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Keičiasi šimtmečiai, 
keičias vilniečių kartos, 
oras alsavimu karštas, 
šauksmas širdy neaprimęs - 
šviečia rūke sidabrinis 
Švento Kazimiero karstas 
pro tūkstantinę mitingų minią - 
S. CASIMIRE, ORA PRO NOB1S

1989
Judita Vaičiūnaitė

Kovo 4 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis 2004 metus 
paskelbė Lietuvos globėjo šv. Kazimiero jubiliejiniais metais (sukanka 400 metų nuo 
karalaičio paskelbimo šventuoju). Jubiliejinių metų proga visose Lietuvos vyskupi
jose bus surengta įvairių renginių, bet svarbiausieji vyks Vilniuje.

Kovo 4-7 dienomis iš šv.Kazimiero koplyčios karalaičio karstas su jo palaikais 
buvo perneštas į vidurinę Arkikatedros navą, prieš didįjį altorių. Tomis dienomis 
kiekvienas prie karsto besimeldžiantis žmogus galėjo jį paliesti ir šventąjį prašyti ma
lonių: sau, savo artimiesiems, savo valstybei.

Jubiliejinių metų proga rengiamos parodos, konferencijos, kultūros ir poezijos va
karai, teatralizuoti vaidinimai. Pagrindinės jubiliejinių metų iškilmės vyks Vilniuje ge
gužės 9 dieną.
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I Redaktoriaus pastabos

Krizės vieškeliais

Aldona Žemaitytė

Tokio cinizmo, koks šiuo 
metu yra užvaldęs Lietuvos 
visuomenę nuo aukščiausiu iki 
žemiausių jos sluoksnių, 
neteko regėti nei sovietmečiu, 
nei tuo labiau Atgimimo 
pradžioje. Tai liudija gilią 
moralinę visuomenės krizę, bet 
lengvu rankos mostelėjimu jos 
kaltininkais nepadarysi nei 
politinių šalies viršūnių, nei 
skurdžiausių tos visuomenės 
atstovų, tapusių dabartinio 
Prezidento gynėjais. Tos krizės 
šaknys nusidriekia į kone 
pusės amžiaus senumo laikus, 
kai iš šeimų, organizacijų, 
mokyklų buvo išvytas Dekalo
gas, o į jo vietą įsikraustė 
įžūliai demagogiškas moralinis 
komunizmo statytojų kodek
sas. Po skambiai tuščiom ir 
banaliom kodekso frazėm 
slypėjo moralinis skurdas ir 
ideologinis melas, kuris išsū- 
pavo šiandieninį politikų 
populizmą, o liaudyje atpalai
davo žemuosius instinktus.

Praradę krikščioniškąsias 
vertybes ir tradicijas žmonės 

neteko atramos, puoselėtos 
bendruomenėje šimtus metų, ir 
ėmė lyg nuožulnia plokštuma 
riedėti žemyn - į nesugebėjimą 
matyti savo akimis ir mąstyti 
savo protu. Melas ir pusiau 
tiesa užvaldė žmonių smegenis, 
ir apie dorovinį persilaužimą 
bus galima kalbėti tik tada, 
kai žmonės išmoks nemeluoti 
bent patys sau. Dauguma 
tokių žmonių (keturiasdešimt- 
mečiai-šešiasdešimtmečiai) 
neturi dorovinių-etinių šaknų, 
kurios individą išaugina 
asmeniu arba asmenybe, 
trokštančia ne valdžios, ne 
turto ar vienadienės garbės 
(kiek garbėtroškų, kurių 
vardai laikraščių puslapiuose 
skambėjo prieš dešimtį metų, 
nuėjo visuomenės užmarštin), 
o naudos ir gėrio savo tautai 
ir valstybei. Moralinis komu
nizmo statytojų kodeksas ir 
sovietinė mokykla juos 
atpratino (geriausiu atveju - 
neišmokė) kritiškai mąstyti ir 
iniciatyviai, kūrybiškai veikti. 
Iniciatyvos šiandien imasi ne
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Redaktoriaus pastabos

dorieji, o demagogai ir cini
kai, bet kokiomis priemonėmis 
siekiantys valdžios. Jie suve
džioja naivius menko intelekto 
prastuolius, kurie imasi teisėjų 
vaidmens.

Šiandieniniai mitingai su 
pykčio ir neapykantos iškreip
tais veidais - prie valdžios 
institucijų ar dabartinio mūsų 
Prezidento pasitiktuvėse - 
visai nepanašūs į Sąjūdžio 
laikų mitingus, kuriuose 
žmonės dainuodami laikėsi už 
rankų, o jų širdys plakė vienu 
ritmu. Dabartiniai mitinguoto
jai, rėkiantys už Prezidentą, 
tvarką ir teisingumą, labiau 
panašūs į tuos Peterburgo 
Žiemos rūmų šturmuotojus, 
kurie 1917 metais padarė 
Spalio revoliuciją ir įstūmė 
Rusiją į bado ir kančių 
epochą. Tokia pati keršto 
saldybė degina jų smegenis: 
atkeršys savo skriaudėjams — 
savo valdžiai, savo biuro
kratams, savo turčiams... 
Atkeršys. O kas toliau? O 
toliau - nauji biurokratai, 
nauji turčiai, kurie dabar 
gražiai čiulba apie tvarką ir 
teisingumą. Gavę valdžią jie 

tuoj pamiršta savo pažadus, 
programas, įsipareigojimus, 
nes moraliniu aspektu jų 
vidus buvo tuščias lyg oro 
balionas.

Toks užburtas ratas gali 
suktis tol, kol patys žmonės, 
valdžios rinkėjai išmoks 
kritiškai mąstyti. Tik kritiškai 
mąstydami, o ne žiūrėdami į 
populistinių demagogų burnas 
jie taps pilietiškesni ir doro
vingesni. Tvarkdariai retai 
kada tampa taikdariais. Taika 
ir ramybė ateina tik pas tuos, 
kurie nesižavi įsimylėtų vadų 
pažadais, nelaukia keptų 
karvelių iš dangaus ir nepasi
duoda greito praturtėjimo 
vilionėms.

Vienintelė kelrodė žvaigždė 
ir politikui, ir jo sekėjams 
turi būti sąžinė. Ji neleis 
meluoti (pirmiausia sau), 
morališkai degraduoti ir 
ciniškai tyčiotis iš to, kas yra 
šventa. Atgaivinkime sąžinę ir 
sugrįš į mūsų šalį dorovė - 
vienintelis įtaigus šūkis, 
kuriuo turėtų į žmones kreiptis 
politikai, menininkai, žurnalis
tai. Atgaivinkime sąžinę, ir tik 
tada prasidės apsivalymas.
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Laikas ir idėjos

Nerimas: ar pajėgsim 
išsaugoti savo valstybę?

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas vasario mėnesį Lietuvos dai
lės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje pristatė išleistus senosios raštijos 
paminklus ir jų tyrinėjimus. Kartu buvo surengta diskusija „Kiek mums svarbi 
senosios Lietuvos patirtis? Ar dabartinę krizę išgyvenančiai Lietuvai turi ką 
patarti senieji tekstai, Lietuvos valstybę kadaise gynę kultūrininkai ir poli
tikai? Ar lietuviai yra pajėgūs išsaugoti savo valstybę?"

Diskusijoje dalyvavo poetas Justinas Marcinkevičius, Seimo vicepirminin
kas Vytenis Andriukaitis, kultūros istorikės Ingė Lukšaitė ir Eugenija Ulči
naitė bei kiti senosios kultūros tyrinėtojai. Diskusijai vadovavo Sigitas Nar
butas ir Darius Kuolys.

Manome, kad joje pareikštos mintys neprarado ir dar greit nepraras sa
vo aktualumo ir svarbumo, tad siūlome su jomis susipažinti „Į laisvę" žur
nalo skaitytojams.

Redakcija

Darius Kuolys. Žvelgdami į da
bartinę Lietuvos būklę galėtume sa
vęs klausti, kiek mūsų senieji tekstai, 
jų perduodama patirtis yra svarbūs 
šiandien. Ar jaučiam ryšį su savo tra
dicija, ar pilietinė, kultūrinė senosios 
Lietuvos patirtis šiandien mums gali 
būti aktuali? Literatūros ir tautosakos 
institutas, daug dėmesio skiriantis se
najai Lietuvos kultūrai ir jos tyrinėji
mams, pristato skaitytojams naujus 
leidinius. Tarp jų - Eugenijos Ulčinai
tės ir Albino Jovaišio Lietuvių lite
ratūros istorija, XII1-XVIII a.; Vinco 
Maciūno Rinktiniai raštai', Alberto 
Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istori

jos įvairenybės; Knyga nobažnystės 
krikščioniškos, 1653 (faksimilinis lei
dimas, parengė Dainora Pociūtė); 
Teodoro Bilevičiaus Kelionių dieno
raštis; Mykolo Pranciškaus Karpavi
čiaus Rinktiniai pamokslai; Vilniaus 
universiteto bibliotekos paleotipai; 
Motiejaus Valančiaus Raštai.

Vytautas Kavolis yra kalbėjęs 
apie paradoksalią kultūros istoriko si
tuaciją. Interpretuodamas senuosius 
tekstus jis neišvengiamai dalyvauja 
šiandieniniame kultūros gyvenime. 
Senųjų tekstų interpretacijos jam ne 
tik padeda atverti praeitį, bet ir už
megzti dialogą su dabartimi.
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Laikas ir idėjos

Kreipiuosi į Ingę Lukšaitę, kuri jau 
daug metų ne tik tyrinėja, bet ir į lie
tuvių kalbą verčia bei komentuoja 
XVI-XVII amžių tekstus. Kokia pra
eities tekstų patirtis Jums atrodo ypač 
aktuali šiandien?

Ingė Lukšaitė. Nors gyvenam ki
tokioj valstybėj, esam kitokia tauta ir 
visuomenė, bet patirtis, kurią įgijom 
per šimtmečius, yra tokia turtinga, 
kad beveik kiekvienu atveju yra ko 
pasimokyti iš savo praeities. Nieka
dos neįbrisi į tą pačią upę du kartus. 
Tai reiškia, kad mechaniškai negalim 
perimti praeities patyrimo. Viskas pri
klauso nuo to, kaip esam pasirengę 
jį priimti. Kai žvelgi į XVI amžių, aki
vaizdu, kad Lietuva tada suvokė sa
ve kaip savarankišką valstybę, jos 
politikai žinojo, kad viena didžiausių 
vertybių jiems yra valstybingumas. 
Dėl savo valstybės jie buvo pasiryžę 
daug ką paaukoti ir aukojosi. Jie aiš
kiai suvokė grėsmes, kilusias Lietuvai 
jau nuo XV amžiaus pabaigos. Viena 
aiški grėsmė buvo Maskvos kuni
gaikštystė, pasivadinusi „trečiąja Ro
ma“, kuri siekė užvaldyti Lietuvą vi
sokiais būdais: pradedant ideologiniu 
argumentu, kad vienas iš carų neva 
esąs kilęs iš Lietuvos ir ją paveldė
jęs, ir baigiant vis stiprėjančia, neblo
gai organizuota savo kariuomene.

Antroji grėsmė, kurią padiktavo 
pirmoji, - ėjimas į federaciją su Len
kija, nes reikėjo turėti sąjungininkus. 
Mikalojus Radvila Juodasis dar kele- 
ri metai prieš Liublino uniją yra pa
sakęs: „į šią sąjungą turim eiti su la

bai gerai sutvarkyta savo valstybe 
Prevenciškai jis numatė, kad turi būti 
gerai sustyguota Lietuvos teisė; tai 
lietuviai ir padarė dar prieš pasirašy
dami Liublino unijos aktą. Akte bu
vo pasakyta, kad savo teisę reikia 
priderinti prie stipresnės partnerės. 
Vadinasi, jie suvokė, su kokiu partne
riu reikės turėti reikalą.

Trečioji grėsmė - Lietuvos visuo
menės vidaus reikalai. Štai XVI am
žiaus viduryje po didelio pralaimėjimo 
Maskvos kariuomenei ties Velikije Lu
ki Venclavas Agripa rašo Mikalojui 
Radvilai Rudajam: „Galėtume papil
dyti tai, ko nebuvo „Kronikose“ pa
rašyta, kadangi ne Lietuva rašė. Rei
kia, kad vis dėlto žmonės žinotų, jog 
Lietuva, kol nebuvo ponų lenkų su
plėšyta, galėjo Maskvai priešintis. 
Todėl iš tiesų turiu troškimą, kad ga
lėtume iš priešo atsiimti žemes mes 
patys, be pagalbos svetimųjų, kurie, 
mažai prisidėję, užtemdo visas di
džiausias mūsų pastangas ir kraujo 
praliejimą. O, kad įvyktų koks ste
buklas, kaip kažkada Ponas Dievas 
regėjimą grąžino aklajam, kad mū
siškiai atsipeikėtų ir vieningai visi 
sutelktų savo pastangas išsilaisvinti 
iš Maskvos nelaisvės ir iš mūsų pus
brolių (t.y. partnerių. - I.L.) priespau
dos, savo krauju ir turtais prie to 
prisidėdami. Tada padedant Dievui 
mes dar galėtume išsigelbėti. Bet 
vienus užvaldė Mamona, kitus tingi
nystė, trečius pavydas, o pagaliau 
įsivyravo ir prakeikta nesantaika. Ir 
visa tai panašu, kad mūsų akis bū-
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I Laikas ir idėjos

tų aptemdžiusi valktis ir turėtume 
vaikščioti kaip akli. Ir tada mus ki
ti ves ne ten. kur mes patys norime, 
bet ten, kur jie norės“.

Kita didelė problema yra valsty
bės, kalbos ir kultūros ryšys. Reikia 
pasakyti, kad mecenatai, kurie XVI- 
XVII a. rėmė knygų leidybą, ir auto
riai, kurie rašė pratarmes, panegirikas, 
padėkas, proginius eilėraščius, - visi 
jie mąstė valstybiškai. Iki pat XVII a. 
vidurio Lietuvoje netrūko valstybiškai 
mąstančios inteligentijos (inteligentais 
vadinu ir didikus politikus). Bet kas 

atsitiko XVIII amžiuje? Viena grupuo
tė, norėdama gero Lietuvai, ėmė pini
gus iš Maskvos ir darė tai, kas jai bu
vo nurodoma. Kita grupuotė, irgi 
trokšdama gero Lietuvai, taip pat ėmė 
pinigus iš tos pačios Maskvos, kad 
sugriautų tai, ką darė pirmoji. Ir taip 
per visą XVIII amžių...

Šiandien mes turim vėl tas pačias 
problemas: ekspansijai pasiruošusius 
dalyvius, einam į unijinius ryšius. O 
ką sugebam artikuliuoti savarankiš
kai? Ar sugebam numatyti, kas mūsų 
laukia, ir iš anksto tam pasiruošti? Ne-

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbas. XVI a. (Briuselyje austo kilimo jragmen- 
tas; Krokuvos Vavelio rinkiniai)
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I Laikas ir idėjos

bespėsime pasiruošti tada, kai viskas 
jau bus įvykę.

Darius Kuolys. Ingė Lukšaitė at
kreipė dėmesį į dalyką, kuris krinta į 
akis kiekvienam, skaitančiam senuo
sius tekstus. Tai ypač šiltas žmonių, ra
šančių apie valstybę, santykis su vals
tybe. Įsipareigojimo santykis. Aristo
telis aiškino, kad valstybė pirmiausia 
yra pilietinis susivienijimas, grindžia
mas tam tikrais moraliniais įsipareigo
jimais ir draugyste. O Aristotelį mūsų 
senieji autoriai cituoja jau XVI-XVI1 a. 
Į valstybę jie žiūri kaip į pilietinį susi
vienijimą, kaip į draugystės ryšiais 
saistomą pilietinę bendriją. Bet jau nuo 
XVI a. pabaigos jų tekstuose pasiro
do tragiškų išpažinimų: „mūsų valsty
bė žlunga“, ,jei ir toliau taip gyvensi
me, Respublika žlugs“, „kodėl esu šia
me spektaklyje, kuris be manęs prasi
dėjo ir kurio tragiškos pabaigos aš ne
galiu pakeisti“...

Tai pačių valstybę kūrusių žmo
nių nerimas dėl jos išlikimo. Liublino 
unijos akivaizdoje kilęs klausimas: ar 
pajėgiam savarankiškai tvarkytis?.. Ar 
mes, lietuviai, kaip bendruomenė su
gebam išsaugoti savo valstybę? Ir ką 
tik cituotas Agripos laiškas... XVIII a. 
pabaigoje, po padalijimų, vėl tie pa
tys atsidūsėjimai ir klausimai. Krei
piuosi į Justiną Marcinkevičių: kaip 
Jums atrodo, kiek mums, lietuviams, 
istorinė patirtis gali padėti saugoti sa
vo valstybę šiandien?

Justinas Marcinkevičius. Viskas 
priklauso nuo to, koks esi, koks yra 
metas, kuriame gyveni, ką turi už sa

vo pečių. Mes turim savo valstybės 
praeitį, tautos sąvoką, o nuo XIX a. - 
jau ir konkrečią jos būklę. Čia, man 
rodos, ir buvo tam tikras dramatizmas, 
kad valstybė ir tauta nepajėgė judė
ti - dirbti, kurti - viena kryptimi. Var
tydamas Pranciškaus Karpavičiaus 
pamokslų knygą aptikau vieną pa
mokslą sakytą mano parapijos bažny
čioje - Prienuose. Jis gali būti labai 
aktualiai šiandien interpretuojamas.

Nėra kultūros be istorijos ir nėra 
istorijos be kultūros. Dar sovietinės 
santvarkos laikais bandėm atsigręžti į 
senosios raštijos paveldą. Tas pavel
das buvo tarsi jungiamoji grandis, 
kuri suteikė dvasinę atspirtį, tam tik
rą nusiteikimą (dažnai slepiamą). Se
nojoje raštijoje aš visada ieškojau to, 
kas amžių bėgyje galėtų mus jungti, 
o ne skirti. Ieškojau tarsi patvirtinimo, 
kad mūsų gyvenimas yra ne tik bu
vimas tarp tam tikrų datą bet ir vyks
mas, istorijos tėkmė, dažnai paslėpta, 
nepastebima, išryškėjanti po dešimt- 
mečią po šimtmečių. Tokią pačią tėk
mę jaučiu ir senojoje mūsų raštijoje. 
Ieškodamas, su kuo ją būtų galima 
palyginti iš kitos gyvenimo srities, ly
ginčiau su Vilniaus senamiesčiu, ar
chitektūros paminklais. Juos kūrė įvai
rių tautų architektai ir statytojai, ta
čiau paminklai liko kaip mūsų tautos 
turtas, juose regime pastangas atspin
dėti laikotarpį, žmonių sąmonę, sam
pratą. Ir matom, kad tie paminklai 
šiandien mums puikiai tarnauja. Turi
me išmokti gyventi mūsų kultūros pa
velde, mokėti jį sujungti su kartų tėk-
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me, mokėti istoriją suvokti ne kaip 
„nuo - iki“, ne kaip atskirų įvykių, 
nors ir reikšmingų, grandinę. Svarbu 
matyti istorijos visumą kaip tėkmę.

Ne sykį mėginau suaktualinti vie
ną ar kitą mūsų senosios raštijos pa
minklą (turiu galvoje senosios mūsų 
Akademijos, vėliau Universiteto, ei
liuotą istoriją). Iš senosios mūsų raš
tijos man imponavo K. Sirvydas, Tė
vas Linksmas - Ž. Liauksminas, kiti 
Akademijos profesoriai. Manau, kad 
jų darbas yra puikiai išreikštas tituli
niame K. Sirvydo žodyno .JDictiona- 
riurn trium linguarum“ puslapyje: ,Jn 
usum studiosae juventutis“ (besimo
kančio jaunimo naudai). Manau, kad 
visa, ką šiandien pateikia senosios 
mūsų raštijos tyrinėtojai, leidėjai, yra 
visų mūsų naudai.

Vartant instituto išleistas knygas, 
man kaip skaitytojui į akis krinta tam 
tikras demokratizmo trūkumas. Kai žiū
riu į tas sunkias, dideles knygas, man 
neduoda ramybės mintis: kas jas atsi
vers, kaip jas skaitytojas paims. Siūly
čiau pamąstyti apie jau laiko išmėgin
tą leidinį - Lietuvių literatūros chres
tomatiją, kur lyg kelrodžiai stulpai bū
tų sustatyti pagrindiniai akcentai - 
trumpos biografijos, bibliografijos, 
vienam ar kitam autoriui būdingi jo kū
rybos pavyzdžiai. Tokią knygą galima 
padėti ir ant vyresniųjų klasių mokslei
vių, ir ant studentų stalo.

Sigitas Narbutas. Mums, senųjų 
tekstų rengėjams, tenka pritarti Justi
no Marcinkevičiaus pastaboms. Aš, 
pasinaudodamas proga, paskaitysiu 

ištrauką iš Mykolo Pranciškaus Kar
pavičiaus pamokslo, pasakyto atida
rant Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 
sesiją 1781 m. lapkričio 15 d. „Nėra 
tėvynės meilės ir būti negali ten, kur 
nėra nei santūrumo, nei meilės dar
bui, nei meilės šlovei, nei pagarbos 
Dievui ir religijai, bet ir tėvynė, sal
džia laisve užtikrindama kiekvieno 
laimę ir saugumą, pati tarsi kuria 
piliečių meilę sau.

Vyresnybė, tautos išrinkta saugoti 
įstatymus ir laisves, tai yra valdžia 
tėvy nės, besirūpinančios piliečių lai
me. Todėl jei tik pilietis netenka iš 
tėvynės jam priklausančių gėrybių ir 
palankumo, jei dorųjų darbai neat
lyginami, naudingųjų talentai nepa
naudojami ir nesulaukia dėmesio, 
nusiplūkusiųjų paslaugos užmiršta
mos ir paniekinamos: jei tik įžūliųjų 
prievarta žemina silpnesnį, stipriųjų 
smarkumas nebaudžiamas žudo men
kesnį, svetimųjų smurtas engia pilietį 
ir tėvynainį, ir nuo viso to tėvynė 
nesuteikia jokios pagalbos arba yra 
nepajėgi ją suteikti, - pirmiausia tai 
būtų požymis jau visiškai išdrasky
tos visuomenės; be to. jei ten ir bū
tų likęs tėvynės vardo šešėlis, negi 
tokiomis sąlygomis pilietis galėtų 
tikrai ją mylėti?

Malonu savo gyvenimą skirti tė
vynei, kai matai ją iš tiesų ginančią 
įstatymais ir mano laisvę, ir nepri
klausomybę. ir patį gyvenimą. Malo
nu mirti uz tėvynę, kai žinau, kad ma
no vardas bus šlovingas ateityje, o 
mano šeima pakankamai rūpinsis ir
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padės tautos vyresnybė. Malonu man 
mokant mokesčius dalytis turtais su 
mylima tėvyne, kai niekas manęs ne
engia, neskriaudžia, nepersekioja, ži
nau esąs saugus ir. jei tik reikės, bū
siu apgintas. Malonu jaunimui lavin
ti prigimties suteiktus puikius talen
tus ir triūsti juos tobulinant, kai tuo 
besirūpinanti tėvynė niekam nelei
džia būti neveikliam, suteikdama 
garbę, naudų bei paskatinimą.

Bet jeigu tokio ar panašaus pa
skatinimo sau šalyje pilietis neran
da. o. koks tai iš tiesų nuostolis tė
vynei - ir dėl tiekos prarastų pilie
čių, kurie svetimose tautose papildo 
savo talentus, jaunystę, jėgas ir gy
vastį. ir dėl visiškai sunykusių pilie
čių norų rengtis tėvynės, kurioje ne
sulaukia garbės, šlovės ir naudos, 
tarnystei. Ir argi gali būti piliečių 
meilė tėvynei tikra, jeigu kartais net 
tenka suabejoti, ar iš tiesų dar tebe
turime mūsų mylimų protėvių visuo
tinę tėvynę."

Eugenija Ulčinaitė. Mąstydama 
apie šiandienos diskusijos temą, suvo
kiau, kad problemiškiausias žodis joje 
yra mums. Ką reiškia mums? Žmonėms, 
kurie kasdien skaito senąsias knygas, 
dažniausiai originalo kalbomis, kuriems 
senoji literatūra yra gy venimo dalis, li
kimo ir meilės dalis. Kur kas sunkiau 
pasakyti, kas yra tos knygos skaity
tojams (vartotojams), esantiems už 
universiteto ar kitos biliotekos sienų. 
Valdininkų dėka knyga bandoma pri
lyginti prekei. Leidybą mes turime pri
derinti prie viešųjų pirkimų įstatymo 

tokiu aspektu, pagal kokį įsigyjami bal
dai, kėdės, batai ir Lt.

Manau, kad Martynas Mažvydas 
buvo labai drąsus ir didelis optimis
tas. kad taip lengvai ištarė: imkit ma
ne ir skaitykit, ir skaitydami perma
nykit. Čia nurodyti trys etapai - im- 
kiL skaitykit permanykit O ką reiškia 
permanykit? Tai reiškia permąstyti, 
reflektuoti tą knygą, ieškoti joje sąsa
jų su tuo, kuo mes gyvename šian
dien. Jeigu knyga ant stalo guli ne
skaitoma, ji yra tik daiktas.

Deja, šiandien gy venam vartoto
jiškoje visuomenėje: greito maitinimo 
restoranai, laikraštiena rytais... O ka
da skaityti knygas, kurioms reikia su
sikaupimo, laiko ir - svarbiausia - pa
sirengimo? Neįmanoma skaityti M. K. 
Sarbievijaus kūrybos, jei skaitytojas 
neturi bent elementarių antikinės lite
ratūros ir mitologijos pagrindų. Nega
lima skaityti A. Kojalavičiaus veika
lų. neturint suvokimo, apie ką kalba
ma. Senoji literatūra yra daugiapras
mė, daugiasluoksnė, joje su to meto 
aktualijomis susipynusios antika. Bib
lija. Andrius Volanas 15-20 metų sė
di Bijutiškėse ir parašo unikalų veikalą 
„Apie politinę ir pilietinę laisvę". 
Toje knygoje atsispindi du momentai. 
Vienas iš jų, kad antikoje galima rasti 
atramą valstybei, iš antikos galima pa
simokyti. kaip valstybę tvarkyti. Ant
ras momentas, kuris man giliai įstrigo, 
- tam tikras skirtingų tikėjimų, skirtin
gų luomų žmonių mokėjimas bendrau
ti. Štai A.Volanas. protestantas, savo 
veikalą siunčia katalikui Vilniaus vai-
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tui Augustinui Rotundui ir su di
džiausiu nusižeminimu prašo, kad šis 
jį įvertintų: „ Tavo mokytumas yra 
toks didelis, kad aš prašau tavo pa
stabu ‘r įvertinimo, jog galėčiau pa
taisyti šią knygą... " Ir tik po to A.Vb- 
lanas pereina prie polemikos, nes ti
kybos srityje jis nesutinka su A. Ro- 
tundo nuomone. Tai dviejų lygiaver
čių žmonių diskusija, kurioje nėra vie
tos įžeidimams.

Dabartinė nepriklausomybė mūsų 
sąmonėje egzistuoja 12-14 metų, o 
mūsų valstybės pradžia siekia Min
daugo, Gedimino laikus. Taigi patirtis 
ir tradicija tęsiasi, svarbu jas apmąs
tyti, reflektuoti, mokytis iš pavyzdžių, 
kad nedarytume klaidų, kad neturėtu
me situacijų, kokiose tenka atsidurti 
šiandien. Atramos taškai mums yra 
akivaizdūs - pilietinės sąmonės kūri
mas, mąstymas apie valstybę pilietiš
kai. Ką XVI amžiuje reiškia vienas pas
kui kitą pasirodę trys Lietuvos Statu
tai? Ką reiškia derinimasis prie euro
pinės teisės? R Roizijus, kitatautis, bet 
Lietuvos pilietis, išleidžia knygą apie 
apeliacines bylas teismuose. Europa 
yra šalia, ta erdvė yra bendra, - šitai 
gerai suprato ir mūsų protėviai.

Taigi matau daug sąsajų su praei
timi, su pamokančiais XVI a. pavyz
džiais. Atėję į universitetą mūsų isto
rikai ar lituanistai šiek tiek pasimoko lo
tynų kalbos, išmoksta 100 sentencijų, 
tarp kurių gal populiariausia yra tokia: 
žmonės, neišmanantys istorijos, visa
da lieka vaikais. Na ir kas iš to, kad šią 
sentenciją išmokstame? Nė viena sen

tencija nieko neišmoko, jei žmoguje 
nėra vidinio poreikio pažinti savo is
toriją. Jei poreikio nėra, galima apsi
krauti kalnu knygų, pavartyti jas ir, nie
ko nesupratus, nustumti į šoną.

Darius Kuolys. Vytautas Ališaus
kas turi leidyklą, kuri leidžia senuo
sius tekstus, jis telkia įvairius intelek
tualų būrelius tų tekstų vertimams ir 
komentarams. Įdomu, kokią prasmę jis 
mato tokioje veikloje? Kodėl lietuviai, 
praradę valstybę, dūsauja, paskui he
roizmo proveržyje ją atkovoja, pagy
vena atkūrimo džiaugsmu, ir vėl vals
tybė jiems išsprūsta iš rankų? Ar lie
tuvio santykis su valstybe, paremtas 
tradicija, galėtų būti bent kiek tvirtes
nis? O gal atvirkščiai: pati mūsų pa
žinta tradicija stumia mus į dar dides
nę depresiją ir melancholiją?

Vytautas Ališauskas. Mes dažnai 
pasiduodame tam tikrai iliuzijai. Mat 
erdvė žmones sumažina, ir kas yra to
li, tas atrodo mažas. O laikas kartais 
suteikia atvirkščią perspektyvą - nu
tolęs laike žmogus ima rodytis didelis. 
Kai bandai j į priartinti, pamatai, kad di
deliais atrodę mūsų rašytojai nėra jau 
tokie dideli. Skaitydamas A. Volaną su
vokiau, kad tai buvo tik prisiskaitėlis 
provincialas, nepajėgiantis priartėti 
prie europinės politinės minties. Esa
me beviltiškai atsilikę. Tereikia nueiti į 
Universiteto biblioteką ir pasižiūrėti, 
kokie yra tie didieji mūsų senovės vei
kalai. Kas yra lietuvių literatūros prad
menys? Koks nors ketureilis, parašy
tas iki šiol neišaiškinta eilėdara. Ke
liasdešimties puslapių knygelė, kuri
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M. K. Paco gobelenas su jungtiniu herbu. Tarp 1669-1682 metu
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vadinasi M. Mažvydo „Katekizmas". 
ne ką už ją gudresnė katalikiška kny
gelė, kurią išvertė M. Daukša.

Kita vertus, jei į šias mano sumi
nėtas knygeles imi žiūrėti kaip į socia
linės istorijos pavyzdžius, o ne kaip į 
literatūros atvejus, juose gali daug ką 
perskaityti apie žmones, kurie tuo me
tu gyveno. Keletą kartų čia nuskam
bėjo žodis tradicija. Neturime jokios 
tradicijos, o turime tik sukarpytą, su
kapotą istoriją. Tradicija yra tai, kas 
perduodama ainiams. Mums niekas 
nieko neperdavė. Mūsų poaušrinio 
sąjūdžio tėvai drastiškai nukirto ryšį 
su bajoriškąja kultūra. Antras kirtis 
buvo smogtas 1945 m., kai sovietinė 
okupacija sunaikino mūsų ryšį su vi
sa iki tol buvusia Lietuvos kultūra. 
Mes turime tik vieną tradiciją - mūsų 
santykių su Rusija. Kiekviename laiko 
tarpsnyje, net izoliuočiausiame, prade
dant Gedimino laiškais, baigiant šių 
dienų laikraštiena, atsiskleidžia rusiš
kasis faktorius. Rusijos, kaip idėjos, 
kaip politinio ir kultūrinio fakto, buvi
mas nepaprastai iškreipia mūsų mąs
tymą. Mes viską apmąstome Rusijos 
kontekste: santykių su ja, atoveiksmio 
jai kontekste. Mes nesakom, kad lais
vė mums svarbi kaip savaiminė verty
bė, o demokratija turi būti vidinė mū
sų gyvenimo forma. Laisvę įsisąmoni
nant kaip būtinybę apsiginti nuo rusų, 
o demokratiją suprantam kaip įrankį 
išlaikyti tam tikrą stabilumą, atoveikį 
Rusijai. Neturėdami savaiminės politi
nės refleksijos, nebandydami apmąs

tyti, kaip mums patiems sau gyventi, 
esam praradę bet kokį ryšį su tradici
ja. Anksčiau pacituoti M. P. Karpavi
čiaus pamokslo žodžiai gali būti sėk
mingai įdėti ir į V. Landsbergio, ir į 
R. Pakso ar A. Zuoko lūpas, nes vi
sa tai, deja, jau nepripildyta šiandieni
nio realaus gyvenimo turinio.

Ingė Lukšaitė. Tradicija gali būti 
tęstinė, o gali šuoliais lėkti per istori
ją. Mes tik įsivaizduojam, kad mažai 
kam rūpi senieji kultūros paminklai. Iš 
tikrųjų taip nėra. Kėdainiuose suren
gėm konferenciją, skirtą „Knygai no- 
bažnystės krikščioniškos". Prisirinko 
klausytojų - mokytojų, moksleivių, 
savivaldybės tarnautojų - tiek, kad 
salė buvo sausakimša. Baigiam atkurti 
bajoriškąją kultūrą kaip faktą, bandy
kim ją integruoti į mūsų gyvenimą.

Kodėl nuolat prarandam senąją 
savo valstybę? Todėl, kad ji neiš
sprendė paties pagrindinio klausimo 
- kokia bus lietuvių kalbos vieta jo
je. Gal pritrūko intelekto, supratimo, 
kur link eina Europa. O Europoje bu
vo mestas labai gerai argumentuotas 
šūkis: visos kalbos turi būti prieina
mos žmonėms, Šventasis raštas turi 
būti suprantamas kiekvienam jo gim
tąja kalba. Bendroji, lotyniškoji, kalba 
traukėsi iš apyvartos lėtai ir per 300 
metų pasitraukė. XVI-XV1I a. politi
kai nesuvokė, kokia opi ši problema, 
ir paliko ją savieigai, pavienių inteli
gentų veiklai. Buvo begalinio atsida
vimo pasiryžėlių, tokių kaip į lietuvių 
kalbą Bibliją išvertęs S. B. Chilinskis,
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kuris mirė Anglijoje, viso savo darbo 
taip ir nesuspėjęs išleisti. Bet pavie
nių entuziastų nepakako. Reikėjo po
litinės valios ir artikuliuoto politinio 
suvokimo, kur mes esam ir kokius 
klausimus pirmiausia reikia spręsti. 
Tai skaudi pamoka, iliustruojanti, ko
dėl XX a. pradžioje buvo atsisakyta 
bajorų kultūros.

Bendrosios kalbos anuomet reikė
jo dėl politinės situacijos, kad būtų 
suvienyta Rytų ir Vidurio Europa 
(Lenkija, Lietuva, Baltarusija, Ukrai
na). Ir ta bendrąja kalba pasidarė len
kų kalba. Taip atsirado dvikalbystė. 
Tik po to buvo žengtas kitas žings
nis lenkų kalbos link. Dabar mes 
esam lygiai tokioj pačioj padėty. Vie
ni, be valstybės, kultūrininkai nepa
jėgs išspręsti šių klausimų, nes tam 
reikia apmąstytos politinės valios. Bet 
be kultūrininkų valstybė irgi nieko 
nepadarys. Jei nebus politinės valios, 
mes ir šį sykį pakartosim istoriją, tik 
dabar jau nepajėgsim išlikti.

Darius Kuolys. Senoji kultūra 
provokuoja ir kelia dabarčiai daug 
klausimų. Vienas iš jų: koks šiandien 
klostysis valstybės, gimtosios kalbos 
ir kultūros santykis. Beje, ryšys su 
tradicija priklauso nuo mūsų: tradici
ją galima susirasti, atkurti pagal savo 
kūrybines galias, gebėjimus - ypač 
postmodemiaisiais laikais.

Ar aktualus mums Andrius Vola
nas, XVI amžiuje įspėjęs Lietuvos ba
jorus: jūs kilmingieji, kurie atsakote 
už valstybę, turite rūpintis ryšiais su 

kitų luomų savo tautiečiais (kiekvie
nas luomas atlieka valstybėje savo 
funkcijas - valstiečiai augina duoną, 
miestiečiai verčiasi amatais ir preky
ba, o bajorai turi mokytis valdyti ir 
ginti valstybę). Jei nebus gyvo pilie
tinio ryšio tarp tų trijų luomų, vals
tybė žlugs. Taip, pasak A. Volano, nu
tikę kaimyninėje Livonijoje, kur bajo
rai įsipykę latvių ir estų kilmės vals
tiečiams. Šie su džiaugsmu sutikę jų 
valstybę užpuolusį maskvėną Joną 
Žiaurųjį ir padėję jam skersti kilmin
guosius.

