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Pirmajame viršelio puslapyje
Prof. Zenonas Ivinskis - vienas žymiausių lietuvių istorikų, filosofų.

Zenonas Ivinskis gimė 1908 m. gegužės 25 d. Žemaitijoje, Kaušėnų kaime, netoli 
Plungės, stiprių ūkininkų Juozapo ir Aurelijos Ivinskiu šeimoje, kurioje išaugo 5 sūnūs 
ir 2 dukterys.

Mokėsi Telšiuose, vėliau - Kaune (universitetą baigė 1929 m.). Po to, 1929-1932 
metais, studijavo Miuncheno ir Berlyno universitetuose. 1933-1940 metais dirbo Vytauto 
Didžiojo universitete, 1941-1943 metais - Vilniaus universitete (nuo 1940 m. jis buvo 
šio Universiteto profesorius).

Nuo gimnazijos laikų buvo aktyvus Ateitininkų veikėjas. 1933 m. tapo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos nariu, o 1941 m. - Laikinosios vyriausybės įsteigtos Mokslų 
akademijos nariu. Aktyviai bendravo su lietuvių antisovietinėmis bei antinacinėmis 
rezistencinėmis organizacijomis - Lietuvių Aktyvistų Frontu (LAF), vėliau su Lietuvių 
Frontu (LF).

1944 m. pasitraukė gyventi į Vokietiją. Iš pradžių jis dirbo Raudonojo kryžiaus 
organizacijoje, leido biuletenį „L.R.Kryžiaus žinios“, dėstė istoriją lietuvių gimnazijose 
Nurtingene ir Scheab Gmunde, dalyvavo lietuvių politinėje veikloje, bendravo su VLIK’u, 
paruošė studiją Lietuvos sienų klausimu. Vėliau (1949 m.) gavo kuklią stipendiją darbui 
Vatikano ir Romos archyvuose. Čia pasinėrė į archyvinės medžiagos Lietuvos istorijos 
klausimais peržiūrėjimą ir rinkimą.

1951 m. profesorius vėl atvyko į Vokietiją ir dirbo VLIK’e. Nuo 1953 m. buvo 
Baltų instituto narys, vėliau vadovas. Netrukus pasirodė autentiškais šaltiniais paremtos 
studijos „Šventasis Kazimieras“ (1955), „Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva“ (1955), 
„Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties“ (1978), daug mažesnės apimties darbų, 
kurie buvo sudėti į „Lietuvių enciklopediją“, o paskui atspausdinti Rinktinių raštų 4 
tomuose.

1963-1971 metais prof. Z. Ivinskis dėstė Bonos universitete ir toliau rinko medžiagą 
Lietuvos istorijai, dirbo „Lietuvių enciklopedijos“ Istorijos skyriaus redaktoriumi.

įvairiu metu prof. Z. Ivinskis žurnaluose „Athenaeum“, „Soter“, „Tiesos kelias“, „Židi
nys“, „Naujoji Romuva“ „ Į Laisvę“ ir kt. paskelbė originalių darbų iš įvairių Lietuvos 
istorijos sričių. Nemaža dalis straipsnių buvo išleista atskirais atspaudais.

Prof. Z. Ivinskis aktyviai dalyvavo Lietuvių fronto aktyvistų organizuojamose kas
metinėse studijų savaitėse, skaitė jose pranešimus.

Z. Ivinskis pirmą kartą vedė Lietuvoje. Jo žmona Cecilija mirė 1946 m. Kaune. 
1957 m. vedė Pauliną Talanskaitę, su kuria susilaukė sūnaus Kęstučio.

Z. Ivinskis mirė 1971 m. gruodžio 24 d. Bonoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
jo palaikai parvežti iš Vokietijos ir palaidoti Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Prof. Z. Ivinskio mokslinis palikimas ir kryptinga Lietuvos piliečio veikla yra mums 
brangus ir neužmirštamas paveldas, didelis indėlis į mūsų kultūrą ir mokslą.
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Redaktoriaus pastabos

Pabiros mintys apie krizę, 
mūsų valdžią ir mus 

pačius...
2008 metų viduryje Lietuvoje 

kunkuliuote kunkuliavęs politinis gy
venimas priblėso vos pasibaigus rin
kimams į Seimą. Politikai pradžioje dar 
kurį laiką arba šoko džiaugsmo ir per
galės šokius, arba braukė ašaras dėl 
prarastų pozicijų bei postų. Vėliau 
laimėtojai, pasiskirstę įtakos sferas, o 
pralaimėtojai susiradę kitas šiltas vie
tas ar „užsitikrinę užtarnautas“ rentas, 
nusiramino. Rinkėjai, daugiau ar ma
žiau aktyviai dalyvavę rinkimuose arba 
džiaugėsi savo numylėtinių pergalė
mis, arba keikdamiesi taip nepro
gnozuotai pasikeitus politinei švy
tuoklei, pritilo. Beveik pusė Lietuvos 
piliečių, turėjusių balsavimo teisę, bet 
ja nepasinaudoję ar tiesiog ją 
ignoravę, apskritai nusispjovė į tai, kas 
vyksta, ir kaip anksčiau, taip ir dabar, 
viskam liko abejingi. Visus, išskyrus 
vėl į valdžios olimpą įkopusius ar po 
jų saule besišildančius bendrapartie- 
čius bei šiaip draugelius, pritildė vis 
labiau imantys skaudžiai kandžioti 
ekonominės krizės dantys...

Dėl to, vis labiau didėjančių eko
nominių ir finansinių problemų aki
vaizdoje, naujoji Seimo dauguma bei 

jos Vyriausybės vadovas Andrius 
Kubilius desperatiškai ėmėsi ieškoti 
būdų (neretai ir nepopuliarių) kaip 
išgelbėti Lietuvą nuo jos grėsmingo 
ridenimosi į ekonominės krizės bedug
nę. Ar pavyko ir ar pavyks tai pada
ryti, parodys netolima ateitis. Užim
dami pozityvių kritikų poziciją duosime 
Seimo daugumai ir Vyriausybei 100 
dienų įrodyti savo antikrizinės progra
mos racionalumą ir pagrįstumą. Duo
bės dugnas jau netoli. Gal ir gerai. 
Kuo anksčiau pasieksime dugną, tuo 
anksčiau mėginsime išsikapanoti iš 
duobės. Tik kad neatsivertų kokios 
nors didesnės smegduobės, įtraukian
čios mus visus į dar didesnes savo 
beribes gelmes ir taip palaidojančios 
bet kokias viltis tiesiog išgyventi, 
išlikti...

Iš šalies žvelgiant į šiomis die
nomis Lietuvoje vykstančius ekonomi
nius ir socialinius procesus negalima 
nematyti mus laukiančių sunkumų ir 
pavojų. Nuo valdžios sprendimų ir 
žingsnių priklausys ne tik Lietuvos 
gyventojų padėtis, bet ir nuotaikos. 
Jau dabar vis garsiau kalbama, kad 
krizės padariniai gali būti neprogno-
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■ Redaktoriaus pastabos
zuojami ir iššaukti dalies visuomenės 
nepasitenkinimą, pasipriešinimą ir net 
nepaklusnumą. Neduok. Dieve, kad 
vėl ateitų laikai, kai ..apačios negalės 
ir nenorės gyventi po senovei“, „o 
valdantieji negalės valdyti ir vadovauti 
kaip anksčiau“. Apačios jau kunku
liuoja. Todėl neramina, kad valdžią 
gavę dešinieji ir jų partneriai, savo 
veikla ir pozicija nedaug kuo skinasi 
nuo anksčiau viešpatavusių kairiųjų. 
Ir vieni, ir kiti kalbėjo bei kalba apie 
taupymą, „diržų veržimąsi“. Bet ir 
vieni, ir kiti diržų nesiveržė ir nesi
veržia, nes kaip ir anksčiau turbūt 
„nešioja petnešas“. O jų nesuverši... 
Todėl „diržus veržtis“, kaip ir visados, 
turės tik eiliniai mirtingieji. Kad tik dėl 
to nepadaugėtų tokių, kurie tuos 
„diržus" užsiverš ant kaklų...

Lietuviai yra kantrūs žmonės ir 
žino, kad jei krizė palietė visas 
pasaulio valstybes, tai neaplenks ir jų. 
Ir yra pasiruošę taupyti, pakentėti. Bet 
kai mato, kad to nedaro valdžios 
institucijose dirbantys ir iš biudžeto 
atlyginimus gaunantys pareigūnai, ima 
ir pasiunta. Matydami atlyginimų 
netolygumus, išsimokėtų premijų ir 
priedų dydžius, tarnybinių pareigų 
naudojimą asmeniniams interesams, 
žmonės ne tik krypsta į apatiją, depre
siją. bet ir agresiją. O tai yra pavojinga. 
Pavojinga ne tik dėl didėsiančio alko
holizmo ir kitokio svaiginimosi iš 
nevilties ar dėl gresiančios nusikaitimų 
bangos proveržio. Labiausiai pavo
jinga dėl mūsų visuomenės moralinio 
nuosmukio plitimo, visiško vertybinių 

nuostatų ir požiūrio į pilietines bei 
visuomenines pareigas, pasikeitimo.

Liūdna, kad kol kas valdžia užima 
savotišką stručio - bręstančio socia
linio ir moralinio nuosmukio (ar net 
sprogimo galimybės) nematymo - 
poziciją. Apsimesdami, jog didelių 
ekonominių, socialinių, psichologinių 
ir kitokių problemų visuomenėje kaip 
ir nėra, jie tik dar labiau stumia tau
tiečius į neviltį. Kaip šios tezės pa
vyzdys gali būti vienas nugirstas 
siaubą keliantis sakinys: .Jei šiandien 
Lietuvoje prasidėtų kažkas panašaus 
į sausio 13 d. įvykius, sėdėčiau šiltai 
prie televizoriaus ir ramiai žiūrėčiau 
kaip kareiviai daužo parlamento na
riams galvas su automatais...“ Va, jums 
ir nepriklausoma Lietuva, va. jums ir 
laisvos Lietuvos piliečių mąstymas. 
Žinoma, norisi tikėtis, kad taip mąs
tančių ir kalbančių yra tik mažuma, bet 
vis tik... Taigi, kas kaltas, kad tokiomis 
nuostatomis gyvenančių Lietuvoje vis 
daugėja? Bent jau aš galvoju, kad dėl 
to kalta jau daugelį metų valdžios 
užimama ta pati nesikeičianti stručio 
pozicija. Visuomenės mąstymo ir elg
senos kaitos nematymas ar nenoras 
jos matyti, dar nereiškia, kad pro
blemų nėra.

Pati valdžia, valdžios institucijų 
pareigūnai, nustekeno savo prestižą, 
sugriovė tautos pasitikėjimą ne tik 
savo veikla, bet net ir savo reikalin
gumu. Kas šiandien Lietuvoj pasi
keistų, jei nebūtų Prezidento insti
tucijos ir šimtų prezidentūros klerkų?
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■ Redaktoriaus pastabos
Nieko, kaip pasakytų šustauskininkai, 
tik valstybė žmonių reikmėms sutau
pytų milijonus litų... O kas pasikeistų, 
jei vietoje 141 Seimo nario būtų koks 
71 tautos įgaliotinis? Nieko, kaip 
pasakytų koks kitas tūlas Lietuvos 
radikalas, tik mažiau Seime būtų juok
darių ir nekompetentingų... Gal ir labai 
radikaliai skamba šie klausimai bei 
atsakymai, tačiau tai yra vox populi... 
Kai kam būtų laikas išgirsti tautos 
balsą ir įsiklausius į jį. daryti išva
das... Tokios visuomenės nuotaikos 
ne iš piršto laužtos. Tokias piliečių 
mintis, visų pirma, sukėlė dabartinė 
Seimo sudėtis ir kai kurių Seimo narių 
poelgiai, pasisakymai... Kokia gali būti 
valdžios pagarba, kai į Seimą galima 
prasibrauti ne rimtai partijai, o gru
puotei, draugų kompanijai, kurie ne
turi jokių ideologinių ir programinių 
nuostatų, o tik potraukį valdyti, 
drausti, ignoruoti... Ko verti kai kurie 
Seimo ar Seimo valdybos priimti, su 
demokratinėmis nuostatomis prasi
lenkiantys, sprendimai? Kokios pa
garbos gali būti verti kai kurie Seimo 
vadovai medžioklėse „dirbantys” 
žvėrių varovais, o kai kurios Seimo 
narės papildomai besidarbuojančios 
linksminant publiką?..

2009 metais Lietuva minės daug 
svarbių ir garbingų savo istorijos datų. 
Ta proga šaudys į dangų milijonus 
kainuojantys fejerverkai, blizgės Euro
pos kultūros sostinės gatvės ir namų 
fasadai, su fanfaromis ir pompastika 
bus atidaromi Valdovų rūmai. Ren
giniuose bus daug įvairaus lygio val
džios institucijų pareigūnų, nemažai 

žiūrovų, o tarp jų ir daug įsakymo 
tvarka atvarytų kareivėlių, mokinukų. 
Mojuosime vėliavėlėmis, dainuosime 
patriotines daineles. Tik ar iš širdies? 
Ar iš meilės Tėvynei, pagarbos tautos 
istorijai? Juk žinome, kad žmogus iš
ties linksmas, aktyvus ir iniciatyvus 
gali būti tik tada, kai po kojomis tvirtai 
jaučia ekonominį pagrindą, kai yra 
sotus, apsirengęs ir pailsėjęs... Todėl 
vis mažiau lieka tokių, kurie dar nori ir 
gali šventes švęsti ne dėl to, kad jas 
„reikia švęsti”, kad jos kai kam yra 
„privalomos”, o todėl, kad jos yra 
žmonių atmintyje ir širdyse. Kad tokių 
žmonių būtų kuo daugiau ir turi 
stengtis mūsų valdžios vyrai. Ir ne tik 
stengtis, bet ištraukus stručių galvas 
iš smėlio daryti viską, kad taip būtų.

P.S. Sausio 16 d. įvykiai Vilniuje, 
vėliau Šiauliuose, Klaipėdoje parodė, 
kad visuomenės nepasitenkinimas 
esama situacija vis labiau didėja, bręs
ta dar didesni neramumai. Riaušės ir 
chuliganiški veiksmai Vilniuje parodė, 
kad netekę kantrybės žmonės tampa 
nevaldomi ir neprognozuojami. Tuo 
naudojasi tam tikros vidaus, o gal ir 
išorės, Lietuvai nepalankios jėgos. 
Tokioje situacijoje valdžia neturėtų 
ieškoti vien tik riaušių kaltininkų ir 
aimanuoti dėl padarytos žalos, bet 
pirmiausiai susirūpinti savo vykdoma 
politika. Jei to laiku nebus padaryta 
bei ir toliau bus nepaisoma visuo
menės nuomonės, sulauksime dar 
liūdnesnių įvykių.
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Didžiai gerbiami žurnalo „Į LAISVĘ“ 
prenumeratoriai bei skaitytojai

Kartu jau esame daugiau kaip pusę amžiaus. Žurnalo ištakas 
siedami su Lietuvos pasipriešinimo okupantams organizavimo 
pradžia Lietuvoje, o vėliau ir išeivijoje, buvome kartu ne tik bru
taliais okupacijos metais, bet ir Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę.

Žurnalo leidėjai — Lietuvių Fronto Bičiuliai, visi buvę žurnalo 
redaktoriai, bendradarbiai, straipsnių autoriai, nuosekliai vykdė 
savo prisiimtą misiją: žadino Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
vilti, kėlė Lietuvos laisvės bylą užsienio valstybių tarpe, puoselėjo 
krikščioniškos moralės, pilnutinės demokratijos ir rezistencijos 
įamžinimo bei atminties puoselėjimo idėjas.

Daugelis užsienyje leistų lietuviškų periodinių leidinių, atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę, jau seniai nutraukė savo veiklą. Ir tai 
buvo visiems aišku ir suprantama. Juk užsienyje gyvenantys 
lietuviai savo pareigą Tėvynei atliko. Ilgus dešimtmečius būdami 
Lietuvos laisvės šaukliais ir okupuotoje Tėvynėje vykdomos 
prievartos liudininkais, jie patriotinio darbo estafetę perdavė 
nepriklausomos Lietuvos žurnalų bei laikraščių leidėjams.

Šiandien ir Lietuvių Fronto Bičiulių taryba svarsto galimybę ar 
nevertėtų artimiausiu metu nuleisti ir jų iki šiol garbingai neštą 
žurnalo „Į LAISVĘ" vėliavą? Tokie svarstymai susiję ir su žurnalo 
prenumeratorių bei skaitytojų skaičiaus mažėjimu, o taip pat 
žurnalo leidybos kaštų didėjimu.

Artimiausiu metu Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba praneš apie 
savo sprendimus.
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Kelios dienos Šiluvoje
Rožė Somkaitė

Kai savo šeimos nariams pasakiau, 
kad rugsėjo 4 d. išskrendu į Lietuvą ir 
Šiluvos atlaidus, jie nustebę manęs 
paklausė: o ką ten veiksiu? Ko aš ten 
važiuoju? Atsakymas buvo trumpas. 
Važiuoju, nes noriu ir ten melsiuosi už 
jus visus. Atvirai pasakius jaučiausi 
šiek tiek nejaukiai, nes niekada neteko 
buvoti stebuklingose vietovėse. O 
nežinia visada sukelia tam tikrą nerimą.

Rugsėjo 7 d. anksti iš ryto su 
dviem studentais iš gausios Puidokų 
šeimos (13 vaikų ir visi gražūs ir 
gabūs!) pradėjom kelionę iš Vilniaus į 
Šiluvą. Šnekučiuojant apie jaunimo 
studijas ir dienos įvykius nepajutome 
kaip pralėkėme Kauną. Tik įsukus į 
Žemaičių plentą kalbos aptilo, nes 
norėjau pajusti tų mažų kalvelių ir 
berželių lingavimą. Automobilių srau
tas didėjo, o greitis mažėjo. Pagaliau 
ir Šiluva!

Šaunus uniformuotas jaunuolis 
mus sustabdė ir paprašė leidimo. Ta
čiau mano jaunieji bendrakeleiviai jam 
atšovė: „Turime svečią iš Amerikos, 
turime tiesiog važiuoti“. Praleido. Dar 
pavažiavus kitas sargas. Jaunas, gra
žus ir griežtas. Jokio kompromiso, tik 
su arkivyskupo leidimu. Tada pagal
vojau, kad taip turbūt ir į dangaus 

karalystę būsime įleidžiami, tiktai 
pasakymas „svečias iš Amerikos“ bus 
tik bereikšmiai žodeliai...

Milžiniška aikštė, beveik jungianti 
baziliką su Švč. Mergelės Marijos 
koplyčia, pilnutėlė jaunimo. Piligrimai 
plaukia iš visų pusių. Artėjam prie 
koplyčios, kur prieš 400 metų graudžiai 
verkė Dievo Motina su Kūdikėliu ran
kose. Nejučiomis kryžiaus ženklui 
pakilo mano rankos ir sustingo lūpos. 
Keli šimtai žmonių ėjo keliais aplink 
altorių ir bučiavo akmenį, kurio tik 
kampas matyti. Ant likusio akmens yra 
pastatytas altorius ir nuostabiai graži 
Švč. Mergelės Marijos statula. Ramių 
šviesų žaidime ji atrodo tokia gyva, tik
ra ir švelni, matanti kiekvieną maldi
ninką. Ne be reikalo ji vadinama kara
liene Paguodos...

Iki šiol nebuvau rožinio mylėtoja ir 
retai kada su juo melsdavausi. Kai 
mano rankos ir rožinis palietė stebuklų 
akmenį Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
koplyčioje pajutau labai aiškų balsą: „O 
dabar eik ir sukalbėk rožinį“. Nuo tos 
dienos su meile ir džiaugsmu kiekvieną 
dieną kalbu rožinį.

Išbuvau atlaiduose rugsėjo 7-16 
dienomis, nė akimirkai neatitrūkdama 
nuo Šiluvos atlaidų dvasios, išgyven-
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dama kiekvieną akimirką, kuri kiekvieną 
nepaprastai jaudino. Jaunimo, kariuo
menės, kunigų ir vienuolių, šeimų die
nos... Visi bendruomenės sluoksniai 
atsispindėjo eucharistiniuose rengi
niuose. Koks gražus jaunimas, kokie 
švytintys maldininkai, o giesmių skam
bumas!

Džiaugiausi ir verkiau iš laimės, kad 
regiu didįjį maldos stebuklą, sukurtą 
arkivyskupo S. Tamkevičiaus ir gausių 
jo pagalbininkų. Tai juk dangaus erdvė 
perkeliama į žemę. Pasakiau tai arki
vyskupui, dėkodama jam už nuostabų 
kūrinį, įtaigiai liudijantį, kad Dievas 
grįžo į Lietuvą, o prieš kelis šimtmečius 
apsireiškusi Marija uždeda mums nau
jas pareigas.

Kas kartą pajuto dangaus ramybę, 
tas grįžta į žemę jau kitoks. Taip, į 
Lietuvą grįžo Dievas, bet Lietuva dar 
yra misijų kraštas. Tikybos dėstymas 
Lietuvoje yra katastrofiškoje padėtyje. 
Dauguma valstybinių mokyklų, o jų 
Lietuvoje 93 proc., neturi tikybos 
mokymui reikalingų priemonių, t. y. 
religinio turinio auklėjimo literatūros, 
paprastų „tape recorders“ ir video 
priemonių.

Grįžau iš Šiluvos atlaidų su tvirtu 
nusistatymu aprūpinti visas Lietuvos 
mokyklas - pradžios, pagrindines ir 
vidurines religinio auklėjimo knygo
mis. Darbas jau prasidėjo. Katalikiško 
auklėjimo knygų sąrašas, su UAB 
„Katalikų pasaulio leidinių“ direktorės
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p. Birutės Bartašiūnaitės pagalba, jau 
sudarytas. Sąrašas išsiuntinėjamas 
mokykloms. Mokyklų tikybos ar etikos 
mokytojai pasirenka ne daugiau kaip 
už 100 JAV dol. vertės knygų (apie 17- 
20 knygų) ir atsiunčia mums sąrašą. 
Tada mes užsakymą siunčiame leidyklai 
ir ji knygas pristato mokykloms. Su 
dideliu džiaugsmu ir dėkingumu ši žinia 
buvo sutikta tikybos ir etikos 
mokytojų, bibliotekų vedėjų ir 
direktorių. (Šio straipsnelio rėmai 
neleidžia dalintis laiškų ištraukomis.)

Lietuvoje yra 500 mokyklų ir mes 
turime sutelkti 50 000 JAV dol. šiam 
projektui. Todėl kviečiu visus įsijungti 
į šį XXI amžiaus misijos projektą. 
Tautos Fondas šį projektą globoja, o 

aukos yra atleidžiamos nuo valsty
binių mokesčių (tax exempt). Mes šio 
darbo administravimui neišleidžiame 
nė vieno paaukoto dolerio. Visos au
kos skiriamos tik knygoms.

Tad neleiskime Šiluvos Mergelei 
Marijai pravirkti antrą kartą, kad 
nesugrąžinome jos Sūnaus į Lietuvos 
mokyklas, dėl ko sparčiai mažėja pa
šaukimai ir plinta visos kitos nege
rovės jaunimo tarpe.

