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Niekada tau laimė nebuvo pražydus, 
Niekad nebuvai tu sąmonėj pilnoj. 
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas, 
Vienas Gediminas krito Veliuonoj.

Vienas kraujo lašas būt tave nuplovęs,
O varge jo vieno tu pasigedai,
Nors stiprybę sėmėm iš didžios senovės - 
Liko netesėti mūsų pažadai.

Jonas Aistis

SU PREZIDENTU VALDU ADAMKUMI -

į Lietuvos ateitį!

Paminklas karaliui Mindaugui Vilniuje (skulptorius R. Midvikis)
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Redaktoriaus pastabos

Liūdnas musų kaimas

Aldona Žemaitytė

Lengviausia būtų apkaltinti 
kaimą tamsumu, girtuoklyste, 
nerangumu, inercija. Leng
viausia jį keikti ir vadinti 
„runkeliais“ - amžinai nepa
tenkintais, dejuojančiais, 
pavydinčiais gyvenantiems 
turtingiau ir gražiau. Bet 
kaimas yra labai nevienalytis. 
Kaimas - tai ir ūkininkai, 
labai sėkmingai ūkininkaujan
tys ir nedejuojantys, kad 
neturi ko valgyti. Kaimas - tai 
ir buvusi nomenklatūra: viena 
jos dalis kaimietį skriaudė, 
kita gynė nuo didesnių virši
ninkų. Kaimas - tai ir pensi
ninkai, kurie jau nelabai 
supranta naujųjų procesų 
esmę, o jų dalia, likus be 
socialinių garantijų, iš tiesų 
nepavydėtina. Vyriausybė toli, 
Vyriausybė aukštai, neišgirs 
nei jų dejonių, nei jų keiks
mų. Besikeičiančių kadencijų 
kandidatai į valdžią tik žada 
ir žada. Tie pažadai kiauri 
kaip maišas be dugno, bet 
naivuoliai vis patiki iš naujo: 

o gal šį sykį šitas bus geresnis 
už aną, gal daugiau duos, gal 
prie pensijos pridės dešimt ar 
dvidešimt litų. Todėl nekeista, 
kad tiek mažai rinkėjų balsa
vo už Česlovą Juršėną - jis 
beveik nieko nežadėjo, nei 
rojaus žemėje per tūkstantį 
dienų, nei naujo tiltelio per 
griovį. Jis nesakė, kad nusi
pelnėm gyventi geriau. Jis 
sakė, kad reikės daug ir 
kantriai dirbti. Kaimas nenori 
dirbti naujoviškai, europietiš
kai. Jis nemoka taip dirbti, 
todėl darbas yra nenašus, 
įkyrus, darbas - be džiaugs
mo, be įkvėpimo, o tuos, kurie 
dirba, stabdo valdininkų 
draudimai ir įstatymų painia
vos. Formuojasi kaimo valdi
ninkų kasta, kurios esminis 
bruožas - apgauti naivų 
kaimo žmogų, kad būtų nau
dos sau, o žmogus liktų 
kvailio vietoje. Taip atsitiko su 
Europos Sąjungos fondų 
pinigais. Juk kiekvienoje 
seniūnijoje turėjo būti paskir-
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I Redaktoriaus pastabos 
tas atstovas, mokantis rašyti 
deklaracijas, kuris, eidamas 
per kaimus, tiksliau, užsuk
damas pas ūkininkus, būtų 
užpildęs reikalingus dokumen
tus. Bet seniūnijų valdininkai 
tingėjo, o gal nemokėjo 
organizuoti darbo.

Sovietizmas išmokė valdi
ninkus - jaunus ir senus - 
atsainaus požiūrio į darbą, į 
atsakomybę. Tą buvo galima 
justi net, pavyzdžiui, preziden
to V. Adamkaus rinkimų štabe. 
Susidarė įspūdis, kad viena 
štabo dalis kūrė teigiamą 
prezidento įvaizdį ir dirbo 
nuoširdžiai, o kita dalis ko 
gero jį griovė. Tikriausiai tai 
atsitiko nesąmoningai (argi 
prezidento talkininkai būtų 
linkėję jam blogo?).

Atsakomybės ir pareigos 
stoką sutiksi kiekviename 
žingsnyje, o atsidavimo ir 
kūrybinės energijos reikia 
gerokai paieškoti. Ar ne dėl 
panašių priežasčių Lietuvoje 
nė iš vietos nejuda „Į laisvę“ 
fondo ir Lietuvių fronto 
bičiulių reikalai? Saujelė 
bendraminčių nepajėgia, o gal 
nemoka, pramušti žmonių 
abejingumo, užkrėsti juos 
naujomis idėjomis, kurias 
ženklintų kilnios patriotizmo, 
valstybingumo, moralumo 
vertybės. Ar tikslinga tampa 

veikla, dabar vystoma per 
studijų savaites, į kurias 
susirenka vis tie patys?.. Ar 
reikalingas žurnalas, kuris 
beveik nepasiekia Lietuvos 
skaitytojų, nes neturi reklamos 
ir net intemetinio puslapio, o 
Amerikoje vis mažėja jo 
prenumeratorių...

Lietuvoje knibždėte knibžda 
partijų ir partijėlių, organiza
cijų ir organizacijėlių, visuo
meninių ir kitokių judėjimų. 
Sitų judėjimų jūroje nuskęs 
LFB ir „Į laisvę“ fondas, jei 
nebus iš esmės permąstyta jo 
veiklos Lietuvoje formos. 
Keletas žmonių, dirbančių 
kone iš inercijos, tikrai neiš
gelbės padėties. Apie tai reikia 
visiems šio sambūrio dalyviams 
labai kritiškai pamąstyti. Ir 
kuo artimiausiu metu.

Liūdnas mūsų kaimas, 
velkantis savų ir svetimų 
nuodėmių naštą. Kada jis 
išsivaduos nuo tos naštos ir 
nustos dejuoti, gerti, kartoti, 
kaip bloga gyventi Lietuvoje, 
kokia bloga jos valdžia? Tarsi 
ne pati bendruomenė renkasi 
savo valdžią ir tvarko savo 
gyvenimą. Tik išmokęs sava
rankiškai mąstyti ir gyventi 
Lietuvos kaimas nustos laukti 
mesijų, kurie vis iš naujo 
eina jo vaduoti su tiesos 
ir vilties ženklais.
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Laikas ir idėjos

Tarpduryje, arba 
Nuotykis su Dievu

Kun. Antanas Rubšys

Ši tekstą „Į laisvę“ redaktorei pasiūlė prof. Antanas Adomėnas. Dėstyda
mas VDU Tarptautinės teisės ir politikos instituto Žurnalistikos katedroje, jis 
pasiūlė studentams parengti interviu su Lietuvos nusipelniusiais žmonėmis. Jo 
nuomone, VDU magistrantės V Jesulaitytės pokalbis 1999 m. pabaigoje su hab. 
dr., prof. A. Rubšiu (profesorius mirė 2002 m.) gali būti aktualus bei reikšmin
gas ir šiandien. Ta proga pagerbiame ir kun. prof. A. Rubšio atminimą.

Vaidilė Jesulaitytė. Habilituotas 
teologijos mokslų daktaras, profeso
rius, kunigas, prelatas, VDU Katali
kų teologijos fakulteto, Kauno, Vil
niaus, Telšių, Vilkaviškio seminarijų 
dėstytojas, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos akademikas Antanas 
Rubšys pasitiko su nuoširdžia ir at
vira šypsena. Jo draugija sušildė, 
kartu sukaupė rimtam, bet džiugiam 
pokalbiui. Prelato knygos: „Raktas 
į Naująjį Testamentų“ (21.), „Raktas 
į Senąjį Testamentą“ (3 t.), „Švento
jo Rašto kraštuose“ (3 t.), „Islamas: 
religija, kultūra, valstybė“, „Ateiki
te ir pamatysite“ praturtino negausią 
lietuvišką teologijos biblioteką, o jo 
paskaitomis kasmet džiaugiasi dau
gybė studentų Lietuvoje ir Ameriko
je. Keliones ir kopimą į kalnus mėgs
tantis profesorius mielai pasidalijo

Prof. kun. Antanas Rubšys

savo mintimis apie gyvenimą, visuo
menę, studentus, Bibliją įr tikėjimą.
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Laikas ir idėjos

Gerbiamas profesoriau, visuome
nėje esate žinomas kaip Senojo Tes
tamento vertėjas. Kas paskatino šiam 
darbui?

Prof. A. Rubšys. Reikalas, nes 
mums reikia Dievo knygos mūsų kal
ba. Dievo Apvaizda padėjo nepla
nuojant pasirengti šiam tikslui. Šią 
užduotį įgyvendinti padėjo Amerikos 
vyskupas Paulius Baltakis ir Lietuvos 
vyskupai.

- Mokėtės net astuoniose mokyk
lose - kas uždegė tokią meilę moks
lui? Kurioje mokykloje labiausiai 
vertėjo mokytis?

- Vaikystėje šeima pažadino norą 
mokytis. Pradžios mokykla padarė 
man didelę įtaką, ten pamačiau jaunus 
mokytojus, kurie skirdavo savo jėgas 
kaimo mokyklai. Šiauduva - nedide
lis kaimas, o jame jauna moteris, vai
kinas - mokytojai iš Kauno. Mane už
degė jų entuziazmas padėti mokytis 
kaimo vaikui. Kitos mokyklos: Šilalės 
gimnazija, seminarijos Telšiuose, vė
liau Vokietijoje, Italijoje, Jeruzalėje - 
visos šios mokyklos puoselėjo mane, 
davė sparnus pažinti. Norint pamil
ti, reikia pažinti. Mokslas, į kurį ma
ne vedė šeima, mokė: reikia pažinti ki
tus, nes kai pažinsi, juos pamilsi. Šios 
krypties, kad nepažinęs nepamilsi nei 
savęs, nei kitų, laikėsi visos mokyk
los, kurias lankiau.

- Ar išmoktoji hebrajų kalba bei 
Izraelio kultūros nagrinėjimas pade
da suvokti pasaulį? Ar tai pakeitė 
Jus, Jūsų pasaulėžiūrą?

- Labai. Mūsų protas yra be ga
lo veržlus, kartu sveikas protas mus 
veda prie mąstymo ar nuosprendžio 
ribų, tuomet tikėjimas tampa reikiamy
be. Ta Dievo knyga, tikėjimas, tikėji
mo bendruomenė duoda naują požiūrį 
į gyvenimą. Protas reikalingas, kad 
įrodytų tiesą, o tikėjimas - kad ta tie
sa nesibaigtų čia, liepto, kurį pasie
kia protas, pabaigoje. Dievo knyga ir 
Dievo Tauta, per kurią Dievas tą kny
gą parašė, liudija, kad yra Dievas, kad 
tas Dievas yra Kūrėjas, kad Jis rūpi
nasi žmogumi. Tai labai pakeičia žmo
gaus požiūrį j gyvenimą: ir protas, ir 
tikėjimas yra, sakyčiau, dvi kojos žen
giant į ateitį. Dievo knygoje tiek daug 
žmogaus bėdų, sunkumų - ir tremtis, 
ir mirtis, ir nuodėmė, o kaip to pada
rinys gimsta viltis. Protas labai daž
nai neranda tos vietos, kur gimsta 
viltis. Tikėjimas ir viltis liudija, jog 
Dievas yra Kūrėjas, kuris rūpinasi 
žmogaus ateitimi. Todėl Dievo knyga 
ir Dievo Tautos istorija išugdo labai 
svarbų požiūrį į gyvenimą, kuriame 
labai dažnai pasitaiko liūno, duobių. 
Proto nepakanka, kad žmogus tuos 
liūnus suprastų ir atrastų viltį.

- Apibūdinkite hebrajus - kuo 
jie skiriasi nuo senovės lietuvių?

- Yra daug skirtumų. Mūsų tauta 
yra be galo įdomi ir turi savitą požiūrį 
į gyvenimą. Manau, kad mes savo pra
eities dar nepažįstame. O Šventojo 
Rašto tautos praeitis yra tūkstantme
tė ir ten atrandame žmogaus nuotykį 
su Dievu, kurio Lietuvoje tuo momen-
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Laikas ir idėjos

tu žmonės nejautė. Mes turėjome 
daug dievų ir manėme, jog geriau tu
rėti daug dievų nei vieną. Bet tas vie
nas Dievas yra ypatingas tuo, kad Jis 
yra Kūrėjas. Dievo knyga apreiškė, 
kad Kūrėjas davė pradžią visatai, ir pa
kvietė žmogų kurti. Tas skirtumas yra 
be galo svarbus - žmogus pakviestas 
kurti su Dievu ir taip pat kurti pasaulį. 
Lietuvoje to aš nematau. Pagonybė 
buvo graži, tauri, bet nekūrė to, kas 
taip vertinga, kaip yra vertinga kūry
ba Šventajame Rašte.

- Dabar dėstote užsienyje, o Lie
tuvoje - net šešiose aukštosiose mo
kyklose: koks skirtumas tarp būti 
dėstytoju ir būti studentu?

- Tai yra bendra - mokausi mo
kytis, mokausi mokyti. Ta pati tiesa 
vyrauja ir anapus, ir šiapus Atlanto. 
Mokausi kartu su studentais. Matau 
jų veidus, šypsnį, nerimą ir tas nuo
tykis kartu mokytis su jaunu žmogu
mi - vaikinu ar mergina - yra 
džiaugsmas ir privilegija būti kartu, 
kontempliuoti tiesą proto įžvalgomis 
ir tikėjimu, kuris mus kartais stebina, 
nes yra šuolis į kažką nepaprasto, 
t. y. Dievop. Amerikoje labai dažnai 
sutinku įvairių tautybių, religijų žmo
nių: krikščionių, protestantų, žydų, or
todoksų arba musulmonų, taigi galiu 
dalytis daugeriopa tikėjimo patirtimi. 
Tai labai nuotykinga. Esame tarpdu
ryje. Mokytojas yra asmuo, kuris pa
deda kitam rasti šiek tiek tiesos, mo
ko, kaip žengti į tarpdurį, o šis daž
nai yra labai skaudus. Mokytis - tai 
egzistencinis poreikis, to niekuomet 

neužtenka. Nustebti ir stebėtis yra 
nuotykis su tiesa. Ir protas, ir tikėji
mas ieško tiesos, bet tik tikėjimas pa
junta, kad kažkas liudija apie Anapus, 
apie Kūrėją.

- Ar matote skirtumų tarp Lietu
vos ir Amerikos studentų? Kokių? 
Gal jie paremti tautybių skirtumais?

- Yra skirtumų: anapus vandeny
no studentui yra suteiktos geresnės 
sąlygos ir puošnesnė aplinka, pato
gesnės bibliotekos, auditorijos. Čia - 
sunkios sąlygos, auditorija, kurioje 
dėstau, tamsi, niūri, be lentos. Tai ir 
psichologinis skirtumas, ypač įėjęs į 
auditoriją iš karto pajunti aplinkos 
skirtumą. Tačiau visur randu poreikį 
žinoti, domėtis, klausytis, studentai 
atviri mokslui. Lietuvoje studentai 
stengiasi išmokti, Amerikoje - kelti 
klausimus, diskutuoti. Tai ryškiausias 
studentų laikysenos skirtumas.

- Kaip mokytojas ar dėstytojas 
galėtų prabilti į šiuolaikinį jaunimą, 
kad būtų suprastas? Kokia pagrin
dinė šiuolaikinio jaunimo savimonės 
problema? Jūs minėjote sąvoką: ho
meless mind - kaip tai suprasti?

- Homeless mind - tai benamis 
protas. Technologija, biurokratija už
gožia mus visus. Tiek daug žinių, in
formacijos, technologijų, poreikių - 
užmirštame, ko ieškome, ir tampame 
benamiais protais. Šiais laikais filoso
finė nuostata yra labai įdomi - post
modernizmas teigia, jog nėra vienos 
tiesos, bet yra daug tiesų. Protas 
stengiasi įteigti jaunam žmogui, kad 
to užtenka, todėl nelieka vietos Die-
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Laikas ir idėjos

viškajam tikėjimui ir žmogiškajam pa
sitikėjimui. Mokytojo užduotis, ypač 
mūsų Teologijos fakultete, padėti jau
nam protui ieškoti prasmės rūpintis 
savimi ir kitais ne vien technologijų 
ir biurokratijos, bet ir džiaugsmo, vil
ties, ateities, kūrimo plotmėse. Telydi 
džiaugsmas galią kurti. Mūsų šaly
je tiek daug savižudybių todėl, kad 
homeless mind nepajėgia duoti žmo
gui pagrindo, kur jis galėtų tvirtai pa
statyti kojas. Jaunam žmogui reikia 
sukurti erdvę, kur jis pajustų, jog jam 
reikia daugiau, negu duoda technolo
gija. Transcendencija, vadinamasis 
„j“, leidžia pažinti toliau ir plačiau.

- Ką šiandien žmonėms reiškia 
autoritetas? Ar jis dar egzistuoja 
mūsą visuomenėje?

- Nepažįstu Lietuvos, bet autori
tetas yra svarbus kaip fizinis alkis ar 
troškulys. Vertybių autoritetas: dary
ti gera, vengti blogio - tai žmogaus 
širdies poreikis, šeimos poreikis. Tai 
mano širdies, sąžinės autoritetas. Vi
suomenėje mus valdo ekonomika, po
litika, bet labai svarbu, kad žmogus 
pajustų tą autoritetą savo širdyje, sa
vo šeimoje. Dešimt Dievo įsakymų 
yra ir šeimos, ir žmogaus širdies, są
žinės autoritetas. Daryk gera, venk 
pikta - tai labai stiprus moralinis im
peratyvas. Postmodernizmas - labai 
plati visuomenės mąstysena. Kadan
gi yra daug tiesų, bet nėra vienos - 
tai kur du lietuviai, ten trys partijos. 
Todėl nereikia užmiršti, jog sąžinė yra 
autoritetas ir ji puoselėjama šeimoje.

- Ar gali mokytojas, jaunuolio 
ugdytojas, atrasti paramą Biblijoje? 
Kokiu būdu?

- Labai didelę, jeigu ją išmintingai 
skaitys. Biblija yra žinia iš Kūrėjo, ku
ri prakalbina žmogaus širdį, ir tas žmo
gus, esantis tarpduryje arba kelionė
je, yra šnekinamas, kviečiamas į viltį ir 
kartu jaučia, kas yra gera ir kas pikta. 
Ši samprata yra nepaprastai svarbi, ji 
gimsta žmogaus širdyje. Šventajame 
Rašte žodis „širdis“ reiškia sąžinę. Tai 
centras, kur žmogus susitinka su pa
čiu savimi, pajunta poreikį išeiti iš sa
vęs į kitą (Kitą), o tas kitas (Kitas) pa
deda ir jaunam, ir senam save supras
ti ir nustebti, kad esu kviečiamas kurti 
savo ateitį, padėti kitam, taip pat kurti 
pasaulį. Mūsų laikų gamtos apsauga 
tai turi omenyje prakalbindama žmogų 
bei jam patardama, kad - kaip pasiklo
si, taip išmiegosi.

- Ką Jums reiškia Biblija?
- Geriausia knyga, kokią esu skai

tęs. Paprastas pavyzdys: kai gerų alų, 
gali labai lengvai ištuštinti bokalą, kai 
konjaką - palengva juo džiaugiesi. 
Knygų ir Knygos skaitymas yra skir
tingas: negali tik versti puslapį po 
puslapio, ją reikia lėtai skaityti. Skai
tant Šv. Raštą gimsta nuostaba, viltis, 
kad yra kažkas daugiau - tas nemato
mas, neapsakomas Kūrėjas, kuris pa
liečia tavo širdį, tavo alsavimą. Pagal 
graikus žmogus yra dvilypis - turi kū
ną ir sielą, pagal hebrajus - vientisas, 
įkūnytas „aš“, todėl Knyga sako: tu 
imk, tu išgirsk, tu kurk - tęsk mano kū-
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rybą asmeniškai, šeimoje, draugystė
je, pašaukime, tarnauk Dievo kūriniui 
ir suburk visuomenę. Šventajame Raš
te dvi sąvokos: teisumas ir gerumas 
(zedeka irhesed) labai puikiai išreiš
kia Dievo veiklą, tikslą. Skaitant Kny
gą tą tikslą pajunti. Kai meldiesi: „ Te- 
ateinie Tavo karalystė... “ - sakai: ap
sireikšk savo teisumu ir gerumu - tai 
skirta žmogui padrąsinti, išgydyti, įga
linti mylėti kitą (Kitą). Tai iš tiesų ge
riausia knyga.

- Koks žmogus padarė didžiau
sią įtaką Jūsų gyvenimui, sprendi
mams?

- Buvo parapijos kunigas Šilalė
je, dabar prelatas, klebonas emeritas 
Jonas Kučingis, dirba Los Angeles. 
Jis mėgo knygas, buvo daug kelia
vęs, mokęsis Italijoje. Pamenu jo žo
džius, kai baigiau pradžios mokyklą, 
sako: „Mėgstu eiti į kalnus. Alpėse 
užlipau į labai aukštą viršūnę ir ten 
pamačiau dar aukštesnių viršūnių. 
Taip yra ir su knygomis, su mokslu 
- niekuomet nepasieksi pačios viršū
nės. Protas ir tikėjimas gyvenime yra 
labai geri žmogaus bičiuliai“.

- Kas galėtų padėti šiuolaiki
niam žmogui nepaskęsti informacijos 
pertekliuje? Kaip iš esteto virsti eti
niu žmogumi?

- Žmogus pajėgia rinktis tai, kas 
geriausia. Šiandien yra tiek daug pa
siūlymų žmogui, tiek informacijos - 
taigi reikia rinktis ir pasirinkus būti iš
tikimam savo kelionėje. Visai kas kita 
yra girdėjimo, klausymosi poreikis. 

Renkuosi, bet kartu esu atviras. At
skiriu, kas yra pelai, o kas grūdai. Ta
da pajunti, jog yra svarbu pasitikėti 
tais, kurie yra specialistai, - moksle, 
ekonomikoje, sociologijoje ar žiniask- 
laidoje. Rinktis, bet kartu klausytis, 
kad išgirstum - tai paveiks žmogaus 
sveiką protą, nerimą, ir tada tavo sri
tis taps labai veiksminga, nuotykinga, 
nuolat veikli, nuolat įdomi.

- Ar Jūs esate labiau optimistas, 
ar pesimistas? Kodėl?

- Optimistas! Nes žinau, kad esu 
ne vienas, kad yra Dievas, kad Jis yra 
Kūrėjas, kuris myli žmogų. Jis yra su 
žmogumi ir dėl žmogaus. Šią tiesą jau
čiu aplinkoje - sutikto žmogaus šyps- 
nis pasako, kad gyvenime yra daug 
deimančiukų, tik reikia atsibusti ir pa
matyti. Tikėjimas net liūne padeda 
rasti išeitį, viltį. Todėl esu optimistas, 
žinau, kad reikia ir alkti, ir troškulį kęs
ti, ir matyti nerimą, bet kartu yra vil
tis, kad tas, kuris yra Visagalis, padės 
man būti laisvam ir laisvė bus pras
minga man ir kitiems.

- O tai, kas vyksta Lietuvoje, nu
teikia optimistiškai ar pesimistiškai? 
Ką matote gera ir ką bloga mūsų vi
suomenėje?

- Vaidile, optimizmo! Pažįstu tik 
jaunus žmones seminarijose, univer
sitete, Kaune, Vilniuje, Telšiuose, Ma
rijampolėje - tai mūsų ateitis. Magist
rantų veržlumas, jų, sakyčiau, aukoji
masis dėl ateities nuteikia pakiliai. Yra 
daug trūkumų, net saulė turi dėmių, 
bet esu optimistas ir sakau, kad yra
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gerai, bus geriau, bus labai gerai - tik 
reikia laiko.

- Jūs daug keliavote, gyvenote 
įvairiuose kraštuose. Ką Jums reiš
kia kelionė? Ką atrandate savyje 
keliaudamas? Ką reiškia Jūsų min
tis: kelionė žmogų kuria?

- Taip, kelionė žmogų kuria. Kai 
rengiesi kelionei, sakai sau - keliausiu, 
kai grįžti, sakai - kelionė mane sukū
rė, atvėrė naujus akiračius. Kelionė yra 
knyga, kurią skaitai labai intymiai, iki 
labai labai mažų dalykėlių. Šį kartą, 
skrisdamas iš Amerikos į Europą, sė
džiu lėktuve - naktis, lauke šalta, 50 
laipsnių šalčio ir turiu pasitikėti lėktu
vo vadu, taip pat patarnautojais, ku
riančiais mano aplinką. Tuoj pat pa
junti, jog kelionė išmoko pasitikėti. 
Randi kelią net nakties metu. Kelionė 
yra mokykla, kur išmoksti labai daug, 
sužinai, sutinki, tave užklumpa nuoty
kiai ir kartu pasitiki, tampi labai sava
rankiškas. Kai grįžti į namus, sakai: „a, 
tikrai tik asilas iš kelionės negrįžta ar
kliu“. Žmogus, grįžęs iš kelionės, tam
pa vis gudresnis, vis sumanesnis. Gy
venimas taip pat yra kelionė, nes ke
liaujame, einame „iš - į“, iš vietos į 
vietą, esame tarpduryje.

- Kas labiausiai nustebino grį
žus į Lietuvą po tiek daug metų, 
praleistų svetur?

- Laisvė. Stebino laisva Tėvynė, 
mūriniai namai vietoj šiaudinių trobų, 
vieškeliai, kuriais gali labai lengvai ke
liauti po kraštą, pažanga, kurią pada
rė Lietuva, nepaisant sunkumų, ir 
žmonių džiaugsmas. Kiek yra sunku

mų, kiek sudužusių svajonių; vis dėl
to jauni žmonės veržiasi į mokslą, sa- 
viauką kitų labui, laisvei. Be to, jau
dina džiaugsmas būti laisvam, jaunų 
žmonių pažadas - kursime dar gražes
nę Lietuvą. Susitaikymas, atleidimas 
vieni kitiems - tai kuriama jaunų žmo
nių širdyse ir gyvenime, todėl mane 
tai džiugina.

- Esate parašęs „Įvadinius Rak
tus“ į Senąjį ir Naująjį Testamentus 
ir kitas su izraelitų kultūra supažin
dinančias knygas. Ar šiomis knygo
mis pasiekėte norėto tikslo?

- Nežinau, vienas Dievas žino. Tik 
viena galiu pasakyti, kad jas labai 
skaito anapus Atlanto, davė tris pre
mijas už jas, perspausdino Lietuvoje. 
Girdžiu atsiliepimų apie jas iš žmonių 
ir spaudoje. Buvo norėta, kad tai bū
tų įvadas į Knygą, kad ji būtų skai
toma, todėl tikiuosi, jog tas tikslas 
buvo pasiektas.

- Kas duoda energijos dirbti to
liau? Kokie Jūsų planai ateičiai?

- Vėl Dievas žino. Norėčiau toliau 
rašyti, ketinu parengti dar vieną kny
gą apie Jėzų ir Palestiną. Tą knygą pla
navau jau labai seniai, bet vis nepa
vyksta, gal dėl to, kad tenka dėstyti. 
Taip pat skatinčiau ir mūsų jaunimą, 
magistrantus rašyti. Reikia spausdinti 
jų išmintį. Žurnalai spausdina verti
mus, bet mums reikia šiuolaikinių dar
bų šiuolaikiniais klausimais.

- Dėkoju Jums už pokalbį. Die
vo Palaimos Jums Jūsų darbuose.

Kalbėjosi Vaidilė Jesulaitytė
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Populizmas 
Lietuvoje ir kitur

Visuomenės politinių nuotaikų kaitos priežastys

Mindaugas Jurkynas
Pasaulio žiniasklaida sunerimusi: 

pokomunistinėse Vidurio ir Rytų Euro
pos šalyse tarpsta politinis nestabilu
mas. Populistiniai bei kraštutinių pažiū
rų politikai atsiriekia nemažą dalį rin
kėjų simpatijų. Buvęs autoritarinių pa
žiūrų Slovakijos prezidentas Vladimi
ras Mečiaras privertė pasinervinti ne 
vieną tikrą demokratijos entuziastą ir 
taip vos nelaimėjo antrojo prezidento 
rinkimų turo. Slovakai iki šiol prisime
na, kaip V. Mečiaro „dėka“ Slovakija 
nepateko į pirmąją ES ir NATO plėtros 
bangą. Vos betrūko, kad Vakarų ne
mėgstamas buvęs boksininkas V. Me
čiaras būtų įvedęs savo šalį j Europos 
Sąjungą. Lenkijoje ūkininkų atstovas 
ir populistas Andrzejus Lepperis vis 
tebėra nuomonių apklausų viršūnėse. 
Jo nacionalistinė Savigynos partija ne
sibodi net palankiai vertinti ankstyvą
ją nacių diktatoriaus Adolfo Hitlerio 
nedarbo mažinimo politiką. Lietuvoje 
didžiausią susirūpinimą sukėlė dema
goginis Rolando Pakso prezidentavi
mas. Kodėl gi visuomenės politinių 

nuotaikų barometras naujose demo
kratijose toks nestabilus?

Vakarų apžvalgininkai pažymi, jog 
Vidurio Europoje stiprėja nacionaliz
mas, populistiški būdai spręsti sudė
tingas ūkio ir socialines problemas bei 
Europos Sąjungos neigimas. Lietuvo
je etninis fanatizmas ar ES neigimas kol 
kas dar neįgavo pagreičio. Palankumas 
Europos Sąjungai tebėra stabiliai dide
lis: 2004 m. gegužės mėnesio nuomo
nių apklausų duomenimis, kuriuos pa
teikė UAB Vilmortis, 70 proc. rinkėjų 
teberemia Lietuvos narystę ES. Be to, 
lietuvių daugiausia parėmė narystę ES 
tarp visų šalių kandidačių: 57 proc. vi
sų rinkėjų pritarė Lietuvos integracijai. 
Tai susiję su dviem veiksniais. Pirma, 
į ES žvelgiama kaip į ekonominės ge
rovės ir politinio stabilumo garantą. 
Antra, ES suprantama kaip saugumo 
tiekėja, Lietuvai sugrįžus Vakarų civi
lizacijos erdvėn, iš kurios ją ne kartą 
buvo išsiurbusi Rusija ar SSRS. Euro
pos Sąjungos diskriminaciškai mažes
nė parama naujųjų narių žemės ūkiui,
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suvaržymai laisvai gauti darbą visose 
ES šalyse, ES taisyklėms prieštaraujan
čio Prancūzijos ir Vokietijos biudžetų 
deficito ignoravimas ar net pasigirs
tantys reikalavimai didinti mokesčius 
ir neatitraukti investicijų iš ES senbu
vių kol kas neatsveria pozityvių nuo
taikų Lietuvoje. Politinės partijos, iš
skyrus marginalus, taip pat remia 
ES - Lietuvoje, ne taip, kaip Vidurio 
Europos šalyse, nėra jausmo dėl ES iš
davystės. Kita vertus, populizmas Lie
tuvoje išlieka gana gajus. Prezidento 
ir Europos Parlamento rinkimų kampa
nijos metu politinės partijos ir politi
kai nesibodėjo švaistytis pažadais, ku
rių įgyvendinti neleis nei prezidento 
galios, nei Europos Parlamento funk
cijos. Kodėl? Į tai atsakysime vėliau.

Nil novi sub sole - pasaulyje nie
ko nauja. Populizmo kontūrai moder
niose demokratijose buvo nubrėžti 
daug anksčiau, nei pradėjo trupėti tra
pios naujų demokratijų partinės siste
mos. Nereikia manyti, jog politinė Pan
doros negandų skrynia atsivėrė tik 
naujose demokratijose ar vien tik Vidu
rio Europoje. Austrijos laisvės sąjun
gos lyderis Joergas Heideris, kuris ža
vėjosi A. Hitlerio sugebėjimu „sėkmin
gai“ kurti darbo vietas, spėjo pabūti net 
premjeru. Dėl to Austrija pateko Į di
plomatinę izoliaciją. O Prancūzijoje Je- 
ano Marie Le Peno Nacionalinis fron
tas, kaip ir Norvegijos pažangos parti
ja ar Danijos ir Olandijos ksenofobinės 
arba prieš imigrantus nusistačiusios 
politinės organizacijos, surenka vis 
daugiau balsų. Negalima visko su

versti paprasčiausiam populizmui - 
naujos visuomeninės problemos randa 
atgarsį politinių partijų diskursuose.

To priežastys, pasak kai kurių ana
litikų, - demokratijos deficitas Euro
pos Sąjungoje, didėjanti globalizacija 
bei politinio elito uždarumas ar net ko- 
rumpuotumas. ES įtaka perdėta. Nors 
manoma, jog Briuselio stiprėjimas ir di
rektyvos, kaip antai riboti biudžeto de
ficitą, nedidinant socialinių išlaidų, 
skatina populizmą, tačiau antieuropi- 
nės nuotaikos toli gražu nėra domi
nuojančios. Kita vertus, būtent ES izo
liacija padėjo Austrijai atsikratyti de
šiniųjų radikalų ar nepriimti autoritariš- 
kai nusiteikusių šalių į savo tarpą.

Antielitinės nuostatos vėlgi nėra 
naujas reiškinys. Antiisteblišmento 
arba protesto partijos Europoje blyks
telėjo jau „stichiniuose“ rinkimuose 
praėjusio amžiaus aštuntajame de
šimtmetyje. Danijos pažangos partija 
su Mogcnsu Glistrupu atvirai pasisa
kė prieš mokesčius valstybei, o po
žiūris į gynybos politiką pateko į po
litikos humoro chrestomatiją: „Gyny
bos ministerijoje paliksime tik telefo
ną su autoatsakikliu, kuris anglų ir ru
sų kalbomis praneš, kad mes pasi
duodame“. Kita vertus, naujos pro
testo partijos tiek mums artimose 
Šiaurės šalyse, tiek apskritai Vakarų 
Europoje neįsitvirtino. Politologai tei
gia, kad, norint kalbėti apie ilgalaikę 
naujų partijų įtaką, reikia pasekti, ar 
naujos politinės organizacijos atlaiko 
bent jau trejų iš eilės rinkimų marato
ną. Tada galėsime nustatyti, kad par-
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tiją remiančių rinkėjų grupė yra pasto
vi socialinė takoskyra; prie to taip 
pat grįšime, kalbėdami apie Lietuvą.

Populizmas kaip reiškinys politikoje 
nėra naujas. Iš esmės jis siejasi su pa
prasčiausiais sunkiai įgyvendinamais 
rinkimų pažadais - juk kiekviena par
tija, žadėdama pieno upes ir meduolių 
krantus, nori laimėti kuo daugiau bal
sų ir paimti valdžią. Tokia jau partijų - 
demokratijos branduolio - prigimtis. 
Kaip kažkada yra sakęs britų minist
ras pirmininkas W. Churchillis, demo
kratija - bloga sistema, bet visos ki
tos dar blogesnės. Brandžiose Vakarų 
demokratijose populizmas neįsigalėjo 
todėl, kad neturėjo nuolatinės visuo
menės grupių paramos. Lietuvoje par
tijos, kaip minėta, per rinkimus nesibo
di žarstytis neįgyvendinamais paža
dais. Dabar galima išskirti du veiks
nius: partijų politinę rinką ir visuome
nės amorfiškumą.

Politinė savireklama, nepaisant lo
gikos ir sveiko proto, aukščiausią taš
ką pasiekė 2002 m. prezidento rinki
mų kampanijos metu, kada R. Paksą 
reklamuojantys vaizdai žadėjo maną iš 
dangaus ir visų problemų sprendimus, 
vienu kirčiu perkertant socialinių, po
litinių ir ekonominių problemų Gordi- 
jo mazgą. Dabartinės (2004 m. gegu
žės-birželio mėnesių. - Red.) rinkimų 
kampanijos metu toli nenueita. Gal ir 
nenaudojamos juodosios rinkimų 
technologijos bei neaiškios kilmės ka
pitalas rinkiminių kampanijų finansa
vimui, bet partijos ir kandidatai neat
sispiria pagundai eiti senaisiais, patik

rintais ir rinkėjams patinkančiais ta
kais: galima nuvažiuoti į Didžiasalį ar 
debatų į Europos Parlamentą metu vi
sai nekalbėti apie Lietuvos politiką 
europiniu lygmeniu - vietoj to akcen
tuojant problemas, kurių Europos ins
titucijos nesprendžia. Svarbiausia yra 
pasirodyti per žiniasklaidą, kaip visų 
galų meistrą ar jų artelę, kurios įtaka 
pokomunistinėse šalyse išlieka dide
lė. Kita vertus, prezidento ir Europar
lamento rinkimų rezultatai parodė, jog 
politinė reklama šį kartą ne ypač pa
veikė rinkėjų pasirinkimą. Mažiausiai 
išleidę rinkimams - V. Adamkus ir K 
Prunskienė - pateko į antrą turą. Rin
kėjų sugebėjimas rinktis pagal savo 
socialinius, vertybinius ar ekonomi
nius interesus yra nenusistovėjęs. Čia 
ir yra visuomenės amorfiškumo arba, 
kitaip tariant, beformiškumo problema.

