, tėvynę, garbę ir gyvenimą.

„Į laisvę" fondo Lietuvos filialo taryba ir valdyba.
..Į laisvę" žurnalo redakcija ir administracija.

Spaustuvės ..Morkūnas ir Ko" administracija ir darbuotojai
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Biržų notaras, 
arba Šaunioji ketveriukė

Benas Urbutis
Dabartiniais laikais retai kada kny

gynų lentynose išvysi pirmoje greto
je parodytą šeimos kroniką, kuri sudo
mintų šiuolaikinį skaitytoją. Modernių
jų romanų šešėlyje glūdi ištisos kartų 
istorijos, pasakojančios mums apie 
praėjusius gyvenimus, propaguojan
čios mūsų tėvų ir protėvių subrandin
tas moralines ir dvasines vertybes. 
Daug kas praeina pro šalį, nekreipda
mas dėmesio į tokias knygas, nes jos 
nemadingos. Bet aš noriu skaitytoją 
sustabdyti prie storo tekstų rinkinio, 
kuris vadinasi „Gėrio šviesa (Lember- 
tų šeimos istorijos pėdsakais)“, kurį 
sudarė ir redagavo Voldemaras Micha- 
lauskas. Knyga išleista poeto Prano 
Lemberto našlės Monikos ir sūnaus 
Vitalio Lembertų lėšomis. Išleido „Nau
jasis Lankas“, dailininkas Marius Za
vadskis.

Knygos mecenatai motina ir sūnus 
Lembertai gyvena Santa Monicos 
miestelyje, Kalifornijoje. Poniai Moni
kai šių metų sausio 23 d. suėjo 102. Tai 
bent amželis! - sušuks nustebęs skai
tytojas, žiūrėdamas ir savo akimis ne
tikėdamas: iš knygos viršelio žvelgia 
ir valiūkiškai šypsosi reto grožio jau

na moteris, o šalia jos - romantiškai 
nusiteikęs, inteligentiškas vyriškis. Tai 
Monika ir Pranas Lembertai. Viršelio 
apačioje - kita šeimos kronikos hero
jų karta: marti Danutė ir Lembertų sū
nus Vitalis. Visų keturių veiduose at
sispindi jų nugyventas laikas. Tokio 
meninio efekto, matyt, ir siekė knygos 
dailininkas.
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„Gėrio šviesos“ sudarytojas ir re
daktorius V. Michalauskas, biržietiškų 
Vitalio vaikystės dienų draugas, įžan
gos žodyje paaiškina knygos sanda
rą. Pirmoji dalis - tai poeto P. Lember- 
to 100-osioms gimimo metinėms pami
nėti 1997 m. išleista rinktinė „Iš pra
eities ir dabarties“. Joje sudėti prisi
minimai, daugiausia biržiečių, apie no
taro P. Lemberto šeimą, kai ji 1926 - 
1944 m. gyveno Biržuose. Pranas ir 
Monika Lembertai, jauni pirmojo Lie
tuvos nepriklausomybės dvidešimtme
čio inteligentai idealistai, paliko ryškų 
pėdsaką tuometiniame provincijos (ap
skrities) miesto gyvenime. Šalia prisi
minimų kitame skyrelyje priglausti ne
krologai, P. Lembertui netikėtai anksti 
mirus (1967 m.). Skyrius „Spaudos 
puslapius ir laiškus pasklaidžius“ pra
plečia ir naujais faktais papildo du pir
muosius prisiminimų skyrius.

Kita knyga „Rytdieną pasitinkant 
(praeities-dabarties-ateities tėkmėje)“ 
parengta 2003 m. ir skirta šeimos gyve
nimo faktams nuo 1997 m. iki šių die- 
nų.Tai reportažai apie Prano Lemberto 
palaikų pervežimą iš Kalifornijos ir per
laidojimą gimtojoje žemėje, Paežerėlių 
(Šakių r.) kapinėse. Skyrius „Laiko 
liepsna“ skirtas šviesaus atminimo 
Danutei Lembertienei, kaip ir jos uoš
vis Pranas skaudžiai anksti išėjusiai 
Amžinybėn. Apie ją pasakoja artimie
ji, ją prisimena bičiuliai. Kituose sky
riuose išsamiau supažindinama su 
Monika Lembertiene - unikalia asme
nybe, nugyvenusia visą permainingą, 
dramatišką XX amžių ir kartu su savo 
vyru Pranu Lembertu parodžiusią dar