Visos aukos yra „tax exempt“ ir 
čekiai rašomi:

The Lithuanian National Foundation 
Dr. Rožė Somkaitė
386 Hillside Place
South Orange, New Jersey 07079
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Globalinių įvykių griūtis
Vilius Bražėnas

Šio rudens įvykių griūtis tokia plati, 
kad galima pagalvoti, jog gyvename 
šešėlyje senovės kinų prakeikimo: 
„Kad tau tektų gyventi įdomiais 
laikais!“ Nespėji vieno įvykio pasverti 
šiandienės tikrovės, akivaizdžios istori
jos ir sveikos nuovokos svarstyk
lėmis, kai užgriūva kiti. Pasinaudokime 

atokvėpiu tarp dviejų Seimo rinkimų 
turų, atidžiau pažvelgti į staiga, lyg 
„Ampelmanas“ iš dėžutės, iššokusią 
pasaulinę krizę. Pradžiai praverstų 
„dasikasti“ iki jos kilmės. Laimei 
savame (netvarkingame) archyve užti
kau keletą dar 1970-siuose metuose 
skaitytą politikos ir kultūros žurnalo

Iš dešinės: Vilius Bražėnas, dr. Nijolė Bražėnaitė, dr. Renzo Paronetto. Vilnius, 2007. 
Vidmanto Vitkausko nuotrauka
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AMERICAN OPINION (Amerikietiška 
nuomonė) rašinių bankų tema. Jie 
buvo tarp atidėtų į „gal kada prireiks“ 
krūvą.

Pirmiausiai nustebino ilgai pamiršta 
gan marga „ekonominių“ bei „finan
sinių“ krizių istorija. Peržvelgus 
anuomet pažymėtas rašinio vietas į akis 
krinta „centrinių bankų“ ir „inter
nacionalinių bankų“ vaidmuo valstybių 
politikoje. Radau citatą iš Londono „Fi
nancial Times“, 1921 m. spalio 26 d. 
laidos: „Pustuzinis vyrų, esančių 
Didžiųjų Penkių Bankų viršūnėse, 
susilaikymas nuo Iždo Vertybių („Trea
sury Bills“) atnaujinimo, galėtų sujaukti 
visą vyriausybės derinį“. O centriniai 
bankai dažnai būna susiję su užsienio 
kapitalu. Didžiulės įtakos į valstybių 
finansinę politiką turi „internacio
naliniai bankai“, sėdintys ant didžiulio 
turto. Jie seniai skolindavo pinigus 
(auksu) kunigaikščiams ir karaliams, ne
retai finansuodami abi kariaujančias 
puses. Amerikoje į tą bankininkų klasę 
iškilo J.D. Rokfeleris ir T.P. Morganas. 
Ir jie turi ryšius su Europos Rotšildų 
„internacionaliniais bankais“. Per 
deficitus jiems prasiskolina valstybių 
vyriausybės. Esą jie yra sukėlę 
finansines panikas pradedant 1895 m. 
Per 1907 m. paniką amerikiečiams buvę 
„įrodyta“, jog bėda yra tame, kad JAV 
neturi „centrinio banko“. 1913 m. JAV 
Kongresas įsteigė garsiąją „Federalinę 
Rezervų Sistemą“ („Federal Reserve 
System“). Labai mažai net amerikiečių 
žino, kad ta „sistema“ nėra nei 
„federalinė“, nei turinti kokių nors 
„rezervų“. Tai yra JAV valdžios 

įsteigtas, bet privačių interesų 
kontroliuojamas centrinis bankas.

Dvylika JAV prezidento paskirtų, 
bet valdžiai ataskaitos neduodančių, 
bankininkų, anot „American Opinion“ 
analitiko Gėrio Aleno, „kontroliuoja 
mūsų pinigų apyvarton leidimą ir palū
kanų dydį, tuo būdu manipuliuodami 
ištisą ekonomiką - sukeldami infliaciją 
ir defliaciją, ekonominį nuosmukį ir 
išsipūtimą, stumdant finansinę biržą 
aukštyn ir žemyn. Aišku, kad kas nors 
iš anksto žinodami ateinančius pasi
keitimus, pasipelno „nueinant ir parei
nant“. 1970 m. kovo mėn., kai cituotas 
straipsnis buvo spausdintas, JAV 
deficitas buvęs $ 372 milijardai. O 
dabar, po 38 metų, įskaitant socialinius 
įsipareigojimus, yra jau arti $ 10 tri
lijonų!

Ir dabartinė JAV, ir pasaulinė krizė 
yra sukelta bankų užvertimo popie
rinės vertės pinigais. Dėl pinigų gau
sumo ir žemų palūkanų kilo „prasi
skolinimo orgija“. Vienok staiga buvo 
nuspausti pinigų mašinos stabdžiai. Ir 
pinigus lengvai skolinę bankai, ir jų 
klientai, apsisunkinę virš išgalių 
dydžio pirktais būstais, atsistojo prieš 
tikrovę. Padėtį gelbsti vyriausybės, 
„paremdamos“ ar atvirai „supirkda- 
mos“ bankus ir matomai neapsidrau- 
dusias draudimo bendroves, mokė
dama pasiskolintais pinigais. Mūsų 
akyse vyksta finansinių institucijų na
cionalizavimas, be Lenino, Stalino ir 
Hitlerio pagalbos. Kiekvieną chaosą 
seka šuolis ar bent žingsniai į dikta
tūrą. Vienas tokių žingsnių šiandien 
yra finansų kontrolės centralizavimas.
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Ne be reikalo K. Markso parašyto 

Komunistų Manifesto 10-ties plat
formų (pakopų pažengusių valstybių 
(stūmimo į komunizmą) 5-oji platforma 
nurodo: „Kreditų centralizavimas Val
stybės rankose, naudojant nacionalinį 
banką su Valstybės kapitalu ir išimtiniu 
monopoliu“.

Jau prieš garsųjį 1929 m. finansinį 
krachą būta visos eilės (sukeltų) pani
kų ir nuosmukių. Prieš minėto strai
psnio 1970 m. datą būta biržos akcijų 
kritimų: 1936-1937 m. 30%, 1948 m. 
16%, 1953 m. 13%, 1956-1957 m. 19%, 
1960 m. 17%, 1966 m. 25%, 1970 m. virš 
25%.

Ir, nežiūrint daugelio blogų ženklų 
ir patriotų amerikiečių ir kitų valstybių 
laisvę branginančių šviesuolių įspė
jimų, dauguma, net apsišvietusių ir 
mokslo laipsniais užtarnautai apsisa
gsčiusių, intelektualų pasirinko 
pilietinį miegą, vietoje pilietinės 
pareigos. Blogiausia tai, kad iš 
politinio žodyno ištrintas žodis 
„globalizmas“. Net ir mūsų Tėvynėje, 
kuri komunistų okupacijos metu matė 
ištrintą žodį „Laisvė“.

Nors girdime kalbas apie „eko
nominę krizę“, tikrumoje esame laisvės 
krizėje. Kai kurie valstybių ir pasau
liniai turčiai siekia ne daugiau pinigų, 
o daugiau galios. Jie siekia pasaulinės 
galios monopolio per pasaulio valdžią. 
Jie ir jų samdytos smegenys - glo- 
balistai intelektualai ir politikai, mani
puliuoja ekonomiką ir politiką, kurdami 
„Naują Pasaulio Santvarką“, kuri taptų 
pasauline „timokratija“ - visų galių 
sukaupimu į „vienas rankas“.

Jau 1920 m. Popiežius Benedik
tas XV įspėjo, kad „pasaulinės val
džios ilgisi šlykščiausi elementai“, kas, 
esą atneštų didžiausią terorą. 
Tikėkimės, kad laisvų tautų inteligentai 
pabus iš pilietinio miego ir pažadins 
kitus. Antraip, mūsų vaikų karta gali 
atsibusti PASAULINIAME GULAGE.

Tad klauskime Lietuvos politinius 
„rabinus ir rašto žinovus“: Ką Tamsta 
galvoji ir gali mums pasakyti apie 
„Naują Pasaulio Santvarką?“ Nelei
skime jiems tylėti.

Žvilgsnis į JAV politiką

Rašydamas pora dienų prieš JAV 
rinkimus bandau ne pranašauti, o 
apibūdinti JAV prezidentinius rinkimus 
apskritai ir šiuos, išskirtinai. Tam galiu 
panaudoti patirtį vien balsuojant 10-yje 
rinkimų, bet keliais atvejais ir 
agituojant.

Patirtis sako, jog priešrinkiminės 
apklausos dažnai apgauna „eks
pertus“. Ypač kai rungiasi baltas ir 
juodas kandidatai. Kadangi pagal JAV 
„liberalus“, yra „politiškai neko
rektiška" pasisakyti prieš juodį (koks 
jis bebūtų), atsiliepiantieji į apklausas 
dažnai meluoja juodo kandidato nau
dai. Kita melavimo priežastimi yra 
paplitęs nepasitikėjimas apklausų 
rengėjais. Todėl neturėtume nustebti, 
jei, nežiūrint „už Obamą“ pasisa
kiusiųjų daugumos, laimėtų Mekeinas. 
Tad tiek apie balsuotojų įtakojimą per 
žiniasklaidą.

Kuris kandidatas belaimėtų, nuo jo 
nedaug priklausys JAV vidaus ir už-
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■ Nuomonė
sienio politikos krypties nustatymas. 
Tai ne pirmieji rinkimai su „PAKEI
TIMAS!“ šūkiu. Jei būna pakeitimų, jo 
dydį ir kryptį nustato valdžioje įsi
tvirtinusiųjų, daugumoje globalistinės 
krypties, klika. Apie ją esu, berods, 
pakankamai prirašęs.

Kai 1976 m. rinkimus laimėjo Demo
kratas Karteris prieš prezidentu buvusį 
Respublikoną Fordą, padėtį tiksliai 
apibūdino Floridos Valstijos Uni
versiteto („liberalas“) prof. Tomas 
Dajus. Knygoje „Who is running 
America?“ (Kas valdo Ameriką?) jis 
„pasikeitimus“ nusakė trumpu sakiniu: 
„Tai tik kosmetinis pasikeitimas“.

Tad panašiai bus ir šiuo atveju. 
Tik, žinoma, jei laimėtų Obama, ir 
Baltuosius Rūmus, ir Kongresą 
valdant tai pačiai partijai, toks 
leninistinių pažiūrų JAV prezidentas 
gali padaryti nemažai žalos JAV ir 
pasaulio žmonių laisvei. Tačiau jau 
daug žalos padarę prie pasaulinės ga
lios svertų stovį užkulisių „išmintingi 
vyrai“ savos galios likimo nepatikės 
nei kokiam vien tik oratoriaus gabumus 
turinčiam „politiniam pusberniui“, nei 
politiškai „nei šiltam nei šaltam" 
Amerikos herojui. Su politiškai tingių 
bei abejingų JAV piliečių pagalba 
daug galios taškų yra užgrobusi 
migloje veikianti valdančioji klika - 
„establešmentas“ (įsitvirtinusieji). Ta 
klika, jau priešrinkiminiuose mane
vruose paprastai įkombinuoja jos įta
kai pasiduodančius kandidatus abiem 
didžiosioms partijoms. Po to palieka 
jos pasamdytų smegenų (politikoje, 
akademijoje, finansuose, žinia- 

sklaidoje) dviems grupėms varžytis: 
katra sekančius 4 metus bus arčiausiai 
valdžios galios lovio. Deja, yra suręsta 
„užtvara“ neprileisti mažųjų, ypač 
antiglobalistinių pažiūrų, partijų. 
Pavyzdžiui, prieš Bušą (tėvą) dėl 
Respublikonų kandidatūros į JAV 
prezidentus kovojęs, gal didžiausias 
pavergtų tautų draugas, Petrikas 
Bukėnėnas tada pareiškė: „Jei aš 
tapsiu JAV prezidentu, „Naujoji pasau
lio santvarka“ sugrius kaip kortų 
namelis“. Ir šiuose JAV rinkimuose dėl 
Respublikonų kandidatūros su neaiš
kios politinės pažiūros Mekeinu grū
mėsi aiškiai konservatyvus, griežtas 
konstitucininkas Kongreso atstovas iš 
Teksaso Ranas Polas. Tačiau didžioji 
žiniasklaida sėkmingai nuo balsuotojų 
nuslėpė jo kampaniją ir programą.

Lygiai sėkmingai slepia ir vieno 
advokato Obamai iškeltą sensacingą 
bylą JAV federaliniame teisme. Advo
katas kaltina Obamą melavimu, jog 
esąs gimęs JAV teritorijoje - 
Havajuose. Pagal kaltinimus, jis yra 
gimęs Mombasoje, Kenijoje. Todėl jis 
neturįs teisės kandidatuoti nei į JAV 
prezidentus, nei į viceprezidentus. 
Man gerai žinomi JAV šaltiniai teigia, 
kad byla gali pasiekti Aukščiausiąjį 
Teismą. Todėl, jei kaltinamasis laimėtų 
rinkimus, kiltų JAV konstitucinė krizė.

Vakarų ir Rytų globalistų, visuo
tinio pasaulinio galios monopolio 
siekiančių grupių, kontroliuojama žinia- 
sklaida įtaigoja ir mūsų politologus. 
Vienas jų TV debatuose pavadino 
„nesąmone“ kaltinimą Obamai, kad jis 
bendraująs su 1960-ųjų metų „ameri-
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kiečiu teroristu“: „Obama tada buvo tik 
9 metų“. Tačiau jis nebuvo devyn
metis, kai to buvusio teroristo, kuris 
1960 m. planavęs sprogdinti Penta
goną, salone buvo suorganizuota 
kampanija Obamai paremti jam kandi
datuojant į llinois valstijos Senatą - 
karjeros pradžią.

Tad mūsų politologams ir pilie
čiams, kurių neva net 75% esą 
balsuotų už juodąjį leninuką - svieto 
lygintoją, būtų pravartu nesivadovauti 
vien žiniasklaida, kurią kontroliuoja 
„šlykščiausi elementai“. Jie, anot 
Popiežiaus Benedikto XV, „ilgisi pasau
linės valdžios“. O Popiežius Jonas 
Paulius II sielojosi dėl pasaulinio 
„materializmo“, kurį gali žmonijai 
primesti „leninistinis marksizmas” arba 
„demokratinis kapitalizmas”.

Kur dingo Kinija?

Ir namie, ir svetur viešumon pra
siveržę įvykiai dažnai atrodo labai 
keistai. Todėl pradedi abejoti: ar iš 
tiesų yra viskas taip, kaip atrodo?

Štai šiurpus terorizmo prasiver
žimas Indijoje, Mumbajo mieste. 
Manytumėt viskas aišku: visi pėdsa
kai veda į Pakistaną. Tačiau šiuo at
veju įtarimą kelia tai, kad visa tai 
atrodo per daug aišku. Dar įdomiau tai, 
kad nei didžiojoje - tarpvalstybinėje 
politologijoje, nei pastebėtoje pakraš
tinėje analizologijoje nekeliamas de
tektyvų apysakose standartinis klau
simas: „Kieno naudai nusikaltimas?“ 
Tikrai: kokia iš to nauda ką tik ant 
civilinės valdžios kojų atsistojusiam. 

ekonominėm bėdom apsėstam ir su 
vidaus teroristais besigrumiančiam 
Pakistanui? Ir ar tokia provokacija 
apsimokėtų Indijai, jei ji sumanytų 
smogti nedraugiškam Pakistanui? Juk 
Indija tuo patyrė milžiniškus nuo
stolius vien tik turizmo srityje.

Mano mąstysenos dėmesį į tai 
atkreipė prisiminimas girdėto ko
mentaro didžiosios ekonominės krizės 
pradžioje. Kurie tai pasaulinio masto 
ekonomistai teigė, jog, kaip krizė 
rodanti, JAV ekonominė galia pasaulyje 
nyksta ir dėl pirmumo vyksta varžybos 
tarp Indijos ir Kinijos. Taip - Kinijos. O 
visose terorizmo diskusijose - lyg 
Kinijos visai nebūtų. Žinome, kad 
žudikų tarpe kinų nebuvo. Nebent tas 
paminėtasis, iš anksto Tadž Mahalo 
virtuvėje įsidarbinęs agentas virėjas.

Neabejoju, kad žudikai-savižudžiai 
buvo Islamo radikalizmo irglobalizmo 
įkaitinti Pakistano, Bangladešo ir 
kitokie kovotojai. Tokius žudikus 
lengva sutelkti ir apmokyti „nelie
čiamuose“ kalnų rajonuose Pakistane. 
Tačiau šiam žygiui paruošti ir pravesti 
žvalgybos ir finansiniai šaltiniai šiuo 
atveju tikrai netekėjo iš JAV šaltinių. 
Kai dar giliau pagalvoji, tas išpuolis 
prieš Mumbajų gali pakenkti ir Islamo 
teroristams, besinaudojantiems „nelie
čiamumu“ Pakistano kalnuotame rajo
ne Afganistano pasienyje.

Lig šiol net karinis diktatorius 
Mušiarefas nesiėmė veiksmingų žygių 
prieš teroristų peryklą. Esą net apie 
20% Pakistano kariuomenės karininkų 
yra to rajono kilmės. Dabar, Indijos 
grėsmės akivaizdoje, reikalai kitaip
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atrodo. Lig šiolei, kai NATO kariai 
vejasi juos iš Pakistano užpuolusius 
teroristus, kyla triukšmas dėl Paki
stano teritorijos pažeidimo. Toks pat 
triukšmas kyla ir tada, kai iš JAV 
bepilotinių lėktuvų bombarduojami 
teroristų lizdai. Vaikų ir moterų žudymu 
buvo kaltinami amerikiečiai žudą tarp 
moterų ir vaikų besislapstančius tero
ristus, kurie išlikę gyvi, jei tikrai 
„moterų ir vaikų" sąskaiton, bombomis 
turgavietėse žudo vaikus ir moteris, 
tuomi terorizuodami net savus. Islamo 
tikėjimo, žmones.

Dabar gi iš Islamo teroristų prie- 
bėgos rajono kilę Mumbajo žudikai 
staiga pakeitė padėtį. Ir jei už to 
stovėjo Kinijos žvalgyba, gali neigia
mai atsiliepti ir jos planams. Ypač jei 
ši krizė neįtikėtinai pasitarnautų su
mažinti nuolatinę įtampą tarp Indijos ir 
Pakistano.

Rodos nebuvau tarp paskutiniųjų 
jau senokai įspėjusių apie Islamo kil
mės globalistų planus sukurti pasau
linę „Muhameto Imperiją“. Dabar ban
dau atkreipti dėmesį į lyg geros 
progos laukiančią Kiniją. Apie ją jau 
seniai kalbėjau amerikiečiams.

Neprisimenu kur neseniai girdėjau 
šmaikštų posakį apie europiečius: 
„Optimistai mokosi anglų kalbos, 
pesimistai - rusų, o realistai - kinų“. 
Mums, be svetimų kalbų mokėjimo, 
privalu gryninti savąją, nes ji yra 
lietuvių tautos širdies plakimas.

Tuo tarpu Lietuvoje

Kur tik 2008-ųjų metų pabaigoje 
nepažvelgsi pasaulin, pamatysi vieno 

ar kito dydžio bruzdėjimą po 
antikriziniu skėčiu. Tačiau mažai kas 
pastebi, kad tas iš ekonomikos paga
mintas skėtis neapsaugo nuo po juo 
rusenančios pasaulinės ir vidujinės 
dvasinės krizės smalkių, kurios dusina 
Valstybių ekonominius plaučius.

Šiuo metu Lietuvoje esame apsun
kinami dviem aiškiomis krizinėmis 
naštomis: pirmoji - praeities našta yra 
prie mūsų politikos batų prikibęs 
raudonas nomenklatūrinis dumblas, 
kurio dėl per mažos patriotinės 
veiklos, dar nesugebėjome nusikratyti. 
O tai apsunkina tvirtai, be slidinėjimo, 
atsistoti prieš šiandienos, rytdieną 
nusprendžiančią, grėsmę Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybei ir 
Lietuvių Tautos išlikimui.

Vilties teikia jaunesniosios tau
tiečių kartos, nors ir retokas, įsijun
gimas į Lietuvos politinę veiklą. 
Rinkimai parodė, kad vis didesniam 
veiklesnės dvasios inteligentų būriui 
atrodo įkyrėjo įsisenėjusių politikų 
mirkimas sename rauge. Tai patvirtino 
viltingi, nors ir dalinai keistoki, rinkimų 
rezultatai. Bent jau gan aiškiai pama
tėme, kad bent dalis Seimo mėžimo 
šakių „pataikė į dešimtuką“.

Svarbiausia tai, kad dabar galima 
faktų pakulomis užkimšti dideles bur
nas tų, kurie, lyg kokie KGB agentai, 
įtikinėjo: „nieko negalima padaryti“.

Grįžtant prie valstybės ir tautos 
išlikimo klausimo, atkreiptinas dėme
sys į mūsų politikų, net patriotų, 
dilemą: kaip išlaikyti suverenitetą ir 
Tautos stiprią dvasią akivaizdžioje 
Vakarų palaikomos Rusijos nedil-
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stančios grėsmės ir iš Vakarų besi- 
sunkiančių amoralumo ir kosmo
politizmo srutų.

Eurazinės pasaulinės tironijos pik
tybiniai ir kvailybiniai („geranoriški“) 
kūrėjai suvarė mus, veik besąlygiškai, 
į ES ir į (JTO sukurto) NATO tinklus. 
Panašiai žvejai, taškydami vandenį 
kartimis suvaro laisvai plaukiojančias 
žuvis į paspęstą tinklą ar bučių.

Lengva, žinoma, politologams ir 
politiniams komentatoriams, ypač 
tiems, kuriems Lietuvos Nepriklau
somybė buvo nemaloni staigmena, 
vietoje džiaugsmo, nurodyti, ką nauja 
Vyriausybė turėtų daryti globalizmo 
apsuptyje ir ES eurų vilionėse. Gerokai 
pasaulinės ir kitokios politikos matęs, 
užjaučiu patriotiškai, valstybiškai, 
krikščioniškai, tautiškai nusiteikusius 
mūsų valdžios vyrus ir moteris, kurie 
turi kovoti prieš gerai pasikausčiusi 
melą ir Mamonos dievaitį, okupacijų 
dvasiniai susilpnintos tautos vardu. 
Tačiau tikėtina „Dievo pirštu“ ir tuo, 
kad tautos laisvės žudikai ne pirmą 
kartą persigudrauja. Pagaliau ir Putino 
Rusija stovi ant molinių kojų, tad ir 
putinizmas yra apsėstas daugybės 
bėdų. Ir globalinės tironijos architektai 
bei briuselininkai, kaip matome, dėl 
istorinių Europos tautų priešinimosi 
grūdimui į ES tautų maltuvę, priversti 
graibytis naujų melų.

Neabejoju, kad Maskvos akiva
izdoje, bent jau dėl psichologinio 
spaudimo, turėjome ieškoti priebėgos 
ES ir NATO struktūrose. Tačiau tai 
nereiškia, jog būdami jų nariais (ir dar 
ne visai pavaldiniais) negalime 

naudotis nario teisėmis ir bandyti 
sulaikyti nuo jų pasivertimo tautų 
„liedykla“.

Žiniasklaidos verslo klausimais

Metams baigiantis viešumon pra
siveržė keletas skandalingų triukšmų, 
kadangi juos kėlė „didžiosios“ žinia- 
sklaidos (toliau trumpai - ŽS) žurna
listai. To priežastimi šiuokart buvo du 
ŽS palietę ėjimai valdžios šachmatų 
lentoje. Pirmas - Seimo vadovybė 
apribojo žurnalistų judėjimo laisvę 
Seime. Antra - vyriausybė, derindama 
biudžetą, pajamų didinimo lazdele 
bakstelėjo ŽS kišenę. Neturėdamas 
pakankamai žinių apie šį kišeninį 
klausimą, palieku jį svarstyti žinovams. 
Tačiau su pirmuoju - su ŽS verslo pri
vilegijuota padėtimi, su tuo, kad jis 
„lygesnis“ už visus kitus neva lygius 
verslus, esu susidūręs jau Prezidento 
R. Reigano metais dar JAV ir net apie 
tai parašęs amerikiečių spaudoje.