Vytenis Andriukaitis. Nenorė
čiau, kad diskusija baigtųsi pesimis
tinėmis nuotaikomis. Daugiau optimiz
mo! Turime 750 metų politinės ir pi
lietinės Lietuvos bendruomenės isto
riją. Ir nereikia jos dirbtinai skaldyti, 
ardyti, uždėti jai atitinkamus štampus. 
Mes galim ir turim į tai žiūrėti kaip į 
tęstinį vyksmą, parodyti jį sau ir ki
tiems. Pernai Seime surengėm disku
siją apie Vilnių kaip sostinę. Ir kilo 
mintis tuos kelis šimtus metų parla
mentarizmo įamžinti Seime meno kūri
niais. Subūrėm istorikus, menotyrinin
kus ir menininkus, parengėm Seimo 
salių apipavidalinimo ir įprasminimo 
koncepciją. Manom, kad Konstituci
jų salėje turėtų atsirasti vieta Lietu
vos Statutų kopijoms. Žiūrėdami į Le
ono Sapiegos portretą, kabantį Seimo 
rūmuose, parlamentarai ima vis labiau 
atsigręžti į savo istoriją. Tikiu, jog po 
truputį susigrąžinsim visa, kas mums 
reikalinga, kad ir ekskursijos, kurios
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lankosi Seimo rūmuose, matytų 750 
metų parlamentarizmo istoriją.

Argi ašis, einanti per miestą nuo 
Rasų, pro Aušros vartus, Didžiąja ir 
Pilies gatvėmis, pro nuostabią Kated
ros aikštę iki Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios, nėra istorinė LDK ašis? Abi
pus šios ašies išsidėstę rūmai ir skve
rai - Sapiegų, Radvilų, Chodkevičių, 
Oginskių ir kitų didikų memorialiniai 
pėdsakai. Pamėginkim juose įamžinti 
mūsų protėvių atminimą. Kita istori
nė ašis - Gedimino prospektas, ap
imantis istorinius, kultūrinius pamin
klus, pradedant Arkikatedra ir baigiant 
Seimo rūmais. Pamėginkim susigrąžinti 
istoriją. Konstitucinio Teismo skvere
lyje meninėmis ar kitokiomis priemo
nėmis Įprasminti mūsų Konstituciją ir 
Lietuvos Statutus.

Ingė Lukšaitė. Noriu paklausti, 
kaip Seimas yra numatęs spręsti ben
drosios kalbos, kuria yra tapusi an
glų kalba, ir vietinės, t.y. mūsų vals
tybinės, kalbos klausimą įsiliejimo į 
Europos Sąjungą išvakarėse?

Darius Kuolys. Papildydamas In
gės klausimą teiraučiausi, ką Lietuvos 
Vyriausybė ir kiti valdžios atstovai 
yra numatę dėl netrukus mus užplo
siančių europinių dokumentų anglų ar 
prancūzų kalbomis. Ar samdysim ver
tėjus, ir tie visi dokumentai bus ver
čiami į lietuvių kalbą? Ar tarp įvairių 
Lietuvos žinybų jie funkcionuos vals
tybine kalba ir bus prieinami kiekvie
nam regiono gyventojui? O gal Vy
riausybė nutars, kad mes integruoja- 

mės į Europą, samdyti vertėjams 
trūksta pinigų, o biurokratai, mokėda
mi anglų kalbą, vis tiek tuose doku
mentuose susigaudys ir priims atitin
kamus sprendimus? Ar neliks Lietu
vos valstybėje tik dokumentų lydraš
čiai lietuvių kalba?

Vytautas Ališauskas. Noriu pri
minti dar vieną paradoksą iš LDK is
torijos, kad Leonas Sapiega buvo gu
das ir labai džiaugėsi, kad Lietuvos 
Statutas bus pagaliau išleistas gimtąja 
gudų kalba, o ne kažkokia tarptauti
ne lotyniška...

Vytenis Andriukaitis. Neseniai 
Seimas priėmė Terminų banko įstaty
mą. Visi terminai bus sukaupti milžiniš
koje elektroninėje bibliotekoje. Tai bus 
naudinga ir vertėjams, kad jie lengviau 
galėtų prieiti prie terminų. Seimo infor
macinės analizės skyriuje kaupiama 
duomenų bazė, kuria galės visi naudo
tis nemokamai. Sisteminami visi termi
nai, jie bus suvesti į didžiulį lietuvių 
kalbos žodyną, kuris palengvins ver
tėjams versti terminus iš anglų ar vo
kiečių kalbų. Dokumentai į Europos 
Parlamentą, Europos Tarybą, Europos 
Komisiją bus pateikiami tik lietuvių 
kalba. Kol kas yra 25 oficialios Euro
pos Sąjungos kalbos ir visos jos var
tojamos, svarstant ES dokumentus. 
Europos Sąjungoje niekas net nekal
ba apie bendrą kalbą, o Europos Kon
stitucijos sutartyje yra numatyta kul
tūrų įvairovė ir jų autonomija.

Eugenija Ulčinaitė. Patys ženklai 
ar simboliai dar nieko nereiškia. Jūs
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Seime galite sukabinti visų LDK ku
nigaikščių portretus, susikrauti statu
tus, rengti parodas, Vilniaus univer
siteto bibliotekos direktorė mielai pri
ims jūsų ekskursijas ir aprodys pa
grindinius senuosius leidinius. Eisim 
Gedimino prospektu pro Vyriausybės 
rūmus, Konstitucinį Teismą ir kitas 
svarbias valstybines institucijas, bet 
ar su kiekvienu žingsniu skaidrės mū
sų sąmonė? Kalbėjau apie tai, kad su
vokimas reikalauja pastangų. Jeigu 
nėra pastangų, ženklai mums nieko 
nesako. Juk Prezidentūra yra šalia 
Universiteto, ir kas iš to?

Vytenis Andriukaitis. Sąmonės 
brandumo problema sprendžiama jau 
kelis tūkstantmečius. Sprendžiam ją ir 
mes, bet aš netikiu, kad vieną gražią 
dieną visi taip ir nusąmonėsime. Kita 
vertus, nejaučiu dėl to jokio liūdesio. 
Dar Konfucijus yra pasakęs: jei tam
su, nesiskųsk, o uždek žvakę ir aplink 
tave bus šviesiau. Taigi, mieli inteli
gentai, dėkit žvakes, švieskitės ir 
švieskit. Aš noriu įsijungti į šį švie
tėjų sąjūdį, nes šviesa yra vienintelis 
ginklas plėtojant valstybingumą ir pa
žangą. Švietimo epocha pasiekė tai, 
kad mes turim visuotinį vidurinį išsi
lavinimą. Tam reikėjo 300 metų. Ma
nau, kad privalom žmogiškai ir drau
giškai žiūrėti į neišsilavinusį pilietį ir 
mėginti jį lavinti, o ne keikti ar dėl to 
nusiminti.

Darius Kuolys. Noriu provokuoti 
kultūros istorikę Dainorą Pociūtę, ty
rinėjančią senuosius religinius teks

tus. Kokius šiandienai aktualius da
lykus leistų išryškinti šie tekstai?

Dainora Pociūtė. Politika yra aki
vaizdžiausia jungtis, kurią, skaitydami 
senuosius tekstus, galime įžiūrėti kaip 
aktualiją šių dienų žmonėms. Politiniai 
elgsenos modeliai buvo nulemti reli
ginių LDK konfesijų, t.y. religinio pa
siskirstymo. Kol XVI-XVI1 a. gyvavo 
konfesijų polilogas, tol buvo intensy
viai leidžiamos knygos. Tuos proce
sus aiškinosi V. Kavolis, aptardamas 
vienos, represyviosios, kultūros įsi
galėjimą. Čia norėčiau paliesti du 
LDK susiformavusios religinės elgse
nos ir mąstymo modelius, kurie iš
plaukė iš tuometinio mentaliteto ir ku
rie per tradiciją atėjo iki mūsų dienų. 
Pradėčiau nuo T. Bilevičiaus „Kelio
nių dienoraščio“ citatos apie katali
kų absoliutų tikėjimą stebuklais. 1677 
m. jis rašė, kaip kunigaikštis bažny
čioje dalyvavo rytinėse pamaldose, 
aprašė jo jausmus, kuriuos patyrė 
žiūrėdamas į ant altoriaus stovinčią 
monstranciją su uždaryta ostija. „Ir 
dabar ji (ostija. - Red.) taip atrodo, 
lyg būtų šviežutėlis kūnas - kruvi
nas, raudonas it vaškas. Įstabu tai, 
kad kasmet gegužės 11 d. ji atsinau
jina ir vėl panėši į ką tik iš kur nors 
išpjautą gabalėlį kūno“. Šis sakinys 
atspindi jau nuo XVII a. vidurio be- 
siplėtojančią labai aktyvią diskusiją, 
kuri LDK reprezentavo religinės sąmo
nės aktyvumą. Į religinius tekstus ne
galim žiūrėti kaip į grynai grožinius 
kūrinius, apeliuojančius į mūsų jaus-
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mus. Tačiau juose ryškėja tie mano 
minėti du religinio mąstymo modeliai, 
paliudijantys atitinkamą žmogaus tipą. 
Vienuose iš jų ( Daukšos, Sirvydo, 
Kojalavičiaus) fiksuojamas žmogus, 
pasaulį suvokiantis kaip misteriją, ku
rioje daiktiškai reiškiasi stebuklas. 
Antras modelis, atsispindintis per 
Kulviečio, Volano ar kitų reformatų 
kūrinius, reprezentuoja žmogų, kuris į 
pasaulį žiūri kaip į antiutopiją, teigda
mas, jog savo socialinę ir politinę elg
seną reikia formuoti taip, kad nei iš 
valdžios, nei iš aplinkos nelauktume 
stebuklo. A.Volanas savo traktatus 
rašė manydamas, kad žmogaus pri
gimtis yra labai bloga, todėl esą rei
kia rengti tą blogąją prigimtį tramdan
čius įstatymus. Ir šiandieninėje visuo
menėje galime sutikti vieną ar kitą elg
senos tipą, nes jau senojoje kultūro
je buvo suformuotos mūsų pažiūros 
į pasaulį. Katalikai sakralizuodavo pa
saulį, važiuodavo į šventas vietas. 
Reformatai iš to juokdavosi. Savo 
ruožtu katalikai kritikuodavo reforma
tus už romantinio jausmo neturėjimą. 
Ano meto literatūra tas skirtybes aki
vaizdžiai atspindi, o religinio ir politi
nio ryšio paralelės yra aktualios ir 
šiomis dienomis.

Sigitas Narbutas. Norėčiau šią 
diskusiją baigti dar viena ištrauka iš 
M.P. Karpavičiaus Rinktinių pamoks
lų - iš pamokslo, pasakyto Varšuvoje 
1775 m. kovo 9 d. „Tai nutiko Atė
nuose. tuo metu, kai visi jų gyvento
jai buvo pasidavę dykinėjimui, ma

gistratas - malonumams, lepumui ir 
ištižimui, turtingesnieji - prabangai 
ir paleistuvystei, skurdesnieji - apga
vystėms ir melui, mokytieji - tuščiam 
smalsumui ir puikybei, kur valdžia 
neturėjo autoriteto, įstatymai buvo 
neveiksmingi, teismas nevykdė teisin
gumo, kur teisėjai nesilaikė įstatymų, 
teisininkai nepaisė sąžinės, vyrai bu
vo nevyriški, dailioji lytis nejautė gė
dos, ir kaipgi ten buvo galima tikė
tis kitokio rezultato iš pamokslo apie 
amžinojo gyvenimo tikrumą nei tas, 
kokio sulaukė šv. Paulius? Tačiau su
sigriebiau - kur aš kalbu? Kalbu tik
ratikių karalių sostinėje, uoliausių 
ganytojų ir vyskupų akivaizdoje, vi
dury svarbiausio tautos miesto, ku
riame leidžiami įstatymai bei potvar
kiai ir iš kurio sklindanti dora, visuo
menės nuomonė, teisingumas turėtų 
tapti pavyzdžiu visai tautai. Kam aš 
kalbu? Kalbu žmonėms, apšviestiems 
Kristaus tikėjimo, puikiai išsilavinu
siems, žinantiems proto, doros, tikė
jimo. sąžiningumo, garbingumo ir vi
suomenės laimės galią. Kalbu tėvynės 
nelaimės, visuotinio krašto engimo 
metu, monarchui su tauta besisten
giant pasukti valstybės likimą sėk
mingesne linkme ir užtikrinti visiems 
trokštamą laimę ir tvarką; pagaliau 
kalbu - ak. tuo metu, kai pamaldu
mas išblėsęs, dora nusilpusi, teisin
gumas išniekintas, garbingumas pri
slopintas. bedievystė beįgaunanti vi
sišką laisvę; kalbu tuo metu, kai iš
plitę piktžodžiavimai, sustiprėjusi
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anarchija, vyresnybė įžeidinėjama, 
nekaltumas persekiojamas, valdyto
ją taurios intencijos blogai išaiški
namos; kalbu tuo metu, kai akiplė
šiškumas vadinamas patriotizmu, įžū
lumas - pilietiškumu, begėdystė - 
nuopelnu, paperkamumas - dora, pa
sipelnymo siekis - taisykle, noras iš
kilti - paskata, o smurtas ir prievar

ta - teisingumu ir teise. Ak, kad jei
gu patikėtume, jog nėra amžinojo gy
venimo, - kokia chaotiška atrodytų 
Dievo tvarka žemėje. Ir kaip blogai 
pasirūpinta žmonių laime pasaulyje! 
O, reikalingas, būtinai reikalingas 
mums amžinasis gyvenimas, kad kiek
vienas gautų ko nusipelnė, ar bloga, 
ar gera!"

Parengė 
Aldona Žemaitytė

Ši’ė. Mergelė Marija Vilniaus vaivados K. S. Radvilos XVIII a. antrosios 
pusės vėliavoje (litografija išJ. Ą' Vilčinskio albumų)
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Lietuvos elektorato kaita: 
ko partijos gali tikėtis 

is savo rinkėjų

Ainė Ramonaitė

Prieš kelerius metus Lietuvos partinė sistema daugeliui politologu atro
dė daugiau ai mažiau panaši į XX a. vidurio Vakarų Europos partines sis
temas ir Lietuvoje vyravo tradicinės sociologinės rinkiminio elgesio aiškini
mo teorijos. Tačiau po 2000 metų Seimo rinkimų, o dar labiau — po praėju
sių Prezidento rinkimų, įsitikinimas, kad dar po kelerių metų neabejotinai 
virsime ,, normalia vakarietiška partine demokratija, ėmė blėsti. Neseniai 
vykusiame Atviros Lietuvos fondo organizuotame seminare „ Viešumo plot
mės Lietuvoje: politinė komunikacija ir informacija“ dominavo mintis, kad 
politologų era Lietuvoje baigėsi, jų teorijos ir patarimai nieko nebedomina, 
nes iš tiesų rinkimų rezultatai priklauso ne nuo partijos socialinės bazės ar 
ideologijos, kaip norėtų manyti Lietuvos politologai ir sociologai, o papras
čiausiai nuo to, kiek viena ar kita partija arba politinis veikėjas turi pini
gų ir kiek sėkmingai pasinaudoja rinkiminėmis technologijomis.

Galima teigti, kad šis politologinio diskurso pasikeitimas tiesiog atspin
di ir šiek tiek vėluodamas atskleidžia struktūrinius pačios visuomenės po
kyčius. Sociologiniai duomenys jau senokai rodė, kad Lietuvos elektoratas 
iš tiesų tampa vis mažiau stabilus ir nuspėjamas, vis mažiau prisirišęs prie 
partijų ir vis labiau veikiamas rinkiminių technologijų. Tačiau problema ta, 
kad iki šiol trūksta deramo šių duomenų įvertinimo.

Kairės-dešinės diskurso 
pabaiga?

Po praėjusių Prezidento rinkimų 
įvyko esminių pokyčių Lietuvos po
litiniame gyvenime. Pirmą kartą per

neilgą mūsų demokratinės politikos 
praktiką lemiama kova dėl rinkėjų bal
sų nevyko „kairės-dešinės“ skalės 
rėmuose. Vietoj to į Lietuvos politinį 
gyvenimą pateko „normalumo-nenor- 
malumo“ sąvoka. Tai, kas 1992 ar
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1997 metais buvo laikoma konfliktu 
tarp kairės ir dešinės, dabar tapo 
konfliktu tarp „normalios“ ir „nenor
malios“ politikos.

Kas apskritai yra „kairė-dešinė“? 
Kam reikalinga ir ką parodo kairės- 
dešinės skalė? Formaliai tai tėra abst
rakti dvinarė schema, erdvinė metafo
ra, leidžianti sutvarkyti, supaprastinti 
politinę realybę. Ji atspindi svarbiau
sią politinę takoskyrą ir taip suteikia 
pagrindą bei prasmę politinei konku
rencijai, t.y. parodo, dėl ko iš esmės 
vyksta politinė kova.

Tai, kad kairės-dešinės skalė Lie
tuvoje nebeveikia taip gerai, kaip 
anksčiau, jau buvo galima pastebėti 
gerokai prieš Prezidento rinkimus. Vis 
mažiau rinkėjų sugeba atpažinti save 
kairės-dešinės skalėje. Kodėl? Galimi 
du paaiškinimai: arba ta takoskyra, 
kurią išreiškia kairės-dešinės matmuo, 
praranda reikšmę visuomenės akyse, 
arba kairės-dešinės suvokimo turinys 
sparčiai kinta, ir rinkėjai nebesugeba 
jo perprasti.

Kalbant apie kairę ir dešinę Lietu
voje dažnai turimas galvoje vakarie
tiškas šios skalės turinys. Istoriškai 
susiklostė, kad Vakarų Europoje svar
biausias kairės-dešinės skalės kom
ponentas yra ekonominė kairė-deši
nė. t.y. valstybinis rinkos reguliavi
mas (kairė) arba nereguliuojama kapi
talistinė ekonomika (dešinė). Papras
tai į kairės-dešinės ašį taip pat leng
vai integruojama politinė ir vertybinė 
dimensijos, kurias galima sujungti į 
vieną socialinio konservatizmo arba 

socialinio libertarizmo skalę. Tačiau 
Lietuvoje šios dimensijos neatsklei
džia politinio konflikto esmės. Iš 1992 
metų duomenų matyti, kad dvi di
džiausios priešininkės to meto politi
nėje arenoje - Lietuvos demokratinė 
darbo partija (LDDP) ir Tėvynės są
junga (TS/LK) - šioje dvimatėje poli
tinėje erdvėje yra viena šalia kitos, o 
ne priešinguose poliuose. Tai rodo, 
kad Vakaruose dominuojančios poli
tinės konkurencijos dimensijos Lietu
voje nebuvo politiškai reikšmingos. 
2000 metais šios partijos jau daug ge
riau atitinka vakarietišką savo turinį, 
bet vis dėlto jų pozicijos ekonominė
je ir politinėje - vertybinėje ašyje ne
sutampa su įprastine šių partijų kai
rės-dešinės identifikacija.

Kairės-dešinės schema Lietuvoje 
geriausiai atspindi istoriškai svarbiau
sią politinę takoskyrą, kurią apiben
drintai galima pavadinti „prosovieti- 
ne-antisovietine“ skirtimi, apimančia 
požiūrį į sovietinę praeitį ir geopoliti
nę prorusišką arba provakarietišką 
orientaciją. Kadangi šis pasidalijimas 
Lietuvoje yra pereinamojo pobūdžio, 
jo svarba visuomenės akyse nyko, 
todėl nuolat po truputį mažėjo kairės- 
dešinės schemos atpažinimas. Be to, 
socialdemokratų ir liberalų pastango
mis vis didesnę reikšmę Lietuvoje 
įgyja ekonominė kairės-dešinės di
mensija, tačiau net ir 2000 metų rinki
muose antisovietinė-prosovietinė di
mensija vis dar vyrauja.

Kodėl būtent per praėjusius Pre
zidento rinkimus kairės-dešinės sche-
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ma galutinai prarado savo komunika
cinę funkciją? Atrodo, kad šį proce
są itin paspartino Prezidento V.Adam- 
kaus komandos politika, kuria sąmo
ningai siekta „sumaišyti kortas“ - pa
naikinti kairiųjų—dešiniųjų poliarizaci
ją. V. Adamkus ir jo aplinka, ateidami 
su liberaliomis Santaros-Šviesos idė
jomis, siekė pakeisti svarbiausios po
litinės konkurencinės ašies kryptį. 
Tokių bandymų būta jau 1992 metais 
(prisiminkim Lietuvos centro sąjun
gos poziciją). Tačiau akivaizdu, kad 
ši dimensija, nors ideologiškai ir 
pagrįsta, bet Lietuvoje neaktuali. 
1998 m. V. Adamkus laimėjo ne kaip 
Santaros-Šviesos idėjų nešėjas, o 
kaip centro dešinės lietuviška prasme 
atstovas.

Per praėjusius rinkimus V. Adam
kus nesiekė būti lietuviškosios deši
nės atstovu ir nesudarė opozicijos 
kairiajai pusei. Jis norėjo sunaikinti 
kairės-dešinės priešpriešą ir, atitinka
mai susiklosčius aplinkybėms, tai pa
siekė, tačiau tai nėra joks laimėjimas. 
Priešingai, šios transformacijos pa
dariniai Lietuvai, regis, yra gana dra
matiški.

Pirma, akivaizdžiai matomas rezul
tatas - neįprastai žemas rinkėjų akty
vumas Prezidento rinkimuose. Jei rin
kiminė kova išeina iš visuomenei su
prantamos ir aktualios politinės di
mensijos ribų, jei nebėra aišku, dėl ko 
kovoja konkurentai, arba jų pabrėžia
mi skirtumai visuomenei nėra aktua
lūs, mažėja motyvacija balsuoti per 
rinkimus. Be to, rinkėjams sunku ap

sispręsti, nes tradicinė politinė iden
tifikacija nebepadeda suvokti politi
nės realybės.

Antra, pati R. Pakso pergalė yra 
akivaizdus normalaus politinio konflik
to erdvės sugriovimo rezultatas ir at
spindys. Kai ideologinės kandidatų 
pozicijos negali būti išreikštos pa
prasta, bet prasminga ir veiksminga 
politine schema, konkurencinėje ko
voje pradeda galioti kiti kriterijai, ki
tos žaidimo taisyklės. Ima dominuoti 
kandidatų išorinės savybės (senas- 
jaunas, gražus-negražus, aktyvus-pa- 
syvus) ir lemiamą reikšmę įgyja rinki
mų technologijos.

Taigi, jeigu Lietuvos partijoms ne
pavyks performuoti politinio konflik
to dimensijos taip, kad ji būtų ne tik 
ideologiškai prasminga, bet ir aktuali, 
ir sugrąžinti į politiką normalaus kai
rės-dešinės diskurso, demokratija 
Lietuvoje gali negrįžtamai tapti be
prasmių, bet labai pavojingų politinių 
žaidimų arena.

Partinio prieraišumo kaita 
Lietuvoje

Nors seniai pastebėta, kad poko
munistinėse Vidurio ir Rytų Europos 
demokratijose elektoratas yra daug 
mažiau stabilus nei Vakarų Europoje, 
paprastai teigiama, kad partinių siste
mų stabilizacijai reikia laiko, nes rin
kėjai turi išmokti orientuotis politinė
je erdvėje ir susiformuoti savo parti
nę identifikaciją, o tai įmanoma ne
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anksčiau kaip po trejų parlamentinių 
rinkimų. Kitaip tariant, vyravo mintis, 
kad bėgant laikui partijos susiras sa
vo rinkėjus, o rinkėjai - partijas, ir 
partinės sistemos palengva stabilizuo
sis. Deja, sociologinių porinkiminių 
apklausų duomenys Lietuvoje šios hi
potezės nepatvirtina.

Po 1996 meni rinkimų net 66 proc. 
respondentų teigė apsisprendę, už ką 
balsuoti, dar gerokai iki rinkimų, o po 
2000 metų iš anksto apsisprendusiųjų 
sumažėjo iki 48 proc. Atitinkamai pa
daugėjo rinkėjų, apsisprendusių tik 
rinkimų kampanijos metu ar net rinkimų 
dieną. Tai vienas iš rodiklių, kad Lietu
vos gyventojų partinis prieraišumas 
mažėja. Tai, be abejo, atskleidė ir patys 
rinkimų rezultatai, kai net dvi tradicinės 
partijos neperžengė 5 proc. barjero.

Žinoma, galima teigti, kad Lietu
vos rinkėjai vis mažiau geba orien
tuotis politinėje erdvėje iš dalies dėl 
pačių partijų skaldymosi, jungimosi, 
vadovų pasikeitimo ir pan. Tačiau 
įvairūs duomenys leidžia manyti, kad 
šios tendencijos išryškėjo daug anks
čiau nei prieš 2000 metų rinkimus, o 
jų priežastys yra kur kas gilesnės. Jau 
minėjau, kad Lietuvoje nuosekliai ma
žėja rinkėjų, galinčių atpažinti save 
kairės-dešinės skalėje: 1994 m. kai
rės-dešinės schemos atpažinimo lygis 
beveik siekė Vakarų lygį, o 2001 m. 
vos pusė apklaustų rinkėjų sugebėjo 
save identifikuoti šioje skalėje.

Šie duomenys atskleidžia para
doksalią situaciją: kuo daugiau Lietu

vos rinkėjai turi partinės demokra
tijos patirties, tuo mažiau jie geba 
orientuotis politinėje erdvėje ir tuo 
mažiau naudojasi įprastais rinkiminio 
sprendimo kainą taupančiais mecha
nizmais, tokiais kaip partinė identifi
kacija ir kairės-dešinės skalė. Beje, 
bendroji partinio prieraišumo mažėji
mo tendencija būdinga ir Vakarų Eu
ropai: pastaraisiais metais Vakarų po
litologai vis daugiau ir garsiau kalba 
apie partijų krizę ir vadinamąjį „parti
nį nubyrėjimą“ (partisan dealign
ment), partinės demokratijos transfor
maciją į žiniasklaidos demokratiją 
(media democracy) ir pan. Nors Va
karų ir pokomunistinės Europos par
tinių sistemų formavimosi raida yra 
labai skirtinga, tačiau, kaip teigia 
V. Radžvilas, panašios partinės de
mokratijos erozijos tendencijos skati
na lyginti šias visuomenes ir ieško
ti bendrų tas erozijas aiškinančių 
veiksnių.

Nagrinėjant, kodėl iki šiol Vakarų 
Europos šalių elektoratas buvo san
tykinai labai stabilus, sutariama, kad 
pagrindinė tokio stabilumo priežastis 
yra partinių sistemų susiformavimas 
gilių socialinių lūžių arba takoskyrų 
(angį, cleavages) pagrindu. Norint 
įvertinti pokomunistinių demokratijų 
elektorato stabilizacijos perspektyvas, 
reikia išsiaiškinti, kokie socialiniai skir
tumai vadintini socialiniais lūžiais ir 
kiek šis partinės sistemos formavimosi 
modelis taikytinas pokomunistinėms 
demokratijoms.
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Socialinio lūžio samprata

Kai kurie autoriai lūžio sąvoką 
vartoja kaip socialinio pasidalijimo 
sinonimą, tačiau, anot Bartolini ir 
Mair, norint, kad ši sąvoką turėtų 
autonomišką teorinę vertę ir aiškina
mąją galią, lūžio apibrėžimas turi ap
imti tris elementus: 1) empirinį, kuris 
nurodo sociodemografmį grupės api
brėžtumą ir bendrus interesus; 2) 
normatyvinį, t.y. vertybines orientaci
jas, suteikiančias kolektyvinio tapatu
mo pojūtį ir su juo susijusių emoci
nių reakcijų intensyvumą; 3) organi
zacinį, t.y organizacijas (partijas, so
cialinius judėjimas, profsąjungas), 
sukuriančias socialinius ir politinius 
tarpusavio ryšius. Pagal šį požiūrį, 
socialiniai lūžiai yra gilių istorinių 
procesų rezultatas, o ne šiandienos 
socialinio susiskaidymo, ekonominių 
interesų ar požiūrio į specifines pro
blemas atspindys.

Daugelis Vakarų politologų teig
tų, kad toks griežtas lūžio apibrėži
mas nepritaikomas Vidurio ir Rytų 
Europos demokratijoms dėl komunis
tinio režimo laikais „išlygintos“ vi
suomenės, organizacinių tarpusavio 
ryšių silpnumo ir kitų priežasčių. Ta
čiau teigti, kad demokratinių partinių 
sistemų kūrimosi išvakarėse socialis
tinės visuomenės buvo vienalytės ir 
neorganizuotos, nėra visai teisinga. 
Galima rasti nemažai įrodymų, kad 
vadinamasis ekskomunistinis-antiko- 
munistinis konfliktas Lietuvoje ir 

daugelyje kitų Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių daugiau ar mažiau ati
tiko visus tris lūžio komponentus ir 
galėjo būti partines sistemas stabili
zuojantis pagrindas.

Ekskomunistinio-antikomu- 
nistinio lūžio elementai

Nors sovietinė modernizacija Lie
tuvoje sunaikino tradicines socialines 
klases, sovietiniu laikotarpiu Lietuvo
je galima išskirti mažiausiai dvi socia
lines grupes. Pirmąją - privilegijuotą
ją- grupę sudarė buvusi nomenklatūra, 
taip pat vidurinė klasė - tarnautojai, 
paslaugų sektoriaus darbuotojai, ne
maža dalis sekuliarizuotos inteligenti
jos ir intelektualų, dažnai kilusių iš 
samdinių ar kitų vargingiausių sluoks
nių. Jai priskirtina naujoji darbininkų ir 
kolūkiečių klasė. Šiai grupei būdingas 
teigiamas komunistinės modernizaci
jos ir apskritai socialistinės praeities 
vertinimas, didesnis ar mažesnis socia
listinių vertybių įsisavinimas, sugebė
jimas pasinaudoti sovietine sistema 
asmeninių interesų labui.

Antrąją - neprivilegijuotąją - gru
pę sudarė dvi skirtingos sudedamo
sios dalys:

1) „tradicinė visuomenė“, t.y. bu
vę stambūs ir vidutiniai ūkininkai, la
biausiai nukentėję nuo sovietinės mo
dernizacijos, prieškarinis elitas, taip 
pat sovietinės modernizacijos mažai 
paveikti, religingi valstiečiai, ir 2) „li-
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beralioji“ visuomenė - naujieji intelek
tualai ir kai kurių profesijų specialistai, 
labiausiai varžomi sovietinės sistemos. 
Abi šias dalis vienija neigiamas nusi
teikimas sovietinio režimo atžvilgiu ir 
bendras interesas pakeisti sistemą.

Šis socialinis vertybinis pasidali
jimas turėjo ir organizacinį pagrindą: 
komunistų partiją, iš vienos pusės, ir 
Katalikų Bažnyčią, vėliau Sąjūdį - iš 
kitos. Dar 1989 m. Lietuvos komunis
tų partija turėjo apie 200 tūkst. narių, 
o Sąjūdis, įvairiais apskaičiavimais, - 
apie 180 tūkst. narių. Šie organizaci
niai resursai vėliau labai pasitarnavo 
partijų skyrių kūrimui. Tai akivaizdžiai 
parodo partijų narių skaičiaus duome
nys: partijos, kurių narių skaičius 
1993-2001 m. viršijo 10 tūkstančių ri
bą, Lietuvoje buvo LDDP (dabar 
LSDP), TS(LK) ir LKDP.

Trys Lietuvos profesinių sąjungų 
centrai - Lietuvos profsąjungų konfe
deracija, Lietuvos profesinė sąjunga 
„Solidarumas“ (buvusi Darbininkų są
junga) ir Lietuvos darbo federacija - 
savo kilme, ideologija arba ryšiais su 
partijomis taip pat puikiai atspindi šią 
socialinių lūžių struktūrą (žr. lentelę).

„Partinis nubyrėjimas“?..

Ekskomunistinį-antikomunistinį 
socialinį lūžį sėkmingai išnaudojo pa
grindinės Lietuvos partijos ir, galima 
teigti, iki pat 2000 metų Seimo rinki
mų sudarė struktūrinį Lietuvos parti
nės sistemos pagrindą. Tačiau spar
čiai keičiantis Lietuvos socialinei 
struktūrai jis ima prarasti savo empi
rinį socioekonominį elementą. Abi 
skirtingose ekskomunistinio-antiko- 
munistinio lūžio pusėse esančios sto
vyklos komunizmo žlugimo išvakarė
se nebuvo vienalytės pradinio kapi
talo (įskaitant žmogiškąjį ir socialinį 
kapitalą) atžvilgiu, todėl dalis gyven
tojų abiejose grupėse objektyviai lai
mėjo dėl perėjimo nuo komandinės 
prie rinkos ekonomikos, o dalis pra
laimėjo. Sociologiniai duomenys rodo, 
kad dabartinės valdymo sistemos ir 
ekonominės situacijos vertinimas iki 
šiol labai priklauso nuo respondento 
politinių pažiūrų, nesvarbu, kokia bū
tų jo paties ekonominė situacija. Aki
vaizdu, kad ekskomunistinės ir anti
komunistinės grupių socioekonomi- 
niai interesai nebėra vieningi.

Profesinių sąjungų centrai Lietuvoje
Pavadinimas Kilmė'idcologija Narių skaičius Ryšiai su politinėmis 

partijomis

Lietuvos 
profsąjungų 
konfederacija

Sovietinės 
profsąjungos/ 
socialdemokratinė

120 000 LDDP. LSDP

Lietuvos profesinė 
sąjunga „Solidarumas“

Ryšiai su Sąjūdžiu 52 000 TS(LK)

Lietuvos darbo 
federacija

Krikščioniškoji 20 000 LKDP
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Vertybiniu ideologiniu požiūriu 
ekskomunistinis-antikomunistinis lū
žis taip pat turi tendenciją silpti. Nors 
šiam konfliktui buvo suteikiamos vis 
naujos dimensijos, pradedant nepri
klausomybės ir reformų spartos klau
simu, baigiant geopolitinės orientaci
jos ir karinių išlaidų dydžio problemo
mis, visos jos daugiau ar mažiau yra 
pereinamojo pobūdžio. Galiausiai or
ganizacinis ekskomunistinio-antiko- 
munistinio lūžio elementas, subyrėjus 
Sąjūdžiui ir radikaliai sumažėjus LKP 
narių skaičiui, iš pat pradžių buvo per 
menkas, kad galėtų visuomenėje įtvir
tinti partinę sistemą silpstant norma
tyviniam ir ekonominiam konfliktui.

Taigi galime daryti išvadą, kad bu
vusi gana uždara Lietuvos rinkiminė 
rinka, silpstant ją struktūruojančiai 
socialinei takoskyrai, vis labiau atsi
veria laisvai partinei konkurencijai. 
Kaip tik tokias tendencijas rodo rin
kėjų apklausų duomenys. Pavyzdžiui, 
2001 metų Baltijos barometro apklau
sos duomenimis, tik apie 26 proc. rin
kėjų jautėsi esą įsitikinę arba nelabai 
įsitikinę kokios nors partijos rėmėjai. 
Pagal 2000 metų porinkiminės apklau
sos duomenis, apie 30 proc. respon
dentų teigė nuolat balsuojantys už 
tą pačią partiją. Tai reiškia, kad apie 
70 proc. Lietuvos elektorato yra par
tinio prieraišumo neturintys „laisvi“ 
rinkėjai, kuriuos lengvai gali suvilioti 
naujos partijos ir kurie daug greičiau 
pasiduoda rinkiminei propagandai.

Tiesa, įvairių partijų rinkėjų partinė 
ištikimybė gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, 

konservatoriai skelbia turį bene dau
giausia ištikimų šalininkų. Tarp kon
servatorių rinkėjų net 42 proc. save lai
ko partijos šalininkais ir net 69 proc. už 
TS(LK) balsavusių per 2000 metų rin
kimus teigia buvę seniai apsisprendę. 
Bet tai kaip tik tada ir buvo TS(LK) 
pralaimėjimo priežastis: tuo metu, kai 
kitos partijos apie 70 proc. rinkėjų pri
siviliojo iš neapsisprendusiujų, kon
servatoriai išlaikė tik pačių ištikimiau
sių šalininkų paramą. Apytiksliais ap
skaičiavimais, jei per kitus rinkimus 
rinkėjų aktyvumas būtų panašus į 2000 
metų, Tėvynės sąjunga, mobilizavusi 
vien tik savo lojaliausius rėmėjus, ga
lėtų tikėtis maždaug 3,5 proc. visų rin
kėjų balsų.

Kaip šioje vis mažiau suvaržytoje 
rinkėjų rinkoje elgtis tradicinėms Lie
tuvos dešiniosioms partijoms? Visų 
pirma silpstančią socialinę takoskyrą, 
kaip rodo nesenas Vengrijos pavyz
dys, įmanoma atgaivinti. Kairės-deši- 
nės skirtis, atspindinti ekskomunisti- 
nį-antikomunistinį lūžį, turėtų būti ne 
naikinama ar radikaliai keičiama, bet 
kūrybiškai papildyta naujomis aktua
liomis dimensijomis. (A. Kubiliaus 
bandymas išvesti takoskyrą tarp no
menklatūrinės, populistinės, autorita
rinės kairės ir pažangios, lanksčios, 
demokratiškos dešinės gali būti sėk
mingas tokios strategijos pavyzdys.)

Kita vertus, nenorėdamos likti „di
džiosios politikos“ užribyje, tradicinės 
partijos turėtų stengtis neatsilikti nuo 
politikos naujokių ir viešųjų ryšių 
technologijų srityje. Panaudodamos
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turimą struktūrą ir naujas technologi
jas, šios partijos galėtų aktyvinti tie
sioginius ryšius su rinkėjais, apeida- 
mos žiniasklaidą.