nios, taurios ir kūrybingos šeimos gy
venimo pavyzdį. Nuo jaunystės užsiė
musi labdaringa veikla ir dalyvavusi 
įvairiose paramos organizacijose Mo
nika (Monė - taip ją vadino artimieji ir 
draugai) iki gilios senatvės išliko nepa
prastai gyvybinga ir veikli. Ir sulaukus 
šimto metų jos protas liko skaidrus, o 
dėmesys aplinkiniams toks pat atidus.

Paskutinis šios knygos skyrius - 
įvairių autorių tekstai apie tėvą ir sū
nų Lembertus, apie visą Lembertų- 
Lemberių giminę. Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad ši šeimos kronika pernelyg 
išplėsta pasikartojančiomis tų pačių 
autorių mintimis, išsakytomis įvairio
mis progomis (jubiliejai, minėjimai, lai
dotuvės, perlaidojimas). Knyga netel
pa į jokią žanrų apibrėžtį. Tai ne mo
nografija ir ne straipsnių rinkinys, ne 
gryni atsiminimai, tuo labiau ne meni
nė literatūra. Vadinkim tai tiesiog me
muarinėmis istorijomis apie du nuosta
bius žmones, kurie mylėjo vienas kitą, 
mylėjo Lietuvą, kūrybą, meną, kitus 
žmones ir tokią meilės idėją įskiepijo 
savo vaikams ir vaikaičiams. Tas pasi
kartojančias mintis neįkyru skaityti, 
nes jos skleidžia nesumeluotą gyveni
mo tiesą ir gerumo šviesą. Šiuolaikinia
me verslo ir pramogų pasaulyje geru
mas jau laikomas keistoku fenomenu, 
o ne įprastine moralės norma. Tačiau 
vis daugiau žmonių įvairiuose Žemės 
rutulio kampeliuose paklūsta potrau
kiui daryti gera kitam.

Pranas Lembertas (Lietuvoje likę jo 
giminaičiai išlaikė suvalkietišką Lembe- 
rių pavardę) buvo prieškario Lietuvos 
inteligentijos atstovas, per visą drama-
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tiškai permainingą gyvenimą sėmęsis 
stiprybės iš valstietiškų juodžemio ir 
molio išmaitintų savo protėvių šaknų, 
universaliai reiškęsis per profesinę ir 
meninę kūrybą. Tokia buvo ta prieška
rinė inteligentų idealistų karta (būta ir 
kitokių valdininkijos atstovų, bet čia 
kalbame apie geriausius nepriklauso
mos Lietuvos vaikus) - talentinga, 
veikli, visuomeniška. Autoritetingas 
teisininkas apskrityje išgarsėjo kaip 
poetas, ypač savo chrestomatiniu ei
lėraščiu „Tau, sesute“, virtusiu Lietu
vos karių daina. (Panašiai nutiko kitam 
Biržų krašto inteligentui Alfonsui Ke- 
liuočiui, kurio eilėraštį „Buvo naktys 
švento Jono“ kaip liaudies dainą dai
navo visa Lietuva.) Notaras Pranas 
Lembertas - dainininkas, bažnyčios 
giesmių solistas, aistringas tenisinin
kas. Amerikoje iškart užsirekomenda
vo kaip lietuvybės skleidėjas ir rėmė
jas, visuomenininkas, iki pat mirties ne
apleistas poezijos mūzos.

Jo sūnus Vitalis, aeronautikos in
žinierius, iš tėvų paveldėjo humanita
rinius polinkius, finansuoja labdarin
gas akcijas. Tėvo garbei sumanė finan
suoti jaunųjų literatų konkurso laure
atus ir tą konkursą pasiūlė skelbti prie 
Vytauto Didžiojo universiteto. Ir kito
mis formomis jis propaguoja tėvo at
minimą.