Baltuosiuose Rūmuose prezidentų 
„spaudos konferencijų“ metu salės 
pirmojoje eilėje, lyg pagal JAV 
Konstituciją virš visų valdžios sričių 
paaukštinti, kitų neliečiamose savo 
laktose sėdi daugiausiai apie „lygybę“ 
ir „demokratiją“ rašančių ir kalbančių, 
turtingiausi ŽS atstovai. Kitus „ly
gius“ atstovus, ypač iš antisovietinės 
bei tuo pačiu antiglobalistinės ŽS, žur
nalistų salės gale Prezidentas gal tik su 
žiūronais galėtų pastebėti. Prisimenu 
straipsnyje „Jei būčiau Prezidentas“, 
nurodžiau, kaip atstatyčiau lygybę 
konferencijos salėje ir kiek didžiajam
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ŽS verslui kainuotų naudojimasis JAV 
mokesčių mokėtojų pinigais teikiama 
šviesa, šiluma, minkštos kėdės ir 
tualetai. Kiti, neva lygūs, verslai negali 
būriais įsibrauti į Prezidentūrą. Štai tau 
ir lygybė.

Ar ne panašiai su ŽS yra ir Lie
tuvos Respublikoje? Ir čia. Seime ar 
Vyriausybėje veltui gautas žinias ŽS 
brangiai parduoda spaudos pusla
piuose ar eteryje. Žurnalistai yra ŽS 
verslo darbuotojai.

Tai man buvo patvirtinta, pasi
teiravus kaip įstoti į Žurnalistų są
jungą. Sužinojau nesąs žurnalistu, nes 
neturiu sutarties. Truputį nustebau. 
Rašau spaudai jau 72 metai. Esu reda
gavęs tarptautinį leidinį (Vokietijoje) ir 

amerikietišką (konservatyvų) savait
raštį Floridoje. Buvau lietuviško sa
vaitraščio (Čikagoje) redakcinės kole
gijos nariu. Susidūriau, kaip svečias, 
su maždaug 350-400 mikrofonų radijo 
ir TV studijose JAV. Turėjau atsakinėti 
į spaudos, radijo ir televizijos žurnalistų 
klausimus poroje tuzinų „spaudos 
konferencijų“ keliaudamas per Ame
riką. Ir štai nesu „žurnalistas“. Be to, 
šio „ne žurnalisto“ gerokas skaičius 
straipsnių ir daugybė laiškų pasirodė 
JAV leidiniuose anglų kalba. Net vie
nas Australijoje. Dar ir dabar šį tą pa
rašau „mažajai“ lietuviškai spaudai, 
kurią, pasirodo, kartais paskaito ir di
deli žmonės. Todėl esu patenkintas 
„publicisto“ pavadinimu.

Vilius Bražėnas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Rezistencijos studijų centre
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Ką bemanytume apie Seimo pirmi

ninką ar jo grupės politiką, jis viešu
mos švieson iškėlė opų, intriguojantį, 
politikų vengiamą svarstyti klausimą - 
verslų lygybės klausimą. Tas klau
simas, kaip jau minėjau, man nedavė 
ramybės jau daugelį metų.

Visose laisvose savivaldos valsty
bėse pagrindinis įstatymas - Konsti
tucija užtikrina piliečiams spaudos ir 
žodžio laisvę. Tuo pačiu ji kitiems 
piliečiams užtikrina teisę neskaityti ir 
nesiklausyti. Konstitucija užtikrina 
verslininkui teisę gaminti ir parduoti 
duoną, batus ar „fintikliušką” drauge 
su vartotojų teise tuos gaminius pirkti 
ar nepirkti.

Tačiau iškyla didžiulis skirtumas 
tarp ŽS verslo ir kitų verslų, kai su
siduriama su apsirūpinimu žaliava 
parduodamų gaminių gamybai. Duo
nos kepėjai nevaikšto po Seimą reika
laudami miltų, lygiai kaip batsiuvys be 
Seimo pagalbos apsirūpina jaučio oda. 
Ogi ŽS darbuotojai kartais elgiasi lyg 
„spaudos laisvė“ reikštų, kad valdžios 
žmonės privalo jiems bet kada patiekti 
gatavai pagamintą jų verslo produktą- 
žinias, kurį žurnalistams belieka supa
kuoti į patraukliai atrodančius spaudos 
maišelius. Eterio žurnalistai, žinoma, 
prie maišelio dar ir skambaliukus pri
kabina.

Laimei ne visų verslų atstovai 
vaikšto valdžios koridoriais ir lankosi 
kabinetuose. Valdžia būtų paraly
žiuota. Tai veda prie išvados, jog ir 
vieno kurio nors verslo neribotas 
Seimo ar ministerijų vadovų bei 
darbuotojų gaišinimas gali būti tos 

įstaigos finansuojančių mokesčių 
mokėtojų pinigų švaistymas.

Todėl ir valdiškos įstaigos, ir 
žiniasklaida, ir „skaidrumo“ siekią 
piliečiai turėtų blaiviau pažiūrėti į ŽS 
šurmulį, kuriame pasigirsta ir keistas 
didžiosios ŽS rūpestis „vietinės“ ŽS 
likimu. Ypač, kai iš „vietinių“ kolegų 
nusiskundimų susidaro įspūdis, kad 
kai kur „vietinė“ spauda atsiduoda 
kolūkių pirmininkų ideologija. Vienok 
nesigirdi sielojimosi dėl likimo vadi
namosios „patriotinės, krikščioniško
sios“ spaudos, kuri, tik svajodama 
apie „spaudos rėmimo fondo paramą“, 
ir dabar vos išsilaiko „vandens pavir
šiuje“. Be to, visų sričių sąžiningi 
piliečiai gal turėtų įtaigoti Seimą, kad 
prisėstų prie „šviesių - skaidrių“ 
įstatymų, suvaržančių ir atitinkamai 
abi puses griežtai baudžiančių, kai 
Seimo nariai laisvai vaikšto ŽS 
(spaudos ir eterio) koridoriais ir jų 
kabinetuose, ypač rinkimų metu, pa
lieka ne vien vizitinę kortelę. Tas klau
simas vertas ir sąžiningos ŽS dė
mesio.

Aišku, kad kolei reikalai nesusi
gulės, teks ir ŽS, ir Seimui ieškoti abi
pusiai priimtinų, balsuotojų nepa
piktinančių, sprendimų. Tačiau ŽS 
šurmulys turės pritilti, nes jis tik at
kreipia į per daug privilegijomis virš 
spaudos laisve besinaudojantį, tačiau 
retai „abi puses“ pristatantį ŽS verslą. 
Daug padėtų, jei ir ŽS gaminių var
totojai (skaitytojai, žiūrovai, klausy
tojai) pasinaudotų spaudos ir žodžio 
laisve ir pareikštų savo nuomonę apie 
ŽS gaminių kokybę.
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Vinco Kudirkos Lietuva

150-jį Tautos Kėlėjo Vinco Kudir
kos Jubiliejų gruodžio 30-ją dieną at- 
švenčiau viename iš Lietuvos dau
gelio kultūros, šiuo atveju - muzikos, 
traukos centrų - Stasio Vainiūno 
namuose, Vilniuje. Tik po to prisi
miniau, jog jau esu dalyvavęs viename 
jo minėjime prieš 65 metus.

Tai buvo V. Kudirkos minėjimas 
nacinės Vokietijos okupacijos metais. 
Todėl jis vyko literatūros vakaro prie
dangoje, nekalta tema: „Lietuvių hu
moras - nuo Kudirkos iki šiandien“. 
Okupantui kandus Kudirkos humoras 
tiko ir tada. 1943 m. tauta gyveno pri
slopintos vilties nuotaikoje. Buvo 
aišku, kad Vokietija pralaimi karą. 
Amerikai į jį įsikišus ir su Anglija 
paskelbus „Atlanto Chartą“ apie tautų 
apsisprendimo teisę, buvo „aišku“, 
nebebus ir Sovietų okupacijos. Tada 
nežinojome apie nusikalstamą globa- 
listų melą ir laisvės išdavystę.

V. Kudirkos humoro kūrinius skaitė 
dramos aktoriai. To meto humorui at
stovavo bene trys feljetonistai. Jų tar
pe ir plačiai skaitomas „Bražvilius“. 
Reiškia, tada Vincą Kudirką pagerbiau 
būdamas kultūrininku - rašytoju. Taip 
keičiasi laikai. Tad dalyvavimas Vinco 
Kudirkos minėjime Vilniuje man buvo 
lyg grįžimas „atgal į kultūrą“, į kon
certų, literatūros vakarų meno žvai
gždyno dienas. Namų vadovo muzi
kologo Vaclovo Juodpusio buvau pri
statytas kaip „visuomenės veikėjas ir 
dainininkas“. Kaip toksai, lyg patekęs 
į kultūrinę planetą, atsistojau prieš jos 

„gyventojus“ ir, drauge su jais, prieš 
išbandytais talentais daugiašakį Vinco 
Kudirkos asmeninį ąžuolą.

Komunizmo esmę pažįstančiam 
istorijos stebėtojui dalinai galima įsi
jausti į dvasinę kančią melo kul
tuvėje. Tačiau V. Kudirkos laikus at
statyti šių dienų mąstytojui gal būtų 
įmanomajam esant genijui, turinčiam 
tiesioginį ryšį su mąstysenos kūrėju 
- Dievu. Kudirkos laikų inteligentai, 
kiek jų tebuvo, galėjo tautą šviesti tik 
prasiveržę pro storą lietuvių tautos 
lenkinimo, rusinimo ir prievartinio 
temdymo plutą, tik savomis, 
stipriomis misijonieriškomis jėgomis. 
Jie juk neturėjo atramos į kad ir vos 
22-jų metų savivaldą su tautiniu 
jaunimo auklėjimu. Tokią atramą 
lietuviai inteligentai turėjo šviesdami 
tautą pasipriešinimui sovietinių ir 
nacinių okupacijų laikais.

Tad belieka stebėtis ir didžiuotis iš 
120 metų carų Rusijos priespaudos 
pakilusios Vinco Kudirkos dienų, mū
sų tautos inteligentais ir net beraščiais 
kovingos dvasios kaimiečiais. Tada jie 
neturėjo nei patriotizmo atramos, nei 
grįžimo „atgal į kultūrą“ prabangos, ką 
turi šių dienų bendražygiai įvairiuose 
tautinės kovos frontuose. Dabar ir 
„kultūros planetos piliečiai“ savo 
sparnus platokai skleidžia. Prieš renginį 
turėjau laiko Vainiūno namuose 
pasižvalgyti, kaip muziejuje. Akis 
patraukė V. Juodpusio net trys knygos: 
784 puslapių veikalas „Čiurlionio An
samblis 1949-1991“, 528 psl. Knyga 
„Tai Buvo... muzikinės kultūros 
atspindžiai“, ir savotiškas „2008 Muzi
kos Kalendorius“, kiekvieną metų dieną

20 Į LAISVĘ • liepa—gruodis /2008

22



Nuomonė
paminintis muzikinių įvykių jubiliejų. Tai 
parodo, kad muzikologas V. Juodpusis 
yra ir rašytojas. Tokiais „keliariopais“ 
yra ir daugelis kitų mano sutiktų 
„Lietuvai gyvų“ veikėjų. Tad talentų 
„lobių skrynią“ užtiksime pasekę į jo 
„lobių salą“ kiekvieną profesijos ar 
kūrybos, ir net politikos, „ piratą“.

Akivaizdu, jog nežiūrint daugia
mečio dvasinio prievartavimo, ir šian
dien Vinco Kudirkos Lietuva yra di
džiulė talento lobių sala pasaulio 
dvasinėje jūroje. Tik tolygiai akivaizdu, 
kad per mažai įvairių sričių talentingųjų 
seka Vincą Kudirką - atlikti tautos 
švietėjų pareigą. Paskaitų kelionėse po 
Ameriką klausytojams primindavau 
Tomo Džefersono įspėjimą: „Jei tauta 
tikisi būti neapsišvietusia („ignorant“) 
ir laisva, tikisi to, ko niekad nėra buvę 
ir nebus“. Tai tinka ir mums šiandien. 
Apdovanotieji žinių šviesa, turi būti 
švyturiais skleidžiančiais tautinę, 
patriotinę, religinę, pilietinę, kultūrinę, 
pareigos šviesą, nurodančiais saugų 
kelią į laisvės uostą tamsoje pakly- 
dusiems dvasiniams jūreiviams.

Tam mus įpareigoja vien tik Lie
tuvos Himno žodžiai, kurie yra 
V. Kudirkos Tautinis Dekalogas. Veik 
kiekviename sakinyje yra įpareigojimas 
„Lietuvai Tėvynei“ - „Didvyrių že
mei“, dirbti, kad joje būta „ir tiesa ir 
šviesa“. Tėvynės vaikams („Tavo vai
kai“) nurodoma, kokiais „takais“ eiti, 
būti „saulės“ saulutėmis, kurios „tam
sumus prašalina“. Nė vienos užuo
minos, jog tai nėra Himną giedančių 
patriotų, o kieno nors kito įvykdy- 
siančio patrioto pareiga. Aiškiau 
negali būti.

Deja, tai galioja ir laikinai „atgal į 
kultūrą“ grįžusiems „visuomenės vei
kėjams“, ar kaip jie besivadintų. Vin
cas Kudirka savo pavyzdžiu tokiems 
sako: neužsibūk kultūroje. Gali pa- 
smuikuoti, gali eiles parašyti ar mu
zikos veikalą sukurti, gali ir privalai 
savo profesinį darbą gerai atlikti, bet 
to negana. Virš visa to svarbiausia - 
rask būdų atlikti pareigą Lietuvai 
Tėvynei ir jos vaikams.

Kad neišeitum „be likusio ženklo, 
kad žmogumi buvęs“.

Vilius Bražėnas (g. 1913 m. balandžio 6 d. Rygoje) — Lietuvos visuomenės 
veikėjas, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas tenoras. 
Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1937 m. baigė Karo mokyklą. Vokiečių 
okupacijos metais talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų" 
veiklai. 1944 m. būrio vadas Sedos kautynėse prieš sovietus. Vėliau pasitraukė 
į Vakarus. Vokietijoje kartu su kitais atkūrė korporaciją „Vytis". 1949 m. 
persikėlė gyventi į JAV, kur netrukus įsijungė į aktyvią visuomeninę ir 
žurnalistinę veiklą. Nuo 2002 m. gyvena Lietuvoje.

Gyvendamas JA V ir sugrįžęs į Lietuvą, išleido ne vieną publicistikos knygą.
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Šiuolaikiškas spaudos 
draudimas
Viktoras Trofimišinas

Viktoras Trofimišinas

Praėjusiais metais į mūsų kasdienę 
kalbą atėjo žodžiai krizė, recesija, 
bankrotas. Atėjo ir pasijuto tarsi savo 
namuose. Įsileidome juos kaip kažkada 
girdėtus, o šiandien jie jau šeiminin
kauja, gąsdina, grasina. Norėtume pa
keisti juos sunkmečiu, nuosmukiu, 
žlugimu. Tačiau lietuviški atitikmenys, 
palyginti su trumpa ir skambia krize, 
yra ilgi, griozdiški ir nedera su naujos 
valdžios politika - taupyti, mažiau 
vartoti.

Vienodindama mokesčius, And
riaus Kubiliaus vyriausybė panaikino 

lengvatas spaudai. Tai reiškia, kad 
brangsta popierius, spaudos darbai, 
platinimo paslaugos, o kartu ir galuti
nis spausdintas produktas - laikr
aščiai, žurnalai, knygos. Lietuvos 
spaudos rinka prisotinta, tad nieko 
baisaus, jei išnyktų dalis bulvarinių 
leidinių. Tačiau Vyriausybės permainų 
politika pirmiausia parklupdys lokalinę 
spaudą - rajoninius ir regioninius laik
raščius bei alternatyviąją žiniasklaidą, 
kuri netarnauja stambiesiems reklamos 
davėjams, kelia didžiųjų dienraščių 
nutylimas problemas, tarnauja bend
ruomenių interesams, puoselėja kultū
ros savitumą.

Dėl naujos mokesčių politikos vieno 
rajoninio laikraščio leidyba, palyginti su 
2008-aisiais, per metus pabrangs 
vidutiniškai 80-100 tūkst. litų. Premjeras 
siūlo leidėjams solidarizuotis su 
valstybe, kuri savo išlaidas mažina iki 15 
procentų. Kai kurie leidėjai tuo keliu ir 
žengia: mažina leidinių apimtį ir atleidžia 
iš darbo profesionalus. Kauno „Laikinoji 
sostinė“ iš 30 darbuotojų, o interneto 
portalas „Atn.lt“ iš 20 darbuotojų atleido 
pusę, dalį darbuotojų atleido „Verslo 
žinios“, daugiau kaip 20 darbuotojų - 
„Valstiečių laikraštis“. Nutraukta daugiau
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nei pustrečių metų ėjusio dienraščio 
„L.T.“ leidyba, neribotam laikui sustojo 
nuo 2003 metų ėjęs savaitraštis 
„Laikas“. Leidiniai atsisako priedų, 
plonėja. Solidarizavimasis su valstybe 
žiniasklaidos darbuotojams reiškia 
nedarbą ar baimę būti atleistiems. Rajo
niniuose laikraščiuose dirba vidutiniškai 
3-5 kūrybiniai darbuotojai, jiems toks 
solidammas reikštų greitą žlugimą. Be 
regioninės spaudos didžiausia grėsmė 
kyla kultūros ir vaikų periodiniams 
leidiniams. Jei jiems iki šiol nebūtų 
taikoma pridėtinės vertės mokesčio 
lengvata, jų jau seniai niekas neįpirktų. 
Šiems nekomerciniams leidiniams nėra 
jokių galimybių išsilaikyti. Išaugus 
sąnaudoms teks spręsti, ar juos iš viso 
verta leisti.

Krikščioniškos minties, kultūros ir 
visuomenės laikraštis „XXI amžius“ 
pateikia išsamius skaičiavimus, įro
dančius, kokią žalą patirs leidinys 
įsigaliojus naujiems mokesčiams. 
Laikraščio išlaidos 2008 m. (net mokant 
darbuotojams mažiausius 400 ar 800 
litų atlyginimus) per metus sudarė 550 
tūkst. litų, o gauta tik 400 tūkst. litų 
pajamų. Redakcija turi surasti dar bent 
150 tūkst. litų papildomai įsiskoli
nimams padengti. Dėl Vyriausybės 
antikrizinių priemonių laikraščio 
įsiskolinimai 2009 metais padidės iki 
210 tūkst. litų. Redakcija nesitiki jų 
gauti nei iš Vyriausybės, nei iš Spau
dos rėmimo fondo, nei iš skaitytojų. 
Vienintelė išeitis - atleisti darbuotojus.

Spaudos leidėjai neprašo Vyriau
sybės lengvatų, o akcentuoja stan
dartus, kurie taikomi žiniasklaidai 

Europos Sąjungoje. Vidutinis pridė
tinės vertės mokesčio tarifas Europos 
Sąjungoje periodinei spaudai yra 5-7 
proc. Kaimyninė Latvija, kurią krizė 
paveikė labiau negu mūsų šalį, nustatė 
10 proc. PVM tarifą spaudai, o ne 19 
proc. (didesnį tarifą yra nustačiusi 
vienintelė Slovėnija - 20 proc.).

Premjero ketinimas paremti 
regioninę spaudą per Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondą nieko gero 
nežada, nes tai reiškia valdžios kon
trolę fondui. Net valdančiosios koali
cijos partneriai liberalai supranta, kad 
spauda praras ne tik galimybę būti 
verslu, bet ir laisvę, o leidyba taps 
valdžios ir oligarchų privilegija.

Verslininkai paskaičiavo, kad dėl 
naujos politikos spaudos dažų ir 
popieriaus šiemet gali būti sunaudota 
penktadaliu mažiau negu pernai. 
Vadinasi, ir spausdintų žodžių bus 
penktadaliu mažiau, o spausdi
namiems tekstams nebus keliama 
jokia profesionalumo kartelė. Jau 
šiandien iš darbo atleistus žurnalistus 
keičia studentai ar net baigiamųjų 
klasių moksleiviai - pigi darbo jėga, 
neturinti patirties derėtis su darbda
viais, gintis ar priešintis. Čia jau 
nelieka vietos informacinei, šviečia
majai, kultūrinei, o tuo labiau pilietinei 
žiniasklaidos misijai.

2008-ieji Lietuvoje paženklinti ir 
inteligentiškais menininkų ir rašytojų 
protestais, simboliniais knygų laužais 
prie Seimo, akcijomis „Mūsų nereikia“ 
ir kt. Anot vienos rašytojos, tik toks 
Seimas, kurio duris rinkėjai plačiai at
vėrė pramogų verslo atstovams, ir galė-
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jo sugalvoti papildomai apmokestinti 
rašytojus ir jų knygas: pramogautojų 
draugija nepajėgi įvertinti knygos ir 
spausdinto žodžio reikšmės, svarbos, 
nes ši karta knygų neskaito.

Dar nespėjęs kaip reikiant nė kojų 
apšilti Seime Arūnas Valinskas pradėjo 
žiniasklaidai nurodinėti ne tik apie ką 
galima rašyti, bet ir kaip tai daryti. Seimo 
rūmuose, prie kai kurių patalpų, atsirado 
nuorodų, draudžiančių įsinešti filmavimo 
kameras, fotoaparatus, garso įrašymo 
techniką, rengti interviu, filmuoti, 
fotografuoti. Šiais draudimais parlamento 
vadovas siekia apsaugoti Seimo narius, 
o tuo pačiu tesėti pažadą - padidinti 
valdžios prestižą. Tokiomis permainomis 
labai stebėtis nereikėtų, nes kiekviena 
valdžia po rinkimų linkusi „tobulinti“ 
žurnalistų darbo sąlygas. Paradoksalu tik 
tai, kad pats A. Valinskas kažkada ir 
pradėjo viešas patyčias iš valdžios ir jos 
institucijų sprendimų.

Ne visi žurnalistai ir ne visada el
giasi etiškai. Neprofesionalumas ir 
paprasčiausios inteligencijos bei kul

tūros stoka bado akis. Pasiklydimas 
pačių konstruojamos tikrovės labi
rintuose trukdo žurnalistams atskirti 
siaurus grupinius interesus nuo 
visuomenei svarbių reikalų, o tai nau
dinga valdžiai. Bulvarėjanti žinia- 
sklaida padeda bulvarinti visuomenę. 
Pastarojo Seimo rinkimai, įkabinę 
dešiniesiems į parankę pramogautojus, 
atspindi šią krizę.

Tikėtina, kad 2009-aisiais komerci- 
alizacija dar labiau persmelks žinia- 
sklaidą, sparčiau vyks žiniasklaidos 
priemonių koncentracija. Komercinis 
žiniasklaidos aspektas vis labiau 
užgoš pilietines ir politines jos fun
kcijas, nes jis, visų pinna, siejamas su 
reklama, o finansiniu sunkmečiu - 
labiau negu paprastai. Todėl ir nuomo
nių įvairovės žiniasklaidoje gali būti 
mažiau - nuomonės taip pat bus tau
pomos.

Mažiau nuomonių - mažiau ir de
mokratijos.