Komunizmo žlugimas sunaikino 
sovietinės socialinės globos sistemą. 
Šalies transformacija nuo komandinės 
prie rinkos ekonomikos įnešė sociali
nį nestabilumą: apie 16 proc. žmonių 
gyvena ties skurdo riba arba žemiau 
jos. Be to, daugelis žmonių nusivylė 
ekonomine, socialine ir politine vals
tybės raida. Nepasitenkinimas nepa
kankama socialine apsauga, ekonomi
nėmis reformomis, privatizacijos, ypač 
politizuotos, rezultatais ir korupcija at
sispindi menkoje politinėje kultūroje, 
t.y. žemu politinių institucijų vertini
mu bei menku dalyvavimu politiniame 
ir pilietiniame gyvenime. Žema pilie
čių narystė partijose ir nevyriausybi
nėse organizacijose liudija menką sa-
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vo interesų gynimo suvokimą, žemą 
pilietinės visuomenės lygį ir visuome
nės amorfiškumą. Prie jo prisideda 
menkas socialinių ir ekonominių inte
resų atstovavimas politiniu lygiu.

Pokomunistinės šalys, ypač buvu
sioje SSRS, paveldėjo pseudoegalita- 
rines visuomenes. Tai reiškia, kad so
vietinė lygiava buvo tapusi socialine, 
ekonomine ir politine „norma“. Antra 
vertus, nomenklatūra ir jai artimi 
sluoksniai buvo, cituojant Dž. Orve- 
lą, lygesni nei kiti. Nenuostabu, kad, 
atsiradus galimybei rinktis tiek tarp 
politinių judėjimų 1990 m., tiek pirmą 
kartą tarp politinių partijų 1992 m., po
litinės asmenybės ir jų iškeltos pro
blemos mobilizavo rinkėjus politinia
me kairės-dešinės konflikte, kuris vir
to komunizmo-antikomunizmo ar Ry
tų-Vakarų takoskyra. Politikai tuomet 
pasinaudojo didele galia sukurti poli
tinius konfliktus ir primesti juos vi
suomenei. Vakaruose, kur demokra
tijos raida skaičiuoja beveik šimtą me
tų, politinis konfliktas daugiausia ap
ima socialines bei ekonomines pro
blemas ir politikų sugebėjimas juos 
primesti iš viršaus yra kur kas men
kesnis. Be to, politinės partijos Vaka
ruose reprezentuoja būtent pagrindi
nius visuomeninius konfliktus. Pas 
mus tai pradėjo ryškėti tik po V. 
Adamkaus prezidentavimo, kai seno
jo konflikto nešėjai LDDP ir Konser
vatoriai - neteko turėtos politinės įta
kos ir iškilo naujos partijos, nesiejan- 
čios savęs su senąja antikomunistine 
retorika. Nors naujoji politika ir neta

po gyvu politiniu kūnu, tačiau suda
rė sąlygas perkelti piliečių socialines 
ir rinkimines preferencijas į politiką 
per partijas, neapsiribojant Rytų-Va
karų nuotaikomis. Tačiau galima 
įžvelgti, jog visuomenėje ryškėjanti R. 
Pakso ir jo priešininkų priešprieša 
šiek tiek primena Rytų-Vakarų politi
nį konfliktą. R. Pakso sąsajos su Ru
sijos firmomis ir finansine parama jau 
tapo aksioma Lietuvos politiniame gy
venime. K. Prunskienė, besistengian
ti reabilituoti nušalintąjį prezidentą ir 
besinaudojanti jo rinkimų parama, taip 
pat patenka į prorytietiškų politinių 
pažiūrų lauką. Galimybės atgimti Ry
tų-Vakarų takoskyrai yra atviros, jei
gu politikai ir partijos ims kovoti šio
mis kategorijomis.

Lietuvoje išskiriamos kelios besi
formuojančios takoskyros, arba vadi
namosios visuomenės grupės, linku
sios nuolat remti tam tikras politines jė
gas: miesto, kaimo, antikomunistinė ir 
marginalinės - religinė bei etninė. Ra
dikaliosios ar populistinės nuotaikos 
vis dar tebėra atviras klausimas. Tikra
sis ir pastovusis visuomenės interesų 
inkorporavimas į politinę darbotvarkę 
atsiskleis tik per politines organizaci
jas, kurios išreiškia rinkėjų lūkesčius. 
Apie jų įgyvendinimą ar neįgyvendini- 
mą galima kalbėti atskirai, tačiau atsto
vavimas socialiniams interesams lei
džia suprasti, kokie interesai aktualūs 
visuomenėje ir kaip įjuos reaguoti. Čia 
siejamų partijų ir visuomeninių intere
sų nereikia suabsoliutinti, juos reikia 
vertinti kaip vyraujančias tendencijas.
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Miesto interesams vis ryškiau at
stovauja liberalcentristai, kurie, nepai
sant lyderių kaitos, sugeba išlaikyti 
savo elektoratą. Asmenybių vaidmuo 
Lietuvos politikoje akivaizdus. A. 
Brazausko sugrįžimas atgaivino LSDP, 
A. Paulauskas atvedė Naująją sąjun
gą į politikos olimpą, o R. Paksas kils
telėjo ir konservatorius, ir liberalus, ir 
liberaldemokratus. Todėl, liberalams 
„nukraujavus“ po skyrybų su R. Pa- 
ksu ir gavus injekciją iš Centro sąjun
gos ir Moderniųjų krikdemų, partijos 
šansai toliau institucionalizuoti mies
to interesus yra labai neblogi. Tai pa
rodė 2004 m. Europarlamento rinkimai. 
Nors parama partijai sumažėjo, bet ši 
išlieka kaip didžiųjų miestų gyvento
jų elektorato preferencija.

Kaimo interesai dažniau išryškėja 
savivaldybių rinkimuose, kur Valstie
čių partija atsiriekdavo nemažą manda
tų dalį. Aukščiausioje lygoje, t.y. Sei
mo rinkimuose, ši partija neperlipdavo 
barjero, bet būtent paskutiniai rinkimai 
priminė, kad kaimo interesai bet kada 
gali tapti svarbia politinės darbo
tvarkės dalimi. Tiesa, neaišku, kiek tai 
lėmė K. Prunskienės - Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijos pirmi
ninkės bei kandidatės į prezidentus - 
pozicija. Seimo rinkimai sudės taškus 
ant „i“. Antikomunistinę ar antirusiš- 
kąją retoriką tebepuoselėja ypač vaka
rietiškai nusiteikę konservatoriai, taip 
mobilizuodami savo rinkėjus. Religinis 
interesas, ypač ryškus Vakaruose, Lie
tuvoje neįgyja pagreičio ir krikščioniš
kosios demokratijos interesus puose

lėjančios partijos kol kas patiria fias
ko. Antikomunistinės retorikos laikais 
krikdemai daugiau asocijuodavosi su 
konservatoriais, o ne veikė kaip atski
ra krikščioniškajai demokratijai atsto
vaujanti politinė jėga. Tą patį galima 
pasakyti apie etninį lūžį Lietuvoje, ku
rio politinis atstovavimas marginaliai 
pasireiškia gana sėkmingu lenkų ir ru
sų politinių organizacijų pasirodymu 
savivaldybių rinkimuose, nors Euro
parlamento rinkimuose rusų ir lenkų 
koalicija pirmą kartą surinko penkis 
proc. balsų, signalizuodama, kad Sei
mo rinkimuose galime turėti politinę 
tautinių mažumų interesus atstovau
jančią politinę organizaciją. Galiausiai 
radikalioji populistinė takoskyra dar tik 
neseniai pasireiškė politikoje per R. Fa
kso asmenį ir jo politinę palydą. Ne
aišku, ar tai tik vienadienis reiškinys, 
įgysiantis ryškesnius politinius kontū
rus, ar viso labo laikinos antiistebliš- 
mento nuotaikos, kurios perims anti- 
europos ir antivakarų retoriką. Sėkmin
gas Darbo partijos pasirodymas Euro
parlamento rinkimuose atskleidžia vi
suomenės politinį amorfiškumą. Popu
listinė partija, be ideologinio veido ir 
kaip vėtrungė besikaitaliojančiom po
zicijom bei veiksmais, rodo, kad didžio
ji rinkėjų dalis neturi pastovių rinkimi
nių preferencijų.

Reziumuojant galima pasakyti, kad 
visuomenės amorfiškumas, politinės 
rinkos galimybės užsiimti populizmu, 
ypač jei tam padeda kitų valstybių pi
nigai, bei nepasitikėjimas valstybinė
mis institucijomis ir jų politika skati-
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na visuomenės politinių nuotaikų ne
stabilumą. Tai verčia pagalvoti apie 
reikiamas teisines ir vertybines prie

mones, kurios padėtų ugdyti kritiškai 
mąstančią pilietinę ir politinę visuo
menę, ir apie atsakomybę politikoje.
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Apie LFB istoriją 
ir dar kai ką

Dr. Juozas Kazickas — 
1941 m. Tautos sukilimo jubiliatas

,4 laisvę“. Didžiai gerbiamas Dak
tare, Jūs buvote vienas pagrindinių 
„Į laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti iniciatorių, idėjinių vadų, o vė
liau pagrindinis mecenatas. Ne pa
slaptis, kad tas žmonių, kūrusių ir per 
dešimtmečius puoselėjusių fondą, 
branduolys yra jau garbaus amžiaus, 
kai kurie jau iškeliavę Anapilin (a. a. 
J. Brazaitis, V. Vardys, A. Damušis, 
V. Naudžius ir kt.).

Ar Jums neatrodo, kad reikia su- 
telktinai ir skubiai imtis svarbaus dar
bo: tvarkyti ir rašyti Lietuvių fronto 
bičiulių ir „Į laisvę“ fondo istoriją.

Pokalbis su
dr. Juozu Kazicku

Lietuvoje to darbo jau yra ėmęsi dr. 
Mindaugas Bloznelis, istorikas Vid
mantas Vitkauskas, tad pradžia pada
ryta. Bet, mūsų nuomone, dar nėra 
sistemos, kaip tvarkomi archyvai (ar 
jie užjūryje apskritai tvarkomi?), kaip 
renkama medžiaga, kaip tam darbui 
telkiamos lėšos, neapsispręsta, ar tai 
bus kolektyvinis, ar vieno žmogaus 
darbas. Gal Jums tenka dalyvauti šio 
klausimo aptarimuose, kurie tikriausiai 
vyksta „Dainavos“ ar Los Angeles 
politinių studijų savaitėse ir savaitga
liuose, todėl norėtume išgirsti Jūsų 
komentarą.
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Juozas Kazickas. Šis klausimas 
yra gana komplikuotas. Nesu į jį įsi
gilinęs, nes fondo veikloje dalyvauju 
daugiausia kaip finansinis rėmėjas. Šis 
klausimas turėtų būti redakcinės ar 
panašios tarybos reikalas, tačiau ma
no asmeninis patarimas: negalima mo
nopolizuoti visko vienose rankose. 
Kūrybingų bendradarbių iš užjūrio 
gal jau ir nėra daug, bet talkininkų 
tikrai dar užtektinai. Mūsų organiza
cija yra patriotinė-visuomeninė, tad 
tokie klausimai turi būti aptariami, 
svarstomi kolektyviai, įtraukiant į 
tuos svarstymus kuo daugiau žmonių.

„Į laisvę“. Iš šono žvelgiant į mū
sų bičiulių veiklą užjūryje susidaro 
įspūdis, kad kai kuriais atvejais skiria
si atskirų skyrių (pavyzdžiui, Čikagos 
ir Kalifornijos) nuomonės dėl dabarti
nio LFB statuso, dėl LFB ir „Į laisvę“ 
fondo santykio su dabartine Lietuva. 
Reikia tikėtis, kad tie nuomonių skir
tumai nėra esminiai, o tik dėl detalių. 
Bet redakciją domintų, kaip Jūs žiūrite 
į tokį aspektą: vieni LFB veikėjai, ati
davę nemažai jėgų ir laiko politinei ko
vai dėl Lietuvos laisvės bylos, būtų 
linkę mūsų organizaciją matyti kaip po
litinę jėgą, aktyviai dalyvaujančią da
bartiniame Lietuvos politiniame gyve
nime, kiti labiau akcentuoja kultūrinius 
momentus, nes, rodos, ir pats fondo 
pavadinimo sandas - lietuviškai kul
tūrai ugdyti - tam įpareigoja. Tad la
bai prašytume pareikšti savo nuomo
nę, koks kelias „Į laisvę“ fondui yra 
natūralesnis įsikomponuoti į dabarti

nį Lietuvos gyvenimą - politinis ar 
kultūrinis?

Juozas Kazickas. Lietuvių frontas 
atstovauja tam tikrai politinei ideolo
gijai, plačiąja prasme dešiniajai, krikš
čioniškajai. Šitoje ideologijoje esama 
tam tikro politinio elemento, rezisten
cinių momentų kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Lietuvos laisvės by
lai buvo apsisprendę įvairūs judėjimai, 
partijos, bet frontininkai niekada nebu
vo susiję su kokia nors partija, tai bu
vo, kaip sakiau, krikščioniškąsias ver
tybes išpažįstančių žmonių sambūris, 
savo ištakas gavęs pirmosios Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpiu, kai kilo 
naujojo amžiaus katalikiškasis renesan
sas. Ir tada, ir dabar nebuvo išskiriami 
politinis ir kultūrinis momentai. Orga
nizacija, ypač jai atstovaujantis žurna
las, turi reprezentuoti įvairių krypčių ir 
požiūrių idėjas. Ne mūsų pakraipos at
stovų pasirodymas žurnale suteikia 
jam papildomos vertės, o skaitytojui 
pateikia platesnį kultūrinį ir politinį 
vaizdą.

„Į laisvę“. Taigi Jūsų komentaras 
leidžia suprasti, kad žurnale gali sėk
mingai sugyventi ir įvairių požiūrių 
autoriai, ir būti vykdoma kultūrinė (ne 
tik ideologinė) politika. Kaip vertina
te „Į laisvę“ grįžimą į Lietuvą? Grįži
mą reikia suprasti santykine prasme, 
nes žurnalas atsirado Amerikoje, bet 
jo pirmtakas laikraštis gimė Lietuvoje 
nacių okupacijos metais... Vis dėlto 
patikslinkite, kokio pageidautumėte 
žurnalo, kuris tinkamai atstovautų or
ganizacijai (frontininkams) Lietuvoje?
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Juozas Kazickas. Neturėjau iliu
zijų, kad žurnalas galėtų išsilaikyti lei
džiamas Amerikoje. Žmonės, kurie jį 
sukūrė, išlaikė, šiandien yra, vaizdžiai 
sakant, saulėlydy ir žurnalo jau nepa
jėgia leisti kaip aukštos kultūros, vi
suomeninio ir literatūrinio lygio leidi
nio. Ypač svarbu apžvelgti įvykius ir 
juos komentuoti. Taigi užjūriuose mes 
jau neturim autorių, kurie gerai su
prastų įvykius Lietuvoje ir juos tin
kamai apžvelgtų. Todėl aš manau, kad 
„Į laisvę“ sugrįžimas j Lietuvą yra 
Dievo nurodytas kelias. Redaktorės 
patyrimas, įgytas jai redaguojant „Die
novidį“, padės pritraukti į žurnalą 
aukšto intelekto bendradarbių iš po
litikos ar kultūros srities, tuo atžvil
giu mūsų leidinys bus praturtintas, 
taps įdomesnis. Žurnale mes turėtu
me gvildenti šių dienų problemas.

„Į laisvę“. Pokario intelektualų, 
Lietuvių fronto vadų, tarp kurių buvo
te ir Jūs, gairės į pilnutinę demokratiją 
buvo labai aktualios praėjusio amžiaus 
viduryje, kai kone visa Europa buvo 
sukrėsta autoritarinių režimų įvairiose 
šalyse ir karo nuniokojimų. Bet XXI 
amžiaus pradžioje situacija pasaulyje ir 
Europoje yra iš esmės pasikeitusi, ir 
šiandien, kai demokratija yra pasieku
si tokią pilnatvę, kad jau ima reikštis 
jos deformacijos tiek politikoje, tiek ir 
kultūroje, pilnutinės demokratijos są
voka, švelniai tariant, atrodo keistokai. 
Ar nemanote, kad laikas pakoreguoti 
kai kurias sąvokas ir terminus?

Juozas Kazickas. Tai nepaprastai 
sunkus klausimas. Į jį geriausiai ga

lėtų atsakyti tie, kurie kūrė pilnutinės 
demokratijos viziją - A. Maceina, 
Z. Ivinskis, J. Brazaitis - mūsų idėji
niai tėvai. Sutinku, kad demokratija, 
skelbdamas! žmogaus teisių ir laisvių 
gynėja, veda į tam tikros rūšies des
trukciją. Žmogus ima įsivaizduoti, kad 
jam viskas leistina. Ir pusnuogė mer
gina, įbėgusi į krepšinio aikštelę, nė
ra vien humoristinis atvejis. Jos suti
kimas plojimais rodo, kad jaunimas, o 
ir vyresnio amžiaus žmonės, ramiai 
žiūri į tokius atvejus. Mūsų jaunys
tės pilnutinė demokratija nebūtų pri
pažinusi leistinu tokio elgesio. Ji bū
tų teigusi, kad yra tam tikri etiniai, 
kultūriniai apribojimai ir kad žmogus 
pats turi suprasti, kurie dalykai gali
mi daryti, o kurie - ne. Problema at
siranda tada, kai žmonės ima manyti, 
kad jokios ribos tarp to, kas galima ir 
negalima, nėra.

„Į laisvę“. Koks Jūsų asmeninis 
požiūris į frontininkų sambūrių Ame
rikoje likimą? Šiek tiek keista, kad to
kie sambūriai plačiau nesireiškė nei 
Europoje, nei Australijoje (bent nete
ko girdėti)... Kokia frontininkų vieta 
būtų šiandieninės Lietuvos istorijoje 
ir dabarties gyvenime?

Juozas Kazickas. Gal mano ben
draminčiams kolegoms ir nepatiks šis 
mano teiginys, bet manau, jog buvo 
padaryta klaida nesistengiant fronti
ninkų dvasią, kurią išlaikė mano kar
ta, perteikti jaunesnėms kartoms. Bu
vo galima formuoti būrelius, nebūti
nai lietuviškai kalbančius, bet turin
čius istorinį pajautimą, kad jie yra lie-
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tuviai, kad pripažįsta tam tikros kryp
ties ideologiją. Lietuvoje ši ideologi
ja gali būti atgaivinta, jei atsirastų tam 
reikalui pasišventusių ir pasiryžusių 
energingų žmonių, sugebančių į savo 
veiklą įtraukti intelektualus, kurie or
ganizuotų konkursus, skaitytų pa
skaitas studijų savaitėse. Kad išsilai
kytų, ši ideologinė grupė privalo tu
rėti tam tikrą politinę jėgą. Jeigu ji ne
turės kūrybinės energijos, jeigu jos 
veikloje nedalyvaus žmonės, užiman
tys aukštas pozicijas, pamažu ji dary
sis nelabai reikšminga ir bus neveiks
minga. Ir beliks konstatuoti, kad ji 
pasireiškė tam tikru metu ir kad jos 
laikas jau praėjo...

„Į laisvę“. Jūsų talka Lietuvių 
fronto bičiuliams buvo ir tebėra labai 
žymi ir bičiulių vertinama. Tad vėl tek
tų grįžti prie klausimo, nuo kurio pra
sidėjo pokalbis - frontininkų ir fon
do istorijos likimas. Žmonės, gyve
nantys užjūryje, turi turtingus ir labai 
vertingus archyvus, sukauptus per 
daugelį dešimtmečių. Tie archyvai kol 
kas yra pasyvūs, nes nepanaudojami 
(arba tik retkarčiais panaudojami) vie
šumai, kad ir mūsų žurnale. Ima neri
mas, kad daug jų gali prapulti, susi
klosčius nepalankioms aplinkybėms. 
Ar nevertėtų raginti bičiulius fronti
ninkus pasirūpinti jais taip, kaip pa
sirūpino dr. A. Damušio šeima - ati
davė Išeivijos institutui, esančiam prie 
Vytauto Didžiojo universiteto. Tada 
jie būtų prieinami ne tik būsimiems 
LFB istorijos rašytojams, bet ir ki
tiems tyrinėtojams, rašantiems mūsų 

valstybės ir valstybininkų istoriją ar 
darantiems įvairias politines analizes.

Juozas Kazickas. Tai labai puiki 
idėja - perkelti frontininkų archyvus į 
Išeivijos institutą VDU. Su šiuo uni
versitetu mus sieja istoriniai ryšiai. 
Reikėtų paraginti per žurnalą, kad žmo
nės susirūpintų savo archyvų likimu 
ir siųstų juos į Lietuvą. Reiktų net skir
ti lėšų šį darbą atlikti. Tų archyvinių 
dokumentų, memuarų šiandien gal nie
kas nepanaudos, bet po 50 ar daugiau 
metų kas nors, analizuodamas Lietu
vos istoriją pirmosios nepriklausomy
bės metais ar išeivijoje XX amžiaus 
antrojoje pusėje, turės puikios medžia
gos. O tai yra labai svarbu.

„Į laisvę“. Ir paskutinis klausimas 
Jums, Daktare, kaip pagarsėjusiam me
cenatui. Be abejo, Jūs gaunate dešim
tis, o gal šimtus padėkos laiškų iš or
ganizacijų ar pavienių žmonių, kurie 
sulaukė Jūsų ar Kazickų šeimos labda
ros ir paramos fondo. Pasinaudodama 
proga ir buvusi „Dienovidžio“ redak
torė nori dar sykį nuoširdžiai padėkoti 
Jums, poniai Aleksandrai ir Jūsų duk
rai Jūratei už neįkainojamą pagalbą - 
tik jos dėka „Dienovidis“ pajėgė išsi
laikyti paskutinius savo gyvavimo me
tus. Mūsų skaitytojams įdomu žinoti, 
kokias mecenatystės idėjas dabar puo
selėjate vardan Lietuvos, ką svarbaus 
pavyko įgyvendinti...

Juozas Kazickas. Galiu pasi
džiaugti, kad daug sumanymų jau pa
vyko įgyvendinti, o pirmiausia tai ke
letą metų - etapais - trunkantį konkur
są dėl Lietuvos mokyklų kompiuteriza-
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vimo. Turbūt žinote, kad Kazickų lab
daros ir paramos fondas drauge su 
Omnitel bendrove įrengė kompiuterių 
klases daugiau kaip 200 mokyklų. O 
pernai gruodžio mėnesį baigėme dar 
vieną konkursą - dėl nešiojamųjų kom
piuterių su visa įranga. Nešiojamieji 
kompiuteriai yra tuo patogūs, kad gali 
būti nešiojami iš klasės į klasę, gali, jei 
reikia, mokytojas parsinešti jį į namus 
darbui ar duoti mokiniui atlikti kokią 
nors konkrečią užduotį. Idėja gimė, kai 
Lietuvos mokykloms parašiau laišką 
su pasiūlymu dalyvauti konkurse dėl 
nešiojamųjų kompiuterių ir atsiųsti sa
vo projektus, kaip mokykla tuos kom
piuterius panaudos. Nustebino pasiū
lymų gausumas, mes buvome tiesiog 
užversti rimčiausiais ir įdomiausiais, 
vos ne disertacinio lygio projektais. Jų 
buvo atsiųsta daugiau kaip 450. O lai
mėtojų galėjo būti tik 50 mokyklų. Ver
tinimo komisija net sutriko, kai reikėjo 
atrinkti geriausius, nes negalėjo pasi
naudoti įprasta vertinimo metodika.

Šiuo metu nauja Lietuvos visuo
menės švietimo situacija mus spirte 
spiria puoselėti internetinį švietimą. 
Lietuva šioje srityje dar labai atsiliku
si. Gegužės mėnesį vykusiame Kazic
kų fondo posėdyje šis klausimas jau 
buvo keliamas, tuo labiau kad bendra
darbiauti pasisiūlė tokia garsi kompiu
terių firma kaip Microsoft. Džiaugiuo

si, kad fondo valdyboje yra Kauno 
technologijos universiteto prorekto
rius prof. Vytautas Ostaševičius, vi
suomet turintis naujų idėjų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų dėsty
tojams ir studentams paremti yra iš
dalyta šimtai tūkstančių dolerių. Ke
turi iš Pasvalio kilę KTU studentai 
gauna stipendijas, mokslininkai - 
subsidijas. Esam numatę gabiausius 
studentus siųsti studijoms į Ameriką. 
Gegužės pradžioje KTU buvo apdo
vanoti jaunųjų programuotojų kon
kurso nugalėtojai. Tokie konkursai yra 
regioniniai, juos šefuoja Kauno tech
nologijos universitetas (Dr J. Kazic
kas yra šio universiteto garbės dak
taras. - Red. pastaba).

Taigi šioje sityje yra labai didelis 
veiklos laukas. Žinoma, tai yra lašas 
poreikio technologizuoti Lietuvą jūro
je, todėl aš labai linkėčiau, kad į šią 
veiklą įsitrauktų ir Lietuvos pramoni
ninkai.

Mūsų fondas prisidėjo atnaujinant 
Šv. Mikalojaus bažnyčią Vilniuje, jo lė
šomis buvo suremontuoti langai, pa
statytas naujas gražus altorius, paka
binti nauji šviestuvai. O rugpjūčio mė
nesį viliuosi, kad keliausime į Rusiją, į 
Čiomaja Padinos kaimą, kuriame sta
tybininkai iš Lietuvos jau baigia pasta
tyti katalikų bažnyčią mano senelių ir 
prosenelių garbei ir atminimui.

Redakcija primena, kad Kazickų rūpesčiu bažnyčia pastatyta Tibete, kad 
restauruotos Kryžiaus Kelio stotys Jeruzalėje. Taigi tepadeda jiems Dievas 
ir toliau daryti gerus darbus. Jų prasmės šviesa tik dar skaistesnė atrodo 
materialėjimo ir daiktėjimo šiukšlių apterštame pasaulyje.
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Nuolatiniai 
mano pašnekovai

Pasakoja
kultūrologe

Tatjana
Maceinienė

Saulius ir 
Tatjana 

Maceinos 
prie Antano 

Maceinos 
kapo 

Brebersdorfe 
(netoli 

Wiirzburgo)

- Prieš keletą metų (2000) „Ai
dų“ leidykla išleido Jūsų knygą 
apie jaunajai prieškario Lietuvos fi
losofų kartai didelę reikšmę turėjusį 
Antaną Maceiną. Knygą savo spe
cialia premija dr. Petro Kisieliaus 
rūpesčiu pažymėjo „Į laisvę“ fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti bičiuliai 

ir bendraminčiai. Premija buvo įteik
ta XII „Į laisvę“ fondo Lietuvos fi
lialo savaitėje Alytuje.

Nesiimant čia vertinti knygos 
pranašumų, skaitytojui jau iš pirmo 
žvilgsnio į akis krinta Jūsų rašymo 
manieros stilistinis lengvumas ir min
čių dėstymo paprastumas (ta prasme
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esate tikra Antano Maceinos moki
nė). Papasakokite, kaip rinkote me
džiagą, kaip sumanėte išorinę ir vi
dinę knygos sandarą, kokie asmeny
bės formavimosi ir veiklos momentai 
Jums buvo svarbiausia išryškinti.

-Tikriausiai iš dalies atsakymas j 
pagrindinj Jūsų klausimą apie sumany
mą (imu šio klausimo platesnį konteks
tą) glūdi pačiame knygos pavadinime 
„Pašauktas kūrybai“. Kurti yra kiekvie
no žmogaus pašaukimas, teigė ne vien 
A. Maceina. Tačiau nesu tikra, kad 
kiekvienas suvokia šį savo pašaukimą, 
kuris, anot Maceinos, yra Dievo „do
vana“, nes tik kūryboje (tikrąja šio žo
džio prasme) yra „realizuojama dieviš
koji gelmė“, vykdomas Amžinasis Die
vo planas. Nes kurti reiškia keisti pa
saulį, daryti jį šviesesnį, geresnį bei 
gražesnį. Tačiau dabartiniais laikais 
„mes neturime nei laiko, nei priemo
nių įsiskverbti į gelmę", sakė Macei
na. Tai gili tiesa. Daugelis šiandien tik
rai nežino, kas yra toji gelmė, gal to
dėl ir negali suvokti savo tikrojo pa
šaukimo. Antanas Maceina buvo vie
nas, manyčiau, iš nedaugelio, kuris ne 
tik labai anksti suvokė, kas yra žmo
gaus pašaukimas, bet ir įvykdė jį sa
vo gyvenimu bei kūryba, bandydamas 
ir kitiems padėti jį suvokti. Jis buvo kū
rėjas pačia giliausia ir kilniausia šio žo
džio prasme. Mums šiandien labai 
trūksta tikrų kūrėjų, žvelgiančių į gel
mę, gal todėl mūsų gyvenime atsirado 
tiek purvo, tiek melo, tiek neapykan

tos... Tad rašydama knygą apie Ma
ceiną norėjau bent kiek atsverti nesu
vokiančiųjų savęs ir savo pašaukimo 
žmonių gretas tikro kūrėjo vaizdu, pri
minti, kad jis yra gyvas savo kūriniuo
se, kuriuose jis kalba su mumis, norė
damas mums padėti susivokti, apsi
spręsti ir atrasti save šiame „be ato
dairos žiauriame pasaulyje".

Manau, tikru kūrėju Maceiną pa
darė apsisprendimas Dievo atžvilgiu, 
nes apsispręsti už Dievą reiškia apsi
spręsti už Gėrį, Grožį, Tiesą. Tai yra 
idėjinis apsisprendimas. Žiauri kova, 
kuri vyksta dabartiniame pasaulyje, iš 
esmės yra ne politinio ar ekonominio 
pobūdžio, kaip sakė Maceina, bet 
idėjinio, todėl žmogaus apsisprendi
mas Dievo atžvilgiu yra itin svarbus. 
Sis apsisprendimas, mano nuomone, 
yra pagrindinis asmenybės formavi
mosi veiksnys. Rašydama apie Ma
ceiną, tą ir norėjau pabrėžti, tai ir ap
sprendė, Jūsų žodžiais tariant, „išori
nę ir vidinę knygos sandarą“. Macei
nos idėjinis apsisprendimas vedė prie 
šių idėjų realizavimo kultūrinėje veik
loje, nes būtent kultūra, pasak Ma
ceinos, yra ta „aukštesnė mokykla", 
kurioje žmogus išmoksta gyventi pa
saulyje. „Kultūra yra tai, kas žmo
gų išlaiko ir išvysto". Be abejo, Ma
ceina kalba apie tikrąją kultūrą, kai 
kurdamas žmogus savais veikalais 
vykdo būties tiesą, jos gėrį ir grožį. 
Jei tai neįvyksta, apie kultūrą negali 
būti nė kalbos...
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Kaip aš rinkau medžiagą savo 
studijai? Atsakyti Į šį klausimą - reiš
kia nubrėžti kelią, kaip prisiartinti prie 
tave dominančios asmenybės. Macei
na sakė, kad tam „esama trijų kelių“: 
pirmas - atsaky ti Į klausimą, „kuo 
žmonės ją laiko“, antras - suprasti, 
„kuo mes ją laikome“, ir trečias - pa
bandyti išsiaiškinti, „kuo ji pati save 
laiko“. Tai ir stengiausi padaryti - pir
miausia per jo kūrinius, studijuodama 
juos. Juk asmenybė visų pirma atsi
skleidžia savo kūriniuose, nes jie yra 
tikroji jos biografija, antras šaltinis - 
laiškai, kurie, anot Maceinos, „labiau
siai atskleidžia žmogų“, jo paties ir jo 
artimų žmonių (Julijos Maceinicnės, 
jos sesers Antaninos Tverskaitės, 
prof. Z. Ivinskio) dienoraščiai, jo tik
ro brolio Juozo Maceinos ir tikros se
sers Marcelės Maceinaitės bei jo 
draugų ir pažįstamų prisiminimai, 
straipsniai apie jį, archyviniai doku
mentai... Gal kiek ir pavyko atsakyti 
į Maceinos suformuluotus klausimus, 
kaip prisiartinti prie asmenybės... Tai 
tarsi patvirtina ir premija, kurią gavau 
pernai Alytuje. Už šią „Į laisvę“ fon
do lietuviškai kultūrai ugdyti rezisten
cijos premiją esu didžiai dėkinga Fron
to bičiuliams ir jų bendraminčiams, 
kurie Įvertino mano triūsą. Tokių gar
bingų žmonių kaip dr. P. Kisielius, 
dr. K. Ambrozaitis, dr. R. Šomkaitė, 
dr. J. Kazickas, dr. A. Šmulkštys, 
p. E. Baltrušaitienė, dr. N. Bražėnaitė 
įvertinimas man ypač brangus, nes 

daugelis jų buvo A. Maceinos ben
draminčiai, o ne tik gerbėjai... Tad 
prisilietimas prie jų man yra tarsi pri
silietimas prie jo paties, tarsi jo gy
vos dvasios alsavimas...

- Kas Jus inspiravo domėtis bū
tent naujaisiais katalikų veikėjais, 
parengusiais (padedant „Naujosios 
romuvos“ redaktoriui J. Keliuočiui) 
garsiųjų 1936 metų deklaracijų „Į 
organiškosios valstybės kūrybų 
kurioje jie išdėstė pagrindinius savo 
įsivaizduojamos valstybės struktūros 
ir valdymo principus? (Prezidento 
A. Smetonos autoritarinio valdymo 
metais tokia deklaracija buvo gana 
rizikingas, novatoriškas ir drąsus 
žingsnis.) Taigi kuo įdomūs ir pa
trauklūs Jums pasirodė naujieji ka
talikai, kurių dauguma buvo Ateiti
ninkų organizacijos nariai?

- Vienareikšmiškai atsakyti j šį 
klausimą sunku. Pirminis susidomėji
mas savaime iškilo, kai rimtai susido
mėjau A. Maceinos asmenybe, jo 
veikla bei kūryba. Maceina, iškelda
mas kūrybinį žmogaus pradą, neap
lenkė nė vienos gyvenimo srities. 
Jam, kaip reta, buvo būdingas visu
mos jutimas. Kūryba jam buvo žmo
gaus veikla, nukreipta į pasaulio kei
timą, jo gerinimą. Tačiau noras daly
vauti pasaulio keitime, pradedant nuo 
tos pasaulio dalies, kurioje pats esi, 
yra visuomeninis noras, kuris galiau
siai virsta įsipareigojimu sau pačiam, 
Tėvynei, Dievui, už kurį apsisprendei.
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Vargu ar būdamas vienas žmogus ką 
nors gali pakeisti ne tik pasaulyje, bet 
net ir savo mažame krašte. Tam reikia 
bendraminčių ir bendražygių. Todėl 
mano domėjimasis Maceinos bendra
minčiais bei bendražygiais buvo pa
grįstas, tad ir savaime suprantamas.

Apskritai man visada įdomūs tie 
žmonės, kurie ieško prasmės pasaulio, 
kaip gali pasirodyti, beprasmybėje. Tai 
stiprūs žmonės, labai didelių kūrybinių 
galių ir, be abejonės, tikintys žmonės, 
nes be šaltinio, kuris teikia jiems stip
rybės, kūrybinės galios, jų visų pa
stangos būtų tuščios... Šiandien mes, 
deja, galime ir suabejoti jų veiklos vai
singumu, nes pasaulis ir mūsų krašto 
gyvenimas, rodos, keičiasi ne į gera, 
jis tarsi stingsta savo materialėjime... 
Bet, antra vertus, pasaulis vis dar lai
kosi, dar nesugriuvo galutinai, o ne
sugriuvo, matyt, todėl, kad tokių žmo
nių - tikrų kūrėjų kaip A. Maceina, 
J. Ambrazevičius-Brazaitis, Z. Ivinskis, 
J. Girnius..būta ir vis dar yra... Bet 
jų, deja, mažėja... Bent taip atrodo. Kai 
materija užvaldo pasaulį, dvasinis pra
das nyksta... Taip, jie visi buvo ateiti
ninkai, svajojo apie savo gimtosios ša
lies ateitį, tačiau ne tik svajojo, bet ir 
kūrė savosios valstybės, kurios pa
grindu turėjo tapti sava kultūra, pama
tus, nes norėjo, kad Lietuva ir lietuviai 
neišnyktų „tautų margumyne“. Tenka 
tik apgailestauti, kad prasidėjus Sąjū
džiui už nepriklausomą Lietuvą jo ini
ciatorių, o dabar jau valdžios atstovų, 

nesudomino šios valstybės kūrimo 
idėjos (gal tik Atgimimo pradžioje ga
lėjai jausti paviršutinišką domėjimąsi), 
valstybės vizija, kurią ateitininkai puo
selėjo ne tik gyvendami ir kurdami Lie
tuvoje, bet ir tremtyje. Jie visi buvo ne 
tik aukštos kultūros ir išsilavinimo 
žmonės, bet ir didelių kūrybinių bei 
protinių galių turėtojai... Vertėjo įsigi
linti į jų idėjas ir veiklą, išgirsti įtiki
nančius jų žodžius... Dabar jau per 
vėlu, nebent prioritetais taptų tikroji 
kultūra, Svetimas... Bet vėlgi dabar ne 
ta kryptis, dabar - „kryptis žemyn“, o 
tai reiškia, kaip sako Maceina, kad 
žmogus, užuot kėlęs akis į kalnus, nuo 
kurių ateina išganymas, jas nukreipia 
slėnin, čia ieško savo tėvynės ir čia 
visam laikui įsigyvena. Jis įsigyvena 
„tikrovės drumzlėse“ ir jam visai ne
rūpi ta „idealo šviesa“, kuri taip rūpė
jo ateitininkams...