Žinoma, mažėjanti partijų narystė 
Vakarų Europoje akivaizdžiai rodo, 
kad šiandieninėje postindustrinėje vi
suomenėje masinės hierarchiškai orga
nizuotos partijos su milijonine narys
te jau yra atgyvena, tačiau tai nereiš

kia, kad partijos negali ieškoti naujų 
ryšio su rinkėjais būdų. Pavyzdžiui, 
neįpareigojanti, bet mobilizuojanti ir 
informuojanti elektroninė partijų na
rystė, naujienų grupės, internetiniai 
diskusijų forumai gali suteikti daug 
galimybių ne tik mobilizuoti išsklidu- 
sį miestietiškąjį dešiniųjų elektoratą, 
bet ir pritraukti naujus rinkėjus, ypač 
jaunimą.

Mariaus Zavadskio piešinys
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Pasaulis, 
kuriame gyvename

Antanas Saulaitis, SJ

Apie sąžinę

Ne tiek daug surasime sąvokų, bū
dingų visoms kultūroms ir visoms kal
boms. Vienas iš tokių žodžių yra sąži
nė, ir tai reiškia, kad ši sąvoka priklau
so bendražmogiškųjų dalykų grupei, 
kad jos ugdymas priklauso ne tik nuo 
šeimos, aplinkos, bet ir nuo Dievo ry
šio su konkrečiu žmogumi. Žmonės, 
kurie, anot Vydūno, yra sau žmonės, 
visą gyvenimą paiso sąžinės. O kiti to 
daryti nepajėgia, ir juose pamažu silps
ta sąžinės balsas, jis susimaišo su dau
gybe kitų balsų, viliojančių, gundan
čių, įsakinėjančių. Žmogus atsiduria 
moralinėje aklavietėje, ir sakoma, kad 
jis išplauna savo sąžinę.

Sąžinei, kuri yra labai asmeniškas 
dalykas, kaip ir visiems kitiems indi
vidualiems dalykams, reikalinga tam 
tikra atrama. Tą atramą privalo turėti 
žmogus, kad su jos pagalba galėtų 
pasverti savo įsitikinimus, išbandyti, 
kaip jie veikia, surasti tinkamiausią ke
lią savo sąžinei. Kalbame apie krikš
čionišką sąžinę, kai milijonai individu
alių sąžinių išpažįsta bendras verty
bes šalia to, kas yra labai asmeniška. 

Krikščioniškosios vertybės žmogui 
įdiegiamos vaikystėje, įtvirtinamos 
jaunystėje, žmogus jas prisiima drau
ge su tikėjimu. Bet reikia, kaip minė
jau, atramos, nes pats vienas žmogus 
retai ištveria gyvenimo išbandymus. 
Ta atrama gali būti bendruomenė, ku
rioje žmogus nejaus vienišumo, patik
rins savo sąžinę, principus ir savo iš
siugdytas vertybes.

Sakyčiau, kad pagal sąžinę žmo
nes galima skirstyti į kelias grupes. 
Vieni nuo gimimo iki grabo lentos lie
ka ištikimi savo principams ir savo 
sąžinei, niekad nepasiduoda naudos 
ar kitokiems troškimams, kad ir kokia 
būtųjų profesija ar einamos pareigos. 
Tai sąžinės ištikimieji. Kiti, auklėti pa
gal sovietinius postulatus ir turėję ar 
norėję prisitaikyti prie sistemos, daryti 
karjerą, buvo priversti eiti prieš savo 
sąžinę. Dabar, kai jau nėra ideologi
nės ar kitokios prievartos, jiems sun
ku pasidaryti vėl ištikimiems savo są
žinei, t.y. surankioti savo sąžinės li
kučius ir juos suklijuoti į vieną. Už
augo karta, kuri nelankė sovietinių 
mokyklų, kuriai nedarė įtakos komu
nistinė ideologija. Ta karta jau turi pa-
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lyginti tvarkingą sąžinę, nepaisant to, 
ar krikščioniškosios vertybės jai įskie
pytos, ar ne. Ji jau gerai jaučia, kas 
sąžininga, o kas ne. Yra dar viena 
grupė - patys jauniausi, kuriems da
bartinis pasaulis atsivėrė visa savo 
pilnatve, jie gali ką nori skaityti, gir
dėti ir kalbėti. Tai jau visai kitas pa
saulis, kuriame auga laisvas žmogus.

Apie melą ir padorumą

Kai žmogus neišmoksta kritiškai 
vertinti to, kas jį supa, ką jis mato, 
girdi, skaito, tada jam galima įteigti, 
kad melas yra tiesa. Šį teiginį gali 
pailiustruoti reklama, nes ji ir tikrovė 
nėra ta pati realybė. Reklamos prikal
bintas žmogus perka tai, kas jam ne
reikalinga ar net nenaudinga. Rekla
miniais triukais būna paremtas ir po
litikų atėjimas į valdžią. Taip yra vi
same pasaulyje, išskyrus sovietinę 
sistemą, kurioje viskas buvo pagrįsta 
melu. Sovietinis žmogus negalėjo pa
sirinkti tarp melo ir tiesos, o laisvas 
pasaulis gali rinktis, nors ir jame klesti 
melas. Stengiamasi, kad bent jau 
krikščioniškoje aplinkoje būtų kuo 
mažiau melo. Vienas iš jaunimo auk
lėtojų uždavinių - išmokyti mokslei
vius ir studentus kritiškai mąstyti ir 
kritiškai vertinti reiškinius bei faktus, 
aklai nepriimti to, kas yra teigiama, o 
ištirti, kodėl ir kaip vyksta ar reiškia
si tai, kas mums pateikiama kaip tie
sa. Tik taip galima nepasiklysti infor
macijos ir visokių poveikių gausoje.

Lietuvos visuomenė dar nemoka ana
lizuoti, nėra pajėgi kritiškai mąstyti, 
ir tai yra viena iš mūsų bėdų.

Gyvename kompiuterių amžiuje, 
kompiuteris yra kontroliuojama tikro
vė. tarsi žaidimas, kai žinai, kaip jis 
baigsis. O gyvenimas yra toks ^žaidi
mas“, kurio tąsa ar baigtis nėra aiški. 
Todėl auklėtojai yra susirūpinę, kad 
jaunuoliai, augantys kompiuterinių žai
dimų eroje, netaptų riboto pasaulio 
vartotojais, kuriems už kompiuterio 
monitoriaus pasaulis neegzistuoja. 
Taigi yra gyvenimo tikrovė ir kompiu
terio, arba virtualioji, tikrovė. Norėda
mas jas atskirti, privalai išmokti kritiš
kai mąstyti. Klaipėdos krikščioniško
sios kolegijos dėstytojai sako, kad pir
mutinis jų uždavinys ir yra išmokyti 
savo studentus kritiškai mąstyti. Vaka
rų pasaulyje kritiško mąstymo moko
ma per literatūrą, istoriją, kritiškas mąs
tymas yra neatskiriama bendro žmo
gaus lavinimo ir auklėjimo dalis.

Man susidarė įspūdis, kad sovie
tinėje sistemoje ir elgesio normoms, ir 
visiems darbams buvo taikomas vie
nas matas, arba vienas būdas. Tą bū
dą yra gerai įsisavinę ir dabartinės 
nepriklausomos Lietuvos biurokratai. 
Kaip anksčiau reikėdavo dokumente 
aštuonių parašų ir antspaudų, taip 
reikia ir dabar. Dėl kokio nors menko 
valdininkėlio parašo žmogus turi sto
vėti ilgiausią eilę. Stovėti kaip prašy
tojas pašte, savivaldybėje, ministeri
joje ar kitoje žinyboje ir jaustis taip, 
lyg jis tarnautų tiems, kurie privalo jį 
aptarnauti. Kaip biurokratizmo simbo-
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lis man yra tie valdininkai, kurie tvar
ko žemės grąžinimą, apskrityse ar sa
vivaldybėse. Jie turėtų džiaugtis, kad 
dabar esame laisvi ir kad galima sa
vininkams sugrąžinti jų tėviškes, jų 
tėvų ir senelių žemes. Bet taip nėra. 
Atvirkščiai, tuos grąžinimo dalykus 
tvarkantys įsivaizduoja esą savinin
kai, galintys daryti, ką nori: atiduoti 
arba neatiduoti. Taip pykinami žmo
nės, skatinama korupcija.

Seime sėdi išrinktieji, kurie gal yra 
geri verslininkai, bet prasti valstybi
ninkai, jie neturi valstybės kaip poli
tinio vieneto pajautimo. Neturi atsa
komybės nei už savo rinkėjus, nei už 
valstybę. Kad atsirastų tas valstybin
gumo pajautimas ir atsakomybė, rei
kia tam tikro pilietinio-visuomeninio 
ugdymo. Gal būsimi Seimo nariai ar 
atsakingi savivaldybių pareigūnai 
prieš tokias atsakingas pareigas pir
miausia turėtų baigti pilietinio-valsty- 
binio ugdymo kursus. Be abejo, ir 
Seime, ir savivaldybėse ar apskrityse 
yra puikių žmonių, bet jie kol kas dar 
tebėra išimtis, o ne taisyklė. Lietuva 
vis dar veikia kaip kokia apskritis, o 
ne kaip valstybė.

Apie moralinį autoritetą

Nedrįsčiau teigti, kad visi Lietu
vos žmonės turi kokį nors vieną mo
ralinį autoritetą. Yra daug anoniminių 
autoritetų, kurie patylomis darbuoja
si ir yra jaunimui pavyzdys, kaip būti 
darbščiam, kaip padėti kitiems ar at

kakliai siekti mokslo. Manau, kad dar 
iš priespaudos laikų moralinis autori
tetas Lietuvoje buvo kardinolas V. 
Sladkevičius. Iki šių dienų čekams 
moralinis autoritetas yra V. Havelas, 
buvęs jų prezidentas.

Matome, kaip kas savaitę keičiasi 
politikų reitingai, kaip vieni vardai iš
nyksta, o iškyla kiti. Patiklūs žmonės 
gal mano, kad tie reitinguojami vardai 
irgi yra autoritetai. Tačiau reitingus 
galima palyginti su reklama, kuri pri
lygsta bulvarinio laikraščio statusui.

Ko reikia asmenybei, kad ji išlik
tų autoritetas nepaisant reklamos 
šuolių, žiniasklaidos simpatijų ar kri
tikos, politikų manipuliacijų? Toks 
žmogus turėtų būti ištikimas sau ir 
laikytis tos krypties, kuria užsibrėžė 
eiti nepaisydamas, ar karjera bus sėk
minga, ar užsibrėžtas tikslas nepa
kenks jo sėkmei. Toks žmogus neturi 
leistis stumdomas nei manipuliuoja
mas. neturi ieškoti sau naudos ir lip
ti ant galvos kitam.

Mums reikia turėti vilties, kad at
siras žmonių, kurie subręs kaip vals
tybininkai: arba baigs studijas užsie
nyje, arba čia pat įgis patirties, o gal 
koks stebuklas įvyks ir jie supras, kad 
Lietuva yra valstybė su 3,5 milijono 
gyventojų, turinti dar vieną milijoną už 
šalies ribų, kad Europos Sąjunga ir 
NATO yra ne žaidimas, o rimtas vals
tybinis reikalas. Tokių supratingų žmo
nių vis daugėja. Į valdžią ateina daug 
gerti žmonių, o mažėja tokių, kurie ma
nipuliuoja kitais arba kurie atsilikę nuo 
gyvenimo ir mąsto sovietmečio sąvo-
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komis. Tokiems Lietuva vis dar atro
do kaip savas dvaras, o ne kaip mo
derni valstybė, jie tebegyvena sovie
tinio feodalizmo nuotaikomis.

Kol kas padorieji dar nedrįsta ar 
nenori užimti atsakingų pareigų, lįsti 
į tą maišatį, kurioje skęsta mūsų vals
tybė. Jie ramiai dirba savo darbą, 

auklėja savo vaikus, pozityviai veikia 
savo aplinką. Lietuvoje yra vietų - 
rajonų centrų ar kaimo vietovių, kur 
puikiai bendradarbiauja Bažnyčia ir 
valstybė, kur bendruomenės turi au
toritetą. Tad jokiu būdu nereikia nu
siminti. Jeigu pasiduosi nusiminimui, 
laimės blogis.

Vilniaus verbos laukia Velykų... Antano Petrausko nuotrauka

Vienas iš jaunimo auklėtojų uždavinių - 
IŠMOKYTI MOKSLEIVIUS IR STUDENTUS KRITIŠKAI MĄSTYTI 

IR KRITIŠKAI VERTINTI REIŠKINIUS BEI FAKTUS.

Antanas Saulaitis, SJ
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Antanas Valionis: 
tikiu mūsų demokratijos 

pajėgumu

„Į laisvę" pokalbis su Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalą ministru

Antanu Valioniu

„Į laisvę“. Netrukus turi būti pa
sirašytos dvi svarbiausios šiame Lie
tuvos gyvenimo etape sutartys - su 
ES ir NATO, kurios ilgam laikui tu
rėtą garantuoti Lietuvai, kaip nepri
klausomai valstybei, saugumą ir ge
rovę. Iki šią Lietuvai lemtingą įvy
kių prezidentinė krizė mūsą šalyje 
tikriausiai dar nepasibaigs. Kaip tai 
atrodys sutarčių pasirašymo aki
vaizdoje?

Antanas Valionis. Pirmiausia no
riu patikslinti klausimą. Sutarčių pasi
rašyti jau nereikės, nes pernai balan
džio mėnesį Atėnuose pasirašėme to

kią sutartį dėl narystės Europos Są
jungoje. Ją ratifikavo visos valstybės 
narės, ir nuo gegužės pirmos dienos 
Lietuva jau tampa ES nare. Panaši 
procedūra buvo atliekama ir dėl na
rystės NATO. Aljanso valstybės pa
sirašė mūsų prisijungimo protokolus, 
paskui sutartį ratifikavo savo parla
mentuose. Po to NATO generalinis 
sekretorius mums atsiuntė laišką, 
kviesdamas mūsų Seimą šią sutartį ra
tifikuoti. Neseniai Seime ją ratifikavo
me, kovo 29 d. ji buvo deponuota 
JAV ir tada procedūra jau baigta. Ba
landžio 2 d. Lietuvos vėliava kartu su
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kitų valstybių - NATO narių - vėlia
vomis keliama prie NATO būstinės 
Briuselyje, mes dalyvaujame pirmaja
me NATO tarybos posėdyje jau kaip 
pilnateisiai Aljanso nariai.

Tad jokių problemų, susijusių su 
narystės faktu, neturi būti. Problemų 
gali būti su mūsų narystės kokybe. 
Jeigu paaiškėtų kokie nors neskaid- 
rumai ar neatidus mūsų darbas su 
NATO konfidencialia informacija, 
mums būtų apribotas priėjimas prie 
tokios informacijos. Iki šiol visą laiką 
buvom regiono lyderiai. Tačiau atsi
dūrę situacijoje, kokią dabar turime, 
t. y. prezidentinę krizę, negalėsim re
alizuoti kai kurių savo idėjų. Antra 
vertus, mes drąsiai ėmėm kelti savas 
negeroves, taigi demonstruojant, kad 
demokratija pas mus veikia. Ir jeigu 
tvarkingai ir iki galo demokratiškai at
sakysim sau į visus mums iškilusius 
klausimus, būsim pavyzdys kitiems. Iš 
krizės išbrisim stiprūs, stipresni negu 
buvom iki šiol. Tada mūsų partneriai 
į mus žiūrės su pagarba, ir galėsim 
greitai atkurti savo įvaizdį. Juk mūsų 
Vyriausybė dirba stabiliai (turime per 
atgimusios Lietuvos laikotarpį ilgiau
siai dirbančią Vyriausybę), politiniai ir 
ekonominiai Lietuvos rodikliai yra 
puikūs, o korupcijai paskelbėme karą, 
mėgindami išsiaiškinti nusižengimus 
įstatymui.

Kas būtų, jei tektų gyventi su 
Prezidentu, kuriam Konstitucinis Teis
mas pareiškė, kad jis pažeidė Konsti
tuciją ir Prezidento priesaiką? Tačiau 

mūsų diplomatai turi numatyti visus 
variantus - nuo geriausių iki blogiau
sių. Ir siekti geriausių. Tikiu mūsų de
mokratijos pajėgumu, manau, kad sa
vo partneriams Europoje galėsim drą
siai žiūrėti į akis.

„Į laisvę“. Atstovavimo mūsų ša
liai pasaulyje prasme Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija šiuo metu yra 
tarsi maža, bet realiai veikianti pre
zidentūra. Kokios programinės URM 
veiklos gairės numatytos artimiau
siam laikotarpiui"!

Antanas Valionis.Visos mūsų ins
titucijos funkcionuoja normaliai. Mi
nistras pirmininkas kovo pabaigoje 
susitiko su Baltijos ir Skandinavijos 
valstybių premjerais, vėliau vyksta į 
Europos Sąjungos viršūnių susitiki
mą, po to - į JAV dalyvauti sutarties 
deponavimo iškilmėse. Seimo pirmi
ninkas su verslininkų delegacija ke
liauja į Japoniją. Aš neseniai buvau 
JAV, nuolat dalyvauju Europos Sąjun
gos oficialiuose renginiuose. O Pre
zidento institucija, vaizdžiai tariant, 
Lietuvos politikos sunkioji artilerija, 
kuriai pastaruoju metu iškelta daug 
klausimų, deja, nefunkcionuoja. Ne
paisant to, visas mūsų užsienio poli
tikos grafikas vykdomas, Europos Są
jungos renginiai vyks pagal numaty
tą tvarkaraštį, NATO mūsų oro erd
vę pradeda saugoti tuoj pat po su
tarties deponavimo. Tik Lietuvos na
rystės praktika - pirmieji mėnesiai ir 
metai - parodys, kaip realiai esam pa
siruošę narystei.
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Romanas Prodis savo kalboje Lie
tuvą mini kaip vieną geriausiai pasi
ruošusių narystei; Lietuva taip pat 
vertinama ir Europos Sąjungos atas
kaitose. Esam stipriausiųjų trejetuke, 
drauge su Malta ir Slovėnija. Kaip bus 
iš tikrųjų, pamatysime pradėję dirbti.

Lietuva užsienio politikos srityje 
yra aiškiai apsisprendusi: mes nesiruo
šiam būti tik pasyvūs stebėtojai. Lie
tuvos užsienio politikos bruožas - ak
tyvumas plečiant demokratiją ir laisvo
sios rinkos ekonomiką į Rytus. Tai la
biausiai atitinka mūsų interesus. Sau
gumas ir kylanti gerovė už mūsų sie
nų didina ir Lietuvos saugumą.

Rytų kaimynų atžvilgiu Lietuva turi 
skaudų genetinį patyrimą, bet reikia 
žiūrėti į priekį. Jeigu per keturiolika me
tų, kol nepriklausėm nei Europos Są
jungai, nei NATO, sugebėjom manev
ruoti ir normaliai derėtis su Rusija, tai 
tuo didesnė sėkmė turi lydėti dabar, 
kai esam tų organizacijų nariai. Kiek
vienas, kuris bandys kelti grėsmę 
mums, automatiškai ją kels visoms 
NATO narėms ir gali sulaukti atsako iš 
visų dvidešimt šešių NATO valstybių.

Aš nekalbu apie kokio nors kari
nio konflikto grėsmę. NATO buvimas 
leido išvengti karinių konfliktų žemy
ne jau 55 metus (šiemet minimos šios 
datos sukaktuvės). Tikimės, kad taip 
bus ir toliau. Rusijos galimybės yra 
didelės, bet tik tos Rusijos, kuri nori 
demokratiškai ir lygiateisiškai bendra
darbiauti. Teks nusivilti tai Rusijai (o 
tokių yra ir tarp jos politikų), kuri tu

ri imperinių tendencijų, apgailestauja 
dėl prarastų žemių ir t.t. Tačiau oficia
lioji Rusijos politika yra mūsų suve
renumo gerbimo politika.

NATO ir Rusijos partnerystės ta
ryboje požiūris į NATO irgi keičiasi, 
nors ne taip greit, kaip norėtume. 
Žmonių sąmonėje buvo įkaltas stere
otipas, kad NATO yra agresorius. 
Mūsų santykiai su Rusija yra orūs. 
Mes vieninteliai sugebėjom normaliai 
ir, visų nuostabai, sklandžiai per ke
lis mėnesius organizuoti Rusijos trau
kinių tranzitą per Lietuvą į Kalining
radą. Derybos buvo labai sunkios, bet 
sėkmingos. Rusiją mes pažįstam ge
riau negu mūsų Vakarų partneriai.

Po Sovietų Sąjungos griuvimo vi
sos posovietinės valstybės - Baltijos 
šalys, Gruzija, Armėnija, Moldova, Uk
raina, Baltarusija - buvom tame pačia
me lygmenyje, pradėjom nuo to paties. 
Aišku, du tarpukario dešimtmečiai Bal
tijos šalims suteikė pranašumo valsty
bingumo patyrimo prasme. Šiandien 
tarp mūsų ir anų, aukščiau išvardytų 
valstybių, yra praraja - ir gyvenimo ly
gio, ir demokratijos brandos aspektu. 
Tad mūsų pareiga - padėti joms įsisa
vinti mūsų patyrimą.

Psichologiškai reikia pratintis, kad 
naujos mūsų kaimynės yra Šiaurės 
Afrikos valstybės, nes su jomis lie
čiasi pietinė Europos Sąjungos siena. 
Reikia pratintis pasaulį pajausti dides
nį. Tačiau geriausi Europos Sąjungos 
ekspertai mes būsim Rytuose - ir 
prekybos galimybių, ir kitokio bendra-

Į LAISVĘ • balandis /2004 33

35



Krašto pulsas

darbiavimo srityje. Prieš savo Vakarų 
partnerius, kuriems Rusija yra nauji 
kaimynai, mes turim pranašumą kaip 
seni kaimynai, gerai pažįstantys rusų 
mentalitetą, mokantys su jais susikal
bėti. Jei tuo nesigirsim, o dirbsim, tai 
pelnysim autoritetą, būsim naudingi 
Europai kaip ekspertai.

„Į laisvę“. Viešosios diplomatijos 
sėkmę, matyt, lemia diplomatų asme
ninės savybės ir pasirengimas dar
bui. Negirdėti, kad turėtume labai 
gabių ir patriotiškai nusiteikusių di
plomatų. kurie kitose valstybėse nuo
sekliai rūpintųsi Lietuvos įvaizdžio 
kūrimu ir gerinimu per kultūrą ar ki
tas mūsų gyvenimo sritis. O gal tai 
klaidingas vaizdas? Gal diplomatai 
dirba tyliai, bet ryžtingai ir kruopš
čiai? Prašytume pakomentuoti mūsų 
viešosios diplomatijos padėtį.

Antanas Valionis. Aš manau, kad 
propaguoti tokią valstybę, kuri kalba 
pati už save, yra lengviausia. Dinamiš
ka ir energinga pastarųjų kelerių me
tų Lietuva greit atsidūrė pagrindinių 
Vakarų dienraščių ir savaitraščių pus
lapiuose. Tai lėmė eksporto į Vakarų 
šalis augimas, ekonomikos dinamika. 
Tai rodo, kad čia dirba energingi 
žmonės, kurie, nelaukdami narystės 
ES, rūpinasi savo valstybės prestižu, 
vystydami ekonomiką ir kultūrą.

Atsimenu 1994—1995 metus ir ma
tau didelį skirtumą. Anuomet mūsų 
aukščiausios klasės menininkai - mu
zikantai, dailininkai - dirbdavo užsie
nyje, gaudami po kelis dolerius hono

raro. Atstovybės iš savo menkų iš
teklių juos šelpdavo. O šiandien tie 
patys atlikėjai jau turi savo gastrolių 
planus keleriems metams į priekį, jie 
visur laukiami ir gerbiami. Tai yra nor
malu. nes mes pradedam funkcionuoti 
toje sistemoje, į kurią atkakliai ėjome.

O profesionalus Lietuvos įvaizdžio 
formavimas per viešąją diplomatiją, 
per garbės konsulus, kurie nebūtinai 
yra lietuviai, o parenkami iš žmonių, 
besidominčių Lietuva, vis dar proble
miškas dalykas. Garbės konsulai daug 
nuveikia, organizuodami įvairius ren
ginius. Bet lauktume sistemingo įvai
rių Lietuvos žinybų dėmesio ir planin
go darbo ta kryptimi. Reikia pasiekti, 
kad būtų suformuota nuosekli ilgalai
kė programa, kurią koordinuotų atitin
kamos institucijos.

Kultūra yra platesnė sąvoka negu 
dvasinė žmogaus gyvenimo sfera. Ji 
apima ir bendravimo, ir ekonomikos ar 
politikos sritis, nes joms irgi reikalin
gi kultūringi tarpusavio santykiai. Kad 
ir kaip būtų paradoksalu, bet vienu 
metu, pavyzdžiui, Ispanijoje vienokį 
Lietuvos įvaizdį kuria mūsų meninin
kai, kitokį - mūsų nusikaltėliai.

Dabartinės Lietuvos diplomatija 
išaugo tuščioje vietoje prieš 12-13 
metų, kai po Maskvos pučo pradėjom 
steigti pirmąsias atstovybes. Mūsų 
ambasadoriai buvo ir tebėra jauniau
si Europoje, jie subrendo per tuos 
keliolika metų. Prisimenam skeptišką 
Vakarų diplomatų žvilgsnį, kai jauni 
mūsų derybininkai susėsdavo prie de-
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rybų stalo, Bet, kai pradėdavom de
rėtis, tas skepsis greit virsdavo nuo
staba. Laimėjo jaunystė, energija, su
gebėjimas greit absorbuoti kitų paty
rimą. Šiuo metu esam sukaupę inte
lektualinį potencialą daugiau kaip 50 
ambasadų ir generalinių konsulatų. 
Turime apie 400 išsilavinusių, po ke
lias užsienio kalbas mokančių žmonių. 
Sukūrėm potencialą, kurio nereikia gė
dytis, mūsų aparatą sudaro daugiau 
kaip 800 darbuotojų.

„Į laisvę“. Ar galėtumėte išskir
ti, paminėti pačius ryškiausius, kū
rybiškiausius, aktyviausius?

Antanas Valionis. Nenorėčiau ką 
nors išskirti, kūrybingų žmonių yra la
bai daug. Diplomatai neturi būti 
žvaigždės. Diplomatija - tai tylus, mak
simaliai veiksmingas darbas, kuriam 
kenkia televizinis ar spaudos triukš
mas, kylantis aplink vadinamąsias 
žvaigždes. Diplomatijos žvaigždė - tai 
jau paradoksas. Būdamas politiku tu 
neišvengiamai tapsi žvaigžde, būda
mas žurnalistu savaime būsi kritiškas. 
Diplomatijoje to sau leisti negalima. 
Natūrali diplomato reakcija turi būti no
ras pabėgti nuo žurnalistų dėmesio ir 
tyliai sutvarkyti reikalą. Bet koks vie
šas kalbėjimas apie savo reikalą, bet 
koks nereikalingai išsprūdęs žodis gali 
sukelti partnerio nepasitikėjimą. Jei esi 
plepus, ar verta su tavimi aptarti rimtus 
reikalus? Diplomatas, siekiantis tapti 
žvaigžde, rodo, kad jis nėra tikras di
plomatas, kad jis turi dar kokių nors 
paslėptų savų tikslų. Diplomatija yra 

tylus, ramus susikalbėjimas. Tu nusi
leidai, kita pusė irgi nusileido, ir turite 
rezultatą, kuris duoda naudą tavo vals
tybei. Jei diplomatai neneša lyg bitės į 
avilį savo darbo rezultatų valstybei, o 
bando demonstruoti savo asmenybę, 
tai jau nonsensas diplomatijoje.

„Į laisvę“. Ką rodo septynių su
sikompromitavusių diplomatų, įtartų 
kyšininkavimu, bylinėjimosi istorija: 
tų žmonių įžūlumą, savo pareigų ir 
funkcijų nesuvokimą ar apskritai 
mūsų diplomatų rengimo ir pasiren
gimo trūkumus?

Antanas Valionis. Mes buvom 
įsitikinę, kad kyšininkavimas, bandy
mas pasinaudoti padėtimi ateina iš 
sovietmečio ir baigiasi sulig nueinan
čia karta. Deja, patyrėme šaltą dušą 
su tų septynių diplomatų bylinėjimo
si istorija. Pasirodo, niekas nesibaigė. 
Jie visi davė diplomato priesaiką, ta
čiau ją sulaužė. Tokios sąvokos, kaip 
garbė, moralė, jiems buvo svetimos. 
Maniau, kad jie suprato, kaip turi pa
sielgti save gerbiantis žmogus, kai ra
šė atsistatydinimo pareiškimus. Bet 
mūsų valstybėje generolai gulasi į li
goninę, kad išsisuktų nuo jų darbo 
tyrimo, diplomatai iš merkantiliškų pa
skatų bylinėjasi, puikiai suvokdami, 
ką jie padarė. Pagaliau ar ne mūsų 
Prezidentas, kuris veikia kažkokiais 
neaiškiais metodais, visai ne tokiais, 
kokiais turėtų veikti valstybės vado
vas, parodė, kad jam svetimos mora
lės ir garbės sąvokos. Bendražmogiš- 
kosios vertybės, moralė, politinė kul-
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tūra turi tapti mums 
svarbiausiu užda
viniu. Tai visos vi
suomenės problema. 
Buvo lengva diegti 
formalios demokra
tijos taisykles, lais
vosios rinkos eko
nomikos pradmenis. 
Bet visa tai Lietuvo
je taps visaverčiu 
dalyku tik tada, kai 
subręs visuomenė. 
Mums belieka tik 
stiprinti ją.

„Į laisvę“. Vy
riausybėje esate vie
nas ryškiausių ir 
sėkmingiausiai dir
bančių ministrų. 
Kur slypi Jūsų sėk
mės paslaptis?

Antanas Valio
nis. Dirbam, ir tiek. 
Susibūrė geras kolek
tyvas. Turime komfor
tą, kad nereikia disku
tuoti dėl esminių už
sienio politikos gai
rių. 2001 m. visos di
džiosios partijos pasirašė, o šiemet at
naujino susitarimą dėl dviejų procen
tų, iš valstybės biudžeto skiriamų 
krašto apsaugai. Galim būti stiprūs dėl 
to. kad 80 proc. Lietuvos žmonių re
mia mūsų siekį būti Europos Sąjungo
je ir NATO. Sustiprinom savo kaip 
valstybės įvaizdį, kai sunkiausiu dery

Ir Kaziuko mugės dalyviai nori į N Al O...

bų tarpsniu pasirodėme esą geri dery
bininkai. Svarbiausia - žmonių pasirin
kimas. Ir darbas.

laisvę" nuoširdžiai dėkoja minist
rui A. Valioniui už pokalbi ‘r linki sėk
mingo darbo toliau bendradarbiaujant su 
NATO ir Europos Sąjunga.
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Julius Sabatauskas: 
apie moralę, drakoną 

ir apkaltą
Julius Sabatauskas - Seimo Specialiosios tyrimo komisijos vicepirmininkas 

Prezidento R. Pakso apkaltos procesui rengti. Komisija dirbo sausio-vasario 
mėnesiais, buvo apklausta daugiau kaip 45 liudytojai. Šios komisijos darbas 
buvo korektiškas ir pakankamai spartus. J. Sabatausko darbo stilius skyrėsi 
nuo prieš tai dirbusios Seimo komisijos nacionalinio saugumo grėsmėms tirti 
pirmininko Aloyzo Sakalo darbo stiliaus, bet abu jie parodė aukštą teisinę kva
lifikaciją, didelį moralinį įsipareigojimą ir pilietinę atsakomybę. Taigi margame 
Lietuvos Seimo narių būryje šios asmenybės pasirodė kaip moralios politikos 
atstovai, visuomenei keliantys pasitikėjimą ir įgalinantys Seimą sparčiau, sąži
ningiau spręsti prezidentinės krizės padarinių likvidavimą.

Šį kartą „Į laisvę“ domina ne tik Specialiosios tyrimo komisijos darbo pro
cesas, bet ir politiko santykis su moralės principais, visuomenės moralinė svei
kata. Taigi į redakcijos klausimus atsako Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
narys, Specialiosios tyrimo komisijos vicepirmininkas J. Sabatauskas.

„Į laisvę“. Spauda rašė ir Jūsų 
kolegos kalbėjo, kad per šį tyrimo, 
t.y. liudytojų apklausos, laikotarpį 
Jūs pražilote. Viename iš interviu iš
sitarėte, kad tai, ką išgirdote iš kai 
kurių liudytojų, yra neįtikėtina ir 
baisu žmonių šantažo, moralinio 
persekiojimo prasme. Du mėnesiai 
tokių „išpažinčių" klausymo, liudy
tojų sąžiningų ar melagingų parody
mų narpliojimo tikriausiai išvargino 
ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, su
kėlė didelę įtampą. Kaip visa tai iš
tverėte? Antra vertus, Jūsų pavardė 

dabar mirga laikraščiuose, Jūsų vei
das dažnai šmėsčioja televizorių ek
ranuose. Ar nebijote, kad pasikelsi- 
te į puikybę?

J. S. Pagal graikų mitą jų senovės 
herojus Antėjas būdavo nenugalimas 
tol, kol jo kojos liesdavo žemę, savo 
motiną, mat jis buvo žemės deivės 
Gėjos sūnus. Kaip Antėjas stiprybės 
sėmėsi iš motinos žemės, taip ir aš 
esu suaugęs su savo giminės šakni
mis. Tai, kas įskiepyta tėvų, giminės 
tradicijų, lieka visam gyvenimui ir yra 
šaltinis, kuris padeda išsaugoti mora-
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lines vertybes. Jeigu jas prarasi - ta
vęs kaip žmogaus neliks. Dar - labai 
svarbu, kas yra tavo artimieji. Labai 
džiaugiuosi, kad mane supa žmonės, 
iš kurių galiu pasisemti dvasinės stip
rybės ir ramybės. Šeimoje surandu 
tvirtą moralinę atramą. Ji palaiko ma
ne sunkiausiais momentais. Palaiky
mas nereiškia pataikavimo tavo nuo
monei, tai - diskusija, nuomonių įvai
rovė ir net kritika. Aš visuomet bijo
jau ir bijau pataikūnų. Jų gražus „čiul
bėjimas“ į akis yra netikras pinigas. 
Antra vertus, pataikavimas skatina 
žmogų sugesti, išsiauginti pasipūtimą, 
perdėtą savęs vertinimą. Esu linkęs 
sakyti tiesą, nors ji kai kam ir nepa
tinka. Aišku, tiesą galima pasakyti 
įvairiais būdais: arba šiurkščiai, ties
mukiškai, arba švelniai, kultūringai.

Jau ketvirti metai dirbu Teisės ir 
teisėtvarkos komitete, kuris visada tu
ri didelį darbo krūvį. Per tą laikotarpį 
dirbau kaip nepastebima skruzdėlė, 
tad dabartinis žiniasklaidos ar visuo
menės dėmesys atima laiko ir net ga
li sugadinti kaip žmogų. Ačiū Dievui, 
kad net ir iš griežtų savo kritikų ne
sulaukiau priekaištų dėl išpuikimo. 
Esu toks, koks buvau iki šiol, tik pa
reigų ir atsakomybės padaugėjo.

„Į laisvę“. Kokie momentai bu
vo sunkiausi, problemiškiausi tyri
mo eigoje ir rašant išvadas: liudy
tojų gausa, jų nesąžiningumas, me
džiagos stoka ar pan.?

J. S. Buvome sudarę preliminarų 
liudytojų sąrašą, kuriame figūravo apie 
60 pavardžių. Bet visų neapklausėm, 
nes kai kurie neatvyko kviečiami, o ki

tų patys nekvietėm, pavyzdžiui. Prezi
dento Valdo Adamkaus ar Rimo Kur
tinaičio, kuriuos dėl pilietybės suteiki
mo J. Borisovui kaip liudytojus ap
klausti reikalavo R.Pakso advokatai. 
Dekreto dėl pilietybės suteikimo teisė
tumas jau buvo išnagrinėtas ir nusta
tytas Konstituciniame Teisme, tad mū
sų komisijai nebuvo reikalo iš naujo 
nustatinėti faktines aplinkybes ir 
kviesti asmenis, kurie, mūsų nuomo
ne, nesusiję su šiuo faktu.

Vienas pagrindinių sunkumų yra 
tas, kad neturėjom patirties. Apkaltos 
prezidentams pasaulyje yra retas da
lykas, prezidentai paprastai atsistaty
dina nelaukdami apkaltos, tad net pa
simokyti nėra iš ko. Lietuvoje, tiesa, 
buvo surengta apkalta Seimo nariui 
Audriui Butkevičiui po nuosprendžio 
baudžiamojoje byloje, bet tuo atveju 
procesas vyko supaprastintai. Buvo 
dar vienas atvejis: kaltinimas Aukš
čiausiojo Teismo teisėjui A. Valiuliui, 
bet šis aktyviai bendradarbiavo su ty
rimo komisija. O mūsų atveju įvyko 
priešingas dalykas - nebuvo jokio 
bendradarbiavimo, liko daug neatsaky
tų klausimų. į kuriuos gali atsakyti tik 
Respublikos Prezidentas. Tiesiog ne
suprantama, kodėl šio atveju asmens 
gynyba yra tokia pasyvi, juk dažniau
siai laimi aktyvi gynyba.