Taip krizę galima panaudoti spau
dos kontrolei.

Didelio rezonanso žiniasklaidos atstovą tarpe sukėlė ir kai kurie kiti 
naujojo Seimo valdybos priimti sprendimai. Vienas ją - lapkričio 21-osios 
sprendimas, kuriuo įvestas draudimas Seimo nustatytose vietose žurnalistams 
įsinešti filmavimo kameras, fotoaparatus, garso įrašymo techniką, rengti 
interviu, filmuoti, fotografuoti. Tokiose vietose buvo iškabinti ir draudžiamieji 
ženklai. Dėl to Lietuvos žurnalistą sąjunga (LŽS) kreipėsi į teismą. Vilniaus 
apygardos administracinis teismas priėmė LŽS skundą dėl neteisėtą Seimo 
kanceliarijos veiksmą, kai parlamente buvo išklijuoti specialūs ženklai, 
visuomenės informavimo priemonią atstovams draudžiantys rengti interviu su 
parlamentarais bei juos filmuoti ar fotografuoti. Tačiau teismas nesiaiškins, 
ar pagrįstas buvo Seimo valdybos sprendimas, kuriuo ši tvarka buvo įvesta.

„Į LAISVĘ“ informacija
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Plačiašakis istorijos ąžuolas

Prof. Zenono Ivinskio 100-ojo gimtadienio proga

Kazys G. Ambrozaitis

Zenonas Ivinskis. Roma, 1965 m.
Kazio Ambrazaičio nuotrauka

Tarp šių metų iškiliausių Lietuvių 
fronto „šimtininkų“, istorikas prof. 
Zenonas Ivinskis ryškiai išsiskiria 
savo moksliniais darbais, savo tarp
tautine veikla ir žvilgsniu į Lietuvos 
ateitį. Gryno kraujo žemaitis, gimė 
1908 m. gegužės 25 d. Plungės 
valsčiuje, gimnaziją baigė Telšiuose, 
studijavo Kaune. Šalia savo įgytos 
istorijos specialybės, buvo aktyvus 
visuomenininkas, valstybininkas, pe

dagogas, labai produktyvus rašy
tojas, tarptautinių istorijos orga
nizacijų narys. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija išleido keturis 
tomus rinktinių prof. Z. Ivinskio raštų, 
sudarančių virš 2500 puslapių, tačiau 
vien jo paskelbtų darbų pavadinimų 
sąrašas sudarytų didelę knygą. Isto
rikai prof. Z. Ivinskio darbus dar ilgai 
minės ir jais naudosis.

Šimtojo gimtadienio proga tenka 
priminti, kad Z. Ivinskis pasižymėjo ir 
kaip rezistentas. 1941 metais Tautos 
sukilimo metu, pagal Juozą Brazaitį, 
Zenonas Ivinskis buvojo artimiausias 
bendradarbis ir Laikinosios Vyriausy
bės patarėjas.

Z. Ivinskis sukilimo naktį padėjo 
suplanuoti „Į Laisvę“ laikraščio pirmąjį 
numerį, entuziastingai pritarėjo vardo 
parinkimui, parašė pirmąjį vedamąjį. 
Gerai mokėjo vokiečių kalbą, kartu su 
J. Brazaičiu ėjo pas vokiečių karo 
vadovybę Kaune, drąsiai reiškė 
protestus dėl žydų persekiojimo ir 
padėjo išvengti lietuvių SS legiono 
formavimo.
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Ivinskiu šeima. Roma, 1965 m.
Kazio Ambrozaičio nuotrauka

Pasitraukęs į Vokietiją, talkino 
VLIK‘o veikloje, buvo VLIK/o narys, 
trumpą laiką buvo šios organizacijos 
Vykdomosios tarybos užsienio reikalų 
valdytojas. Priklausė keletui Vokietijos 
lietuvių organizacijų, buvo Vokietijos 
Lietuvių Fronto bičiulių pirmininku. 
1949 m. išvyko į Romą. Man asmeniškai 
prof. Z. Ivinskį teko sutikti Tiubin
gene, Miunchene, Romoje ir Bonnoje.

Tuo laikotarpiu dauguma laikinai 
Vokietijoje apsistojusių lietuvių trem
tinių išsiskirstė po kelis kontinentus, 
persiorganizavo veiklai naujomis sąly
gomis, atgaivino įvairias kultūrines 
lietuvių organizacijas, kurios vėliau 
išleido daug vertingų knygų. Tuo 
metu, Vakaruose atsidūrusių tremtinių 
tarpe, atsirado didelis poreikis turėti 
įvairių knygų bei mokslinių darbų 
Lietuvos istorijos tematika.

Amerikoje įsisteigęs Lietuvių Fon
das nutarė savo Pelno skirstymo ko
mitete 1967 m. skirti paramą specialiam 
projektui, kurio kitos organizacijos 
nepajėgia paremti. Buvo nutarta 
paruošti trijų tomų Lietuvos istoriją. 
Kadangi tuo metu man teko būti LF 
taryboje ir LF Pelno skirstymo komi
sijoje, kreipiausi į Lituanistikos insti
tuto istorijos skyrių dėl rekomen
dacijos, kas galėtų parašyti Lietuvos 
istorijos tekstą. Posėdyje dalyvavę 
devyni istorikai vienbalsiai patarė, kad 
tik vienas prof. Z. Ivinskis galėtų tą 
darbą atlikti. Tuoj susisiekiau su prof. 
Ivinskiu, kuris jau buvo išvykęs iš 
Romos ir profesoriavo Bonnoje, 
Vokietijoje. Profesorius entuziastingai 
sutiko šio darbo imtis. Sudarėme 
planą, kurį parėmė dr. A. Razma ir dr. 
J. Valaitis, sutartį patvirtino LF taryba.

Prasidėjo intensyvus susiraši
nėjimas su naujuoju Lietuvos istorijos 
autoriumi. Su Z. Ivinskiu aptarinėjome 
daug klausimų: rūpinomės literatūra ir 
jos pasiuntimu autoriui, sekretoriaus 
suradimu ir 1.1. Ryšį su Z. Ivinskiu 
palaikė ir dr. A. Razma. Abiems mums 
teko pasirūpinti, kad darbai vyktų 
pagal sutartį.

Piano tomo sutarties laikui artėjant 
prie pabaigos, retėjo ir istorijos veikalo 
autoriaus informaciniai laiškai. Paga
liau, 1970 m. gruodžio 30 d. iš Bonnos, 
St. Petrus Krankenhaus atėjo laiškas, 
kuriame autorius detaliai aprašė savo 
sveikatos negalavimus. Pajutęs mūsų 
susirūpinimą dėl darbo sulėtėjimo, 
autorius, mūsų įtikinimui, rašė: 
.„Lietuvos istorijos rašymą laikau
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savo garbės ir testamentiniu reikalu. 
Prie jo dirbu daug, labai daug. Noriu 
duoti daug išnašų, daug biblio
grafijos etc. Visas planas, daug pla
čiau negu Jums kitados rašiau, yra 
išdėstytas plačioje pratarmėje, toliau 
duoti išsamūs šaltinių ir literatūros 
sąrašų sutrumpinimai. Toliau seka 
geografinės erdvės charakteristika, 
kurioje Lietuvos istorija vyko. Visai 
nauju būdu bandau svarstyti jos 
periodizacijos klausimus, istorio
grafiją, kuo trumpiausiai užgriebiu 
priešistoriją (primindamas, jog 
J. Puzinas plačiau rašo apie tai), o 
toliau jau pasineriu į tikrąją Lietuvos 
istoriją. “

Prie laiško prof. Z. Ivinskis pridėjo 
savo raštų pavyzdį, susidedantį iš 
„pratarmės“ - 9 psl., „santrumpos“ - 
13 psl., ir „įvadas“ - 43 psl. Rank
raštyje yra pataisymų, subraukymų, 
papildymų, tai reiškia juodraštį. Vėliau 
Z. Ivinskio šeima pranešė, kad prof. 
Ivinskis sunkiai serga, yra ligininėje. 
Jam pageidaujant, ligoninės kam
baryje jam sudarytos sąlygos rašyti. 
Iš privačių laiškų, kur detaliai aprašė 
savo simptomus, buvo labai aišku, 
kad vėžio liga yra beviltiškai išsi
plėtus. Nežiūrint to, profesorius iki 
paskutinio momento rašė net su viena 
ranka, kai kitoje buvo nuolatos 
leidžiami vaistai maitinimui.

Paskutiniai laiškai buvo nerealiai 
pilni vilties.

Pagaliau atėjo žinia, kad 1971 m. 
Šv. Kalėdų išvakarėse XX amžiaus 
patvariausio ir žymiausio Lietuvos 

istoriko arklas sustojo, pilnai neuž
baigus paskutinio savo projekto - 
Ivinskio Lietuvos istorijos pirmo tomo. 
Prelatas Paulius Jatulis jį užbaigė ir 
Lietuvių katalikų mokslo akademija 
(LKMA) išleido Romoje 1978 m.

Šią netektį labai pergyveno prof. 
Juozas Brazaitis, artimas Zenono 
bendražygis. Pats būdamas silpnos 
sveikatos (po antrojo širdies infarkto), 
jis „Darbininko“ laikraštyje pradėjo 
spausdinti seriją savo straipsnių: 
„Zenonas Ivinskis: Nepriklausoma 
Lietuva.“ Straipsnių serija ėjo 1973 m. 
kovo mėn. siekiant priminti tau
tiečiams, kad šis tarptautinio masto 
istorikas - prof. Zenonas Ivinskis, 
savo tautos nebuvo pakankamai pa
stebėtas ir įvertintas.

Kai 1966 m. kovo 28 d. nuvykau į 
New Jersey aplankyti sergantį Juozą 
Brazaitį, radau jį lovoje jau nevai
kščiojantį. Tada jis man ir pasakė pas
kutinius savo testamentinius žodžius: 
„Paminėjau Padai į, dabar pradėjau 
priminti visuomenei Zenoną, tačiau 
plunksna jau iškrito man iš rankų. 
Kurie pasiliekate, esate įpareigoti 
Zenoną tinkamai pristatyti visuomenei, 
jis lietuvių tautai per daug svarbus...“. 
Už trijų dienų teko sugrįžti į New Yorką 
ir profesorių Brazaitį palydėti Amži
nybėn.

Prof. dr. Zenono Ivinskio asme
niškai atsiųsta pratarmė jo paskutinio 
darbo įvadui tebūna simboliška 
nevystanti gėlė mums gyviesiems.

„Pratarmė“ yra juodraščio formoje, 
netaisyta, atsiųsta asmeniškai.
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Lietuvos istorija. I tomas. 
Pratarmė
Zenonas

Trumpi autoriaus paaiškinimai 
metodo, periodizacijos ir kitais klau
simais.

„Žmonės nusidavimų (istorijos) 
nepažįstantieji vis yra vaikai.“ Šitaip 
išvertęs žinomą lotynišką humanistų 
posakį (Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri) pradėjo mūsų 
žymusis tautinio atgimimo vyras J. Ba
sanavičius 1883 metais savo žinomą 
istorinę prakalbą pirmajame „Aušros“ 
numeryje.

Tokį nusistatymą jau su kaupu 
buvo vykdęs mūsų pirmasis ir po savo 
mirties išpopuliarėjęs Lietuvos istori
kas Simonas Daukantas. Per eilę de
šimtmečių iki pat nepriklausomybės 
metų tuo šūkiu pasekė Lietuvoje ir 
mūsų romantiškai nusiteikusieji aušri
ninkai ir jų tautinio palikimo tęsėjai.

Juk XIX amžiuje eilei atbundančių 
tautų, ypač pietryčių Europos slavams 
(čekams, serbams), savos praeities gar
binimas, jos idealizavimas yra daug 
pasitarnavęs jų tautiniam susipratimui 
kelti ir jam stiprinti. Taip pat ir lie
tuviams prisikelti, ir savam atskiram 
tautiniam pašaukimui įsisąmoninti daug 
yra prisidėjęs pastovus veido nukrei
pimas į savą praeitį.

Ivinskis

Pradedant ankstybu lituanistiniu 
sąjūdžiu dar Vilniaus universitete 
lietuvių tautos atgimimo veikėjai XIX 
amžiuje iš širdies pamilo Lietuvos 
istoriją. Norėdami savo tautai parodyti 
XII I—XIV amžių lietuvių didybę anie 
istorijos mėgėjai patriotai patys tyri
nėjo, rašė ir garbino Lietuvos žymiųjų 
valdovų, jos didžiųjų kunigaikščių 
laikus bei jų žygius. Toje pat dvasioje 
reikšmingų pergalių datos (pvz., 1936 
metais septynių amžių sukaktis nuo 
Saulės-Šiaulių laimėjimo), ar valdovų 
mirties jubiliejai, buvo ir nepriklau
somoje Lietuvoje dėmesingai atšven- 
čiami. Taip įvyko ir 1930-ais, kai plačiai 
iki tolimiausių valstybės užkampių bu
vo atžymima 500 metų nuo mirties 
Vytauto Didžiojo. Jo vardas buvo duo
tas ir Lietuvos universitetui, ir naujai 
įkurtam Kultūros muziejui, ir eilei kitų 
institucijų.

Šitoks nuo XIX amžiaus pirmos 
pusės išpuoselėtas savo praeities 
idealizavimas lietuvių tautoje yra jau 
atlikęs sau skirtą vaidmenį. Lietuvių 
tauta tiek tautiškai susiprato, kad daug 
pastangų padėjo, kol ji prieš pusę 
šimtmečio įgyvendino Lietuvos 
valstybingumo idealą. Už tą patį, savo
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istorijos pagalba įsisąmonintą idealą ir 
po Antrojo pasaulinio karo pačiame 
krašte daug aukų buvo suklota ir vis 
tebekovojama laisvame pasaulyje.

Romantiškas žvilgsnis į savo isto
riją tebeturi stiprias tradicijas lietu
viuose. Bet ir istorijos mokslas daro 
pažangą. Žinoma, pačioje istorijoje, 
anoje prieš daug šimtų metų įvyku
sioje praeityje, nieko nebegalima 
pakeisti. Kas yra atsitikę, yra įvykę 
amžinai, ir niekada nebesiduoda kore
guojama. Keistis gali, tačiau vėlesnių 
generacijų pažiūros į pačius faktus. 
Pvz., ir senos praeities įvykiams 
aiškinti gali būti surastos naujos 
priežastys, nauji atžvilgiai, ypač kai 
pavartojami nauji tyrinėjimo metodai.

Ir pas mus toji labiau praktiško 
tikslo siekusi istorija, buvusi gyvenimo 
mokytoja, kuri praeityje labiau teieš- 
kojo geni moralinių, pamokinančių ir 
patriotiškai nuteikiančių pavyzdžių, 
turi užleisti pirmaujančią vietą gene
tinei (priežastinei) istorijai. Pragmati
kai - didaktinis istorijos rašymo būdas 
turi trauktis ir labiau leisti reikštis 
genetiniam metodui, kuris pirmoje vie
toje stato visuomeninės reikšmės tu
rinčiu įvykiu psichofizinį priežastin
gumą (Ernst Bemheim).

Bandydami kritiškai ir, kiek žmo
giškai prigimčiai nustatytos ribos lei
džia, objektyviai eiti į lietuvių tautos 
išgyventus šimtmečius, visą savo dė
stymą norime sutelkti apie valsty
bingumo idėją lietuvių tautoje. Kaip ji 
atsirado, vystėsi, išbujojo ir paskui 
silpo ir kaip ji vėl atsigavo ir vėl buvo 
realizuota, yra mūsojo darbo vedamoji 
mintis per visus šimtmečius. Ji pa

ryškinta politinio, religinio, kultūrinio 
bei ūkinio gyvenimo faktais.

Tik gana trumpai čia tėra apžvelgti 
patys seniausieji laikai, paremti arche
ologiniais duomenimis. Lietuvos pro- 
istorė yra jau plačiai išaugusi į atskirą 
mokslą, kur tyrinėjama kitais metodais. 
Ten su kastuvu rankoje iš tos di
džiosios konservatorės, mūsų žemės 
surankiojama vertingų žilos praeities 
paminklų. Reikia džiaugtis, kad 
specialistas (prof. dr. J. Puzinas) duo
da atskirą išsamų veikalą. Reziumuotai 
ir probėgomis tepateikdami kitų 
proistorinius duomenis, tikrąją Lie
tuvos istoriją pradedame sąvartoje 
istorinių laikų, būtent, XII amžiaus 
gale, kai lietuvių tautos žygiai ir jos 
„įėjimas“ Europos istorijon jau gali 
būti nuosekliai pagrįsti vis daugiau 
autentiškumo įgyjančiais rašytais 
šaltiniais.

Šitoje apžvalginėje Lietuvos isto
rijoje yra stengiamasi panaudoti ikišio- 
linės tyrinėjimų išdavos ištisų laiko
tarpių ir atskirų temų. Prie kiekvieno 
klausimo yra, palyginti, gausiai nuro
dant literatūrą, labiau atsižvelgta į 
naujesnius tyrinėjimus. Suprantama, 
kad besiekiant mokslinės sintezės, 
autoriui teko daug remtis kitų tyri
nėjimais. Kitaip ir negalėjo būti, nes 
istorikas pats tegali nuodugniau išty
rinėti tik dalį savo tautos istoriją 
liečiančių klausimų, nors jis ir būtų ne 
kartą per eilę metų išdėstęs visą tos 
tautos istorijos kursą universitete. 
Šiaip autoriui yra tekę ir tėvynėje ir 
svetur, tuo būdu susidarant savą kon
cepciją į visą Lietuvos istoriją.

Į LAISVĘ • liepa—gruodis /2008 29

31



Portretai
Tad ir šį kartą, statant Lietuvos 

istorijos „rūmą", reikėjo uoliai naudotis 
kitų jau pagamintomis „plytomis“. Prie 
atskirų klausimų yra nurodoma nemaža 
darbų, straipsnių ir okupuotoje Lietu
voje rašančiųjų (vad. tarybinių) isto
rikų. Jie yra griežtai atsiriboję ir pa
smerkę vad. „buržuazinę“ istoriografiją. 
Jie eina į mūsų tautos istoriją visai kitu 
metodu. Su juo autorius savo darbo 
metodo neidentifikuoja, nors ir dėme
singai panaudoja po 1944-ųjų m. Lie
tuvoje leistuosius šaltinius ir tyrinė
jimus. Autorius niekur nenutylėjo ir 
bibliografijon įtraukė, jeigu tik kas 
nors kokiu nagrinėjamu klausimu 
okupuotoje Lietuvoje buvo tyrinėta. 
Reikėtų linkėti, kad tokio pat nu
sistatymo anie istorikai laikytųsi link 
laisvojo pasaulio lietuvių istorikų.

Kai laisvajame, demokratiniame 
pasaulyje istoriko tyrinėjimui jokių 
varžtų nežinome, išskyrus objektyvios 
tiesos siekimą, diktatūrinėje sistemoje 
gyveną Lietuvos istorikai, kaip „Lie
tuvos TSR istorijos“ I tomo (1957) 
pratarmėje pasakyta, turėjo vadovautis 
XX Tarybų Sąjungos Komunistų par
tijos kongreso nurodymais. Tai reiškė 
„griežtą būtinumą moksliškai remtis 
istorine dokumentine medžiaga, nu
šviečiant ją marksistine-leninistine 
metodologija“ (1, p. 3). 1958 metais 
vientomės „Lietuvos TSR istorijos“ 
pratarmėje autoriai vėl priminė tą patį 
metodą. Jie akcentavo savo priešin
gumą „praeities veikėjų idealizavimui“, 
„kunigaikščių kultui“. Jie, žinoma^ 
iškėlė liaudį, „kaip pagrindinį istorijos 
kūrėją“. Jie pabrėžė „liaudies masių 

kovą su išnaudotojų klasėmis“ (p. 3). 
Žinoma, toji naujai perrašyta Lietuvos 
istorija neteko savo tikrojo veido, ir tai 
bus čia įvairiomis progomis (išnašose) 
nurodyta.

Kaip Lietuvos istorija čia perio
dizuojama ir kokiomis pagrindinėmis 
epochomis skirstoma, kalba apie tai čia 
atskiras įvado poskyris. Lietuvos isto
rijos periodizacijos pagrindan čia buvo 
padėtas vystymasis Lietuvos santykių 
su rytų kaimynu, Maskva, kuris pama
žu išaugo į didelį pavojų. Jis buvo 
priežastimi kelių lūžtvinių epochų, 
reikšmingai palietusių ne tik pačios 
valstybės, bet ir lietuvių tautos ateitį.

Žinoma, beveik nuo pat savo 
valstybinio gyvenimo pradžios lietu
vių tauta vis turėjo kovoti už savo 
erdvę, dviejų pagrindinių kaimynų iš 
vakarų (vokiečių) ir rytų (rusų) 
spaudžiamą. Nors tas abipusis spau
dimas ne vienu laiku vyko ir per 
šimtmečius įvairias formas įgavo, 
tačiau jis paliko lietuvių tautoje ryškią 
žymę.

Šitame ryšyje verta paminėti, kad 
prof. Stasys Šalkauskis ir visą lietuvių 
tautos pašaukimą sprendė išeidamas iš 
to fakto, kad lietuviai gyvena ant ribos 
dviejų pasaulių, būtent, slavų ir ger
manų („Sur les confiiis de deux 
mondes“, Geneve 1919).

Tos svarbios problemos čia telie- 
čiame pirmoje eilėje politinį atžvilgį. 
Jis parodo, kaip lietuviams vis sunkiau 
darėsi, kad ir Lenkijai talkininkaujant, 
apginti valstybės rytų sienas. Paga
liau atsirado rūpestis išsaugoti pačios 
tautos egzistenciją. Tad lietuviams
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išsilaikyti tarp anų dviejų kaimynų, 
susiformavusių į dvi stiprias valstybes, 
yra jau ne vieną kartą buvus pačiu 
svarbiausiu uždaviniu. Iš jo iki šiai 
dienai tebekyla nauji pavojai ir naujos 
problemos, ypač, kai lietuvių tauta nuo 
1945 metų netikėtai yra nustojusi per 
septynis amžius trukusios kaimy
nystės su vokiečiais.

Kol Lietuva vis oficialiai tebebuvo 
laikoma pagoniška, nuo pat jos val
stybinio gyvenimo pradžios kilo jai 
didelis pavojus iš Vakarų, ir šitoji vo
kiečių ordino grėsmė buvojai pakibusi 
iki pat XV amžiaus pradžios. Plačiai 
buvo kryžiuočių naudai užangažuotos 
beveik visos krikščioniškosios Vakarų 
Europos valstybės, kurių kilmin
giesiems ir žymiems didikams „Litauer- 
reisen“ teikdavo daug įdomumo. Bet 
nuo Melno taikos (1422) iki pat 
paskutiniojo Lietuvos-Lenkijos pada
linimo (1795) vakariniame Lietuvos 
šone buvo ramu, ir Vytautinės sienos 
su vokiečiais, išskyrus trumpą epizodą 
(1795-1815), formaliai išliko nepa
keistos iki pat Pirmojo pasaulinio karo. 
Tad ir pats santykių vystymasis su 
vokiečiais šimtmečių bėgyje iki pat XX 
amžiaus neteikia lūtžvinių datų perio
dizacijai.