Ne mažiau veiklios, spalvingos ir 
turiningos pasirodė abi - senoji ir 
jaunoji - Lembertų moterys. Monika 
augo ir formavosi Lietuvoje, Danu
tė - Amerikoje gimusi lietuvaitė, bet 
jas vienijo tai, kas davė raktą knygos 
sudarytojui pavadinti ją „Gėrio švie

sa“. Kilniaširdė Monika ir jautriasielė 
Danutė buvo pavyzdys bendruome
nei, kurioje jos gyveno, kokia turi būti 
lietuviška šeima. Abi buvo kupinos 
užuojautos žmonėms, reikalingiems 
paguodos ir paramos, abi užsiėmė 
labdara ir kitokia visuomenine veikla. 
Jų šviesūs paveikslai iškyla iš tų pa
sakojimų, iš epizodų, kuriuos prisime
na su jomis bendravusieji artimieji, 
draugai ir net pašaliniai žmonės. Juk 
šios gražios ir turtingos moterys ga
lėjo pasukti visai kitokiu, tradiciniu 
turtingų ponių gyvenimo keliu. Kad 
taip neatsitiko, tikriausiai daug įtakos 
turėjo ir jų vyrai.

Taigi knygoje papasakota daug 
gyvenimiškų istorijų, nepašykštėta 
daug gražių žodžių. Iš kitų balsų išsi
skiria rašytojos Alės Rūtos balsas - 
kaip visada emocingas, jautriai virpan
tis kaip įtempta styga. Santūriai ir in
formatyviai pasakoja Vitalis Lembertas. 
Viešnagės pas Lembertus įspūdžiais 
gyvai dalijasi jų svečiai iš Lietuvos. Iš
radingai savo pastabas ir apmąstymus 
tarp jų įterpia pats knygos sudaryto
jas V. Michalauskas. Beje, jis taikliai 
parinko ir Prano Lemberto eilėraščius 
(pagirtina, kad jais neperkrovė kny
gos), pasitarnaujančius lyg atsklandos 
naujai temai, pakylėjančius į aukštes
nį lygmenį pačią knygą.

Šis margas vienos šeimos (tiks
liau - dviejų šeimų) gyvenimo raštas 
ištirpdo begimstančią skaitytojo abe
jonę, kad knygoje visko yra per daug. 
Baigiant ją skaityti savaime peršasi 
etinė-filosofinė išvada, kad gerumo 
niekad nebūna per daug.
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Prisimintas Juozas 
Brazaitis-Ambrazevičius

Ėjęs plačiu 
rezistencijos vieškeliu

Kaip atsitiko, kad kabinetinis žmo
gus, literatas, Aušros mergaičių gimna
zijos mokytojas staiga pervartos me
tais tapo politiku, tautos pasipriešini
mo organizatoriumi, šiam tikslui suge
bėjęs akumuliuoti visas pažangias to 
meto nacionalines jėgas?

Lietuvos istorija - tai lagaminas su 
dvigubu dugnu, ir tik atkūrus Nepri
klausomybę tapo įmanoma naudotis 
seniau mums neprieinamo, slapto dug
no medžiaga. Tautos ir valstybės pa
žinimui ji yra labai svarbi, galimas da
lykas, esminė, nes bejos ir toliau sa
vo istorijoje klibikščiuotume viena ko
ja, kalbėtume puskalbe.

Dar vieną žingsnį gilinant krašto 
istorijos pažinimą, 2003 m. gruodžio 
9 d. padarė Juozo Ambrazevičiaus-Bra- 
zaičio (1903 12 09 - 1974 11 28) šimto- 
sioms gimimo metinėms skirta bendra 
mokslinė Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos ir Lietuvos mokslų akademijos 
konferencija. Tarp jos rengėjų buvo ir 
Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. su
kilėlių sąjunga bei „Į laisvę“ fondo lie
tuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filia
las. Konferencijoje buvo mėginama at

sakyti ir į klausimą, kurį suformulavo
me šio rašinėlio pradžioje.