Visuomenė nori, kad apkaltos pro
cesas greičiau baigtųsi, bet neįmano
ma jį dar labiau paspartinti. Ameriko
je apkaltos trukdavo po aštuonis ar 
daugiau mėnesių. Turėjome keblumų 
su liudytojais. Kai Prezidentas atsisa
kė būti apklausiamas, iš prokuratūros
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gavome ikiteisminę medžiagą. Ir tada 
pastebėjom, kad didelė dalis liudyto
jų mūsų komisijoje kalbėjo kur kas 
mažiau negu prokurorams. Kai kurie 
iš jų kalbėjo netiesą, kai kurie patei
kė visiškai naujas įvykių versijas, kal
bėjo priešingai negu prokuratūroje, 
nors ir buvo įspėti dėl baudžiamosios 
atsakomybės už melą. Buvo galima 
pajusti, kad jie paruošti ar pasiruošę, 
t.y. surepetavę savo atsakymus. Pa
vyzdžiui, J. Borisovas ir R. Smailytė 
teigė esą žinoję, jog jų telefoninių po
kalbių klausomasi jau penkerius me
tus. O iš jų pokalbių telefonu buvo 
aišku, kad apie telefoninius pasiklau
symus jie sužinojo tik dabar ir apie 
tai vienas iš jų skubėjo pranešti sa
vo pašnekovams.

„Į laisvę“. Kodėl liudytojai ne
drįso meluoti prokuratūroje?

J. S. Todėl, kad ši turėjo galimy
bę pasinaudoti operatyvinės veiklos 
duomenimis ir sugauti juos meluojant. 
Mums reikėjo visapusiškos medžia
gos, kad galėtume tvirtai pasakyti, ar 
kaltinimas pagrįstas, ar ne. Turėjome 
nuostatą: jei trūksta duomenų, saky
ti, kad nepagrįstas... Atsitiko taip, 
kad net žinodami, jog kaltinimas dėl 
Konstitucijos pažeidimų ir įstatymų 
laužymo yra pagrįstas, negalėjom to 
įrašyti į tyrimo išvadas, nes nesurin- 
kom faktų visumos, joje buvo spra
gų. Tas spragas gal būtų užpildę Pre
zidento kaip liudytojo atsakymai.

Noriu pasidžiaugti, kad mūsų ko
misija išlaikė konfidencialumą, joks 
dokumentas nebuvo paviešintas, ki

taip tariant, nepateko į žiniasklaidos, 
kuri gaudo kiekvieną žodelį, akiratį.

„Į laisvę“. Seime buvo iškelta 
mintis, kad lygiagrečiai su Konstitu
ciniu Teismu turimą Specialiosios ty
rimo komisijos medžiagą, kurią su
daro 103 puslapiai, turėtą nagrinė
ti Seimas, nelaukdamas Konstituci
nio Teismo išvadą. Kodėl apkaltos 
procesas Seime buvo sustabdytas vos 
tik prasidėjęs, nors visuomenė ir net
gi užsienio diplomatai laukia, kad 
jis kuo greičiau baigtąsi?

J. S. Tokia pertrauka yra reikalin
ga, nes tas pats procesas vienu me
tu dviejose vietose yra sunkiai įma
nomas. Ir Konstituciniame Teisme, ir 
Seime turės dalyvauti tie patys Sei
mo atstovai kaltintojai, tie patys liu
dytojai, gynėjai. Vargu ar būtų įmano
ma suderinti. Antra vertus, 107-ame 
Konstitucijos straipsnyje teigiama, 
kad Konstitucinio Teismo sprendimai 
yra galutiniai ir neskundžiami. Tai pa
lengvintų ir paspartintų Seimo darbą, 
nes nereiktų iš naujo aiškintis visų 
aplinkybių.

„į laisvę“. Ką manote apie epizo
dą, kai iš VSD Alytaus skyriaus buvo 
„pagrobta" ir Prezidentui pateikta 
jam parlipusi slapta informacija apie 
„Alitos" privatizavimą? Kam tai bu
vo reikalinga? Ar nemanote, kad tai 
bus papildomas rimtas kaltinimas 
R. Paksui dėl neteisėtą pavedimą ir 
savo pareigą peržengimo?

J. S. Alytaus epizodą Seime kal
tintojai galės naudoti ginčuose kaip 
iliustraciją 6-am kaltinimui dėl neteisė-
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tų valstybės vadovo pavedimų. Do
kumentų prievartinis paėmimas iš 
Alytaus saugumo liudija ne tik įsta
tymų pažeidimą. Tai, viena vertus, ro
do Prezidento baimę, kad ten gali būti 
slaptų dalykų , kurie gali kompromi
tuoti R. Paksą ir jo aplinką. Antra ver
tus, tie dokumentai reikalingi tiems, 
kurie ieško neigiamos informacijos 
apie kitus valdžios asmenis ar parei
gūnus. Norima pateisinti visuomenė
je dabar skleidžiamą mintį, kad visi 
vienodai pakaltinami: visi esą korum- 
puoti, visi vagys...

„Į laisvę“. Bet didelė visuomenės 
dalis taip ir mano, kad visi aukšti 
valdžios atstovai vienodai kalti dėl 
korupcijos, melo, biurokratizmo. 
Pastaruoju metu dar labiau išryškė
jo kai kurių politikų ir pareigūnų ci
nizmas. Panašu, kad jau atvirai pa- 
pirkinėjama, šantažuojama, šmeižia
ma, kad neturima politinės valios 
pasipriešinti visuomenėje sėjamai 
baimės ir prievartos bacilai. Ar 
Jums neatrodo, kad dar niekad per 
šį nepriklausomybės laikotarpį mū
sų visuomenė nebuvo priėjusi tokią 
kraštutinę susvetimėjimo ir susiprie
šinimo ribą? Ar tai nėra pragaištin
gos politikų (šiuo atveju pirmiausia 
Prezidento) veiklos rezultatas? Ką 
siūlytumėte daryti, kad politika bū
tų bent kiek moralesnė?

J. S. Su cinizmu galima kovoti tik 
vienu būdu - pačiam nepavirsti cini
ku. Kad neatsitiktų kaip toje pasakoje 
apie drakoną: žmogus, nugalėjęs dra
koną, nepastebimai pats tampa drako

nu. Taip dauginamas blogis. Gyveni
me jau taip yra, kad kur kas lengviau į 
jėgą atsakyti jėga, į pyktį - pykčiu. Vi
si mes esam žmonės: kai kantrybė bai
giasi, pratrūkstame pykčiu, o kontro
liuoti save yra sunkiau negu nesusi
valdyti. Ir vis dėlto toks kelias yra pra
laimėjimo kelias. Aš visada buvau įsi
tikinęs, kad jėgą naudoja tik silpni 
žmonės.

„I laisvę“. Daugelį dvasingų žmo
nių žavi palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio devizas: blogį nu
galėti gerumu. Iš pirmo žvilgsnio tai 
paradoksalus šūkis. Bet Jūs dabar 
tvirtinate tą patį, tik kitais žodžiais. 
Ar tai nėra tik graži idėja, kurios gy
venime beveik nepritaikysi?

J. S. Manau, kad blogio nenuga
lėsi blogiu. Ir neteisūs yra televizijos 
filmų kūrėjai, kurių herojai blogį ban
do įveikti žudydami ar mosuodami 
kumščiais. Jie tik dar labiau didina ag
resiją. Gyvenime pasitaiko situacijų, 
kad tenka kalbėti ta kalba, kurią var
toja atitinkamos aplinkos žmonės. 
Antraip būsi jų nesuprastas. Tačiau 
tai neturi virsti gyvenimo būdu. Esam 
žmonės ir klysti yra žmogiška, bet 
klaidoje pasilikti kvaila ir neleistina. 
Todėl geriausia, ką reikia daryti ieš
kant išeities, - taisyti klaidas. Tą pa
tį šiuo metu galima pasakyti apie mū
sų valstybę. Gal nebūtų reikėję nei 
apkaltos proceso, nei kitų procedūrų, 
jei atitinkami žmonės būtų pripažinę 
savo klaidas.

„I laisvę“. Susidaro įspūdis, kad 
Seimui, Vyriausybei dažnai pritrūks-
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ta ryžto ir politinės valios padaryti 
sprendimus, nuo kurių palengvėtų 
valstybės gyvenimas ir nusiramintų 
visuomenė. Kodėl taip yra? Kodėl 
kai kurie Seimo nariai tarytum tyčia 
nori vilkinti sprendimų priėmimą? 
Ar kas nors daroma, kad nepasikar
totų panašūs dalykai, kurie visuome
nę įstūmė į moralinę krizę?

J. S. Daugelį klausimų mes spren
džiame priešokiais ir tiktai tada, kai 
jau ištinka bėda. Mūsų teisės aktuo
se daug kas numatyta tik užuomino
mis. Tie, kurie 1992 metais rengė nau
jąją Konstituciją ar 1994 metais Sei
mo statutą, nemanė, kad kada nors 
realiai prireiks apkaltos ar kitų teisi
nių procedūrų. Dabar, kai iškylančias 
problemas reikia greitai spręsti, pama
tėm, kaip trūksta teisinio reguliavimo 
mechanizmų. Man teko domėtis Vaka
rų valstybių teisiniais procesais kon
krečių pareigūnų apkaltos atvejais. 
Ten yra aiškiai numatyta, kad asmuo, 
kuris buvo atstatydintas apkaltos bū
du, neturi teisės ne tik užimti kokių 
nors atsakingų pareigų valstybėje, 
bet ir negali dirbti biudžetinėse įstai
gose. Tokiems pareigūnams visuome
nė neatleidžia tose valstybėse, kurių 
demokratijai jau 200 metų. Tiesa, da
bar Seimo vicepirmininko V.Andriu- 
kaičio iniciatyva yra siūloma įstaty
mo pataisa, kuri įgaliotų neleisti kurį 
laiką eiti atsakingų pareigų žmogui, 
sulaužiusiam priesaiką ir pažeidusiam 
Konstituciją.

„Į laisvę“. Deja, tai jau nelies 
mūsų dabartinio Prezidento, kuris 

nebijo net ir jam nepalankaus Sei
mo narių balsavimo. Jis įsitikinęs, 
kad be jokios konkurencijos būtų 
perrinktas antrai kadencijai. Jis ne
paiso inteligentijos - mokslininkų, 
menininkų, taip pat jaunimo nuomo
nės, o remiasi tais, kurių pilietinis 
brandumas yra labai menkas, kurie 
aklai tiki nerealiais pažadais.

Ir vis dėlto ar teisingas yra įsiti
kinimas, kad politika - nešvarus da
lykas, kad dvi sąvokos - moralė ir 
politika - yra nesutaikomos?

J. S. Politika pati savaime, be 
žmonių, neegzistuoja. Taigi negalima 
sakyti, kad yra nešvari politika. Yra 
tik žmonės, kurie dirba nešvariais me
todais, turi nešvarių tikslų. Tada ir 
politika suteršiama. Esama fenomena
laus reiškinio: prie vieno politiko pri
limpa net menkiausia dėmelė, o nuo 
kito lyg nuo žąsies vanduo nuteka 
net srutų kibiras. Tokį reiškinį polito
logai vadina žmogaus charizma. Kad 
ir ką padarytų charizmatinis žmogus, 
tokį vis tiek gerbs ir mylės. Šiaip ar 
taip, gyvenime šventųjų nėra. Šven
taisiais tampama po mirties.

Mariaus Zavadskio piešinys
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Algimantas Salamakinas: 
nelaimė, iš kurios galima 

pasimokyti
„/ laisvę“ pokalbis su Lietuvos 
Respublikos Seimo etikos ir 
procedūrų komisijos pirmininku
Algimantu Salamakinu

„Įlaisvę“. „Degradacijayra apė
musi visus visuomenės sluoksnius. Pa
dorus politiko elgesys darosi vis di
desnė retenybė, Dabar ilgai tvinkęs 
pūlinys pratrūko. Visa, kas dėstoma 
apkaltos byloje, niekam ne paslaptis: 
taip dirba didžioji „elito“ dalis. Tik 
dabar tai pradedama viešai pripažin
ti. Bėda tik ta, kad kaltintojai vengia 
į save pasižiūrėti. Jiems atrodo, kad 
čia tik užtenka atstatydinti Preziden
tą, ir visa klostysis puikiausiai. “

Tai etiko ir filosofo, Lietuvos 
kultūros kongreso tarybos pirminin
ko Krescencijaus Stoškaus mintys 
apie dabartinės visuomenės morali
nę būklę, apie visus mus. kuriuos 
apėmusi degradacija. Bet... ar tei
singai etikos mokslų daktaras var
toja „elito“ sąvoką. Kas yra tas eli
tas šių dienų Lietuvoje? Politikai, 
dirbantys Seime, ministerijose? Ar 
laikote save elito atstovu?

A. S. Kai neturima argumentų 
konkrečiai ką nors apkaltinti ir, ginant 
dabartinį Prezidentą, norima ką nors 
pažeminti, vartojamas žodis „elitas“. 
Taip atsitiko ne be šmaikščiosios ži- 
niasklaidos pagalbos. Lazda buvo 
perlenkta, kai žurnalistai kaimo žmo
gų pavadino „runkeliu“. Tokie žode
liai Prezidento gynėjams davė į ran
kas ginklą - prasidėjo aimanos ir prie
kaištai, kad tie, kurie dirba Seime, esą 
elitas, ir jam, tam elitui, žemdirbiai vi
sai nerūpi, jis net norįs susidoroti su 
Prezidentu, kuris darąs tvarką. Jei nu
mosime ranka į atvejį, kad už milijoną 
litų galima nusipirkti Prezidentą, kuris 
turės vėliau už tą paramą atidirbti, tai 
sudarysime precedentą kiekvienam 
kandidatuojančiam į Seimą parsiduoti 
kažkam, kad tik taptų Seimo nariu. Juk 
akivaizdi korupcija yra faktas, kad iš
rinktasis į Seimą ar prezidentu turi 
„atidirbti“ savo rėmėjui. Paradoksalu, 
kad Prezidentas, skelbiantis, jog ko
voja su korupcija, pats yra atsidūręs 
korupcijos pinklėse. Jis koreguoja ak
cijų pirkimą-pardavimą, „reketuoja“ 
firmas. K. Stoškus apie tai turėtų kal-
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bėti ir faktais įrodinėti korupcijos at
vejus ir politikų degradacijos laipsnį, 
o ne abstrakčiai kaltinti, kad kažkas 
nori susidoroti su Prezidentu. Kai ką 
nors kaltini, reikia faktų. Ką pavogė, 
pavyzdžiui, V. Landsbergis, Č. Juršė
nas ar A. Salamakinas? Kas yra tie 
Seimo nariai, kurie iš darbo Seime 
praturtėjo per 10-12 metų? Iš tikrų
jų, dabar į Seimą ateina jau turtin
gi žmonės (ar juos galima vadinti eli
tu?), bet senieji Seimo nariai iš savo 
parlamentinio darbo nesusikrovė jo
kių turtų.

Manau, kad filosofas K. Stoškus 
supainiojo sąvokas. Seimo nariai nė
ra joks elitas, tai ir to paties Lietuvos 
kaimo, kurį dabar stengiamasi suprie
šinti su kita visuomenės dalimi, dele
guoti atstovai. Ir jie atlieka savo dar
bą. Rinkėjai iš keliasdešimties tūks
tančių savo apygardos žmonių išren
ka vieną - gal labiau išmanantį įsta
tymus, labiau pasirengusį, turintį dau
giau žinių ar patirties. Taigi nuo rin
kėjo priklauso, kas pateks į Seimą.

Elito atstovais galima laikyti tik at
skirus asmenis, bet ne visus Seimo 
narius. Mano supratimu, elitu laikyti
ni tokie prityrę politikai kaip Č. Jur
šėnas ar V. Landsbergis. Valstybė tu
ri savo tikrąjį elitą - rašytojus, meni
ninkus, mokslininkus. Elitui priklauso 
tokie intelektualai kaip Just. Marcin
kevičius ar prof. V. Daujotytė.

„Į laisvę“. Ir dar viena citata iš 
filosofo ir etika K. Stoškaus straips
nio „Lietuvos žiniose“, kuri Jums. 

kaip Seimo etikos ir procedūrų ko
misijos nariui, turi būti verta dėme
sio. „Skleidžiami mitai, kad papras
ti Lietuvos žmonės ilgisi tarybinių 
laikų, nenori dirbti, tik laukia ma
lonės iš valdžios ir trokšta viską tu
rėti išsyk. Niekas neginčija: tokių 
žmonių yra. Ir apskritai tautos demo
ralizacija pasibaisėtina. Bet begėdiš
kai meluoja tie, kurie vaizduoja, kad 
„laimingasis elitas“ čia niekuo dė
tas. “ Ar autorius neprieštarauja pats 
sau, kalbėdamas apie mitus ir pasi
baisėtiną tautos demoralizaciją?

A. S. Tenka kalbėtis su Lietuvos 
ūkininkais, kurie dažnai skundžiasi, 
kad neranda žmogaus, kuris sėstų į 
traktorių ir artų dirvą. Jei ir randa, tai 
turi visą laiką tokį prižiūrėti, nes pa
liktas vienas jis pragers traktoriaus 
kurą ir miegos galvą padėjęs šalia ra
to. Tokie kaimo žmonės tikriausiai ir 
ilgisi praėjusių laikų. Tokiems dabar
tinis sąmyšis valstybėje yra patogus. 
Juos atveža į Vilnių, kelionėje dar pa
vaišina, jie ir rėkia, kad padarys revo
liuciją, atims iš ponų didelius atlygi
nimus. Gal jiems reikia labiau aiškinti, 
kad buvusieji laikai jau negrįžtamai 
praėjo, kad jokia valdžia negali jiems 
surasti darbą ar užtverti tvorą. Jie pa
tys turi tvarkyti savo gyvenimą.

Prie Seimo ar Profsąjungų rūmų pi
ketuoja Šustausko komandos surinkti 
žmonės. Kas yra dabartinio Preziden
to gynėjai? Šustauskas, kurio moralė 
labai abejotina, Daktarų giminė, kuri 
bando turėti įtaką prezidentūroje, Ože-
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lis, pagarsėjęs antisemitiniais išpuo
liais, Mažonas, kuris kumščiais mojuo
ja prieš vaikus. Ir tokie žmonės tvirti
na, kad jie kovoja prieš korupciją. Jie 
patys yra korumpuoti, susiję su krimi
naliniu pasauliu, su kontrabandinin
kais. Tai rodo saugumo surinkta me
džiaga. Kaimo žmogus nemato tokios 
medžiagos, neturi apie tai informacijos 
ir beapeliaciškai tiki viskuo, ką sako de- 
mokratijos „gynėjas“ ir „kovotojas“ 
prieš korupciją V. Šustauskas. Manau, 
kad reikia kuo daugiau viešumo. Rei
kia, kad apkaltos procesas būtų tran
sliuojamas per radiją ir televiziją, kad 
slapti nusikaltėlių ir prezidentūros pa
reigūnų pokalbiai būtų išviešinti. Tie, 
kurie aklai tiki ir aklai myli Prezidentą, 
nenorės nei klausytis, nei žiūrėti. Bet 
žmogus, kuris abejoja ir mąsto, supras 
ir padarys išvadą, kad teisinėje vals
tybėje negalima daryti tokių veiksmų, 
kokius daro R. Paksas. Tie veiksmai 
yra neprognozuojami. Ir kol tęsis ne
teisimai veiksmai, apie jokį teisingumą 
nebus galima kalbėti.

Dvi prezidentinės kadencijos - 
A. Brazausko ir V. Adamkaus - suvie
nijo tautą. Šie prezidentai atliko savo 
uždavinį - tarnauti tautai, o ne vienai 
partijai ar kokiai nors grupuotei. Ta
čiau kas per dešimtį metų buvo sukur
ta, dabartinis Prezidentas su savo ap

linka per keletą mėnesių sugebėjo su
griauti. Visuomenė supriešinta ir susi
priešinusi labiau negu 1991 metais. Vėl 
iš naujo reikės lipdyti tai, kas buvo 
sunkiu, kantriu darbu padaryta.

Dabar mums Seime svarbu nepa
daryti klaidų ir parodyti pasauliui, 
kad Lietuva yra demokratinė valsty
bė, kad ji nesitaiksto su korupciniais 
elementais. Per pastaruosius keletą 
mėnesių daug praradome, bet, ne
duok Dieve, prarasti dar daugiau ir 
pasauliui save parodyti ne kaip euro
pinę, o kaip atgal į Rytus atblokštą 
valstybę.

„Į laisvę“. Kai kurių pareigūnų 
elgesys rodo iš tikrųjų didelį jų ci
nizmą, įstatymų nepaisymą. Įsivaiz
duokim situaciją, jei R. Paksas per
renkamas Prezidentu antrą kartą, 
nes, anot K. Stoškaus, demoralizuo
ta tauta gali taip padaryti. Kas ta
da būtų su mūsų valstybe?

A. S. Aš manau, kad tauta jau pa
simokė, nes ir iš nelaimės galima pa
simokyti. Žmonės, kurie neprašo ma
lonių iš valdžios, ypač jaunimas, ku
ris iki šiol tingėdavo eiti į rinkimus, 
bus aktyvesni. Dabar jie jau supras, 
kad reikalingas kiekvienas sąmoningo 
žmogaus balsas. Ateis balsuoti stu
dentai, kurie taip pat suprato, kad jų 
balsai gali būti lemiami.
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Pinklės Nemuno vingiams
Gediminas Jakavonis

Pavasario sesijoje Lietuvos Seimas turėtu svarstyti Seimo narių G. Jaka- 
vonio, A. Skardžiaus ir B. Bradausko paširdy tą projektą, kurį jau aprobavo 
Lietuvos Vyriausybė. Tai siūlymas uždrausti statyti hidroelektrines Nemuno 
aukštupyje - nuo Kauno iki Baltarusijos sienos. Tačiau Seime yra žmonių, 
kuriuos lydi lobizmo šešėlis, ir jie bando daryti įtaką, kad šalia Alytaus ant 
Nemuno būtų pastatyta hidroelektrinė. Statybos organizatoriai ir savinin
kai - uždaroji akcinė bendrovė „Karolinos HES". Ji jau skyrė didelius pi
nigus projektui ir mokslininkų grupei, kuri turėtų įrodyti teigiamą hidroe
lektrinės poveikį aplinkai, apskaičiuotų pelną, kuris iš tokiu būdu gauna
mos elektros energijos esą duotų naudą visai Lietuvai. Savininkai jau supir
kinėja laisvus sklypus prie Nemuno, dar nepriklausančius gamtos drausti
niams, bando formuoti visuomenės nuomonę per spaudą ir kitą žiniasklai- 
dą. Jie net žada bylinėtis su Vyriausybe, nes į projektavimo ir kitus paren
giamuosius darbus jau įdėjo didelius pinigus.

O Dzūkijos visuomenė, pajutusi ir supratusi, kokią nepataisomą žalą gam
tai ir aplinkai padarytų Alytaus HES, gana aktyviai reaguoja į minėtą staty
bos idėją. įdomu, kad dzūkai parodė didelį pilietinį brandumą, kaip ir poka
rio metais laisvės kovotojai, kai Dzūkijoje buvo ypač smarkus partizaninis pa
sipriešinimas. Aktyviai į šiandieninį pasipriešinimą gamtos žalojimui įsijungė 
Lietuvos Seimo nariai dzūkai - Gediminas Jakavonis, Algis Kašėta, Artūras 
Skardžius. Neabejingi savo aplinkos ir gimtinės likimui yra ir Dzūkijos nacio
nalinio parko mokslininkai, aplinkosaugininkai, Merkinės, Perlojos ir kitų 
bendruomenių žmonės.

Apie šią grėsmingą Nemuno ir jo apylinkių situaciją mums pasakoja Sei
mo narys, socialliberalas. Nacionalinio saugumo komiteto narys Gediminas 
Jakavonis. Ją taip pat komentuoja Prezidentas Valdas Adamkus.

Redakcija

Prieš porą metų net kalbos nega
lėjo būti, kad ant Nemuno prie Aly
taus būtų pastatyta hidroelektrinė,

kuri neišvengiamai pakeistų visą Ne
muno aukštupio aplinką. Prisiminkim 
Kauno HES statybą sovietiniais me-
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tais. Tada vandeniu buvo užlieti išti
si kaimai su jų sodybomis ir gamtos, 
liaudies architektūros paminklais. Pa
stačius HES prie Alytaus tas pats iš
tiktų ir Dzūkijos kaimus, išsidėsčiu
sius Nemuno slėniuose, būtų apsem
ti piliakalniai, tarp jų ir garsusis Mer
kinės piliakalnis su Nemuno ir Mer
kio santaka, jau tapęs Dzūkijos viziti
ne kortele.

Kažkokiu būdu atsirado įstatymo 
ar poįstatyminių aktų spraga, kuri su
teikė juridinę galimybę turtingiems 
verslininkams pasigviešti didesnių 
pelnų ir kelti mintį apie hidroelektrines 
ant Lietuvos upių. Viena iš tokių kom
panijų yra UAB Karolinos HES, pa
norusi pasistatyti hidroelektrinę ant 
Nemuno šalia Alytaus. Savininkai pra
dėjo sparčiai rengti statybos projektus, 
pasitelkė į talką žinomus mokslininkus, 
kad jie įrodytų, jog tokia idėja yra pa
tikima, o statyba nekenksminga.

Naujosios sąjungos frakcija Seime 
ėmėsi iniciatyvos, kad ši statyba bū
tų sustabdyta. Vyriausybės valandos 
metu ne vieną kartą klausėme aplin
kos ministrą Arūną Kundrotą, ką jis 
mano apie Alytaus HES. Ministras 
patikino, kad, priimdamas vienokį ar 
kitokį sprendimą, atsižvelgs į visuo
menės nuomonę. O statybos iniciato
riai tęsė savo veiklą: jie investavo la
bai daug pinigų į projektavimą, moks
lininkų, tiriančių HES poveikį gamtai, 
darbus, per regioninę spaudą jie ban
do įtikinti vietinę visuomenę, kad jo
kios žalos HES nepadarys jų aplinkai, 
jie supirkinėja laisvus žemės sklypus 

ir 1.1. Taip pat jie bando dangstytis 
Europos Sąjunga, esą jos direktyvos 
įpareigoja valstybę plėtoti alternaty
vios (švarios) elektros energijos ga
mybą. Pasidomėjus tuo reikalu paaiš
kėjo, kad ES ne reikalauja, o tik reko
menduoja, ir sprendimai priklauso pa
čios valstybės apsisprendimui.

Beje, užsienio pavyzdžiu galiu pa
iliustruoti, kad tokios statybos yra 
pavojingos. Neseniai grįžau iš Egipto, 
kur lankiausi garsiojoje Asuano 
užtvankoje. Asuano HES gamina 
80 proc. Egiptui reikalingos elektros 
energijos. O Alytaus HES gamintų tik 
2 proc. Lietuvai reikalingos energijos. 
Egipto mokslininkai ir paveldo specia
listai labai skeptiškai vertina Asuano 
užtvanką. Dirbtinis ežeras užliejo daug 
Egipto istorijos, kultūros, gamtos pa
minklų, po vandeniu atsidūrė senosios 
šventyklos. Kadangi pasaulyje dabar 
išplitęs terorizmas, reikia atsiminti, kad 
kyla grėsmė, jog Asuano užtvanka gali 
būti susprogdinta (kai prasidėjo Irako 
karas, buvo uždrausta virš jos skrai
dyti lėktuvams). Tokiu atveju Egipto 
neliktų per 24 valandas.

Grįždamas prie Lietuvos reikalų 
noriu priminti, kad praėjusio dešimt
mečio pradžioje Lietuvos Vyriausybė 
turėjo neblogą mintį atgaivinti prie 
mažųjų Lietuvos upių ir upelių poka
ryje pastatytas mažas hidroelektrines. 
Vėliau sovietmečiu jos buvo visai ap
leistos. Jas atgaivinant norėta vietos 
žmonėms pasiūlyti tam tikrą užsiėmi
mą. Bet buvo padaryta klaida - padi
dintas tokiu būdu gaminamos energi-
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jos įkainis. Tuo pasinaudojo stambūs 
verslininkai, jau minėti Karolinos HES 
savininkai. įstatyme radę spragą jie 
sugebėjo ja pasinaudoti ir išpūsti įkai
nį iki nerealaus dydžio. Taip gamina
ma energija viliojo juos dideliu pelnu. 
Investavus didelius pinigus, buvo už
sukta projektavimo mašina. Dabar ją 
sunku sustabdyti. Vienintelis būdas 
atsikratyti šitos pseudoidėjos - paža
dinti visuomenės pilietinį sąmoningu
mą. Paaiškėjo, kad dzūkai yra tikrai 
aktyvūs. Žinoma, ant Nemuno kran
to gyvenanti močiutė nesuvoks 
mokslingos kokio nors profesoriaus 
kalbos, jo argumentų, įrodinėjant, kaip 
bus gera, kai Nemunu plaukios dideli 
laivai ir bus plėtojamas turizmas, kiek 
čia atsiras naujų darbo vietų ir pan. 
Tačiau Dzūką klubas, kuris jungia 
menininkus, mokslininkus, verslinin
kus, aktyvesnius visuomenės atsto
vus, pakvietė akcijai - parašų rinki
mui. Alytaus ir Varėnos rajonuose 
buvo išplatintos anketos, kurias už
pildę gyventojai siuntė jas Aplinkos 
ministerijai. Praėjusių metų pabaigoje 
prie ministerijos varėniškiai, perlojiš- 
kiai ir merkiniškiai surengė piketus. 
Pasipylė laiškai, kuriuose žmonės ka
tegoriškai pasisakė prieš hidroelektri
nę. Ministras užtikrino, kad bus atsi
žvelgta į visuomenės nuomonę. Prem
jeras A. Brazauskas per Vyriausybės 
valandą pripažino, kad buvo padary
ta klaida padidinant įkainius už elek
tros energiją, ir buvo priimtas spren
dimas juos sumažinti. Atrodė, kad pa
dėtis normalizavosi.

Bet šių metų sausio ir vasario mė
nesiais jau Seime buvo pradėtas kon
trapuolimas. Žmogaus teisių komite
tas (pirmininkas G. Dalinkevičius) ir 
Aplinkosaugos komitetas (pirminin
kas A. Macaitis) surengė dvi konfe
rencijas, kuriose buvo leista supras
ti, kad statybų iniciatoriai lengvai 
nepasitrauks. Esą draudimais pažei
džiamos mokslininkų ir savininkų tei
sės, nes į šią statybą jau investuota 
daug pinigų, esą nereikia vadovautis 
vien emocijomis (tarsi sužalota gam
ta būtų tik emocija), bet reikia laukti 
aplinkosaugininkų išvadų.

Galiu pridurti, kad net nišų moks
lininkai, su kuriais teko kalbėtis, pripa
žino, jog Lietuvos upės yra lėtos, 
energetinis jų efektyvumas labai men
kas, kad Kauno HES statyba nepasi
teisino ir buvo atsisakyta N. Chruščio
vo laikais parengtų planų statyti dar 
vieną HES - prie Alytaus. Menkas 
ekonominis efektas ir žala gamtai - tai 
viena pusė. Kita - grėsmė nacionali
niam saugumui. Įsivaizduokite situaci
ją, jei koks nors teroristas sumanytų 
susprogdinti Kauno HES. Nebeliktų 
Kauno miesto...

Matydami, kad mūsų oponentai 
geruoju nepasiduos, mes, keletas Sei
mo narių, parengėm įstatymo pataisų 
projektus, kad hidroelektrinių statyba 
būtų uždrausta ant Nemuno ( vieno 
projekto autorius buvo A. Kašėta, ki
to - A. Skardžius, B. Bradauskas ir 
aš) arba net ant visų Lietuvos upių 
(projekto autorius - A. Kubilius). Al
gis Kašėta parengė nutarimo, skirto
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Vyriausybei, projektą ir surinko 48 
Seimo narių parašus. Dauguma pasi
sakė už šį projektą, kuris buvo reko
mendacinio pobūdžio. Kitus du pro
jektus ( mūsų trijų ir A. Kubiliaus) su 
lobistų pagalba dauguma Seimo na
rių tuomet atmetė. Taigi grėsmė Ne
munui išlieka, nes ir Vyriausybės siū
lytą sprendimą uždrausti elektrinių 
statybas ant Nemuno Seimo nariai 
balsavimo metu gali padaryti niekiniu.

Nutarėm Seime įkurti parlamentinę 
Nemuno gynėjų grupę, kuri nepaisy
tų partinės priklausomybės. Ir toliau 

skatinsim visuomenę nebūti abejingai 
Nemuno likimui. Naujausia mūsų ini
ciatyva - konkursas „Jeigu aš ginu 
Merkį - ginu visą pasaulį“. Jį Vasa
rio 16-osios proga paskelbėme Varė
nos rajono mokyklose. Vyresniųjų 
klasių mokiniai dalyvavo rašinių, o 
jaunesnieji - piešinių konkurse. As
meniškai aš įsteigiau pinigines premi
jas už tris pirmąsias vietas. Baigiamo
joje konkurso šventėje dalyvavo Pre
zidentas Valdas Adamkus. Tikiuosi, 
kad panašius sumanymus palaikys ir 
kiti Seimo nariai.

Nemuno ir Merkio santaka, 1994 m.
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Ekonominė nauda? — 
Ekologinė žala!

Valdas Adamkus

Į projektą statyti vandens jėgainę 
ant Nemuno ties Alytumi reikia žiū
rėti dviem požiūriais: ekonominiu ir 
ekologiniu. Kai pradedi į jį gilintis, iš 
karto kyla klausimas: ar tai geriausias 
elektros gamybos būdas, ar Lietuva 
tik tokiu keliu turi eiti, kad turėtų pa
kankamai elektros energijos?

Didelę dalį savo gyvenimo esu 
paskyręs gamtosaugai, esu matęs 
įvairių gamtos pažeidimų, kai gamta 
nepataisomai sužalojama. Dar soviet
mečiu, lankydamasis Lietuvoje, kalbė
jau apie Nemuną ir vandens jėgainių 
statymą ant jo, nes tuo metu kaip tos 
srities specialistas aktyviai domėjau
si Lietuvos aplinkosauga. Nemunas 
jau ir dabar yra smarkiai pažeistas. Su 
dideliu nerimu ir skausmu žvelgiu va
sarą į Nemuną aukščiau Kauno ma
rių, prieš pat Kauno miestą. Tai aki
vaizdus pavyzdys, kaip neatsakingai 
buvo įgyvendintas upės užtvenkime 
projektas. Atsiradusios salos upėje, 
kai gali beveik kojų nesušlapęs per
eiti per Nemuną, tai mūsų gamtos ir 
jos turtų, kurių jau niekad neatkursim, 
žalojimas.

Prezidentas Valdas Adamkus ir 
Seimo narys Gediminas Jakavonis
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Matau, kad vėl planuojama kita už
tvanka ant Nemuno. Ar tai būtina? Ar
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nėra geresnių būdų elektros energijai 
gauti? Apie tuos būdus pradėjau kal
bėti dar 2002 metų vasario mėnesį, kai 
buvo kilęs Ignalinos atominės elektri
nės uždarymo klausimas. Tuometiniai 
Europos Sąjungos vadovai gana kate
goriškai ir biurokratiškai iškėlė mums 
alternatyvą: arba Lietuva uždaro Igna
linos atominę jėgainę, arba bus siūlo
ma jos nepriimti į ES. Tuomet, kai drą
siai pasakiau, kad Lietuva turi likti ato
minės energijos sistemos dalis, kad rei
kia kalbėti apie trečio - naujausio ir 
moderniausio - reaktoriaus statybą, 
mano balsas išgąsdino daugelį politi
kų. Jokiu būdu negalima atsisakyti to
kio švaraus energijos gavimo būdo, 
kuris dar ir padeda apsaugoti aplinką. 
Šiandien, t.y. 2004 metais, jau daug 
kas kalba, kad Lietuvai reikalinga ato
minė energija. Kalba taip, lyg būtų at
radę Ameriką.

Lietuva turi išnaudoti atominę 
energiją savo ekonomikos ir gerovės 
kėlimui, ūkio plėtrai ir suvokti, kad šią 
energiją galės parduoti toms valsty
bėms, kurioms jos trūksta. Tik reikia 
racionaliai planuoti ekonomiką ir ūkio 
plėtimą, užkertant kelią ekologinei 
grėsmei.

Grįžkim prie minėto projekto už
tvenkti Nemuną ties Alytumi. Ką ga
lima pasakyti apie argumentus, kad į 
projektą jau įdėta daug pinigų, kad 
prie Nemuno jau supirkinėjami žemės 
sklypai, kad, neprasprūdus su tuo 
projektu pro šį Seimą, bus tikimasi 
palankaus kito Seimo sprendimo? To
kie argumentai yra nusikaltimas mo

ralei, Lietuvos gamtai ir žmonėms. 
Prieš imantis šio projekto reikėjo at
likti ekonominius ir kitokius apskaičia
vimus, įsitikinti, kokia bus ekonomi
nė nauda ir ekologinė žala. To nepa
darius patiems verslininkams, dabar 
Aplinkos ministerija turi atlikti tyrimus 
ir pateikti juos Seimui, kuris privalės 
rasti protingą sprendimą.