- Ką tik „Katalikų pasaulio“ 
leidykla išleido naują Jūsų knygą 
„Ne tikrovės drumzlėse, o idealo 
šviesoj“ apie minėtus ateitininkų 
veikėjus, kurie nacių okupacijos me
tais ir pokario išeivijoje subrendo 
kaip Lietuvos laisvės žadintojai. Pri
minkite mūsų skaitytojams naujosios 
knygos siužetą ir tuos šaltinius, iš 
kurių sėmėte idėjas ir medžiagą sa
vo veikalui.

- Medžiagos knygai davė mūsų 
gana drumzlina tikrovė, ji pažadino tam 
tikras nelinksmas mintis ir privertė vėl 
atsigręžti į tuos, kuriems rūpėjo visai
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kiti dalykai, o ne tai, kas dabar dauge
liui rūpi. Kalbu apie šiandien Įsigalė
jusį materialumą, apie pinigą kaip aukš
čiausią mūsų dienų vertybę, vaizdžiai 
kalbant, kalbu apie „duonos proble
mą“, apie sotumą, apie žūtbūtinius no
rus turėti viską iš karto ir kuo daugiau. 
Kodėl taip atsitiko būtent tada, kai Lie
tuva po daugelio okupacijos metų vėl 
tapo nepriklausoma? Kodėl ji, nors ir 
ne staiga, bet vėl panoro priklausomy
bės? Gal per daugeli priklausomybės 
metų mumyse išsivystė priklausomy
bės sindromas? Į šį klausimą tikrai ne
lengva atsakyti. Bet ne tai yra naujos 
mano knygos tema. Jeigu kalbėtume 
visai paprastai, mano knygos tema - 
prarastos vertybės, užgesusi „idealo 
šviesa“. Knygą pavadinau J. Girniaus 
žodžiais, kuriuose tarsi skamba neįgy
vendintas troškimas, kad jo tauta gy
ventų „ne tikrovės drumzlėse, o idea
lo šviesoje“, to idealo, kuris, beje, su
tampa su manuoju. Ateitininkai visų 
pirma buvo ne laisvės, o dvasios ža
dintojai. Nors jeigu mes pritarsime 
J. Girniaus teiginiui, kad „laisvė yra tai, 
kas žmogų padaro žmogumi“, tada ir 
laisvės... Ateitininkų ideologas St. 
Šalkauskis pabrėždavo, kad su šia or
ganizacija „dera rišti dvasinį mūsų at
gimimą“ ir „spirtis nutautinimui, nu- 
krikščioninimui ir suburžuazėjimui“. 
Tai, kad ateitininkai, susiklosčius tam 
tikroms aplinkybėms, tapo kovotojais 
už Lietuvos nepriklausomybę, visai 
natūralu, nes kova su visokio plauko 

pavojais ir negerovėmis buvo jų 
įsipareigojimas Dievui ir Tėvynei. 
J. Ambrazevičius-Brazaitis ne kartą 
perspėdavo savo bičiulius nesupras
ti rezistencijos „per siaurai“, rezisten
cija - talpus žodis, tai pasipriešinimas 
tiems pavojams, kurie gresia tautos iš
likimui plačiąja šio žodžio prasme... 
Drįstu teigti, kad šiandien vėl susidu
riame su tais pačiais pavojais, kurie ir 
pašaukė ateitininkijos sąjūdį į gyveni
mą, būtent - su nutautinimu, nukrikš- 
čioninimu ir, be abejo, su suburžuazė- 
jimu ... Tai baugina, nes leidžia tvir
tinti, kad niekšybės paslaptis įsigalė
jo ir veikia mūsuose, kaip gal niekada 
anksčiau... Ir gal didžiausia iš visų 
bėdų yra tai, kad mes dabar lyg ir ne
turime pasirinkimo...

- Ką esate numačiusi parengti 
ir išleisti netolimoje ateityje, t. y. 
kas šiuo metu yra ant Jūsų rašomo
jo stalo?

- Lieku savo pasirinktos kūrybinės 
programos rėmuose - rašau ir toliau 
žadu rašyti apie tuos žmones, kurie 
dvidešimtame amžiuje sudarė tautos 
elitą, kurio dar niekas negali pralenk
ti. .. Vėl grįžau prie Maceinos-Jasman- 
to, tikiuos, kad nauja knyga leis šiek 
tiek naujai į jį pažvelgti. Nenorėčiau 
dabar apie tai plačiau kalbėti...

- Kaip vertinate šiandieninės 
Lietuvos ateitininkų federacijos veik
lą dabartinės Lietuvos visuomeninių 
organizacijų fone? Ar ji pajėgi mo
derniomis formomis permesti tiltus iš
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praeities į ateitį ir (pagal savo šū
kį) visa atnaujinti Kristuje?

- Tiesą sakant, apie jų veiklą nie
ko nežinau, ji, jeigu ir vyksta, tokia ty
li, kad net jokių atgarsių negirdėti. Ne
manau, kad ji pajėgi, kaip Jūs sakote, 
„permesti tiltus iš praeities Į ateitį ir 
...visa atnaujinti Kristuje“. Norint tai 
padaryti, visų pirma reikia asmenybių, 
kurios kažkodėl Lietuvoje dabar retai 
gimsta. Nėra Lietuvoje tokių asmeny
bių kaip A. Dambrauskas-Jakštas, 
prof. Pr. Dovydaitis, prof. Pr. Kurai
tis, prof. St. Šalkauskis, prof. K. Pa
kštas ir 1.1. Deja, nėra... O jeigu nė
ra, tai apie kokią nors vaisingą veiklą 
ir kalbėti nėra prasmės. Ir dar: norint 
visa atnaujinti Kristuje, reikia Jį turė
ti, nešioti savyje kaip amžiną šviesą. 
Tad... neturiu iliuzijų.

- Kokias vertybes išpažįsta te 
kaip svarbiausias šiandieniniam Lie
tuvos ir Europos žmogui?

- Išpažįstu tik dvasines vertybes, 
juk neatsitiktinai aš negaliu ir neno
riu išsiskirti nei su A. Maceina, nei 
su St. Šalkauskiu, nei su J. Girniumi, 
nei su J. Brazaičiu... Jie nuolatiniai 
(ypač Maceina) mano pašnekovai, su 
kuriais man niekada nebūna nuobo
du. Manyčiau, kad būtent tos dvasi-

TATIANA MACEINITN'Ė

„Ne tikrovės drumzlėse, 
o idealo šviesoj“

nės vertybės, kurias jie išpažino bei 
propagavo, turėtų būti svarbios kiek
vienam žmogui. Vertybių, kaip sakė 
žymus amerikiečių psichologas A. H. 
Maslowas, nereikia „išradinėti“, jas 
reikia tik atrasti ir atradus atskleisti, 
o ne konstruoti ar kurti. Jos tarsi lau
kia, kad mes jas pažintume ir atskleis
tume, bet tam reikia daug pastangų ir 
žinojimo. O mes tam šiandien neturi
me laiko, ar ne taip?..

Kalbėjosi Benas Urbutis

Gal per daugelį priklausomybės metų 
mumyse išsivystė priklausomybės sindromas?

Tatjana Maceinienė
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Pokalbiai prieš 
prezidento rinkimus

Nors „f laisvę“ išeis jau po prezidento rinkimų, liepos mėnesį, čia patei
kiame pokalbius su keturiais kandidatais į Respublikos prezidentus, atspin
dinčiais visų gyventojų sluoksnių ir ideologinių pažiūrų įvairovę. Redakcija 
mano, kad šie pokalbiai bus įdomūs ir po rinkimų, nes jie parodo kandida
to asmenybę, perteikia jo mastymo stilių, siekius ir uždavinius, kokius buvo 
užsibrėžę pretendentai, pateikdami save visuomenei kaip būsimą valstybės 
vadovą. Be to, čia išsakytos mintys liks Lietuvos valstybingumo plėtros isto
rijai. Ateities istorikams ir politologams bus lengviau susivokti, kas Lietu
voje vyko 2004 metų pavasarį ir vasaros pradžioje.

Pokalbius spausdiname abėcėlės tvarka, neatsižvelgdami į kandidatų par
tiškumą ar ideologiškumą.

Valdas Adamkus:
Apie valstybės ir žmogaus 
stiprybę

„Į laisvę“. Prof. Vytautas Land
sbergis ryžtingai ir sumaniai atvedė 
Lietuvą Į nepriklausomybę. Jūs sub
tiliai ir elegantiškai atvedėte ją į 

NATO ir Europos Sąjungą. Kaip tikri 
valstybininkai įeisite Į Lietuvos vals
tybės kūrimo istoriją. Tačiau kokius 
uždavinius keliate sau dabartiniame 
etape, kai valstybė jau nepriklausoma 
ir santykinai saugi?Valdas Adamkus. Iš pirmo žvilgs
nio iš tikrųjų esam savarankiški, nepri
klausomi, pripažinti tarptautiniu mas
tu. Bet valstybės kūrimo procesas nė
ra užbaigtas. Valstybės stiprumas reiš
kiasi perjos vidaus nuotaikas ir susi
tvarkymą. Ta prasme šiandien išgyve
name gilią krizę. Ir ne todėl, kad abe- 
jotume savo valstybės pajėgumu. Vals
tybė kenčia dėl savo demokratijos jau
numo, dėl to, kad jauni politikai (turiu 
galvoje ne jų amžių, o politinę patirtį)

28 | LAISVĘ • liepa/2004

30



Pokalbiai

klaidingai supranta laisvės sąvoką, kad 
bando ta laisve pasinaudoti asmeniš
kai arba per siaurą partinę prizmę.

Tai, kas Lietuvoje įvyko pastarai
siais mėnesiais, yra didelė pamoka at
eičiai. Tikiu, kad valstybė ir tauta iš to 
pasimokė ir neleis, kad tai dar kartą 
mūsų gyvenime pasikartotų. Buvo ne 
tik paminta laisvės ir demokratijos idė
ja, - žmonės buvo supriešinti pasinau
dojant populistiniais nerealiais ir tuš
čiais pažadais. Taip atsitiko todėl, kad 
vis dar nesusitvarkom su socialinėmis 
problemomis. Žmogaus asmeniniam 
gyvenimui didelę reikšmę turi jo mate
rialinis būvis, jo išsilaikymas šiame pa
saulyje. Nesąžiningi politikai pasinau
doja žmonių nepritekliais, apeliuodami 
j jų jausmus. Politinis populizmas iš es
mės sustabdė mūsų valstybingumo 
raidą, mūsų pažangą, sugriovė pasiti
kėjimą valstybės institucijomis, pir
miausia - Prezidentūra, kuri šiuo metu 
yra tarsi atsidūrusi griuvėsiuose.

Tarptautiniu požiūriu Lietuva yra 
tam tikroje izoliacijoje. Bet esama ir 
pragiedrulių. Vienas toks pragiedrulis 
yra mūsų konstitucinė santvarka, kur 
pirmenybė teikiama teisingumui ir tei
sei. Tai pagrindas, kuris leis mums 
tvirtai atsistoti ant kojų ir tęsti toles
nę valstybės kūrybą. Iš krizės mes iš
eisim geresni, sveikesni ir savo vals
tybę patatysim ant tvirto pamato.

„I laisvę“. Kokias klaidas prisiim- 
tumėte už praėjusią Jūsų prezidenta
vimo kadenciją? Ką darytumėt kitaip, 
jei būtų galima sugrįžti į praėjusį lai

ką, arba ko nedarytumėt dabar, jei vėl 
taptumėt prezidentu?

Valdas Adamkus. Visi mes darome 
klaidų, nes trūksta žmogiškosios patir
ties. Aš asmeniškai prisiimu atsakomy
bę, kad pernelyg pasitikėjau kitais: pa
tikėjau mūsų politikų ir valdininkų po
litiniu brandumu. Priimdavau sprendi
mus vadovaudamasis tuo principu, 
kad Seimas, teisėsaugos institucijos 
pagal esamas sąlygas savo pareigas 
atlieka sąžiningai. Kur reikėjo elgtis 
griežtai, vadovavausi kompromisiniu 
pereinamojo laikotarpio principu. O 
viena didžiausių mano klaidų - per di
delis dėmesys Lietuvos kaip valstybės 
pristatymui tarptautinėse institucijose 
(toks buvo tikslas - kad kaip lygiatei
siai nariai būtume pripažinti ir priimti 
tarptautinių organizacijų), apleidžiant 
valstybės vidaus gyvenimo sritis, pir
miausia siekį, kad kiekvieno Lietuvos 
žmogaus gyvenimas gerėtų. Nors tai 
nėra tiesioginė prezidento pareiga, bet 
iš principo reikėjo artimiau bendrauti 
su žmonėmis, iš jų lūpų, o ne per tar
pininkus - biurokratus, kurie atsakin
gi už tam tikrų sričių problemų spren
dimus - išgirsti žmonių rūpesčius. Di
desnis dėmesys tarptautinei, o ne vi
daus politikai atitolino mane nuo žmo
nių, o tai turėjo įtakos jų požiūriui į ma
ne kaip į prezidentą.

„Į laisvę“. O gal nuo paprasto 
žmogaus rūpesčių Jus, kad ir nesą
moningai, izoliavo Jūsų aplinka, su
darydama iliuzinį valstybės gyvenimo 
vaizdą? Gana vangi buvo ir praėju-
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šių prezidento rinkimų Jūsų rinkimi
nė akcija...

Valdas Adamkus. Nenorėčiau da
ryti kokių nors prielaidų. Izoliacijos tik
rai nebuvo. Bet jau sakiau, kad dary
damas sprendimus buvau nepakanka
mai ryžtingas: nepasakiau, kad turi būti 
taip, o ne kitaip. Na, o mano oponen
tai pasinaudojo socialinėmis proble
momis, kurios ir šiandien vargina Lie
tuvos žmones. Populistiniais tikslais jie 
žadėjo rojų žemėje jau rytoj. Aš nedrįs
tu ir dabar dalyti tuščių pažadų, kurie 
realiai negali būti įgyvendinti. Tačiau 
mano dėmesio centre šiandien - žmo
gus. Europos Sąjungos parama, kuri 
yra nepaprastai didelė Lietuvos mas
tu, turi būti nukreipta eiliniam Lietu
vos piliečiui, kad jis galėtų pasinaudo
ti tuo, kas sukurta Europos žmogaus 
gerovei, kad po kelerių metų galėtų 
pasakyti: aš tą gerovę jaučiu, ji ateina 
į mano šeimą, galiu būti ramus dėl sa
vo ateities, galiu dirbti, kurti...

Pirmosios mano prezidentavimo 
kadencijos tikslas buvo, kad Lietuvą 
pasiektų tos galimybės, kuriomis nau
dojasi Vakarų Europos šalys. Šian
dien tas mano darbas dar nebaigtas 
ir aš jį noriu baigti: tai, kas Lietuvą 
pasiekia, turi būti panaudota tikslin
gai - valstybės ir žmogaus gerovei. 
Negalim leisti, kad tos gėrybės būtų 
iššvaistytos, o galimybėmis nebūtų 
pasinaudota.

Kodėl nusprendžiau kandidatuoti 
dar sykį? Noriu valstybei ir žmonėms 
pasiūlyti savo patirtį, žinias ir ryšius. 

Turiu labai aiškią viziją, kaip Lietuva 
atrodys po 5 ar 10 metų, noriu, kad mū
sų valstybė sutvirtėtų. O ji bus tvirta, 
jei bus tvirtas Lietuvos žmogus. Dalis 
visuomenės jau šiandien yra stipri ma
terialine ir finansine prasme. Bet daug 
didesnė dalis tokių, kurie gyvena že
miau skurdo ribos. Lietuvoje turi atsi
rasti vidurinis sluoksnis; jo dar nėra, 
bet jis turi būti valstybės stuburas. Ir 
šiandien mes turime progą tą stuburą 
suformuoti savo jėgomis. Štai tokie 
tikslai mane stumia antrą kartą prisiimti 
atsakomybę už Lietuvos ateitį. Manau, 
kad šiuo metu esu labiausiai kvalifi
kuotas tą darbą dirbti, nes mano tarp
tautiniai ryšiai ir pažintys leis tuoj pat 
pradėti su pasaulio vadovais dialogą, 
man nereikės įrodinėti, kas esu, nerei
kės laukti, kol mane kas nors pažins ar 
pripažins, nes jie mane puikiai pažįsta.

Kitas mano uždavinys - grąžinti 
Lietuvos žmonėms pasitikėjimą val
džia - Seimu ir Vyriausybe. Apklau
sos rodo, kad šiandien tokio pasiti
kėjimo dar nėra. Mano patirtis užsie
nio reikaluose ir tokios asmeninės sa
vybės, kaip mokėjimas susikalbėti su 
skirtingų pažiūrų ir ideologijų žmonė
mis, gali užtikrinti labai greitą šių ins
titucijų atsigavimą - pasitikėjimo jo
mis atkūrimą per dialogą tarp Prezi
dentūros, Seimo ir Vyriausybės, dar
nų tų trijų institucijų darbą.

„Į laisvę“. Bet Jūsų laukia dar 
vienas nelengvas uždavinys - kova 
su biurokratija, kuri vargina paprastą 
žmogų.
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Valdas Adamkus. Biurokratija, to
kia, kokia ji yra šiandien, ilgai neišsi
laikys vien todėl, kad auga nauja va
dybininkų karta, kuri išsimokslina Va
karų aukštosiose mokyklose ir perima 
vakarietišką patirtį. Ji sukurs lanksčią 
naujo tipo biurokratiją, atjaučiančią 
žmogų, kuris turi tapti valstybės gy
venimo centrine figūra. Kai mes iš
moksim gerbti žmogų, kai suprasim, 
kad ji gerbti privalo visos valdžios, o 
žmogus neturi valdžios bijoti, tuomet 
valstybė atsistos ant kojų.

„Į laisvę“. Po visų praėjusių me
tų prezidentinės krizės istorijų pasi
girdo kalbų, kad Prezidento instituci
ja parlamentinei Lietuvai nereikalinga. 
Ką apie tai manote?

Valdas Adamkus. Kategoriškai at
metu tokią mintį. Ji žmonėms kilo to
dėl, kad buvo sugriauta Prezidento 
institucija kaipo tokia. Mano kaden
cijos metu Prezidentūra buvo viena iš 
trijų institucijų, kuriomis buvo labiau
siai pasitikima: Bažnyčia, žiniasklaida 
ir Prezidentūra. Pasaulyje, kur vyksta 
normalus valstybės gyvenimas, neky
la klausimo dėl Prezidento institucijos 
reikalingumo. Ir Lietuvoje jo nebus, 
kai įeisim į normalaus gyvenimo vė
žes ir sukursim žmonių gerovę.

„Į laisvę“. Kaip valstybininką ir 
politiką Jus gerai pažįsta užsienis, 
vertina didelė dalis Lietuvos žmonių, 
kurie mąsto, kuria ir rodo iniciatyvą. 
Bet ką susitikimų metu turite sakyti ir 
sakote tiems, kurie vis dar ilgisi so
vietinių laikų? Mat tada jiems nerei
kėjo dėl nieko sukti galvos: už žmo

gų galvojo partija ir vyriausybė - 
skirstė butus, darbus, pensijas, auto
mobilius ir net maisto produktus. To
kie žmonės naują gyvenimą pasitiko 
lyg bejėgiai vaikai, kuriais naudojasi 
politikai populistai, žadėdami jiems 
aukso kalnus. Kokį priešnuodį turite 
prieš populizmą?

Valdas Adamkus. Prieš populizmą 
yra tik vienintelis priešnuodis: pakel
ti kiekvieno Lietuvos žmogaus gyve
nimo lygį, sumažinti skurdą, šalinti ko
rupciją ir be atodairos bausti visus 
korumpuotus pareigūnus, atkurti pa
sitikėjimą mūsų institucijomis, aiškiai 
nustatyti, kur link eina Lietuva, koks 
yra galutinis mūsų tikslas, sudaryti 
sąlygas, kad mūsų jaunuomenė ir 
šviesuomenė galėtų šviestis ir tobu
linti visą visuomenę.

O kad mūsų valstybėje dar yra 
žmonių, kuriems vaidenasi sovietinė 
gerovė, tai nieko nuostabaus: jie bu
vo privilegijuoti, jie ir šiandien norė
tų naudotis tomis privilegijomis ir ge
rove, nejausdami jokios atsakomybės 
savo jau atvira tapusiai visuomenei. 
Bet tokių nėra daug. Ir ne jie paša
lins skurdą ar kitas socialines žmonių 
problemas.

„Į laisvę“. Kaip manote suvienyti 
pykčio, neapykantos, keršto, baimės 
ir kitokių kompleksų kamuojamą su
skaldytą Lietuvą?

Valdas Adamkus. Parodyti savo 
asmeniniu pavyzdžiu, savo darbais, 
kad gėris, teisingumas ir moralinės 
vertybės yra tai, kas mums gali grąžinti 
pasitikėjimą savimi ir savo valstybe.
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Petras Auštrevičius: 
Reikalingi nauji veidai 
ir nauji sprendimai

„Į laisvę“. Jūs esate kandidatas j 
prezidentus, kuris nepriklauso nuo 
kurios nors partijos valios ar kokių 
nors sutarčių. Esate asmuo, įsiparei
gojęs savo sąžinei, savo patirčiai ir, 
žinoma, savo tautai. Jūsų laisvė nuo 
pažadų ir Įsipareigojimų kam nors, iš
skyrus atsakomybę savo valstybei ir 
tautai, turi daug teigiamybių ir tam 
tikro žavesio ir gali žmones paveikti 
labiau negu kitų pretendentų daug 
kartų girdėti pažadai. Taigi esate tas, 
kuris, daugelio nuostabai ir netikėtu
mui, gali laimėti nemažos dalies rinkė
jų simpatijas. Su kokiomis mintimis at

ėjote į Vyriausiąją rinkimų komisiją ir 
įteikėte p. Z. Vaigauskui reikalingus 
dokumentus?

Petras Auštrevičius. Atėjau su 
lūkesčiais ir tikėjimu, kad naujam vals
tybės raidos etapui reikalingi nauji 
sprendimai, o laiko nėra daug, kad iš
moktume juos priimti. Reikia iš karto 
aktyviai dalyvauti tiek šalies vidaus, 
tiek ir Europos Sąjungos darbuose. 
Patyrimas, kurį dirbdamas įgijau, lei
džia užsiimti ta veikla, o žinojimas, 
kaip vyksta procesai, gali būti pozi
tyvus ir konstruktyvus valstybei. Tai
gi nesiblaškant, nuo pat pradžių rei
kia siekti įtvirtinti tuos sprendimus, 
kurie geriausiai atstovautų Lietuvos 
interesams. Turime susigrąžinti stabi
lios ir gerbiamos valstybės statusą, 
kuris dėl praėjusių mėnesių įvykių 
šiek tiek nublanko. Norint eiti į prie
kį, reikalingi nauji veidai ir nauji 
sprendimai.

„Į laisvę“. Tačiau Jūs susidursite 
su didele visuomenės dalimi, kuri ne
supras Jūsų siekių, Jūsų naujų min
čių, idėjų, naujų sprendimų, Jūsų ryž
to. Ką pasiūlysit tiems konkretiems 
žmonėms, kurie turi kitokį supratimą, 
kitokias emocijas, kai kada gal ir ag
resyvias naujo gyvenimo tvarkai. Ar 
įmanoma tuos žmones įtikinti, išmoky
ti kitaip mąstyti, pamaloninti ne sal
dainiais ar pažadais, bet konkrečiais 
geresnio gyvenimo pojūčiais?

Petras Auštrevičius. Reikia žino
ti, kad rinkėjas rinkdamasis visada 
jaučiasi esąs teisus. Kas lemia rinkė-
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jų pasirinkimą? Sąlygos, kurias kiek
vienas iš kandidatų gali įveikti, dary
damas įtaką situacijai, kantriai ir su
prantamai aiškindamas, siūlydamas 
savo ateities viziją. Net ir politolo
gams, psichologams būna sunku su
prasti, kas nulemia žmonių pasirinki
mą. Matyt, veikia daug psichologinių 
ir kitų nuostatų.

Rinkėjas Lietuvoje turi būti įtiki
namas per bendros situacijos Lietu
voje supratimą ir vertinimą, o esama 
situacija ne visi yra patenkinti. Mes 
atsiveriam pasauliui, o pasaulis atsi
veria mums. Daugelis mūsų jau žino, 
kad pasaulis, esantis šalia mūsų, gy
vena daug geriau už mus, bet dalis 
žmonių to dar neįsivaizduoja. Tie, ku
rie išvažiuoja iš Lietuvos į Vakarus 
įvairiais reikalais, patys pamato ir įsi
tikina vakarietiško gyvenimo pranašu
mais. Geresnis gyvenimas jų laukia 
tiesiog už pusdienio ir keleto valan
dų kelionės. Reikia aiškinti, kad, siek
dami pažangos, gerindami gyvenimą 
tėvynėje, galėsim greičiau pasiekti sa
vo kaimynų lygį. Aiškinti, kokiais 
veiksmais tą galime padaryti. Politikai 
negali sau leisti žmones vilioti tuščiais 
pažadais, geresnis rytojus turi ateiti 
su konkrečiais kiekvienos dienos 
sprendimais.

„Į laisvę“. Tačiau kiek būta leng
vabūdiškų pažadų per keliolika lais
vės metų! O lengvatikiai ir patikėjo 
tais tuščiais pažadais...

Petras Auštrevičius. Žmonėms 
būtų sunku gyventi be įsivaizdavimo, 

kad ateitis bus geresnė, kad kiekvie
nas naujas rytas išauš giedresnis. 
Pažadų reikia, bet jie turi būti racio
nalūs. Ir tokiuose pažaduose nema
tau jokio nusikaltimo rinkėjams ir 
žmonių moralei.

Tam tikras laikotarpis dar skiria 
mus nuo mūsų įsivaizduojamos gy
venimo gerovės, nors jau orientuo
jamės į vidutinį europinį gyvenimo 
lygmenį. Norėdami jį pasiekti turėsi
me įveikti dar ne vienų metų laikotar
pį. Žmonėms reikia aiškinti, kad tą 
geresnį rytojų galime priartinti tik 
veiksmingai bendradarbiaudami su 
Europos Sąjunga ir konkuruodami su 
kitomis valstybėmis, per tam tikrą lai
ką tarp jų išsikovodami geresnę vie
tą. Bet tas laikas turi būti sutelktas 
darbui, skirtas ne vienos kurios nors 
partijos, o visų Lietuvos politinių jė
gų sutarimui. Politikai gali ginčytis 
dėl detalių, bet ginčydamiesi negali 
sau leisti perrėkti oponento dėl esmi
nių dalykų. Galim tik papildyti jo pa
siūlymą dar racionalesniu, geresniu 
pasiūlymu, kad bendras sprendimas 
į priekį vestų ne vieną kurią partiją, 
o visą valstybę.

Nemanau, kad ir šį kartą bus iš
vengta pažadų ir politinių įsipareigo
jimų. Bet manau, kad tie įsipareigoji
mai bus atsakingesni, o rinkėjai juos 
matuos daug griežtesniu matu.

„1 laisvę“. Nebijau pasikartoti sa
kydama, kad Jūsų žodžiai tikrai pa
sieks inteligento, verslininko, studen
to ausis, kad šios Jūsų mintys jiems

į LAISVĘ • liepa /2004 33

35



I Pokalbiai

bus savaime suprantamos ir aiškios. 
Bet šalia mūsų yra tie, kurie anksty
vą šių metų pavasarį buvo susirinkę 
ant Tauro kalno Vilniuje. Jie piktai 
šaukė, kad atstovauja tautai. Regėjom 
neapykantos iškreiptus jų veidus, gir
dėjom jų kaltinančius žodžius, kurie 
lyg kulkos lėkė iš jų lūpų, matėm, kaip 
jie bučiavo rankose laikomus tautos 
„gelbėtojo“ R. Pakso portretėlius, lyg 
tai būtų šventi paveikslėliai iš mūsų 
motinų maldaknygių. Kokiais žodžiais 
Jūs prabilsit Į tokius žmones?

Petras Auštrevičius. ŠĮ kartą rin
kėjai laikys keletą egzaminų iš karto. 
Turiu galvoje, kad Lietuva moka su
sitelkti išorės pavojų akivaizdoje, bet 
susipriešina, kai tenka pajudinti vi
daus problemas. Ne vienas tada žiūri 
tik savų ambicijų, o ne valstybės in
teresų. Tai labai žmogiška, tai yra de
mokratijos pranašumai prieš totalita
rizmą. Bet demokratija negali būti be
dantę ir beribė. Ji privalo turėti ir tam 
tikrus prevencijos mechanizmus. 
Mums būtina imtis prevencinių prie
monių galvojant apie ateitį, apie de
mokratijos ribas ir normas, kad nesu
kluptume demokratijos kelyje.

„Į laisvę“. Kaip vertinate atvejį, 
kad Jus palaiko prieštaringai vertina
mas Seimo narys milijonierius V Us- 

paskichas? Ar neįtariate čia tam tik
ros politinės gudrybės, noro populia
rinti savo partiją, net tam tikrų skal
dymo elementų?

Petras Auštrevičius. Nesu nie
kam įsipareigojęs nei sutarties, nei ki
tokia forma, tad bet kieno parama ne
turės įtakos mano politinėms pažiū
roms. Darbo partijos pasirinkimas, 
matyt, buvo pagrįstas tuo, kad ji 
orientavosi į jauną kandidatą, kuris 
jau dirba konkrečioje Europos Sąjun
gos srityje.

„Į laisvę“. Koks Jūsų šūkis einant 
pas rinkėjus?

Petras Auštrevičius. Mes jau pa- 
keitėm savo valstybę. Formaliai ji ta
po Europa. O mes turim tapti europie
čiais tikra to žodžio prasme, gyvenan
čiais pagal europinius standartus. 
Mes tą ir padarysim nuosekliu darbu.

„Į laisvę“. Ir paskutinis, gal ir ne
patogus klausimas: ką darytumėt, jei 
tektų į antrą rinkimų turą išeiti drau
ge su Valdu Adamkumi?

Petras Auštrevičius. Nemanau, 
kad susiklostys tokia situacija. Tikrai 
pritariu prezidento V Adamkaus dar
bo ir veiklos kryptims. Mūsų bendra
darbiavimas ir jo įtaka Lietuvai leis 
padaryti kompromisą, kuris bus geres
nis negu susidariusi situacija.

Geresnis rytojus turi ateiti

SU KONKREČIAIS KIEKVIENOS DIENOS SPRENDIMAIS.

Petras Auštrevičius
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Vilija Blinkevičiūtė: 
Esu įsipareigojusi žmonėms

„Į laisvę“. Gerbiama Ministre, ar 
augote tokioje šeimoje, kuri Jums da
vė visas materialines ir dvasines ver
tybes? Tai yra kur ir kaip gavote tą 
pamatą, ant kurio šiandien statote sa
vo gyvenimo namus?

Vilija Blinkevičiūtė. Gimiau ir už
augau jaukiame Šiaurės Lietuvos 
miestelyje Linkuvoje, Pakruojo rajone. 
Grįžusi namo dar ir dabar su savo 
kraštiečiais kalbuosi ausiai malonia 
aukštaitiška tarme. Jokie pasaulio 
miestai man neatstos tėvų namų, čia 
praleidžiu savo atostogas, padedu 
mamai - kaime darbų visada daug.

Šeimoje augome dviese - mano 
sesuo ir aš. Tėvai mus auklėjo griež

tai, bet teisingai. Mano tėvai - pa
prasti, labai darbštūs žmonės. Tėvelį 
palaidojome prieš metus, dabar liko 
vienos moterys. Dažnai pagalvoju, 
kad esame labai stiprios. Kartu ir la
bai jautrios. Ypač aš - išgyvenu, kai 
suvokiu, kad ne visiems galiu padėti. 
Lietuviai linkę į pesimizmą, vis niekaip 
negali išmokti džiaugtis... O taip no
risi, kad mūsų žmonės būtų orūs. Tė
vai mane to mokė - bet kokioje situa
cijoje išlikti teisingai ir oriai. Taip ir ei
nu per gyvenimą su šiomis vertybė
mis, ir dar su savo įgimtu idėjiškumu, 
noru, kad žmonėms Lietuvoje gyven
ti būtų gera.

„Į laisvę“. Kas Jus paskatino įsi
sukti į politikos sūkurį? Kokie buvo 
pirmieji postūmiai, impulsai ar planai, 
o gal norai gerinti valstybės valdymą?

Vilija Blinkevičiūtė. Nebe pirmus 
metus dirbdama socialinės politikos 
srityje ir ją vykdydama, įsitikinau, kaip 
svarbu turėti gerus įstatymus, ginan
čius socialines žmonių teises. Kartais 
kaip ministrė, anksčiau - kaip vicemi
nistre, jaučiausi bejėgė padėti žmo
nėms, nes jų rūpesčių įstatymų leidė
jai nenumatė, o pažeisti įstatymo ne
galima. Tenka kovoti dėl žmonių teisių 
ir tada, kai įstatymai yra nepakankamai 
tikslūs, o kai kurie nesąžiningi jų vyk
dytojai tuo naudojasi, užuot pagelbė
ję žmonėms. Nuolat susitikdama su gy
ventojais ir turėdama didelę patirtį so
cialinėje politikoje, mačiau ir matau 
daug negerovių, kurias reikia įveikti, ir 
dar daugiau dalykų, kuriuos reikia to-
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bulinti. Nuoširdžiai noriu, kad iš mūsų 
gyvenimo išnyktų prievarta, nepagar
ba žmogui, piktnaudžiavimas valdžia ir 
kitos blogybės. Todėl jaučiau pareigą 
įsisukti Į politikos sūkurį, kad dar la
biau galėčiau daryti įtaką įstatymų lei
dybai ir pasiekti, kad mūsų įstatymai 
geriau pateisintų žmonių lūkesčius, pa
dėtų mažinti jų rūpesčius.

Į laisvę“. Kodėl rinkotės būtent 
socialinę ir darbo rinkos politiką, ar 
tai labiau susiję su Jūsų profesija, ar 
su rūpesčiu padėti žmogui?

Vilija Blinkevičiūtė. Manau, kad 
darbas socialinėje srityje atitinka ma
no kaip žmogaus ir, be abejo, kaip 
moters prigimtį. Kai baigusi teisės 
studijas Vilniaus universitete ir gavusi 
teisininkės diplomą bei paskyrimą at
ėjau dirbti į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją, maniau, kad čia dirb
siu trejus metus, kaip buvo reikalau
jama, ir tada sieksiu teisininkės karje
ros. Tai buvo 1983 metais. Tačiau gy
venimas viską sudėliojo kitaip... Pa
silikau ministerijoje, nes pajutau, kad 
dirbdama čia, nuoširdžiai sakau, galiu 
labiau padėti žmonėms kovoti su juos 
kamuojančiais rūpesčiais. Ministerijo
je dirbu jau dvidešimt metų. Dirbau ir 
pensijų, ir socialinės paramos, ir pa
šalpų, ir darbo teisės srityse, užėmiau 
įvairias pareigas, kol laiptelis po laip
telio užkopiau iki ministrės pareigų.

Manau, kad sugebėjimas dirbti 
socialinėje sferoje pirmiausia turi 
plaukti iš vidinio žmogaus noro pa
dėti kitiems ir dirbti jų labui.

Dabar jau esu šventai įsitikinusi, 
kad dirbti šioje labai problemiškoje 
srityje gali tik tie, kurie iš tikrųjų myli 
žmones, geba juos išklausyti, kuriuos 
jaudina jų problemos. Mane tiesiog 
siutina valdininkų abejingumas pa
prastam žmogui. Visada sakau savo 
darbuotojams: .Jeigu jaučiate, kad šis 
darbas ne jums, nedirbkite, tegu dir
ba tie, kuriuos iš tiesų jaudina žmo
nių problemos“. Turbūt visa tai ir lė
mė, kad ministerija buvo mano vienin
telė darbovietė, nes šis darbas atiti
ko mano gyvenimo vertybes - su
prasti žmogų ir padėti jam.

„Į laisvę“. Pirmaisiais nepriklauso
mybės metais daugelis žmonių keikė 
„Sodrą“ vos ne kaip represinę struk
tūrą, kuri baudė dėl menkiausių pra
sižengimų, laiku neišmokėdavo pensi
jų, o provincijoje statė sau rūmus, kė
lė savo darbuotojams atlyginimus. 
Dabar santykiai tarp „Sodros“ ir vi
suomenės sušvelnėjo. Ar daug dėl to 
padėjote pastangų?

Vilija Blinkevičiūtė. 2000-aisiais, 
kai tapau ministre, situacija „Sodroje“ 
buvo tragiška - kalbėjome ne apie 
pensijų didinimą; kas dieną bijojome, 
kad tik sugebėtume laiku jas išmokė
ti. Buvo baisu dėl tų žmonių, kuriems 
dvi ar tris dienas vėluojanti pensija 
reiškia badą. Iš karto pasakiau sau - 
kas benutiktų, negalima vėluoti išmo
kėti pensijas. Situacija buvo nepavy
dėtina - „Sodrą“ slėgė milžiniškos 
skolos. Jokiu būdu nekaltinu žmonių, 
kurie buvo prieš mane atsakingi už

36 Į LAISVĘ • liepa/ 2004

38



I Pokalbiai

šią sritį, gal ir laikas buvo kitoks, ta
čiau tvarkos „Sodroje“ trūko.