Jeigu istorinis likimas kol kas 
nelėmė, kad Juozą Brazaitį matytume 
greta didžiųjų XX a. Lietuvos asme
nybių - daktaro Jono Basanavičiaus, 
inž. Petro Vileišio, Mykolo Krupavi
čiaus ir kai kurių kitų, tai tėra tik laiki
nas nesusipratimas, nes Lietuvos is
torijoje jam turi būti skirta garbinga 
vieta. Tiesiog mums patiems reikia būti 
labiau vertiems savo istorijos, giliaują 
tyrinėti ir pažinti. Dar daug joje baltų 
dėmių, iškreiptų vaizdinių ir net visiš
ko nežinojimo.

J. Brazaitis dalyvavo organizuojant 
Lietuvos aktyvistų frontą (LAF), kurio 
svarbiausias siekis buvo atkurti Lietu
vos valstybę. Birželio sukilimo metu 
1941 m. Laikinojoje vyriausybėje J. 
Brazaičiui buvo lemtos švietimo minist
ro pareigos, o teko būti Laikinosios 
vyriausybės ministru pirmininku. Ne
sutikusi tapti okupacinės vokiečių val
džios įrankiu Laikinoji vyriausybė po 
šešių savaičių veiklos buvo priversta 
nutraukti savo veiklą. J. Brazaitis tam
pa lietuvių pasipriešinimo prieš nacių 
režimą idėjiniu vadovu. Kovą už Lietu
vos nepriklausomą valstybę tęsė ir gy
vendamas priverstinėje emigracijoje 
anapus Atlanto.
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Ar Birželio sukilimas, Laikinosios 
vyriausybės ir tautos rezistencinė 
veikla Antrojo pasaulinio karo metais 
nebuvo tik tuščias gyvybinių tautos 
jėgų švaistymas? Ar įsipynusi į di
džiosios politikos voratinklį Lietuva 
neperžengė pačios istorijos jai suteik
tų kompetencijų, ar šviesiausių tautos 
protų siekiai buvo grįsti pamatuotu re
alybės suvokimu? Gal visos pastan
gos buvo tik mėginimas statyti smėlio 
pilis, kurių sienoms surišti prireikė tiek 
daug lietuvių kraujo?

Klausimų kyla daug ir jie pama
tuoti, nes svarbiausio tikslo - atkurti 
Lietuvos valstybės - Antrojo pasau
linio karo metais nepavyko, didžiosios 
valstybės tokio geopolitinio darinio 
kaip nepriklausoma Lietuvos valsty
bė nepasigedo. Tad visos įdėtos pa
stangos ir aukos - argi fatališka is
torijos klaida?

Vienas iš Birželio sukilimo dalyvių 
Jonas Antanaitis minėtoje konferenci
joje į šį klausimą atsako vienareikšmiš
kai: patys sukilimo dalyviai niekada nė
ra abejoju dėl savo apsisprendimo ir 
rezistencinės veiklos tikslingumo. Kad 
ir neišsipildė tautos lūkesčiai atkurti 
valstybę, bet šis siekis ir kelių jam įgy
vendinti paieškos suvaidino kitą nepa
prastai svarbų vaidmenį, padėdamos 
kurti pilietinę lietuvių visuomenę. Tau
ta suvokė savo atsakomybę, suprato, 
jog tik ji pati turi spręsti savo valsty
bės atkūrimo reikalus.

Išties labai įtikinamas J. Antanai
čio pateiktas palyginimas. Latvijoje 
nebuvo sukilimo, nebuvo suformuota 
nė Laikinoji vyriausybė, vadinasi, ka
ro metais nebuvo nė tikro mėginimo 
atkurti Latvijos valstybę. Ką iš to lai
mėjo latviai? Kai 1943 m. vokiečiai pa
skelbė lietuvių, latvių ir estų jaunimo

Konferencijoje „Juozas Brazaitis - Lietuvos piliečio raiška". 
Pirmoje eilėje - Jonas Antanaitis ir mons. Alfonsas Svarinskas
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mobilizaciją į SS dalinius, pogrindyje 
veikusios lietuvių organizacijos boiko
tavo mobilizaciją. Latviai to nepadarė. 
Tūkstančiai jaunų latvių vyrų SS legio
nuose žuvo kovodami su sovietine ar
mija, o likę gyvi atsidūrė sovietų lage
riuose. Atsivėrė kelias masiniam Lat
vijos kolonizavimui ir rusifikavimui po
kario metais.