Verslininkai, užsimoję užtvenkti 
Nemuną, turi jausti atsakomybę Lie
tuvos visuomenei. Tegul jie pasi- 
žvalgo aplinkui. Suomija yra aktyvi 
Europos bendruomenės dalyvė, ji 
kuria aukšto lygio ekonomiką, ji da
bar stato dar dvi naujas, modernias 
atomines jėgaines. Čekija, esanti pa
čiame Europos viduryje, pasistatė 
modemų atominį reaktorių. Prancūzi
ja beveik visą elektros energiją gau
na iš atominių jėgainių. Tai kodėl 
mes esam tokie nevisaverčiai versli
ninkai, kodėl bijom Europos biuro
kratų? Aišku, vien verslininkai, kaip 
ir vien valstybė, nepastatys trečio 
Ignalinos reaktoriaus, nes tam reika
lingi didžiuliai pinigai. Bet kai kurių 
valstybių vadovai man yra sakę, 
kad, jeigu mes apsispręsim jį staty
ti, kitų valstybių privatus kapitalas 
pasiruošęs ateiti į pagalbą. Kodėl 
nenorime tuo pasinaudoti? Kodėl 
vis dar bijom apsižvalgyti aplinkui ir 
su savo kapitalu dalyvauti moder
niuose projektuose? Gal todėl, kad 
mums vis dar stinga valstybinio po
žiūrio į daugelį sričių, o tai liudija ir 
krizė, kuri šiandien yra ištikusi mūsų 
tautą ir mūsų valstybę.
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Pasirinkimas
Lietuvos intelektualinis elitas lemtingų 

politinių lūžių metais (1940-1945)

Arūnas

Intelektualų laikysena didelių so- 
cialinių-politinių perversmų metu da
ro didelę įtaką visos visuomenės elg
senai, ypač jeigu tie perversmai yra 
nulemti išorės jėgų. Kokį pavyzdį ro
dė Lietuvos intelektualinis elitas oku
pacijų akivaizdoje? Prof. L. Truska 
pastaruoju metu aktyviai bando pro
paguoti tezę apie visuotinę Lietuvos 
intelektualų paramą sovietų režimui 
1940 m., padėjusią jam sklandžiai įsi
tvirtinti1. Argumentuodamas šią tezę, 
profesorius pateikia daug faktų, liudi
jančių, kad sovietų režimą tuo metu 
šlovino ne tik jau anksčiau prokomu
nistinėmis pažiūromis ir simpatijomis 
Sovietų Sąjungai garsėję rašytojai, 
bet ir nemažai kultūros bei meno vei
kėjų, kurie tuo nepasižymėjo. Minimi 
1940 m. liepos 5 d. inteligentų pareiš
kimas, raginantis dalyvauti Liaudies 
seimo rinkimuose, kai kurių meninin
kų (rašytojų V. Mykolaičio-Putino, 
K. Borutos, K. Jakubėno, L. Dovydė
no, skulptoriaus V. Kašubos ir kitų) 
konjunktūriniai kūriniai. Sunku pasa
kyti, kas taip elgėsi sąmoningai, kas 
dėl visiško to meto situacijos nesu-

Streikus

vokimo, o kas iš baimės dėl savo at
eities (nors represijų prieš intelektua
lus 1940 m. dar nebuvo, informacijos 
apie padėtį Sovietų Sąjungoje būta). 
Tačiau ne tokio elgesio motyvai šiuo 
atveju svarbiausia.

Nors L. Truska mini daug pavar
džių, daryti išvadą apie visuotinį in
telektualinio elito talkininkavimą įtvir
tinant sovietų režimą Lietuvoje neko
rektiška. Talkininkavusiųjų grupės jo
kiu būdu negalima tapatinti su visu 
Lietuvos kultūriniu ir intelektualiniu 
elitu. Visų pirma krinta į akis tai, kad 
tarp šlovinusių okupacinį režimą bu
vo labai mažai intelektualų siaurąja 
šio termino prasme, t. y. visuomenei 
gerai žinomų mokslininkų humanitarų. 
Vieni jų, neturėdami iliuzijų dėl sovie
tų režimo ir nujausdami greitas per
mainas laikinai pasitraukė į Vokietiją 
(A. Maceina, St. Yla), kiti, netekę dar
bo universitete, pasitraukė iš viešojo 
gyvenimo (S. Šalkauskis, Pr. Dovydai
tis), treti nors ir tęsė mokslinę ar pe
dagoginę veiklą, tačiau ne tik visiš
kai atsiribojo nuo viešumos, bet ir 
dalyvavo ar bent rėmė rezistencinę
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veiklą (Z. Ivinskis, J. Ambrazevičius). 
Didesnė žinomų rašytojų dalis taip 
pat „tylėjo“: 1. Šeinius jau 1940 m. iš
vyko iš Lietuvos, B. Brazdžionis, 
F. Kirša, J. Herbačiauskas tuo metu 
neišspausdino nė eilutės.

Krinta į akis ir tai, kad išlaikyti 
distanciją okupacinio režimo atžvilgiu 
sunkiau sekėsi kairiųjų arba neva li
beralių pažiūrų intelektualams. Nema
ža jų grupė dar ketvirtajame dešimt
metyje priklausė SSRS kultūrai pažin
ti draugijai, kuri buvo vienas iš pa
grindinių įrankių sovietų įtakai skleis
ti. Tai Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, 
P. Galaunė, K. Jablonskis, B. Sruoga, 
V. Krėvė, I. Jonynas, P. Šalčius ir kiti. 
Ši draugija aktyviai propagavo sovie
tinę kultūrą ir mokslą, organizavo me
nininkų ir intelektualų keliones į So
vietų Sąjungą; ketvirtajame dešimtme
tyje ją aplankė ne tiek jau mažai bol
ševizmo simpatikų. Beveik visi jos na
riai ir 1940 m. sveikino okupacinį re
žimą. Kartu su jau anksčiau neslėpu
siais savo komunistinių pažiūrų rašy
tojais „trečiafrontininkais“ jie 1940 m. 
ir sudarė okupacinio režimo rėmėjų 
branduolį, prie kurio prisijungė tik ke
letas A. Smetonos valdymo metais 
nesugebėjusių įsitvirtinti menininkų: 
Sofija Čiurlionienė, Vincas Mykolaitis- 
Putinas, Kazys Binkis.

Tačiau tarp padėjusių įteisinti so
vietų režimą beveik nerastume jaunų
jų katalikų intelektualų kartos atsto
vų, 1936 m. pasirašiusių manifestą „Į 
organiškosios valstybės kūrimą“. Jie 
dar ketvirtajame dešimtmetyje aiškiai 

išdėstė savo požiūrį į komunizmą ir 
perspėjo dėl jo grėsmės (dr. Stasys 
Yla 1937 m. išleido knygą „Komuniz
mas Lietuvoje“). Nors kai kurie da
bartiniai intelektualai (L. Donskis) at
kakliai bando įžvelgti A. Maceinos 
žavėjimąsi bolševizmu2, tačiau jis kaž
kodėl nepasiliko bolševikų okupuoto
je Lietuvoje. Ankstyvojoje socialinė
je savo filosofijoje nevengęs kritikuoti 
liberalią demokratiją, jis dėl to jokiu 
būdu netapo bolševizmo simpatikų ir 
nemanė jį buvus liberalinei demokra
tijai priimtina alternatyva.

Išimtį čia sudarytų gal tik J. Keliuo- 
tis, paskutiniame „Naujosios Romu
vos“ numeryje, išleistame 1940 m. lie
pos mėnesį, paskelbęs vedamąjį „Į 
naująjį dinamizmą“, kuriame sveikino 
po okupacijos šalyje prasidėjusius po
kyčius. Tačiau šis neeilinių gabumu in
telektualas psichologiniu tvirtumu ir iš
tikimybe savo įsitikinimams nepasižy
mėjo nei iki tol, nei vėlesniais metais. 
Jo redaguota „Naujoji Romuva“ ne vi
sada sugebėdavo išlaikyti aiškią ver
tybinę orientaciją, o tai ir buvo viena 
iš ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje at
siradusios trinties su „XX amžiaus“ 
bendradarbiais priežasčių. Vėliau per
ėjęs sovietinius lagerius bei izoliuotas 
nuo viešumos, aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje jis nesugebėjo atsispirti 
spaudimui ir „Kultūros baruose“ pa
skelbė sovietų režimui palankų, KGB 
suredaguotą straipsnį, kuris sukėlė ne
mažą atgarsį3.

Beje, prof. L. Truska kaip vieną iš 
argumentų naudoja faktą, kad „XX
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amžius“ buvo tarp tų nedaugelio pe
riodinių leidinių, kurie prasidėjus so
vietų okupacijai nebuvo uždaryti ir 
ragino dalyvauti Liaudies seimo rin
kimuose bei sveikino jo nutarimus. Iki 
okupacijos buvęs viena iš jaunųjų ka
talikų raiškos tribūnų, „XX amžius“ iš 
tikrųjų buvo leidžiamas iki 1940 m. 
rugpjūčio 1 d. Tačiau senoji šio dien
raščio redakcija nuo jo leidimo buvo 
nušalinta jau 1940 metų liepos pra
džioje, dar prieš prasidedant Liaudies 
seimo rinkimų kampanijai. Nuo 1940 
m. liepos 8 d. šį laikraštį redagavo 
prof. S. Kolupaila, pakeitęs dr. Igną 
Skrupskelį, kuris po kelių dienų bu
vo suimtas ir nuteistas. Prof. S. Ko
lupaila dar prieš okupaciją buvo daž
nas svečias Sovietų Sąjungos pa
siuntinybės rengiamuose priėmimuo
se, skaitė Lietuvių draugijos SSRS 
kultūrai pažinti organizuotas viešas 
paskaitas. Be to, jo kaip ir paties dien
raščio vardas iš esmės tebuvo prie
danga sovietams reikalingai informa
cijai skleisti, nes nuo 1940 m. birželio 
15 d. laikraščio turinys akivaizdžiai pa
sikeitė: visiškai nebeliko originalių 
straipsnių, buvo perspausdinama tik 
oficiali arba informacinio pobūdžio 
medžiaga.

Nemažai jaunųjų katalikų intelek
tualų jau nuo 1940 m. vasaros akty
viai dalyvavo antisovietinėje rezisten
cinėje veikloje: VDU dėstytojas A. 
Damušis buvo vienas iš aktyviausių 
LAF’o Kauno štabo narių ir sukilimo 
organizatorių, prof. Pr. Padalskis-Pada- 
lis priklausė LAF’o Vilniaus štabui, 

LAF’o nariais buvo prof. Z. Ivinskis 
ir Juozas Meškauskas. Neatsitiktinai 
šios intelektualų srovės atstovai at
sidūrė ir sovietų valdžios represinių 
struktūrų dėmesio centre. Be jau mi
nėto I. Skrupskelio, 1940-1941 m. bu
vo suimti: dr. Pranas Dielininkaitis, 
Pranas Dovydaitis, filosofijos dr. Pra
nas Mantvydas, psichologas dr. Jo
nas Pankauskas ir kiti.

Tuos pačius katalikų intelektualus 
sutinkame ir kalbėdami apie pastangas 
atkurti valstybingumą prasidėjus So
vietų Sąjungos-Vokietijos karui ar apie 
pogrindinę veiklą vokiečių okupacijos 
metais. Laikinojoje vyriausybėje, be 
jos pirmininko J. Ambrazevičiaus, dir
bo: A. Damušis (pramonės ministras), 
dr. Pr. Dielininkaitis (darbo ministras), 
P. Padalis (prekybos viceministras), 
Z. Ivinskis (atsakingas už ryšius su 
vokiečių valdžios institucijomis). Po 
to, kai Laikinosios vyriausybės ir 
LAF’o veikla buvo sustabdyta, visi jie 
tęsė veiklą Lietuvių fronte. Čia prie jų 
dar prisijungė prof. V. Viliamas, teisi
ninkas Povilas Šilas, LF pogrindinį 
laikraštį „Į laisvę“ redagavo literatas 
Antanas Strabulis, LF spaudoje taip 
pat bendradarbiavo žurnalistai J. Vir
bickas, J. Būtėnas, H. Blazas, K. Ur
bonavičius. J. Keliuotis, taip dar sykį 
paliudydamas savo kiek besiskiriančią 
nuo katalikų poziciją, įkūrė savarankiš
ką pogrindžio organizaciją - Lietuvių 
vienybės sąjūdį. Lietuvių frontui pri
klausė ir į Lietuvą grįžęs, anot L. Moc- 
kūno, vienas iš lietuviškojo fašizmo 
ideologų - A. Maceina. Bent kiek man
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žinoma, A. Maceina ir nacių okupaci
jos pradžioje viešai nėra šlovinęs na
cių veiksmų Lietuvoje, juolab žydų 
diskriminacijos. Žymių Lietuvos vi
suomenės veikėjų protesto prieš žydų 
naikinimą Lietuvoje pasirašymu akty
viai rūpinosi buvęs Laikinosios vyriau
sybės vadovas J. Ambrazevičius. Ap
skritai dauguma Lietuvos intelektualų 
ir menininkų išvengė viešų antisemiti
nių deklaracijų. Šia prasme pasižymė
jo tik vienas kitas: Pulgis Andriušis, 
Rapolas Mackonis (apysaka „Politru- 
kas Srulis Švindelmacheris“).

Nacių okupacijos metais veikusio
se liberaliosios krypties pogrindžio 
organizacijose intelektualų beveik ne
rastume, išskyrus gal tik LLKS Vil
niaus štabui vadovavusį VU doc. tei
sininką Stasį Žakevičių ir jos narį žur
nalistą Bronių Railą. Aktyviau čia reiš
kėsi techninė inteligentija. Sovietme
čiu susikompromitavę liberalių pažiū
rų intelektualai buvo atidžiau prižiūri
mi gestapo, todėl pogrindinės veiklos 
vengė. Kai kurie, pavyzdžiui, L. Do-

Šaltiniai

1 Kolaboravimo ypatumai pirmuoju soviet
mečiu // Genocidas ir rezistencija, 2001, 
Nr. 1, p. 80-81; Pasimokyti galima tik 
iš kritiškai suvoktos istorijos // Kultū
ros barai, 2002. Nr. 2, p. 78.

2 L. Donskis. Dar kartą apie Antano Ma- 

vydėnas, bandė išpirkti kaltę patai
kaudami nacių propagandai.

1940-1941 m. patirtis paskatino kur 
kas didesnę intelektualinio elito dalį 
pasitraukti iš sovietų reokupuojamos 
Lietuvos. Vien literatų ar literatūrolo
gų pasitraukė daugiau nei 2004. Nepa
sitraukė tik nespėję ar nesugebėję to 
padaryti ir sąmoningai nusprendę tapti 
ideologinio fronto kariais, nes ankstes
nė patirtis turėjo išsklaidyti iliuzijas, 
kad bus galimybių laisvai kūrybinei ir 
intelektualinei raiškai. Tiesa, teoriškai 
pasilikimo motyvas dar galėjo būti ap
sisprendimas pasiaukoti, tačiau iš tik
rųjų tokių atvejų, atrodo, nebuvo. Pra
regėjo ir pasitraukė netgi nemažai 
1940-1941 m. sovietų režimą rėmusių 
intelektualų: broliai Biržiškos, V Krė
vė, L. Dovydėnas ir kiti. Netolima at
eitis iš esmės patvirtino, kad pasitrau
kusiųjų pasirinkimas buvo teisingas. 
Likusieji netrukus atsidūrė sovieti
niuose lageriuose arba visiškoje ideo
loginių suvaržymų nelaisvėje ir buvo 
priversti tarnauti režimui.

ccinos socialinę filosofiją // Akiračiai, 
2000, Nr. 1.

3 Tiltas, kurio dar nėra // Kultūros barai, 
1971, Nr. 12.

4 V. Martinkus. Rašytojas ir Lietuva, // Li
teratūra ir menas, 1990 12 22.
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Politinių represijų 
psichologiniai padariniai

Danutė Gailienė

Jau kelinti metai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cen
tras ir Vilniaus universiteto Klinikinės ir socialinės psichologijos katedra 
rengia mokslines-praktines konferencijas apie ilgalaikius politinių represijų 
padarinius valstybėse, susidūrusiose su vienos ar kitos formos režimais. Pra
ėjusių metų pabaigoje tokia tarptautinė konferencija buvo surengta VU te
atro salėje. Konferencijos svečiai skaitė pranešimus: apie Antrojo pasauli
nio karo pasipriešinimo dalyviams sukelto streso padarinius (Norvegija), 
apie ilgalaikius politinio įkalinimo padarinius (Vokietija), apie tremties pa
tyrimus (Latvija). Lietuvai konferencijoje atstovavo Dalia Kuodytė (LGGRTC), 
prof Danutė Gailienė (VU), taip pat jauni mokslininkai Evaldas Kazlaus
kas, Gražina Gudaitė ir Vėjūnė Domanskaitė-Gota, kuri apibendrino Afga
nistano karo dalyvių tyrimo rezultatus.

Prof. D. Gailienė yra šių konferencijų pradininkė ir viena iš organizato
rių. Jos tyrimo objektas - ilgalaikiai politinių represijų padariniai, prakti
nė pagalba traumų aukoms. Lietuvoje ši tema iš esmės nepaliesta, nes sovie
tinių represijų aukos vis dar nesulaukia komunizmo nusikaltimų oficialaus 
pasmerkimo.

Čia spausdiname profesorės mintis, kurias ji išsakė ne viename renginyje.

Represijų aukos

Po Antrojo pasaulinio karo Vaka
rų šalyse imta intensyviai tyrinėti 
traumuojančių išgyvenimų ilgalaikius 
psichologinius ir psichopatologinius 
padarinius traumas patyrusioms karo 
ir politinių represijų aukoms. Iš pra
džių šių tyrinėjimų iniciatoriai turėjo 
įveikti tradicinės psichiatrijos ir psi

choanalizės postulatus, tvirtinančius, 
kad traumuojantys išgyvenimai netu
ri lemiamo poveikio jas patyrusiųjų 
psichinei sveikatai. Vyravo įsitikini
mas. jog normaliems žmonėms traumų 
padariniai negali būti ilgalaikiai, nes 
laikas gydąs ir žmonės gana greitai 
galį vėl atgauti dvasinę pusiausvyrą. 
Jei kuriems to nepavyksta, tai ne dėl 
traumuojančių išgyvenimų, o dėl to,
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jog ir prieš traumą tokie asmenys tu
rėję neurotinių sutrikimų.

Tačiau išsamūs pokario psicholo
giniai tyrinėjimai, trukę dešimtmečius, 
parodė, jog karo ir politinių represijų 
traumos sukelia ilgalaikius psicholo
ginius padarinius, kai kuriems nuken- 
tėjusiems jie tęsiasi net visą gyveni
mą. Šie padariniai mažai siejasi su as
menybės predispozicija - net buvu
siems visai sveikiems ir sugebantiems 
gerai adaptuotis žmonėms sukrečian
tys išgyvenimai sukėlė daug psichi
nės sveikatos sutrikimų - baimę, ner
vingumą, depresiją, pasikartojančius 
košmarus, padidėjusį dirglumą ir ag
resyvumą, darbingumo kritimą ir pan.

Išsamiausiai tyrinėti nuo nacių 
represijų nukentėję žmonės - holo
kausto aukos ir konclageriuose kalė
ję įvairių tautybių asmenys. Vėliau 
buvo tiriami ir Vietnamo karo dalyviai. 
Moksliškai įrodžius jų psichologinei 
sveikatai ir gyvenimo kokybei pada
rytą žalą, jiems buvo suteikta visoke
riopa kvalifikuota pagalba - psicho
loginė ir socialinė reabilitacija, ilgalai
kė psichoterapija ir pan. Psichopato
logijoje kaip šių tyrinėjimų rezultatas 
buvo suformuluota nauja diagnozė - 
potrauminio streso sutrikimas.

Komunistinių represijų aukų trau- 
mavimo istorija buvo labiau kompli
kuota negu holokausto ar Vietnamo 
karo dalyvių. Jų traumos truko daug 
ilgiau. Holokausto ar karo belaisvių 
stovyklų aukos po išlaisvinimo buvo 
pripažintos nukentėjusiomis, joms su
teikiamos kompensacijos ir jų fizinei 

bei psichinei sveikatai reikalinga me
dikų pagalba.

Sovietų represijų aukos ne tik ne
sulaukė jokios pagalbos, bet ir toliau 
buvo traumuojamos dar penkiasde
šimt metų po karo. Net ir grįžę iš la
gerių ir tremčių, žmonės nesijautė sau
gūs. Dauguma nebeatgavo savo na
mų, buvo persekiojami ir jie, ir jų šei
mos - negalėjo mokytis, gauti net 
paprasčiausio darbo, buvo priversti 
slapstytis ir pan.

Tik prasidėjus mūsų Atgimimui, 
visuomenėje kilo didelis susidomėji
mas politiniais kaliniais, tremtiniais ir 
kitais persekiotais žmonėmis, kurį vė
liau pakeitė tam tikras aplinkinių abe
jingumas. Kaip juos paveikė tai, kad 
gana staiga jie vėl prisiminė savo 
traumas, apie kurias iki tol buvo pri
versti tylėti? Ko reikia, kad šiems 
žmonėms būtų padėta sumažinti juos 
žalojančius traumų padarinius?

Kita vertus, gerai žinoma, kad net 
ir labai sunkius įvykius išgyvenę 
žmonės sugeba tvarkyti savo gyve
nimą, sukuria šeimas, pasiekia puikių 
profesinių laimėjimų. Taip pat ištirta, 
kad konclagerių kančios atsiliepia au
koms net praėjus beveik penkiasde
šimčiai metų po jų išlaisvinimo, bet 
tai nereiškia blogos adaptacijos - tie 
žmonės gyvena visavertį gyvenimą, 
nepaisant kai kurių juos kamuojančių 
sunkumų. Taigi žmonės ne tik pavei
kiami sunkių gyvenimo išbandymų, 
jie turi vidinių resursų ir sugeba 
įveikti tuos sunkumus. Pastarojo me
to tyrimuose stengiamasi domėtis ne
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tik negatyviu traumos poveikiu, rizi
kos faktoriais, bet ir vadinamaisiais 
apsauginiais veiksniais: kas suteikia 
žmonėms stiprybės, kaip dramatiški 
išgyvenimai tampa iššūkiu, subrandi
nančiu ir užgrūdinančiu asmenybę, 
kokią reikšmę čia turi įsitikinimai, ide
alai, žmonių solidarumas, kokie yra ki
ti svarbūs veiksniai.

Holokausto aukos

Leo Eitingeris, norvegų psichiat
rijos profesorius, 1957 m. Oslo uni
versitete subūręs specialistų grupę ir 
pradėjęs tyrinėti karo išgyvenimų po
veikį aukų sveikatai, pirmiausia tyrė 
norvegų politinius kalinius, kalėjusius 
nacių konclageriuose. Šie tyrimai bu
vo pradėti Norvegijos nukentėjusių
jų kare asociacijos iniciatyva. Daugu
mą šių kalinių Švedijos Raudonasis 
Kryžius išvadavo dar prieš karo pa
baigą ir išgabeno į Švediją. Ten jie 
buvo laikomi specialiose stovyklose 
(Durchgangslager) puikiomis sąlygo
mis, prilygstančiomis geriausioms sa
natorijoms. Karui pasibaigus jie grįžo 
į Norvegiją ir ten buvo sutikti kaip 
didvyriai. Juos supo visos tautos dė
kingumas, pasididžiavimas ir meilė. 
Apdovanojimai, dėmesys, gėlės ir 
muzika, visur trykštanti optimizmo 
nuotaika, atrodo, turėjo galutinai už
gydyti visas kare patirtas traumas. 
Tačiau euforijai atslūgus pasirodė, 
jog daugumai buvusių kalinių vis tiek 
būdingi įvairūs nerviniai sutrikimai - 

dirglumas, baimė, sumažėjęs darbingu
mas; jie patys juos aiškiai siejo su sa
vo išgyvenimais konclageriuose. Pir
muoju pokario laikotarpiu daugiausia 
buvo ištirtas ir aprašytas holokaustą 
išgyvenusių žmonių patyrimas. Dalis 
tyrėjų buvo ir specialistai - psicho
logai, psichoterapeutai, psichiatrai,ku
rie ir patys buvo išgyvenę holokaus
tą. Savo studijose jie aprašė ir savo 
pačių, ir savo pacientų patyrimą. 
Dažnai jiems nebuvo lengva apsi
spręsti paskelbti savo duomenis ko
legoms, nes juos taip pat kaustė vy
raujanti nuostata, kad sveikam žmo
gui jokių ilgalaikių traumos padarinių 
būti negali.

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje bu
vo intensyviai pradėti tirti holokaustą 
išgyvenę žydai, emigravę į JAV, Kana
dą, Izraelį, nes Vakarų Vokietijos vy
riausybė skyrė kompensacijas nuken- 
tėjusiems nuo karo; norintieji jas gau
ti, be kitų tyrimų, turėjo būti ir psi
chiatrų įvertinti. Taip tūkstančiai buvu
sių aukų pasiekė gydytojus.

Paaiškėjo, kad daugeliui nukentė
jusiųjų dar ilgus metus po karo buvo 
būdinga kankinanti psichologinė bū
sena, paradoksalus kaltės jausmas 
(„kodėl aš išgyvenau, o mano artimie
ji žuvo?“), psichosomatiniai simpto
mai. Aprašytas „konclagerį išgyvenu
siojo sindromas“, kuris pasireiškia la
bai sunkiais potyriais:

a) ūmiai užeinanti baimės ir susi
jaudinimo būsena;

b) košmariški prisiminimai ir sap
nai apie lagerio išgyvenimus;
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c) keistas jausmas, kad yra kitoks 
nei nepatyrusieji lagerio baisumų;

d) dvasinio nuovargio ir atbukimo 
jausmas, kuris kelia apatijų, nenorą 
bendrauti, negebėjimą džiaugtis;

e) nemiga ir įvairūs kūno liguistu
mo požymiai;

f) psichotinė būsena su kliedėjimo 
idėjomis (jausmas, kad ligonis yra la
geryje, kad toliau persekiojamas) ir kt.

Šie tyrimai taip pat įrodė, kad pa
grindinė traumų priežastis - karo me
tu patirtos siaubingos fizinės ir psi
chologinės kančios.

Buvo pripažinta, kad holokausto 
aukos patyrė ir antrąją psichologinę 
traumą - po išlaisvinimo. Grįžę jie ne
berado namų ir artimųjų, realybė pa
sitiko juos visai ne tokia, kokią jie 
vaizdavosi savo svajonėse. Visuome
nė sutiko juos ne sveikinimais, pripa
žinimu, dėkingumu, kaip paprastai bū
na pasitinkami kariai, o tylėjimu. „Kai 
toks žmogus sugrįžęs pamato, kad ir 
čia, ir ten jis sutinkamas vien pečių 
gūžčiojimu ar banaliomis frazėmis, 
norom nenorom jį užplūsta kartėlis 
ir kyla klausimas: kuriems galams 
visa tai iškentėt? Beveik visur tegir
dėdamas: „Mes nieko nežinojom..." 
arba „Mes irgi kentėjom...", jis ima 
galvoti, ar tai išties yra viskas, ką 
jam tegalima pasakyti... Metų metais 
tikėjęs, jog jau pasiekta kančios, ku
rią dar galima ištverti, riba, jis da
bar sužino, kad, matyt, kančios gel
mė neturi dugno..." (V. E. Franklis. 
Žmogus ieško prasmės).

Holokausto tyrėjai dažnai kalba 
apie „tylėjimo paktą“ (pact of silen

ce), nusistovėjusį tarp traumuotų 
žmonių ir jų aplinkos. Aplinkiniai ne
norėjo, kad jie kalbėtų apie savo iš
gyvenimus, o tik kad greičiau juos 
užmirštų. Taip jie buvo palikti vieni 
su kraupiais savo atsiminimais.

Taigi nacių konclagerius išgyve
nusių žmonių tyrimai parodė, kad 
sunkios traumos gali pažeisti net ir 
visiškai sveikus žmones ir kad trau
mos padariniai gali būti labai ilgalai
kiai. Daugumai holokaustą išgyvenu
sių žmonių Vakarų šalyse buvo su
teikta profesionali psichikos sveika
tos specialistų pagalba, ir tai gerokai 
palengvino jų dalių bet taip pat iš la
bai kruopščių klinikinių stebėjimų aiš
kėjo, kad kai kurių kančių žmonės 
niekada negali visiškai pamiršti, ir tai 
paveikia visą likusį jų gyvenimą.

Vietnamo karo veteranai

Reikšmingiausias lūžis specialistų 
pažiūrose į traumų padarinius įvyko 
septintajame dešimtmetyje, kai Jungti
nėse Amerikos Valstijose į namus su
grįžo Vietnamo karo dalyviai. Po kiek
vieno karo visuomenė laukia, kad vėl 
grįš taika ir ramybė ir kad baisūs karo 
įspūdžiai nugrims užmarštin. Niekas - 
nei visuomenė, nei specialistai - ne
mano, kad patirti moraliniai sukrėtimai 
yra ilgalaikiai. Tačiau po Vietnamo ka
ro jo dalyviai nebuvo linkę nuolankiai 
susitaikyti su šia nuostata. Jie neno
rėjo būti užmiršti ir reikalavo, kad jų 
kančios nebūtų ignoruojamos. Faktai 
rodė, kad tarp karo veteranų labai daž-
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nos savižudybės, alkoholizmas, narko
manija, nusikalstamumas, skyrybos. 
Vyrai ir patys jautė, kad sunku tiesiog 
užmiršti visus kare patirtus sukrėtimus 
ir grįžti prie normalaus gyvenimo. Aiš
ku, jų būseną aitrino ir ta aplinkybė, 
kuri istoriškai susiklosto ne taip daž
nai, kad JAV visuomenė nebuvo linku
si tradiciškai reaguoti į grįžusius iš ka
ro savo kareivius, t. y. pasitikti juos su 
derama pagarba ir pripažinimu. Dėl Viet
namo karo dalyvių nuopelnų dažnai 
reiškiamos abejonės, šalyje ir dabar 
vyrauja stiprios antikarinės nuotaikos.

Buvę karo dalyviai pradėjo burtis 
į organizacijas ir savanoriškas savipa- 
galbos grupes, kuriose kalbėjosi apie 
savo patyrimus, stengėsi suteikti vieni 
kitiems paramą ir kartu sukaupti žinių 
apie karo padarinius. Dažnai jie kvies
davosi jiems prijaučiančius psicholo
gus ir psichiatrus, kad šie suteiktų 
jiems profesinę pagalbą.

Iki Vietnamo karo pabaigos nebu
vo sistemingų išsamių tyrimų apie 
dalyvavimo kare ilgalaikius psicholo
ginius padarinius. Šįkart studijas ini
cijavo ne karinės ar medicinos struk
tūros, o buvusių karių organizacijos. 
Jos pasiekė, kad plačioji visuomenė 
pagaliau atkreiptų dėmesį į jų proble
mas, o Vyriausybė sukūrė oficialią 
psichologinės pagalbos Vietnamo 
karo veteranams programą. Buvo 
pradėti labai platūs ir išsamūs tyri
mai, siekiant įvertinti, kokią įtaką karo 
patirtis padarė grįžusių veteranų gy
venimui. Jie atskleidė, kad kai ku
riems veteranams būdingi ilgai trun

kantys nerviniai sutrikimai (jie pava
dinti potrauminio streso sindromu); 
buvo įrodyta, kad, be jokios abejo
nės, tai - tiesioginis karo patyrimo 
padarinys.

1980 m. Amerikos psichiatrų aso
ciacija naująją diagnostinę kategori
ją - potrauminio streso sutrikimą - 
įtraukė į savo oficialią psichikos su
trikimų klasifikaciją DSM (Diagnostic 
Statistical Manual). Naująją diagno
zę į Tarptautinę ligų klasifikaciją įtrau
kė ir Pasaulinė sveikatos organizaci
ja. Nuo 1980 m. Amerikos psichiatrų 
asociacija, remdamasi naujais kliniki
niais stebėjimais ir mokslinių tyrimų 
duomenimis, potrauminio streso diag
nozę tikslino tris kartus. Potrauminio 
streso sutrikimui apibūdinti yra dvi 
grupės požymių: išgyventa traumuo
janti situacija ir dėl to atsirandantys 
simptomai.

Šiuo metu specialistai jau vis daž
niau kalba, kad aprašytas potrauminio 
streso sutrikimas nusako tik trumpa
laikius ūmių traumų padarinius, bet 
neapima tų atvejų, kai traumavimas 
trunka ilgai (pvz., politinės represijos, 
ilgalaikis traumavimas vaikystėje) ir 
sukelia ne tik aprašytuosius simpto
mus, bet ir charakterio pakitimus.

Kokią įtaką tėvų patirtos kančios 
daro jų vaikams? Ar gali karo traumos 
būti perduodamos kartos, kuri jas pa
tyrė, kitai kartai, kuri jų nepatyrė? Ar 
galėjo būti, jog tėvai buvo taip pri
slėgti patirtų traumų, kad jų vaikai 
buvo priversti visą laiką gyventi to 
patyrimo veikiami?
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Tėvai ir vaikai

Septintojo dešimtmečio pradžioje 
Vakarų šalyse - Kanadoje, JAV, Izra
elyje, Europos kraštuose - pasirodė 
didelį susidomėjimą sukėlę darbai, ku
riuose aprašoma vadinamoji antroji 
karta - išgyvenusiųjų holokaustą vai
kai, gimę jau po karo. Psichologai ir 
psichiatrai paskelbė, kad tai kartai bū
dinga apatija, negebėjimas susiformu
luoti profesinių tikslų, nerimas, pasy
vumas ir abejingumas savo tėvų sie
kiams, ypač tautiškumo ir religijos 
klausimais. Suaugę išgyvenusiųjų 
vaikai, kurie niekad nepatyrė koncla- 
gerių siaubo, pasižymėjo tokiais pat 
bruožais kaip ir jų tėvai: depresiją jie 
traktavo kaip natūralią reakciją į gy
venimo sunkumus, nemokėjo tinkamai 
išreikšti agresijos, emociškai buvo la
bai priklausomi nuo tėvų. Kai kurie iš 
jų tvirtino, kad holokaustas buvo 
svarbiausias įvykis, paveikęs jų gy
venimą, nors tai atsitiko jiems dar ne
gimus. Atsirado etiketė „antros kartos 
sindromas“. Pateikta klinikinių įrody
mų, kad holokausto patyrimas veikia 
net trečiąją kartą. Pasigirdo teiginių, 
kad tai turės įtakos nežinia kokiam 
skaičiui būsimų kartų.

Tačiau greitai paaiškėjo, kad visos 
šios išvados remiasi tik nedideliu skai
čiumi pavienių klinikinių stebėjimų. 
Psichoanalitinės pakraipos autoriai 
aprašinėjo dėl psichiatrinės ar psicho
terapinės pagalbos besikreipiančius 
pacientus ir darė apibendrinimus apie 
visą vaikų kartą. Be to, beveik visi to

kie aprašymai buvo apie žydų vaikus, 
nors konclageriuose kalėjo ir ne žy
dų tautybės žmonės. Mėginant patik
rinti klinikiniuose aprašymuose iškel
tas prielaidas kontroliuojamais moks
liniais tyrimais, pasirodė, kad labai 
dažnai šių prielaidų tyrimai nepatvir
tina (ir iki šiol nėra aiškiai atsakyta į 
klausimą, ar yra traumos poveikis 
antrajai kartai).

Skuboti teiginiai, kad visai vaikų 
kartai būdingi psichopatologiniai su
trikimai. pirmiausia labai žeidė juos 
pačius. 1979 m. Niujorke vyko pirmo
ji tarptautinė holokausto aukų vaikų 
konferencija. Dauguma jos dalyvių, 
antrosios kartos atstovų, protestavo 
prieš tai, kad psichikos sveikatos spe
cialistai jiems klijuoja stigmatizuojan- 
čias etiketes apie psichopatologinius 
sutrikimus ir asmenybės trūkumus.

Psichologė iš Norvegijos Ellinor F. 
Major. 1996 m. paskelbusi didelę stu
diją apie politines represijas išgyve
nusių žmonių vaikus, būdama dukra 
žmogaus, išgyvenusio holokaustą, 
abejoja, ar tikrai yra būtina, kad tėvai 
pasakotų vaikams apie savo traumas. 
Tai tikra dilema, tvirtina Major, nes 
buvusiems kaliniams kalbėjimas apie 
savo patyrimą kelia daug emocinių 
sunkumų, o ir vaikams nėra lengva 
klausytis istorijos, kuri yra ne šiaip 
istorija, bet jų tėvų kančios.

Nors akivaizdu, kad kai kuriems 
žmonėms sunkios psichinės traumos 
tikrai sukelia skaudžius ilgalaikius pa
kitimus, duomenys rodo, kad ir tarp 
patyrusių ilgalaikį traumavimą labai
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nemažai yra tokių, kurie neturi jokių 
psichologinių sutrikimų. Net ir labai 
sunkius įvykius išgyvenę žmonės su
geba tvarkyti savo gyvenimą, sukuria 
šeimas, pasiekia puikių profesinių lai
mėjimų. Konclagerių kančios atsiliepia 
aukoms net praėjus beveik penkiasde
šimčiai metų po jų išlaisvinimo, bet tai 
nereiškia, kad jie sunkiai adaptuoja
si - tie žmonės gyvena visavertį gy
venimą, nepaisant kai kurių juos ka
muojančių sunkumų. Žmonės ne tik 
gali būti veikiami sunkių gyvenimo iš
bandymų, jie turi vidinių resursų ir su
geba įveikti tuos sunkumus. Todėl 
pastarojo meto tyrimuose stengiama
si domėtis ne tik traumos negatyviu 
poveikiu, rizikos faktoriais, bet ir va
dinamaisiais apsauginiais veiksniais: 
kas suteikia žmonėms stiprybės, kaip 
dramatiški išgyvenimai tampa iššūkiu, 
subrandinančiu ir užgrūdinančiu asme
nybę, kokią reikšmę čia turi įsitikinimai, 
idealai, žmonių solidarumas ir pan.