Gal jų daugiau yra Lietuvos ir 
Lenkijos santykių istorijoje? Buvo 
nusistovėjusi ilgametė tradicija sene
sniųjų Lietuvos istorijos veikalų ir jos 
vadovėlių, kurių apypilnį bibliografinį 
sąrašą čia priedui pateikiame, pagal 
Lietuvos ir Lenkijos „unijų“ datas 
paskirstyti Lietuvos istoriją. Jos nau
jas laikotarpis buvo pradedamas nuo 

„personalinės unijos“ (1385), o 
sekantis nuo Liublino unijos metų 
(1569). Pagrindan dėdamas tų dviejų 
valstybių tarpusavio santykius taip 
tebedarė nusipelnęs istorikas kan. 
A. Alekna (1923), iš dalies - St. Matu
laitis (1923), nekalbant apie senesnius 
autorius.

Teodoras Narbutas užbaigė 1841 
metais plačiausios iki šiol Lietuvoje 
istorijos 9-ąjį tomą Liublino unija ir 
paskutiniojo Gediminaičio Žygimanto 
Augusto mirtimi (1572). Ant jo grabo 
„sulaužęs“ savo plunksną, atskiros 
tolimesnės lietuvių tautos istorijos 
Narbutas neberašė. Ir S. Daukantas 
užbaigė savo Lietuvos istoriją Ž. Au
gusto gyvenimo pabaiga. Panašiai į ją 
žiūrėta ir vadovėlinio tipo Maironio, 
Pajautos (Konstancijos Skirmuntaitės), 
Prano (kun. Antano Šmulkščio) kny
gutėse, visą dėmesį sutelkiant lietuvių 
tautos žygiams iki Vytauto Didžiojo 
mirties.

1569 metais Liubline „abiejų tautų“ 
galutinai nustatyti tarpusaviai valsty
biniai santykiai, lygiai kaip ir įkandin 
prasidedąs periodas bendrų ren
kamųjų valdovų, kurių kiekvienas tap
davo ir didžiuoju Lietuvos kunigai
kščiu, nepaliko be neigiamų pasėkų 
atskiros Lietuvos valstybinės sąmo
nės lauke. Prisiimdami lenkų kultūrą ir 
kalbą, Lietuvos kilmingieji lenkėjo ir 
sąmonės atžvilgiu. Tai buvo ilgametis 
procesas nuo Vazų dinastijos laikų, be 
šuolių ir netikėtumų.

Lietuvos valstybingumo vysty
mesi ir jo sunykime, ir ypač žlugime, 
patys reikšmingieji etapai kaip tik
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formavosi iš santykių su rytų slavais, 
su iš Maskvos kunigaikštijos išaugu
sia Rusijos valstybe. Juk ir pačios 
Liublino unijos pagrindine priežastimi 
pas lietuvius tebuvo vis labiau didė
jantis Maskvos pavojus. Unija būtų 
buvusi nereikalinga, jeigu Lietuvos 
bajorija nebūtų įtikėjusi Lenkijoje rasti 
kovos sąjungininką prieš nuolat iš 
Rytų einančią agresiją.

Lietuviai romantikai su pagrindu 
didžiavosi laikais, kai Lietuva plačiai 
išplėtė savo valstybingumą aname ry
tiniame šone iki anapus Dniepro ir taip 
sukūrė rytų Europoje žymiausią val
stybę. Bet tie patys romantikai jau 
nebesidomėjo ir net kartais nebelaikė 
Lietuvos istorijos dalimi laikų, kada 
tuose pat rytuose ant Maskvos upės 
kranto išaugusi jėga, daugiausia yra 
parodžiusi aktyvumo Lietuvos ir 
Lenkijos unijinę valstybę „išbraukti“ iš 
žemėlapio.

Galima sakyti, jau nuo XIV amžiaus 
pirmos pusės į Gedimino sostinės Vil
niaus ir į Jono Kalitos tvirtovės Krem
liaus pamatus buvo įmūrytas tų dviejų 
valstybių ir jas valdančiųjų dinastijų 
(Gediminaičių-Riurikaičių) antagoniz
mas (H. Paszkiewicz), pastoviai lydė
jęs jas per tolimesnius šimtmečius.

Kai 1492 metais, Bizantijos sosto 
palikuonę vedęs, Maskvos didysis 
kunigaikštis Jonas III pirmasis kardu 
užatakavo Lietuvą, iš Maskvos karų 
orbitos ji jau nebeišėjo iki paskutiniojo 
padalinimo (1795). Tos dvi reikšmingos 
datos pateikia ribas visam paskir
stymui nuo XV amž. pabaigos iki XVIII 
amž. galo turi būti atskirai apžvelgti trys 

amžiai, ypač pilni karų su Maskva ir 
lydimi kitokių nelaimių. Lygiai taip pat 
trys pirmieji Lietuvos valstybingumo 
šimtmečiai (XIII, XIV, XV) turi talpinti 
ne tik karaliaus Mindaugo pirmtako, jo 
paties ir jo įpėdinių laikus. Bet dar reikia 
išsamiau apžvelgti visą laikotarpį 
plačios Gedimino giminės, jo dviejų 
didžiųjų anūkų, būtent, Vytauto D. ir 
Jogailos. Čia natūraliai įjungiama taip 
pat vytautinių laikų tąsa iki pat 
Kazimiero Jogailaičio mirties (1492).

Anam laikotarpiui priklauso ir 
didžioji lietuvių ekspansija į rytų 
erdvę, tuo pat metu nuolat vykstant 
įtemptoms kovoms su vokiečių or
dinu. Kai nuo XIV amž. galo totorių 
valstybė (Aukso Orda) ėmė silpti, 
atrodė, kad Vytauto Didžiojo laikais 
sutelktoji jėga sudrebins pagaliau ir 
pačios Maskvos valstybę iš pamatų. 
Bet tos audros debesys pamažu išsi
skirstė, nepadarydami Maskvai dide
snių nuostolių. Vytautinė imperija 
nuėjo praeitin lyg šviesus meteoras. O 
laikais Kazimiero Jogailaičio, kuris 
vedė perdėm dinastinę politiką 
(Čekijoje ir Vengrijoje), Lietuvos 
valstybė Maskvai jau nebesukėlė tikro 
pavojaus, nors ji vis dar buvo politinės 
jėgos atžvilgiu pranašesnė už naują 
konkurentę rytų Europoje - Maskvą.

Mindaugo krikštas, tolimesni 
krikšto bandymai, Jogailos išėjimas 
karaliauti Lenkijon (Kriavo aktas), 
Vilniaus vyskupijos įkūrimas ir 
kultūrinis-ekonominis vystymasis pri
klauso į I tomo turinį. Jis, kaip ir kiti 
du sekantieji, atskirai turi savo dažniau 
cituotų veikalų santrumpas, šaltinių
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apžvalgą, chronologines ir genealo
gines lenteles ir vardyną.

J. Pfitzneris 1930 m. Prahoje 
išleistame įdomiame veikale „Gross- 
furst Witold als Staatsmann“ (lietuv. 
Jurgio Talmanto vertimas, Kaunas 
1930) reikalavo į šį didį valdovą žiūrėti 
lietuvių požiūriu. Tik tokiu būdu tesąs 
galimas vispusiškas lietuvių-rusų val
stybės praeities įvertinimas (p. 4; ver
timo p. 5). Šitokį J. Pfitznerio reika
lavimą galima pratęsti ir visai Lietuvos 
istorijai.

Nors ir neturėdamas dabar po ko
jomis savo gimtos Lietuvos (Žemaičių) 
žemės, autorius čia į visą lietuvių 
tautos istoriją bando žvelgti iš pačios 
Lietuvos ir vertinti faktus akimis 
palikuonių tos tautos, kuri buvo tos 
istorijos nešėja.

Baigdamas nuoširdžiai dėkoju 
Lietuvių Fondo Valdybos pirminin
kams (pp. Dr. A. Razmai, Dr. K. Ambra
zaičiui), kad jie pasiimdami Fondui 
finansinę naštą, įgalino mane realizuoti 
šią mano gyvenimo testamentinę sva
jonę - duoti savo tautai gimtąja kalba 
Lietuvos istoriją, kaip aš ją iš savo 
ilgamečių kitų tyrinėjimų studijų, 
atitinkamų šaltinių ir dėstymo aukšto
siose mokyklose esu apčiuopęs.

Žinoma, kiekviena generacija vis 
nori sau naujai pasirašyti savos tautos 
istoriją. Tokios Lietuvos istorijos rei
kalingumo dabar čia plačiau neįro
dinėsiu. Malonu konstatuoti, kad lai
svojo pasaulio lietuviai savo tautos 
didžiąja praeitimi gyvai tebesidomi. 
Retai praeina minėjimai ir šventės be 
žvilgsnio praeitin. Periodikoje daug 

rašoma ir populiarizuojama; disku
tuojama Lietuvos krikšto problemos, 
Lietuvos valdovų titulai (didieji kuni
gaikščiai ar karaliai?), unijos (Kriavo 
akto) klausimai, duodamos ilgos 
kritikos memuarinės literatūros ir 1.1.

Didele dalimi pasekdamas tą 
gausią publicistiką Lietuvos istorijos 
srityje, autorius tačiau savo dėstyme 
neperėjo į platesnes diskusijas, nors 
ne vienu atveju jo nuomonė skyrėsi. 
Normaliai istorikas rašo ne vienai die
nai, rašo atsiremdamas į šaltinius ir 
nepataikaudamas momento reikala
vimams, nors kiekvienas istorijos au
torius palieka naujai parašytoje 
istorijoje savo laiko antspaudų (Bene
detto Croce).

Šioje vietoje noriu padėkoti mano 
žmonai Paulinai, sudariusiai mano 
darbui palankias sąlygas. Mano gili 
padėka tiems JAV gyvenantiems bičiu
liams, kurie per p. inž. J. A. Sabalį 
suorganizavo man techninę pagalbą, 
kai 1970 m. rudenį atsiuntė pareigingą 
idealistą stud. Algirdą Stankų.

Lietuvos istorija vidurinių amžių 
galo, tiksliau, „vidurinių amžių rudens“ 
Europoje (J. Huizinga) yra labai platus 
objektas. Išeidami iš savo požiūrių, jau 
visą paskutinį šimtmetį ja gana gausiai 
yra užsiėmę ir lenkų, ir rusų, ir vokiečių 
istorikai. Reikalingi tyrinėjimai ir žurnalų 
studijos yra taip plačiai išsimėčiusios 
po įvairius rinkinius, kad jokia viena 
biblioteka Vakarų Europoje nėra pilnai 
susirinkusi Lietuvos istorijai nė pačių 
reikalingiausių bibliografinių pozicijų.

Tad čia reikėtų dar suminėti daug 
pavardžių eilės bibliotekų ir archyvų
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Portretai
- 2 -

PRATARUS
aleala.

Trumpi autoriaus paalSklnlauil metodo. perĮodlkaol los ir kitais kI7u-

"Zmonės nusidavlmy /istorijos/ ne palte ta n tie J1 vis j ra veikai." 

Šitaip išvertęs tinome lotyniška humanlety posaki (Homines hiatori- 

arum ignari eemperK sunt pueri) pradėjo mūšy lynus 1 e tautinio atgi

mimo vyras J. BasanavlSlus 18B3 sietais savo linomy istorinę prakalbę 

pirmajame "Aušros" numeryje.

Toki nualatatyay jau su kaupu buvo Vjkdęe ausy piršusia ir po 

savo mirties išpopuliarėjęs "Lietuvos istorikus" Šimėnas Daukantas. 

Por eilę dešimtaešly iki pat nepriklausomybės moty tuo Sakiu pasekė 

Lietuvoje ir musy romantiškai nuui teikusio J i aušrininkai ir jy tau

tinio palikimo tęsėjai.

Zenono hnnskio „Pratarmės“ fragmentas

pareigūnų, kurie autoriui yra patar
navę. Didelę dalį knygų teko vis 
pasiskolinti paštu („Fernleihe“) per 
Rytų Europos istorijos seminarą 
Bonnos universitete, ir už tą paslaugą 
dėkoju šio seminaro bendradarbiams. 
Lygiai taip pat nuoširdi autoriaus pa
dėka kolegoms ir artimiems prieteliams,

kurie jam yra parūpinę mikrofilmų, 
reikalingų xeroxu ir šiaipjau talkinę.

Tegul šis nemariajai Lietuvai 
statomas paminklas būna jiems padė
kos išraiška.

Zenonas Ivinskis
Bonn, 1969 m. spalių mėn. 15 d.

Šis prof. Zenono Ivinskio rašytos „Lietuvos istorijos" pratarmės originalas 
(mašinraštis) šiuo metu yra saugojamas dr. Kazio G. Ambrozaičio asmeniniame 
archyve.

Labai gaila, bet prof. Zenonas Ivinskis nespėjo užbaigti savo pradėtos 
rašyti „Lietuvos istorijos". 1971 m. gruodžio 24 d. Profesorius po sunkios ir 
ilgos ligos iškeliavo Amžinybėn. Iš (rijąjo numatytų „Lietuvos istorijos" tomų 
ir pirmasis tesiekia tik Vytauto Didžiojo laikus. Prof. Zenono Ivinskio rašyta 
„Lietuvos istorija", Pauliui Jatuliui ją redagavus ir papildžius, buvo išleista 
1978 m. Romoje. Veikalo leidimą finansavo Lietuvių Fondas ir Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija.

Redaktorius
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_______Aktualijos_______

Mindaugo Bloznelio
„Lietuvių frontas“

Knygos sutiktuvės Kaune

Juozas Kojelis

Baigiantis 2008 metams, Į Laisvę 
fondo Lietuvos filialas išleido Min
daugo Bloznelio parengtą knygą 
LIETUVIŲ FRONTAS, kurią autorius 
skiria „įžymiųjų Lietuvių fronto vado
vų dr. Adolfo Damušio ir prof. Antano 
Maceinos šimtosioms gimimo meti
nėms“. Knygos sutiktuvės vyko Kau

ne lapkričio 25 d. ir Vilniuje lapkričio 
29 d. Atvertę knygą, pirmiausiai pama
tome Maceinos ir Damušio nuotrau
kas, o virš jų prof. Juozo Ambraze- 
vičiaus-Brazaičio, kuriam, dr. Vytauto 
Dambravos žodžiais, „Lietuva buvo 
kūnas ir kraujas, darbas ir kova, gyve
nimo turinys ir prasmė“.

Iš kairės: Ignas Misiūnas, Juozas Kojelis, Nijolė Misiūnienė
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HI Aktualijos
Autorius knygą skiria antinaciniam 

pasipriešinimui vokiečių okupacijos 
metais įvertinti ir Lietuvių fronto (LF) 
vaidmeniui to laikotarpio įvykiuose 
išryškinti. Kaip ir kai kurie kiti istorikai,
M. Bloznelis LF ištakomis laiko 1936 m.
paskelbtą ir 16 asmenų pasirašytą 
„{ organiškos valstybės kūrimą“ 
deklaraciją. Tais pačiais metais jauno
sios generacijos katalikų intelektualų 
kolektyvas mankštino rezistencinės 
veiklos raumenis, pradėdamas leisti 
moderniškai redaguojamą dienraštį 
„XX amžius“. Ir taip, knygos autorius, 
trumpai stabtelėjęs prie pirmosios 
1940-1941 m. sovietų okupacijos ir 
aptaręs Lietuvių aktyvistų fronto 
(LAF) rolę, prieina prie pasiruošimo 
1941 m. sukilimui, prie paties sukilimo, 
Laikinosios vyriausybės ir Lietuvių 
fronto gimimo, ir tada įbrenda į sudė
tingą 1941-1944 m. antinacinės rezi
stencijos srovę.

„Istoriograrijos“ ir jai giminingos 
„šaltinių“ apžvalgoje, M. Bloznelis 

trumpai aptaria daugelio autorių (tarp 
jų ir sovietinių) knygas, mini daugybę 
pavardžių ir kolektyvų, atsargiai nau
doja konspiracijos sąlygose gimusius 
dokumentus, taip pat ir žodinius liu
dijimus („orai history“).

Kaip jau minėta, M. Bloznelio 
knygos „LIETUVIŲ FRONTAS“ (vo
kiečių okupacijos metais) sutiktuvės 
nekūrentose Kauno karininkų 
ramovės patalpose įvyko lapkričio 
25 d. Dalyvavo apie 60 vyresnio 
amžiaus žmonių. Ilgesnį žodį tarė 
prof. E. Aleksandravičius. Prisistatęs 
priklausąs liberalų srovei, apie 
knygos autorių kalbėjo labai 
palankiai. Negaliu pateikti jo kalbos 
citatų, nes nieko nepasižymėjau, bet 
manau, kad ir prof. Aleksandravičius 
pačios knygos nekomentavo. Dar 
kalbėjo „[ LAISVĘ“ žurnalo redak
torius V. Vitkauskas, buvęs disi
dentas, Nepriklausomybės akto sig
nataras Algirdas Patackas ir pats 
autorius Mindaugas Bloznelis.

Is kairės: prof. Egidijus Aleksandravičius, Vidas Abraitis, Vidmantas Vitkauskas,
dr. Mindaugas Bloznelis
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Iš kairės dr. Arimantas Raškinis, Arimantas Dragunevičius, Jonas Kairevičius

Prof. E. Aleksandravičius savo 
pasisakyme paminėjo mano pavardę ir 
dar kažkas dr. Kęstučio Girniaus. Tai 
paakino mane pasisakyti iš publikos. 
Neturėdamas tikslo oponuoti Profe
soriui, aš išsakiau savo mintį, kad rezi
stencinėje veikloje, kurią siekia gyvųjų 
atmintis, istorikų žodis nėra svaresnis už 
rezistencijos gyvųjų liudininkų. Istorikui 
reikia laiko perspektyvos įvertinti 
dokumentų ir liudininkų patikimumą ir 
visas kitas aplinkybes ir tada daryti 
išvadas. Pasisakiau ir apie Girnių, mokslų 
daktarą, būk dalyvavusį ateitininkų ir 
Lietuvių fronto veikloje. Aš toje veikloje 
irgi dalyvavau, bet jo niekad nebuvau 
sutikęs. Buvome „kepuriniai“ pažįstami, 
nors būdamas „Į LAISVĘ“ žurnalo 
redaktoriumi, iš pagarbos jo tėvui dr. 
Juozui Girniui, paskelbiau porą keistų 
Kęstučio straipsnių.

Kartąjis mane sutikęs kalbėjo, kad 
renkąs medžiagą knygai apie parti
zanus, bet trūksta žinių iš tolimos pro

vincijos. Pažadėjo atsiųsti klausimus ir 
prašė greito atsakymo. Klausimai ne
atėjo, bet 1987 m. išėjusioje jo knygoje 
„Partizanų kovos Lietuvoje“ skaitau, 
kad būk J. Kojelis, Lietuvos laisvės 
armijos apygardos vadas, Raudonajai 
armijai artėjant prie Kretingos, 
pasitraukęs į Vakarus. Vado pareigas 
perėmęs kapitonas Pranas Šopaga ir 
išvystęs plačios apimties veiką.

K. Girniaus knygoje paskelbtos 
tiesos ir netiesos: netiesa, kad Šopaga 
(geras žmogus) antinacinėje rezisten
cijoje dalyvavo, tiesa, kad aš priklau
siau Lietuvos Laisvės Armijos treje
tukui, netiesa, kad aš buvau „vadas“, 
tiesa, kad „pasitraukiau“ į Vakarus, 
nutylėta, kad aš „traukiausi“ vokiečių 
gestapo automobilyje surakintomis 
rankomis.

Mindaugo Bloznelio knygos 
„LIETUVIŲ FRONTAS“ sutiktuvėse 
Kaune po šių mano pareiškimų klau
simų nebuvo.
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Lietuvių Frontas priešinosi 
okupantams

Gerda Gudjurgienė

Mindaugas Bloznelis savo knygos sutiktuvėse 
Aurimo Abukausko nuotrauka

Gruodžio 29 d. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijoje Vilniuje gausiai 
susirinkusiems visuomenės atstovams 
iškilmingoje aplinkoje buvo pristatyta 
Mindaugo Bloznelio knyga „Lietuvių 
frontas“ (LF). Knygos autorius - 
garbingo amžiaus inžinierius, buvęs 
politinis kalinys, ateitininkas, pasta
ruoju metu tyrinėjantis Lietuvių fronto 
istoriją. Kreipdamasis į susirinkusius 
prof. Antano Maceinos pastebėjimu, 
kad istorija yra ta žmogaus patirties 
sritis, kurioje jis tampa mažiausiai 

priklausomas nuo išorinių aplin
kybių- ekonominių, politinių - ir 
laikas tampa vyraujančiu faktoriumi, 
paaiškino, kodėl savo knygai pasi
rinko Lietuvių frontą, o ne kurią kitą 
pasipriešinimo organizaciją.

Tautos gyvenime viena svar
biausių jos raidos prielaidų yra 
valstybė. Todėl tautos istorijoje svar
bu atskleisti pastangas siekiant 
valstybingumo ir jį ginant. Pasak 
autoriaus. Lietuvių fronto, vienos iš 
reikšmingiausių Antrojo pasaulinio 
karo metų organizacijos, vaidmuo per 
mažai buvo atskleistas antinaciniame 
pasipriešinime. Rašydamas knygą, 
autorius siekė kiek įmanoma objek
tyviau parodyti lietuvių pasipriešinimą 
pogrindžio sąlygomis vokiečių okupa
cijos metais ir kuo labiau atsieti nuo 
savo asmeninio požiūrio. Šio darbo 
tikslas, anot M. Bloznelio, - ištirti ir 
nušviesti LF veiklą, atskleisti jo 
sandarą, kaip organizacinių ir techninių 
priemonių arsenalą, naudotą bendrai 
viso krašto pasipriešinimo politikai 
įgyvendinti, ištekliams saugoti, valsty
bingumui atkurti ir ateities programai 
plėtoti. Be Lietuvių fronto tautos 
pasipriešinimas antrosios sovietinės 
okupacijos metais neįsivaizduojamas.
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Knygos autorius rašo, kad XX a. 

vidurio Lietuvos istorijoje vienas 
nevienareikšmiai vertinamų laikotarpių 
yra sovietų ir nacių okupacijų metai. 
Nevienodai vertinamas 1941 m. Birželio 
sukilimas. 1940 m. sovietų aneksija ir 
po jos sekusi okupacija padalijo 
gyventojus į skirtingas grupes: vieni 
apsisprendė eiti į kompromisus su 
savo sąžine ir sieti savo gyvenimą su 
nauja valdžia, kiti nusiteikė priešintis 
okupantams. Birželio sukilimas sutelkė 
patriotines Lietuvos visuomenės jė
gas, tačiau vokiečių okupacijos metais 
susikūrę visuomeniniai judėjimai veikė 
skirtingai, rinkosi nevienodus pasi
priešinimo būdus, todėl dažnai tarp 
savęs nerasdavo bendros kalbos. 
Vienos organizacijos siekė įsiamžinti 
istorijoje, tad paliko daug įvairių 
rašytinių dokumentų-protokolų, planų, 
nutarimų, narių sąrašų ir kt. Kitos 
nepaliko jokių dokumentų, tad apie jų 
veiklą galima spręsti iš jų leistos po
grindinės spaudos, dalyvių atsimi
nimų, okupantų baudžiamųjų bylų.

LF nesiekė savęs sureikšminti ir 
įsitvirtinti istorijoje. Konspiracijos 
sumetimais posėdžiuose ir pasita
rimuose svarstyti reikalai nebuvo pro
tokoluojami, nedaug liko ir spausdintų 
atsiminimų užsienyje. Tai padėjo 
apsaugoti Lietuvoje likusius bendra
žygius nuo represijų sovietinės okupa
cijos metais.