Šito neįvyko Lietuvoje. Įgijusi kar
čios patirties Birželio sukilimo ir Laiki
nosios vyriausybės veikimo metu, lie
tuvių tauta įgijo imunitetą prieš nacių 
viliones. Pravertė tokia patirtis ir ko
vose prieš antrąją sovietų okupaciją.

Šią istorinę užduotį lemtingu isto
rijos metu sėkmingai atliko lietuvių 
tauta, kurios rezistencinės dvasios 
vienas vadovų ir įkvėpėjų buvo Juo
zas Brazaitis. Kas paveikė mokslui ir 
švietimo reikalams atsidėjusį inteligen
tą imtis politiko ir rezistencinės kovos 
vadovo naštos? Galėtume pasakyti, 
jog visas ligtolinis Lietuvos Respubli
kos jaunuomenės auklėjimas, krikščio
niškos dvasios puoselėjimas ir skleidi
mas visuomenėje. Tokią išvadą pada
ryti padėjo konferencija ir jos dalyviai 
profesoriai Antanas Tyla, Vytautas 
Kubilius, dr. Mindaugas Bloznelis ir 
akad. Algirdas Gaižutis, Birželio sukili
mo dalyviai Jonas Antanaitis ir Alfon
sas Žaldokas, mokslų daktarai Arūnas 
Streikus, Juozas Banionis, Aldona Va
siliauskienė, Sigitas Jegelevičius, Arū
nas Bubnys bei kiti kalbėtojai.

J. Brazaičio šimtmečio minėjimą už
baigė Vilniaus karininkų ramovės fol
kloro ansamblis Vilnelė.

Gediminas Zemlickas

Sugrįžimas į Kauną

2003 metų pabaigoje įvairiais ren
giniais bei leidiniais buvo pagerbtas ir 
1 OO-ųjų gimimo metinių proga paminė
tas iškilus Lietuvos ir užsienio lietuvių 
visuomenės, mokslo ir politikos veikė
jas, pedagogas, žurnalistas prof. Juo
zas Ambrazevičius-Brazaitis.

2003 m. gruodžio 4 d. Kauno rotu
šės Didžiojoje salėje „Į laisvę“ fondo 
Lietuvos filialo valdyba ir Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijos Lietuvos ir 
užsienio lietuvių rezistencijos studijų 
centras organizavo iškilmingą J. Bra
zaičio 100-ųjų gimimo metinių minėji
mą. Ta proga buvo išleistas lankstinu
kas su prof. J. Brazaičio biografija (au
toriai V. Vitkauskas, N. Pileičikienė). Pa
našaus pobūdžio lankstinuką išleido 
bei renginio dalyviams Kaune išdalijo 
ir dr. M. Bloznelis.

Renginyje dalyvavo „Į laisvę“ fon
do Lietuvos filialo vadovai, nariai, bu
vę rezistentai, gausus akademinio jau
nimo būrys. Savo dalyvavimu renginį 
pagerbė Kauno savivaldybės viceme
ras Kazimieras Kuzminskas ir Kauno 
rajono meras Leonardas Gineika. Su
sirinkusiesiems koncertavo Kauno 
styginių kvartetas Collegium.

Renginio organizatoriai ir vedėjai 
Vidmantas Vitkauskas bei Nora Pileiči
kienė perskaitė gautus „Į laisvę“ fon
do vadovo dr.Kazio Ambrozaičio 
(JAV), buvusio „Į laisvę“ žurnalo re
daktoriaus Juozo Kojelio (JAV) ir Lie
tuvos ambasadoriaus Ispanijoje dr. Vy
tauto Dambravos sveikinimus.
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Minėjimo metu įžanginį žodį tarė ir 
invokaciją sukalbėjo kun. Robertas 
Grigas. Pranešimus skaitė prof. Vytau
tas Kubilius („Žodžio ir veiksmo vie
nybė“), žurnalistas Vidmantas Valiu- 
šaitis („Prof. J.Brazaičio politinė stra
tegija tremtyje“), buvęs rezistentas dr. 
Mindaugas Bloznelis („Reformuotos 
demokratijos vizija“).