Dabar situacija visai kitokia - 
kasmet pensijų didinimui galime skir
ti po 200 milijonų litų, skolos atiduo
tos. Iš dalies ir sau prisiimu nuopel
nus dėl to, kad išsikapstėme - pirmai
siais metais labai griežtai kontrolia
vau, kaip surenkami ir paskirstomi 
„Sodros“ pinigai.

Šiemet istoriniai „Sodros“ metai - 
jos biudžeto pajamos pirmą kartą tu
rėtų perkopti penkis milijardus litų. 
Šiemet jau du kartus buvo padidintos 
pensijos - ir tai tikrai nėra susiję su 
rinkimais. Pensijų padidinimai buvo 
suplanuoti dar praėjusių metų pabai
goje, sudarant šių metų „Sodros“ 
biudžetą. Tokius neblogus „Sodros“ 
darbo rezultatus, be abejo, lemia ir tai, 
kad mažėja nelegalaus darbo mastai, 
mažėja atlyginimų, išmokamų voke
liuose, žmonės suvokia, kad tik jie 
patys yra atsakingi už save ir savo 
ateitį, moka socialinio draudimo įmo
kas. Geresnis įmokų surinkimas leidžia 
didinti pensijas. Viskas priklauso nuo 
mūsų pačių: jei sąžiningai mokame 
įmokas, geriau gali gyventi tie, kurie 
gauna išmokas iš „Sodros“, taip pat 
mes galime būti ramūs dėl savo so
cialinių garantijų, kai sulauksime pen
sinio amžiaus ar susirgę.

„Į laisvę“. Kodėl taip ilgai buvo 
mokamos gana solidžios pašalpos 
asocialioms vienišoms motinoms, tap
damos tų moterų pajamų šaltiniu, o jų 
vaikai - tokių motinų ir jų sugyven

tinių smurto aukomis. Ar nemanote, 
kad tokia valstybės politika padėjo 
bloginti tautos genofondą?

Vilija Blinkevičiūtė. Deja, nė vie
nas iš mūsų gimdamas negali pasi
rinkti tėvų. Nekalti tie vaikai, kurie 
gimsta probleminėse šeimose. Valsty
bė privalo tokius vaikus išlaikyti, jei
gu jų negali išlaikyti jų tėvai. Aš vi
sada buvau už tai, kad pinigai nepa
kliūtų į rankas tokiems tėvams, kurie 
juos išleidžia savo poreikiams, o ne 
vaikams. Įvairūs teisės dokumentai 
leidžia socialiniams darbuotojams, se
niūnams nemokėti grynų pinigų pro
bleminėms šeimoms. Todėl pašalpos 
tokioms šeimoms daug kur yra išmo
kamos įvairiais produktais, vaikiškais 
drabužiais, priemonėmis, reikalingomis 
mokyklai. Kaip augs vaikai tokiose 
šeimose, labai priklauso nuo vietose 
dirbančių specialistų, taip pat nuo 
kiekvieno iš mūsų - nuo kaimynų, 
mokytojų ir, be abejo, nuo visos ben
druomenės. Kai kiekvienas iš mūsų 
jausime atsakomybę už šalia gyve
nančius vaikus - apsaugosime juos 
nuo smurto ir kitų neigiamų dalykų.

„Į laisvę“. Ar pakankamai remia
mos jaunos normalios šeimos, skati
nant gimstamumą, o asocialioms šei
moms ar nereikia taikyti griežtesnių 
socialinių sankcijų?

Vilija Blinkevičiūtė. Esu įsitikinu
si, kad turime remti visas šeimas, au
ginančias vaikus. Turime sukurti pras
mingą jaunų šeimų paramos sistemą, 
kuri padėtų padengti dalį vaikų išlai-
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kymo ir išmokslinimo išlaidų, sudary
tų palankias sąlygas gauti kreditą 
būstui įsigyti.

Pagrindinė mano pozicija - valsty
bė turi ir gali remti kiekvieną vaiką, gy
venantį toje valstybėje. Šiemet žengė
me pirmą reikšmingą žingsnį šeimos 
politikoje - nuo liepos pirmos dienos 
bus pradėti mokėti „vaiko pinigai“ - 
po 50 litų per mėnesį kiekvienam vai
kui iki 7 metų. Ir tai tik pradžia, sekant 
kitų šalių - ES ir ES busimųjų narių - 
pavyzdžiu, kur „vaiko pinigai“ moka
mi kiekvienam vaikui, kol jis sulaukia 
pilnametystės. Aš visada buvau įsiti
kinusi, kad Lietuva tikrai neturi būti at
silikusi šioje srityje.

Ties septynerių metų riba tikrai 
nebus sustota. Tokia riba nusibrėžta 
tik šiemet. Įstatyme numatyta, jog 
kiekvienam vaikui iki pilnametystės 
mokama 50 litų išmoka bus įvesta pa
laipsniui, atsižvelgus į valstybės fi
nansines galimybes, bet ne vėliau 
kaip iki 2009 m. sausio pirmos dienos.

Manau, kad tai bus nebloga pa
rama vaikui, nes ji nepriklausys nuo 
šeimos pajamų. Tai bus „vaiko pini
gai“, ir kiekviena šeima ją galės išleisti 
pagal savo vaiko poreikius - vieni 
parengs vaiką mokyklai, kiti atidės 
kas mėnesį mokamus pinigus ir nu
pirks kelialapį į stovyklą ar svečią ša
lį, tretiems tai bus galimybė nupirkti 
vaikui valgyti. Tokia parama ypač 
pravers jaunoms šeimoms, kurių pa
jamos labai menkos, tačiau jos nepa
tenka į socialiai remtinų šeimų grupę 

ir išties verčiasi labai sunkiai. Tokių 
šeimų yra daug rajonuose, mažuose 
miesteliuose, kaimuose, kur mokami 
labai nedideli atlyginimai.

„Į laisvę“. Ar esate patenkinta, 
kaip dirba vaikų teisių institucijos, kū
dikių ir vaikų globos namai, įvaikini
mo tarnybos, internatinės mokyklos ir 
panašios institucijos?

Vilija Blinkevičiūtė. Šiose srity
se žmonės iš tiesų dirba labai nuošir
džiai, atsakingai, tik jų dėka vaikai at
randa namų šilumą, patiria gražiausias 
emocijas. Be abejo, problemų šioje 
srityje dar yra. Pirmoji - tai nepakan
kamas finansavimas. Daugiau lėšų 
reikia ir vaikams, ir šioje srityje dir
bančių specialistų atlyginimams.

„Į laisvę“. Kodėl panorote kandi
datuoti į prezidentus? Juk prezidenti
nės galios Lietuvoje gana ribotos?

Vilija Blinkevičiūtė. Pirmiausia to
dėl, kad noriu sutaikyti susipriešinusią 
Lietuvą. Noriu išvaduoti Lietuvą iš 
skurdo visom prasmėm - iš skurdo ne 
tik socialinėje sferoje, bet ir politikoje, 
tarpusavio santykiuose, moralėje.

Patikėkite, man tai nėra tik skam
bus šūkis. Mano profesinė karjera lė
mė, kad jau daugiau nei dvidešimt 
metų kasdien susiduriu su skaudžiau
siomis mūsų žmonių problemomis. Ži
nau, kas yra skurdas, neviltis, nepri
tekliai, žinau, kaip gyvena pensinin
kai, neįgalieji, daug vaikų turinčios 
šeimos. Žinau ir esu nemažai nuvei
kusi, spręsdama jų problemas. Ir ži
nau, kiek dar reikės nuveikti.
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Ir rinkimų kampanija man yra tie
siog kasdien dirbamo darbo tąsa. Tę
siu savo žygį pas žmones, kaip esu 
įpratusi. Esu ir būsiu įsipareigojusi 
žmonėms.

Esu profesionali teisininkė ir žadu 
aktyviai pasinaudoti teise, kurią pre
zidentui numato mūsų Konstitucija - 
įstatymų leidybos iniciatyvos teise. 
Niekada nebūsiu tik pasyvi stebėto
ja. Iki šiol dirbę valstybės vadovai 
tikrai nesinaudojo šia teise pakanka
mai aktyviai. Lietuvai reikia aktyvaus 
prezidento - aktyvaus tiek vidaus, 
tiek užsienio politikoje.

Prezidentas taip pat turi teisę su
kviesti visų valdžių atstovus prie vie
no stalo, padėti joms susikalbėti ir 
ieškoti bendro sprendimo. Mūsų vals
tybei reikėtų greitesnio sprendimų pri
ėmimo mechanizmo. Daugeliu atvejų 
reikia stipresnės politinės valios. Tai
gi dirbant drąsiai ir aktyviai, išnaudo
jant visas Prezidento institucijos tei
kiamas galimybes galima nuveikti la
bai daug.

„Į laisvę“. Kokį šūkį ir iššūkį ke
liate sau, sutikdama kiekvieną naują 
darbo dieną?

Vilija Blinkevičiūtė. Nuoširdu
mas, nesavanaudiškumas, atjauta 
žmogui - tai kasdienės vertybės, ku
rios mane lydi kiekvieną dieną, be jų 
negalėčiau dirbti. O sau jau daugelį 
metų keliu labai paprastą užduotį - ką 
bedirbtum, privalai padaryti tik labai 
gerai, kaip galima geriausiai. Iki šiolei 
sekėsi.

„Į laisvę“. Ko linkite savo konku
rentams ir laimėtojui, kuris paaiškės 
po birželio dvidešimt septintosios?

Vilija Blinkevičiūtė. Žmoguje 
ypač vertinu atsakomybę - tiek dar
be, tiek asmeniniame gyvenime. Ne
įkainojama vertybė yra padorumas. 
Kalbu ir apie padorumą politikoje. 
Kad ir kas nutiktų, tai, kas yra paža
dėta žmonėms, trūks plyš turi būti pa
daryta. To linkiu visiems savo konku
rentams. Pati iki šiol gyvenime vyk
džiau visus pažadus, kad ir kokias pa
reigas užėmiau. Gal todėl save laikau 
stipria asmenybe, galinčia ne apie 
aukštas materijas kalbėti, o kažką re
aliai pakeisti.

Ir dar - niekada negalima kaišioti 
vieni kitiems pagalių po kojomis, vi
liantis, kad kitas eidamas suklups.

Svarbu turėti gerus įstatymus, 

GINANČIUS ŽMONIŲ TEISES.
Vilija Blinkevičiūtė
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Česlovas Juršėnas:
Jausti gyvenimo pulsą

„Į laisvę“. Taika ir gerovė - šū
kis, su kuriuo Jūs einate Į žmones 
kaip būsimas valstybės vadovas - 
Lietuvos prezidentas. Pakomentuoki
te ir plačiau išskleiskite konkretų šių 
sąvokų turini: kaip jas suvokiate as
meniškai, ko iš Jūsų laukia rinkėjai - 
įvairių socialinių sluoksnių, įvairių pa
žiūrų Lietuvos žmonės.

Česlovas Juršėnas. Kai kalbiesi su 
žmonėmis kad ir tolimame Lietuvos kai
me, gali išgirsti keisčiausių klausimų ta 
prasme, kad, pavyzdžiui, jie labai rim
tai domisi didžiąja politika ir teiraujasi 
mano nuomonės apie mūsų karių da
lyvavimą Irake, apie mano požiūrį į šį 
karą, nes esą europiečiai į jį žiūri ne
vienodai. Taigi mūsų žmonės per ne
priklausomybės metus jau ganėtinai 
politiškai prakuto, jų skirstymas į „eli
tą“ ir „runkelius“ yra netikęs. Tačiau 
klausimai apie užsienio politiką, prezi
dento galias, jo santykius su Vyriau
sybe ir Seimu lieka antrame plane. Pir

miausia žmonėms rūpi jų geresnio gy
venimo viltis. Visokiomis variacijomis 
ir kaime, ir mieste užduodami tokie 
klausimai: kąjūs, kaip prezidentas, pa
darysite, kad būtų didesnės pensijos, 
pašalpos, kad kaimas gautų didesnę 
paramą, kad moksleiviams, studentams 
būtų geresnės mokymosi ir studijų są
lygos ir pan. Sąžiningai stengiuosi pa
aiškinti, ką gali prezidentas pagal Lie
tuvos Respublikos Konstituciją.

Bet mano aiškinimų arba nenori
ma girdėti, arba jie neužkliudo žmonių 
ausų. Žmonės laukia pažadų, ir tai su
prantama, nes dar daugeliui gyveni
mas yra sunkus. Nuo to susitikimuo
se ir pradedu: gyvenimas sunkus, o 
mes, socialdemokratai, rūpinamės vi
suotinės gerovės užtikrinimu. Tą šū
kį jau apie 100 metų skelbia Vakarų 
Europos ir pasaulio socialdemokratai. 
O prezidentas socialines problemas 
spręsti galės tik tiek, kiek jis sutarti
nai dirbs su Seimu, su jo dauguma, 
kokia ji bus po šių metų rugsėjo 19 
dienos rinkimų.

Vyresnioji karta dar daug tikisi iš 
žmogaus, kuris pretenduoja į pačias 
aukščiausias pareigas, žmonės mano, 
kad prezidentas viską gali: sutvarkyti 
miestelio kanalizaciją (nors čia pat yra 
to miestelio seniūnas ir rajono vice
meras), patvarkyti, kad būtų sure
montuotas tiltelis per melioracijos 
griovį ir pan. Ką aš galiu į tokius pra
šymus atsakyti? Tik tai, kad tapęs 
prezidentu vėl važiuosiu per Lietuvą, 
o kadangi turiu gerą atmintį, būtinai 
prisiminsiu ir tą kanalizaciją, ir tą til-
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telį ir pasiteirausiu seniūnų, kaip pa
sisekė tuos reikalus sutvarkyti.

Žmogus dėsto skaudžius savo 
reikalus tam, kuriam, jo nuomone, tu
ri rūpėti visų žmonių reikalai. Atmes
ti šiuos prašymus ir pareikšti, kad tai 
ne prezidento darbas - reikštų at
stumti tuos žmones. Žmogui labai 
svarbu, kad jis gali išsilieti svarbiau
siam valstybės asmeniui, o preziden
tui labai svarbu jausti gyvenimo pul
są. Mėgstu (ne vien per rinkimų kam
paniją) praeiti Gedimino prospektu, 
įsižiūrėti į žmonių veidus, pasikalbėti 
su jaunais ir senais.

Manau, kad prezidentas, būdamas 
socialdemokratinių pažiūrų, turėdamas 
Seimo daugumos palaikymą, gali daug 
padaryti žmonių labui. O jeigu Seimas 
būtų kitokių pažiūrų, reikia mokėti su
tartinai dirbti ir su tokiu Seimu.

Dabar apie taiką. Ji yra supranta
ma dvejopai. Taika pasaulyje - tai pir
masis prezidento rūpestis, numatytas 
Konstitucijoje, suprantamas kaip vals
tybės užsienio politikos linija. Šioje 
srityje galima daug nuveikti. Lietuva, 
tapusi NATO ir ES nare, yra kitos ko
kybės valstybė negu jos artimiausios 
kaimynės. Ji gali vykdyti bendracuro- 
pinę platesnės Europos, arba naujų
jų kaimynų, liniją. Čia mes galim pa
daryti kur kas daugiau už kitus, nes 
turim gerus santykius net su nepato
giais kaimynais. Turiu galvoje Rusi
ją. Mes esam vienintelė naujoji ES 
valstybė, kuri su Rusija yra sudariu
si sienų ir readmisijos sutartis, sure
guliavusi tranzitą į Kaliningradą. Mū

sų Įstojimas į ES privertė Rusiją pri
sitaikyti prie naujų sąlygų. Išspren- 
dėm daugelį klausimų ir su lenkais, 
su kuriais per šimtmečius būta įvai
rių santykių. Turėdami tokį patyrimą, 
manau, galim padėti Europos Sąjun
gai įgyvendinti platesnės Europos, 
arba naujųjų kaimynų, idėją.

Tarkim, kad ir santykiai su Ukrai
na. Labai svarbu, kad ši valstybė in
tegruotųsi į europinę erdvę. Esu Lie- 
tuvos-Ukrainos asamblėjos lietuviško
sios dalies pirmininkas. Pažįstu daugelį 
Ukrainos politinių veikėjų ir manau, 
kad ta kryptimi būtų galima daug nu
veikti. Lenkams tuo požiūriu yra sun
kiau, nes ukrainiečių ir jų tarpusavio 
santykius temdo okupacinės praeities 
šešėliai. Tai buvo laikotarpis, kai ir Lie
tuva kentėjo nuo pilsudskinės Lenki
jos dėl atplėšto Vilniaus krašto. Dabar 
tarp Ukrainos ir Lenkijos pasirašyta 
Deklaracija, tačiau Lietuva šia prasme 
yra pranašesnė, nes jos santykių su 
Ukraina netemdo jokie šešėliai.

Bet taika suprantama ir kita pras
me, - t.y. taika pačioje Lietuvoje. Po 
buvusio prezidento apkaltos Lietuva, 
švelniai tariant, nėra vieninga, o griež
čiau pasakius - ji supriešinta arba su
sipriešinusi. Nesutaria tėvai su vai
kais, giminės su giminėmis, ar apkalta 
buvo teisinga, ar tai tik sąmokslas prieš 
simpatišką, gerą prezidentą, kuris no
rėjo daryti tvarką, ir t.t. Stengiuosi pa
aiškinti, kad tvarkos neįvesi, pradėda
mas nuo paramos savo draugams pri
vatizavimo reikaluose, kad negalima 
padaryti tvarkos, kai prezidentas tam-
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pa priklausomas nuo milijonieriaus ir 
lenkina jo užgaidas. Vieni tai supran
ta, kiti ne. Prezidento reikalas būtų su
artinti abi nesutariančias puses, išaiš
kinti, kad mes turim būti susitelkę ir 
vieningi šiuo istoriniu momentu, kai 
esam NATO ir ES ir kai mums reikia pa
sinaudoti Europos parama, lokiu atve
ju turi būti sutelkti ir protai, ir rankos, 
reikia dirbti petys petin, o prezidentas 
gali būti kaip mediatorius, kaip taikda- 
rys, kuris moka susikalbėti ir su vie
nais, ir su kitais. Manau, kad aš galiu 
tai padaryti, nes turiu savo principines 
pozicijas. Apkaltos istoriją aš laikiau 
Lietuvos nelaime, nedariau iš to šou, 
nesityčiojau iš Pakso ir jo šalininkų, ir 
man vienodai brangūs visi - ir tie, ku
rie mane šiuo klausimu remia, ir tie, ku
rie kritikuoja (viename propaksiniame 
mitinge pažadėjo sudaužyti trečius 
akinius).

Taip aiškinčiau savo šūki taika ir 
gerovė. Vidinė taika yra svarbiau už 
išorinę, nes dėl taikos Europoje dir
ba daug žmonių, o valstybės viduje 
būtent prezidentas turi suvaidinti 
ypatingą vaidmenį suartindamas žmo
nes ir išklausydamas juos.

„Į laisvę“. Rinkiminėje kovoje Jūs 
turite Įveikti keturis konkurentus. Ko
kias jų silpnąsias ir stipriąsias puses 
matote, kaip apibūdintumėte jų elek
torato lūkesčius, ar tie lūkesčiai ati
tinka uždavinius, kuriuos iškėlėte kaip 
devizą - taika ir gerovė?

Česlovas Juršėnas. Aš nenoriu 
jų kritikuoti ir to nedarau per susiti
kimus. Manau, kad turiu atsakyti į 

klausimus ir išklausyti žmones, o ne 
naudotis proga ir savo žiniomis (o tik
rai daug žinau apie kiekvieną savo 
konkurentą), kad juos kritikuočiau. 
Vadovaujuosi principu, kad nereikia 
kaitinti atmosferos. Reikia kalbėti, ką 
tu gali padaryti, ką tu žadi. Ir labai 
svarbu išklausyti žmones.

Visus pretendentus laikau rimtais 
konkurentais. Be abejo, solidžiausias 
iš jų, turintis prezidentinio darbo pa
tirtį, yra Valdas Adamkus. Tačiau turi 
pliusų ir jaunasis P. Auštrcvičius, ir 
abi simpatiškos, protingos damos. 
Žmonėms sakau: rinkitės - arba mo
teris, arba vyrus, ar jaunesnį, ar vy
resnį. Jūsų valia. Konkurentų nedera 
kritikuoti, nes tos kritikos jau užten
ka per RTV laidas ir per spaudą.

Galų gale kas tai yra rinkimai? Pa
žadų dalijimas. Įdomiausia, kad visi 
kandidatai iš esmės kalba tą patį. Jei 
reikėtų kalbėti radikaliai, sakyčiau, 
kad visi yra vos ne socialdemokratai, 
nes visi yra už visuotinę gerovę. 
Skirtumas tik toks, kad du iš jų - 
aiškūs dešinieji, abi damos - centris- 
tės ir aš vienintelis kairysis. Aš dės
tau savo ideologiją, nes esu social
demokratas, o kiti staiga susocialde- 
mokratėja, nes jiems reikia atsižvelgti 
į šiandieninę situaciją.

Susitikimuose gaunu daug rašte
lių, tarp jų ir piktų - apie save, apie 
konkurentus. Piktuosius apie save 
perskaitau garsiai su visais juose 
esančiais epitetais, piktuosius apie 
konkurentus skaitau praleisdamas 
epitetus. Aštriausių, „bjauriausių“
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raštelių autorius apdovanoju karikatū
rų knyga. Bet rašteliai dažniausiai bū
na anoniminiai, kartais salėje nepasi
rodo ir apdovanotieji autoriai. Nepre
mijuoju tų, kurie mane giria.

„Į laisvę“. Kur - mieste ar kaime - 
lengviau bendrauti su žmonėmis?

Česlovas Juršėnas. Vienodai ben
drauju ir su intelektualia auditorija, ir 
su kaimo žmonėmis. Jau sakiau, kad ir 
kaime gali sulaukti labai rimtų klausi
mų, kurie rodo, kad ir ten yra apsiskai
čiusių, analizuojančių, mąstančių žmo
nių. Jei patenki į kolektyvą, kuris ne
blogai dirba ir gerai uždirba, klausimai 
būna ne tokie aštrūs, klausiama apie 
prezidento vaidmenį, bendrus valsty
bės reikalus, Lietuvos ateitį. Tokių su
sitikimų atmosfera daug lengvesnė. 
Bet jei atsiduri turguje ar miestelio aikš
tėje, tuoj tave apspinta žmonės ir pa
teikia daug opių klausimų. Kiekvienas, 
kaip minėjau, dėsto savo bėdas: pen
sijos, pašalpos, kainų kilimas ir t.t.

„Į laisvę“. Ką manote apie politi
nį populizmą, kuris įsigali ne tik Lie
tuvoje ar pokomunistinėse Rytų Eu
ropos valstybėse, bet ir senas demo
kratijos tradicijas turinčiose šalyse? 
Ar tai laikytumėte laiko vėjų padik
tuota mada, ar nepatenkintų savo gy
venimu žmonių kompleksų išraiška?

Česlovas Juršėnas. Tai susiję su 
bendra padėtimi ne tik pokomunisti
nėse valstybėse, bet ir Europoje. Po
pulizmo protrūkis yra kaip atsakas į 
tą situaciją, kurioje atsidūrė Europos 
visuomenė. Tai nauji - globalizacijos, 
terorizmo - iššūkiai. Žmonėms reikia 

gero ir greito atsakymo, kai jiems sun
ku, neramu, kai ištinka porevoliucinė 
situacija kaip mūsų atveju, nes per
ėjimą iš socializmo į kapitalizmą laikau 
revoliuciniu procesu. Žmonės reika
lauja geresnio gyvenimo - iškart. Kai 
kantriai aiškinu, kad to tikrai greitai 
nebus, jie man sako: tai kam tave rink
ti?.. Aš rizikuoju prarasti rinkėjų bal
sus, bet noriu būti sąžiningas. Aiški
nu žmonėms, kad rytoj geresnio gy
venimo nebus, bet jis pagerės po me
tų, po kitų, jei išrinksit mane, nes ta 
kryptimi aš dirbsiu.

Vakarų Europa nori saugumo, įvy
kiai Ispanijoje parodė, kad net dide
lės, išsivysčiusios, kultūringos vals
tybės, skiriančios savo saugumui 
daug pinigų ir žmogiškųjų pajėgų, ne
gali apsisaugoti nuo terorizmo. Ame
rika, pati galingiausia pasaulio vals
tybė, turinti kelias žvalgybas ir kon- 
tržvalgybas, negalėjo numatyti ir už
kirsti kelią baisiai Rugsėjo 11-osios 
tragedijai.

Į Europą plūsta imigrantai iš mu
sulmoniškų šalių, kaitindami vietinių 
gyventojų neigiamas emocijas. Tada 
atsiranda tokie žmonės, kaip J. M. Le 
Penas Prancūzijoje ar J. Heideris Aust
rijoje, kurie sako: mes sutvarkysim, 
mes neleisim, mes išvarysim. Visuome
nėje jie sulaukia pritarimo, už populis
tus balsuoja šimtai tūkstančių ar net 
milijonai.

O pokomunistinėje Rytų Europo
je populizmas susijęs su revoliuciniais 
persitvarkymais (socialinės-ekonomi
nės problemos, sujaukti protai). Juk
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daug žmonių buvo patikėję gražia ko
munizmo idėja. Kas šiandien yra di
džiausias šiuolaikinio kapitalizmo kri
tikas, būdamas vienas autoritetingiau
sių pasaulio žmonių? Jonas Paulius 
II. Jis aštriausiai kritikuoja bjauriąją 
kapitalizmo pusę. Švedijoje, kur jau 
kone šimtą metų valdžią turi socialde
mokratai, sukurtas kapitalizmas su 
žmogišku veidu, vadinamas švediš
kuoju socializmu. Ten yra ir privati 
nuosavybė, ir konkurencija, ir net iš
naudojimas, bet, antra vertus, ten 
valstybė turi dideli vaidmenį, ten stip
ri parama silpnesniam, stiprios prof
sąjungos. Tačiau ir Švediją jau ka
muoja bendraeuropinės problemos - 
imigracija, iš to kylantis visuomenės 
nepasitenkinimas atvykėliais.

Pagrindas populizmui pas mus - 
sunki socialinė-ekonominė padėtis po 
tų revoliucinių persitvarkymų, kurie 
dar nėra pasibaigę. Labiausiai sunku, 
ypač vyresnio amžiaus žmomėms, per
tvarkyti mentalitetą. Populistai tuo 
pasinaudoja, bet jie paprastai ateina 
vienai kadencijai ir išnyksta. Todėl so
lidžios tradicinės partijos turi geriau 
dirbti, mokėti išaiškinti žmonėms rei
kalo esmę, kad rinkėjai neskristų kaip 
drugeliai Į pažadų ugnį, kuri taip ma
loniai traukia. Jie sudega, t.y. nusivi
lia ir vėl ieško naujo „mesijo“.

,4 laisvę“. Ar tai rodo menką mū
sų visuomenės, visų pirma - politikų, 
pilietinę ir politinę brandą? Kiek tuo 
požiūriu pasistūmėta į priekį per 14 
nepriklausomybės metų?

Česlovas Juršėnas. Keturiolikos 
su puse metų neužtenka, kad atsirastų 
brandi pilietinė visuomenė ir politinė 
kultūra. Ir kad visi nusigręžtų nuo po
pulistų. Keturiolika metų istorijos po
žiūriu - tik akimirka. Mentaliteto kaitai 
reikia laiko, bet vaikai, kurie gimė 1990 
metais, jau bus kitokie. Visuomenės 
politinį brendimą gali paspartinti eko
nominės-socialinės padėties gerinimas 
ir tuo pagrindu skatinamas poveikis 
per mokslą, švietimą, kultūrą, per Baž
nyčią, nevyriausybines organizacijas.

„Į laisvę“. Kokius uždavinius pir
miausia keltumėte sau tapęs preziden
tu? Kaip galima atkurti pašlijusi Pre
zidentūros institucijos autoritetą?

Česlovas Juršėnas. Pirmiausia - 
premjero skyrimas ir Vyriausybės su
darymas. Jau inauguracijos dieną pre
zidentas privalo turėti aiškų suprati
mą, kokią Lietuvą jis priima su visais 
pliusais ir minusais. Ir ką toje Lietu
voje jis, kaip prezidentas, pagal kons
titucinius įgaliojimus gali padaryti.

Prezidentūros autoritetą gali atkurti 
prezidentas, kuris laikysis Konstituci
jos ir ją gerbs, kuris bus vienodai tei
singas visiems, visus vienodai bran
gins neskirdamas, kuris yra savos, o 
kuris - svetimos pakraipos. Preziden
tas, kuris dažnai išvažiuos į Lietuvą su
sitikti su rinkėjais, vaikščios miestų ir 
miestelių gatvėmis ir kalbėsis su žmo
nėmis. Reikia būti tarp žmonių, iš tik
rųjų būti žmonių Prezidentu.

Su kandidatais kalbėjosi 
Aldona Žemaitytė 

2004 m. gegužė-birželis
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NATO kasdienybė — 
vykdyti įsipareigojimus 

partneriams ir savo tautai
Pokalbis su Lietuvos 

kariuomenės vadu generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu

„Į laisvę“. Įstojimas į NATO Lie
tuvoje praėjo „Odės džiaugsmui“ gai
da. Tai buvo šventė visų tų - nuo 
aukščiausių politikų iki išmintingų kai
mo žmonių - kurie suprato, ką reiš
kia Lietuvai šis įvykis. Bet džiaugs
mas baigėsi ir prasideda gyvenimo 
kasdienybė. Kas yra NATO kasdieny
bė? Kaip ją gali įprasminti Lietuva?

Jonas Kronkaitis. NATO kasdie
nybė tai yra Vakarų Europos ir trans
atlantinės sąjungos vertybių pripažini
mas ir priėmimas. Ir toks pat rimtas po
žiūris į savo krašto apsaugą nuo įvai
rių grėsmių. Mes, lietuviai, turime la
bai rimtai apgalvoti, ar tikrai norime ap
saugoti ir apginti savo kraštą, kad gy
ventume kaip Vakarų Europa, kad ne- 
pradėtume abejoti ar net kalbėti, esą 
mums nereikia nuo kažko gintis, esą 
mūsų niekas nepuola, mums nereikia 
savos kariuomenės, nes NATO vis 
tiek mus apgintų, ir t.t. Tokios kalbos 
ir toks požiūris yra pavojingas.

Mes turime labai rimtai suvokti, 
kad Lietuva, tapusi NATO nare, įstoja 
į tokią stiprią gynybinę sąjungą, ko
kia ši buvo iki šiol. O jeigu pradėsi
me abejoti ir blaškytis, sakydami, kad 
dabar jau galime sudėti visus savo 
ginklus ir tik džiaugtis gyvenimu, mes 
vėl galime prarasti savo valstybę, 
kaip buvo atsitikę praeityje. NATO 
kasdienybė - tai supratimas, kad
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kiekviena valstybė yra pasiruošusi 
ginti savo kraštą, o reikalui esant pa
dėti ir kitiems kraštams. Taip daro vi
sos kitos NATO šalys. Vadinasi, ir 
mes, nes mūsų šalis yra NATO narė.

„Į laisvę“. Lietuvai tapus NATO 
nare, turbūt didėja pavojus patekti iš
orės žvalgybų, Įvairių specialiųjų tar
nybų dėmesio centran. Tai jau paliu
dijo ir keleto Rusijos šnipų išsiunti
mas iš Baltijos valstybių. Ar numaty
tos kokios nors prevencinės priemo
nės apsisaugoti nuo tokių atvejų?

Jonas Kronkaitis. Lietuvai tapus 
NATO nare tokia grėsmė nei padidė
jo, nei sumažėjo. Gal net šiek tiek su
mažėjo, nes atsirado daugiau galimy
bių bendradarbiauti su kitomis valsty
bėmis apsisaugant nuo tokių atvejų. 
Bet dabar mums pavojus didėja eko
nominiu aspektu, nes svetimos vals
tybės siekia kontroliuoti mūsų šalies 
ekonomiką įvairiais būdais. Ir jei atei
tyje nebūsime budrūs, jei neturėsime 
Įstatymų, apsaugančių ir mūsų ekono
miką, ir kultūrą, jei mūsų Seimą kokiu 
nors būdu užvaldytų stipri kitų vals
tybių ekonomikos magnatų įtaka, tai 
gali prasidėti Lietuvos nepriklausomy
bės irimas iš vidaus. Tapus NATO na
re mūsų budrumas turi padidėti vidaus 
politikoje, įstatymai sugriežtėti, nes di
džiausia mūsų ateities grėsme gali tap
ti svetimų valstybių bandymai kontro
liuoti mūsų ekonomiką.

„Į laisvę“. Ar tai reikštų ekono
minės okupacijos pradžią?

Jonas Kronkaitis. Ekonomiką tvar
ko mūsų parlamentas ir Vyriausybės. 

Gerais įstatymais jie turi užtikrinti, kad 
užsienio jėgos, pasitelkusios didelį fi
nansavimą, neperimtų mūsų valdžios 
kontrolės. Šios tendencijos reiškiasi 
tokiose valstybėse, kurių finansiniai 
ištekliai nedideli, o galimybės apsigin
ti įstatymais yra dar per silpnos. Su
brendusios, ilgaamžių demokratijų 
valstybės, turinčios tinkamus įstaty
mus, tokių pavojų išvengia.

Pavyzdžiui, ar kas nors Lietuvoje 
žino, kam konkrečiai priklauso Lietu
vos spauda? Kas ją valdo? Jei to ne
žino valstybės valdžia ir piliečiai, tai 
šaliai kyla didelis pavojus. Atrodo, 
dar neveikia teisinis mechanizmas, 
kuris padėtų šioje srityje įgyvendinti 
viešumą. Vakarų demokratijos valsty
bėse yra įstatymai, draudžiantys įvai
rių krašto rinkimų finansavimą iš už
sienio. Stambios ir įtakingos bendro
vės turi viešai paskelbti asmenis, ku
rie valdo jų kontrolinius paketus. 
Tvirtos demokratijos šalys nuo tokių 
vidaus grėsmių apsisaugo nedvipras
miškais ir griežtais įstatymais bei in
formacijos skaidrumu.

„Į laisvę“. Iš tikrųjų mes kai ku
riose srityse ir situacijose esam tarsi 
akli kačiukai. Sakykim, kas valdo tokį 
bulvarinį laikraštį kaip „Vakaro žinios“ 
arba skandalingąjį „Laisvą nepriklau
somą laikraštį“. Juk juos išlaikyti rei
kia didelių pinigų. Niekas nedrįsta su 
jais bylinėtis, visi jų tarsi bijo. O po
nas V. Tomkus, kuriam gresia teismi
nis tyrimas, nuo jo pasislepia baloti- 
ruodamasis į prezidentus. Taigi mūsų 
valstybėje vyksta visai nejuokingi da-
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lykai. Tačiau tai kita tema, o mums rū
pi kariuomenės reikalai.

Vėl noriu grįžti prie grėsmių na
cionaliniam saugumui. Kiek mūsų 
valstybės saugumas gali būti susie
tas su karininkijos moralumu, su to
mis karininkų moralinėmis savybėmis, 
kurios neleistų išduoti, parduoti, pa
meluoti ir pan.?

Jonas Kronkaitis. Manau, kad mū
sų karininkijos moralumas santykinai 
yra gana aukštas. Karininkai ateina iš 
mūsų visuomenės, kurioje moralinės 
vertybės dar tik skinasi kelią j pripaži
nimą. Kaip kariuomenės vadas visus 
karius vertinu pagal jų profesinį išpru
simą ir tinkamą pareigų atlikimą.

„Į laisvę“. O kaip Lietuva, kaip 
NATO valstybė, prisidės prie teroriz
mo pavojų mažinimo? Tikriausiai tu
rėdama tokį statusą ji dažniau paklius 
į teroristų akiratį negu nebūdama 
NATO nare. Visuomenėje dėl to jau 
esama skeptikų ir nuogąstavimų.

Jonas Kronkaitis. Reikia žiūrėti, 
iš kur tos grėsmės kyla ir kaip jos ri
tasi per pasaulį. Tarkim, nebūtume 
NATO nare, bet ar tada nebūtų kitų 
grėsmių, kurios yra ne mažiau pavo
jingos už terorizmą? Nuo terorizmo 
greitai nebus apsaugota jokia pasau
lio valstybė. Mūsų apsisprendimas 
tapti visos Europos gynybos sudė
tine dalimi Lietuvai yra daug naudin
gesnis negu įsivaizdavimas, kad te
rorizmas aplenktų Lietuvą kaip neut
ralią valstybę. Ar bolševikinė Lietu
vos okupacija nebuvo viena iš tero
rizmo formų? Kas gali pasakyti, ko

kia nauja terorizmo banga pakils po 
islamiškojo fundamentalizmo?