Rinkdamas ir rengdamas spaudai 
medžiagą, autorius naudojosi dviem 
šaltiniais: dokumentais ir vadinamuoju 
„orai history“ metodu (įvairūs atsi
minimai, įvykiai, pokalbiuose ar 
trumpesniuose interviu fiksuoti faktai. 

Jų pagalba autorius bandė išskirti 
esminius LF veiklos pasiektus rezul
tatus.

M. Bloznelis knygą skiria žymiųjų 
LF vadovų dr. Adolfo Damušio ir prof. 
A. Maceinos širmosioms gimimo 
metinėms. Ją puošia LF vadovų, 
Tautos tarybos, Kęstučio kovinės 
organizacijos vyriausiojo štabo, ryšių 
organizavimo grupės, spaudos leidė
jų ir kitų organizacijų narių foto
nuotraukos, išspausdintos žinomesnių 
LF žmonių biografijos.

Knygoje dėkojama „Į Laisvę“ 
fondo tarybai, ypač dr. Kaziui G. 
Ambrazaičiui už nuolatinį rūpinimąsi ir 
moralinę paskatą rašant knygą bei 
materialinę paramąją išleidžiant. Taip 
pat autorius dėkoja istorikams dr. 
Arūnui Bubniui, dr. Rimantui Zizui už 
veikalo peržiūrėjimą ir recenzijas, 
leidusias išvengti trūkumų ir ne
tikslumų, už diskusijas, pastabas ir 
paramą nurodant naujus šaltinius, 
atliktus tyrinėjimus, leidusius autoriui 
jais pasinaudoti ir išsamiau bei plačiau 
apžvelgti LF veiklą. Padėka tenka ir 
„Naujojo lanko“ leidyklai bei jos 
vadovui Vidmantui Zavadskiui ir 
visiems, padėjusiems išleisti knygą.

Gražiai išleista Mindaugo Bloznelio 
knyga „Lietuvių frontas“ užima 
garbingą vietą Lietuvos istoriografijoje. 
Ji labai vertinga ir naudinga ypač 
tyrinėjantiems lietuvių rezistencinę, LF 
veiklą, Antrojo pasaulinio karo 
veiksmus ir kt. Vien tik pažvelgus į 
turinį matosi, kokia plati tyrimų apimtis, 
gausi informacija apie daugelį dalykų. 
Visa tai surinkti ir įsigilinti pareikalavo 
nepaprastai daug kruopštaus darbo.
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Linkiu gerbiamam Mindaugui parašyti 
antrąją knygos dalį apie LF veiklą 
pokario - antrosios sovietų okupacijos 
metais. Tai būtų ne lengvesnis, o dar 
sunkesnis darbas. Sveikatos ir kūrybos 
sėkmės, - kalbėdamas knygos prista
tyme linkėjo dr. R. Zizas.

Dr. A. Bubnys sakė, kad lietuvių 
antinacinė rezistencija, palyginus su 
pokario ginkluotu partizanų pasi
priešinimu, iki šiol Lietuvos istorikų 
buvo primirštas dalykas. Tiesa, 
rezistencijos istoriją tyrė ir apie ją rašė 
lietuvių išeiviai iš pradžių Vakarų 
Europoje, vėliau JAV. J. Brazaitis 
A. Damušis ir kiti atliko didelį darbą 
palikę istorijai žinių apie lietuvių 
pilietinę neginkluotą kovą. Šis 
pasipriešinimas buvo labai protingas, 
taupė tautos gyvybines jėgas, ne
siuntė jos į okupantų nasrus, padėjo 
išvengti didžiulių nuostolių. Pasak 

A. Bubnio, jį galima lyginti su 1988— 
1990 m. Sąjūdžio veikla. Monografija 
„Lietuvių frontas“ - tai savotiškas 
atsakas į JAV išleistą Lietuvių laisvės 
kovotojų sąjungos knygą „Laisvės 
beieškant“. Abi šios organizacijos 
buvo svarbiausios antinaciniame 
pasipriešinime. Ne paslaptis, kad jos 
buvo lyg ir konkurentės, tarp jų vyko 
trintis. Nauja monografija apie Lietuvių 
frontą šią istorinę-memorialinę LLKS 
persvarą išlygino, - sakė A. Bubnys.

Žurnalistas Vidmantas Valiušaitis 
pažymėjo, kad knygą parašė ne 
instituto istorikas, o žmogus, pats 
aktyviai dalyvavęs antinaciniame pa
sipriešinime. Todėl ji ypač vertinga.

Mane žavi gerbiamo Mindaugo 
Bloznelio asmenybė. Seniai jį pažįstu. 
Jis buvo kietas riešutas visoms 
valdžioms, niekada nekeitė savo 
pažiūrų, įsitikinimų, laikėsi tvirtai, jo

Antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyviai dr. Mindaugas Bloznelis (kairėje) 
ir Jonas Antanaitis
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nesumalė istorijos girnos. Manau, kad 
jo monografija labai reikšminga istorijai, 
bet neturiu iliuzijų, kad ji bus aktuali 
šiandienai. Stebint tendencijas kurlink 
krypstama, manau, kad kritiškas 
mąstymas, sąžiningas faktų pateikimas 
neįdomus dabartinei konjunktūrai. Kaip 
ir senieji pasipriešinimo okupacijoms 
kovotojai, šiandien atsidūrę savotiškoje 
gyvenimo paraštėje. Tokių kaip 
Bloznelis vengiama, nes jie turi savo 
nuomonę ir drąsiai gali pasakyti, kas 
šiandien negerai. Tačiau jų darbai 
stiprina mūsų visuomenės dvasią, - 
sakė V. Valiušaitis.

Daug įdomių faktų apie LF veiklą 
bei pasipriešinimą rudiesiems ir 
raudoniesiems okupantams pateikė 
Fronto dalyvis, buvęs politinis kalinys 
Aleksandras Bendinskas, parašęs 
knygą „Be pagražinimų“. Jis pasakojo, 
kaip nelegaliai Fronto veiklai reikėjo 
spaudos, tad 1943 m. sausio 1 d. buvo 
įkurtas laikraštis „Į Laisvę“. Jo tekstai, 
spausdinti 1941-1944 m. ne tik infor
mavo apie Fronto veiklą, bet ir at
spindėjo būsimos Lietuvos san
tvarkos viziją, demokratijos raidą, 
lietuviškumo liniją. Lietuvių frontą 
vokiečiai daužė, ištrėmė daug jo 
dalyvių. Per okupacijas tauta patyrė 
didelius nuostolius. A. Damušio ap
skaičiavimais, Lietuva neteko viršum 
vieno milijono žmonių. Bet Lietuvių 
frontas liko gyvas, antrajame etape 
tapęs Lietuvių aktyvistų frontu, o 
išeivijoje susibūręs į Lietuvių fronto 
bičiulių sąjūdį. 1944 m. vasario 16 d., 
minint Valstybės Nepriklausomybės 
dieną, buvo priimtas kreipimasis į vi

sas pasaulio tautas, kad Lietuva 
priešinsis ginklu, jeigu bolševikai 
peržengs valstybės sieną. Tačiau buvo 
padaryta klaida - rusai jau nebuvo 
vieni, jie turėjo sąjungininkus.

1941 m. Birželio sukilėlių sąjungos 
vardu autorių, išleidusį tokią vertingą 
knygą, sveikino Jonas Antanaitis. Jis 
sakė, kad netrukus į panašų renginį 
pakvies ir M. Bloznelį, nes sąjunga 
ruošiasi išleisti monografiją apie 
Birželio sukilimą.

Auditorija maloniai nustebo 
išgirdusi, kad knygos pristatymo diena 
sutapo su Mindaugo Bloznelio 85- 
mečiu. Gimtadienio proga jubiliatą 
sveikino draugai, bičiuliai, šeimos 
nariai.

- Dėkoju visiems, atėjusiems į 
knygos sutiktuves ir džiaugiuosi jus 
matydamas. Manau, kad šios pasi
priešinimo istorijos turi būti parašyti 
keturi tomai. Du tomai skirti fron
tininkams, veikusiems Lietuvoje, po 
vieną - frontininkams ir Fronto bičiu
liams Vokietijoje ir Amerikoje. Tikiu, 
kad atsiras norinčių tai padaryti. Tokių 
jaunų gabių žmonių, kurie domisi 
Lietuvos pasipriešinimo okupacijai 
veikla, matau Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Dar yra daug pra
smingų nenuveiktų darbų. Per ilgus 
gyvenimo metus man pavyko išlikti 
tokiu, kokiu mane augino tėvai, moky
tojai ir dar vaikystėje įdiegtas tikė
jimas. Visada jaučiau nematomą globą. 
Visiems - ir vyresniems, ir jauniems 
kolegoms, anūkams linkiu turėti stiprų 
nugarkaulį, paremtą tvirtu tikėjimu, - 
gerai nusiteikęs sakė M. Bloznelis ir 
pakvietė taurei vyno. w
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Lietuvių emigracijos 
priežastys antrojo Lietuvos 

nepriklausomybės 
dešimtmečio metais

Živilė Barkauskaitė

Živilė Barkauskaitė

Įvadas

Emigracija yra vadinamas žmonių 
persikėlimas iš vienos šalies į kitą 
nuolatiniam gyvenimui. Tuo tarpu 
emigrantai yra asmenys, išvykstantys 
iš savo gimtosios šalies ir ketinantys 
apsigyventi užsienyje nuolat ar ilges
niam nei šešių mėnesių laikotarpiui. 
Apibendrinant tai, ką šiuo metu 
žinome apie emigracijos iš Lietuvos 
reiškinį, galima konstatuoti, kad lie
tuvių emigracijos mastas yra santy

kinai didžiausias visoje Europos Są
jungoje ir ateityje greičiausiai dar 
didės. Daugiausia emigruoja jauni, tik 
žengiantys į darbo rinką ir neretai 
aukštos kvalifikacijos Lietuvos gy
ventojai. Atliktuose tyrimuose nuro
doma, kad pagrindinė išvykimo prie
žastis yra palyginti su Vakarų šalimis 
santykinai žemas darbo užmokesčio 
lygis. Gyventojų emigracija rimta 
Lietuvos problema ar net grėsme 
šalies saugumui laikoma pirmiausia 
dėl išskirtinai didelių jos mastų. Nors 
tikslios statistikos apie išvykusių 
skaičių nėra, Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, per 16 
nepriklausomybės metų iš Lietuvos 
emigravo daugiau kaip 334 tūk
stančiai gyventojų. Emigracijos masto 
sudėtingumas ir duomenų apie šį 
reiškinį nebuvimas sudaro rašto 
darbo tyrimo problemą.

Šio darbo objektas - emigrantai iš 
Lietuvos, emigracijos procesas nuo
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2001-2007 m., o tyrimo dalykas - 
emigrantų demografinės charakte
ristikos, kaita, statistika bei emigra
cijos priežastys ir įtaka. Darbo 
tikslas - išanalizuoti Statistikos depar
tamento, Lietuvos darbo federacijos, 
Pilietinės visuomenės instituto ir 
žiniasklaidos priemonių pateikiamus 
duomenis apie emigrantus iš Lietuvos 
ir emigraciją, jos priežastis bei įtaką 
kilmės valstybei, ekonomikai, politikai, 
demografinei padėčiai.

Siekiant atskleisti darbo tikslą, 
svarbu išskirti pagrindinius tyrimo 
uždavinius.

1. Išanalizuoti emigrantų iš Lie
tuvos statistinius duomenis, kaitą, 
emigracijos mastą nuo 2001-2007 m.;

2. Apibrėžti pagrindines emigrantų 
iš Lietuvos demografines charak
teristikas: amžių, lytį, išsilavinimą, 
santuokinę padėtį;

3. Nustatyti pagrindines emigra
cijos priežastis, apibūdinant „stūmos - 
traukos“ modelį;

4. Išskirti emigracijos neigiamą ir 
teigiamą įtaką.

Šiame rašto darbe buvo anali
zuojami Statistikos departamento, 
Lietuvos darbo federacijos, Pilietinės 
visuomenės instituto bei žiniasklaidoje 
pateikiami duomenys.

Darbe buvo naudojami keli tyrimo 
metodai. Lyginamasis metodas padėjo 
palyginti emigrantų iš Lietuvos duo
menis nuo 2001 m. iki 2008 m. 
Aprašomasis - analitinis tyrimo meto
das buvo naudingas analizuojant 
teorinę literatūrą. Dokumentų teksto 

analizė naudota analizuojant mokslinę 
literatūrą bei žiniasklaidoje publi
kuojamus straipsnius apie emigrantus, 
emigraciją, jos ypatybes, priežastis, 
kaitą ir įtaką.

Emigrantai iš Lietuvos: statistika, 
kaita, demografinės charakteristikos

Emigracija Lietuvoje yra vertinama 
kaip viena didžiausių šalies problemų, 
kurios sprendimų valdžios atstovai 
ieško ne vienerius metus. Tiek politikų 
tarpe, tiek visuomenėje emigracija 
įgyja neigiamą atspalvį, nes ji sukelia 
tam tikras grėsmes valstybei ir ypač 
jos ekonomikai. Visų pinna verta pami
nėti, kad dėl didėjančių emigracijos 
mastų Lietuvoje sumažėja intelek
tualinis potencialas (vyksta vadina
masis „protų nutekėjimas“), lėtėja 
Lietuvos ekonominė plėtra bei techno
loginė pažanga, mažėja BVP, užsienio 
investicijos į Lietuvos ūkį ir mokslo 
standartai, atsiranda darbo jėgos trū
kumas tam tikruose ūkio sektoriuose 
(ypač aptarnavimo srityje), tampa 
sunku prognozuoti darbo rinkos pa
siūlos ir paklausos pusiausvyrą, val
stybės, privalomojo socialinio drau
dimo fondo ir savivaldybių biudžetai 
patiria nuostolių, prarandamos inve
sticijos į žmones, plečiasi šešėlinė 
darbo rinka, laikina darbo emigracija 
virsta nuolatine (emigravę asmenys 
pasilieka gyventi užsienio valstybėse 
ilgam laikui), silpnėja emigrantų ryšiai 
su gimtąja valstybe, jos visuomene, 
vyksta socialinė poliarizacija, stiprėja 
socialinė nelegalių darbuotojų atskirtis
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ir našta Lietuvai (užsienyje nelegaliai 
dirbę asmenys neįgis socialinių 
garantijų užsienyje, o Lietuvoje galės 
pretenduoti tik į socialinę paramą).1 Be 
visų paminėtų emigracijos keliamų 
problemų, kai kurie autoriai kalba ir 
apie Lietuvos kultūros bei kalbos ny
kimą, priešiškumą iš užsienio atvy
kusiai darbo jėgai imigrantų ir 
reemigrantų atžvilgiu.

Nepaisant emigracijos keliamų 
problemų ir grėsmių, iš Lietuvos emi
gruoja nemaža dalis jaunų ir išsi
lavinusių asmenų. Remiantis Sta
tistikos departamento pateiktais duo
menimis, 2007 m. iš Lietuvos emigravo 
26 500 asmenų, iš kurių 13 853 
asmenys deklaravo išvykimą, o 12 700 
nepateikė informacijos apie savo išvy
kimą.2 Paminėtina, kad nuo 2001 m.

Lentelė Nr. 1. Emigrantai pagal amžiaus grupes (skaičiai nurodyti 
tūkstančiais)4.

2001-2002 2003 2004 2005 2006 2007
Iš viso 37,6 22,7 32,5 48,1 27,8 26,5
>š jų
0-14 5,9 23 3,0 6,6 4,1 2,8
15 metų amžiaus ir vyresni 31,7 20,4 29,5 41,5 23,7 23,7
Asmenys, 
deklaravę išvykimą 14,4 11,0 15,2 15,6 12,6 13,8
iš jų
0-14 23 13 2,0 23 1,9 2,1
15 metų amžiaus ir vyresni 12,1 9,5 133 13,4 10,7 11,7
Asmenys, nedeklaravę 
išvykimo 23,2 11,7 17,3 32,5 15,2 12,7
iš jų
0-14 3,6 0,8 1,0 4,4 23 0,7
15 metų amžiaus ir vyresni 19,6 10,9 163 28,1 13,0 12,0

(emigravusių skaičius siekė 37 600) iki 
2007 m. (emigravo 26 500 asmenų) 
emigrantų skaičius palaipsniui mažėjo, 
išskyrus 2005 m., kuomet emigravo 48 
100 asmenų, ir 2003 m., kuomet 
emigracija buvo mažiausia - 22 700 
emigrantų3. Lietuva pagal emigrantų 
skaičių 1000-iui gyventojų pirmauja 

Europos Sąjungoje. Dėl emigracijos 
Lietuva daugiausia praranda darbingo 
amžiaus gyventojų. Emigrantų pasi
skirstymą pagal amžiaus grupes 
geriausiai iliustruoja lentelė Nr. 1.

Pagal lentelės Nr. 1 duomenis 
2007 m. iš viso 15 metų amžiaus ir 
vyresnių asmenų iš Lietuvos išvyko
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23 700, iš jų 2 800 asmenų nuo 0 iki 14 
metų. Iš visų 2007 m. emigravusių 15 
metų amžiaus ir vyresnių asmenų 11 
700 asmenų deklaravo, o 12 000 
asmenų nedeklaravo savo išvykimo. 
Tuo tarpu 2007 m. emigrantų nuo 0 iki 
14 metų deklaravusių išvykimą buvo 
2 100, o nedeklaravusių - 700 asmenų. 
2006 m. iš viso 15 metų amžiaus ir 
vyresnių asmenų emigravo tiek pat, 
kiek ir 2007 m.-23 700 asmenų (10 700 
deklaravusių išvykimą ir 13 000 ne
deklaravusių). Tai rodo, kad 2007 m. 15 
metų amžiaus ir vyresnių asmenų, de
klaravusių savo išvykimą, buvo 
tūkstančiu daugiau. Nuo 2001-2002 m. 
iki 2007 m. 15 metų amžiaus ir vyresnių 

emigrantų palaipsniui mažėjo, išskyrus 
2005 m., kuomet emigrantų nuo 15 
metų amžiaus skaičius pasiekė apogė
jų-41 500 išvykusiųjų.

Daugiausiai iš Lietuvos išvyksta 
jauni žmonės. 2005 m. oficialiai emi
gravę 20-29 metų amžiaus gyventojai 
sudarė 37 proc., 30-59 metų amžiaus - 
39 proc. oficialiai išvykusiųjų. Vaikai iki
14 metų sudarė 14 proc., o 60 metų ir 
vyresnio amžiaus gyventojai - tik 3 
proc. oficialiai išvykusiųjų5. 2006 m. 
beveik penktadalį (18 proc.) emigrantų 
sudarė 25-29 metų amžiaus gyventojai,
15 proc. išvykusiųjų buvo 20-24 metų 
amžiaus, 12 proc. - 30-34 metų am
žiaus. 2001 m. šie skaičiai buvo

Lentelė Nr. 2. Emigrantai, nedeklaravę išvykimo, pagal išsilavinimą 
(15 metų amžiaus ir vyresni) ir kvalifikacijos lygmenį.

2001-2002 2003 2004 2005 2006 2007
Iš viso (tūkst.) 19,5 10,9 16,3 27,7 13,0 12,0
Aukštasis ir aukštesnysis 3,6 L6 43 3,5 2,7 3,1
Spec, vidurinis ir vidurinis 113 73 8,7 17,4 6,4 6,1
Pagrindinis 0,6 0,8 0,9 2,0 1,1 2,1
Pradinis 0,5 03 - 03 0,9 -
Nežinomas 33 0,8 2,4 4,6 1,9 0,7
Emigrantai, nedeklaravę išvykimo, pagal kvalifikacijos laipsnį (15 metų 
amžiaus ir vyresni) proc.
Aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai 17,9 12,0 203 11,4 14,6 17,5
Žemesnės kvalifikacijos 
darbuotojai 5,1 83 123 10,7 93 10,8
Kvalifikuoti darbininkai 16,8 29,4 18,4 183 24,6 183
Nekvalifikuoti darbininkai 5,1 83 13 3,6 123 43
Profesija nežinoma 55,1 42,0 48,0 56,1 393 493
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Gyventojai ir socialinė statistika: tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2211. Žiūrėta 2008 09 09.

atitinkamai 14, 14 ir 11 proc. 60 metų ir 
vyresni emigrantai 2006 m. sudarė tik 
apie 4 proc. išvykusiųjų (2001 metais - 
8 proc.)6. Jaunimui intensyviai emi
gruojant ne tik blogėja Lietuvos demo
grafinė situacija (mažėja gimstamumas, 
didėja vyresnių gyventojų dalis), bet 
ir susidaro darbo jėgos trūkumas, 
stabdantis šalies ekonominį augimą.

Paskutiniųjų metų emigracijos 
tyrimai parodė, kad didėja išsilavinusių 
emigrantų dalis. Emigrantų išsila
vinimo lygį atspindi lentelė Nr. 2.

Remiantis lentelės Nr. 2 duome
nimis, 2007 m. iš 12 000 emigrantų, 
nedeklaravusių išvykimo, 3 100 turėjo 
aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, 
6 100 - specialųjį vidurinį ar vidurinį 
ir 2 100 - pagrindinį. 2007 m. apie 
emigrantus, turinčius pradinį išsila
vinimą, nebuvo pateikta informacijos. 
Tai rodo, kad didžioji dalis emigrantų 
yra išsilavinę ir turintys aukštesnį nei 
pagrindinis išsilavinimą. 2006 m. kas 
penktas emigravęs buvo baigęs 
aukštąją ar aukštesniąją mokyklą, tuo 
tarpu 2001 m. - kas devintas, o 2003 m. 
- kas septintas.

Analizuojant emigrantų kvalifi
kaciją, galima teigti, kad dauguma 
išvykstančiųjų iš Lietuvos yra kvali
fikuoti darbininkai ir aukštą kvali
fikaciją turintys darbuotojai. Remiantis 
Statistikos departamento duomenimis, 

2007 m. emigrantų, nedeklaravusių 
išvykimo ir turinčių aukštą kvalifikaciją, 
buvo 17,5 proc. (iš 12 000 15-kos metų 
amžiaus ir vyresnių išvykimo nede
klaravusių asmenų), kvalifikuotų 
darbininkų- 18,3 proc., nekvalifikuotų 
darbininkų - 4,2 proc.7. 2006 m. 
dauguma išvykusiųjų sudarė nedir
bantys, nekvalifikuoti darbininkai. 
Tačiau kas šeštas emigravęs vyresnis 
nei 15 metų amžiaus gyventojas buvo 
specialistas (mokytojas, dėstytojas, 
gydytojas ir pan.) ar aptarnavimo 
sferos ir prekybos darbuotojas (parda
vėja, kasininkė ir pan.). Kas aštuntas 
emigrantas buvo nekvalifikuotas arba 
aukštos kvalifikacijos (statybos ar 
pramonės įmonių) darbininkas8. Nuo 
2001 m. iki 2007 m. (išskyrus 2004 m.) 
iš Lietuvos emigruodavo aukštos 
kvalifikacijos darbuotojai ir kvalifikuoti 
darbininkai9.

Aukštą kvalifikaciją įgijusių as
menų migracija, kitaip tariant, „protų 
cirkuliacija“, pasaulyje neretai laikoma 
natūraliu ir netgi sveikintinu reiškiniu, 
tačiau Lietuva susiduria su vien
kryptės migracijos problema, vadina
muoju „protų nutekėjimu“. Kvali
fikuotiems darbuotojams negrįžtamai 
išvykstant šalis praranda ne tik į jų 
išsilavinimą įdėtas lėšas, bet ir gali
mybę užsitikrinti intensyvią ekono
minę, socialinę plėtrą ateityje10.
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Lentelė Nr. 3. Emigrantai, deklaravę išvykimą, pagal lytį ir santuokinę 
padėtį (18 metų amžiaus ir vyresni).