Komunistinių 
represijų aukos

Komunistinių represijų aukų trau- 
mavimo istorija buvo labiau kompli
kuota negu holokausto ar Vietnamo 
karo dalyvių. Jų traumos truko daug 
ilgiau. Holokausto ar karo belaisvių 
stovyklų aukos po išlaisvinimo buvo 
pripažintos nukentėjusiaisiais, jiems 
suteikiamos kompensacijos ir jų fizi
nei bei psichinei sveikatai reikalinga 
medikų pagalba. Sovietų represijų au

kos ne tik nesulaukė jokios pagalbos, 
bet ir toliau buvo traumuojamos dar 
penkiasdešimt metų po karo. Net ir 
grįžę iš lagerių ir tremčių, jie nesijau
tė saugūs.

Taigi vienas labai svarbus veiks
nys įveikiant praeities traumas yra vi
suomeninis ir politinis traumos pripa
žinimas. Visi simboliniai tokio pripaži
nimo ženklai - atminimo dienos, me
morialai, kančių paminėjimai, kuriuose 
dalyvauja valstybių vadovai, aukšti 
pareigūnai, plačioji visuomenė - be 
kitų, turi ir labai svarbią terapinę 
reikšmę. Jei visuomenė pripažįsta au
kų kančias, tai mažina jų nerimą ir 
priešiškumą.

Svetur ir Lietuvoje

Vakarų Vokietija laikoma vienu iš 
geriausių praeities traumų įveikimo 
pavyzdžių. Jos „susidorojimas“ su na
cionalsocialistine praeitimi išties bu
vo gana sėkmingas. Šiame procese la
bai svarbūs buvo mažiausiai keturi 
komponentai: 1) baudžiamosios teisės 
taikymas, pvz., Niurnbergo procese, 
taip pat teisiant koncentracijos sto
vyklų personalą; 2) finansinės prie
monės: kompensacijos aukoms ir Iz
raelio valstybei; 3) politinės ir konsti
tucinės priemonės; 4) psichologinis- 
pedagoginis „perdirbimo“ procesas.

Lietuvoje neįvykdyta nė pusės 
šios programos. Pirmiausia, kitaip ne
gu nacionalsocialistinė ideologija, ko
munistinė ideologija oficialiai nebuvo
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Marija Teresė Rožanskaitė. Kraslago liekanos. 1990. Kartonas, aliejus

Dailininkė Marija Teresė Rožanskaitė Genocido aukų muziejuje, buvusiose kamerose, 
surengė savo kūrinių (tapybos, erdvinių asambliažų, instaliacijų) parodą, skirtą savo 
tėvo mirties datai paminėti. Jos tėvas žuvo 1943 m. kovo 25 d. Krasnojarsko 
krašto Rešiotų lageryje. Niekas nežino, kur yra jo kapas...
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paskelbta nusikalstama. Beveik nėra 
nuteistų ir konkrečių komunistinių rep
resijų vykdytojų. Neįvykdyta „deko- 
munizacija“, kuri būtų analogiška „de- 
nacifikacijai“, daro neįmanomas įgy
vendinti ir kitas priemones, skatinan
čias „perdirbimo“ procesą. Pokomunis
tinėje erdvėje beveik nėra ir mokslinių 
tyrimų apie ilgalaikius komunistinių 
represijų sukeltų traumų padarinius. 
Pasirodė dar tik pirmieji šiai problema
tikai skirti darbai: aišku, ne Lietuvoje, 
o Estijoje (kai kurie klinikiniai pastebė
jimai apie represuotųjų psichosociali- 
nius ypatumus), Latvijoje (trumpu 
klausimynu surinkti duomenys apie 
buvusių tremtinių situaciją), buvusio
je Rytų Vokietijoje (buvusių politinių 
kalinių išsamus psichologinis tyrimas).

Gal postūmiu pradėti rimtai moks
liškai tyrinėti šias problemas taps Vil
niaus universiteto Klinikinės ir socia
linės psichologijos katedros ir Lietu
vos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro pradėtas tyrimo 
projektas „Sovietų ir nacių represijų 
psichologinės pasekmės“.

Konferencija

2002 metų sausio 23 dieną Vil
niaus universiteto Senato posėdžių 
salėje įvyko Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro 
ir Vilniaus universiteto Klinikinės ir 
socialinės psichologijos katedros or
ganizuotas pirmasis renginys Politi
nių represijų psichologiniai padari

niai. Jame dalyvavo istorikai, psicho
logai, filosofai, politikai, žurnalistai, 
represuotų žmonių organizacijų atsto
vai. Buvo pristatyta tyrimų programa 
„Sovietų ir nacių okupacijų represijų 
psichologinės pasekmės“, kurią jau 
antri metai vykdo LGGRTC ir VU Kli
nikinės psichologijos katedra.

Pradėdama konferenciją LGGRTC 
direktorė Dalia Kuodytė pabrėžė, kad, 
siekiant įvertinti sovietų ir nacių oku
pacijų padarinius Lietuvos žmonėms, 
vien istorijos mokslo metodų nepakan
ka. Jie neduoda atsakymo į klausimą, 
kodėl iš kalėjimų ir lagerių sugrįžę žmo
nės nieko nepasakoja artimiesiems 
apie savo išgyvenimus, kodėl kalbant 
apie holokaustą žmonių reakcija ir el
gesys yra tokie skirtingi, pagaliau ko
dėl šiandien dažnai esam tokie destruk
tyvūs ir nepajėgiame susikalbėti. Pra
dėta bendra istorikų ir psichologų ty
rimo programa tikriausiai paskatins ir 
kitus panašius tyrinėjimus.

LGGRTC Genocido ir rezistencijos 
tyrimo departamento direktorius dr. 
Arvydas Anušauskas savo pranešime 
apibūdino Lietuvoje įvykdytų sovietų 
ir nacių represijų mastą ir nukentėju
siųjų grupes. Ne mažiau kaip 456 000 
Lietuvos žmonių (kas trečias suaugęs 
lietuvis; 93 proc. kalinių ir 96 proc. 
tremtinių sudarė lietuvių tautybės as
menys) tapo sovietinio teroro auko
mis, patyrė vienokią ar kitokią prievar
tą. Iš jų apie 350 000 žmonių buvo 
įkalinta, išvežta į tremtį ir GULAGo la
gerius ar nužudyta Lietuvoje, apie 
500 000 dėl vykdyto teroro, karo sąly-
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gų ar okupantų sprendimų turėjo pa
likti Lietuvą. Kartu su nacistinės dik
tatūros aukomis, o pastaroji fiziškai su
naikino 245 000 žmonių (iš kurių apie 
200 000 žydų), Lietuvos gyventojų 
nuostoliai siekia 33 proc. bendro 1940 
metų gyventojų skaičiaus.

Tyrimų programos vadovė, šių ei
lučių autorė, trumpai pristatė sunkaus 
ilgalaikio traumavimo tyrinėjimų isto
riją ir kai kuriuos svarbiausius šiame 
tyrime keliamus klausimus:

Kokią psichologinių ir psichopa
tologinių padarinių sukėlė politinės 
represijos Lietuvos piliečiams, paty- 
rusiems ypač sunkų ir ilgalaikį trau- 
mavimą?

Ar traumos padariniai yra ilga
laikiai ir tęsiasi, ar laikui bėgant 
palengva praeina?

Ar galima įrodyti, kad potraumi
niai simptomai ilgainiui tampa asme
nybės bruožais?

Ar nukentėjusieji skiriasi nuo to
kio pat amžiaus žmonių, kurie rep
resijų nepatyrė?

Kaip/ar tėvų patirtos kančios 
paveikia jų vaikus?

Ar patys nukentėjusieji įžiūri 
nors kokią savo kančių prasmę?

Ko mus moko išgyvenusiųjų pa
tyrimas? Kaip žmonės įveikia sun
kumus?

Klausimas, į kurį niekada nebe
gausime atsakymo: ar šie išgyvenu
siųjų tyrimai reprezentuoja visų trau
muotųjų ypatumus?

LGGRTC Memorialinio departa
mento direktorė Gintarė Jakubonienė 
papasakojo apie tyrimo organizavimą 

ir eigą. Tyrimo dalyviai atrenkami at
sitiktine tvarka iš asmenų, kurie pri
pažinti nukentėjusiais pagal Lietuvos 
Respublikos asmenų, nukentėjusių 
nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisi
nio statuso įstatymą. Specialiai šiam 
tyrimui yra sudarytas klausimynas, 
kuriame šalia tiesioginių klausimų 
(apie patirtus traumuojančius įvykius, 
subjektyviai vertinamą dabartinę svei
katos būklę, gaunamą socialinę para
mą, veiksnius, kurie padėjo įveikti 
represijų sunkumus ir kt.) yra ir stan
dartizuotos psichologinio matavimo 
skalės (traumos simptomų, depresijos, 
vidinės damos skalė ir kt.). Tyrimas 
atliekamas dviem būdais: apklausiant 
paštu ir individualiai susitinkant su 
tyrimo dalyviais. Apklausa paštu or
ganizuojama dviem etapais: pirmiausia 
nukentėjusiesiems skambinama telefo
nu ir, paaiškinus tyrimo esmę, prašo
ma jų dalyvauti tyrime. Gavus sutiki
mą, paštu išsiunčiamas tyrimo klausi
mynas ir vokas su pašto ženklu ir at
galiniu adresu. G. Jakubonienė pasi
džiaugė, kad duomenų rinkimas vyks
ta labai sėkmingai, nes atsakymus at
siunčia daugiau nei 80 proc. tyrimo 
dalyvių (įvairiose šalyse gautais duo
menimis, dažniausiai paštu organizuo
jamose apklausose atsako 50-60 proc. 
pakviestųjų).

Psichologijos magistras, VU Klini
kinės ir socialinės psichologijos kated
ros doktorantas Evaldas Kazlauskas 
pateikė individualaus penkiasdešim
ties buvusių politinių kalinių ir atitin
kamo amžiaus kontrolinės grupės as
menų psichologinio tyrimo rezultatus.
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Afganistano karo veteranų orga
nizacijos iniciatyva tyrimų programa 
buvo papildyta dar viena dalimi - Af
ganistano karo psichologiniai pada
riniai jų dalyviams. Vytas Lukšys kal
bėjo, kad Afganistano karo dalyviai 
Lietuvoje jaučiasi ignoruojami ir su
priešinti su kitais nukentėjusiais nuo 
politinių represijų, nes politikai daž
nai laikosi nuostatos, jog Lietuvos 
valstybė jų nesiuntusi į šį karą, to
dėl nesijaučia esanti atsakinga ir už 
padarinius. „Bet mes juk nėjom savo 
noru!“ - sakė Vytas Lukšys. Kalbė
tojas pats yra patyręs Afganistano 
karo baisumus, jų prisiminimai kartais 
kaip košmarai iki šiol užplūsta.

Psichologijos magistrė, VU Klini
kinės ir socialinės psichologijos ka
tedros doktorantė Vėjūnė Domanskai- 
tė-Gota perskaitė pranešimą „Dalyva
vimo karo veiksmuose pasekmių įver
tinimo metodologiniai ir metodiniai 
aspektai“. Aptarusi teorines tyrimo 
problemas, pranešimo autorė pateikė 
šimto Afganistano karo dalyvių pir
mųjų apklausų duomenis. Juos su
rinkti nebuvo paprasta, nes daugu
ma kalbinamųjų buvo atsargūs, lako
niški, nelinkę atsiverti. Net 83 proc. 
kare dalyvavusių vyrų teigia, kad 
karas iš esmės pakeitė jų požiūrį į 
gyvenimą. Po tarnybos daugumai iš 
jų buvo reikalinga medicinos pagal
ba. Daugeliui būdingi įvairūs psi
chologiniai sunkumai ir sutrikimai. 
Padidėjusio streso būseną rodo tai, 
kad po tarnybos dauguma pradėjo 
daugiau rūkyti ir vartoti alkoholio, 

tarp jų nereti depresijos, padidėjusio 
nerimastingumo požymiai, miego su
trikimai.

Renginyje dalyvavusi Vilniaus 
psichikos sveikatos centro Klinikinės 
psichologijos laboratorijos vadovė, 
psichoanalitinės pakraipos psichote
rapeute Jūratė Ulevičienė kalbėjo apie 
pradėtų tyrimų reikšmingumą. Psicho
analizės teorijoje psichologinei trau
mai skiriama daug dėmesio. Patirta 
trauma gali labai pakeisti asmenybės 
raidą ir struktūrą. Daug priklauso nuo 
to, kokio pobūdžio trauma ir kokiame 
amžiuje yra įvykusi. Pavyzdžiui, pen- 
kerių metų vaikui atskyrimas nuo tė
vų yra milžiniška trauma.

Represuotiems žmonėms jų trau
mos ir jų sukeltų padarinių įvardini
mas yra labai svarbus. Akivaizdu, kad 
jei represuotieji nebūtų patyrę šių 
traumų, daugelio gyvenimai ir likimai 
būtų visai kitokie. Psichoanalitinėje li
teratūroje yra labai daug traumuojan
čio patyrimo aprašymų. Bet problema 
ta, kad visi jie yra individualių atvejų 
analizė. Mėginant generalizuoti iškart 
kyla klausimas, ar duomenys patikimi, 
ar išryškėję sunkumai būdingi ir ki
tiems tos grupės žmonėms? Todėl at
liekami grupiniai tyrimai leis daryti ir 
platesnius apibendrinimus.

Po pranešimų vykusi diskusija 
(jos dalyviai - Seimo narys A.Stasiš- 
kis, rašytoja V. Juknaitė, filosofas 
V. Ališauskas, žurnalistė E. Abraity- 
tė) parodė, kad dar yra daug neatsa
kytų klausimų apie neseną mūsų pra
eitį ir dabartį.
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Pokaris prie Merkio
Juozas Jakavonis

Juozas Jakavonis. partizanas 
„ Tigras" iš Kasčiūnų kaimo, Merki
nės valsčiaus, partizanų vadų Kazi
mieraičio ir Ramanausko- Vanago ry
šininkas, Vyčio kryžiaus ordino ka
valierius, kitais metais švęs savo aš
tuoniasdešimtmetį. Retai sutiksi jau 
senyvą žmogų, kurio akys spindėtų 
tokiu jaunatviškumu, kaip jos spin
di J.Jakavonio veide.

Kas pasakys, kur slypi jaunatvės 
paslaptis žmoguje, kuris jaunystėje 
perbrido kraujo upes, nes buvo žiau
riai kankintas tardymo kamerose. 
Vėliau, nugabentas į atšiauriąją Ko- 
lymą, kasyklų lageriuose kalėjo ilgus 
metus, kol Maskva maloningai leido 
išvažiuoti į tremtį pas tėvą Krasno
jarsko krašte. Tik po dvylikos metų 
J. Jakavonis su žmona ir dukrele Bi
rute sugrįžo į Lietuvą, būdamas jau 
subrendęs vyras.

Lietuvoje jo laukė lyg antroji 
tremtis, kol pavyko įsidarbinti miš
ko darbininku. Dabar gyvena, ap
suptas artimųjų meilės ir pagarbos, 
savo gražiojoje tėvų paliktoje sody
boje Kasčiūnų kaime ant paties Mer
kio kranto, tarp išlakių Dzūkijos pu
šynų. Gal dzūkų gamtos grožis, o gal 
atmintyje praskriejantys praeities iš-

Juozas Jakavonis, partizanas „ Tigras“. 
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius

gyvenimų atspindžiai įkvėpė jau sau
lėlydžio link artėjantį žmogų imtis 
plunksnos ir aprašyti savo ir savo 
kaimynų kančios ir laisvės kovų is
toriją. Parašyta neįgudusią raštui 
ranka, bet užrašyta kaip himnas gy
venimo prasmingumui ir žmogaus 
dvasios ištvermei. Tie užrašai - ne-
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paprastai koloritingi, juose mirga 
daugybė pavardžių ir su jomis susi
jusių faktų, įvykių, žmonių likimų. 
Atveriama plati pokario Dzūkijos ir 
gulaginė Kolymos gyvenimo patir
ties panorama. Stebėtina Juozo Ja- 
kavonio atmintis, išsaugojusi įvairių 
žmonių pasakojimus, sutaurinusi 
kasdieniškus epizodus ir išsaugoju
si pagarbą kito likimui.

Tikimės, kad iš tų užrašų gimusi 
originali knyga susilauks rėmėjų ir 
skaitytojų, kad J. Jakavonio jubilie
jaus proga pyks jos pristatymas ne tik 
Dzūkijos nacionalinio parko lanky
tojų centre Merkinėje ar Varėnoje, o ir 
Vilniuje. Manome, kad ji sudomins 
Lietuvos ir užjūrio skaitytojus, ku
riems pokario partizanų kovos visa
da skambės kaip graži laisvės sakmė.

Redakcija

Norinčius paremti būsimos knygos leidimą 
KVIEČIAME AUKAS SIŲSTI Į JUOZO JAKAVONIO SĄSKAITĄ! 

AB Hansabankas, LT 607300010032823388.

Kazimieraitis 
mūsų slėptuvėse

Adolfas Ramanauskas (Vanagas) 
savo prisiminimuose aprašė ne viską. 
Ką prisiminsiu, pasistengsiu aprašyti 
kuo smulkiau, pavyzdžiui, kaip Juozas 
Vitkus (Kazimieraitis) pasitraukė iš ap
supties Darželių kaime, kur žuvo An
tanas Valentukevičius (Bijūnas).

Kazimieraitį atlydėjo Puvočių kai
mo gyventojas Alfonsas Barysas, ku
ris žinojo, kad aš slapstausi nuo en
kavedistų. Aš Kazimieraitį perkėliau 
per Merkį, o A.Barysas grįžo atgal į 
namus. Kazimieraitis pasišnekėjo su 
mano tėveliu, kuris paprašė, kad pa
kviesčiau jau besislapstantį Juozą Vo
lungevičių (Siaubą). Jo žmonos tėviš
kę Klepočių kaime, kur J. Volungevi
čius gyveno, rusai sudegino 1944 m. 

per Kūčias. Tad dabar, pasidaręs slėp
tuvę, J. Volungevičius gyveno pas 
savo tėvą miško sodyboje. {Reikia 
patikslinti, kad A. Ramanausko-Va
nago atsiminimų knygoje „Daugel 
krito sūnų" per redaktorių neapsi
žiūrėjimą yra padaryta apmaudi 
klaida: supainiotas Volungevičiaus 
vardas, kuris knygoje pateikiamas 
kaip Jonas. - Red.)

Kai parėjau su J. Volungevičiumi, 
Kazimieraitis mums pasakė, kad no
rėtų pagyventi Lankininkų kaime pas 
Praną Kuliešių, buvusį Nepriklauso
mybės laikų viršaitį. Kuliešius turėjo 
keturis sūnus ir dvi dukteris. Vyriau
sias sūnus Pranas dingo 1944 m., jį 
kažkas matė Vilniuje. Tik prasidėjus 
Atgimimui Prano pavardė pasirodė 
laikraštyje, kuriame buvo rašoma, kad 
apgaulės būdu jis gavo kompensaci-
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jas už turtą ir prašė suteikti partiza
no statusą, nors niekada nepartizana
vo. Jo brolis Juozas buvo ieškomas 
enkavedistų, gyveno Kaune. Sesuo 
Birutė kažkur mokytojavo. Brolis 
Vytautas buvo partizanas ir žuvo kar
tu su partizanu Vladu Pielikiu (Buta- 
geidžiu), kaip aprašo A.Vanagas. 
1945 m. vasario mėnesį senąjį Kulie
šių Merkinės stribai nukankino rūsy
je. Motiną, sūnų Alfonsą 1948 metais 
išvežė į Sibirą.

Kuliešiui leidus mes keturiese - 
aš, t.y. Tigras, Siaubas, Gaigalas ir 
šeimininko sūnus Vytautas - miške 
už 300 metrų nuo namų iškasėme 
bunkerį. Kazimieraitis jame gyveno 

nuo 1945 m. gegužės iki gruodžio 
14 d. su pertraukomis. Kuliešius api
plėšė Merkinės stribai, bet grįžtančius 
į Merkinę juos užpuolė partizanai ne
toli to bunkerio, kur gyveno Juozas 
Vitkus (Kazimieraitis) ir raštvedys Liu
das Muliarskas (Naras). Per užpuoli
mą Vanagas nušovė stribų vadą Gem- 
bicką. Dar vienas stribas buvo sužeis
tas, o kiti pabėgo į Merkinę.

Kazimieraitis vos nežuvo nuo vie
no partizano, kuris jo nepažinęs pa
manė, kad čia stribas. Gerai, kad lai
ku atbėgome ir atpažinome. Trumpai 
aptarėme, ką darysime toliau. Vana
gas man priekaištavo, kad neprane
šiau, jog tame bunkeryje gyvena Ka-

Du jauni Dzūkijos partizanai. Iš kairės: Vytautas Pačkauskas (Sausis) 
ir Juozas Jakavonis (Tigras)
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zimieraitis; man ir Vladui Baranauskui 
(Taugirdui) jis liepė nedalyvauti Mer
kinės puolime, o padėti Kazimieraičiui 
persikraustyti į Rudnelės kaimą. Vana
gas su savo partizanais nužygiavo 
miškais Gudakiemio link. Nepriėję Gu- 
dakiemio jie turėjo pereiti plentą ir pa
siekti Kaminčiškės kaimą, kuris buvo 
arčiau Merkinės.

Kazimieraitis, Taugirdas, Naras ir 
aš susirinkome bunkeryje dar likusius 
daiktus ir bunkerį gerai užmaskavome, 
nes už penkiasdešimties metrų nuo 
jo gulėjo nušautas Gembickas. Reikė
jo iš čia dingti, nes galėjo greitai pri
sistatyti enkavedistai. Mišku nuėjo
me prie Merkio, į tą vietą, kur į Mer
kį įteka Skroblaus upelis. Persikėlėme 
valtimi per Merkį ir nuėjome Rudne
lės kaimo link. Atsisveikinome su Ka
zimieraičiu ir Naru miške, nes neno
rėjome žinoti jų slaptavietės, ir patrau
kėme į Kašėtų kaimą. Pailsėję pas vie
ną gyventoją, nuėjome į Marcinkonių 
pusę. Prie tiltelio per Grūdos upelį pa
sislėpę laukėme važiuojančių Marcin
konių enkavedistų, kad sukliudytume 
jiems padėti Merkinės enkavedistams. 
Pralaukėm pusę dienos, bet jie nepa
sirodė. Grįžome į savo slėptuvę. Kitą 
dieną draugai papasakojo, kaip buvo 
užpulta Merkinė. Labiausiai verkėme 
ir liūdėjome dėl buvusio mūsų būrio 
vado Siaubo mirties - jis buvo nušau
tas iš bažnyčios bokšto.

Su Siaubu metus buvome viena
me būryje. Iškasėme kelias slėptuves, 
kuriomis pasinaudojo Vanagas ir kiti 
partizanai. Siaubas buvo drąsus, drau

giškas. Mokėjo bendrauti su daug 
jaunesnio amžiaus partizanais. Prieš
kario Lietuvoje tarnavo pasienio po
licijoje. Turėjo du sūnus. Bronius 
1945 m. buvo paimtas į rusų kariuo
menę, dabar jau miręs. Jo brolis Vy
tautas dabar gyvena Marijampolėje.

1945 m. A. Ramanauskas prie Siau
bo slėptuvės prisaikdino 16 partizanų. 
Kai kurie buvo prisaikdinti antrą kar
tą. Pirmą kartą buvome prisaikdinti 
1944 metais ir priklausėme Vieningo
sios kovos rezistenciniam sąjūdžiui, 
kurį organizavo čia apsigyvenęs ge
nerolas leitenantas Teodoras Daukan
tas. Vadu paskyrė A.P., pavaduotoju 
M.J., kurie užėjus rusams 1944 m. rug
pjūčio mėnesį dingo iš mūsų būrio. 
Vilniuje, komunistinėje valdžioje, jie 
užėmė aukštas pareigas. Taigi buvo 
prisaikdinti:
L Juozas Volungevičius (Siaubas), 

gimęs Puvočių kaime, žuvo 1945 
12 15 puolant Merkinę.

2. Juozas Jakavonis (Tigras), gi
męs 1925 m. Kasčiūnų kaime,
1946 m. suimtas, teistas, sėdėjęs 
lageriuose.

3. Pranas Pačkauskas (slapyvardis 
nežinomas), gimęs 1923 m. Kas
čiūnų k., prisaikdintas 1944 m.,
1947 m. suimtas ir nuteistas.

4. Vaclovas Rimša (Viesulas), gimęs 
1926 m. Kasčiūnų k., prisaikdintas 
1944 m., 1946 m. suimtas ir nuteis
tas, dabar gyvena Marcinkonyse.

5. Vladas Baranauskas (Taugirdas), 
gimęs 1925m. Kasčiūnų k., prisaik
dintas 1944 m., žuvo 1947 m.
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6. Vytautas Pačkauskas (Sausis), gi
męs 1926 m. Kasčiūnų k., prisaik
dintas 1944 m., legalizavosi, gy
veno Vilniuje.

7. Vincas Prieskienis {slapyvardis 
nežinomas), gimęs Ilgininkų k., 
žuvo partizanaudamas.

8. Jonas Jakavonis (Dobilas), gimęs 
1922 m. Kasčiūnų k., buvo ryši
ninkas, legalizavosi.

9. Alfredas /pavardė nežinomaĄAl- 
girdas), gimęs 1924 m. Hamburge, 
Vokietijoje, žuvo 1948 m. prie La- 
vyso ežero.

10. Petras Lekavičius (slapyvardis 
nežinomas), gimęs 1919 m. Lan
kininkų k., 1946 m. legalizavosi ir 
gyvena Lankininkų kaime.

11. Juozas Bulonas (Dagilis), gimęs 
1921 m. Puvočių k., 1945 m. lega
lizavosi.

12. Vytautas Kuliešius {slapyvardis 
nežinomas), gimęs 1925 m. Lan
kininkų k., žuvo kartu su Buta- 
geidžiu 1946 m.

13. Jonas Kašėta {slapyvardis neži
nomas), gimęs Marcinkonių k., 
buvo suimtas ir žuvo lageryje.

14. Liuoba (slapyvardis nežinomas), 
gimęs Marcinkonių k., buvo su
imtas ir 1945 m. mirė lageryje.

15. Vladas Barysas (Basėkas), gimęs 
1901 m. Kasčiūnų k., 1946 m. pa
sikeitė pavardę ir gyveno Valki
ninkuose.

16. Vladas Kvaraciejus (Gaigalas), gi
męs 1917 m. Lankininkų k., pus
karininkis. Vanagas paskyrė jį 
sėsliųjų partizanų skyriaus vadu.

1945 m. legalizavosi kaip ir kiti 
partizanai. Iš mūsų, prisaikdintų, jis 
buvo atleistas nuo karinės tarnybos, 
dirbo girininkijoje. Partizanams padė
davo maistu ir suteikdavo reikalingas 
žinias.

Mūsų nesėkmės

Tai atsitiko 1944 metais. Partizanas 
V. Barysas (Basėkas) papasakojo, kad 
jo tėviškėje, netoli Vadėnų, Sukarep- 
kos kaime, gyvena aršus Varėnos stri
bas Ševeliovas, kuris vokiečių okupa
cijos metais rinko žinias, kaip gyvena 
kiekvienas ūkininkas. Dabar užėjus ru
sams jis su enkavedistais niokojo kai
mo žmones. Turėjo meilužę, kurią nuo
lat lankydavo. Partizanai nutarė su juo 
susidoroti ir atsiteisti už visas skriau
das. Aštuoni vyrai, per naktį nuėję 
16 kilometrų, atvyko į Sukarepkos kai
mą. Priėję prie namo paklausė šeimi
ninkės, kur yra Ševeliovas. Ši atsakė, 
kad jis sujos dukra miega svirne. Vy
rai, glaudžiu ratu apstoję svirną, liepė 
Ševeliovui išeiti. Bet jis atsargiai pra
vėrė svirno duris ir metė granatą. Gra
nata sprogo - ėmė veržtis tamsūs dū
mai. Kilo panika, tuo pasinaudojęs Še
veliovas nepastebėtas paspruko. Bu
vo sunkiai sužeistas Silvestras Žurau- 
lia. Jam granatos skeveldros išdraskė 
pilvą. Pranui Pačkauskui skeveldros 
susmigo giliai į kojos kelį. Slapčiomis 
buvo pargabentas felčeris Juozas Plu- 
tulevičius, gyvenantis Merkinėje. Ap
žiūrėjęs pilvo žaizdą, iš kurios jau
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veržėsi išmatos, jis apgailestavo, kad 
nieko nebegalįs padėti. Taip S. Žurau- 
lia ir numirė baisiose kančiose pas V. 
Kudarauską Puvočių kaime, į kur bu
vo parvežtas, nes draugavo su Kuda- 
rauskų dukra Onute. Palaidojome Ro- 
dukos kapinėse. Pranui Pačkauskui 
felčeris išėmė iš kojos skeveldras ir jis 
pasveiko. Neatleistina, kad keturi vy
rai, kurie buvo tarnavę nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje, nemokėjo elg
tis tokioje situacijoje.

Antrą nesėkmę patyrėme, kai už- 
puolėme enkavedistus, važiavusius iš 
Kliūčių kaimo. Juos vežė Dubininko 
kaimo žmogus, pavarde Stoškus. Per 
susišaudymą Stoškus žuvo, o enka
vedistai, nepatyrę didelių nuostolių, 
paspruko.

Norėčiau dar papasakoti apie 
J. Plutulevičių, nes Vanagas, aprašy
damas partizanų kovas, jo nepaminė
jo. Kas buvo tas felčeris J. Plutulevi- 
čius? Doras lietuvis, patriotas. Gimė 
Mardasavo kaime, Merkinės valsčiu
je. Dar A. Smetonos valdymo laikais 
dirbo Merkinės miestelio felčeriu. Bu
vo gerbiamas ne tik miestelio, bet ir ap
linkinių kaimų žmonių. Jie pažinojo jį 
kaip labai gerą žmogų, ištikimą drau
gą, visada padėsiantį nelaimėje. Jis la
bai pagelbėjo partizanams, gydė su
žeistuosius, aprūpindavo vaistais. Jo 
dukra Valytė taip pat labai daug padė
jo partizanams, rizikuodama gyvybe 
per ryšininkus perduodavo medika
mentus. Partizanai buvo labai dėkingi 
ir Merkinės miestelio vaistininkui Čy- 
rui, kuris kartu su Plutulevičiumi ne tik 
tiekė vaistus, bet ir gydydavo.

1948 m. J.Plutulevičius su šeima 
buvo ištremtas į Sibirą. Gyveno Tan- 
zabiejuje ir dirbo felčeriu. Bet ir ten 
neturėjo ramybės, nes buvo nuolat 
sekamas. Į Lietuvą sugrįžo 1957 me
tais. Palaidotas Merkinėje. Jo dukra 
Valytė gyvena Druskininkuose.

Neįvykęs Vydenių mūšis

Čia pateiksiu įvykius, kurių savo 
prisiminimuose A. Ramanauskas (Va
nagas) nepaminėjo.

Netoli Vydenių, miškuose, kurie 
buvo arčiau Gudijos sienos, mes lau
kėme grįžtančių Rugio ir Valkininkų 
būrio partizanų. Jie sužinojo, kad į 
vieną kaimą iš Baltarusijos karinės 
įgulos atvažiavo enkavedistai, kurie 
labai dažnai nusiaubdavo Lietuvos 
kaimų žmones. Atimdavo maistą, kar
tais išžudydavo ištisas šeimas.

Vanagas, pasitaręs su kitais va
dais, nutarė surengti pasalą. Vietiniai 
partizanai žinojo, kad tuo keliu, ties 
kuriuo mes buvome apsistoję, enka
vedistai turėjo grįžti atgal. Vanagas 
pasiuntė žvalgus, kad per ryšininkus 
sužinotų, ką jie kaime veikia ir kada 
gali pasirodyti.

Pradėjome ruoštis kovai. Juozas 
Kvietkauskas (Genys), kuris buvo 
maisto tiekėjas, išdalijo paskutinius li
kusius produktus. Mudu su Taugirdu 
gavome po 200 gramų lašinukų. Duo
nos neturėjome, o ir nebuvo kada val
gyti. Įsidėjome tuos lašinius į kišenę.

Vanagas kartu su kitais vadais nu
rodinėjo, kur ir kam užimti atitinkamus
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postus. Iš partizanų jis paėmė du „pan- 
cer-faustus“ (prieštankines granatas) 
ir atidavė dviem vokiečiams, kurie bu
vo partizanų gretose. Liepė jiems nu
sileisti [pakalnę, netoli kelio. Buvo ži
noma, kad enkavedistai turi šarvuotą 
mašiną, ir reikėjo ruoštis ją sutikti.

Mes su Taugirdu susitarėm būti 
kartu. Jei kurį nors sužeistų, vienas ki
tam pagelbėsime, kaip jau yra ne kar
tą buvę. Bet Vanagas įsakė man eiti 
kartu su vokiečiais, nes vienintelis 
šiek tiek mokėjau vokiškai ir galėjau 
su jais susikalbėti. Jis nenorėjo mū
sų siųsti į pirmąsias gretas, nes jeigu 
įvyktų susišaudymas, mums grėstų 
neišvengiama mirtis. Bet nebuvo pa
sirinkimo. Vadas pasakė, kad jis ma
nimi labai pasitiki ir reikės daug jėgų, 
drąsos ir ištvermės, negalima enkave
distams pasiduoti gyviems.

Dabar mes trise prisiartinome prie 
kelio ir prigulėme už medžių. Laukė
me, kas bus toliau. Matėme, kaip Va
nagas išdėstė vyrus, ir mes atsidūrė
me pačiame viduryje. Supratome, kad 
jeigu bus susišaudymas, tai galime 
žūti ir nuo saviškių rankos. Aš iš pra
džių to nesupratau, bet vokiečiai, ku
rie buvo daugiau kariavę, iškart tai 
pastebėjo ir ėmė priekaištauti dėl to
kios strategijos. Jie sakė, kad būtų ge
rai turėti kastuvėlius ir išsikasti duo
beles. Dar pastebėjo, kad rusai gali 
mus apsupti. Aš juos nuraminau sa
kydamas, kad netoliese yra mūsų 
žvalgai, nors iš tikrųjų nieko apie juos 
nežinojau. Šalia savęs pasidėjome 
granatas, „pancer-faustus“, o šautu
vus pasiėmėme į rankas. Vokiečiai, at

sigręžę į mane, vis kalbėjo: „ Camara- 
de negerai išsidėstę“.

Staiga man atėjo į galvą mintis, 
kad reikia šautuvus užtaisyti padega
maisiais ir šarvus pramušamaisiais šo
viniais. Greitai išsiėmęs šovinius, pa
metėjau po penkis vokiečiams, ir mes 
užtaisėme šautuvus šiais šoviniais. 
Dabar visi buvome lyg apmirę ir lau
kėme, kas bus toliau. Nors ant kalvos 
buvo daug žmonių, aplink tvyrojo 
spengianti tyla, nesigirdėjo net šake
lės trakštelėjimo. Taip paskendę tylo
je pralaukėme 2-3 valandas, kurios at
rodė kaip ilga, nesibaigianti diena.

Pasigirdo Vanago komanda vi
siems susirinkti prie jo.

Greitai pakilom ir ėmėm bėgti į 
kalvą. Kai visi susirinko, Vanagas pra
bilo:

- Mūsų žvalgai pranešė, kad en
kavedistai labai skubotai pasitraukė ir 
nuvažiavo kita kryptimi. Gal sužinojo 
apie mūsų pasalą. O gal tarp mūsų 
yra išdavikas? Broliai lietuviai, nege
rai taip daryti.

Trumpai pasitarę vadai davė ko
mandas savo skyriams vykti nurody
tomis kryptimis. Buvo manoma, kad ru
sai gali mus apsupti. Atsisveikinome.

Aš su Vanagu dar atskirai pa
sišnekėjau. Jis pasakė, ką daryti par- 
vykus į štabo bunkerį. Reikėjo prista
tyti nurodytą spaudą ir pakvitavimus 
Juozo Balčiaus (Balučio) partizanams. 
Aš jam perdaviau vokiečių pastabas 
dėl puolimo strategijos trūkumų. Jis 
atsakė, kad pats tai pastebėjęs, bet 
jau buvę per vėlu ką nors pakeisti.

- Iš klaidų mokomasi, - tarė jis.
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Atsisveikindami pasibučiavome 
kaip broliai, lyg nujausdami, kad pas
kutinį kartą spaudžiame ranką ir žiūri
me vienas kitam į akis. Nenujautėme, 
kad jau nepasimatysime amžinai. Jis 
dar paklausė, ar atlaikys mano batai 
kol parkeliausiu tokį kelią.

Dabar mudu su Taugirdu patrau
kėme miškais į pietų pusę. Džiaugė
mės, kad grįžtame į savo gimtuosius 
kraštus. Labai išalkę prisiminėme tuos 
lašinius, gautus iš Genio. Išsiėmėme 
iš kišenės ir pradėjome valgyti. Bet 
lašiniai buvo nesūdyti, ilgai bunkery
je laikyti, - minkšti, lyg išvirti, ir tu
rėjo tokį skonį, kad stojo skersai ger
klės ir lindo atgal. Tačiau mes buvo
me tokie alkani, kad žarna žarną rijo, 
tad prisivertėme juos valgyti, nes dar 
laukė tolimas kelias, o sunkūs ginklai 
slėgė pečius. Tik šovininė buvo leng
vesnė, nes tuos dešimt šovinių, ku
riuos atidaviau vokiečiams, taip ir pa
miršau atsiimti. Šiaip ne taip sukram- 
tę lašinius visą kelią raugėjome, lyg 
būtume valgę dvėselieną.