„Į laisvę“. Taigi šiuo atveju reikia 
tik sveikinti mūsų politikus, t. y. vi
sas didžiąsias politines partijas, kad 
jos visada laikėsi nacionalinio susita
rimo žiūrėti viena kryptimi - į euroat- 
lantinę sąjungą. Ar prireiks daug lai
ko, kad Lietuva susilygintų su sen
buvėmis NATO valstybėmis žmonių 
intelektualumu ir patyrimu, ginkluotės 
modernumu ir technologijų naujumu?

Jonas Kronkaitis. Ne, neprireiks 
daug laiko. Nei karininkų pasirengi
mas, nei ginkluotė nesudarys daug 
rūpesčių. Ginklų įsigysime, tik tam 
reikia pinigų. Kažkodėl niekas dabar 
nepastebi, kad mūsų ekonomika pra
dėjo gerėti, kai tik buvom pakviesti į 
NATO, kad ėmė augti bendras vidaus 
produktas. Gaila, kad to niekas iki šiol 
neakcentuoja. Kitas faktorius, kuris 
padeda augti mūsų ekonomikai, yra 
narystė Europos Sąjungoje. Tai stip
riai pajus žemės ūkis. Taigi ekonomi
ka sparčiai auga.

Lietuvos Vyriausybė įsipareigojo 
skirti krašto apsaugai du procentus 
nuo BVP. Iki šiol nė karto negavome 
visų krašto apsaugai numatytų lėšų. 
Nemaža dalis skiriama pasienio polici
jai, kitoms institucijoms. Beje, mūsų pa
sienis tampa ES pasieniu, taigi nema
žai lėšų į pasienio biudžetą ateis iš ES. 
Jei krašto apsauga gautų visus politi
kų žadėtus finansus, ji galėtų sparčiai 
atnaujinti ginkluotę, įsisavinti naujau
sias technologijas. Pastaruoju metu 
NATO vadovybė gana atvirai mus kri-
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ūkuoja, kad negauname tų dviejų pro
centų. Tokią pastabą net mūsų prezi
dentui išsakė NATO generalinis sek
retorius, pavasarį viešėdamas Lietu
voje. Jis pabrėžė, kad reikia laikytis pa
žado ir pinigų, skirtų krašto apsaugai, 
neskirti kitoms institucijoms.

„Į laisvę“. Tamsta generole, o ką 
pasakytumėte apie mūsų karininkų 
patikimumą? Būkime atviri, dalis jų at
ėjo iš sovietinės karybos, persiėmę 
sovietiniu patyrimu ir žiniomis. Ar ka
rininkai išvengia politikavimo?

Jonas Kronkaitis. Pradėsiu nuo 
antro klausimo. Jie išvengia politika-

1 vimo, bet neišvengia būti politizuoti. 
Aukštoji politinė valdžia nekreipia dė
mesio, kad kariuomenė neturi būti po
litizuojama. Karininko karjera turi pri
klausyti nuo kariuomenės, o ne nuo 
politikų. O Lietuvos karininkų karjera 
šiandien daugeliu atvejų dar priklau
so nuo politikų.

An
ta

no
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tra
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ko
 nu

ot
ra

uk
a

Rūta ir Jonas Kronkaičiai Turniškėse

Į pirmąjį klausimą man atsakyti 
lengviau: šioje srityje Lietuvos laukia 
šviesi ateitis. Neseniai Vilniuje lankė
si du generolai iš Švedijos. Jie kalbė
josi su trimis mūsų kariūnais. Po to 
pokalbio švedų generolai man pasa
kė, kad nieko geresnio nebuvo suti
kę, kaip mūsų kariūnai. Generolus nu
stebino trijų mūsų leitenantų (jie jau 
baigia Karo akademiją) intelektas, ko
vingumas, entuziazmas. Jei mūsų 
valstybėje būtų tokie pareigūnai, ko
kie yra mūsų karininkai, Lietuvos at
eitis tikrai būtų gera. Jei mūsų biuro
kratinis aparatas turėtų tokias struk
tūras kaip mūsų karininkija, lietuviai 
gyventų geriau už kitus.

„Į laisvę“. Ir paskutinis klausimas. 
Kokie Jūsų ateities planai?

Jonas Kronkaitis. Liepos mėnesį 
baigiu savo kadenciją kaip karo va
das. Konkrečių planų neturiu. Aišku, 
paimsiu atostogas, kad susitvarky
čiau savo begriūvantį namą Ameriko
je, kitus asmeninius reikalus. Po to 
dar nežinau, ką veiksiu.

„Į laisvę“. Bet ar neapleisi! Lie
tuvos?

Jonas Kronkaitis. Niekad nebu
vau jos apleidęs, neapleisiu ir toliau.

„Į laisvę" linki generolui J. Kron- 
kaičiui ir jo žmonai Rūtai kuo geriau
sios sėkmės, o dėkinga Lietuva į sa
vo istoriją įrašys jo nuopelnus ku
riant Lietuvos kariuomenę ir teisin
gais sprendimais pagreitinus mūsą 
krašto įsijungimą į euroatlantines 
struktūras.
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Mūsų politinio elito 
ypatumai

Genovaitė Paulikaitė

Teatleidžia rusų režisierius A. Va
siljevas, kurio filmo idėja pasinaudo
siu kalbėdama apie Lietuvos naciona
linį politinį elitą, susiformavusį per ke
turiolika Nepriklausomybės metų. Sa
kau - susiformavusį, ir abejoju. Dievai 
žino, kiek tas elitas susiformavo. Gal 
tiksliau būtų pasakius, kad grupelė 
žmonių Prezidentūroje, Seime, Vyriau
sybėje ar kitur, tapę atsakingais parei
gūnais, nusprendė, jog jie jau yra Lie
tuvos elitas. Tokį jų nusiteikimą, tiesą 
pasakius, ir mes, žurnalistai, pakaitino
me. Ir tebekaitiname lenktyniaudami, 
kuris pirmiau ir vaizdžiau aprašys ar
ba parodys per televiziją ponias, ko
kiame nors labdaros baliuje dėvinčias 
tūkstančius kainuojančius drabužius, 
papasakos apie prašmatniai įrengtus 
pareigūnų namus ir aptars kokias nors 
pikantiškas vadinamojo elito gyveni
mo detales. Žiniasklaidai jau tapo ne
svarbu žmogaus išsilavinimas, suge
bėjimai, nuveikti darbai, moralumas ir 
kitos vertybės, kurios anksčiau kiek
vieną priversdavo prieš intelektualų 
žmogų pagarbiai nukelti kepurę ir tar
ti: štai mūsų elitas.

Kai 1988 metų birželio pradžioje 
Lietuva pamatė Atgimimo Sąjūdžio ini
ciatyvinės grupės atstovus ir išgirdo 
jų žodžius, niekas negalėjo paneigti, 
kad susirinko Lietuvos inteligentų žie
das. Tai buvo gerai žinomi žmonės: ra
šytojai, mokslininkai, teisininkai, eko
nomistai. Net neabejojome, kad tai da
lis Lietuvos elito. Vienų knygas iki tol 
gaudyte gaudydavome, į kitų spektak
lius norėdami pakliūti po kelias valan
das eilėje stovėdavome, apie trečius 
žinojome iš negausių sovietmečiu lei
džiamų laikraščių ir žurnalų. Kaip mes 
beįvardintume ano meto visiems žino
mų ir visų gerbiamų žmonių kilmę - ar 
jie buvo kilę nuo žagrės, ar pakilę nuo 
rašomojo stalo - elitas tuomet buvo. 
Su savo vertybėmis, morale ir savo 
padėtimi visuomenėje.

Tiesa, sovietmečiu ir kitokio tipo 
elitas buvo susiformavęs. Tai partinė 
nomenklatūra, kurios kilmė irgi ne po
litikų kartomis matuojama. Metus kitus 
Atgimimo pradžioje ramiai savo kėdė
se pratūnoję, jie gana greitai atsikvo
šėjo ir pradėjo įrodinėti, kad jie, tik jie, 
yra pasiruošę ir moka valdyti valsty-
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bę. Netrukus dalį Sąjūdžio šviesulių 
pakeitė iki tol Lietuvai mažai ar net vi
sai nepažįstami asmenys, būtomis ir 
nebūtomis nuodėmėmis ėmęsi pliekti 
pirmuosius signatarus. Už tų asmenų, 
staiga praturtėjusių, neretai slypėjo 
partinės nomenklatūros elitas. Per „ke
turkampius skustagalvius“ berniukus, 
kurių, tiesa, nemaža dalis savo trumpą 
gyvenimo kelią ne savo valia užbaigė, 
į partinio elito ir jiems prijaučiančių as
menų rankas buvo perimamas Lietu
vos turtas. Dar daugelio žmonių atmin
tyje gyva kai kurių Lietuvos milijonie
rių praeitis. Dalis tų milijonierių jau il
sisi kapuose, kaip vilkiškų, grobuoniš
kų veiksmų baigiamasis akordas. Kuo 
glaudesnis darėsi turtą besidalijančių 
žmonių žiedas, tuo labiau didėjo ko
rupcija, tuo daugiau eilinių Lietuvos 
piliečių atsidūrė ties skurdo riba. Pa
radoksas, tačiau žmonės vis labiau 
ėmė gręžiotis į praeitį, į tuos, kurie so
vietmečiu, sėdėdami aukštuose po
stuose, ir išklausydavo, ir paguosda
vo, o reikalui esant ir skriaudėją pabar
davo. Į buvusias pozicijas sugrįžo ne
maža dalis buvusių kompartijos nomen
klatūrininkų, tautai aiškiai duodami su
prasti, kad jie buvo ir yra politinis Lie
tuvos elitas.

O ir naujieji politikai, jau Sąjūdžio 
pagimdyti, greitai pasijuto nepakeičia
mu elitu.

Rinkėjus viliodami populistiniais 
pažadais, deklaruodami atsidavusį 
valstybinį požiūrį, jie lyg ir pamiršta, 
kad valstybė - tai ne tik jie, bet ir 

kiekvienas žmogus, jo saugumas, jo 
gerovė. Nenuostabu, kad toks „vals
tybinis“ požiūris sudarė puikią dirvą 
dar didesniems pranašams rastis. Ir 
radosi... Prasidėjo populistų varžy
bos, kas daugiau pažadės, kad darbo 
žmonės gyvens geriau, kad paties 
darbo bus mažiau, o kepti karveliai 
mums kone į burną suskris. Tik rei
kia kantriai palaukti šimtą ar tūkstan
tį dienų, - kaip šiandien žada begims- 
tantis naujas populistas.

Juk praėjusio prezidentinio skan
dalo priežastis toli gražu buvo ne vien 
Rolando Pakso asmenybė. Aišku, bu
vo žmogus netinkamas politiniam eli
tui. Kodėl? Palikime tai istorijai. Aišku 
viena, kad nemaža tautos dalis, balsuo
dama už R. Paksą, balsavo prieš esa
mą politinį elitą, kuriuo nusivylė, nes 
matė, kaip paskui jį ant elito pakylos 
„kopė“ brangūs, puošnūs kostiumai, 
prabangūs limuzinai, dygstantys rū
mai, dykaduonių kelionės už dyką po 
pasaulį ir gana ribotas šio „elito“ inte
lektualumas, moralumas. Nekalbėkim 
apie V. Šustauską ar J. Veselką. Tai iš
eina už kritikos ribų. Kalbėkim apie ei
linius parlamentarus.

Galų gale R. Pakso išrinkimas pre
zidentu nebuvo pirmasis ir vieninte
lis rinkėjų protestas prieš esamus 
įstatymus ir esamą tvarką. Toks pat 
protestas prieš politinį elitą buvo ir 
tai, kad kauniečiai Seimo mandatą su
teikė Vytautui Šustauskui.

Per drąsu būtų teigti, kad šie fak
tai jau paskutiniai...
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Juo labiau kad visas R. Pakso ap
kaltos procesas vyko pagal politinio 
elito, kuriuo nemaža tautos dalis yra 
nusivylusi, nustatytą tvarką. Tai iš tik
rųjų buvo demokratijos laimėjimas 
prieš savivalę, pademonstravimas pa
sauliui, kad viešumas ir demokratija 
gali labai daug. Bet ar tai ką nors įro
dė politiniu elitu nusivylusiam rinkė
jui, kuris ant Tauro kalno Vilniuje, reikš
damas ištikimybę Paksui, bučiavo jo 
portretėlius kaip šventą paveikslėlį. Ši
toks fetišizmas rodo gana baugius psi
chologinius lūžius mūsų visuomenės 
sąmonėje, ir juo turėtų domėtis psi
chologai. Niekas neneigia, kad R. Pa- 
ksas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, 
tačiau nemažai Lietuvos žmonių daliai 
liko mįslė, kodėl mušamas buvo tik vie
nas, o panašius prasižengimus anks
čiau padariusieji liko nenubausti. Ne
įvykęs teisingumas šaukiasi keršto, o 
tai jau silpnina valstybę iš vidaus ir 
trukdo bręsti pilietinei visuomenei. Dar 
sykį kartoju, kad paradoksalu, jog R. 
Paksas tapo ne politinio elito (o į tokį 
pretenduoja užsisakydamas pusės mi
lijono litų vertės baldus savo reziden
cijai Turniškėse), bet skurstančiosios 
Lietuvos dalies atstovu. Ir kai žiniask- 
laida tyčiojosi iš R. Pakso, buvusio ne
vykusio prezidento, ji tyčiojosi ir iš jį 
palaikančiųjų. O kažkurio šmaikštuolio 
paleista „runkelio“ etiketė lipte prilipo 
prie gana plataus žmonių rato.

Žinoma, įstatymo atgaline tvarka 
nepritaikysi, bet juk moralu būtų bu
vę, jei per apkaltos procesą ankstes

ni prezidentai būtų paaiškinę, kodėl 
jie suteikė pilietybę kai kuriems asme
nims, o parlamentarai prisipažinę, 
koks santykis yra tarp jų ir jų rėmė
jų, kokias įstatymų pataisas teko ini
cijuoti, norint rėmėjams atsilyginti. Ne 
vardan bausmės, vardan moralumo tai 
vertėjo padaryti. Tuomet gal ir Rolan
das Paksas dalies tautos akyse būtų 
praradęs aukos ir kankinio aureolę? 
Tačiau be retorinio kvietimo apsiva
lyti politinis elitas svarbesniems 
žingsniams nesiryžo.

Negana to, pasibaigus apkaltos 
procesui ir pašalinus R. Paksą iš pa
reigų, buvo griebiamasi įvairiausių 
gudrybių, norint sutrukdyti jam dar 
kartą kandidatuoti. Kodėl? Bijomasi, 
kad tautos dauguma vėl pasirinks R. 
Paksą? Jeigu taip, gal ne viskas ge
rai mūsų tradicinio politinio elito po
litikoje?.. Juo labiau kad prasidėjus 
rinkimų kampanijai paaiškėjo, jog mū
sų politinis elitas tautai ne kažin ką 
ir galėjo pasiūlyti. Saugodamas savo 
statusą jis taip susiaurino išrinktųjų 
ratą, kad, be Valdo Adamkaus, Algir
do Mykolo Brazausko, Artūro Pau
lausko ir Rolando Pakso, Lietuvoje 
tarsi nebeliko žinomų autoritetingų, 
kompetentingų žmonių.

O gal mums trukdo didžiausias na
cionalinio politinio elito (o ir šiaip mū
sų piliečių) ypatumas: ne ugdyti, bet 
smukdyti tuos, kurie kėsinasi į jau 
nusistovėjusio išrinktųjų rato statusą, 
taikant dvigubus standartus. Vieni 
reikalavimai politiniam elitui, kiti - be-
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siropščiantiems Į politines aukštumas. 
Kažkodėl vienų milijonai leidžia imti 
startą Į valdžios aukštumas, o kiti ne
gali išsikepurnėti iš policijai žinomų 
neskaidrių elementų terpės, nors abie
jų grupių kapitalo prigimtis ir gyve
nimo būdas gana panašūs.

To padarinys - tuščias blizgesys, 
sklindantis iš televizijos laidų, spau

dos puslapių, dar tuštesni politikų pa
žadai ir vis labiau nusivilianti tauta, 
laukianti naujo „mesijo“. Net neįtikėti
na, kad į rankas paėmęs žurnalą ar 
laikraštį pirmame plane išvysi informa
ciją apie svarbų mokslininko atradimą 
ar rašytojo išleistą naują knygą. Ne
bent tai būtų „Durnių laivas“ ar nesi
baigianti brendžio ir kavos istorija...

Redakcijos prierašas. Kai šis tekstas pasirodys žurnalo puslapiuose, jau 
turėsime naują prezidentą. Bet talentingos ir veiklios žurnalistės G. Pauli- 
kaitės mintys ir tada nebus pasenusios, nes politinio elito reikalai ir prob
lemos su rinkimais nesibaigia. Tai ne vieno mėnesio ar ne vieną metą ugdy
mo ir saviugdos dalykai. Manome, kad tai edukacinė Lietuvos problema, ku
rios turėtą neišleisti iš akią ir mūsą pedagogai, gyvenimui ruošiantys nau
jus politikus, kurie kada nors pretenduos į naująjį elitą.
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Trylika Lietuvos 
atstovų Briuselyje

Petras Auštrevičiiis

Mes kol kas per mažai aiškiname 
žmonėms, kas yra tas Europos Parla
mentas, kokios jo funkcijos ir galios, 
kuo ši institucija skiriasi nuo, tarkim, 
Lietuvos parlamento ir ko eilinis Lie
tuvos valstybės pilietis gali tikėtis iš 
savo apygardoje ar apylinkėje išrink
to europarlamentaro.

Pati Europos Sąjungos esmė yra 
valstybių sąjunga su savo instituci
jomis, kurios atspindi nacionalinių 
valstybių valdymo struktūrą. Europos 
Parlamentas jungia visų valstybių at
stovus, todėl jis negali atstovauti tik 
kurios nors vienos valstybės intere
sams. Kadangi jis sudarytas Europos 
politinių partijų principu, visi europar- 
lamentarai jungiasi Į didžiąsias parti
nes frakcijas: socialistų, atstovaujan
čią kairiesiems parlamentarams, Euro
pos liaudies partijos frakciją, atsto
vaujančią dešiniosios pakraipos at
stovams, taip pat liberalus ir t.t. Ma
žesnės frakcijos sudarytos šiek tiek 
kitokiu principu.

Taigi Europos Parlamentas yra vi
sose Europos valstybėse rinkėjams 
atstovaujanti institucija, kurioje pri

imama dauguma teisės aktų, galiojan
čių visoje Europoje. Siekiant sukurti 
Europos Konstituciją numatoma dar 
labiau išplėsti Europos Parlamento 
galias. Bus daugiau demokratijos, vie
šumo, piliečiai galės tiesiogiai daly
vauti valdžių veikloje. Lietuvoje rink
dami savo atstovus į Europarlamen
tą, turėsime galimybę su jais tiesiogiai 
kontaktuoti, išsakyti jiems savo nuo
monę. Lietuvos žmonės tegul nema
no, kad mūsų atstovai Briuselyje bus 
beveidžiai ar ištirps kitų europarla- 
mentarų jūroje. Lietuvos interesai bus 
svarstomi visos Europos Sąjungos 
interesų kontekste. Lietuvos atstovai 
čia ieškos geriausių sprendimų ir ge
riausių variantų, kad atstovautų savo 
rinkėjų lūkesčiams ir drauge matytų 
vieningos Europos politinį kontekstą. 
Savo nacionalinius interesus teks de
rinti su Europos Sąjungos interesais, 
savo politinę orientaciją - su priklau
symu vienai ar kitai didesnei politinei 
frakcijai. Nacionaliniai atstovai Euro
parlamentu! suteiks daug savitumo, 
net savotiško unikalumo. Kompromi
sų paieškos užims nemaža laiko, nes
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atstovai bus gana marga publika. Įsi
vaizduokim, kokiu spalvingumu sužė
rės Europarlamente apie trisdešimties 
nacionalinių kalbų margumynas. Ne
bus užmirštos ir tarmės ar patarmės, 
jų tikrai neatsisakys kai kurie nacio
naliniai europarlamentarai.

Europos Parlamentas mums, pirmą 
kartą į jį renkantiems savo atstovus, 
yra dar menkai pažįstamas. Tad mū
sų atstovams linkiu neprarasti ryšio 
su savo rinkėjais Lietuvoje. Be abe
jo, tai nebus lengva, nes didesnę dar
bo laiko dali jie turės praleisti Briu
selyje ar Strasbūre, o su rinkėjais ga
lės susitikti tik savaitgaliais. Bet tas 
nuolatinis ryšys - stiprioji jų pusė. 
Reikia suprasti, kad buvimas europar- 
lamentaru nėra tik galimybė gražiai at
rodyti gražių žmonių būryje, kaip da
bar kai kas įsivaizduoja. Tai bus ali
nantis darbas, laikas, praleistas lėktu
vuose, skubant su lagaminu iš vienos 
vietos į kitą. Bepigu Vokietijos ar 
Prancūzijos parlamentarams Briuselį 
pasiekti automobiliu per valandą, bet 
varginanti kelionė lėktuvu apie tris 
valandas laukia tų, kurių valstybės 
geografiniu požiūriu yra gerokai nu
tolusios nuo Europos sostinės. Ži- 
niasklaidos jūroje jie taip pat turės ne
pasimesti, jiems reikės stiprių vidinių 
orientyrų.

Pirmieji metai Europos Parlamente 
mums bus pažinimo metai, patyrimo 
kaupimas. Bet nereikia manyti, kad ma
ža valstybė turės mažiau originalių pa
siūlymų ar idėjų. Atvirkščiai! Mums 

nereikia bijoti išsakyti savo nuomonę. 
Lietuvos situacija Europos Parlamen
te atstovavimo prasme yra geresnė ne
gu, tarkim, Bulgarijos ar Rumunijos, 
nes turėsim ne 12, kaip numatyta pa
gal Nicos susitarimus, o 13 parlamen
tarų (pagal gyventojų skaičių atitinka
moje teritorijoje). Skaičiuojant atstova
vimą vienam žmogui, mums tenka di
desnis rinkėjų skaičius negu Vokietijo
je. Palyginkim: vienas Lietuvos parla
mentaras atstovaus daugiau kaip 200 
tūkstančių žmonių, o Vokietijos - ati
tinkamai 700-800 rinkėjų.

Ko gali tikėtis 
mūsų piliečiai

Įvairios politikos sritys, tarp jų 
ekonominė-socialinė, ypač žemės ūkio 
politika, kurioje Europos Sąjungos žo
dis ypač svarbus, Lietuvą kreips au
gančia kreive. Sunku bus rasti gyve
nimo sritį, kurioje nejaustume ES įta
kos. Politikos formavimas demokra
tinėse visuomenėse yra susijęs su 
viešąja nuomone ir tarnavimu žmogui. 
Pasauliniame politikos kontekste jau 
būsim ne kieno nors sudėtinė dalis, 
o savarankiškas vienetas. Net santy
kiuose su Rusija būsime Europos Są
junga, o ne posovietinė, nuo imperi
jos ekonomiškai ir moraliai negalinti 
atsiplėšti valstybėlė. Europos Sąjun
ga ir NVS yra dvi skirtingos erdvės, 
kurios turi surasti bendradarbiavimo 
formulę, vykdyti praktinius projektus.
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Lietuvos vaidmuo tame bendradarbia
vime darosi ypatingas. Europos Są
jungos žmonės gali kelti pačius prak
tiškiausius klausimus, pavyzdžiui, dėl 
žmogaus teisių viename ar kitame 
krašte. Juk gyvename globalėjančiame 
pasaulyje, o jo saugumas dažnai su
sijęs su vietos įvykiais.

Įvairių valstybių piliečius dažniau
siai jaudina ūkinė veikla. Pavyzdžiui, 
Europos Parlamentas pasiūlo keisti 
žemės ūkio politiką ir mažiau remti 
pieno gamybą, o labiau skatinti linų 
auginimą. Ar tai tiks kiekvienai vals
tybei? Kaip į tai reaguos Lietuva? Iš 
tokių mažų epizodų susidėlioja Euro
pos žemės ūkio ekonomikos vaizdas. 
Patys smulkiausi, buitiškiausi klausi
mai taip pat bus diskutuojami be iš
ankstinio nusiteikimo. Ir kuo aukštes
nė institucija, tuo labiau ji suvokia 
bendrąsias kryptis, nustato bendrą 
palankią politiką. Nacionalinių valsty
bių parlamentams žmonės pateiks 
konkrečius klausimus ir lauks konkre
čių atsakymų. O šie savo ruožtu gaus 
Europos Komisijos ar kitų institucijų 
patikinimą apie procesų judėjimą tei
giama, žmonėms norima linkme.

Nacionaliniai parlamentai su Euro
parlamentu bendradarbiaus subsidia- 
rumo principu. Jei atitinkamą sprendi
mą gali priimti žemesnė institucija, tai 
ji ir turi tai padaryti, neužtvindydama 
aukštesnės institucijos tokiais reika
lais, kurie gali būti išsprendžiami vie
toje. Toks susitarimas įtvirtintas Eu
ropos Konstitucijos projekte. Konsul- 

tavimosi ir bendradarbiavimo bus 
daugiau, nes ir nacionaliniai parla
mentai bus atsakingi už visus daly
kus. Jie yra tautos balsas, kuris turi 
skambėti labai garsiai.

Gali taip atsitikti, kad koks nors 
sprendimas, kurį priims nacionalinis 
parlamentas, kai kurių tautos atstovų 
nebus priimtas ir galės būti apskųs
tas Briuseliui. Stojimo į Europos Są
jungą sutartyje numatyta, kad Euro
pos teisė turi viršenybę prieš nacio
nalinę teisę, tad konflikto atveju žmo
nėms atsiveria papildomi keliai ape
liuoti į Europos teisės aktus.

Bus sukurta Europos kontrolie
riaus (ombudsmeno) institucija, teis
mai, į kuriuos galės kreiptis daug pi- 
liečių.Taigi ryšium su naryste atsivers 
papildomų kanalų žmonėms ginti sa
vo teises. Bet turėsim gerai pagalvo
ti, ar apsimokės sąmoningai kurti iš
ankstinius konfliktus, dėl kurių vals
tybė gali finansiškai nukentėti.

Europa į savo Parlamentą sukvie
čia įvairių politinių pakraipų atsto
vus - nuo socialistų iki radikalių de
šiniųjų, kurie mano, kad ES yra blo
gybė. Taip pasireiškia jos demokratija 
ir tolerancija kitaip manantiems. Kai 
kas baiminasi, kad į Europarlamentą 
gali pakliūti buvusių sovietinių rep
resinių struktūrų ar radikaliai nacio
nalistiškai nusiteikusių elementų at
stovai. Manau, kad žmonės, ty. rin
kėjai, patys atsirinks, ką siūlyti savo 
atstovais. Tai jau priklauso moralės 
sričiai.
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Toma Birmontienė: 
kiekvienas turėtų atsakyti 

už save
- Gerbiama Profesore, regėdami 

Jūsų mielą veidą televizijos ekranuo
se daugelis žiūrovų Jus pamilo taip, 
kad kai kas net siūlė kandidatuoti į 
prezidentus. Mūsų žurnalo skaityto
jai Jus vertina kaip konstitucinės tei
sės specialistę, Teisės universiteto 
Konstitucinės teisės katedros vedėją. 
Retos (o gal pirmosios) Europos vals
tybių valdymo istorijoje mūsų buvu
sio prezidento apkaltos metu Jūsų 
profesionalios pagalbos prireikė ne 
vienam žurnalistui, politikui ar net 
teisininkui. Priminkite mums apie 
konstitucinę teisę apskritai - jos is
toriją Lietuvoje, jos dabartinę situa
ciją, pakalbėkite apie jos viršenybę 
lyginant su kitomis teisės sritimis.

- Lietuvoje Konstitucijos svarba 
yra labai didelė, nes Lietuvos-Lenki
jos valstybė turėjo pirmąją Europoje 
oficialią Konstituciją, patvirtintą 1791 
metais. Dėl istorinių aplinkybių šio 
svarbaus dokumento gyvenimas buvo 
labai trumpas. Tačiau ir Lietuvos Sta
tutai (1529,1566 ir 1588 m.) turėjo kon
stitucinės teisės normas. Taigi istori

nis konstitucinės teisės paveldas, skir
tingai nuo daugelio net išsivysčiusių 
Vakarų Europos valstybių, yra senas, 
pradėtas valstybėje puoselėti gana 
anksti. Daug konstitucinės teisės nor
mų tvarkė ne tik valstybės gyvenimą 
(karaliaus ir didžiojo kunigaikščio ga
lios, kunigaikščių žemės ir pan.), bet ir 
žmogaus teises. Statutuose būta daug
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pažangių nuostatų, nes tuometinės 
mūsų valstybės teisėje atsispindėjo 
konstitucinės teisės normos, renesan
so epochos idealai. Džiugu, kad Pirma
sis Lietuvos Statutas pagaliau yra pro
fesionaliai išverstas i anglų kalbą ir 
nuo šiol plačiau atsispindi teisės isto
rijos studijose. Būtų gerai, kad savo 
teisinį palikimą, savo tradicijas mes pa
tys labiau propaguotume.

Prieškario (1918-1940) Lietuva tu
rėjo nemažai Konstitucijų: 1922 m., 
1928 m. ir 1938 m. 1922 m. Konstitu
cija buvo priimta Steigiamajame Sei
me ir skirta demokratinei valstybei at
kurti. Gaila, kad daug jos normų pa
naikino 1928 m., o vėliau ir 1938 m. 
Konstitucijos, kurių atsiradimą lėmė 
1926 m. įvykęs valstybės perversmas. 
Vertinant konstitucinės teisės, valsty
bės valdžių sanklodos požiūriu 1938 
m. Konstitucija nebuvo pažangus do
kumentas, joje buvo ypač išplėstos 
prezidento galios. Dėl susiklosčiusios 
teisinės-politinės situacijos 1990 me
tais atkūrėme ne 1922 m. Konstituci
ją, pagal kurią prezidentą renka Sei
mas. Latviai išvengė Konstitucijos 
kaitų ir jie dabar turi atkurtą 1922 m. 
Konstituciją, nurodančią į klasikinę 
parlamentinę Respubliką.

Konstitucijos ir jų raida kito. Po 
Antrojo pasaulinio karo Europoje pa
sikeitė požiūris į Konstituciją. Galuti
nai apsispręsta, kad konstitucinių nor
mų viršenybė kitoms teisės normoms 
privalo turėti apsaugą. Taip buvo iš
plėtota Konstitucinio Teismo idėja, ku

ri pasklido Vakarų Europoje. Tai buvo 
svarbu, ypač Vokietijai, kurioje net na
cių laikais sugebėta išsaugoti puikią 
Veimaro Respublikos Konstituciją (be
je, jos idėjos atsispindėjo 1922 m. Lie
tuvos Konstitucijoje). Pokarinė Euro
pos visuomenė ir teisės mokslas su
prato, kad Konstitucija nėra vien gra
žių tezių rinkinys, kad ji yra gyvas tei
sės instrumentas, idealioji teisės nor
ma. JAV Aukščiausiojo Teismo prece
dentų dėka jau daug anksčiau buvo 
laikomasi nuostatos, kad Konstitucija 
yra tiesiogiai taikomas aktas, kad ne
gali būti taikomi įstatymai, prieštarau
jantys Konstitucijai. Galėtume sakyti, 
kad Konstitucinio Teismo funkciją 
Amerikoje vykdė ir vykdo Aukščiau
siasis Teismas. Taigi europinė ir ame
rikietiškoji konstitucinės kontrolės sis
temos, kad ir būdamos skirtingos, at
lieka tą pačią - svarbiausią - Konsti
tucijos apsaugos funkciją.

-Ar yra pakankamai kvalifikuo
tų specialistų, kurie galėtų nagrinėti 
Konstitucijoje nenumatytus atvejus ir 
mokėtų juos tinkamai teisiškai išnag
rinėti, padalyti teisinius sprendimus?

- Dabar jau taip. Bet to nebūtų 
galima pasakyti apie tą metą, kai bu
vo rengiama dabartinė mūsų Konsti
tucija. Mes buvom išstumti iš euro
pinės teisės pusei amžiaus, mums bu
vo beveik nepažįstamos vieno žy
miausių Lietuvos teisininkų prof. 
M. Riomerio, prieškario Lietuvos kon
stitucinės teisės mokslo pradininko, 
idėjos. Savo valstybės teisininkų is-
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torinį palikimą mes atradom tik po 
50 okupacinės santvarkos metų ir vėl 
iš naujo mokėmės pagrindinių konsti
tucinės teisės postulatų.

- Prezidento R. Pakso skanda
las parodė nemažai mūsų teisės 
spragų, o gal mūsų teisininkų nesu
brendimo. Kokios, Jūsų nuomone, 
yra pagrindinės mūsų valstybės tei
sinės problemos?

- Manyčiau, kad tai nėra teisinės 
spragos, o labiau mūsų politinės kul
tūros atsilikimas net ir nuo teisinės 
konstitucinės idėjos. Tai, kas kitose 
valstybėse yra savaime suprantami 
dalykai - pvz., susikompromitavusių 
pareigūnų atsistatydinimas, politikų 
personalinės atsakomybės savo vals
tybei, savo rinkėjams suvokimas, pas 
mus dažnai tėra tik gražios ir niekuo 
neįpareigojančios frazės.

Prezidento apkaltos proceso pa
moka mums buvo labai skaudi, bet 
gal bent per ateinančius Seimo rinki
mus žmonės rinks netikėdami vien 
gražiais pažadais ir nelaukdami iš dan
gaus krintančių gėrybių. Apkaltos 
procesas buvo šaltas dušas visai Lie
tuvai. Tikiuosi, kad žmonės galų gale 
suprato, ką gali prezidentas, nors 
mes, teisininkai, seniai tą žinojom. Tai
gi politinių institucijų konstitucinio 
statuso suvokimo praraja buvo dide
lė. Tik Konstitucinio Teismo dėka bu
vo išspręstas konstitucinės atsako
mybės turinio klausimas, bet jokiame 
įstatyme neįmanoma numatyti kiekvie
no politiko antikonstitucinio žingsnio 
ir priversti jį prisiimti atsakomybę už 

savo veiksmus. Kai kurie politikai ta
po cinikais, o jų rinkėjai netiki niekuo, 
nes sovietiniais laikais neteisėti 
veiksmai dažnai buvo slepiami po 
gražių žodžių šydu. Antra vertus, so
cialinė situacija, demokratinių tradici
jų stoka ir nulėmė mūsų šalį krėtusį 
politinį skandalą.

- Jo metu teisininkai pasidalijo 
į poziciją ir opoziciją. Opozicija bu
vusiam prezidentui tapo pozicija 
valstybingumui ir teisės normų įtvir
tinimui. Ar teisingai suprantame to
kį tarsi paradoksalų atvejį?

- Moksle esama daug įvairių kelių. 
Idealu, kai mokslas netarnauja politi
kai. Tačiau mokslas suteikia erdvę in
terpretavimui, tuo ir pasinaudojo pre
zidento R. Pakso gynėjai. Nereikėtų 
sureikšminti teisės mokslo, nes jis daž
nai reiškinius aprašo post factum, juos 
analizuoja ir vertina. Teisės mokslas 
neužsiima prognozėmis. Be to, skiriasi 
ir mokslininkų pozicijos, doktrina, ku
ria jie remiasi. Lietuvos teisės moksli
ninkai yra veikiami skirtingų mokyklų. 
Tai priklauso nuo to, kokia kalba mes 
semiamės teorinių žinių, kokia literatūra, 
t.y. mokslo šaltiniais, naudojamės. Pa
vyzdžiui, vokiškoji konstitucinės tei
sės doktrina skiriasi nuo prancūziško
sios ar JAV. Yra dalis specialistų, ku
rie ir šiandien propaguoja rusišką tei
sinę mokyklą. Įvairovė moksle netruk
do, bet jis neturi tarnauti politikai.

- R. Pakso istorija išryškino ir 
ankstesniųjų valdžios viršūnių bėdas. 
Paaiškėjo, kad ir anksčiau būta ir ko
rupcijos, ir spragų įstatymuose, o tai
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leido valdininkams daryti įvairius 
prasižengimus arba net nusikaltimus. 
Ar kas nors, Jūsų nuomone, keisis po 
šio gėdingo apkaltos proceso?

- Pati savaime apkalta, mano nuo
mone, nėra gėdingas procesas, ji tik 
mums, europiečiams, yra neįprasta. 
Lietuva tapo pirmąja šį konstitucinį 
procesą išgyvenusia Europos valsty
be, nes nesuveikė politikų atsakomy
bės principai. Asmuo, tapęs valstybės 
vadovu, susitapatino su pareigomis. 
Politinės atsakomybės trūkumas yra 
esminis dalykas. Tai liudija demokra
tinį valstybės nebrandumą.

Manau, kad po šio apkaltos pro
ceso Lietuvoje bus pokyčių. Bent jau 
prezidento ir kitų politikų konstitucinė 
atsakomybė bus griežčiau suvokiama. 
Kiekvienas turėtų atsakyti už save.