Iš viso

Santuokinė padėtis

nebuvo 
susituokę

susituokę našliai išsituokę nenurodyta

2001-2002
Iš viso 11805 3327 6678 553 990 257
Vyrai 6069 1997 3443 69 426 134
Moterys 5736 1330 3235 484 564 123
2003
Iš viso 9108 2393 4373 290 738 1314
Vyrai 4189 1200 2114 46 319 510
Moterys 4919 1193 2259 244 419 804
2004
Iš viso 12675 5234 5948 258 1235 -
Vyrai 5858 2651 2677 35 495
Moterys 6817 2583 3271 223 740
2005
Iš viso 12923 5360 5625 275 1663
Vyrai 6178 2807 2600 34 737
Moterys 6745 2553 3025 241 926
2006
Iš viso 10328 4140 4481 213 1494
Vyrai 4941 2178 2097 28 638
Moterys 5387 1962 2384 185 856

2007
Iš viso 11218 4305 4926 271 1716
Vyrai 5264 2144 2368 44 708

Moterys 5954 2161 2558 227 1008

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 
Gyventojai ir socialinė statistika: tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2206. Žiūrėta 2008 09 09.
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Atliekant emigrantų demografinių 

charakteristikų analizę, svarbu išsia
iškinti, kiek vyrų ir moterų nuo 2001 m. 
išvyko iš Lietuvos ir kokia buvo jų 
santuokinė padėtis. Šie duomenys 
pateikti Statistikos departamento temi
nėje lentelėje Nr. 3.

Kaip matyti iš lentelės Nr. 3, 
2007 m. iš Lietuvos emigravo 5264 
vyrai, 18 metų amžiaus ir vyresni. Tuo 
tarpu moterų emigravo 690 išvykusiųjų 
daugiau - 5954 moterys. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad daugiausiai vyrų iš 
Lietuvos emigravo 2001-2002 m. - 
6069 vyrai ir 2005 m. - 6178 vyrai. 
Mažiausiai emigravusių vyrų buvo 
2003 m. - 4189 vyrai. Moterų dau
giausiai išvyko 2004 m. - 6817 moterų, 
mažiausiai - 2003 m. - 4919 moterų. 
Svarbu tai, kad nuo 2003 m. iš Lietuvos 
emigruoja daugiau moterų nei vyrų. 
Skirtinga padėtis, kuomet moterų emi
gravo mažiau, buvo susiklosčiusi 
2001-2002 m.

Analizuojant emigrantų šeimyninę 
padėtį, akivaizdu, kad tiek moterų, tiek 
vyrų, emigravusių 2007 m., daugiausiai 
buvo susituokusių (vyrų - 2368, mo
terų - 2558). Pastebėtina, kad nuo 
2001 m. didžiausia dalis emigravusių 
buvo susituokę asmenys. Daugiausiai 
susituokusiųjų išvyko 2001-2002 m. - 
6678 asmenys, mažiausiai - 2003 m. - 
4373 emigrantai. Verta pastebėti, kad 
nuo 2003 m. susituokusių moterų emi
gravo daugiau nei vyrų.

Remiantis lentelės Nr. 3 duome
nimis, nuo 2004 m. nesusituokusių ir 
susituokusių emigrantų skaičius buvo 
labai panašus, pavyzdžiui, 2007 m. 

nesusituokusių išvyko 4305, susi
tuokusių - 4926. Kitokia situacija 
vyravo nuo 2001 m. iki 2004 m., kuomet 
susituokusių emigravo žymiai daugiau 
nei nesusituokusių. Įdomu tai, kad nuo 
2001 m. iki 2007 m. didesnę nesu
situokusiųjų dalį sudarė vyrai.

Mažiausiai emigrantų sudarė na
šliai (2007 m. - 271) ir išsituokę 
(2007 m. -1716). Pažymėtina, kad nuo 
2001 m. daugiausiai emigravusių našlių 
ir išsituokusiųjų buvo moterys. Svarbu 
tai, kad nuo 2001 m. išsituokusiųjų 
emigrantų palaipsniui didėjo, išskyrus 
nedidelį sumažėjimą 2006 m.

Emigracijos priežastys

Išanalizavus emigrantų demogra
fines charakteristikas, svarbu išsia
iškinti, dėl kokių priežasčių Lietuvos 
piliečiai išvyksta iš savo gimtosios 
šalies. Pagal Statistikos departamento 
duomenis, daugiausiai asmenų emi
gruoja siekdami įsidarbinti, mažiau
siai - dėl šeiminių aplinkybių. Įdomu 
tai, kad emigrantų, išvykstančių mo
kytis, nėra daug, nors nuo 2001 m. jų 
skaičius ženkliai išaugo".

Apibendrinant emigrantų išvykimo 
priežastis, galima teigti, kad keičiasi 
emigrantų išvykimo priežastys. 2006 m. 
daugiau nei pusė (63 proc.) išvy
kusiųjų kitoje šalyje ketino dirbti (2005 
metais tokių buvo 82 proc.). Daugėja 
išvykstančiųjų dėl šeimyninių aplin
kybių, t.y. išvykstama pas anksčiau 
emigravusius šeimos narius ar 
sudarius santuoką su užsieniečiu. Taip 
pat daugėja išvykstančiųjų mokytis:
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Lentelė Nr. 4. Pagrindiniai stūmos ir traukos veiksniai

Stūmos veiksniai Traukos veiksniai

Demografiniai veiksniai (darbingo 
amžiaus gyventojų mažėjimas)

Tikslinga demografinė politika 
(siekis pritraukti kuo daugiau 
jaunų žmonių)

Ekonominiai veiksniai:
Atlyginimų skirtumai;
Silpna socialinė sistema;
Nedarbo lygio augimas;
Mažos pajamos vienam gyventojui;
Lėtas pereinamasis laikotarpis.

Geografinė padėtis;
Kultūrinis suderinamumas;
Santykiniai panašumai;
Geresnė gyvenimo aplinka;
Didesnės pajamos.

2001 m. tokių buvo 4 proc., 2006 m. - 
7 proc.12.

Atliekant emigracijos analizę, nau
dinga apibrėžti pagrindines emigracijos 
priežastis. Viena iš dažniausiai tiek Lie
tuvos, tiek užsienio tyrimuose taikomų 
teorijų, aiškinančių tarptautinę migra
ciją, yra vadinamasis neoklasikinis 
„stūmos ir traukos“ modelis: tėvynėje 
veikia stūmimo veiksniai, o užsienio 
šalyse - traukos. Šiuos veiksnius 
geriausiai atspindi lentelė Nr. 4.

Reikšmingiausias intensyvios emi
gracijos iš Lietuvos veiksnys yra 
blogesnės nei išsivysčiusiose Vakarų 
šalyse socialinės-ekonominės sąlygos 
(„stūmos“ faktorius). Svarbiausia prie
žastis yra žemas darbo užmokesčio 
lygis. Kita emigracijos priežastis apima 
padidėjusį turinčių aukštąjį univer
sitetinį išsilavinimą asmenų skaičių ir 
pasiūlą darbo rinkoje. Šių specialistų 
paklausa darbo rinkoje yra santykinai 
maža, todėl išsilavinę jauni asmenys 

yra priversti emigruoti. Svarbu tai, kad 
didžiausią darbuotojų, turinčių aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą, paklausą 
kuria žinioms ir technologijoms imlūs 
sektoriai, kurių vystymasis Lietuvoje 
nėra didelis. Pagrindinis Lietuvos 
ekonomikos variklis lieka apdirbamoji 
pramonė, kurioje, priešingai nei 
daugumoje išsivysčiusių šalių, tebe
vyrauja tradicinių prekių gamyba. 
Akivaizdu, kad darbuotojų, turinčių 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą 
pastaraisiais metais parengiama dau
giau, negu reikia esamiems šalies 
poreikiams patenkinti. Susidaręs 
disbalansas darbo rinkoje lemia, kad 
dalis aukštos kvalifikacijos specialistų 
emigruoja, nes negauna darbo, ati
tinkančio turimą kvalifikaciją. Kita 
vertus, susidaręs disbalansas darbo 
rinkoje taip pat reiškia, kad dalis 
baigusių aukštąsias mokyklas spe
cialistų yra priversti dirbti tokį darbą, 
kuriame jie nenaudoja studijų metu
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įgytų bendrųjų ir specifinių kompe
tencijų. To padarinys - iš darbo rinkos 
išstumiami žemesnės kvalifikacijos 
darbuotojai, kurie yra priversti arba 
dirbti nekvalifikuotą darbą, arba išvykti 
dirbti į užsienį. Vadinasi, disbalansas 
darbo rinkoje taip pat skatina žem
esnės kvalifikacijos specialistų išvy
kimą

Be pagrindinės ekonominės emi
gracijos priežasties, egzistuoja ir kitos 
priežastys: kultūrinės (istorinė „emi
gracijos atmintis“, viešosios sąmonės 
lygmuo ir stereotipai), politinės (nu
sivylimas galimybėmis dalyvauti 
bendrame valstybės projekte, aktyviai 
kurti politinę tikrovę), socialinės 
(prasmės deficitas, juntamų per
spektyvų stoka), be to, įsibėgėjusi 
emigracija veikia kaip save pačią 
varantis veiksnys. Neretai emigravimą 
nulemia ir sąlygoja globalūs, makro
ekonominiai veiksniai, asimetrinis 
išsivysčiusių ir neišsivysčiusių šalių 
ekonominis santykis. Kaip atskirus 
grėsmingus, nuo Lietuvos nepriklau
sančius veiksnius dera įvardyti eko
nomiškai stipresnių šalių taikomą 
selektyvios imigracijos politiką, 
pavyzdžiui, JAV vykdomos „Žaliosios 
kortos“ loterijos13.

Dėl minėtų priežasčių lietuviai 
daugiausiai emigruoja į šias šalis: 
D. Britaniją (2007 m. 3659 iš 13853 
deklaravusių savo išvykimą), Airiją 
(2007 m. 1616 iš 13853 deklaravusių 
savo išvykimą), JAV (1540 iš 13853 
deklaravusių savo išvykimą), Vokietiją 
(1277 iš 13853 deklaravusių savo 
išvykimą), Ispaniją (841 iš 13853 

deklaravusių savo išvykimą )14. 
Emigrantų, išvykstančių į D. Britaniją, 
Ispaniją ir Airiją nuo 2001 m. pa
daugėjo, o į JAV ir Vokietiją - suma
žėjo. 2006 m. daugiau nei pusė (apie 
70 proc.) emigrantų išvyko į Europos 
Sąjungos valstybes nares: Jungtinę 
Karalystę (26 proc.), Airiją (20 proc.), 
Vokietiją (9 proc.), Ispaniją (6 proc.). 
Kas trečias išvyksta į kitas valstybes: 
JAV, Rusiją, Baltarusiją15.

Dalis emigravusiųjų Lietuvos 
piliečių grįžta atgal. Per pastaruosius 
trejus metus jie sudarė didžiąją imi
grantų dalį. 2006 m. 5,5 tūkst. (71,1 
proc.) imigrantų buvo Lietuvos 
piliečiai, 2003 m. ši dalis sudarė 28 
proc.16.

Neoficialiai skaičiuojama, kad per 
2001-2007 m. į Didžiąją Britaniją, 
Airiją, Vokietiją, Ispaniją, Jungtines 
Valstijas ir kitas šalis iš Lietuvos 
išvažiavo dirbti ne mažiau kaip 300- 
400 tūkst. žmonių. Didžioji jų dalis - 
ekonominiai migrantai, išvykę ilge
sniam nei pusės metų laikotarpiui. 
Statistikai skaičiuoja, kad apie 
penktadalis išvykusiųjų grįžo, tačiau 
tūkstančiai Lietuvos gyventojų vis dar 
emigruoja17.

Emigracijos teigiama įtaka

Nepaisant to, kad emigracija yra 
vertinama neigiamai ir sukelia daug 
problemų (visuomenės demoralizacija, 
„infantilios pilietybės“ kūrimasis, vidu
riniojo visuomenės sluoksnio silpnė
jimas, viešojo gyvenimo Lietuvoje 
prastėjimas, „protų nutekėjimas“, lėšų,
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investuotų į žmonių išsilavinimą 
praradimas, demografinės situacijos 
blogėjimas, staigus atlyginimų kilimas 
sektoriuose, iš kurių nuteka reikalinga 
darbo jėga, ir kt.), galima išskirti ir 
teigiamas šio reiškinio puses. Visų 
pirma verta paminėti tikėtinumą, kad 
nemaža dalis migrantų sugrįš (nors dėl 
šios prognozės ir kyla daugiausia 
abejonių); taip pat svarbu, kad didelė 
dalis lėšų suvartojamos ir inve
stuojamos Lietuvoje; mažėja bedarbių 
skaičius, kartu ir socialinės paramos 
poreikis; migrantai įgyja naujos 
patirties; legalus darbas ES šalyse; 
auga darbo užmokestis, gerėja darbo 
sąlygos, darbo jėgos kvalifikacija 
Lietuvoje; įdarbinami trūkstamų 
profesijų specialistai iš trečiųjų šalių; 
Lietuvoje panaudojamos naujos eko
nominio skatinimo darbuotojams 
galimybės; skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių ugdymą, naujų 
technologijų diegimą; užsienyje 
įgyjamas kokybiškas išsilavinimas ir 
plati patirtis; užsienyje dirbančių spe
cialistų sugrįžimas į Lietuvą dirbti ir 
gyventi; išsaugojamos socialinės 
garantijos, įgytos užsienyje.

Iš paminėtų teigiamų emigracijos 
savybių, verta atidžiau išnagrinėti 
užsienyje dirbančių emigrantų siun
čiamų pinigų srautus ir jų poveikį. 
Lietuvos banko duomenimis. 2003 m. 
į Lietuvą oficialiai buvo persiųsti 860 
mln. litų, 2004 m. - 1510 mln., 2005 m. - 
2146 mln., 2006 m. - 3308 mln., 2007 m. 
- 3771 mln., ir 2008 m. 1 ketvirtį - 796 
mln. litų18. Emigrantų siunčiami pinigai 
didina likusių šeimos narių socialinę 

gerovę, mažina socialinę atskirtį, ska
tina vartojimą, gamybą, prekybą ir viso 
ūkio plėtrą. Vis dėlto šis reiškinys turi 
ir neigiamų aspektų - mažina gau
nančiųjų pinigų motyvaciją užsidirbti, 
skatina nekilnojamojo turto brangimą 
bei prisideda prie infliacijos didėjimo.

Apibendrinant visą informaciją 
apie emigraciją, galima daryti išvadą, 
kad šiuo metu žinios apie gyventojų 
emigracijos iš Lietuvos mastą ir po
būdį (emigrantų charakteristikas, 
emigracijos priežastis ir t.t.) yra gana 
ribotos. Emigracijos tyrimai yra gana 
fragmentiški ir neapima viso kom
pleksinio emigracijos reiškinio. Sta
tistikos departamento tyrimo duo
menimis, tik kas antras trečias Lie
tuvos gyventojas emigruodamas de
klaruoja savo išvykimą.

Siekdama kovoti su emigracija, 
valstybė yra parengusi keletą stra
tegijų, skirtų emigracijos padariniams 
švelninti (Lietuvos valstybės ilgalaikė 
strategija išeivijos atžvilgiu, Ekono
minės emigracijos valdymo strategija). 
Vis dėlto neaišku, kokių priemonių 
reikėtų imtis, siekiant valdyti emi
gracijos priežastis, o ne padarinius. 
Siekiant valdyti darbuotojų, pirmiausia 
aukštos kvalifikacijos specialistų, 
emigraciją iš Lietuvos, reikia siekti 
geresnio balanso darbo rinkoje. Tai 
turėtų apimti priemones, skirtas ko
kybiškesnės paklausos augimui: ska
tinti imlių žinioms sektorių plėtrą ir 
geresnių darbo vietų kūrimo procesą. 
Šios priemonės glaudžiai siejasi su 
vienu svarbiausių Lisabonos proceso 
tikslų įgyvendinimu: kurti daugiau ir
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geresnių darbo vietų. Be to, Lietuvoje 
būtina įgyvendinti aukštojo mokslo 
reformą, kurios vienas tikslų turėtų 
būti kokybiškesnės studijos, lei
džiančios lengviau integruotis į darbo 
rinką, įgyvendinimą. Visų šių prie
monių įgyvendinimas prisidėtų ne tik 
prie emigracijos valdymo, bet ir prie 
kokybiškesnės darbo rinkos bei šalies 
ūkio plėtros.

Išvados

Lietuva - ketvirta ES valstybė 
narė, iš kurios daugiau emigruoja 
gyventojų negu imigruoja. 2007 m. tik 
septyniose iš 27 ES valstybių daugiau 
gyventojų emigravo negu imigravo. 
Šis rodiklis, skaičiuojamas 1000 
gyventojų, buvo neigiamas Rumu
nijoje (-4,7), Bulgarijoje (-4,4), Lenkijoje 
(-3,6), Lietuvoje (-1,6), Estijoje (-1,5), 
Latvijoje (-0,8) ir Nyderlanduose (-0,4). 
Pagal šį rodiklį Lietuva du kartus 
lenkia Olandiją ir daugiau nei penkis 
kartus gretimas šalis: Lenkiją, Latviją 
ir Estiją.

2004 m. darytas emigracijos ten
dencijų naujosiose ES šalyse tyrimas 
parodė, kad Lietuvoje pagrindinės

1 Lietuvos darbo federacija.
Socialinių partnerių konsultacijos 

siekiant mažinti emigraciją iš Lietuvos. 
2007. Intemetinė prieiga:

http://www.ldf.lt/ 
index.php?cid=568. Žiūrėta 2008 09 09.

2 Statistikos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Gyventojai ir socialinė statistika: 

emigracijos priežastys yra ekonominės 
ir finansinės, t. y. susijusios su darbu 
ir materialine gerove. Ekonominę 
migraciją labiausiai lemia nors ir 
augantis, bet vis dar vienas žemiausių 
darbo užmokesčių ES, investavimo, 
verslo kūrimo ir plėtros trukdžiai, 
ilgalaikė bedarbystė, gana aukštas 
neoficialus užimtumas, nepakankamai 
lanksti švietimo sistema.

Didžioji dalis emigravusiųjų yra 
santykinai jauni, darbingo amžiaus, 
išsilavinę bei šeimą turintys gyven
tojai.

Emigracijos įtaka turi tiek neigiamų, 
tiek teigiamų aspektų. Neigiama įtaka 
yra susijusi su visuomenės demo
ralizacija, darbo jėgos stygiumi, visuo
menės senėjimu, ateities perspektyvų 
nebuvimu jaunimui išvykus, socialinių 
ir švietimo infrastruktūrų suirimu dėl 
„protų nutekėjimo“, inovacinio- 
technologinio potencialo, investicinio 
patrauklumo menkėjimu, bendruomenių 
irimu. Teigiama įtaka: nedarbo lygio 
sumažėjimas, emigrantų sugrįžimas su 
nauja patirtimi, emigrantų siunčiami 
pinigų srautai, Lietuvos įtakos 
pasaulyje didinimas, socialinių ir 
ekonominių problemų išsisprendimas.

tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/ 
view/?id=2202. Žiūrėta 2008 09 09.

3 Ten pat.
4 Lentelė Nr. 1 sudaryta remiantis 

Statistikos departamento pateikta 
informacija.

5 Lietuvos darbo federacija.
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Socialinių partnerių konsultacijos 

siekiant mažinti emigraciją iš Lietuvos. 
2007. Intemetinė prieiga:

http://www.ldf.lt/ 
index.php?cid=568. Žiūrėta 2008 09 09.

6 BNS. Statistika: emigracija iš 
Lietuvos mažėja. 2007. Intemetinė 
prieiga:

http://www.alfa.lt/straipsnis/ 
156741. Žiūrėta 2008 09 09.

7 Statistikos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Gyventojai ir socialinė statistika: 
tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/ 
view/?id=2237. Žiūrėta 2008 09 09.

* Jegorova R. Emigracija iš 
Lietuvos mažėja. 2007. Intemetinė 
prieiga:
http://vz.lt/ 

Default2.aspx?ArticleID=2c8812e2- 
81 fd-44fd-ac66-8f722507c8b2#continue. 
Žiūrėta 2008 09 10.

9 Statistikos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Gyventojai ir socialinė statistika: 
tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/ 
view/?id=2237. Žiūrėta 2008 09 09.

10 Martinaitis Ž., Žvalionytė D.
Emigracija iš Lietuvos: ką žinome, 

ko nežinome ir ką turėtume žinoti?
Politologija. 2007,3(47). P. 112-134

11 Statistikos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Gyventojai ir socialinė statistika: 
tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/ 
view/?id=2208. Žiūrėta 2008 09 09.

12 BNS. Statistika: emigracija iš 
Lietuvos mažėja. 2007. Intemetinė 
prieiga:

http://www.alfa.lt/straipsnis/ 
156741. Žiūrėta 2008 09 09.

13 Pilietinės visuomenės institutas.
Lietuvių emigracija: problema ir 

galimi sprendimo būdai. Vilnius, 2005. 
P. 15.

14 Statistikos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Gyventojai ir socialinė statistika: 
tarptautinė migracija. 2008. Intemetinė 
prieiga:

http://www.stat.gov.lt/lt/pages/ 
view/?id=2204. Žiūrėta 2008 09 09.

15 BNS. Statistika: emigracija iš 
Lietuvos mažėja. 2007. Intemetinė 
prieiga:

http://www.alfa.lt/straipsnis/ 
156741. Žiūrėta 2008 09 09.

16 Ten pat.
17 Nastaravičius M. Emigrantų 

indėlis į Lietuvos ekonomiką lygina
mas su „Mažeikių nafta“. Veidas. 2008 
09 01. Intemetinė prieiga:

http://www.veidas.lt/lt/ 
leidinys.nrfull/48b80f2dc6f4f. Žiūrėta 
2008 09 10.

18 Nastaravičius M. Emigrantų 
indėlis į Lietuvos ekonomiką lygina
mas su „Mažeikių nafta“. Veidas.

2008 09 01. Intemetinė prieiga:
http://www.veidas.lt/lt/ 

leidinys.nrfull/48b80f2dc6f4f. Žiūrėta 
2008 09 10. _
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Laikas ir idėjos

Ar nacionalizmo kritika 
taikytina mažų tautų 

siekiams?
Kęstutis Skrupskelis

Didaktinė šio mano kalbėjimo dalis 
tokia: mes dažnai nekritiškai savinamės 
didelėse valstybėse plėtojamus 
nacionalizmo vertinimus, nesupras
dami, kad šie neišvengiamai atspindi 
ribotus tų didžiųjų valstybių interesus 
ir skirtingą tautybės patirtį. Didžiųjų 
valstybių tautinė tapatybė esti sau
gesnė, jos nenaikina svetimos jėgos, į 
ją įaugant nesusiduriamą su dides
nėmis politinėmis ar socialinėmis 
kliūtimis, taigi ji pasisavinama be 
gilesnio svarstymo, svyravimo, vidinių 
bei išorinių kovų. Didžiųjų tapatybė 
dažniau yra duota, mažųjų - pasiren
kama. Mažųjų patirtis kitokia, nes jų 
tautinė tapatybė dažniau esti pavojuje. 
Ją pastoviai reikia saugoti, ginti, 
puoselėti. Todėl į ją ne tiek įaugama, 
kiek už ją apsisprendžiamą. Mažieji 
dažniau patiria savo tautinio tapatumo 
trapumą, pažeidžiamumą. Mažieji 
sąmoningesni, labiau linkę savąją 
tapatybę aptarti kultūrine, tautine 
tapatybe.