Renginio prelegentai, kalbėdami 
apie universalią prof. Juozo Ambraze- 
vičiaus-Brazaičio asmenybę bei ne
nuilstamą jo veiklą Lietuvos labui įvai
riais Lietuvos valstybės raidos mo
mentais, konstatavo, kad J. Brazaitis, 
anot poeto B. Brazdžionio, visu savo 
gyvenimu ir veikla parodė, jog vienas 
asmuo, gyvenimui ir tėvynei pareika
lavus, galėjo reikštis ir kaip mokytojas, 
mokslininkas, žurnalistas bei visuome
nininkas, ir kaip politikas bei valstybi
ninkas. Deja, šiandieninėje Lietuvoje 
prof. J.Brazaičio veikla nėra deramai 
įvertinta, o asmenybė - nepagrįstai už
miršta. Apie tai byloja ir Lietuvos val
dančiųjų sluoksnių bei žiniasklaidos 
abejingumas Juozo Brazaičio asmeny
bės ir veiklos paminėjimui Kaune bei 
Vilniuje.

Vidmantas Vitkauskas

Jo palikimas 
laukia tyrėjų

2003 metų pabaigoje sukako 100 
metų, kai gimė šviesi įvairiapusio ta
lento asmenybė - Juozas Brazaitis- 

Ambrazevičįus (1903-1974). Ta proga 
Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosa
kos institute, gruodžio 4 dieną įvyko 
mokslinė konferencija „Juozas Brazai- 
tis-Ambrazevičius - literatūrologas“, o 
gruodžio 9-ąją Lietuvos mokslų akade
mijoje - antra konferencija, pavadinta 
„Juozas Brazaitis - Lietuvos piliečio 
raiška“. Jose literatūrologai, istorikai, 
politikai kalbėjo apie Brazaičio, litera
tūrologo, įtakingo istoriko, politiko, in
dėlį į lietuvių kultūrą bei visuomeninį 
gyvenimą. Pasak dr.Ramučio Karmala- 
vičiaus, inicijavusio jubiliejinę Juozo 
Brazaičio-Ambrazevičiaus konferenci
ją Literatūros ir tautosakos institute, 
penkiasdešimt metų Lietuvoje jis bu
vęs persona non grata.

Nelengvai prieinamas šio literatū
ros mokslininko, kritiko, visuomenės 
veikėjo, Laikinosios vyriausybės pir
mininko (1941 m.), išeivijos leidinių 
„Darbininkas“, „Į laisvę“ redaktoriaus, 
nenuilstančio patrioto Juozo Brazaičio- 
Ambrazevičiaus „Raštų“, išleistų 
1980-1985 metais Čikagoje, šešiato- 
mis. Lietuvoje jo leidimas iki šiol ne
pakartotas. Dr.Ramutis Karmalavičius 
užsimojo imtis šio darbo. Tuomet kiek
vienas galės gilintis, prisiminti ar iš 
naujo atrasti Brazaitį-Ambrazevičių. 
Džiugu, kad 2003 m. Loreta Pakalniš
kienė sudarė J. Brazaičio-Ambrazevi- 
čiaus bibliografiją ir publikavo ją kny
goje „Juozas Brazaitis“.