Patraukę pagal Ūlos tėkmę pasie
kėme Paulių kaimą. Čia naktį sutikome 
partizano Briedžio būrį, kuris rinko 
žmonių aukojamą maistą ir ruošė atsar
gas žiemai. Iš jų mes sužinojome apie 
padėtį mūsų vietovėse. Kai priartėjo
me prie namų, rodos, nuovargio kaip 
nebūta. Kojos pačios nešė pas arti
muosius. Motina, verkdama džiaugs
mo ašaromis, mane bučiavo, o bobutė 
paėmusi rožančių meldėsi, dėkodama 
Dievui, kad sugrįžau gyvas. Nenujau
tėme, kad nepraeis nė mėnuo ir patek
siu į enkavedistų nagus.

Rytojaus dieną atėjo partizanas 
Gegutis, prašė papasakoti naujienas. 
Jis mane perspėjo, kad Nedzingės 
apylinkėse siaučia enkavedistai. Su
sirūpinau, nes žinojau, kad Merkio 
būrio partizanai Vanagą turi palydė
ti į Nedzingę, kur jis turi susitikti su 
kunigu Zigmu Neciunsku, kurio sla
pyvardis buvo Elytė. Bijojau, kad 
vadas gali pakliūti į enkavedistų pa
salą. Todėl, pasitarę su Gegučių ir 
Taugirdu, nutarėme įrengti naują 
bunkerį, tinkantį mums jame gyven
ti ir žiemą, jeigu, neduok Dieve, su
imtų Vanagą.

Kitą dieną miške, geroje vietoje, už 
puskilometrio nuo mano tėvų namų, 
pradėjom ruošti naują slėptuvę. Po 
dviejų dienųjį buvo įrengta. Man ne
teko ja pasinaudoti, bet daug partiza
nų joje pabuvojo. Vėliau savo prisi
minimuose Vanagas rašys, kad Tigras, 
Gegutis ir Taugirdas įrengė tikrai ge
rą bunkerį, kuris labai pravertė. Slėp
tuvė buvo labai jauki. Taip ir liko ji 
niekieno nerasta ir neišduota.

Kai jau buvo belikę tik dureles už
dėti, prie mūsų priėjo senyvas kaimo 
gyventojas Karolis Jakavonis. Pama
tęs, ką mes čia veikiame, nusigando la
biau už mus. Mes irgi sumišome. Jis 
pasakė, kad užklydo netyčia beieško
damas žiemai sausuolių malkoms.

Vadovavomės tokia nuostata, kad 
reikia žmogui paaiškinti susidariusią 
keblią padėtį. Gražiai jam paaiškinom, 
kad pamatęs mūsų bunkerį jis gali tu
rėti nemalonumų, ir jeigu kas nors at
sitiktų, jis galįs smarkiai nukentėti. Ta-
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čiau žmogus prisiekė, kad niekam ne
prasitars, net šeimos nariams.

Į naująjį bunkerį sunešėme savo 
ginklus ir drabužius, nors mažai jų ir 
beturėjome. Mat kai mane, Taugirdą 
ir Petrą Treigį (Trečioką) buvo apsu
pę enkavedistai ir stribai, jie atrado 
mūsų bunkerėlius ir viską pasiėmė. 
Likome tik su apatiniais baltiniais. Ta
da stribai iš dviejų mūsų slėptuvių, 
kurios buvo viena nuo kitos 200 met
rų atstumu, paėmė tris šautuvus, tris 
parabelius, automatą, dvejus žiūro
nus, šovinius, kelias granatas ir visus 
drabužius. Taip pat labai vertingą 
knygą „Pirmosios pagalbos suteiki
mas ir gydymas“, lietuvių kalba iš
leistą Čikagoje. Ją parvežė Tomas 
Pačkauskas iš Amerikos, o aš buvau 
iš jo pasiskolinęs. Enkavedistai paė
mė ir mano dienoraštį, kuriame buvo 
smulkiai aprašytas Merkinės ir Mar
cinkonių enkavedistų bei stribų elge
sys ir t.t.

A. Ramanauskas-Vanagas buvo 
labai darbštus ir niekada nesėdėdavo 
be darbo. Laisvą atokvėpio minutę 
išvalydavo savo šautuvą, šovinius 
sutepdavo vazelinu. Vieną šovinį įsi
dėjo į mažą kišenėlę prie kišeninio 
laikrodžio, sakydamas, kad visus šo
vinius iššaudysiąs į priešą, o tą vie
nintelį pasiliksiąs sau - priešui gyvas 
nepasiduosiąs. Kazimieraitis buvo ki
tokios nuomonės ir sakė, kad žudy
tis - katalikui baisi nuodėmė.

Tada Vanagas man ir padovanojo 
savo velvetines kelnes, su kuriomis 
pradėjo partizanauti, ir parabelį su de

fektu. Kai kada šovinys atsistodavo 
skersai ir neiššaudavo. To parabelio 
dėka aš esu gyvas ir šiandien. Ma
tyt, taip jau buvo lemta.

Šnipai

Noriu sugrįžti į 1945 metų pasku
tines dienas ir papasakoti apie doku
mentų padirbinėtoją, slapyvardžiu 
Aušra. Vieną dieną į Kaibučių kaimą 
atėjo vyras ir žmona, kurie atseit 
slapstėsi nuo enkavedistų. Vyras bu
vo labai nagingas, mokėjo padirbti 
įvairius antspaudus ir daryti parašus. 
Už grūdus, pieną, kiaušinius jis ėmė 
padirbinėti žmonėms dokumentus. Vis 
dažniau buvo kalbama, kad šis žmo
gus yra gerai užsimaskavęs šnipas. 
Vanagas įtikinėjo Kazimieraitį, kad 
Aušrą reikėtų ištardyti ar net izoliuo
ti. Tačiau Kazimieraitis nesutiko, tik 
pasakė, kad reikia jį laikyti arčiau prie 
savęs ir stebėti. Mane, Tigrą, jis įpa
reigojo sekti Aušrą, ypač jo žmoną, 
kuri retkarčiais dingdavo. Jie abu gy
veno už kilometro nuo mūsų slėptu
vės, pas Juozą Pačkauską.Tik vėliau 
paaiškėjo, kad tai buvo labai gerai 
apmokytas šnipas, kuris turėjo iššif
ruoti, kur yra partizanų štabai, kur 
slapstosi vadai, kokie jų veikimo pla
nai. Aušrą pas save pasiėmė Kazimie
raitis, ir vieną dieną sužinojome, kad 
visas jo štabas yra išduotas, o bun
keris, kuriame gyveno Kazimieraitis, 
sunaikintas. Žuvo Kraunelis (Ėglis) iš 
Rudnios. Gerai, kad Kazimieraičio tuo
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laiku nebuvo. Tačiau po kurio laiko 
Kazimieraitis vis tiek Aušros buvo iš
duotas, jo bunkeris apsuptas. Vadas 
prie bunkerio ir nusišovė.

1962 m. pas mane atvažiavo žmo
gus, kuris anuomet išdavė mūsų bun
kerėlius. Atsiprašinėjo tvirtindamas, 
kad jis neišdavė, įtikinėjo, kad stribai 
su enkavedistais patys juos surado. 
Tai buvo Dionizas Pačkauskas, mano 
suolo draugas. Jis mokėsi kunigų se
minarijoje, vėliau mokytojavo. Tačiau 
faktai kalba patys už save. D. Pač- 
kauską užverbavo NKVD. Jis padarė 
partizanams daug žalos. Yra žinoma, 
kad ieškojo net savo brolių, kurie 
partizanavo. Suradęs brolį Romą pra
šė, kad suvestų jį su partizanais. Ne
trukus Romą enkavedistai žiauriai 
kankino. Turbūt po šių išdavysčių 
iš baimės Dionizui pasimaišė protas. 
D. Pačkauską pažinojo daugelis poka
rio Vilniaus Polocko gatvės gyvento
jų, nes ten jis gyveno. Dionizas man 
pasakojo, kaip jis ant balto žirgo su 
mediniu kardu jodinėdavo gatvėmis, 
šaukdamas: „Aš Želigovskis, Vilniaus 
išvaduotojas“. 1962 m. jis man kalbė
jo, jog tada tik taip vaidino, norėda
mas suklaidinti enkavedistus, kad jie 
nekliudytų jam ramiai gyventi.

Perskaitęs knygą „Pulkininkas 
Kazimieraitis“ aptikau D. Pačkausko. 
B. Kuliešiūtės ir kitų pavardes. Kai 
kurie iš tų žmonių buvo laikomi išda
vikais. Norėčiau sužinoti, kaip tos pa
vardės pateko į Juozo Vitkaus dieno
raštį?..

Bunkeriai

A. Ramanauskas (Vanagas), rašy
damas dienoraštį, neteisingai paminė
jo kai kuriuos vietovardžius, nes jis ge
rai nepažino mūsų kraštų, o čia buvo 
daug panašių pavadinimų. Vanagas ra
šo, kad aukštų vadų pasitarimai ir par
tizanų apdovanojimai vykdavo Rodu- 
kos kaime. O tai buvo Parodukyje, da
bartiniame Viršurodukio kaime. Ta ap- 
maudi klaida labai skaudina Viršurodu
kio kaimo žmones, kurie taip aukojosi 
dėl Lietuvos laisvės, o partizanus glo
bojo kiek išgalėdami. Jie liko nepami
nėti, todėl aš norėčiau ištaisyti šią klai
dą. Dar yra daug gyvų šio kaimo žmo
nių, kurie prisimena tuos laikus. Tai Vo
lungevičių. Valentukevičių, Karsokų ir 
Puplinskų šeimos.

Taip pat supainiotas Lankininkų 
kaimo pavadinimas su Laukininkų kai
mu. A.Ramanauskas čia nekaltas, tik 
kam nors reikėjo prieš išleidžiant kny
gą ištaisyti tas klaidas. Jis taip pat 
nepaminėjo žmonių, kurie globojo par
tizanus ir savo žemėje leido įsirengti 
slėptuves.

Pirmas bunkerėlis buvo įrengtas 
Viktoro Jovaišio žemėje, prie Merkio, 
bulvių lauke. Kitą slėptuvę įrengė 
broliai Ivanauskai. Šiuose namuose 
Vincas Ivanauskas (Gegutis) apgy
vendino savo mažą dukrelę Onutę, 
nes jos motiną Masališkių kaime 
Merkinės stribai nušovė pro langą.

Vanagas, daug nelaukęs, panoro 
apsigyventi kitur. Taigi mes - Gegu
tis, Siaubas, Tigras, Strazdas ir Vana-

Į LAISVĘ • balandis 12004 75

77



H Praeitis ir dabartis

gas, įrengėme nemažą slėptuvę Pily
po Glavicko žemėje, miške, netoli nuo 
jo namų. Čia partizanus globojo dau
giausia Glavicko dukra Marytė. Vana
gas šią slėptuvę pavadino „Birute“, 
busimosios žmonos vardu. Šitos trys 
slėptuvės buvo Puvočių kaime.

Tais pačiais 1945 metais buvo 
įrengta slėptuvė Lankininkų kaime, 
Stasio Kuzmicko žemėje, apie 400 
metrų nuo jo namų. Bunkerį mums 
padėjo įrengti šeimininko sūnus Vla
das (Ramunėlis), kuris 1947 m. žuvo 
Norulių kaime. 1945 m. iš Vorkutos ka
lėjimo grįžęs Stasio Kuzmicko sūnus 
Jonas globojo Vanagą.

1945 m. buvo įrengta štabo būs
tinė Kasčiūnų kaime, mano tėvo Ju
liaus Jakavonio žemėje, šalia tvarto. 
Šitas bunkeris buvo skirtas gyventi 
žiemą, antras bunkeris buvo įrengtas 

miške, o trečią mažą slėptuvėlę įren
gėme prie pat Merkio upės.

1947 m. Vanagas buvo įsirengęs 
slėptuvę pas Bingelių kaimo gyven
toją Roką Čiurlionį. Čia partizanus 
globojo Marytė Čiurlionytė, kuri da
bar gyvena Kalvarijoje.

1951-1952 m.Vanagas slapstėsi 
pas Bingelių kaimo gyventojus Liud
viką ir Joną Bilinskus.

Aš paminėjau tik A. Ramanausko- 
Vanago slėptuves. Įvairiuose kaimuo
se jų buvo daug daugiau, jomis nau
dojosi Lietuvos laisvės gynėjai.

Armijos krajovos likimas

1944 m. vienos birželio dienos pa
vakary pamatėme į Marcinkonių kai
mo pusę labai žemai skrendančius du

Juozas Jakavonis savo sodyboje Kasčiūnų kaime su generolu Jonu Kronkaičiu 
ir vaikaičiu Justu. Už jų — restauruota partizanų slėptuvė
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Praeitis ir dabartis

vokiečių lėktuvus. Priskridę Čepkelių 
raistą pradėjo mėtyti bombas ir šau
dyti iš kulkosvaidžio. Vėliau sužino
jome, kad tie lėktuvai bombardavo 
„raudonuosius partizanus“.

Jau partizanaudamas, 1945 m. su 
Marcinkonių būrio partizanais nuėjau 
į tą vietą, nes žmonės šnekėjo, kad ten 
buvo palikta daug amunicijos. Mes iš
vydome daug sudaužytų vežimų, ar
klių griaučių, supjaustytų balnų ir dau
gybę tuščių dėžių. Dalį ginklų buvo iš
sidaliję marcinkoniškiai, dalis atiteko 
Baltgudijos žmonėms. Niekas nežino
jo, kam visa tai priklausė.

1994 m. sutikau vilnietį Alfredą Ži
bartą. Jis buvo kilęs iš Jašiūnų kai
mo. Štai ką jis man papasakojo apie 
tuos įvykius.

1944 m. birželio mėnesį Armijos 
krajovos partizanai iš Jašiūnų ir aplin
kinių kaimų išsivarė žmones su veži
mais, liepdami pasiimti arkliams daug 
pašaro - avižų, šieno, nes būsianti il
ga kelionė. Jasiūniškių gurguolę suda
rė apie 100 vežimų. Gyventojai buvo 
labai saugomi, kad nepabėgtų. Miško 
keliais gurguolė patraukė Vilniaus link. 
Vienoje vietoje buvo įsakyta sustoti ir 
laukti. Netoliese buvo girdėti šaudant. 
Netrukus lenkų partizanai atsinešė 
dvidešimt vokiškų uniformų. Jos buvo 
kruvinos ir matėsi, kad nuvilktos nuo 
žuvusiųjų. Kai kuriuos vežėjus apren
gė tais drabužiais, kai kuriems davė 
nušautųjų ginklus, ir vėl gurguolė pa
judėjo Naujosios Vilnios link.

Suvažiavę į mišką žmonės išgirdo 
traukinių dundėjimą. Nežinojo, kas 

bus toliau. Pralaukė dieną ir naktį. 
Paryčiui vėl išgirdo stiprų šaudymą. 
Jiems buvo liepta greitai važiuoti į tą 
vietą, kur buvo sustabdytas trauki
nys. Nušovę kelis vokiečius lenkų 
partizanai iš vagonų krovė dėžes su 
ginklais į vežimus ir kuo greičiau va
rė gilyn į mišką, toliau nuo geležin
kelio. Vieni vežimai keitė kitus, ir vis
kas buvo greitai iš vagonų iškrauta.

Vėliau jie vežimus pakrovė tiek 
daug, kad arkliai vos galėjo patrauk
ti. Vieniems įsakė važiuoti Molėtų 
link, o A. Žibartui ir keletui jo kaimy
nų liepė važiuoti Gardino kryptimi. 
Nors juos ir labai saugojo, kad nepa
bėgtų, A. Žibartas, susitaręs su vie
nu kaimynu, kai ganė arklius, vis dėl
to paspruko sėdę ant arklių. Vežimai 
liko. Vėliau jis sužinojo, kad likę keli 
gyvi vežėjai pasakojo, jog juos neto
li Marcinkonių subombardavo vokie
čių lėktuvai.

Kaip jau žinoma, Armijos krajovos 
partizanai išžudė daug nekaltų Lietu
vos kaimo žmonių, Lietuvos savisau
gos karių Rūdiškėse, Kaniavoje. 
Jiems padėjo už auksą parsidavę kai 
kurie vokiečių vadeivos. Tie jasiūniš
kių matyti lėktuvai buvo Vermachto, 
jie skrido Lydos link ir pastebėję šią 
gurguolę ją sunaikino.

1944 m. liepos mėnesį užėjus ru
sams, Armijos krajovos partizanai slin
ko Gardino kryptimi, bet rusai juos pa
stebėjo, praleido pro Žiogelių kaime 
esantį pontoninį tiltą, o Žeimių kaimo 
laukuose sulaikė ir nuginklavo. Apie 
tai pasakojo šį įvykį matę žmonės.
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Vytauto Kubiliaus 
atminimui

Vasario 17 d. Lietuva buvo sukrės
ta žinios — žuvo profesorius Vytautas 
Kubilius. Jis daugeliui buvo pažįsta
mas ne tik kaip literatūros profesorius, 
bet ir kaip Lietuvos piliečių chartijos 
pirmininkas, kaip humanitarinės inteli
gentijos atstovas, iki širdies gelmių at
sidavęs savo tėvynei Lietuvai. Jis bu
vo nugludintas deimantas — intelekto, 
pareigos ir visuomeniškumo prasme. 
Jis buvo moralinis autoritetas visiems, 
kuriems brangios tautinės, valstybi
nės, krikščioniškosios vertybės. Jis 
buvo mūsų „Į laisvę“ fondo Lietuvos 
filialo tarybos narys, bėjo intelektua
linės ir moralinės pagalbos filialas, o 
ir visi Lietuvių fronto bičiuliai, neįsi
vaizduoja savo buvimo. Dar tebegy
vas aštrus jausmas: paskambinsi, su
sitiksi, pasitarsi. Gausi aiškų, nuošir
dų patarimą.

Jiedu skubėjo vienas prie kito tą 
lemtingą akimirką sankryžoje prie Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios, vietoje, kuri 
pavadinta popiežiaus Jono Pauliaus 
vardu. Profesorius ir mirtis puolė vie
nas kitam į glėbį, kad ištirptų kito pa
saulio ūkuose, amžinojo gyvenimo 
prieangyje. Baisus ir gražus buvo tas 
sutikimas, lyg žaibas, nušvietęs nau
jo gyvenimo kontūrus. Tai jam! O 
mums, čia likusiems? Pėdsakai, kuriais 
sekdami gal tapsim nors mažumėlę iš-

Prof. Vytautas Kubilius apie 1983 m.

mintingesni, supratingesni vienas ki
tam, gal labiau branginsim vieni kitus 
ir savo tėvynę.

Vytauto Kubiliaus atminimui čia 
spausdiname mintis, kurias tą pačią ir 
kitą dieną po tos baisiosios žinios iš
tarė žmonės, buvę šalia Profesoriaus. 
Tai jo mokinė, šiandien taip pat au
toritetinga profesorė Viktorija Daujo
tytė, artima bičiulė Vanda Zaborskai- 
tė, bendramintis ir bendražygis prof. 
Vytautas Landsbergis.
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Literatūros pašauktinis

Pritrenkta skaudžios žinios renku 
pirmuosius žodžius, kuriuos norėčiau 
pasakyti iš gyvenimo išėjusiam Vytau
tui Kubiliui. Esu viešai jį pavadinusi 
savo mokytoju, nes mano studijų me
tais jis priklausė autoritetingiausiems 
mūsų literatūros tyrinėtojams, iš ku
rių darbų, ypač apie lyriką, mokiausi.

Vytautas Kubilius buvo XX am
žiaus žmogus. Įsigilinusiam į XX am
žių, persiėmusiam to amžiaus skau
džiausiomis patirtimis, kurios ir litera
tūroje paliko daug žaizdų, XXI amžiuje 
jam buvo lemta neilgai teišbūti. Ma
nau, kad V. Kubilius yra išskirtinis 
žmogus, išskirtinis literatūros pašauk
tinis. Pasakyti, kad jis buvo literatū
ros tyrinėtojas, atrodo, per maža. Jis 
ne tik tyrinėjo teorines problemas, bet 
ir mąstė apie lietuvių literatūrą kaip 
apie lietuvių tautos gyvenimo reiškė
ją, kėlė jai labai didelius uždavinius, 
atkakliai atgręždamas jos veidą į žmo
gaus rūpesčius, į kalbą, į tautą, į is
toriją, vis iš naujo permąstydamas jos 
likimus, lūžius.

Kaip būtų galima nubrėžti pagrin
dinę Vytauto Kubiliaus minties liniją 
minties apie literatūrą ir gyvenimą? 
Ta linija atrodo kaip kelias, ir net jo 
etapinės knygos pavadinimas yra 
„Naujų kelių ieškant“. Nelaisvu, sun
kmečio laiku V. Kubilius buvo pasiry
žęs literatūrai ieškoti nors ir nedide
lės laisvės kelių, grąžinti ją ypač ly
riką į natūralaus išgyvenimo, jausmo 
kelią mažinti štampus, stengtis, kad 

literatūra galėtų kvėpuoti tuo antruo
ju kvėpavimu, kurio negali sustabdy
ti jokie išoriniai priespaudos varžtai. 
Jis perėjo visų didžiųjų XX a. lietu
vių lyrikų - Salomėjos Nėries, Jono 
Aisčio, Vytauto Mačernio - keliais, 
pirmas lietuvių skaitytojui pristatė 
Jurgį Baltrušaitį, išleidęs jo rinktinę su 
labai išsamiu įvadu. Ta knyga ir tas 
įvadas yra labiausiai mano suskaityti 
tekstai, juose aš visą laiką mačiau ir 
matysiu V. Kubiliaus pėdsakus.

Jis parašė didžiausius apibendri
namojo pobūdžio darbus apie lietuvių 
literatūrą juose vėl lemtingai kartoja
si XX amžius. Tie darbai skirti po
etams, apie kuriuos jis mąstė kaip 
apie savo bendraamžius, kurie šiame 
amžiuje įgyja ypatingą - likiminę, eg
zistencinę - šviesą. Daugiausia šir
dies jis yra įdėjęs į Vytauto Mačer
nio, Jono Aisčio, Kazio Borutos gy
venimą ir kūrybą.

Didelis Vytauto Kubiliaus darbas, 
nuveiktas bandant įsivaizduoti lietu
vių literatūrą pasaulyje, nubrėžti pla
tesnes tradicijos linijas. Jis jau ir so
vietmečiu yra atstovavęs pasaulyje 
mūsų literatūros tyrinėtojams, ypač 
Vokietijoje, atrinkdamas pagrindinius 
tekstus antologijoms, sudarydamas 
XX a. lietuvių poezijos antologiją.

Šiandien yra aišku, kad mūsų li
teratūra ir jos mokslas neteko didžiau
sio dabartinio savo autoriteto, o lite
ratūra prarado labai įdėmaus, kartais 
ir rūstaus moralinio žvilgsnio galią.

Viktorija Daujotytė
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Jo didysis vaidmuo

Vytautas Kubilius buvo vienas iš 
mano artimųjų draugų. Jį pažinojau 
nuo 1950 metų, kai buvome asmeniš
kai artimi draugai - dar iki jo literatū
rinės veiklos metų. Vėliau jis įsijungė 
į glaudų lituanistų būrelį, kurį sudarė 
Vytas ir Jane Kubiliai, Pranutė ir Ge
diminas Jokimaičiai. Regina Mikšytė. 
Drauge išgyvenom tą laiką, dalyda
miesi bendrais rūpesčiais ir džiaugs
mais, o daugiausia svarstydami litera
tūros, kultūros, politikos, tautos liki
mo klausimus.

Jis buvo vienas žymiausių literatū
ros kritikų, pilietiškai dalyvavęs litera
tūros procese. Sovietmečiu viešajame 
Lietuvos gyvenime nebuvo kito tokio 
žmogaus, kuris būtų taip nuolat užsi
puolamas ir kuris taip drąsiai išsaugo
tų savo laisvę, savarankišką žodį. Jis 
buvo nuolat triuškinamas. Dar jaunas, 
nebaigęs universiteto, jau buvo užsi
pultas, kad kritiškai pasisakė apie ano 
meto ideologizuotą poeziją. Diskusijoje 
dėl lietuviško romano jis drąsiai kriti
kavo to meto pseudonovatorius. Ir vėl 
buvo puolamas. Jį puolė taip, kad vie
no posėdžio dalyviai juto, jog kiekvie
nu momentu Vytautas Kubilius gali 
būti suimtas ir išvestas iš salės.

Lietuvoje plačiai nuskambėjo isto
rija su jo daktarine disertacija. Kom
partijos centro komitetas buvo už
draudęs patvirtinti jo mokslinį darbą, 
ir Vytautas septynerius metus laukė, 
kol Maskva tą disertaciją patvirtins. 
Jam buvo uždaryta to meto spauda. 

Bet nepaisydamas to jis išsilaikė vi
sus tuos metus: kai jį užsipuldavo, 
Vytautas pasinerdavo į naujus dar
bus. Tai buvo savo vidumi labai lais
vas žmogus, pašaukimo žmogus, ku
riam nebuvo nieko svarbesnio kaip 
gyvas literatūros procesas.

Man atrodo, kad didysis pilietinis 
vaidmuo Vytautui Kubiliui yra tekęs 
anais, sovietmečio, laikais, nes tada 
visuomenei didelį įspūdį darė jo sa
varankiškumas, nesitaikymas su ofi
cialiąja nuomone. Jis plačiai veikė vi
są lituanistinę bendruomenę, mokyto
jus, lietuvių visuomenę. Lietuva ne
teko autentiško žmogaus, talentingiau- 
sio literatūros kritiko.

Vanda Zaborskaitė

Tikėjimas, 
kuriuo jis gyveno

Skaudu kalbėti apie didelę ir stai
gią netektį, kai jos mastas ima aiškėti 
tik po to, kada jau netekome, kai lai
dojame kūną, daugiau pagalvodami 
apie dvasią.

Atrodė, viskas paprasta, lyg taip 
ir turi būti: yra žmogus absoliučiai tik
ras, vientisas, įkūnytas darbštumas ir 
gera valia, ir gilus atsidavimas Tėvy
nei, nuolatinis viltingas ir dažnai la
bai nerimastingas rūpestis dėl to, kas 
joje vyksta. Ir štai jo neliko, ir tai la
bai nepaprasta, labai nuostolinga. Di
džiulis yra skausmas šeimai, bet ir vi-
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siems pažinojusiems, stovėjusiems to
je pilietinėje pozicijoje. Ir spragos 
jausmas, kas tą spragą užpildys?

Juo buvo galima pasiremti, ir jis 
atsirasdavo pats, nė nešaukiamas. 
Nuo pat Sąjūdžio pradžios ir vėliau 
Piliečių chartijoje, kuriai vadovavo; ta
pęs vienu Tėvynės Sąjungos steigė
jų, Vytautas Kubilius turėjo paprastą 
idealą: laisvą, pažangią ir padorią Lie
tuvą. Tame jo idealizme tilpo ir visiš
kas realizmas: kokia Lietuva dar ne
laisva, nepažangi, deja, dažnai ir ne
padori. Pasibaisėjęs jis kalbėjo apie 
„Dumiu laivą“. O pastarosiomis savai
tėmis susitikdavome visuomenės at
stovų susirinkimuose ir pasitarimuo
se, kuriuos inicijavo Lietuvos Sąjūdis 
dėl moralinės krizės, pasireiškusios 
platesnėje visuomenėje giliau, nei ga
lėjo atrodyti. Vytauto Kubiliaus siela 
buvo apimta didžiulio nerimo, taip ir 
girdžiu jį kalbantį: Jeigu tik jaunimas“, 
„gal nebent jaunimas...“ Suprantama, 

tikriems piliečiams, kaip jis, kraupiai 
atrodė perspektyva, kad nelauktai ne
tikėtai, o į Lietuvą grįžta arba ketina 
grįžti svetimųjų valdžia. „Ką nors tu
rim daryti“ - jis buvo vienas pirmų
jų, kurie taip nerimastingai kalbėjo, 
nes matė inerciją, sukiužimą, konfor
mizmą, iš anksto prisitaikant prie bet 
ko. „Jeigu tik jaunimas...“

Tikiuosi, kad Vasario 16-ąją gal 
jis ir pats buvo Arkikatedros aikštė
je arba matė televizijoje, girdėjo per 
radiją, kad vis dėlto yra Lietuvos jau
nimas.

Tokia turėjo būti Vytauto pasku
tinio vakaro šviesa, o kitą dieną - 
lemtinga tamsa.

Tikiu, yra Lietuvoje vyrų ir mote
rų, kuriuos ši pasišventėlio žūtis pa
skatins geriau apmąstyti gyvenimo 
vertybes ir perimti kultūrininko, pilie
čio, patrioto vėliavą. Tegul daugelis 
tęsia ir palaiko tikėjimą, kuriuo gyve
no Vytautas Kubilius.

Vytautas Landsbergis

t
Profesorius Vytautas Kubilius buvo didis moralinis autoritetas vi

siems, kurie su juo susilietė įvairiose gyvenimo ir veiklos srityse. Anks
tyva jo netektis - didelis smūgis, neišmatuojamas praradimas ir siel
vartas, dvasinė netektis ir skausmas.

Netekties ir skausmo valandą užjaučiame jo žmoną Janiną, sūnų 
Andrių, dukrą Rūtą ir visus artimuosius, tvirtai tikėdami, kad Lietu
vos valstybė niekada nepamirš Profesoriaus šviesaus atminimo.

„Į laisvę" fondas ir jo Lietuvos filialas
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Gulagas 
amžininkų akimis

Benas Urbutis

Trys naujos knygos guli prieš mane ir ragina: imkit mane ir skaitykit. Ele
giška Dainoros Urbonienės sakmė „Sibiras vaiko akimis“ - apie kaimo moky
tojų šeimą ir jos tragediją (Panevėžys, 2003); Stefanijos Ladigienės „Esame“ - 
dienoraštis, atsiminimai, laiškai, publikacijos (LGGRTC, Vilnius: 2003); taip pat 
Juozo Keliuočio solidi „Mano autobiografija“ (Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, Vilnius, 2003).

Šias knygas vienija literatūrinis žanras - atsiminimai. Ir tema - žmonių liki
mai, kuriuos sulaužė sovietų okupacija. O skiria visuomeninė asmenybių pa
dėtis ir temperamentas: mokytojos Dainoros, ponios generolienės ir žymaus 
publicisto, meno kritiko, redaktoriaus... Knygos labai skirtingos, jos intriguoja 
skaitytoją įvykių, reiškinių, faktų, perleistų per konkrečios asmenybės prizmę, 
traktavimu. Susipažinkime.

Tremtis Sibire ir Lietuvoje

Mokytoja Dainora Urbonienė 
knygą pradeda tradiciniu klausimu 
„Kas yra tremtis?" ir čia pat atsako: 
„ Tai sugriautos šeimos, badas, šal
tis, žmogaus pažeminimas O užbai
gia troškimu, kad vaikai ir vaikaičiai 
(jau antrosios Lietuvos nepriklauso
mybės kartos) pajėgtų bent suprasti 
tremiamo žmogaus būseną ir įsisąmo
ninti, kad tautą sunaikinti nelengva ir 
net neįmanoma. Savo knygą ji skiria 
ne tik artimųjų atminimui (Mamai, Tė
veliui, Aručiui), bet ir visiems Nepri-

82 Į LAISVĘ • balandis /2004

84



I Knygų lentyna

klausomos Lietuvos pradžios mokyk
lų mokytojams, kurie nukentėjo nuo 
pirmosios sovietų okupacijos.

„Sibiras vaiko akimis“ - tipiška 
prieškario ir pokario kaimo mokytojų 
gyvenimo tragibiografija. Vienas pa
grindinių pirmosios nepriklausomy
bės uždavinių buvo švietimas, nes 
tik 1930 metais buvo įvestas privalo
mas pradinis mokymas. Trūko moky
tojų, tad kaimo ūkininkų vaikai, pasi
mokę progimnazijose ar gimnazijose, 
baigdavo pedagoginius vienų metų 
kursus ar pedagogines mokyklas ir 
būdavo siunčiami į Lietuvos kaimus, 
kur masiškai buvo steigiamos pra
džios mokyklos. Iš tų laikų atėjo po
sakis kaimo liktarna. Tai reiškė, kad 
kaimo mokytojas buvo daugiau negu 
tik vaikų auklėtojas. Jis rūpinosi ir su
augusiųjų prusinitnu, švietimu. Daino
ros Urbonienės tėvai buvo du tokie 
jauni idealistai - Juozas Tamošiūnas, 
Raguvos šešiametės mokyklos vedė
jas ir Valerija Tamošiūnienė, pasiren
gę ne tik pedagoginiam darbui, bet ir 
visuomeninei veiklai. „Raguvos mo
kykloje buvo organizuojama daug 
renginių - vaidinimų, viešų vakarė
lių tėvams ir visuomenei", - pasako
ja knygos autorė. Ji nuosekliai supa
žindina ne tik su tėvų biografijomis, 
bet ir su ta aplinka, kurioje jie gyve
no ir dirbo. Bet atėjo „tas rytas“ - 
1941 m. birželio 14-oji. Tūkstančiai 
Lietuvos mokytojų atsidūrė gyvuli
niuose vagonuose, vyrai buvo atskir
ti nuo šeimų, pakliuvo į lagerius, ir 

daugybė jų jau niekada nesusitiko su 
savo žmonomis ir vaikais. Taip atsi
tiko ir Dainoros tėveliui, jis žuvo gar
siajame Revučij lageryje. „Prasidėjo 
mūsų trijų - mamos, mano, devyne- 
rių metų vaiko, ir vienų metukų kū
dikio Aručio - gyvenimas Barnau- 
le“, - komentuoja knygos autorė. Bet 
už tų santūrių komentarų jauti didelį 
skausmą ir didelę tragediją. Neištvė
ręs baisių sąlygų mirė broliukas Aru- 
tis, vos nenusižudė sielvarto palauž
ta motina, sužinojusi, kad nebėra ir 
vyro. Kankino badas, šaltis, ligos ir 
baimė. Įsivaizduokim baimę, kuri vi
sam gyvenimui palieka neišdildomą 
žymę. Vaiko baimė yra kitokia negu 
suaugusio žmogaus, kuris jau turi pa
tirtį ir tam tikrą atsparumą. „ Viskas 
man ten buvo baisu - sargybiniai 
prie palapinių ar bulvių lauko, nuo
latinės kratos... “ Arba: „ Vien van
deniu gyvenome gal savaitę... 
Snausdama galvojau, kad niekada 
nebegrįšime į Lietuvą, nebeteks mo
kytis." 1941-1945 metai buvo bai
siausi Sibiro tremtiniams. Daugybė 
jų išmirė nuo bado ir šalčio. Po karo 
jie jau pradėjo gauti laiškus iš Lietu
vos, sulaukdavo siuntinių. 1946 m. 
Dainora į Lietuvą buvo parvežta ko
misijos, kuri po Sibiro lagerius ir gy
venvietes ieškojo našlaičių vaikų. 
Tais pačiais metais iš Sibiro pabėgo 
jos mama ir slapstėsi, kol gavo pasą 
ir darbą.

Bet ir mamai, ir dukrai Lietuvoje 
prasidėjo antroji tremtis. Motina, nors
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ir gavo darbą mokykloje, kelis kartus 
buvo tardoma saugumiečių, kad pri
sipažintų, jog pabėgo iš Sibiro. Dai
nora turėjo bėgti iš Joniškėlio, kuria
me mokėsi, prisiglaudusi pas gimines. 
Baigusi Subačiaus vidurinę mokyklą 
įstojo į Vilniaus universitetą, pasižy
mėjo kaip labai gabi studentė, aktyvi 
choristė. Ir čia ją persekiojo aktyvūs 
komjaunuoliai, bandydami šantažuoti 
dėl tėvo. Tokie persekiojimai būdingi 
šeštajam dešimtmečiui, jie buvo tai
komi studentams, pareiškusiems ideo
loginį nepaklusnumą ar nepatiki
miems, įtrauktiems į „juoduosius są
rašus“. Persekiojamus studentus už
stodavo ir gelbėdavo šviesesnieji 
dėstytojai. Dainora su pagarba mini 
Vandą Zaborskaitę, Meilę Lukšienę, 
Eugenijų Meškauską. Ir universitetą 
prisimena kaip gražiausią gyvenimo 
laikotarpį. Ištekėjusi už kurso draugo 
ir baigusi universitetą, mokytojavo 
Panevėžio, Kupiškio rajono mokyklo
se, pačiame Panevėžyje. Sulaukė Są
jūdžio. „Suaugo mūsų vaikai. Rasa 
ir Gediminas - gydytojai, studijas 
baigė Kaune. Gintaras turi filologi
nį išsilavinimą, yra baigęs Vilniaus 
universitetą“, - šviesiais tonais bai
gia savo autobiografiją Dainora Urbo
nienė, besidžiaugianti jau keturiais 
vaikaičiais. Ir labai nori tikėti, kad vai
kaičiams neteks patirti to, ką išgyve
no jos tėvai ir ji pati.