Korupcijai ar į ją panašiems reiš
kiniams suvaldyti Lietuvoje jau esa
ma įvairių priemonių. Tai viešumas - 
visų pirma spauda, atvirai rašanti apie 
įvykius. Spaudos laisvės dėka politi
kams vis mažiau lieka galimybės pikt
naudžiauti savo įgaliojimais. Korupci
jai kelią užkirsti turi ir specialiosios 
tarnybos. Deja, korupcija yra visose 
valstybėse, kur yra valdininkų. Svar
bu priemonės, kaip su ja kovojama, ir 
visuomenės požiūris į šį reiškinį. No
rėčiau, kad Lietuva lygiuotųsi į Skan
dinavijos šalis, kur korupcijos lygis 
yra labai žemas. Tai priklauso ne tik 
nuo politikų, pareigūnų, bet ir nuo vi
suomenės. Lietuvos visuomenė vis 
dar neatsikrato sovietinio paveldo - 

požiūrio, kad čia ne mano, o biudže
to pinigai, todėl galima jais laisvai dis
ponuoti. Praėjęs prezidento skandalas 
yra paženklintas ne tik korupcijos, 
bet ir svetimų valstybių įtaka.

- Ar nemanote, kad Lietuva iš 
šių teisinių ir moralinių duobių iš
lips tik jaunosios kartos dėka?

- Sutinku ir su tokia nuomone, 
bet pridurčiau, kad ir vyresnioji kar
ta nėra vienalytė. Minėtu atveju la
bai skyrėsi didmiesčių ir mažų provin
cijos miestelių gyventojų požiūris. 
Pastarieji lengviau pasiduoda paža
dams, nes neturi galimybių patys 
sau susikurti geresnį gyvenimą, kokį 
jau turi jaunoji karta didmiesčiuose. 
Šių miestelių ir kaimų gyventojai yra 
daug labiau priklausomi nuo valsty
bės, jos išmokų ir politikų sprendimų. 
Taigi žmonės, priklausomi nuo vals
tybės „malonių“, yra labiau pažei
džiami, juos lengviau suvilioti netik
rais pažadais.

Didelis Lietuvos rūpestis, paly
ginti su kitomis Europos valstybėmis, 
yra kone mažiausias procentas žmo
nių, turinčių aukštąjį universitetinį iš
silavinimą (apie 12-13 proc.). Deja, 
savo metu nebuvo skiriama pakanka
mai dėmesio aukštajam mokslui plėto
ti, nebuvo remiamos studijos, nein
vestuota į mokslą, karpomas univer
sitetų ir kitų aukštųjų mokyklų biu
džetas. Žinios, galimybė į pasaulį pa
žvelgti plačiau sumažintų skurdą Lie
tuvoje ir tikėjimą politikos „mesijais“ 
bei netikrais pažadais.

Kalbėjosi Aldona Žemaitytė
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Tautos Taryba
Mindaugas Bloznelis

Nustojus veikti Laikinajai vyriau
sybei buvo bandoma sukurti bendrą 
pogrindini politinio vadovavimo cen
trą. Dr. A. Darnusis kalba apie prof. 
J. Ambrazevičiaus-Brazaičio iniciatyvą 
1942 m. pradžioje sujungti visas rezis
tencines grupes - tiek Lietuvių fron
tą, tiek ir kitas, pakviečiant konkrečius 
žmones įkurti Lietuvos Tarybą. [1] Tuo 
tikslu J. Brazaitis lankėsi pas prof. Kai
rį, dr. A. Dantą, adv. Z. Toliušį, gen. S. 
Raštikj, dr. A. Damušį ir M. Naujokaitį 
ir sutarė, kad šis šešetas taps Lietu
vos Taryba, organu, vadovaujančiu 
vietoj Laikinosios vyriausybės. Nors 
visi su tuo sutiko, bet į pirmą posėdį 
susirinko tik trys. Neatvyko dr. Dan- 
ta, prof. Kairys ir Z. Toliušis. Taigi šis 
bandymas nepavyko. [2]

Nepavykus sukurti bendro politi
nio vadovavimo centro, 1942 m. ko
vo mėnesį prof. J. Ambrazevičiaus- 
Brazaičio iniciatyva buvo sudarytas 
politinio vadovavimo centras - Tau
tos Taryba (TT), kurios nariais buvo 
Juozas Brazaitis, gen. Stasys Raštikis, 
Zenonas Ivinskis, Pranas Padalis, 
Mykolas Naujokaitis, pik. Juozas Jan
kauskas, Vytautas Vaitiekūnas, kpt. 
Pranciškus Gužaitis, Kazys Balkūnas, 

Adolfas Damušis, Stasys Lūšys, Pra
nas Vainauskas, Kazys Palčiauskas ir 
Izidorius Toliušis. [3]

J. Brazaičio teigimu, Tautos Tary
ba buvo sudaryta sujungus veikliau
sius Lietuvos tautos reikalams atsida
vusius žmones, kurie atitiko du reika
lavimus: kad būtų lietuvis ir kad įė
jęs į Tarybą atsisakytų dirbti parti
niams reikalams, o (dirbtų. - M. B.) 
vien tik valstybiniams. Jis nurodo, 
kad „Lietuvių frontas yra priešingas 
partijų valdymosi sistemai, kuri daug 
rietenų yra sukėlusi ne tik trumpoj 
Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, 
bet ir kitose valstybėse“. [4]

Pagrindinis Tautos Tarybos užda
vinys buvo bendros visai Lietuvai 
politinės vadovybės sudarymas. Ka
dangi Laikinoji vyriausybė sėkmingai 
vadovavo valstybei ligi jos veiklos 
sustabdymo, tikėtina, kad vadovavęs 
šiai vyriausybei J. Ambrazevičius- 
Brazaitis jos branduolį, sutelktą Tau
tos Taryboje, laikė kompetentingu va
dovauti pogrindinei politinei veiklai 
Lietuvoje.

Tautos Taryba ėmėsi spręsti stra
teginius antinacinio pasipriešinimo 
klausimus ir reprezentuoti visos Lie-
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tuvos antinacinį pasipriešinimą kaip 
politinis centras, atstovaujantis ne
partinei koalicijai.

Neturime pakankamai informacijos, 
kokie buvo formalūs Tautos Tarybos 
santykiai su Lietuvių frontu (LF). 
Tiek Lietuvių fronto veikloje, tiek ir su 
juo susijusiose struktūrose konspira
cijos sumetimais buvo vengiama „po
pierinės veiklos“ - t. y. įvairių posė
džių protokolų ir kitokių dokumentų. 
Tad neturime ir dokumentų, reglamen
tuojančių santykius tarp LF ir TT. 
Matome, kad Lietuvių fronto vadovy
bėje ir Tautos Taryboje dažnai sutin
kami tie patys žmonės: J. Brazaitis, 
A. Darnusis ir kiti, tad strateginiams 
klausimams spręsti jiems nereikėjo ko
kių nors formalaus tarpusavio santy
kius nusakančio reglamento.

Tautos Taryba iš pradžių buvo nu
matyta kaip bendras, nepartinės koa
licijos principu sudarytas vadovaujan
tis organas visai Lietuvai. Tačiau kai 
kurie asmenys nepriėmė J. Ambrazevi- 
čiaus-Brazaičio pasiūlymo deleguoti 
atskirus žmones į Tautos Tarybą [5], 
tada partinės koalicijos pagrindu bu
vo organizuotas Vyriausiasis Lietuvos 
komitetas. Taip atsirado du vadovau
jantys organai, kurie ėmė konkuruoti.

Vyriausiąjį Lietuvos komitetą orga
nizavo prof. Tadas Petkevičius, kurio 
aplinkos žmonės atsisakė įeiti į Tautos 
Tarybą (gal jautėsi nuskriausti, kad ne
buvo pakviesti j Laikinąją vyriausybę). 
Šis komitetas buvo sudarytas kaip at
skirų partijų koalicijos organas.

Vyriausiojo Lietuvos komiteto 
(VLK) pirmininku buvo išrinktas Jonas 
Fledžinskas. Komiteto nariai buvo so
cialdemokratas Stepas Kairys, tauti
ninkas Balys Gaidžiūnas, liaudininkas 
Jurgis Kriščiūnas, voldemarininkas 
Klemensas Brunius, liaudininkas Bro
nius Bieliukas, kuris buvo išrinktas 
sekretoriumi. Vėliau į komitetą įsijun
gė Lietuvos laisvės kovotojai. [6]

Tiesa, jau iš pat pradžių, kai atsi
rado du vadovaujantys organai, A. Da- 
mušis ir J. Fledžinskas visai neforma
liai, pasinaudodami tuo, kad jų butai 
buvo greta, reguliariai susitikdavo ir 
tardavosi - derindavo savų organiza
cijų atsakus į nacių civilinės valdžios 
planus ir reikalavimus, koordinavo ak
cijas. [7]

Kadangi tuo metu jau veikė J. Bra
zaičio vadovaujamas Lietuvių frontas, 
išvystęs plačią pogrindinę spaudą, tai 
galima teigti, jog Tautos Tarybos 
sprendimai buvo paskleidžiami šioje 
spaudoje, tuo labiau kad vedamuosius 
paprastai rengė pats J. Brazaitis. To
dėl galima manyti, kad Tautos Taryba 
lemdavo politinę strategiją, o Lietuvių 
frontas per savo organizacinę struktū
rą ir spaudą realizuodavo politinės 
strategijos uždavinius.

Tautos Taryba savo veikloje dide
lę reikšmę skyrė deryboms dėl ben
dro visai Lietuvai vadovaujančio or
gano sudarymo, atsispindėjusioms 
beveik pusantrų metų trukusiose dis
kusijose. 1943 m. pradžioje, rimčiau 
prasidėjus deryboms, jas su prof.
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V. Lašu ir Z. Toliušiu vedė prof. 
J. Brazaitis ir M. Naujokaitis. Susita
rus dėl principo, derybas techniškai 
baigė A. Damušis ir St. Lūšys. [8]

Norint artimiau susipažinti su Lie
tuvių fronto ideologinėmis koncepci
jomis naudinga plačiau panagrinėti 
diskusijoje iškilusius argumentus.

Diskusijos dėl bendro, 
visai Lietuvai 
vadovaujančio centro

Po neformalaus J. Brazaičio pasiū
lymo, kad Tautos Tarybą sudarytų ži
nomi Lietuvos politinio gyvenimo 
žmonės, ir jiems atsisakius, manytina, 
kad 1943 m. gegužės pabaigoje Vyriau
siasis Lietuvos komitetas kreipėsi į TT 
dirbančius žmones kaip į krikščionių 
demokratų visuomeninę grupę, siūly
damas kurti bendrą politinio vadova
vimo centrą [9], VLK papildant katali
kų atstovu. Pasijuokęs iš siūlytojų pa
teikto konfesinio principo, J. Ambra- 
zevičius-Brazaitis atsakydamas pabrė
žė, kad Lietuvių frontas „yra sąjūdis, 
apjungęs jokiai partijai nepriklau
sančius asmenis ar net tuos buvusių 
partijų žmones, kurie tautos vienybės 
principą pastatė aukščiau už partijas 
ir prisidėjo prie bendro vienybės dar
bo, kuris ateities Lietuvą norėtų ma
tyti tvarkantis moderuotos demokra
tijos pagrindais, būtent: krašto vi
daus santvarką sudarytų taryba ir 
seimas. Tarybą sudarytų dabartiniu 

metu ir Nepriklausomos Lietuvos me
tu pasireiškę veikliausi, gabiausi, 
nuosaikiausi ir lietuvių tautos reika
lams atsidavę asmenys, nežiūrint ku
riai politinei grupei ar partijai jie bu
vo priklausę ar atstovavę anksčiau, 
tik jiems, kaip jau aukščiau nurody
ta, keliami du aukščiau įvardinti rei
kalavimai:
1) kad būtų lietuvis,
2) kad įėjęs į Tarybą atsisakytų 

dirbti partiniams reikalams, o 
grynai tik valstybiniams reika
lams.“/..J
„Seimą sudarytų profesinių są

jungų proporcionalia sistema renka
mieji atstovai. Todėl Lietuvių frontas 
neatstovauja jokios partijos, o siūlo 
naują - moderuotos demokratijos 
principą, kuris, jo (LF - M. B.) nuo
mone, yra artimiausias jo dvasiai ir 
kuris geriausiai leidžia lietuvių vie
nybei realizuoti“. [10]

Praėjus kuriam laikui, 1943 m. rug
sėjo mėnesį, VLK vėl kreipiasi į Tau
tos Tarybą kaip į krikščionių demok
ratų grupę, siūlydamas:
1) VLK lieka aukščiausiu organu;
2) krikščionių demokratų grupė ir su 

šia grupe susirišęs LF sąjūdis į VLK 
bendrai deleguoja 3 atstovus;

3) įeidama į VLK grupė įneša atitin
kamą pinigų sumą. [11] 
Atsakydama TT pabrėžia, kad nei

konkretūs žmonės, į kuriuos kreipėsi 
VLK, nei Lietuvių frontas negali būti 
identifikuotas su minėta krikščionių 
demokratų grupe. „Lietuvių frontas
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yra visiškai naujas sąjūdis, kuris ir 
siekdamas Nepriklausomos valstybės, 
ir vėliau Nepriklausomoje valstybėje 
nori remtis asmenybėmis, kurias tau
ta tiesioginiu būdu pastatytą gyveni
mo priešakyje ir kurie vadovautųsi 
savo galva ir savo sąžine, o ne juos iš
stūmusią kolektyvą nurodymais1'. [12] 
Be to, Tautos Taryba siūlo:
1) kad vieninga vadovybė būtų su

daryta susijungiant, o ne prijun
giant vieną vadovaujantį centrą 
prie kito. „Siekiant politinės ir 
tautinės vienybės, nesuprantamas 
vieno iš besitariančią organą 
pasiskelbimas vyriausiuoju, nebe
galinčiu būti diskutuojamu.Tokia 
vienybė iš esmės yra buvusio dik
tatūrinio režimo vienybė, vesta 
šūkiu: prisijunkite (bet ne susi
junkime)"; [13]

2) „VK sudarymas tiktai partiniu 
principu yra netikslingas, nes jis 
anaiptol neapima visą visuome
nės susigrupavimą. Aiškus noras 
vyr. politiniame organe iškelti 
tik senąsias partijas nebeatsako 
dabartiniam visuomenės nusista
tymui. “ Be to, pasikeitus visuome
nės požiūriui į partijas, tiktai par
tiniu principu sudaryto vadovau
jančio centro nepripažintų akty
viausioji visuomenės dalis - jau
nimas. [14]
Reikia pasakyti, kad Lietuvių fron

tas galėjo save laikyti stipriausia po
litine jėga - jo spauda smarkiai lenkė 

. kitų organizacijų spaudą tiek tiražu, 

tiek ir informacijos kokybe. Be to, LF 
karinės organizacijos „Kęstutis“ gre
tose buvo apie 3000 priesaika susie
tų kariškių, kurie per Vyriausiąjį šta
bą tiesiogiai buvo pavaldūs J.Brazai- 
čiui. Taigi derybose su VLK J.Brazai- 
tis jautė savo jėgą. Vis dėlto supras
dama, kad bet koks susiskaldymas 
okupacijos metu yra žalingas, TT siū
lo tokią procedūrą:
1. TT ir VLK panaikinami ir sudaro

mas naujas vyriausiasis politinis 
organas (VPO).

2 Į šį organą po vieną atstovą de
leguoja visos senosios politinės 
grupės, turėjusios atstovų 1926 m. 
Seime, ir naujieji sąjūdžiai, pasi
reiškę ligi šiol.

3. Naujam VPO vadovauti sudaro
mas trijų narių prezidiumas, kurio 
pirmininku renkamas visiems pri
imtinas žmogus. [15]
Reikia pastebėti, kad TT tarybą 

sudarė aktyvūs LF nariai, iš dalies - 
Laikinosios vyriausybės ministrai, o 
tarp VLK narių tik KBrunius buvo 
LAFo narys, vėliau susikompromita
vęs Lietuvos nacionalistų partijos 
rengtu perversmu. Tad TT požiūrį pa
laikė didžioji, ypač aktyvioji, dalis lie
tuvių, susijusių su pasipriešinimu 
okupacijoms.

TT atsakomajame rašte nurodoma: 
Jei partinis komitetas jaučiasi turįs 
visos tautos pritarimą ateityje valdy
ti partiniais pagrindais, tai LF su
tinka valdymosi sistemą ateityje leis
ti pasirinkti pačiai tautai per stei-
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giamąjį seimą, kuris turėtų būti ren
kamas asmenybių pagrindais.“

Matome, kad VLK ir IT vadovau- 
jantieji centrai savo veiklą ir ateitį 
grindė skirtingomis valstybės san
tvarkos koncepcijomis: čia skiriamąja 
linija tampa požiūris j demokratiją at
eities Lietuvoje - tradicinę, partijų de
leguotų politikų vadovaujamą, ar mo
dernią, reformuotą demokratiją, kurio
je, vykdant nepasaulėžiūrinę politiką, 
dalyvauja iškiliausi žmonės, renkami 
profesiniu pagrindu susidariusiose 
institucijose, kur geriausiai atsisklei
džia žmogaus moralinės, etinės ir pro
fesinės savybės.

Savo 1943 m. spalio 21 d. atsaky
me VLK atsisako panaikinti esamą 
VLK susijungiant su TT. O kalbant 
apie 1926 m. Seime išrinktas partijas, 
tai esamame komitete jau atstovauja
ma Valstiečių liaudininkų, Tautininkų, 
Nacionalistų, Socialdemokratų parti
joms. Ūkininkų sąjunga, Ūkininkų 
partija ir Darbo federacija jau prieš 
15 metų esančios panaikintos. Taigi 
yra keturių partijų atstovai, jau yra 
LLKS sąjūdžio atstovas, tad Tautos 
Tarybai delegavus tris atstovus būtų 
keturių sąjūdžių atstovai, iš viso - 
aštuoni, o komiteto pirmininkas gali 
būti išrinktas iš komiteto narių.Veiks- 
mų koordinacijai ir derybų sėkmei pa
spartinti VLK siūlo paskirti po vieną 
atstovą. [16]

Atsakomajame rašte TT pakarto
tinai siūlo abu, tiek TT tiek VLK, pa
leisti ir sudaryti naują - VPO. VLK 
rašte paminėtos Ūkininkų sąjunga, 

Ūkininkų partija ir Darbo federacija, 
kaip ir kitos partijos, išskyrus Tauti
ninkų sąjungą, buvo po 1926 m. per
versmo panaikintos, o Darbo federa
cija, persiorganizavusi j Krikščionių 
darbininkų sąjungą, veikė ir leido laik
raštį „Darbininkas“ ligi pat sovietinės 
okupacijos. Todėl TT lieka su savo 
pasiūlymais. [17].

Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas

Vis dėlto 1943 m. lapkričio mėnesį 
A. Damušio ir kitų buvo pasiektas su
sitarimas ir sudarytas bendras Vyriau
siasis Lietuvos politinis organas. Į jį 
įėjo visos politinės partijos, turėjusios 
atstovus 1926 m. Seime, ir naujieji są
jūdžiai, kurių buvo paskirta po vieną 
atstovą. Taigi jo sudėtyje buvo devy
ni atstovai iš šių politinių vienetų: vals
tiečių liaudininkų, krikščionių demok
ratų, socialdemokratų, tautininkų, Dar
bo federacijos (Ūkininkų sąjunga nuo 
savo atstovo laikinai atsisakė), Lietu
vių sąjūdžio, Nacionalistų, Vienybės 
sąjūdžio ir Laisvės kovotojų sąjungos. 
Sudarytas prezidiumas iš pirmininko 
(socialdemokrato) ir dviejų vicepirmi
ninkų (Lietuvių sąjūdžio ir tautininkų). 
[18] Sudarius vyriausiąjį politinį orga
ną - Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo 
komitetą (VLIK’ą), buvo paskelbta De
klaracija (žr. 1 priedą). [19]

VLIK’o Deklaracijoje skelbiama, 
kad sudarytas iš politinių Lietuvos 
grupių ir sąjūdžių atstovų Vyriausia-
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sis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 
imasi per tas grupes ir sąjūdžius po
litiškai vadovauti lietuvių tautai kaip 
aukščiausia politinių grupių vadovy
bė ir vyriausias politinių jėgų rikiuo
tojas bendroje kovoje.

Tautos Taryba (Lietuvių frontas) 
šiuo susitarimu laidavo oponuojančių 
Laikinajai vyriausybei partijų faktini 
jos (vyriausybės. - M. B.) pripažini
mą ir veiklos tęstinumą, nes Dekla
racijos 6-8 punktuose sakoma: 
„6. Atėjus laikui Lietuvos valstybės 

suvereniteto teisių ir funkcijų 
vykdymą tęs Laikinoji vyriausy
bė, pastatyta 1941 m. Tautos su
kilimo prieš bolševikus ir per
tvarkyta pagal VLIK ir karinės 
vadovybės sutartus principus.

Panaudoti šaltiniai:

1. Pokalbis su dr. A. Damušiu 1999 m. 
rugpjūčio 18 d. Vilniuje. M. Bloznelio 
asm. archyvas.

2. Ugninis stulpas. Kaunas, 2000, p. 181- 
182.

3. A. Damušis. Lithuania against Soviet 
and Nazi Agression, Chicago, 1998, p. 
112.

4. LYA, f. 3377, ap. 58, b. 268, p. 23.
5. Ten pat, p.41.
6. A. Damušis, op. cit., p.112.
7. Ten pat.
8. Ugninis stulpas. Kaunas, 2000, p. 182—

7. Iki bus sušauktas seimas, Laiki
noji vyriausybė veikia pagal 
1938 m. konstituciją.

8. Iki bus sušauktas seimas, VLIK, 
papildytas buvusiais įžymiaisiais 
valstybės vyrais ir provincijos vi
suomenės atstovais, bus Laikino
sios vyriausybės patariamasis or
ganas.“ [20]
Sudarius Vyriausiąjį Lietuvos iš

laisvinimo komitetą Tautos Tarybos 
veikla beveik nepastebima, nors Lie
tuvių fronto veikla gana ryški.

Drauge reikėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad tarp išvardytų VLIK’ą suda
rančių politinių vienetų nėra Lietuvių 
fronto, vietoj jo paminėtas Laisvės 
sąjūdis. Apie jį bus kalbama kitame 
straipsnyje.

183.
9. LYA, f. 3377, ap. 58, b. 268, p. 19.

10. Ten pat, p. 23-24.
11. Ten pat, p. 19.
12. Ten pat, p. 20.
13. Ten pat, p. 21.
14. Ten pat.
15. Ten pat, p. 22.
16. Ten pat, p. 39.
17. Ten pat, p. 40.
18. Ten pat. p. 68 A
19. LYA, f. 3377, ap.58, b.268, p. 49.
20. Ten pat.
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1 priedas

Deklaracija

Gyvendami antroje šio karo okupacijoje,
siekdami Lietuvos išlaisvinimo ir pilnutinio Lietuvos nepriklausomybės at

statymo,
jausdami visų lietuvių vieningo darbo reikalą,
Lietuvos politinės grupės ir sąjūdžiai nutarė bendradarbiauti ir sudarė 
VYRIAUSIA LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETĄ, kuris lietinių Tautai 
ir Visuomenei skelbia:

1. Lietuvos valstybės suverenumas, laimėtas amžių kovomis ir darbu, nėra pa
naikintas dviejų šio karo okupacijų, tik jos organų veikimas svetimos jė
gos yra antru kartu sustabdytas.

Iki suverenių organų veikimas bus atstatytas Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, sudarytas iš politinių Lietuvos grupių bei sąjūdžių 
atstovų, imasi per tas grupes ir sąjūdžius lietuvių Tautai politiškai vado
vauti, kaip aukščiausia politinių grupių atstovybė ir vyriausias Lietuvos po
litinių jėgų rikiuotojas bendroje kovoje - išlaisvinti Lietuvai, atstatyti pa
žeistoms Lietuvos valstybės suvereniteto teisėms, atkurti nepriklausomos 
demokratinės valstybės institucijoms, kovoti prieš bolševikus, anarchizmą, 
banditizmą ir kitus reiškinius, ardančius tautos gyvenimą iš vidaus. Ginti 
visoms kitoms lietuvių tautos ir tautiečių teisėms.

2. Vieningai kovai dėl tautos teisių VLIK stengsis įgyvendinti kuo didžiausią 
patriotinės visuomenės konsolidaciją ir išlyginti tarpusavio nesusipratimus 
tiek okupacijos metu, tiek valstybę atstačius.

3. VLIK, didžiai vertindamas tautinių karo pajėgų lemiančią reikšmę kovoje dėl 
laisvės, bendradarbiaus ir visokeriopai rems pastangas bei žygius atkurti 
tautines gynimosi pajėgas, suburtas vienoje tautinėje karo vadovybėje.

4. VLIK savo veiklą užsienyje stengsis vykdyti ypačiai per Lietuvos suvere
numo reiškėjus Lietuvos pasiuntinybes ir konsulatus.

5. VLIK sieks glaudaus bendradarbiavimo su visomis valstybėmis ir tauto
mis, pripažįstančiomis Lietuvos laisvą ir nepriklausomą valstybę, o ypačiai 
su Pabaltijo tautomis, kurias geopolitinė padėtis labiausiai suartina bendrai 
kovai dėl laisvės ir nepriklausomybės.

6. Atėjus laikui Lietuvos valstybės suvereniteto teisių ir funkcijų vykdymą
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tęs Laikinoji vyriausybė, pastatyta 1941 m. Tautos sukilimo prieš bolševi
kus ir pertvarkyta pagal VLIK ir karinės vadovybės sutarus (sutartus - 
M. B.} principus.

7. Iki bus sušauktas seimas, Laikinoji vyriausybė veikia pagal 1938 metų kon
stituciją.

8. Iki bus sušauktas seimas, VLIK, papildytas buvusiais įžymiaisiais valsty
bės vyrais ir provincijos visuomenės atstovais, bus Laikinosios vyriausy
bės patariamasis organas. /.../

10. Demokratiniu būdu išrinktas seimas nustatys tolimesnę valstybės vidaus 
santvarkos formą, priims naują konstituciją, paskelbs prezidento ir kitų kon
stitucinių organų rinkimus.

11. Šiais principais Lietuvos politinės grupės skelbia tarpusavio bendradarbia
vimą bent iki bus sušauktas seimas ir kviečia visus lietuvius rikiuotis pa
gal VLIK direktyvas ir nusiteikti tarpusavio bendradarbiavimo dvasia ben
droje kovoje dėl Tautos teisių, dėl Nepriklausomos Lietuvos.

Atitaisymas
1. „Į laisvę“ 2004 m. sausio numeryje 

144 (181), p. 76, išspausdintame 
M. Bloznelio straipsnyje „Lietuvių 
frontas Dzūkijoje“ klaidingai nurody
ta, kad „Laimutis“ (1945 m. minimas 
kaip kpt. D. Jėčio (Ąžuolio) vadovau
jamos Dzūkų partizanų grupuotės šta
bo adjutantas) žuvo drauge su kpt. 
D. Jėčiumi 1947 m. Iš tikrųjų žuvo 
Mikas Petrauskas („Aras“) ir Juod
varnis.

Alytaus MGB operatyvinės veik
los ataskaitoje „Laimutis“ (V Duliū- 
nas) minimas kaip Margio grupės va
das, pakeitęs P. Paulauską („Šarūną“) 
jam žuvus [ LYA, f. K-l, ap. 3, 
b. 36/21, t. 4, p. 30],

2. Vieloj literatūros sąraše nurodytų by
los numerių 36/20 skaityti 36/21.

Dzūkijos kryžiai mena partizanus 
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Dievo globa 
ir Dievo rykštė

Užrašai iš Kolymos lagerių

Juozas Jakavonis

Praėjusiame „Į laisvę“ numeryje 
spausdinome buvusio partizano Juo
zo Jakavonio-Tigro prisiminimus 
„Pokaris prie Merkio“. Tai fragmen
tai iš būsimos jo knygos. Šį kartų - 
kitas fragmentas - pasakojimas apie 
gyvenimų Kolymos lageriuose.

...Čia daug baisumų tyko kasyk
loje. Užmuša iš viršaus krisdami ak
menys, nes anglies sluoksnis net 6- 
12 metru storumo. Čia žemė įšalusi, o 
vandenį reikia gamintis iš sniego ar 
ledo. Čia dabar prasidės mano mirtis 
arba gyvenimas.

Darbas šachtoje trukdavo daugiau 
negu dvylika valandų. Iš darbo parėjus 
dar reikia eiti į pirtį, kur vandens duo
da du litrus ir, būk geras, nusiprausk. 
Kai nuvaro į darbą, dar būna neišėję Juozas Jakavonis Kolymoje 1954 m.

N
uo

tra
uk

a ik
 J. 

Ja
ka

vo
ni

o a
sm

en
in

io
 al

bu
m

o

PRIMENAME, KAD KNYGOS IŠLEIDIMUI REIKALINGA PARAMA, 

O RĖMĖJŲ KOL KAS NEATSIRADO NĖ VIENO.

Juozo Jakavonio sąskaita AB Hansabanke yra tokia:
LT607300010032823388.
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iš po žemių žmonės, tad puolame su
šilti prie įkaitintos geležinės statinės. 
Bet kur tau prieisi per tokią daugybę 
kalinių. Aš darydavau taip: vos tik at
einam, pribėgu, užmetu du akmenukus 
ant tos statinės, jie ir Įkaista. Kai jau 
varo i požemį, nuimu juos nuo stati
nės ir sukišu į pirštines. Taip gyniausi 
nuo nušalimo. Daugelis nušaldavo 
pirštus, ypač kojų. Kadangi europie
čių nosys yra didesnės negu jakutų ar 
sibiriečių, jos labai greitai nušaldavo. 
Išgirsi, jau ir rėkia: nemcio nosis bal
ta. Taip vadindavo mane, nes daugu
ma nežinojo, kad yra tokia Lietuva. 
Buvo ukrainiečių, juos vadino bande- 
rininkais, vlasovininkais. Mūsų briga
doje buvo du anglai. Tai Bota ir Klei
nas - Anglijos žydai. Anglijoje jie bu
vo komunistai, po Spalio revoliucijos 
sutiko važiuoti į Tarybų Sąjungą. Už 
juos anglai susigrąžino savo belais
vius, kurie buvo pakliuvę į nelaisvę 
per tą revoliuciją. Sovietai tuos žydus 
be teismo laikė lageryje.

Priartėjo ir sausio dvidešimt pirmo
ji - Lenino mirties diena. Mus pakėlė 
anksčiau negu visada. Mūsų pamainai 
reikėjo dirbti nuo dvyliktos valandos. 
Į baraką atėjo viršininkas. Pasakė pra
kalbą: prikasdavote normą - šimtą va
gonėlių, dabar Lenino garbei prikaski- 
te du šimtus. Iš vieno kampo kažkas 
atsiliepė: valgyti norime... Vienas iš 
viršininkų pasakė: nueik į valgyklą, gal 
liko balandos. Žinojome, kad ten se
niai katilai išlaižyti. Taip mes nuėjome 
į darbą. Pradėjome dirbti, o čia nelai

mė, elektros lempelės vos spygso, 
srovė tokia menka, kad vagonėlių ne
gali iškelti j viršų. Mums pranešė, kad 
elektrinei trūksta vandens. Taip mes 
vietoj dviejų šimtų vagonėlių anglies 
prikasėme tik septyniasdešimt.

Iš šachtos parėjome prie lagerio. 
Vartų neatidarė, kaip atidarydavo vi
suomet. Išėjo režimo viršininkas su 
popieriaus lapu rankoje ir ėmė šaukti: 
Jakavonis, išeik į šalį. Paskui iškvietė 
ukrainietį Jankovecą, tą anglą Botą ir 
vieną rusą, buvusį buhalterį. Mes iš
ėjome. Perskaitė, kad esam kalti dėl ne
įvykdytos normos, kad esame diver
santai. Gausime po 5 paras karcerio, 
po 300 gramų duonos ir vandens. Iš
ves dirbti. Į asmens bylą įrašys, kad 
esam diversantai. Visi ėmė aiškinti, kad 
mes nekalti, nes elektros srovės nebu
vo pakankamai. Nenorėjo klausyti nei 
jų, nei mūsų. Įstūmė į labai kiaurą na
melį, o šaltis siekė 45-55 laipsnius. Gy
vi buvome įmesti lyg į kapą. Atnešė 
po stiklinę vandens, 300 g duonos. Iš
varydavo ledo kapoti. Valandą prieš 
vedimą į šachtą su brigada parvaryda
vo į karcerį. Nespėji atsisėsti, vėl eik į 
darbą. Visai nusikamavome, pradėjome 
rėkti, o prižiūrėtojai net dėmesio ne
kreipia. Taip Bota ir sustingo amžiams.

Nuo to peršalimo man ant kaklo 
išaugo votis ir taip mane nusilpnino, 
kad kai lipau iš šachtos, taip ir nu
griuvau. Atsibudau tik šachtos ligo
ninėje. Ten išgulėjau penkias dienas. 
Nuo šachtos apalpusį parnešė rusas 
Vinogradovas.
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Man begulint toje ligoninėje atve
žė Leningrado studentų Rubcovą, su 
kuriuo atėjau į šią šachtą. Ji už vieną 
žodi, kuris nepatiko, brigadininkas By
kovas stvėrė už gerklės ir taip suspau
dė, kad pridusino. Studentas kriokė, 
be sąmonės šaukdamas - atnešk va
karienės. Taip ir užmigo amžiams, no
rėdamas vakarienės. Rytą jis jau buvo 
negyvas, mūsų kojos susiliesdavo, ir 
per miegą jaučiau, kad jos šaltos. Ne
buvo man kur dėtis, nes mes buvome 
tik dviese tame kambarėlyje.

Gydytojas buvo vokietis, buvęs 
kalinys, kai papasakojau, kad aš esu 
kalinys ir už ką sėdžiu, jis pasakė, kad 
reikia mane gelbėti. Jis suprato, kaip 

enkavedistai kankina ir naikina politi
nius kalinius. Po dviejų dienų jis man 
pasakė: važiuosi j Zirianką, Į centrinį 
lagerį. Ten vyriausiasis daktaras yra 
vokietis, pavarde Bremas, ir jis tau 
padės gauti lengvesnio darbo. Lage
rio daktaras, ypač vyresnysis, daug 
gali padėti kaliniams, aš pats tuo įsi
tikinau. Išleido iš lagerio zonos, o čia 
netoli kelias, kur anglis veža maši
nos,- apkaltos, kad nesušaltų. Maši
nos kabinoje pavažiavau kiek nuo la
gerio ir, lyg būčiau laisvas, einu į na
mus, tuos, kuriuose dar turėsiu pra
leisti devynerius metus.

Vos tik vyriausiasis daktaras per
skaitė ano gydytojo raštelį, tuoj ma-

/s kairės: Petras Bekeris, Pranas Balnys, Juozas Jakavonis, Stasys Balčiūnas Kolymoje 
1955 m. vasario 25 d.
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ne paguldė Į ligoninę. Čia daktaras 
buvo vokietis nuo Pavolgio Knora, 
felčeris lenkas Tadas Jevorskis iš 
Lvovo. Sanitarai - Kostas Kiaulėnas, 
Petraitis nuo Jurbarko. Išbuvau toje 
ligoninėje kelias dienas. Chirurgas 
Knora liepė man nueiti į ambulatori
ją. Nuėjęs pamačiau vaistinėje sėdin
tį vyrą. Jis nebuvo panašus į kalini, 
tik išbalusio, lyg būtų ligotas, veido. 
Jis sklaidė kalinių sąrašus. Pagalvo
jau, kad tai tardytojas. Jis paklausė 
mano pavardės, pagal kokį straipsnį 
teistas ir iš kur esu. Pasakė, kad nori 
mane paimti dirbti pas save. Aš gal
voju, kaip galiu dirbti vaistinėje, jei
gu jokio supratimo neturiu, nors no
ras didžiausias būtų. Bet matau, kad 
ant apšildymo baterijos džiūvo duo
na, keletas gabalų. Supratau, kad čia 
būsiu sotus. Nežinojau, kad jis serga 
skrandžio liga ir mažai valgo. Tai bu
vo latvis Karlas Indriksonas. Suimtas 
1940 metais, užėmus Latviją rusams. 
Jisai buvęs Justo Paleckio draugas, 
mat jie kartu dirbo vienoje Latvijos 
spaustuvėje. Labai gyrė Paleckį ir vė
liau net man liepė rašyti Paleckiui ma
lonės prašymą. Ir dar nuo savęs laiš
ką pridėtų. To aš nedariau, nes žino
jau, kad nepadėtų. Aš jam paaiškinau, 
kad juos, latvius, į Kolymą atvežė ir 
nuo keturiasdešimtųjų metų nepalei
džia. Pasakojau, ką okupantai padarė 
mūsų kraštuose.

Ir taip pradėjau dirbti nuo 1948 m. 
kovo mėnesio. Per tą laiką supratau, 
kad žmogui yra skirta Dievo globa. 

Kaip aš anksčiau vokiečiui suteikiau 
pagalbą, taip dabar man vokiečiai at
silygina tuo pačiu. Mūsų ambulatori
joje dirbo daktarė viršininkė, buvusi 
karo gydytoja Ana Vladimirovna Nau
menko. Taip pat dantų gydytoja Ga
lina Kaškova-Timofejeva, medicinos 
statistikė Nina Sergejevna Ničejeva, 
vaistininkas K. Indriksonas ir dabar 
aš - sanitaras. Tik mudu su vaistinin
ku buvome kaliniai, kiti buvo laisvi ir 
partiečiai. Pradėjo mane mokyti, ką ir 
kaip reikia daryti. Kadangi buvau įpra
tęs prie kariškos disciplinos, labai pa
tikau vyriausiajai daktarei Naumenko, 
kuri visuomet kariškai įsakinėjo, o jai 
reikėdavo atsakyti: ja vas slušajii. Ji 
taip norėjo. Vaistininkui reikėjo daug 
padėti. Visi vaistai buvo amerikoniš
ki, nuo karo užsilikę, labai daug bu
vo narkotikų. Visi gyrė daktarę, kai ji 
išrašydavo sugerti kelias tabletes, ku
rias mes padarydavome, ir ligoniams 
pagerėdavo. Tai veikė narkotikai.