Su esminiais Brazaičio gyvenimo ir 
kūrybos faktais supažindino dr.Riman- 
tas Skeivys; jis iškėlė klausimą: ką šių 
dienų literatūros tyrinėtojams derėtų
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perimti iš Juozo Brazaičio-Ambrazevi- 
čiaus literatūros metodologijos? Aki
vaizdu, jog Brazaiėio-Ambrazevičiaus 
kūrybinis palikimas bei jo literatūros 
mokslo metodai formavo literatūrologų 
kartą. R. Skeivys priminė, jog Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje saugomas Brazaičio-Ambra- 
zevičiaus archyvas, vis dar laukiantis 
tyrinėtojų. XX a. ketvirtajame ir penk
tajame dešimtmetyje Juozas Ambraze
vičius (vėliau Brazaitis) dėstė tautosa
ką ir lietuvių literatūrą Kauno universi
teto Teologijos-filosofijos fakultete, ra
šė vadovėlius bei studijas, klojo pama
tus lietuvių literatūros mokslo tradici
jai. Apie tai kalbėjo dr. Giedrius Viliū- 
nas. Pranešėja dr. Dalia Čiočytė teigė, 
jog Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 
literatūros samprata grindžiama kai ku
riomis Aristotelio, W. Dilthey'aus są
vokomis ar principais. Brazaitis daug 
nusipelnė tyrinėdamas lietuvių tauto
saką, o apie tai dar mažai kalbama - 
teigė akademikas Leonardas Sauka. 
Konkrečias Juozo Brazaičio-Ambraze
vičiaus veikalų analizes ar interpretaci
jas pateikė dr. Jadvyga Bajarūnienė 
(apie „Visuotinės literatūros istoriją“, 
1931-1932), dr. Daiva Krikštopaitienė 
supažindino su literatūrologo 1940— 
1941 m. parengta Kristijono Donelaičio 
poema „Metai“. Jis - pirmasis „Metų“ 
rengėjas, parengęs juos pagal origina
lius Donelaičio rankraščius, saugomus 
Karaliaučiuje. J. Brazaičio-Ambrazevi
čiaus vaižgantianą, t.y. solidžiausią tar
pukario studiją „Vaižgantas“ (1936) ir 

dramas, analizavo dr. Ilona Čiužauskai- 
tė. Brazaitį kaip literatūros kritiką ga
na skeptiškai įvertino prof. Viktorija 
Skrupskelytė: jis likęs anapus Naujo
sios literatūros kritikos, semiotikos, 
struktūralizmo, nes mokslininko požiū
ris į literatūrą susiformavęs apie 1936 
metus, o vėliau nepakitęs. Tiesa, jo kri
tikos straipsniuose užfiksuota spora
diškų naujosios kritikos ženklų: dr. Ele
na Baltutytė Brazaičio tekstuose paste
bi greimiškosios semiotikos. 1944 m. iš 
Lietuvos emigravęs į Vakarus, Juozas 
Brazaitis-Ambrazevičius toliau aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame ir literatūri
niame gyvenime. Pranešėja Dalia Kui- 
zinienė apžvelgė Brazaičio-Ambrazevi
čiaus literatūros kritiką, rašytą po karo 
Vokietijos laikotarpiu. Svarstyta, kodėl 
gi šis literatūrologas atokiai laikęsis 
nuo karštos polemikos, įskeltos Vinco 
Ramono romano „Kryžiai“? Dr.Elina 
Naujokaitienė Brazaičio tekstus įtraukė 
į platesnį - prancūzų - kultūros kon
tekstą, lygindama juos su Philippe‘o 
Sollerso tekstais apie Dantę.

Diskusijose problemiškus klausi
mus kėlė pranešėjai ir įvairių kartų li
teratūros mokslininkai: prof. Vanda 
Zaborskaitė, prof. Vytautas Kubilius, 
dr. Elena Baliutytė, dr. Aušra Jurgutie- 
nė bei kiti.

Dvi Lietuvoje įvykusios mokslinės 
konferencijos - tai tik Juozo Brazaičio- 
Ambrazevičiaus darbų ir idėjų aktuali
nimo pradžia.

Laimutė Tidikytė
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„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 
prenumeruoti žurnalą per administratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 
16467090 AB “Vilniaus bankas" Kauno filialas. Banko kodas 26010166).
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KITAME NUMERYJE

Prof. Danutė Gailienė 
PSICHOLOGINIAI POLITINIŲ 

REPRESIJŲ PADARINIAI
ii

Doc. Zita Kelmickaitė
DAINOS REIKŠMĖ PASIPRIEŠINIMO KOVOSE

Prof. Raimondas Lopata 
TRADICINIŲ IR POPULISTINIŲ PARTIJŲ 

VAIDMUO VISUOMENĖS SĄMONĖJE

Kun. Antanas Saulaitis, SJ 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVIS

Dr. Arūnas Streikus 
LIETUVOS INTELEKTUALINIS 

ELITAS 1940-1945 m.

t®
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