Knygos pabaigoje įdėtas jos 
dukters Rasos Juknevičienės, Nepri
klausomybės akto signatarės, Seimo 

narės lyrinis etiudas „Dvi mergytės“, 
rodantis nemenkus gydytojos Rasos 
literatūrinius gabumus. Tai poetinis 
pasakojimas apie močiutę (babytę) 
Valeriją ir mamą Dainorą. Greta - ir 
babytės Valerijos Tamošiūnienės pri
siminimai, užrašyti 1989, 1991 metais, 
kai mokytojai Valerijai buvo jau 84 
metai. Rašyti, anot jos, drebančia 
ranka. Tekstas taupus ir talpus. 
„Daug baimės reikėjo perkentėti, 
daug kartų buvau tardoma, visiems 
melavau, kad aš nebuvau išvežta... 
Nors gyvenau laisvai, bet laisvės 
nejaučiau, visą laiką bijojau, kad 
neareštuotų...“

Valerija Tamošiūnienė nugyveno 
92 metus. Baimė lydėjo ją pusę am
žiaus, kaip ir daugelį jos kartos žmo
nių. Galima sakyti, kad tai buvo ne
laiminga, tragiška karta, išgėrusi visą 
kartaus savo likimo taurę. Bet galima 
teigti, jog tai buvo herojiška karta, nes 
ištvėrė baisumus, kurių, man rodos, 
neištvertų pokarinės ir dabartinės kar
tos. Ištvėrė ir neprarado nei tikėjimo 
žmonėmis, nei optimizmo. Autentiškų 
tremtinių prisiminimų knygų yra iš
leista labai daug. Jose apstu ne tik 
panašių epizodų, bet ir panaši rašy
mo maniera. Knyga „Sibiras vaiko aki
mis“ nuo jų skiriasi. Ji daro įspūdį sa
vo santūrumu. Čia nėra egzaltacijos, 
ašaringumo, nėra pykčio ar keršto 
jausmų. Joje driekiasi tik skaudi ne
tekčių gija, kurią švelnina prigimties 
optimizmas ir pedagogui būdingas ta
lentas - meilė žmonėms.
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Nušvitimas

Ant knygos viršelio - valingas, 
gražiai moteriškas ir drauge valstietiš
kai paprastas veidas. Trumpas užra
šas: Stefanija Ladigienė. Esame. Dai
lininkas Romas Dubonis per portretą 
norėjo atspindėti ne tik asmenybę, bet 
ir laikmetį. XX a. pirmosios pusės mo
terų, greta vyrų iškovojusių pirmąją 
Lietuvos nepriklausomybę ir spėjusių 
ja pasidžiaugti, veiduose atsispindi 
valingumo, motiniškumo ir moteriško 
orumo mišinys. Stefanija Paliulytė-La- 
digienė buvo viena iš tų moterų, ku
rios aktyviai darbavosi pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės veiklos ba
ruose: buvo pedagogė, nes reikėjo 
šviesti vaikus ir suaugusiuosius, pub
licistė, nes reikėjo rašyti ir redaguoti 
tada dar negausius moterų leidinius, 
buvo ateitininkė, nes suprato, kad tik 
išsilavinę katalikai bus pajėgūs keisti 
visuomenės nuomonę. Todėl jie pri
valo ryžtis visuomeninei naštai ir ne- 
sikratyti organizacinių sunkumų.

Ji daug nuveikė ir nepriklausomy
bės, ir karo metais, ir sovietų lage
riuose. ir grįžusi iš Sibiro. Visa savo 
esybe ji spinduliavo inteligenciją, iš
mintį, toleranciją, genimą, todėl aplink 
ją lyg apie motiną spietėsi jaunesnie
ji, ypač lagerių mergaitės, kad pasi
semtų žinių, gyvenimo patyrimo, elge
sio manierų. S.Ladigienė buvo labai 
šiltas ir atviras žmogus, lageryje ją va
dindavo tiesiog Ponia, prieš ją ran
kos ar balso nepakeldavo net lagerių 
prižiūrėtojai.

Devyniolikos metų Stefanija tapo 
„Moters“ žurnalo redaktore. Greitai 
ištekėjo už generolo K. Ladigos (la
biau iš idealizmo, negu iš meilės), au
gino gausią šeimą - šešis vaikus. Vė
liau prof. Pranas Dovydaitis jai pati
kėjo „Naujosios vaidilutės“ redagavi
mą. Generolui išėjus į atsargą ir pasi
traukus iš Kauno į savo dvarą Gulbi- 
nėnuose netoli Biržų, ji turėjo apsi
prasti su gyvenimu provincijoje. Ir čia 
rado sau veiklos - važinėjo su švie
tėjiškomis paskaitomis, rašė į moterų 
leidinius.

Kai 1939 m. Vilnius buvo grąžin
tas Lietuvai, S.Ladigienė su mažes
niaisiais vaikais iškart atvyko į sos
tinę. Generolas K. Ladiga buvo vie
nas pirmųjų, kuriuos Juodas var
nas“ išvežė į kelionę, iš kurios ne
grįžtama. Iki pat 1957 m. S. Ladigie-
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nė nežinojo vyro likimo, pati būdama 
tremtyje skaudžiai savyje išgyveno 
gautą žinią apie generolo sušaudy
mą, nors išoriškai stengėsi likti rami. 
Gyveno dėl vaikų, mat po lagerio at
vyko pas abu sūnus, kurie Sibire at
sidūrė vėliau ir gyveno Alaryje. Tik 
1958 metais, jau vos ne mirtinai ser
gančiai jai buvo leista su sūnumis 
grįžti į Lietuvą.

Bet keliaukim atgal, į 1945 metus 
Vilniuje. Prasidėjus antrajai bolševikų 
okupacijai, S. Ladigienė gyveno erd
viame bute Trakų gatvėje. Drauge su 
jos gausia šeima čia dar gyveno žy
daitė Irena Veisaitė, išgelbėta iš Kau
no geto, dabar žinoma literatūros 
profesorė; taip pat mokytoja Adelė 
Dirsytė, ateitininkų veikėja; pastaro
sios giminaitis Stasys; prof. Stabin- 
gis ir kiti asmenys. Šis butas buvo 
tapęs katalikiškos ir rezistencinės 
veiklos štabu, čia lankėsi besislaps
tantis Juozas Brazauskas, ateidavo 
kunigų, rašytojų.

S. Ladigienę saugumas suėmė 
1946 m. kovo 14 dieną. Perpildytos 
Lukiškių kameros, tardymai naktimis, 
nuosprendis. S. Ladigienė rado jėgų 
globoti pakliuvusias į Lukiškes jaunas 
mergaites, dar beveik moksleives. 
Kaip motina globojo jaunuoles ir la
geriuose. Apie tai jos pasakoja kny
gos skyriuje „Stefanijos Ladigienės 
paveikslas atsiminimuose“.

Grįžusi iš Sibiro apsigyveno duk
ters Marijos Vildžiūnienės šeimoje Vil
niaus priemiestyje Jeruzalėje. Ir čia ge- 

nerolienė buvo žmonių dėmesio cent
re. Pas Vildžiūnus rinkdavosi jauni 
menininkai, atvykdavo S.Ladigienės 
jaunystės draugės Teofilė Vaičiūnie
nė, Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė, 
Leokadija Juodišienė. Lankydavosi iš 
gulago grįžęs Juozas Keliuotis. Pa
laužta sveikata, bet giedra nuotaika 
Stefanija Ladigienė leido paskutiniuo
sius savo metus (mirė 1967 m.). Dar 
1936 metais vienoje moterų konferen
cijoje kalbėjo: „Jokia išorinė prievar
ta, kalėjimai ir pančiai negali pada
ryti mus nesamus — mes esame“. Taip 
ji išpranašavo savo likimą.

Knyga „Esame“, sudaryta jos 
dukters Jonės Ardžiūnienės rūpes
čiu, pradedama pačios S. Ladigienės 
biografija, kurią mums pristato jos sū
nus Algis Ladiga. Gražia literatūrine 
kalba jis nupiešia motinos gimtinę 
Vabalninką, senelį knygnešį Paliulį 
(XX a. pradžioje Paliulynėje buvo 
knygnešių rinkimosi centras) ir pen
kiolikmetės Stefanijos Paliulytės 1915 
metais rašytą dienoraštį, kuriame ji 
kelia sau rimtus uždavinius - dirbti 
visuomenės labui. Be Algio, prisimi
nimais apie motiną dalijasi dukterys 
Jonė, Marija ir Irena (kuri dar prieš 
antrąją sovietų okupaciją pasitraukė 
į Vakarus), sūnus Benediktas, Irena 
Veisaitė, vaikaitė Liudvika. Atsimini
mus rašo ir lagerių globotinės Zina, 
Elena, Izabelė, Leokadija ir kt. Tie pri
siminimai - lyg mažos novelės, išsa
miai apibūdinančios generolienę. Štai 
kaip ją prisimena mokytoja Elena Pa-
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valkienė, kartu kalėjusi Vorkutoje. 
„Lagery daug kartų vėl teko stebė
tis ir gėrėtis ponios Ladigienės vi
dine stiprybe. Buvo visoms sunku, 
tačiau ponios Ladigienės buvimas 
šalia lengvino ir padėjo ištverti vi
sus sunkumus... Mokinukėms ji bu
vo lyg mama, globėja, man - kaip 
vyresnė kolegė, iš kurios mokiausi 
santūrumo, bendravimo meno, sė
miausi gyvenimo patirties ir supra
tau... kad reikia mokėti priimti 
viską, ką Dievas siunčia, ir priimti 
ne suraukta kakta, bet šypsančiu 
veidu

Sakyčiau, kad įspūdingiausias ir 
asmenybę labiausiai atskleidžiantis 
skyrius - Stefanijos Ladigienės laiš
kai. Jie užima kone pusę storos kny
gos. Gausiausi - laiškai dukterims, 
kurios dar paauglės liko Lietuvoje. 
Juose mokoma meilės, pareigos jaus
mo, gyvenimo išminties, tie laiškai 
persunkti rūpesčio, nes be tėvų liku
sios dukterys turėjo savarankiškai 
bristi per sraunią gyvenimo upę. 
S. Ladigienė skaudžiai išgyveno nu
trūkusius ryšius su dukra Irena ir 
sūnumi Linu, kuris atsidūrė Lenkijo
je. Ir džiaugėsi, kai po ilgos tylos 
galėjo juos atnaujinti. Laiškai sese
rims į Vabalninką (ir iš Sibiro, ir vė
liau iš Lietuvos) persunkti dėkingu
mo. Laiškus pasirašinėdavo dažniau
siai vyrišku vardu Stepas. Netikėtai 
suskamba jaunų lagerio vyrų ir mo
terų susirašinėjimas, kurį išmintingai 

vairavo S. Ladigienė. Jis atskleidžia 
dar vieną „zekų“ gyvenimo pusę.

Knygos sudarytoja rašytoja Ema 
Mikulėnaitė pratarmėje pastebi, kad 
Stefanijos Ladigienės laiškuose nėra 
ne tik verkšlenimo, bet ir jausmų ap
rašinėjimo. „Laiškuose iš tenai, kur 
gyvenimas nebeturi savų reikalų, 
mintis gryna, o siela stovi nuoga 
Viešpaties akivaizdoje, - lieka tik 
paprasčiausios tiesos apie būti čia, 
dabar ir visados".

Paskutinis nedidelis knygos sky
relis - tai Stefanijos Ladigienės pub
likacijos, spausdintos „Moteryje“ ir 
„Naujojoje vaidilutėje“, keletas paskai
tų, liudijančių anuomet dar jaunos 
moters idealų skaidrumą ir minties 
brandą. Tokios paskaitos aktualios ir 
šių dienų jaunimui. Knyga gausiai 
iliustruota nuotraukomis. Jos papildo 
tekstą šviesa, gerumu ir tuo ypatin
gu jausmu, kurį galima vadinti vienu 
žodžiu - nušvitimas. Tas nušvitimas 
nušviečia ir nušveičia sielą, nupučia 
kasdienybės dulkes ir rūpesčius, da
ro žmones tauresnius ir jautresnius 
vienas kitam. Tokia nušvitimo nuotai
ka apėmė visus, kurie vasario popie
tę buvo susirinkę į knygos pristaty
mą Vilniaus karininkų ramovėje. Salė
je žmonės netilpo, būriavosi korido
riuose. Tai rodė, kad dvasinis alkis 
mūsų valstybėje yra kur kas didesnis 
už fizinį, nors būtent dėl pastarojo ky
la rėksmingi susipriešinusios visuo
menės debatai.
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Dramatiškas amžius 
ir jo vaikai

Juozas Keliuotis sovietmečio au
gintiniams buvo legendinė asmenybė. 
Geležinės uždangos atskirtiems nuo 
laisvojo pasaulio jis ir jo žurnalas 
„Naujoji romuva“ buvo lyg laisvės 
vėliava, plevėsuojanti neįtikėtinai at
šiauriomis prievartos ir melo sąlygo
mis. Pamatyti ir išgirsti jį veržėsi de
šimtys Vilniaus humanitarų, meninin
kų, ištroškusių žinių apie prieškario 
Lietuvą ir jos kūrybinę inteligentiją. 
Šalia tokių aplink J. Keliuotį, iki pat 
mirties (1983) gyvenusį skurdžiame 
bute Antakalnio gatvėje, sukosi de
šimtys saugumiečių, kuriuos KGB 
„komandiravo“ sekti tą nenuspėjamą 
ir socialistinei visuomenei pakenkti 
galintį senstantį, gulago išvargintą 
žmogų. Tad pradedant skaityti nese
niai Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dyklos išleistą J. Keliuočio „Mano 
autobiografiją“, siūlyčiau pradėti skai
tymą nuo pabaigos - literatūrologės 
Ritos Tūtlytės straipsnio „Juozo Ke
liuočio sekimo byla“. R. Tūtlytė, kuri 
tyrinėjo šią bylą Ypatingajame archy
ve, parodo spalvingą vaizdą saugu
mo agentų, pateikdama jų slapyvar
džius, palikdama spėlioti, kas už jų 
slepiasi, aprašydama sekimo meto
dus, J. Keliuočio bandymus išsinerti 
iš sekimo apynasrio, meninės inteli
gentijos beviltiškas pastangas susi
kurti laisvės iliuziją.

Rankraštis „Mano autobiografija“ 
iki užpraeitų metų (2002 m. šykščiai

buvo minimas J. Keliuočio šimtmetis) 
gulėjo pas žymiojo publicisto dukte
rėčią Eglę Keliuotytę (kol buvo gy
vas, J. Keliuotis su tuo rankraščiu 
stengėsi niekur nesiskirti, vežiojo iš 
vienos vietos į kitą, tad jis buvo ne
tvarkingas, keliskart patekęs į saugu
miečių rankas); ji perdavė jį Rašytojų 
sąjungos leidyklos redaktoriui Vytau
tui Girdzijauskui, kuris pasirūpino 
knygos išleidimu. Knyga - XX am
žiaus dramatizmo liudytoja, iliustruo
janti desperatiškas žmogaus pastan
gas apginti savo laisvę, dažnai pasi
baigiančias jo pralaimėjimu prieš to
talitarizmo mašiną.

Savo „Autobiografiją“ J. Keliuotis 
pradeda pasakojimu apie Joniškio 
vienkiemį, kuriame jis gimė. Rokiškio
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gimnaziją, kur brendo jo pasaulėžiū
ra, studijas Kaune ir Paryžiuje, kur jis 
gavo tvirtus estetinius pamatus. Iš 
Paryžiaus grįžęs į Kauną redagavo 
katalikų dienraštį „Rytas“, literatūros 
almanachą „Granitas“, kol pagaliau 
įsteigė savo „Naująją romuvą“, tapu
sią kultūros spaudos etalonu. Daug 
vietos užima to meto rašytojų, valdi
ninkų, menininkų portretai, piešiami 
per gyvus dialogus ir sodriu, šmaikš
čiu J. Keliuočio stiliumi. O ypač daug 
vietos autorius skiria „Naujosios ro- 
muvos“ organizavimui, leidybai, san
tykiams su rėmėjais, su kitais leidi
niais, nevengdamas kategoriškų ver
tinimų, padiktuotų turbūt dėl nusivy
limo buvusiais bendražygiais.

Abi okupacijas - sovietų ir na
cių - J. Keliuotis sutiko pagyvėjęs, 
budrus, jam atrodė, kad užgriūvantys 
nauji įvykiai sukrės apsnūdusią, mies
čionišką Kauno poniją, kad įsisiūbuos 
kūrybos banga. Beveik nepaliestas 
pirmojo bolševikmečio (išskyrus tai, 
kad buvo uždaryta „Naujoji romuva“), 
J. Keliuotis apie karo laikotarpį atsimi
nimuose taip rašo: „Tai buvo tikra he
roizmo, intensyvaus intelektualinio 
darbo, rimtumo ir aukojimosi epo
cha“. Kauno universitete jis dėstė žur
nalistiką ir sociologiją, vietoj „Naujo
sios romuvos“ redagavo žurnalą „Kū
ryba“ ir žavėjosi atgijusia, kaip jam ta
da atrodė, tauta. „Prieškarinis abejin
gumas tautos kultūrai, egoizmas ir 
sustingimas išnyko, išgaravo. Prieš 
savo akis mačiau visiškai naują tau
tą - atgijusią ir pajaunėjusią, sukru- 

tusią ir pasiryžusią aukotis ir net mir
ti už savo laisvę ir nepriklausomybę. 
Pasirodė, jog pavojingas gyvenimas 
žadina kūrybą, gimdo heroizmą ir pa
siaukojimą, skatina prie taurumo ir 
intensyvaus veiklumo“ (p. 354-355). 
Kultūros gyvenimo intensyvumą Ant
rojo pasaulinio karo metų laikotarpiu 
pastebėjo ir prof. Vytautas Kubilius 
savo knygoje „Rūsčioji karo mūza“. 
Tai buvo savotiškas fenomenas, ku
ris paaiškina pokario metų partizanų 
pasiaukojimą ir heroizmą. Matyt, užte
ko dviejų nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo dešimtmečių, kad būtų pa
rengta pilietinė, patriotiškai nusiteikusi 
jaunoji Lietuvos karta. Tai liudija, ko
kį aukštą lygį Lietuvoje buvo pasie
kęs švietimas.

Kodėl J. Keliuotis nepasitraukė į 
Vakarus kartu su kitais savo bendra
minčiais ir turėjo nueiti gulaginius 
kryžiaus kelius, o paskui patirti panie
ką ir vargą sovietinėje Lietuvoje? At
sakymą randame „Mano autobiogra
fijoje“: „Man lietuviška sąžinė nelei
džia pavojaus valandoje pabėgti iš 
savo tėvynės tarytum iš skęstančio 
laivo. Aš savo asmeninį likimą su- 
tapdžiau su savo tautos, savo tėvy
nės likimu. Atrodo, kad aš organiš
kai esu suaugęs su savo tėvyne ir 
smurtu atsiplėšdamas nuo jos pats 
save nužudyčiau“ (p. 365). Bet vos 
nežuvo, nusviestas į gulago gelmes.

Antroji dalis - „Sugrįžus į tėvynę“. 
Detaliai pasakojama apie laikotarpį, 
prasidėjusį išlipus iš traukinio Vilniaus 
stotyje. Be pastogės (glaudėsi pas
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prieškario laikų bičiulius ir pažįsta
mus), be darbo (vertėsi iš atsitiktinių, 
menkai atlyginamų vertimų iš prancū
zų kalbos), KGB persekiojamas J. Ke- 
liuotis balansavo ant depresijos ašme
nų. Jį gelbėjo impulsyvi, emociškai 
besikeičianti natūra, galinti iš didžiau
sio pesimizmo bedugnės pakelti į en
tuziazmo ir estetinės ekstazės padan
ges. Pro skaitytojo akis praplaukia 
spalvinga įtakingų komunistinių vei
kėjų (A. Venclova, K. Korsakas), bu
vusių tremtinių (A. Miškinis, P. Kli
mas), kultūros rezistentų (J. Vienožins
kis, J. Miltinis) galerija. Puikūs ir tiks
lūs Kauno ir Vilniaus apibūdinimai.

Maištaujanti publicisto dvasia at
siduria KGB pinklėse. Paskutiniai 
,Alano autobiografijos“ sakiniai reziu
muoja į aklavietę patekusio J. Keliuo- 
čio dvasinę būseną. „Savo tėvynėje 
negaliu rašyti, ką noriu, negaliu re
alizuoti savo talento, negaliu vykdyti 
kūrybinio pašaukimo <...> Dieną ir 
naktį virš galvos jaučiu žiauraus 
okupanto tirono geležinę ranką, kuri 
nuolatos mane slegia ir kankina. 
Taip pat jaučiuos iš visų pusių ap
suptas lietuviškų judošių“ (p. 529).

Juozas Keliuotis save laikė rene
sansinio tipo žmogumi, suvokdamas 
šį terminą kaip universalumo ženklą. 
Manyčiau, kad tai buvo vienas ryš
kiausių lietuvių publicistikos ekspre
sionizmo atstovų. Jo rašymo stilius ir 
maniera atspindi veržlų charakterį, 
mirgantį besikaitaliojančių nuotaikų 
spalvomis. Ironija persmelkia taiklias 
aprašomų žmonių charakteristikas. Sa

kinys pašėlusiu tempu vejasi sakinį. 
Skaitytojas skandinamas faktų, deta
lių, dialogų , apmąstymų lavinoje. 
Subjektyvumas - J. Keliuočio ir drau
gas, ir priešas, leidęs jam aplink save 
sutelkti didelį bičiulių būrį, bet ir su
teikęs daug nerimo ir kančios. Prigim
tinius J. Keliuočio būdo bruožus, jo 
talento spalvas, tragišką jo gyvenimo 
kelią tik po kurio laiko bus galima ob
jektyviai vertinti. Ir tai padarys sovie
tizmo nepaliesta jaunoji Lietuvos kri
tikų karta. O mums, kurie turėjo lai
mės su senstančiu J. Keliuočiu ben
drauti ar vartyti garsiąją „Naująją ro
muvą“, tikrą malonumą suteiks „Ma
no autobiografija“ - pirmasis išsamus 
posovietinio meto susitikimas su iš
skirtiniu publicistu ir meno kritiku.

Apie žmones ir daiktus

Skaitytojus pasiekė nauja rašyto
jo Vytauto Vblerto, gyvenančio JAV, 
knyga „Kronikėlės“. Jos antraštė nu
sako žanrą - trumpi apsakymai, no- 
veletės. Jų siužetai tradiciniai: rašyto
jo vaikystės Dzūkijos kaime reminis
cencijos, gyvenimo istorijų trumpi 
epizodai iš Amerikos ir JAV - senų 
laikų, naujų laikų, anot autoriaus. 
Knygą išleido „Į laisvę“ fondas (re
daktorius Jonas Vabuolas, dailininkas 
Gediminas Pempė), su kuriuo rašyto
jas bendrauja seniai ir jo vardu leidžia 
jau ne pirmą savo kūrinį.

V. Volertą pažįstame kaip reljefiško, 
sodraus piešinio ir kolorito žodžio
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meistrą. Kaip nepajudinamą tradicinių 
krikščioniškųjų postulatų išpažinėją. 
Net kaip savotišką moralistą, slapčia 
puoselėjantį literatūros kritikų nemėgs
tamą, tad ironijos skraiste pridengiamą 
didaktiką kaip literatūrinę priemonę. 
„Kronikėlėse“, kaip ir ankstesnėse V. 
Vblerto apsakymų knygose ar roma
nuose, vėl susiduriame su žmonių gy
venimo istorijomis - pamokančiomis, 
graudinančiomis, keliančiomis šypse
ną ar susimąstymą. Jo siužetuose at
siranda vietos ir šalia žmonių gyvenan
tiems, anot A. Miuntės, mažiesiems 
mūsų broliams („Šnekos apie šunis“, 
„Skylė“, „Tango“). Stiprus vaikystės 
įspūdžio išgyvenimas, kai per dešimt
mečius priartėja tarp dvigubų lango 
rėmų neišimtos, per žiemą spėjusios 
pajuosti vatos su nublukusiais kaspi
niukais vaizdas („Atidarė kirpyklą“). 
Senstančių Amerikos lietuvių vakarop 
slenkančių dienų įkyrus nuobodulys, 
apkaišytas pensininkų kasdienybės 
smulkmenomis („Turtas“), naujosios 
Lietuvos naujojo žmogaus pratinima
sis prie vartotojiškos visuomenės 
(„Daiktai“). Ir taip toliau.

Vytautą Volertą ankstesniuose kū
riniuose ženklinęs energingas minties 
ir vaizdo derinys, išryškintas trumpu, 
net kapotu sakiniu, „Kronikėlėse“ 
įgyja švelnios melancholijos atspalvį. 
Daug metaforizuotų frazių, kai kurias

leidėjai ar redaktoriai iškėlė į ketvirtą
jį knygos viršelį.

Ruduo, - atsidustame užvertę 
paskutinį „Kronikėlių“ puslapį. Švel
nus, tyliai pro šalį lyg Nemunas plau
kiantis ruduo su lietuviškos kaimo 
pirkios dūmo ar amerikietiško „dyko 
buvimo“ melzganu ūku, su nurimusio
mis aistromis, ambicijomis. Išmintin
gas ruduo, kiekvieną palytintis savo 
glostančia ranka. „Kronikėlėse“ su
gaudytos žmonių sielos, kurios yra 
neištiriamos gelmės, nepailstamai ty
rinėjamos rašytojo, per tankmę besi
braunančio sielų medžiotojo.
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Prievarta 
ir bejėgiškumas

Irena Veisaitė

Iš ponios S. Ladigienės laiško, 
sužinojus apie jos vyro generolo Ladigos žūtį: 

„ O dabar vis dar yra neišgydomų karo žaizdų, 
ir tik tada jos neskauda, kai jų nepalieti“.

1957 m. kovo 30 d.

Gavusi knygą ir pradėjusi ją skai
tyti, negalėjau nuo jos atsitraukti. 
Skaudėjo... Visas tas šiurpus karo ir 
pokario laikotarpis vėl atgijo...

Beskaitydama supratau, kad pra
eitis gyva dabartyje, niekas neužmirš
ta. Vėl pajutau savo begalinę meilę p. 
Ladigienei ir didžiulį ilgesį, jutau, kaip 
ji, saugumiečių išvedama iš namų, sa
vo didele, motiniška ranka uždėjo man 
ant kaktos kryželį. Paryčiui, kiek už
snūdus, sapnavau, kad sėdžiu ilgoje 
Vildžiūnų namų Jeruzalėje palėpėje 
kartu su vaikais Liudyte, Domantu , 
Severiute ir iš tolo matau tamsia suk
nele artėjančią mamytę. Toks džiaugs
mas mane apėmė. Bet ji vis nepriar
tėja, sėdi kitame koridoriaus gale su
kniubusi, lyg ir neturinti jėgų ateiti, o 
aš vis laukiu ir negaliu pajudėti... At
stumas neįveikiamas.

Pabudusi iš karto prisiminiau, 
kaip mamytę po teismo Vrublevskio 

gatvėje įsodino į „čiomyj voron“, su
sidūrėme žvilgsniais, bet ji buvo ne
pasiekiama, kaip ir mano sapne. Ma
šinos durys užsitrenkė, ji pajudėjo 
upės link, o aš bejėgiškai bėgau pas
kui ir šaukiau ne savo balsu. Gal ta
da stipriausiai ir pajutau, kas yra prie
varta ir bejėgiškumas...

Rankose liko jos išsiuvinėta ser
vetėlė, kasytė, laiškelis... Deja, mamy
tės laiškų nesugebėjau išaugoti. Ka
dangi mane Lietuvoje ketino išmesti 
iš universiteto ir persekiojo saugu
mas. tai 1948 metais išvykau į Mask
vą, kur turėjau tėvelio giminių. Dėdė, 
pamatęs mano laiškus ir nuotraukas, 
tarp jų p. Ladigienės man užrašytą 
nuotrauką, taip pat suimto mano drau
go Tado Masiulio, sakė, kad tai įkal
čiai, pavojinga laikyti, ir be mano ži
nios viską sudegino.

Daug prisiminimų sukėlė taip gra
žiai išleista knyga „Esame“. Kaip ra-
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šė Algis, p. Ladigienė atstovauja ki
tai kartai ir gal koks jaunas skaityto
jas pasakys, kad ji - jau praeities 
didvyrė, kad jos gyvenimas ir nuo
statos jau tolimos šių dienų žmogui. 
Negaliu spręsti už kitus. Taip pat ne
moku ir negaliu būti objektyvi, nes 
tiesiog nežmoniškai mylėjau ir tebe
myliu mamytę, tikrai galėjau už ją 
numirti.

Tačiau beskaitant knygą, man iš
kilo daug klausimų:
- kas daro žmogų laimingą?
- ar žmogus su tokiomis tvirtomis 

gyvenimo nuostatomis , visada 
ištikimas savo principams, gali pa
justi gyvenimo pilnatvę?

- ar žmogus su tokia savitvarda, at
sisakydamas per daug lepinti sa
vo kūną, nesiekiantis materialinių 
gėrybių, jaučiasi suvaržytas , o 
gal, atvirkščiai, jaučiasi laisvas, 
kompensuoja praradimus aukštes
nėmis, daugiau laimės ir džiaugs
mo teikiančiomis vertybėmis?

- kas teikia daugiau laimės - duoti 
ar imti?

- ar šventai saugodamas šeimos 
vientisumą, turėdamas labai stip
rų pareigos jausmą, nenuskriaudi 
savęs, ar tokiu atveju tavo gyve

nimas netampa skurdesnis, ar ne
lieki daug ko nepatyręs?
Aš nežinau atsakymų. Bet žinau, 

kad p. Ladigienė buvo giliai tikintis 
žmogus, ji gyveno pagal aukščiausią 
artimo meilės įstatymą, nors visa, 
kas žmogiška, irgi nebuvo jai sveti
ma. Ji mėgo išgerti kavos, gal ir ska
nų pyragaitį suvalgyti, bet maistas 
niekad netapo jai svarbiausiu dalyku 
gyvenime. Ji mokėjo vertinti gražų 
drabužį, bet kai gyveno Sibire su sa
vo sūnumis, jai atrodė, kad ji jau 
visko turi. Ji galėjo supykti, bet mo
kėjo atleisti, ji turėjo savo vertybes ir 
nuostatas, bet sugebėdavo suprasti 
ir kitaip mąstantį žmogų. Laikydama
si tradicijų, ji mokėjo priimti ir naujo
ves, niekad nepasmerkdavo kito žmo
gaus. Jai buvo būdinga aukščiausia 
tolerancija.

Taigi noriu sugrįžti prie klausimo, 
kurį iškėliau. Kas yra laimingesnis - 
ar šiandieninis žmogus, aukščiausia 
vertybe laikantis malonumus, karjerą, 
materialinių gėrybių kaupimą, ar mū
sų mamytė, kuri pragyveno tik labai 
trumpą normalaus gyvenimo metą o 
paskui išėjo visas galimas golgotas? 
Manyčiau, kad knyga atsako į šį klau
simą gal tik kiekvienam savaip.
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Juozo Lukšos-Daumanto 
fondo parama gimnazijai 

ir gimnazistams
Vidas Vitkus

Jau devintą kartą Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijos buvusiems akty
viausiems ir geriausioms abiturientams 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
šventės išvakarėse įteikiamos Juozo 
Lukšos-Daumanto fondo vienkartinės 
vardinės stipendijos. Fondas, kurio 
tikslas remti rezistencinės atminties 
puoselėjimą, J. Lukšos-Daumanto at
minimo įamžinimą bei jo vardu pava
dintos gimnazijos patriotinės veiklos 
skatinimą, buvo įkurtas 1995 metais 
JAV. Fondo steigimo iniciatorė ir pa
grindinė globėja - buvusi Juozo Luk
šos žmona dr. Nijolė Bražėnaitė.

Juozo Lukšos-Daumanto (taip pat 
JAV Lietuvių bei Tautos) fondų lėšo
mis šiuo metu remiamas ir Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijoje veikiantis 
J. Lukšos-Daumanto memorialinis mu
ziejus bei Lietuvos ir užsienio lietuvių 
rezistencijos studijų centras. Garliavos 
gimnazija įtraukta ir į Tautos fondo 
vykdomą vadinamąją Lietuvos mo
kyklų įdukrinimo (rėmimo) programą, 

todėl gauna daug ir kitos intelektuali
nės bei humanitarinės paramos. Šioje 
veikloje vėl nenuilstamai Garliavos 
gimnazistų labui darbuojasi gimnazi
jos įdukrintoja dr. N. Bražėnaitė bei jos 
bendramintė ir bendražygė dr. Rožė 
Šomkaitė. Visa ši fondų ir privačių už
sienio lietuvių parama padeda gimna
zijai ne tik įgyvendinti jos svarbiau
sius tikslus, bet ir vykdyti plačią pi
lietinio ir patriotinio moksleivių ugdy
mo programą.

Nuo Juozo Lukšos-Daumanto fon
do įsteigimo pradžios vardines stipen
dijas jau gavo net 36 buvę Juozo Luk
šos gimnazijos abiturientai, studijuo
jantys įvairiose Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Šiais metais stipendijos 
buvo įteiktos dar penkiems buvusiems 
gimnazistams - Jonitai Stankevičiūtei, 
Dariui Noreikai, Evaldui Užpaliui, lli- 
nai Kemazickaitei ir Dianai Zabielaitei. 
Iš viso per šį laikotarpį gimnazistų sti
pendijoms išmokėta daugiau kaip 
17 000 litų.
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Šį kartą stipendijų įteikimas vyko 
netradiciškai ir neįprastai. Kovo 10 
dieną Juozo Lukšos gimnazijoje pamo
kų nebuvo. Visi mokiniai ir mokytojai 
nuo pat ryto lankė įvairius Kauno mu
ziejus, kitas su rezistencija susijusias 
vietas. Vėliau visi gimnazistai ir fondo 
stipendijų laureatai susirinko į kino 
teatrą žiūrėti vaidybinio filmo apie Juo

zą Lukšą-Daumantą ir Lukšų šeimos 
tragediją - „Vienų vieni“. Prieš filmo 
pradžią visus pasveikino ir J. Lukšos- 
Daumanto fondo stipendijas įteikė šio 
fondo koordinatoriai Lietuvoje Anta
nas Lukšą (Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos tarybos pirminin
kas) bei Vidmantas Vitkauskas (Garlia
vos Juozo Lukšos gimnazijos direkto-

Juozo Lukšos-Daumanto gimnazijoje lankėsi Juozo Lukšos-Daumanto fondo steigėja 
ir gimnazijos rėmėja dr. Nijolė Bražėnaitė (kairėje) ir dr. Rožė Šomkaitė
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rius). A. Lukša savo kalboje jaunimui 
palinkėjo nenuilstamo idealizmo, pasi
aukojančios veiklos ir visuomet išlikti 
vertais savo senelių žygdarbių. V. Vit
kauskas džiaugėsi gimnazijos pasieki
mais ir laimėjimais ne tik respublikiniu, 
bet ir tarptautiniu mastu, dėkojo vi
siems gimnazijos garsintojams, rėmė
jams bei globėjams. Visi salėje esantys 
renginio dalyviai ovacijomis sutiko di
rektoriaus perduotus dr. N. Bražėnai
tės linkėjimus bei sveikinimus. Ne ma
žiau audringai buvo sutikta ir žinia, kad 
dr. N. Bražėnaitė skiria 25 000 JAV do
lerių gimnazijos veiklos finansavimui ir 
labiausiai gimnazijai nusipelniusių 

moksleivių rėmimui. Šie pinigai bus lai
komi JAV tautos fonde ir pagal nusta
tytą tvarką kiekvienais metais paskirs
tomi įvairioms gimnazijos patriotinio 
ugdymo reikmėms.

Po įspūdingo šių metų Nepriklau
somybės atkūrimo šventės paminėjimo 
ir stipendijų įteikimo renginio dalyviai 
bei svečiai dar ilgai nesiskirstė į na
mus. Visi puikių minčių ir įspūdžių ve
dami, su gera nuotaika pasklido po pa
vasarinį Kauną ir Garliavą. Visi buvę 
ir esantys Juozo Lukšos gimnazijos 
moksleiviai, jų mokytojai bei vadovai 
kaip niekad pasijuto vieningi ir stiprūs. 
To mes jiems linkime ir ateityje.

2004 m. liepos 28-rugpjūčio 1 dienomis Kaune ir jo apylinkėse vyks 
„Į laisvę“ fondo Lietuvos filialo organizuojama XIII studijų savaitė 

„Demokratijos pamokos ateities Lietuvai“.

Savaitėje bus gausu ne tik turiningų paskaitų ir diskusijų, bet ir ekskursijų, 
vakaronių, kitų pramogų, kurių metu tradicinių studijų savaičių dalyviai 

ir svečiai galės pabendrauti neformalioje aplinkoje.

Apie pageidavimą dalyvauti tradicinėje vasaros Studijų savaitėje kviečiame 
iš anksto pranešti jos organizatoriui, „į laisvę“ fondo 

Lietuvos filialo valdybos pirmininkui Vidmantui Vitkauskui: 
St. Lozoraičio 8a-21, Garliava, LT-4316; tel. 8687 53957 

ei. paštas: witk@one.lt
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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-51229). Įstaigos, taip pat ir kiti juridiniai asmenys gali 
prenumeruoti žurnalą per administratorių Vidmantą Zavadskį (ats. sąsk. 
LT287044060003151706 AB „Vilniaus bankas". Banko kodas 70440).
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