Lageryje būdavo 1500-2000 kali
nių, daugelis senų, ligotų, sėdinčių ja
me nuo 1933 metų. Vakarais būdavo 
prisimenamos įdomios istorijos. Lietu
vių čia nebuvo, tik ligoninėje - du. 
Čia reikėjo daug kam suteikti pirmąją 
pagalbą: pirštų nupjovimas buvo kas
dieninis atsitikimas. Vieną dieną ma
no pažįstamas Rėtkinas, - jaunas vy
ras, kartu brigadoje dirbome, nenorė
jo eiti į mišką, nes ten buvo labai 
sunku, labai prastas maistas, o enka
vedistai žiauriai elgdavosi. Jis nusikir
to kairės rankos pirštus ir nunešė la-
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gėrio viršininkui Laktionovui. Žydelis 
Larinas kelis kartus įsikirto į koją kir
viu ir taip ligoninėje pabūdavo, kol 
pasveikdavo.

Dabar aprašysiu, kaip Į lagerį 
pateko enkavedistai, kurie daužė kali
nius - gyvus ir negyvus. Iš Ziriankos 
gyvenvietės pakilo amerikiečių gamy
bos lėktuvas. Jame buvo 22 keleiviai, 
jie skrido j Magadaną palei Kolymos 
upę, kuri buvo užšalusi. Tai atsitiko 
1948 metais, artėjant pavasariui. Lėk
tuvas sugedo ir krito ant ledo, kuris 
neišlaikė; lėktuvas įlūžo ir atsistojo ant 
nosies, uodega į viršų. Iš 22 keleivių 
gyvi liko tik du. Vienas įsikabino į lėk
tuvą ir nepaleido jo, grūmėsi už savo 
gyvybę daug valandų. Netoliese bu
vo leduose įšalęs laivas, kuriame žie
mojo keletas žmonių, nes barža buvo 
pakrauta miltų. Gyvenvietės nuo tos 
vietos buvo nutolusios į vieną pusę 
200 kilometrų, į kitą - 600 km. Laive 
buvo radijo ryšys. Per jį buvo praneš
ta, kad upėje sudužo lėktuvas. Jį rado 
už penkių kilometrų nuo laivo, jame dėl 
gyvenimo grūmėsi du žmonės. Buvo 
paklotos kartys lėktuvo link, jame pra
kirsta skylė, ir taip ištraukė vos gyvus 
žmones. Tam, kuris buvo atsidūręs 
vandenyje, buvo nuplėštos ausys, ap
daužyta nosis, lūpos, o kitam baisiai 
apkandžiotos kojos. Tarp jų vyko ko
va, kuriam išlikti gyvam, nes jie matė, 
kad vandenyje įšalę dvidešimt sken
duolių. Tarp nuskendusiųjų buvo mū
sų statistikės vyras, vyriausiasis bu
halteris Ničejevas. Ištraukti tų sken

duolių nuvyko ne kas kitas, o enkave
distai, mūsų prižiūrėtojai, tarp jų ir Par- 
chomenka. Juos visus ištraukė, pašar
vojo klube, tik lakūnus nusivežė j Cha- 
barovską, nes jie buvo iš ten.

Po laidotuvių atėjusi į darbą Niče- 
jevo žmona skundėsi, kad jos vyras tu
rėjo auksinį laikrodėlį, daug pinigų, bet 
enkavedistai niekojai negražino. Gal 
nuskendo? Mes patarėme susirasti 
gerą žmogų, kuris dirbtų saugume, ir 
papasakoti šį atvejį. Ji prisipažino, kad 
vieno leitenanto žmona, jos draugė, 
ten dirba. Vagis sugavo. Pinigus jie 
dalijosi, prakortuodami kortomis. Rado 
ir laikrodėlį - pas tą aršųjį enkavedis
tą Parchomenką. Jis gavo 10 metų ka- 
lėjmo, kitas - penkerius, trečias - tre
jus metus. Negaliu aprašyti, su kokia 
nuotaika jis atėjo į lagerį: nusivilko sa
vo karišką aprangą, apsivilko kalinio 
drabužiais ir turėjo eiti į baraką pas 
tuos, kuriuos daužė. Tada labai aukš
tai keldavo galvą, o dabar buvo toks 
mažas. Kaliniai galėjo jį ir užsmaugti, 
bet to nedarė, nes jam dviguba baus
mė buvo už padarytą vagystę - nusi
žengimas prieš kalinius. Pamąstau ir 
dabar - yra Dievo rykštė.

Nuo mūsų už 20 kilometrų buvo 
kertamas miškas, ten dirbo mūsų lage
rio kaliniai. Darbas buvo labai sunkus, 
maistas prastas, žmonės labai nustip
davo. Dviese susitarė bėgti iš ten į 
centrinį lagerį, pas mus, nes čia yra li
goninė, daktarai. Bėgdami atsigręžė ir 
pamatė besivejantį enkavedistą. Bėgo, 
kiek turėjo jėgų. Sugalvojo grįžti atgal,
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pabėgėjo kelis žingsnius ir griuvo Į 
sniegą. Čia juos prisivijo enkavedis
tas. Tas kalinys, kuris ant kelio susto
jo, pasidavė. Enkavedistas šovė jam Į 
galvą iš nagano. Kalinys suklupo ant 
kelių, prašė pasigailėti. Kadangi galva 
buvo sužeista, kalinys ją ranka priden
gė. Tuo laiku enkavedistas antrą kar
tą šovė Į galvą, kulka perėjo ir per ran
ką. Kalinys vietoje nuvirto. Enkave
distas vijosi antrąjį, kuris bėgo be ke
lio krūmynais j tą pusę, kur nujautė, 
kad bus mūsų lageris. Jau išvydo la
gerio bokštelius. Kaip anksčiau rašiau, 
į lagerį lengvai įleidžia. Jis įbėgo pir
miausia į ambulatoriją, nes lageryje 
gali padėti ambulatorijos daktaras. 
Daktarė dar nebuvo atėjusi, ambulato
rijoje buvau tik vienas. Man jis išpa
sakojo, kaip buvo, prašė, kad jį kur pa
slėpčiau. Patariau, kad bėgtų į keturio
liktą baraką. Ten buvo toks senas ka
linys Samoilovas, kuris ir paslėpė, at
plėšęs lentą pjuvenose jį užkasė. Po 
kelių minučių atbėgo ir tas žudikas, 
klausė manęs, ar nebuvo čia atėjęs 
Mišininas. Nežinau, - sakau, - čia dau
gelis ateina atsiimti vaistų, išrašytų 
daktarės. Enkavedistas, apibėgiojęs 
visas kameras, išbėgo j kiemą, o čia 
kaip tik ėjo iš darbo kalinių brigados. 
Jie jau žinojo, kad enkavedistas nušo
vė kalinį. Visi suriko: užmušti! Enkave
distas greitai šoko į vachtą, bet greit 
atėjo daugiau enkavedistų, prižiūrėto
jų, kaip juos vadino. Pradėjo ieškoti, 
visus suvarė į zoną, o barakus krėtė ir 
nerado. Tada gražiuoju prašė: pasaky
kite, kur paslėpėte? Kai atėjo lagerio 

režimo viršininkas, kaliniai jam pasakė: 
neisime į darbą, jei tam kaliniui kas 
nors bus.

Aš viską papasakojau daktarei 
Anai Vladimirovnai. Ji net apsiašaro
jo. Kitą dieną parvežė ir nušautąjį, 
nes turėjo surašyti mirties aktą. At
ėjo komisija: tai lagerio viršininkas, re
žimo viršininkas, saugumo viršininkas. 
Viršininkai aiškino, kaip jų iš anksto 
buvo susitarta. Viską turėjo užrašyti 
vaistininkas Slovenskis, chirurgas 
Knora. Jie žinojo, kad aktą turės pa
rašyti tokį, kokio viršininkai norės.

Manęs daugelis kalinių prašė, 
kad aš tik teisingai išaiškinčiau dak
tarei, kuri padėtų, kad teistų tą žudi
ką. Viršininkai aiškino, kad bėglys 
puolė enkavedistą, kad šis šovė į vir
šų, o tik vėliau, kai kalinys puolė, 
šovė antrą kartą į galvą. Aš paklau
siau, ar teisingai supratau, kad du 
kartus kareivis iššovė. Griežtu tonu 
jie atsakė: taip. Pasakiau, kad paro
dysiu, jog šauta keturis kartus. Jie 
pradėjo vienas į kitą žvilgčioti ir į ma
ne su baisiu žiaurumu žiūrėti. Bet aš 
jiems paaiškinau, kad buvo tik du šū
viai ir abu į galvą.

Kaip įniršo režimo viršininkas. Dak
tarei liepė mane išvaryti iš lavoninės. 
Nuėjau į ambulatoriją ir žiūrėjau pro 
langą. Greitai visi išėjo. Parėjęs vaisti
ninkas mane net pabučiavo, kad taip 
drąsiai aiškinau teisybę, kaliniai svei
kino. Pamatė kaliniai, kad aš drąsiai 
kalbėjau prieš tuos viršininkus. Mani
mi ėmė pasitikėti ir papasakojo daug 
prisiminimų iš savo gyvenimo...
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Grobuoniško karo baigtis
Paulius Guga

Paulius Guga gimė 1893 m. Vingrelių km. Vaškų parap., daugiavaikėje 
„desincininko" šeimoje. Savamokslis. Kariavo Didžiajame (Pirmajame pasau
liniame) kare. Kariuomenėje įgijo felčerio specialybę. Po karo savanoriavo 
su linkiniais. Gavo 10 ha žemės prie savo gimtojo kaimo. Ten sukūrė gražų 
22 ha ūkį. Kartu dirbo Krašto apsaugos ministerijoje, vėliau „Sargybos“ re
dakcijoje. Į „Sargybą“ rašė Petro Erškėčio slapyvardžiu.

Nuo 1929 m. dirbo Žemės ūkio ministerijoje referentu. 1937 m. turėjo iš
eiti į pensiją, nes nestojo į tautininkų partiją. Apsigyveno Panevėžyje ir dir
bo visuomeniniais pagrindais Šv. Vincento draugijoje. Labai rūpinosi varg
šais, nes pats buvo patyręs daug vargo ir neteisybių piemenaudamas vai
kystėje ir bernaudamas paauglystėje.

Užėjus bolševikams buvo ištremtas iš Panevėžio. Pradėjo ūkininkauti sa
vo ūkyje. Jame „bernavo“ bolševikams ir naciams, ir vėl bolševikams, kol 
1947 m. pavasarį pabėgo su visa šeima nuo trėmimų. Nuo 1948 m. dirbo 
Panevėžio respublikinėje ligoninėje.

Mirė 1971 m. Palaidotas Panevėžio katedros kapinėse. Visą gyvenimą 
buvo giliai tikintis ir didelis savo Tėvynės patriotas. Su okupantais nekola
boravo nė per aguonos grūdą.

Čia pateikiame porą jo užrašų fragmentų, rodančių, kaip aktyviai reiš
kėsi jo kūrybinė mintis iki gilios senatvės, net ir okupacinio režimo sąlygo
mis rašant „į stalčių“. Tai - „Grobuoniško karo baigtis“ ir „Didžiojo karo 
ženklai bei ordinai“.

Redakcija

Jau eina antra dešimtis metų, kaip 
sustojo ramus kultūros gyvenimas. 
Ugnis ir plienas sunaikino viską, kas 
buvo įgyta per didelį darbą ir pasiau
kojimą. Kur buvo gražūs miestai su 
mokslo įstaigomis, kur aukso varpo

mis bangavo gražiai įdirbti laukai, da
bar yra belikę tik pelenai. Net miškai, 
ir tie iškirsti ir svetur išgabenti. Žmo
nės šimtais tūkstančių išžudyti ar taip 
pat išgabenta svetur baigti jų jėgas 
sekinti ir paskutinį kraujo lašą išger-
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ti. Baisus karas sukrėtė visą pasaulį. 
Atrodė, nebėra kam išgelbėti silpnes
nes, karo sūkurin patekusias - vergi
jos našta apkrautas tautas.

Kas bus po tos keistos ir žiaurios 
svetimųjų invazijos? Ar tai bus toji 
šlykščiai pamėgdžiojama ir klastingai 
vykdoma „demokratija“, ar sušvis 
žmonijai tikrasis laisvės spindulys? 
Vieni daug ko tikisi skaisčią ateiti pra
našaudami, o kiti nusiminę baiminasi, 
kad nepasiliktų amžiams tas negirdė
tas pasaulyje teroras, kuris griauna, 
naikina viską - net šimtais tūkstan
čių gyvybių, neišskiriant nė mažutė
lių, niekuo nekaltų kūdikių.

Atrodo, kad kada nors teisingu
mas turi imti viršų ir po tų pergyven
tų baisybių turi užstoti ramus gyve
nimas, ramūs laikai ir taika. Juk tuo at
veju engėjams tektų atsakyti už visas 
jų blogų darbų pasekmes, už padary
tas didžiausias skriaudas.

Jei gyvieji žinotų, kad nuniokoti 
laukai nebeduos derliaus ir sudegintos 
sodybos bei išgriauti miestai nebepra
žys kultūros žiedais, o turės merdėti 
aziatų trypiami, nebevertėtų žmogui 
dirbti ir triūsti. Juk vis tiek viena ma
žytė Lietuva nepasotins išalkusio di
džiausio pasaulyje ubagyno!

Bet gaji žmogaus siela, nors ir 
skausmų suspausta, gyvena viltimi, 
tikėjimu, kad ateis šviesesnė diena, 
tiki, kad toji klasta susikirs su kitais, 
kad po didžių nelaimių vėl užviešpa
taus tvarka ir teisingumas!

Nors gal dar ne metas būtų gal
voti apie savo ateities laimėjimus, kol 

visos pajėgos nukreiptos, kaip Įsigy
ti kasdieninės duonos kąsnį, bet kol 
nevėlu tenka prisiminti, kad už dide
les skriaudas ir kančias niekas negali 
atlyginti, tačiau visų pareiga reikalauti, 
kad kaltininkai bent nuskriaustųjų ai
niams palengvintų kasdieninį gyveni
mą, kad bent iš dalies būtų kompen
suojama - nors materialiai.

Tad visų pirma reikia imtis skubių 
priemonių susigrąžinti bent likučius 
ištremtųjų, kurie dar nėra nukankinti. 
Tų, kurie jau nukankinti sunkiaisiais 
katorgos darbais ar jau yra žuvę, - 
egzekucijų vietas paženklinti kryžiais, 
kaipo gairėmis būsimoms atsiskaity
mo kolonijoms, įgytoms ne prievarta, 
bet išpirktoms sunkiai uždirbtais Lie
tuvos žmonių kentėjimais, jų sveika
ta ir gyvybėmis!

Į tokias kolonijas anų kentėtojų 
ainiai turi visišką teisę! Tai nėra per 
daug! Tai tik minimumas reikalavimų, 
tai tik maža sąskaita už dideliausias 
aukas! Čia ne per kitų ašaras, ne per 
kitų kančias ir ne per kitų išlietą krau
ją tos kolonijos įgytinos, bet per sa
vo darbus, per savo kentėjimus, per 
savo ašaras ir kraują! Taip pat ne per 
savo norą, o per norus tų budelių, 
kuriems rūpėjo kitas šalis pavergti, ki
tus žmones išnaudoti, kitų skriaudo
mis turtėti, kitų uždirbtomis vertybė
mis naudotis - net jų paskutines jė
gas išsemti, paskutinį kraujo lašą iš
gerti, išgrūdus į tolimus kraštus, į šal
tojo Sibiro taigas.

Į ten išgabenti Lietuvos turtai. Į 
ten ištremti Lietuvos žmonės. O visa
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tai darė ir monarchistinės Rusijos at
stovai, ir bolševikinės santvarkos pa
tikėtiniai - komisarai! Tad ne mes pa
tys veržėmės Į tas kolonijas, bet jė
ga buvome verčiami ir didžiausiu te
roru palydimi iš savo numylėtos, ra
mios ir turtingos Lietuvos - iš savo 
Tėvynės!

Dabar, kai jau tame svetimame 
krašte daug yra nukankinta, kada ten 
jau daug prakaito, ašarų ir kraujo pra
lieta, didelė Sibiro taigos lyguma lie
tuvių boluojančiais kaulais nuklota - 
ji niekam kitam, tik jų ainiams ir turi 
priklausyti! Nesvarbu, ar tai būtų vie
nas kolonijų vienetas, ar išmėtyta per 
kelias vietas, bet visa ta žemė, toji te
ritorija, kur bent pėda buvo lietuvio, 
kur bent lašas jų prakaito ar kraujo, 
kad ji priklausytų Lietuvai.

Kadgi būtų galima nekliudomai 
tuos anų nelaimingųjų tautiečių są
skaita Įgytus plotus valdyti, reikalin
ga turėti kuo trumpiausią laisvą ir ga
rantuotą priėjimą tiek sauskeliais, tiek 
jūromis, tiek dangaus oro beribėmis - 
nepaisant kokia forma tai būtų, ar tam 
tikrais koridoriais, ar kaip kitaip, bet 

kad būtų visuomet galima susisiekti 
toms dominijoms su Lietuva!

Nepamiršti ir to, kad pagal sutarti 
Antrosios Nepriklausomos Lietuvos 
su Rusija ten dar tebėra neišnaudoti 
dideli kiekiai miško medžiagos. Kad ir 
ja būtų galima pasinaudoti. Juk tai 
skola, kurią reikia grąžinti!

Kaip per ilgus laikus naudojosi 
svetimieji okupantai Lietuvos keliais, 
Lietuvos gėrybėmis, taip jie privalo 
palikti kolonijose visų kasyklų ir ki
tokių vietovių Įrengimus, nes tuos 
įtaisymus daugeliu atvejų yra padarę 
lietuviai per prievartą iki gyvybės nu
stosiant.

Jei pasaulis norėtų bent kiek at
lyginti padarytus aziatų nuostolius, 
tai tik šiuo, o ne kitu kuriuo būdu tai 
galėtų. Visoms nuskriaustoms Euro
pos tautoms šis dalykas turi rūpėti ir 
visos jos bendromis pajėgomis tos 
kompensacijos privalo reikalauti! O ir 
patiems pasaulio vadovams sumažės 
baimė būti aziatų aukomis, kai darbš
čios Europos tautos privers Sibiro tai
gas parodyti savo turtus ir juos nau
dos žmonijos kultūros labui.

Panevėžys, 1960 m.

Ir aš kaip voras į stiklinį indų
Kai nerimu visi garsai pasklinda
Ir ilgesiu ir troškuliu atgiję

Svaigiu džiaugsmu mūs žemę juosia -
Į naujų būtį lyg į slidžią giją, 
Iš naujo, vis iš naujo kabinuosi!

Antanas Jasmantas (Maceina)
iš eil. „Voro sonetas“
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Didžiojo karo ženklai 
bei ordinai

Didžiojo karo metais buvo ir tokia 
įstaiga - Ordinų kapitula, kuriai reikė
jo pristatyti kovose pasižymėjusių ka
rių sąrašus. Daugeliu atvejų ji tik pa
tvirtindavo apdovanojimui pristatytų
jų aktą, bet pasitaikydavo, kad ir pati 
spręsdavo - duoti ar neduoti kokį 
nors pasižymėjimo ženklą, apdovanoti 
vienu ar kitu ordinu. O tų ordinų rū
šių buvo daug: Sv. Jurgio, Sv. Stanis
lovo, Sv. Onos, Sv. Andriejaus, Auk
so kardas (auksinė rankena) ir kt. Gar
bingiausiu buvo laikomas Šv. Jurgio 
ordinas. Jį sudarė keturi medaliai ir ke
turi kryžiai. Medaliai buvo duodami 
mažiau pasižymėjusiems, o kryžiai - 
didesnį žygį atlikusiems. Pirmieji du 
medaliai ir pirmieji du kryžiai buvo si
dabriniai, o antrieji iš aukso. Kiekvie
nas svėrė apie 20 gramų. Vieną tokį 
turėjau ir aš, todėl buvau tituluojamas 
Šventojo Jurgio ordino kavalieriumi. 
Be to, kas mėnesį buvo mokama ša
lia algos dar priedas už ordiną.

Kaip jį įgijau, nelengva pasakyti. 
Gal dėl drąsos, o gal teko kaip aklai 
vištai grūdas. Dideliems mūšiams 
vykstant ir sužeistųjų daugybei po 
purvą besivoliojant, reikėjo juos gel
bėti, neretai ištraukti tiesiog iš ugnies 
linijos, kad nuo žaizdų nenumirtų 

bent tie, kuriuos dar galima atgaivin
ti ir vėl „antrą kailį nuo jų nulupti“...

Traukiantis iš Galicijos kaip neri- 
kiuotės karininkas buvau paskirtas 
sanitarinio transporto viršininku ir 
pats su keliomis dešimtimis vežimų, 
turinčių po baltą vėliavą su raudonu 
kryžiumi, išvykau į mūšio vietas pa
galbon. Apkasuose prirankioję apie 
porą šimtų sužeistųjų, leidomės į ry
tus, norėdami kuo toliau nuo ugnies 
nugabenti nelaiminguosius. Tokių ve
žimų su raudonu kryžiumi iki tol nė 
viena pusė neliesdavo pagal atitinka
mą Ženevos susitarimą. Bet šį kartą, 
ar per klaidą, ar neįžiūrėjęs vėliavų su 
raudonu kryžiumi, priešas atidengė 
smarkią ugnį ir mus apšaudė didžiau
siais sviediniais iš patrankų ir kulkos
vaidžių. Buvo nukauta ir žmonių, ir 
arklių. Teko gelbėtis bent nuo prieši
ninko akių, sukti į griovius, į daubas, 
į mišką. O čia, sulaukę artėjančios 
nakties, vėl turėjome kuo greičiau 
vesti transportą į kokią artimiausią ka
ro lauko ligoninę, kurią pasiekus ir 
sužeistuosius perdavus, tas mano žy
gis buvo įvertintas. Mat tarp sužeis
tųjų būta ir didesnio rango vadų. Po 
kurio laiko, jau toli nuo Austrijos ri
bų, kažkur apie Mostus Nemuno
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aukštupyje, iškviečia mane štaban ir 
ten užkabina Sv. Jurgio kryžių.

Būdavo ir kitokių atvejų ordinams 
gauti. Tai arba atliktas labai rizikingas 

žygis, arba išgelbėtas koks nors di
desnio dalinio vadas. Kurioje nors li
goninėje apsilankęs caras sužeistie
siems irgi įteikdavo kryžių ar ir medalį.

Kompozicija, iliustruojanti, kaip P. Guga Vilniuje 1940 m. Aušros Vartų Madonai 
paskyrė gautų ordinų kaip padėkos ženklų už Lietuvai sugrųžintų Vilnių.
Nuotrauka apačioje — Katalikų vyrų veikimo centro kongrese.

78 l LAISVĘ •liepa/2004

80



Praeitis ir dabartis

Paskutinis prūsų 
mohikanas

Albertas Ruzgas

Daugiau kaip keturiasdešimt metų 
(1231-1274) reikėjo, kol kryžiuočiai 
nukariavo ir pavergė prūsų tautą. 
Toks pat likimas laukė ir lietuvių tau
tos. Tačiau per tuos keturiasdešimt 
metų lietuviai spėjo kryžiuočių agre
sijai kariškai pasirengti, todėl liko lais
vi. Taigi ilgametė, atkakli prūsų kova 
netiesiogiai padėjo Lietuvai išlikti.

Praėjo jau daugiau kaip septyni 
šimtai metų nuo prūsų anų žūtbūti
nių, baisių kovų. Paskutiniai prūsų 
palikuoniai, atrodo, turėjo seniai su
vokietėti, išnykti. Pasikeitus daugeliui 
kartų, sunku tikėtis, kad galėtų atsi
rasti palikuonių, kurie labai apgailes
tautų dėl tragiško prūsų tautos liki
mo ir degtų neapykanta pavergėjams. 
Vis dėlto tokių palikuonių, tegu ir 
vienintelių, paskutinių, yra buvę net 
dvidešimtojo amžiaus viduryje. Štai 
netikėtai iš netolimos praeities dienų 
iškyla prūso Viliaus Gomaro šviesus 
paveikslas.

Jis gimė 1909 metais tarp Vištyčio 
ir Tolminkiemio. Klaipėdoje baigė gim
naziją, Berlyne - aukštąją sporto mo
kyklą. Vilius mokėjo vokiečių, lenkų ir 

prancūzų kalbas. Lietuviškai jis kalbė
jo gerai, tik su vokišku akcentu.

Viliaus motina buitinėmis temomis 
su sūnumi kalbėjo senosios prūsų kal
bos likučiais. Ji sakydavusi Viliui: 
„Mes nesame nei vokiečiai, nei lietu
viai, o prūsai“. Motinos paveiktas Vi
lius anksti ėmė domėtis prūsų istorija, 
tragiškųjų likimu. Subrendęs ir prasi
lavinęs tyrinėjo ir užsirašinėjo kapinė
se esančių paminklų prūsiškus įrašus. 
Taip pat užsirašinėjo prūsiškas pavar
des, buvo susidaręs jų kartoteką.

Vilius buvo suorganizavęs Vokie
tijoje pogrindinę antihitlerinę grupę. 
Tos slaptos grupės draugai vieną 
dieną pastebėjo, kad Vilius yra seka
mas, ir nedelsdami ji informavo. Drau
gai patarė Viliui kuo greičiau dingti, 
antraip visus juos gestapininkai išaiš
kins, suims, ir visi žus. Taigi Vilius ne
delsdamas pabėgo į Lietuvą, pasiė
męs vien mažą lagaminą. Motina liko 
Mažojoje Lietuvoje. Prieš pasprukda
mas į Lietuvą, jis gyveno Berlyne.

Iš pradžių Lietuvoje jis gavo po
litinį prieglobstį, o vėliau - ir Lietu
vos pilietybę. Gyveno Kaune, Gcdi-

1 LAISVĘ • liepa /2004 79

81



Praeitis ir dabartis

mino gatvėje, arti bažnyčios, pirmaja
me namo aukšte. Vilius buvo univer
salus sportininkas profesionalas, 
ypač kultivavęs akrobatiką. Daugiau
sia lėšų prasimanydavo duodamas 
privačias vokiečių kalbos pamokas, 
paprastai studentams, tarp kurių pa
sitaikydavo ir įtakingus, pinigingus 
tėvus turinčių vaikų.

Žiemomis Vilius per kelis sezonus 
laikė Kaune, Adomo Mickevičiaus 
gatvėje, privačią čiuožyklą, iš kurios ir
gi susirinkdavo pragyvenimui nemažai 
lėšų. Čiuožyklos lankytojų buvo daug: 
ją lankė net Lietuvos dailiojo čiuožimo 
meistras Vaclovas Ignaitis, lankė ir 
Eduardas Astramskas, tuomet studen
tas, o dabar visuomenei žinomas kaip 
vokiečių ir estų literatūros kūrinių ver
tėjas. Vilius Gomaras, tos čiuožyklos 
savininkas, demonstruodavo savo 
čiuožykloje įvairius, neretai sudėtin
gus, akrobatinius numerius.

Kaune Vilius priklausė Vlado Put
vinskio šaulių būrio sporto klubui 
„Grandis“. Tame klube veikė ir meni
nės gimnastikos sekcija, kuriai vado
vavo Karolis Dineika. Sekcijoje buvo 
apie 15 vyrų, o jų treneris buvo Vi
lius Gomaras. Ta sekcija rengdavo 
Kaune ir periferijoje (pavyzdžiui, Kė
dainiuose) viešus pasirodymus, ku
riuose dalyvaudavo ir Vilius Gomaras, 
ir Eduardas Astramskas. Pasirodymus 
rengdavo drauge su „Grandies“ ritmi
nės gimnastikos ir tautinių šokių gru
pe (vadovavo Adelė Eidukevičiūtė), 
nes tada pasirodymai būdavo nuotai- 

kingesni ir spalvingesni, o ir publikos 
į juos daugiau prigužėdavo.

Vilius turėjo kūrybinių gabumų. 
Rašė vokiečių kalba straipsnius (dau
giausia praktiniais klausimais). Juos 
visus perduodavo E. Astramskui, kad 
šis išverstų į lietuvių kalbą. Tuos 
straipsnius Vilius spausdindavo lietu
vių periodinėje spaudoje (pasirašyda
vo įvairiais slapyvardžiais). Jam buvo 
svarbu, kad už tuos straipsnius gau
davo šiek tiek honoraro, labai reika
lingo pragyvenimui. Parašė vokiškai ir 
eilėraščių, bet nedaug jų surasta.

V. Gomaras turėjo ir dailininko ga
bumų. Kartą dailininkas Jonas Burba, 
tada gyvenęs Kaune, išsitarė Viliui tu
rįs užsakymą nupiešti lietuvišką pašto 
ženklą, todėl sukąs galvą, kaip šis tu
rėtų atrodyti. Tai išgirdęs Vilius kiek 
pagalvojo ir brūkšt brūkšt nupiešė to 
ženklo eskizą. Vėliau kaip tik ir buvęs 
išspausdintas pašto ženklas pagal tą 
Viliaus eskizą, bet J. Burbos vardu.

Eduardą Astramską (studijų me
tais) ir Vilių Gomarą Kaune, Panemu
nės pliaže, supažindino Faustinas 
Matiukas, vėliau gydytojas terapeu
tas, ilgai gyvenęs ir dirbęs Šiauliuo
se, ten ir miręs apie 1990 metus. Vi
lius buvo komunikabilus. Jau pirmąją 
pažinties dieną jis priėjo pliaže prie 
Eduardo ir pasiūlė kartu pasportuoti. 
Netruko jie abu susidraugauti, nes Vi
lius buvo labai mielas žmogus.

Kadangi Vilius gyveno miesto cen
tre, tai Eduardui buvo parankųjį ap
lankyti. Besisvečiuojant Eduardui kri
to į akis Viliaus bute kabanti iš žurna-
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lo iškirpta M. K. Čiurlionio paveikslo 
„Karalių pasaka“ reprodukcija. „Kaip 
manai, ką Čiurlionis turėjo galvoje, 
kurdamas šį paveikslą?“ - paklausė 
Vilius po kambarį besidairantį Eduar
dą. Ir pats atsakė: „Aš manau, kad tai 
simboliškai pavaizduota dviejų siste
mų, dviejų santvarkų susidūrimas - 
smurto ir pavergimo, taikos ir gyveni
mo“. Vėliau Vilius vokiškai papasako
jo Eduardui vieną legendą iš prūsų 
laisvės kovų. Tos legendos turinys 
buvęs panašus į Jono Biliūno „Laimės 
žiburį“. Eduardo manymu, ta legenda 
tikriausiai buvusi Viliaus sukurta.

Mįslinga tai, kodėl Viliaus viena 
akis buvusi stiklinė (su tokia akimi jis 
jau atvyko į Lietuvą). Turbūt iš spau
dos jis buvęs gerai susipažinęs su 
Lietuva. Pažymėtinos Viliaus neeilinės 
pažintys. Jis palaikė ryšius su Ieva 
Simonaityte, buvo pažįstamas su ra
šytojais Vydūnu, Tomu Manu.

Kai 1941 m. birželio mėnesį į Kau
ną įžengė vokiečių kariuomenės dali
niai, Vilius pačią pirmąją jų pasirody
mo dieną, vėl pasigriebęs į ranką aną 
minėtą lagaminėlį, dingo iš Kauno. 
Tiesa, prieš išvykdamas to namo, ku
riame gyveno, kieme kažką užkasė. 
Bet tame kieme vėliau atvažiavę trak
toriai žemę suvertė, nes ten buvo ren
giamasi kažką statyti. Todėl Viliaus 
paslėptieji dalykai neišliko (tikriausiai 
ten buvo jo rankraščiai ir gal kokie 
nors dokumentai).

Išsprukęs iš Kauno, Vilius apsigy
veno kitoje Lietuvos pusėje, Aukštai

tijos miestelyje Salake (Zarasų r.), tur
būt ne be kito savo draugo, E Ma
riuko, kilusio iš Zarasų krašto, pagal
bos. Įsidarbino vertėju vokiečių žiny
boje. 1942 metais Vilius susituokė su 
vietine lietuvaite. 1943 metų pradžio
je sutuoktiniams gimė sūnus, kurį pa
krikštijo tėvo vardu.

Aišku, kad Vilius padarė lemtingą 
klaidą įsidarbindamas vertėju. Matyt, 
hitlerininkams kėlė įtarimą, kad Vilius 
laisvai, tiesiog puikiai kalbėjo vokiš
kai, kad jis buvo nevietinės kilmės. 
Tikriausiai gestapininkai, pasitikrinę 
Vokietijoje, rado Viliaus Gomaro pavar
dę ieškomų asmenų kartotekoje. To
dėl vieną gegužės mėnesio naktį ges
tapininkai Vilių suėmė ir ketino nuga
benti į Vokietiją.

Salakas yra miškų ir ežerų krašte. 
Sportininkas Vilius viename miško ba
re šoko bėgti iš hitlerininkų rankų, bet 
budrūs gestapininkai mirtinai peršovė, 
ir jis sukniubo pakelėje. Gestapininkai 
Viliaus ten, pakelėje, nepaliko, o vis 
tiek nugabeno j Zarasus, kur jis labai 
nukraujavęs po kelių valandų mirė. Tai 
buvo 1943 metų gegužės 1 dieną. Jo 
lavoną pasiėmė žmona. Palaidojo Sa
lako kapinėse. Vokiečių pedantiškumas 
ir metodiškumas visiems žinomas. Po 
kurio laiko gestapininkai atkasė Viliaus 
lavoną, mat norėjo įsitikinti, kad tai tik
rai Viliaus Gomaro lavonas. Salako 
žmonės toje vietoje, kur Vilių peršovė, 
iš medžio strypų buvo pastatę kryželį. 
Tai dar viena nacizmo auka, iki šiol ne
patekusi į istorijos rejestrus.
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Žuvusiųjų prezidento 
sukaktys

Generolas Jonas Žemaitis-Vytautas

Šių metų vasario 16 d. sukako 55 metai, kai Lietuvos laisvės kovos są
jūdžio taryba priėmė demokratinės parlamentinės valstybės atkūrimo Dekla
raciją, pagal kurią valstybės valdymas būtų grindžiamas 1922 m. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos dvasia.

Šių metų kovo 15 d. sukako 95 metai, kai gimė generolas Jonas Žemai
tis, buvęs „Kęstučio“ partizanų apygardos vadas, Lietuvos laisvės kovos są
jūdžio tarybos pirmininkas.
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Šių metų birželio 1 d. sukako 50 metų, kai Vilniuje, Karinio tribunolo pa
talpose, prasidėjo teismo farsas, o birželio 7 d. paskelbtas mirties nuosprendis 
generolui J. Žemaičiui ir partizanui J. Palubeckui, o konclageriams pasmerk
tos medicinos sesuo M. Žiliūtė (25 metams) ir E. Palubeckaitė (10 metų). 
Generolui J. Žemaičiui mirties nuosprendis buvo įvykdytas 1954 m. lapkričio 
23 d. Maskvoje, Butyrkų kalėjime.

Istorikė ir rašytoja Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė (generolo sūnaus Laimu
čio žmona) parašė knygą „Žuvusiųjų prezidentas“, kuri yra geriausias pa
minklas jam, geresnis ir už bronzinį biustą, stovintį ant aukšto postamento 
prie Krašto apsaugos ministerijos.

Pagerbdami generolo gimimo (95) ir žūties (50) metines bei talentingą 
prieš keletą metų Amžinybėn iškeliavusią knygos autorę, spausdiname „Žuvu
siųjų prezidento“ fragmentą. Nieko tiksliau ir tauriau negalima pasakyti ne
gu žodžiai, kuriuos miško brolių sesuo Nijolė parašė knygos Įvade: „Ši kny
ga - tai kukli padėka tūkstančiams žuvusiųjų partizanų už tai, kad mes turi
me iš ko semtis stiprybės. Bet kartu ją norėčiau skirti jau nepriklausomoje Lie
tuvoje gimusiai kartai vildamasi, kad laikas jai bus gailestingesnis“.

Kartai, kuri mums neša viltį lyg vėliavą, užgrūdintą laisvės kovose.

Redakcija

...Pagaliau atėjo paskutinė teismo 
diena - diena, kai paskutinį kartą vi
si drauge sėdėjo teisiamųjų suole. 
Būnant kartu viskas atrodė lengviau, 
prasmingiau, atgimė ir sutvirtėjo tai, 
ką visus metus klasta, apgaule, įkal
binėjimais ir grasinimais bandė su
griauti čekistai. Jei ir buvo kuris pa
linkęs, pasidavęs spaudimui, tai dabar 
vėl tapo toks pat, koks buvo tą die
ną, kai prisiekė žūti už tėvynę. Kiek
vienas ruošėsi paskutiniam žodžiui, 
nes žinojo, kad tai - atsisveikinimo 
žodžiai. Bet kalbėjo ne apie save.

„Aš noriu pasakyti, kad kur tik aš 
užeidavau, būdama miške, niekas ne
žinojo, kad aš esu bandoje (teismo 
sekretoriaus protokole partizanus 

vadino „banditais“, nors teisiamieji 
vartojo žodį „partizanas“. - N. G.). 
Ir jei kas ką davė, tai davė ne kaip 
banditei, o pažįstamai, todėl jei kas 
suimtas už tai, tai suimtas neteisin
gai“, - pabrėžė E. Palubeckaitė. Ne
norėjo užtraukti nelaimės tiems, kurie 
beveik dešimt metų rizikuodami savo 
laisve ir gyvybe juos rėmė. Sau ir 
broliui malonių neprašė: „Taip pat no
riu palaikyti teisiamąjį Žemaitį, kad kai 
jis buvo Lietuvos laisvės kovos są
jūdžio vyriausiu vadovu, jis kovojo 
su chuliganizmu ir žvėriškumais“.

M. Žiliūtė, kuriai ne kartą tardyto
jas buvo teigęs, jog jos pažiūras lėmė 
tai, kad sovietų valdžia Jurbarke buvo 
atėmusi jos tėvų namą, pasakė: „Aš
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prieš sovietų valdžią ne todėl, kad ji 
nacionalizavo nuosavybę. Prieš ją aš 
nusiteikusi todėl, kad Sovietų Sąjun
ga okupavo mano kraštą ir neteisėtai 
jame įvedė sovietinę valdžią. Aš kovo
jau prieš šią valdžią ir laikau, kad kaip 
lietuvė turėjau tai daryti“.

Sunkiausia buvo J. Palubeckui. Ne
galėjo pamiršti tos nakties, kai patikė
jo čekistų gražbylystėmis, kai lyg koks 
niekšas sėlino prie bunkerio naiviai ti
kėdamasis, kad J. Žemaitis su moteri
mis bus iš jo pasitraukęs. Todėl pasku
tiniame žodyje norėjo prašyli atleidimo 
ir prisiimti visų kaltes: „Kiti teisiamieji 
suimti dėl mano kaltės, ir aš taip pat 
jaučiuosi kaltas asmeniškai prieš juos. 
Prašau teismą sušvelninti jiems baus
mę ir už juos nubausti mane“.

Ne tokių kalbų tikėjosi teisėjai. 
Neprašė teisiamieji malonės, greičiau 
patys kaltino, todėl kai J. Žemaitis 
pradėjo savo kalbą žodžiais: „Aš, kaip 
ir kiti mano bendraminčiai, laikau, kad 
Sovietų Sąjunga savo ginkluotomis 
pajėgomis Įsiveržė į mūsų šalį...“ - 
tribunolo pirmininkas pasipiktinęs nu
traukė teisiamąjį ir pareikalavo pasku
tinio žodžio nenaudoti antisovietinei 
agitacijai. Bet J. Žemaitis tęsė:

„Šį sovietinės vyriausybės žings
ni laikau neteisėtu ir todėl laikiau, kad 
neturiu tarnauti sovietinėje armijoje. 
{...] Visus pogrindžio veiksmus, kurio 
dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš 
sovietinę valdžią, aš laikau teisingais 
ir nelaikau nusikalstamais. Tik noriu 
pabrėžti, kad kiek man teko vadovauti 

Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš 
stengiausi, kad ši kova prisilaikytų 
humanizmo principų. Jokių žvėrišku
mų aš neleidau.

Koks bus teismo sprendimas - 
man žinoma.

Aš vis tiek laikau, kad kova, ku
rią aš vedžiau devynerius metus, tu
rės savo rezultatus“.

M. Žiliūtė sėdėjo teisiamųjų suo
le ir stengėsi įsidėmėti kiekvieną žo
dį. Suprato, kad nuo šiol jos gyveni
mas įgis naują prasmę: liudyti. Paties 
likimo ji buvo išrinkta išlikti ir liudy
ti. Nuosprendžio nesiklausė: žinojo, 
kad J. Žemaitis bus pasmerktas my
riop, o jos pačios likimas mažai bc- 
jaudino... Dešimt, penkiolika, dvide
šimt penkeri metai konclagerių - koks 
skirtumas? Vis tiek kova duos vai
sius, o jos pareiga - liudyti, kaip jie 
kovojo ir kaip žuvo.

Nuosprendis atkartojo kaltinamąją 
išvadą, ir buvo juokinga, kad tik dėl to 
reikėjo šio šešių dienų farso. Kam vai
dino šie teisėjų togomis vilkintys pa
reigūnai? Ar tik tam. kad susumuotų 
Rusijos baudžiamojo kodekso straips
nių galimybes? Tėvynės išdavimas, 
teroras, antisovietinė agitacija - taip 
buvo kvalifikuoti J.Žemaičio „nusikal
timai“. Galutinis rezultatas - mirties 
bausmė su turto konfiskavimu.

Toks pat nuosprendis buvo pa
skelbtas ir J. Palubeckui. M. Žiliūtei 
už medicinos sesers pareigų vykdy
mą - dvidešimt penkeri metai koncla
gerių. E. Palubeckaitci teisėjai buvo
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maloningesni - skyrė „vaikišką“ de
šimties metų bausmę.

Nuosprendi išklausė ramiai. Vis
kas - ir bausmių dydis, ir Marytės 
pistoleto techninė ekspertizė, turėju
si nustatyti, ar šiuo nešaudančiu 
ginklu ji vykdė teroro aktus, ir nuteis
tųjų turto, kurio jie neturėjo, konfis
kavimas, ir pareikalavimas padengti 
teismo išlaidas - priklausė nerealiam, 
absurdiškam pasauliui. Buvo „aprašy
tas“ J. Žemaičio turtas ir pažymėta, 
kad jo neužteks teismo išlaidoms pa
dengti: senas portfelis, kuriame jis lai
kė dokumentus, buvo aptriušęs ir 
naudoti nebetiko; pusantro metro me
džiagos atraižą, rastą bunkeryje, kalė
jimo viršininkas buvo jau anksčiau 
atidavęs kelnėms užsilopyti, o gumi
niais batais buvo apsiavusi Marytė.

M. Žiliūtė už nuteisimą liko sko
linga sovietų valdžiai 1167 rublius. O 
valdžia savo skolininkų nepamiršta: 
1960 m. gruodžio 22 d. pas sugrįžu
sią iš lagerio M. Žiliūtę prisistatė Vil
niaus Lenino rajono liaudies teismo 
vykdytojas reikalauti šios sumos.

Teismo nuosprendžio nebuvo ga
lima apskųsti kasacine tvarka. Lau

kiantys kalėjimo „juodos varnos“ nu
teistieji buvo uždaryti gretimuose 
boksuose. M. Žiliūtė girdėjo, kaip 
pravėrę bokso duris teisėjai J. Žemai
čiui siūlė rašyti malonės prašymą. 
J. Žemaitis atsisakė, tik paklausė, ka
da bus vykdomas nuosprendis, ir pa
prašė pasimatymo su sūnumi.

Bet šis pageidavimas liko be at
garsio.

Malonės atsisakė ir M. Žiliūtė.
Po teismo iš KGB rūmų požemio 

J. Žemaitis buvo išvežtas į Lukiškes. 
Vežė naktį. Kai išlaipino iš „juodos 
varnos“, kalėjimo kiemas buvo tuš
čias. Ant geležinių vartų, ant pastatų 
sienų šmėžavo šešėliai. Kiemas buvo 
apšviestas galingų prožektorių. Prie
šais pamėkliškai į dangų kilo cerkvė.

Jis buvo įvestas į tipišką Jekate
rinos laikų kalėjimo korpusą. Vidury
je kilo vielos tinklais atitverti laiptai, 
abipus kurių rikiavosi geležimi kaus
tytos kamerų durys. Mirtininkų kor
puse buvo tylu.

Nuo šiol J. Žemaitis bus vienas. 
Kada bus įvykdytas nuosprendis, tei
sėjai nesakė. Nežinojo, kad mirties 
teks laukti beveik pusę metų.

P. S. J. Žemaitis negavo leidimo pasimatyti su sūnumi Laimučiu. Šio gyvenimą 
lydėjo juoda komunizmo šmėkla. Našlaitis užaugęs Liubinavičiaus pavarde, 
Laimutis ilgai nieko nežinojo apie tėvą. Tik Atgimimo metais atgavo savo tik
rąją pavardę. Šiuo metu gyvena vienišas Šiauliuose. Nuo vaikystės lydėjusias 
ligos pastaruoju metu jo gyvenimą yra labai apkartinusios.
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Per žemę 
mes praeiname tvirti

Detroite paminėtas a.a. dr. Adolfas Darnusis

Pranas Zaranka

Šių metų vasario 29 d., sekmadie
nį, p. Jadvygos Damušienės rūpesčiu 
Detroite buvo surengtas a. a. dr. Adol
fo Damušio mirties metinių minėjmas. 
Jau šeštadienį per Lietuviškų melodi
jų radijo valandėlę Algis Zaparackas 
visą pusvalandį skyrė dr. A. Damušio 
gyvenimo ir jo reikšmingos veiklos 
vertinimui.

Giedotines mišias už velionį auko
jo Dievo Apvaizdos bažnyčios klebo
nas kun. Aloyzas Volskis, visuotinė
se maldose paminėtos jo mirties me
tinės, prašyta Dievo palaimos klebo
nui, Mišių dalyviams, ypač iš toliau 
atvykusioms viešnioms ir svečiams. 
Naujas Fausto Strolios giesmes - Pra
džios, Aukojimo, Komunijos ir Pabai
gos - giedojo vyrų ansamblis: Pr. Za
ranka, Edv. Skiotys, L. Mikulionis ir 
V Underys; Kyrie, Sanctus, Tėve mū
sų ir Agnus Dei - visi giedantieji. Po 
Komunijos vyrai pagiedojo giesmę, 
melsdami Dievą laiminti Lietuvą, duoti 
jai dorų, kilnių vadų. Pabaigoje gie

dota: „Prašykime Dievą palaimos tė
vynei ir kraštui, svetingai priglaudu
siam mus, o tiems, kurie laisvę did
vyriškai gynė, maldaukime amžino 
džiaugsmo dangaus“.

Po Mišių Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centro salės scenoje - 
dr. Adolfo Damušio nuotrauka, rožių 
puokštė ir deganti žvakė. Minėjimas 
pradėtas J. Gudavičiaus dainos „Kur 
giria žaliuoja“ pirmu posmu. Mirusio
jo atminimas pagerbtas tyliu susikau
pimu. Programos vedėjas Pr. Zaranka 
dr. A. Damušiui skyrė Vytauto Ma
černio posmus: Per žemę mes praei
nam tik vienąsyk! tad būkime tvir
ti,/ kieno gyvenimas bus panašus į 
sodrią dainą,/ tas nesutirps mirty. 
Damušis per žemę praėjo tikrai tvirtai, 
jo pėdsakai giliai įminti ir Lietuvos, ir 
išeivijos istorijoje.

Dr. Marius Laniauskas (dr. A. Da
mušio krikštasūnis, Simono Laniaus- 
ko, telkusio stovyklos rėmėjus Cleve- 
lande, sūnus) kalbėjo apie Dainavos

| LAISVĘ • liepa /2004 87

89



Atmintis

iš kairės. Adolfas Darnusis, prelatas Juozas Antanavičius, Jadvyga Damušienė
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stovyklos reikšmę jo kartos ir jo vai
kų gyvenime. Paskaitė dukters ir trijų 
sūnų pasisakymus apie Dainavos 
svarbą jų gyvenime. Dainavos sto
vyklose, kursuose jie daugeli metų 
ugdo ir stiprina savo tikėjimą ir lietu
viškumą, ten prasideda gražios, nepa
mirštamos draugystės. Programos ve
dėjas priminė, kad dr. Marius jau ke
lintą kadenciją yra Dainavos stovyk
los tarybos ir valdybos narys ir, at
vykdamas iš Clevelando, daug pade
da dabartiniam tos tarybos pirminin
kui Kastyčiui Giedraičiui.

Inž. Bronius Polikaitis išsamiai at
skleidė dr. A. Damušio vaidmenį ku
riant jaunimo stovyklą. Jos idėja bu
vo keliama Amerikos lietuvių Romos 

katalikų federacijos kongresuose: 
1950 m. Pitsburge, 1952 m. Detroite, 
tačiau tik 1954 m., kai Clevelandc 
ALRK federacijos pirmininku buvo iš
rinktas dr. A Damušis, pradėtos vyk
dyti rezoliucijos. Ieškota vietos sto
vyklai Čikagos, Clevelando ir Detroi
to trikampyje. Buvo apžiūrėta apie 
30 vietovių. 1955 m. rudenį atradus 
dabartinę Dainavą, tada apleistą 220 
ekerių ūkį, priklausantį Michigano 
universitetui, ir jį nupirkus, dar buvo 
daug abejojančių, ar sugebėsim išlai
kyti. Indianoje berniukų stovyklą jau 
rengė lietuviai saleziečiai; kitiems at
rodė, kad mergaitėms užtenka Putna- 
mo. Bronius Polikaitis dalyvavo 
ALRK federacijos valdybos posėdy-
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je ir gerai pamena, kaip dr. A. Darnu
sis optimistiškai skelbė stovyklos vi
ziją: reikia stovyklos su programa, pa
gal kurią būtų ugdomos visavertės 
asmenybės, sąmoningi lietuviai kata
likai, dori, veiklūs, kūrybingi žmonės. 
Damušio optimizmas nugalėjo. Nors 
ūkis buvo nupirktas ALRK federaci
jai teturint 2500 dolerių, žmonės pra
dėjo aukoti, kiti skolinti pinigus sta
tyboms ir pirkimo skoloms padengti. 
(Br. Polikaitis buvo vienas uoliausių 
aukų rinkėjų ir skolintojų teikėjų.) Ki
ti, ypač detroitiečiai, daug dirbo pa
čioje stovykloje, ją tvarkė, švarino. 
Dainava - daugelio žmonių pasiauko
jimo, aukų ir darbo vaisius. Tačiau jei 
ne dr. A. Damušio ryžtas, kažin ar ją 
šiandien turėtume.

Minėjimą paįvairino Vidas Neve- 
rauskas fortepijonu, o Rima Polikaity- 
tė - fleita. Rima prisiminė Dainavoje 
Fausto Strolios sukurtas giesmes ir 
dainas, Vidas jas paskambino. Rima 
vieną dar ir padainavo gražiu sopra
nu. Abu atliko kelias lietuviškas dai
nas ir kitų tautų giesmes.

Inž. Juozas Polikaitis, dvylika me
tų buvęs Ateitininkų federacijos va
das, dabar - JAV LB Socialinės tary
bos pirmininkas (vietoj a.a. Birutės 
Jasaitienės), dr. A. Damušio visuome
niškumo šaknų ieškojo Panevėžio 
gimnazijoje, kur 1923 m. pas ateitinin
kus jį pakvietė klasės draugas Juozas 
Laučka. Čia Adolfas pasirodė suge
bąs vadovauti, buvo moksleivių kuo
pos pirmininkas. Jau tada jis supra

to, kad jaunuolis turi gyventi ne sau, 
o visuomenei. Ir studijuodamas Kau
ne jis buvo Moksleivių, vėliau Stu
dentų ateitininkų centro valdybų pir
mininkas. 1930 m. švietimo ministrui 
uždarius moksleivių organizacijas 
gimnazijose, ateitininkai veikė slaptai. 
A.Damušis siuntinėjo kuopoms aplin
kraščius, jas lankė. Buvo nubaustas 
pusei metų ištrėmimu į Varnių koncen
tracijos stovyklą. Baustas ir už tai, 
kad pasakė kalbą pavasarininkų kon
grese. Šio laikotarpio atkaklus pasi
priešinimas savosios valdžios užgai
doms dėjo charakterin pagrindus di
desniam, žūtbūtiniam pasipriešinimui 
prieš svetimųjų valdžios užmačias. 
Pirmiau bolševikų, vėliau - nacių. Ir 
iš nacių kalėjimo išėjęs dr. A. Damu- 
šis imasi gimnazijos direktoriaus pa
reigų, 1945-1952 m. - Ateitininkų fe
deracijos vadas, 1957-1965, 1979- 
1983 m. - Ateitininkų federacijos ta
rybos pirmininkas. Dr. A. Damušis 
paskaitose ir straipsniuose kvietė at
eitininkus jungtis į darbus, remiančius 
mūsų tautos dvasinį religinį pakilimą 
ir sąmoningą tautinį atsparumą.

Liuda Rugienienė, Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdybos narė, 
priminė, kad dr. A. Damušis yra bu
vęs tos organizacijos garbės teismo 
pirmininkas. Jonas Urbonas užuojau
tos žodžius tarė Lietuvių fronto bičiu
lių vardu. Janina Udricnė, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos tarybos 
pirmininkė, paryškino dr. A. Damušio 
vaidmenį šioje parapijoje prieš 30 me-
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tų, kai teko bažnyčią perkelti iš Det
roito į Southfieldo priemiestį. Jis su
gebėjo įtikinti lietuviškai nusiteikusius 
Lietuvos vyčius, kad prie bažnyčios 
reikalingas kultūros centras - salė, 
klasės šeštadieninei mokyklai.

Pranas Zaranka skaitė: „Damušių 
šeima Amerikoje pirmuosius dešimt 
metų gyveno Clevelande, ketvirtį šimt
mečio Detroite, kurį paliko 1983 m., 
kai išsikėlė prie Lemonto, netoli sū
naus Vytenio šeimos. Sūnus Saulius 
Detroitą jau seniai paliko, duktė In
drė ištekėjusi jauna mirė Clevelande. 
Jauniausia duktė Gintė, mokslus bai
gusi, visą gyvenimą pašventė Lietuvos 
tarnybai, dabar yra Lietuvos amba
sadorė prie NATO. Nuo 1997m. Adol
fas ir Jadvyga Damušiai gyveno Vil
niuje. Autobiografijoje dr. A. Damušis 
teigia, kad nacių kalėjime gyvas išli
ko dėka žmonos, brolio ir draugų, 
kurie per vieną įmonės meistrą, pa
skirtą prie kalinių grupės, perdavė 
maisto. Sunkiausiais žiemos mėne
siais tai buvo tokia parama, be ku
rios jis nebūtų išgyvenęs. Per visą 
abiejų gyvenimą Jadvyga Damušienė 
buvo Adolfo didžioji talkininkė ir jo 
veiklos rėmėja. Ir šios dienos minėji
mas jos suplanuotas ir parengtas, ne
pamirštant mums parodyti nuotraukas 
iš paskutinės dr. Adolfo Damušio ke
lionės į galutinį atilsį“.

Ekrane matėme laidotuvių nuo
traukas iš Vilniaus Šv. Jono bažny
čios, Kauno Vytauto bažnyčios ir 
Petrašiūnų kapinių.

J. Damušienė paaiškino, kodėl ji 
norėjo vyro mirties metines rengti Det
roite. Čia jų ilgiausiai gyventa ir dirb
ta. Dėkojo visiems kalbėtojams, Vidui 
ir Rimai ir buvusiam Dainavos stovyk
lų dainų mokytojui muzikui Stroliai už 
dalyvavimą minėjime, dėkojo bažny
čioje giedojusiems ir klebonui kun. 
A. Vblskiui. Dėkojo minėjimo vedėjui 
ir techninių reikalų tvarkytojui Vytui 
Petruševičiui bei visą savaitę ją globo
jusioms Neverauskų ir Lėlių šeimoms.

Minėjimas baigtas dainos „Lietuva 
brangi“ pirmu ir paskutiniu posmais.

Kai kas minėjime pasigedo dr. 
A. Damušio biografinių žinių, todėl 
trumpai jas pateikiu.

Adolfas Damušis gimė 1908 m. 
birželio 16 d. Mogiliovo gubernijoje, 
Rusijoje. 1919 m. su tėvais grįžo Lie
tuvon, 1928 m. baigė Panevėžio gim
naziją, 1934 m. - VDU Technikos fa
kultetą kaip cheminės technologijos 
inžinierius. 1937-1938 m. specializavo
si Berlyno ir Frankfurto universitetuo
se. 1940 m. VDU gavo inž. daktaro 
laipsnį už disertaciją Aliuminio gele
žies degintų įtaka portlandcemento 
susitraukimui.

Su prof. Pranu Jodelc siekė Lietu
vą aprūpinti savu cementu, tik jų dar
bą nutraukė sovietų okupacija, kai 
Damušis jau buvo Technikos fakulte
to docentas.

1941 m. rudenį įsijungė į pogrindi
nę veiklą prieš sovietus, buvo vienas 
iš 1941 metų sukilimo rengėjų, Laiki
nosios vyriausybės pramonės minist-
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ras. 1942 -1944 m. - Technologijos fa
kulteto dekanas. 1943 m. VLIK’e Lie
tuvių fronto atstovas. 1944 m. birželio 
15 d. nacių suimtas ir iki 1945 m. ba
landžio 14 d. kalintas Vokietijoje sun
kiųjų darbų kalėjimuose. Nuo 1945 m. 
rudens Kempteno stovykloje lietuvių 
gimnazijos direktorius. 1947 m. atvyko 
Į Ameriką. Qevelando mieste dirbo da
žų pramonės cheminio tyrimo srityje, 
o 1957-1973 m. Detroite, Wyandotte 
chemijos įmonėje. Čia suredagavo ir 
parašė knygą Sealants, kurią lietuviš
kai pavadino rišuoliais - plastinėm 
medžiagom, kurios užpildo pusės ar 
vieno colio siūles tarp statybinių kon
strukcijų, jas jungia ir absorbuoja jų 
trečdalio ar ketvirtadalio colio judėji
mus, susidarančius dėl atmosferos 
veiksnių poveikio. 1983 m. Damušiai 
apsigyveno netoli sūnaus dr. Vytenio 
prie Lemento, o nuo 1997 m. gyveno 
Vilnuje, kur 2003 m. vasario 27 d. 
dr. Adolfas Damušis mirė.

Vilniuje, o žiemos metu Floridoje, 
gyvena jo žmona Jadvyga Damušienė.

Didesnis dr. A. Damušio prisimi
nimas bus išleidus jo straipsnių ir pa

skaitų knygą. Auditorijai buvo pa
skelbtas laiškas, kurio dalį cituoju:

„Kreipiamės į visus velionio gy
venimo veiklą gerbusius, jo idealiz
mą ir optimizmą pažinusius, jo įsteig
tos ir puoselėtos Dainavos stovyklos 
dvasią patyrusius, jo mintis apie at
eitininkų idėjas, socialinį teisingumą 
ir rezistenciją išklausiusius žmones. 
Damušių šeima nuoširdžai kviečia 
Jus ir savo auka paremti šį atmini
mo fondą, kuris skatins a.a. prof. dr. 
Adolfo Damušio raštų publikavimą 
ir platinimą, ypač tarp krikščioniš
kojo Lietuvos jaunimo. Taip prisidė
site prie pilietinės visuomenės ugdy
mo, kurį velionis pats aktyviai ska
tino tiesos, teisingumo, tarpusavio 
pagarbos ir krikščioniškosios meilės 
pagrindais. “

Aukas prašome siųsti Ateitininkų 
šalpos fondui: Ateitis Relief Fund, 
Inc. c/o R. & R. Lapšys, 1079 Shady 
Tree Lane, Wheeling IL 60090 IL, 
USA, nurodant dr. A. Damušio atmi
nimo fondą.

t
Mirus Mykolui Naujokaičiui, teisininkui, skautų ir Lietuvių fronto 

bičiulių veikėjui, nacių okupacijos metais Lietuvių fronto vadovybės 
nariui, 1941 m. Tautos sukilimo dalyviui, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą jo artimiesiems.

LFB taryba ir valdyba
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Dar vienas susitikimas
v

su Algirdu Šerėnu
Benas Urbutis

A1GW0AS SfOtMM

Gal Algirdą Šerėną jau pamiršo ir 
tie jo pašnekovai, kuriuos jis lanky
davo atvykęs iš Komijos, lyg šapelis 
įstrigusios Sovietijos platybėse, gal 
jie pamiršo, kaip jis karšta, kapota 
greitakalbe jiems išsipasakodavo, ką 
nuveikė per nesimatymo metus, kokią 
Įdomią ir reikšmingą medžiagą surin
ko, rausdamasis Komijos KGB archy
vuose, apie lietuvių ir nelietuvių po

litinius kalinius ir tremtinius, kentėju
sius begaliniuose Gulago salyno la
geriuose, ką jis yra parašęs, ką dar 
ketina parašyti. Žmogaus atmintis ga
na trumpa, ir mes pamirštam žmones, 
į kuriuos prieš kurį laiką žiūrėjom kaip 
j didžiavyrius, atliekančius moralumo 
ir patriotizmo žygdarbius. Ši A. Šerė
no knyga („Laisvieji belaisviai“. Kau
nas, , Judex“ leidykla, 2003) vėl prime
na jį ir jo kapitalinį veikalą „Vorkutos 
mirties lageriai“, kurį prieš keletą me
tų išleido Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo centras.

Kaunietis, taip pat buvęs politinis 
kalinys Kazimieras Kryževičius, pa
rengęs spaudai „Laisvuosius belais
vius“, A. Šerėną vadina lietuvių gu- 
lagininkų Komijoje ambasadoriumi... 
„Tai viena ryškiausių asmenybių, ty
rinėjusių Tolimosios Šiaurės tremti
nių gyvenimo sąlygas“, - rašo jis, 
pristatydamas paskutinę A. Šerėno 
knygą, išleistą praėjus penkeriems 
metams po jo mirties. Rūstus yra A. 
Šerėno knygų tonas, kur maža vietos 
subjektyviems jausmams, o daug do
kumentų ir jų analizės. Būdamas Ko-
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mijos vyriausiuoju veterinaru (tokią 
specialybę A. Šerėnas Įgijo kaip lais
vasis belaisvis, bet apie šią sąvoką - 
vėliau), jis per pažintis su aukštais 
sovietinio saugumo pareigūnais priėjo 
prie slaptų KGB archyvų ir tyrinėjo 
lietuvių, ypač Mažosios Lietuvos ir 
Žemaitijos tremtinių, gyvenimo sąly
gas ir darė taiklias išvadas apie pa
čią gulago sistemą. Čia noriu pacituo
ti jo tarsi testamentą, paliktą ainiams 
ir paaiškinanti, kodėl visą sąmoningą 
savo gyvenimą ir valandas, atliekan
čias nuo tiesioginio darbo, jis pasky
rė KGB archyvams. „Sovietų val
džios metais vykdomų represijų mas
tą galima įsivaizduoti ir aukų skai
čių galima suskaičiuoti, tačiau prie
žasčių ir preteksto, dėl ko tai buvo 
daroma, neįmanoma nei įvardinti, 
nei klasifikuoti, nei paaiškinti... Mes 
buvome įsitikinę, kad stalininiai 
„opričnikai“ ir vietiniai niekšai są
moningai nusprendė sunaikinti ge
riausius Lietuvos žmones... Norė
čiau, kad viso šito daugiau nebūtų, 
o pasiliktų amžinoji atmintis visiems, 
negrįžusiems į Tėvynę!“

Knygos pabaigoje A.Šerėnas pa
teikia 1941 m. Į Komijos Ustij Kulomo 
ir Korteroso rajonus ištremtų lietuvių 
sąrašą, daugiausia iš Žemaitijos ir Ma
žosios Lietuvos. Tarp jų buvo ir Šerė
nų šeima (tėvas žuvo kažkuriame lage
ryje) - motina su dviem vaikais. Pa
auglys Algirdas bėgo j Lietuvą, buvo 
sugautas ir vėl grąžintas Į Komiją. Tai 
ir nulėmė tolesnį jo likimą.

Ši knyga yra tarsi nuotrupos išsa
maus epopėjiško pasakojimo, fragmen
tai didžiulės drobės, kuri išmarginta la
gerių ir trėmimo vietų, paženklintų 
kankinių kraujo pėdsakais. Kaip ir ki
tų gulagininkų prisiminimuose, čia ak
centuota mintis, kad alkis ir badas bu
vo didesnė nelaimė už šaltį. „Labiau
siai kentėjome nuo bado, nors apsi
rengę buvome labai prastai... Atsi
vežti apatiniai drabužiai suplyšo ir 
palaipsniui nuo jų atpratome - ant 
nuogo kūno užsivilkdavome išskalb
tas kelnes ir palaidines. Visi rūbai ir 
avalynė buvo lopas ant lopo.“ Ir 1.1. 
„Vargšai mažyliai ištisomis dienomis 
glaustydavosi prie atvėsusias kros
nies, paeiliui lipdavo ant jos, šildy- 
davosi šaltus užpakaliukus. Vietoj 
vaikiškų žaidimų anksti pavasarį šie 
mažieji senukai kapstėsi prie valgyk
los pamazgyno“. Toks lakoniškas, be 
graudenimų ir dūsavimų, yra konsta
tuojamasis A. Šerėno rašymo stilius.

Knygą sudaro meninė apybraiža 
„Atgaila“, rodanti literatūrinius A.Še- 
rėno gabumus, apie lagerininką Tolią 
Aliochiną, prisimenantį savo kameros 
draugą Algį, su kuriuo ruošėsi bėgti 
iš lagerio. Tai psichologinis etiudas 
apie baimę ir drąsą, atsakomybę ir iš
davystę.

Didžioji knygos dalis skirta laisvie
siems belaisviams. Kas tai yra? Trem
tiniai, kurie po 1955 m. prasidėjusio 
laisvėjimo gavo pasus su įrašu „lei
džiama gyventi tik Komi ASSR ribo
se“. Po patirtų pažeminimų jie džiaugė-
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si ir tokia laisve. 1957 m. jie gavo jau 
normalius SSRS piliečių pasus, bet ta
da ir prasidėjo pogulaginė jų gyveni
mo tragedija. „Kas neturėjo pinigų ir 
jokio prieglobsčio Lietuvoje - pasi
liko komių žemėje... Mūsų, likusių 
Komijoje laisvais piliečiais, niekas 
neskriaudė ir nebepravardžiavo fašis
tais. Nemažai jų baigė aukštuosius 
mokslus, užėmė vadovaujančius pos
tus. Jais pasitikėjo vietinė valdžia ir 
vietiniai žmonės. Deja, Lietuva į bu
vusius tremtinius ir politinius kali
nius žiūrėjo kitaip - su įtarumu ir blo
gai paslėpta neapykanta“.

Tai dar vienas mūsų tautos istori
jos puslapis, gėdingas puslapis, kurio 
nepajėgs išblukinti nei Sąjūdžio mitin
gų entuziazmas, nei perlaidojamų gu- 
lagininkų sutikimo Lietuvoje ašaros... 
Tai, kad juos atstūmė Lietuvos valdžia, 
buvo tikroji tremtinių priverstinio su- 
rusėjimo priežastis, kurią stengiasi nu
tylėti mūsų istorikių ir net daugelis bu
vusių tremtinių. A. Šerėnas 1990 m. ra
šo: „Ustij Kulome aplankiau Joną 
Trotilą, su kuriuo karo metu gyveno
me viename barake. Ant Vyčegdos 
kranto didelis namas, žmona komė, 
vaikai nemoka nei komių, nei lietu
vių kalbos. į tėvynę grįžti nesirengia, 
nes pertvarkyti susiklosčiusį gyveni
mą jis neturi jėgų... Daugelis nepamir
šo lietuviškai, tačiau mąsto jau rusiš
kai. Kai kurie su tėvynainiais lietu
viškai nebenori kalbėti“.

Štai kas yra tie laisvieji belaisviai 
ne tik Rusijoje, bet, drįstu pasakyti, 

ir plačiajame pasaulyje. Galima suskai
čiuoti ant abiejų rankų pirštų, kiek 
žmonių, pabėgėlių nuo sovietinės 
okupacijos, po 1990 m. i laisvą tėvy
nę grįžo iš Vakarų. Pasisvečiuoti pas 
gimines, apsilankyti renginiuose - 
taip. Bet sugrįžti namo, parvežti į tė
vynę savo santaupas, kad jos stiprin
tų jos ekonominę galią, būtų kaip at
spirtis rusiškajam kapitalui, vis labiau 
įsitvirtinančiam Lietuvoje, - ne.

Dar viena vertinga knygos „Lais
vieji belaisviai“ ypatybė - autorius ra
šo ir apie kitų tautų (lenkų, vokiečių, 
ukrainiečių ir t.L) tremtinių likimus. Ra
šo su simpatija ir širdies šiluma tiems 
žmonėms. Kazimieras Kryževičius, iš
saugojęs A. Šerėno rankraštį ir išver
tęs jį į lietuvių kalbą (A Šerėnas rašė 
rusiškai, nes naudojosi ir citavo dau
gybę archyvinių dokumentų, kurie, ži
noma, buvo rusų kalba), nusipelnė di
džios padėkos. Mes dėkingi jam, kad 
šeštaisiais metais po A. Šerėno mirties 
šios knygos puslapiuose vėl pajunta
me tą be galo teisingą, sąžiningą, drą
sią asmenybę, pasižymėjusią išskirti
niu darbštumu, atsidavimu Lietuvai. 
Gal už tai Dievas jam suteikė galimy
bę numirti ne šaltoje Komijoje, o gim
tinėje, saulėtą rudenėjantį sekmadienį 
Rietavo šventoriuje, išėjus iš bažny
čios, kurioje vyko atlaidai. Tas mažu
tis epizodas taps dar viena legenda, 
kuri puoš varganą mūsų tėvynės ke
lią į laisvę. Kelią, kuriuo einame ir vis 
nenueiname, nors jau esame laisvieji... 
Belaisviai?..
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XIII „I laisvę“ fondo 
studijų savaitė

Liepos 29-31 dienomis Kaune, 
Karininkų ramovėje, „Į laisvę“ fondo 
Lietuvos filialas rengia tradicinę, jau 
tryliktą studijų savaitę. Pagrindinė jos 
tema „Demokratijos pamokos ateities 
Lietuvai“.

Ji turi keletą potemių: prezidento 
R. Pakso apkaltos proceso ir viešu
mo pamokos Lietuvos demokratijai; 
integracijos j euroatlantines struktū
ras patyrimo įsisavinimas; Lietuvos 
politinis klimatas Seimo rinkimų išva
karėse; jaunimo diskusija apie politi
nes partijas ir populizmą; asmeny
bės vaidmuo valstybės ir tautos is
torijoje ir t.t.

Pranešėjais žadėjo būti tokie iški
lūs Lietuvos ir išeivijos politikai ir 

politologai, kaip V. Landsbergis, 
V Skrupskelis, V Dambrava, V Radž- 
vilas, E. Vareikis, P. Auštrevičius, 
J. Sabatauskas ir kiti.

Baigiamoji studijų savaitės dalis - 
išvažiuojamasis posėdis į Rumšiškes, 
j Jono Aisčio memorialinį muziejų 
paminėti poeto 100 metų jubiliejaus. 
Ten taip pat rengiama mokslinė ir 
meninė programa.

Tikimės gausaus svečių, ištikimų 
šių savaičių dalyvių, būrio.

Informacijos apie studijų savaitės 
organizacines detales reikia teirautis 
Vidmanto Vitkausko, „Į laisvę“ fondo 
Lietuvos filialo valdybos pirminin
ko, telefonu 8 687 53957, ei. paštas: 
witk@one.lt

Rengėjai
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2004 metų „Į laisvę“

Garbės rėmėjai

Dr. K. Ambrozaitis, Br. Barisas, J. Baužys, dr. A. L. Čepulis,
D. Jakienė, dr. P. Kaufmanas, dr. J. Kazickas, A. Kuras, M. Mikonienė,
V. Montvilas, E. Pakulienė, V. B. Paulius, A. Raulinaitis, V. Sinkus, 

V. Slotkus, dr. A.Valis-Labokas, V. Volertas.

Garbės prenumeratoriai

M. Bajorūnienė, A. Bumbulis, dr. S. Čepas, V Čepėnas,
J. Dalinda, G. Dragūnas, A. Kairienė, E Kantautienė, V. Kazlauskas,

V. Kleiza, J. Končius, kun. P. Krasauskas, R. Kriaučiūnas,
R. Laniauskas, V. Laniauskas, B. ir J. Lukoševičiai, dr. V. Majauskas,
V. A. Mažeika, G. Mickevičienė, Kr. Milčiūtė, Br. Nainys, K. Norvilą,

R. Paulienė, A. Pargauskas, dr. Z. Prūsas, A. Pumputis,
J. Pupius, K. Ročiūnas, A. Sabalis, B. Sakalas, V. Sendžikas, G. Sirutienė, 

A. Stepaitis, A. Sutkuvienė, dr. A. Šalna, V. S. Šilas, Šilenienė, dr. A. Šležas,
A. Šmulkštienė, Virginia Udrys, prel. I. Urbonas, J. Veblaitis, 

kun. V Žemaitis, V Žiaugra.

Aukotojai

E. Arbas, V. Barisas, J. Bežys, V. E. Bildušis, R. Bulavas, 
dr. G. Grinis, V. Krikščiūnas, E.P. Narutis, A. Norvilas, P. Pakalniškis, 

dr. P. P. Rasutis, M. Šilkaitis.
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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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