Ir vienur, ir kitur nacionalizmo - tiek 
gero tiek blogo - pakanka, tačiau 

didieji labiau linkę savo nacionalizmo 
nepastebėdami, piktintis kitų 
nacionalizmu. Didiesiems sunkiau 
suvokti, kiek jų tautiškumas juos 
formuoja bei riboja. Jie linkę 
įsivaizduoti, jog jų gyvenimo būdas - 
tai vienintelis civilizuotas, vienintelis, 
vertas žmogaus pastangų, kad visi kiti 
gyvena nepilnavertį gyvenimą, todėl 
juos būtina gelbėti prievarta, jeigu 
geruoju nesiseka, juose skleidžiant 
tikrąjį tikėjimą, kultūrą, civilizaciją, 
socializmą, demokratiją, laisvąją rinką 
ar dar ką panašaus. Didiesiems 
sunkiau atskirti, kur jų veiksmus valdo 
jų siauri grupiniai interesai, o kur 
bendražmogiški idealai. O mažiesiems 
kur kas sunkiau save apgaudinėti, kad 
vien tik jų menkas būrelis gina 
tikruosius žmonijos interesus.

Tirštinu spalvas, nes noriu pa
brėžti, jog nacionalizmas nėra nesi
keičianti amžina esmė, bet konkreti 
istorinė apraiška: nacionalizmų įvai
rovė atspindi kiekvienos tautos 
interesus, disponuojamus išteklius, 
gyvenamąjį laiką bei vietą, tik jai vienai
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būdingą savęs suvokimą. Todėl 
bendros, kiekvienam nacionalizmui 
tinkančios kritikos, negali būti, nes, 
geriausiu atveju, kritikas detaliai 
tepažins kelis nacionalizmus, o ap
tardamas visus kitus, neišvengiamai 
pasitenkins viena kita bendrybe ir 
keliais nuo konteksto atitrūkusiais 
faktais. Nacionalizmų yra per daug, ir 
jie per daug skirtingi, kad jiems 
visiems tiktų vienas ir tas pats 
vertinimas. Juo labiau, ir kritikas, 
kartais pats to nesuprasdamas, 
atstovauja tik vieną, savąją tautinę 
kultūrą, o kitas vertina savos tautos 
istorijos, siekių, interesų šviesoje.

Tautoms esant individams, kaip 
dažnai tvirtino Šalkauskis, nacionalizmų 
tipologiją galėtumėm aptarinėti tol, kol 
kiekviena kategorija teturėtų tik vieną 
narį. Taigi, čia brėžiamas skirtumas tarp 
didžiųjų ir mažųjų tėra tik nacionalizmų 
tipologijos pradžia, tarnaujantis vien 
pradiniam vaizdui susidaryti. 
Akivaizdu, - pasitenkinant tik vienu 
pavyzdžiu, kad esti tautų, kurios yra nei 
didelės, nei mažos, tarkim lenkų tauta, 
prieškaryje, mažos tautos ištekliais 
pasikliaudama, nesėkmingai puoselėjusi 
didžios tautos ambicijas.

Šie mano samprotavimai kilo sten
giantis suprasti ir įvertinti amerikiečio 
filosofo John Dewey nacionalizmo 
kritiką. Kaip ir daugelis kitų, Dewey 
pradėjo nacionalizmą neigiamai vertinti 
vykstant Pirmajam pasauliniam karui, 
kuris buvo išskirtinai kruvinas ir 
naikinantis. Jo nuomone, labiausiai 
kaltas buvo vokiečių nacionalizmas. 
1915 metais jis paskelbė knygą German 
Philosophy and Politics (Vokiečių filo- 

sofija ir politika), kurioje agresyvaus 
vokiečių nacionalizmo šaknų ieškojo 
vokiečių filosofijoje, ypač išskirdamas 
Fichte’s vaidmenį. Viena vertus, kaltas 
pats vokiškos filosofijos pobūdis, nes 
ši esanti spekuliacinė, tai yra, 
atsidavusi abstrakčiam protavimui, 
nesusietam su praktika bei patirtimi. O 
Dewey, iš principo atsisakęs tradicinės 
filosofijos, demokratiją ir pažangąjungė 
su mokslinės metodikos ugdomu 
kritiniu mąstymu, kurio, jo nuomone, 
Vokietijoje kaip tik nebuvo. Kita vertus, 
kaltas ir vokiškos filosofijos turinys, 
skelbiantis vokiečių išskirtiną misiją 
žemėje įgyvendinti laisvės ir proto 
karalystę, nes vokiečiai vieninteliai 
suprantantys tikrąją dvasinę laisvę.

Taigi pagal Dewey vokiečių filo
sofija esanti savotiška savęs apgaulė, 
nes vokiečių nacionalizmą, jų siaurus 
tautinius interesus išreiškė bendra- 
žmogiškų siekių kalba. Įdomu, kad 
panašią klaidą, aišku, ne Vokietijos, bet 
Amerikos vardan, darė pats Dewey. 
Pagal jį, žmonijos istorijoje jo meto 
Amerikai tenka vadovaujantis vaid
muo: mūsų laikais kaip tik Amerikoje 
ryškiausias kritinis mąstymas, mok
slinė pažanga, socialinio teisingumo 
siekiai, visuomenės sekuliarizacija, 
demokratinės politinės institucijos. 
Kaip tik Amerikoje, o ne kitur, kuriamos 
sąlygos pilniausiam, reikšmingiausiam 
individų išsiskleidimui, o asmenybių 
klestėjimas, anot Dewey, yra didžioji 
moralinė vertybė. Kad Amerika pa
šaukta vesti žmoniją pažangos keliu, 
rodo ir Amerikos viešųjų mokyklų 
tinklas, nes šis vadovauja Amerikos 
viešojo gyvenimo - visos kultūros -
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sekuliarizavimui. Amerikos mokyklų 
užduotism - vietoj religijų ugdyti 
kritinį mąstymą. Todėl, pavyzdžiui, 
Dewey griežtai priešinosi bet kokiai 
paramai katalikiškoms mokykloms, 
konstitucinį bažnyčios ir valstybės 
atskyrimą interpretuodamas radika
liausia prasme, kaip visišką religinių 
ženklų pašalinimą iš viešosios erdvės.

Amerika taip pat esanti kosmo
politinė visuomenė: tai imigrantų 
kraštas, kuriame sugyvena daug tautų, 
kurios mokyklose skirtingos tautos 
išmoksta viena kitą suprasti ir gerbti. 
Tokia kosmopolitinė ir sekuliari Amerika 
yra ateities žmonijos modelis, geriausiai 
įkūnijantis vertingiausius žmonijos 
siekius, Amerika pašaukta žmonijai 
vadovauti. Tai jos išskirtinė misija.

Nereikia nė sakyti, kad Dewey 
Amerikos istoriją, jos patirtį idealizuoja, 
ir kad religijos atveju, jo idealios 
žmonijos ateities vaizdas nesiderina su 
krikščioniškuoju. Istorijoje krikščio
nybė nemato moralinės pažangos: 
žmonės keičiasi, jų žinios gausėja, 
tobulėja įrankiai, tačiau geresniais jie 
netampa, negalėdami nugalėti juose 
esančio blogio. O Dewey’o požiūriu 
technologinė pažanga kartu esanti ir 
moralinė pažanga. Jam blogis yra žinių 
ir technikos problema, o ne kaip, 
pavyzdžiui, Maceinai, nenugalima, 
trascendencijon vedanti žmonijos 
būklė. Pagal Dewey, savo pastangų 
dėka žmonės tampa geresniais, įsi
galint visiems bendram, transcen
denciją atmetančiam, natūralistiniam 
pasaulėvaizdžiui.

Kosmopolitizmas yra integrali jo 
pažangos sampratos dalis. Tačiau lieka 

neaiški tautų, kaip skirtingų kulūrinių 
bendruomenių, vaidmuo idealioje 
ateities žmonijoje. Neaišku, ar pagal 
Dewey, pažangai vykstant, tautos 
visiškai išnyks, žmonijoje įsigalint 
vienai kultūrai? Kai kurių kritikų 
nuomone, čia jis blaškosi. Amerika 
jam - ateities žmonijos modelis, tačiau, 
kartais, jis Ameriką įsivaizduoja kaip 
naują tautą gimdančią lydymo krosnį, 
o kitais atvejais, kaip mozaiką ar 
paveikslą, kurio dalys, įsiliedamos į 
vieną paveikslą, išsaugoja savo 
tapatumą bei individualumą. Todėl 
tautybių vieta ateities žmonijoje lieka 
neaiški. Jeigu Amerika yra mozaika, tai 
Dewey’o vizija labai artima Šalkauskio, 
Pakšto, Maceinos vizijoms, o jie žmo
niją įsivaizduoja kaip tautinių indi
vidualybių įvairovę idealioje ateityje 
gyvenančią valstybių federacijose. Bet 
Dewey radikaliai skirtųsi nuo minėtų 
lietuvių tautiškumo teoretikų, jeigu jam 
Amerika yra lydymo krosnis.

Kaip didžios tautos narys, Dewey 
kuria žmonijos ateitį, tikėdamas, jog 
Amerikos didieji laimėjimai - demo
kratija, sekuliarizacija, technologija, 
kosmopolitizmas - kartu esti ir 
pastovūs visos žmonijos laimėjimai. 
Taip pat, nežiūrint kokia kryptimi 
žmonija plėtosis, Amerikos kultūra - 
muzika, literatūra, mokslas, politinės 
institucijos — paveiks žmonijos ateitį 
ir išliks. Akivaizdu, kad mažos tautos 
tokia viltimi gyventi, guostis ir ramintis 
negali.

Tarkim, mes sukuriame šalkauskišką 
Rytų ir Vakarų kultūrų sintezę. Kas, 
neskaičiuojant vieno kito nereikšmingo 
kaimyno, mūsų triūsą pastebėtų,
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tinkamai įvertintų? Kokiais pinigais 
steigtumėme pasaulinio garso 
universitetus, orkestrus, leidyklas, ko
kia gausa užtvindytume spaudos 
puslapius, televizijos kanalų valandas? 
Jeigu išnyktumėme mes, išnyktų ir mūsų 
kultūra, nepalikus pėdsakų, nebent 
vieną kitą eksponatą milžiniškame 
senienų muziejuje. Mažai tautai išlikti, 
išsilaikyti yra svarbiau, nes jai dingus, 
atrodytų, jos niekada ir nebuvo.

Taigi mažų tautų tapatybė esti 
trapesne ir savo praeitimi, ir savo 
dabartimi, ir savo ateitimi.

Religiniu požiūriu liberalas, soci
alinio teisingumo srity Dewey buvo 
socialdemokratas, nors Amerikoje šis 
terminas nebuvo taikomas. 1928 metais 
jis lankėsi Sovietų Sąjungoje ir tam 
tikrą laiką žavėjosi ypač jos švietimo 
sistema, tačiau po kelerių metų tapo 
griežtu sovietijos kritiku. Laikui 
bėgant, Dewey bandė skleisti žinias 
apie sovietinį terorą, Stalino nusi
kaltimus, vergų darbo stovyklas. Jis 
viešai kritikavo Amerikos karo propa
gandą, Staliną vaizduojančią kaip 
gerąjį dėdę Juozą, nors tokiai propa
gandai pritarė pats prezidentas Roose- 
veltas. Kilus Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos karui, jis baiminosi, kad, 
vykstant slaptoms deryboms, nu
kentės, tarp kitų šalių, ir Lietuva.

Galbūt todėl, kad po pirmojo karo 
jo dėmesį traukė socialdemokratinė 
programa ir sovietų revoliucija, konti
nentinėms imperijoms žlungant, tau
tinių valstybių iškilimo jis nepastebė
jo - bent apie tai nerašė, išskyrus Len
kiją, ir tai lenkų imigrantų veiklos 
Amerikoje kontekste. Neradau ženklų 

jį susidomėjus, kaip ir kodėl, erdvėje 
tarp Austrijos, Vokietijos ir Rusijos 
atsirado naujų valstybių gausybė. 
Taigi manau, Dewey’o nacionalizmo 
kritika neatspindi mažųjų tautų patir
ties, nes, tikriausiai, apie mažąsias val
stybes jis žinių neturėjo. O filosofinių 
idėjų plotmėje, centre radosi moder
nistinis, mokslais pagrįsto kritiško 
mąstymo formuojamos žmonijos va
izdas, o ne romantiškai suvoktas, 
jausmingas, tautų įvairovės chaosas.

Dewey kosmopolitizmas, spėčiau, 
remiasi ir žinių stoka, ir estetine tvar
kingo pasaulio nuojauta. Tiesa, pagal 
jį žmogiškumas tegali atsirasti ben
druomenėse, šiuo žodžiu suprantant 
organizacijų priešingybę. Jam žmonės 
yra bendruomeninės būtybės ir 
izoliuoti individai bet kokio reikš
mingesnio žmogiškumo negali pa
siekti. Tai panašu į Šalkauskį bei 
Maceiną, kurie tautiškumą grindžia 
žmogaus bendruomeniškumu, nes 
tautos esančios vienintelės globalinės, 
visas žmogaus veiklos sritis api
mančios bendruomenės. Tačiau 
Dewey kreipia dėmesį į bendruomenių 
hierarchiją, jas rikiuodamas nuo šei
mynos, per gentis, tautas, ligi visos 
žmonijos. Tobulėjant komunikacinei 
technologijai, individai jungiasi į vis 
platesnės apimties bendruomenes. 
Kaip jau sakyta, lieka neaišku, ar 
Dewey mano, kad laiko tėkmėje žmo
nija taps viena tauta, ar, pasaulinės 
valstybės tvarkingai išdėstyta, skir
tingų kultūrų mozaika.

Už Dewey apie mažąsias valstybes 
geriau informuotas buvo filoso
fuojantis žurnalistas Walter Lippmann,
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galbūt svarbiausias žurnalistas Ameri
kos istorijoje. Rašydamas po Pirmojo 
pasaulinio karo, jis pastebėjo, kad 
klasių kova taip pat yra ir tautų kova, 
tuomet, kai žemės savininkai yra 
vienos tautos, o valstiečiai - kitos.'

Lippmannas galėjo pridurti, kad 
Lietuvoje, kaip ir daug kur kitur, 
miestiečių klasę sudarė dar trečia 
tauta - žydai. Beje, Lietuvoje, klasių ir 
tautybių sutapimą pastebėjo pačioje 
nepriklausomybės pradžioje, dabar 
beveik užmirštas istorikas, Augustinas 
Janulaitis,2 tačiau, kiek žinau, mūsų 
istoriografijoje Janulaičio pastaba 
dėmesio nesulaukė. Manau, mūsų 
tautinio atgimimo supratimui, klasių 
kovos kategorijos yra parankesnės 
negu istorinės romantikos kategorijos 
ar vakarų žurnalistikoje mėgstami 
etniniai konfliktai.

Praėjus dviem dešimtmečiams po 
priverstinių dialektinio materializmo 
pamokų, manau, mažiau rizikuoju, kad 
būsiu nesuprastas. Jokiu būdu netai
kau mūsų atgimimui marksistinių vi
suomenės vystymosi dėsnių. Tik 
noriu pabrėžti mūsų tautinį atgimimą 
kilus tam tikrose socialinėse sąly
gose. kurių atitinkamai neišryškinę, 
mažai ką suprasime. Nacionalizmo, 
etninių konfliktų, didžiųjų asmenybių, 
istorinio romantizmo kategorijos 
paliečia vien paviršių. Nenaudojant 
socialinių kategorijų, istorinių procesų 
paaiškinti negalima. Kita vertus, bent 
man, paskutiniais metais vis svar
besnės tampa didžiosios, vado
vaujančios asmenybės, kurių dažnai 
neracionalūs sprendimai taip pat 
formuoja istoriją.

Iki paskelbiant nepriklausomybę, 
gyvendami Rusijos imperijos užkam
pyje, lietuviai sudarė žemiausią visuo
menės sluoksnį. Beje, šiuo atveju, žodį 
lietuviai vartoju siauriausia prasme. Tai 
tie, kurių namų kalba buvo lietuvių, 
kurie, pagal to meto vertinimus, 
mokyklose tikybos mokėsi lietuviškai, 
arba, kalbos nemokėdami, stengėsi jos 
išmokti. Iki nepriklausomybės, lietuviai 
buvo laikomi žemiau net ir už žydus. 
Jie buvo mažiau raštingi, neturtin
gesni, mažiau veikė krašto admini
stravimą. Dvidešimtajame amžiuje 
svarbesnis buvo miesto gyvenimas, o 
miestuose lietuvių gyveno mažai.

Kauno gubernijoje, tai yra, pagrin
dinėje dabartinės Lietuvos teritorijos 
dalyje, tik 1906 metais leista mokyk
lose mokyti lietuvių kalbos. Bet net ir 
gavus leidimą, mokyklų admini
stracijos buvo rusiškos, tad lietuvių 
kalba lėtai plito mokyklose. Bet jos 
vystymąsi stabdė ir krašte vyrau
jančios nuotaikos.

Daugelis valstiečių mokslo never
tino: svarbiau ūkio darbai. Mergaitėms 
svarbiausia buvo išmokti šeiminin
kauti, po to ištekėti, o tam mokyklos 
nereikalingos. Dar mažiau buvo verti
nama lietuvių kalba. Kam gaišti laiką 
jos mokantis, jeigu iš to nebus jokios 
naudos? Daug svarbesnės buvo rusų 
ir lenkų kalbos.

Ignas Šeinius vienoje savo apy
sakoje, tikriausiai autobiografinėje, 
pasakoja apie tarp savęs lietuviškai 
kalbančius tėvus, bet su vaikais kal
bančiais lenkiškai, nors ja kalbėjo 
silpnai ir jos nemėgo. Lenkiškai mokė
dami, vaikai, atsiradę Vilniuje, nepa-
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klys, nes mokės kaip kelio pasi
klausti.3

Marija Mašiotaitė-Urbšienė savo 
atsiminimuose pasakoja, kaip Rygoje 
jos mamai kalbant lietuviškai, priėjo 
svetimas žmogus ir pasišaipė: „Na, ką? 
Prisimenate, kaip kiaules ganėte.“4 
Lietuvių kalba buvo ne vien nenau
dinga, bet taip pat ir žemiausio statuso 
ženklas: lietuviškai kalba vien pasi
bjaurėjimą sukeliantys, dvokiantys 
valstiečiai. Tokioms nuotaikoms vy
raujant, lenkų kalba buvo socialinio 
mobilumo sąlyga.

Panašiai kaip juodaodžių Ame
rikoje, lietuvių patirtis Rusijos impe
rijoje buvo skaudi ir asmenybę naiki
nanti. Lietuviai buvo verčiami rinktis: 
arba atsisakyti tėvų kalbos, šeimos, 
vaikystės draugų, gimtosios aplinkos, 
arba likti kiekvieno praeinančio pašai
pos taikiniu. Ir ne visuomet lenkų 
kalba gelbėjo: dažnai lietuviai lenkiškai 
kalbėjo su akcentu. Įdomus čia gam
tininko Tado Ivanausko atvejis. Šei
moje lietuviškai neišmoko, tačiau 
lenkiškai kalbėjo su pastebimu ak
centu. Todėl, Varšuvoje studijuoda
mas, susilaukė pašaipų. Bet jis rea
gavo savaip: jeigu juokiasi iš mano 
lietuviško akcento, tai lietuviškai ir 
išmoksiu. Beje, iš trijų brolių, jis 
vientintelis pasirinko lietuvių tautybę. 
Antras brolis pasirinko lenkų, o 
trečias - gudų. Ivanauskų šeima - tai 
ryškus pavyzdys, kaip mažų tautų 
atveju tautinė tapatybė pasirenkama.

Kaip sakyta, Dewey teigia, kad 
visapusiškas asmenybės klestėjimas 
yra didžioji moralinė vertybė. Aki
vaizdu, kad tam reikia tinkamų sąlygų 

ir kad Rusijos imperijoje gyvendami 
lietuviai reikiamų sąlygų neturėjo. Be 
abejo, nežiūrint netinkamų sąlygų, 
saujelei pasisekė. Bet dauguma pasi
liko kultūriniame skurde.

1911 metų Ateityje skelbiamas „Įstatų 
katalikų jaunimo Draugijos“ projektas: 
„Tuo tikslu rengiami yra skaitymai 
Švento Rašto, tikybinių ir moksliškų 
knygų ir laikraščių su paaiškinimu 
bendrame pašnekesyje jų turinio, 
naudingoms žinioms įgyti.“ Daug 
pasakantis redakcijos prierašas: „Sulig tų 
įstatų, gavus jų užtvirtinimą iš Ministro 
Vidaus dalykų, galima organizuoti 
jaunuomenė kiekvienoje katalikų 
parapijoje. <...> Panaši draugija yra 
valdžios užtvirtinta evangelikų parapijoj 
<...> Kališo gubernijos.“5 Per šias 
draugijas katalikai moksleiviai sodžiuose 
skleistų tikėjimo ir mokslo šviesą, tokiu 
būdu pasiekdami mokyklų negalintį 
lankyti jaunimą, o tokių buvo dauguma. 
Beje, švietėjiška veikla sodžiuose, darbas 
su liaudimi, tuo metu laikyta pirmoji 
išsilavinusio moksleivio visuomeninė 
pareigą tiek kataliko, tiek pirmeivio.

Čia išryškėja keturi momentai. 
Pirmasis: norint kaimą pakelti, būtina 
inteligentijos švietėjiška veikla, nes 
mokyklų maža ir daugeliui jaunimo jos 
neprieinamos dėl ekonominių bei 
kultūrinių priežasčių. Antrasis: Rusijos 
mokyklose mokslus baigusi inteligentija 
turi Lietuvon sugrįžti - dauguma, deja, 
Rusijoje pasiliko ir Lietuvai dingo. 
Trečiasis: inteligentai turi mokėti 
lietuviškai, nes kitos kalbos sodiečiai 
nesupranta. Ketvirtasis: veikla tegalima 
gavus pritarimą ruso „Ministro Vidaus 
dalykų,“ ministro apie padėtį Lietuvoje
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mažai nusimanančio, kurio pareiga yra 
ginti ne lietuvių, bet rusų interesus. Ir, 
kaip gerai žinome, didžiosios tautos 
nėra suinteresuotos tautinių mažumų 
gerove, nes kultūriniai skirtumai kelia 
grėsmę krašto saugumui ir apsunkina 
vidaus politiką.

Dabar keli žodžiai apie ekonomiką. 
Dvidešimtame amžiuje šeimos ūkelių 
kraštas neišvengiamai yra atsilikęs ir 
skurdus. Išsilavinimas, išplėstas mo
kyklų tinklas, yra būtina ekonominės 
gerovės sąlyga. Tai buvo suprasta 
Lietuvoje. Vokiečių okupacinei kariuo
menei pasitraukus, 1918 metų rudenį 
vyriausybės iniciatyva pradėta for
muoti Lietuvos valstybines institucijas. 
Tačiau tuo metu Lietuvoje jau veikė keli 
šimtai vietinių šviesuolių iniciatyva 
įsteigtų mokyklėlių. Jau buvo pa
ruoštos mokymo programos. Viena 
vertus, per karą žlugo visa grupė caro 
laikais įsteigtų mokyklų, nes, 
vokiečiams artėjant, ištisos mokyklos 
buvo evakuotos. Kita vertus, vokiečių 
laikais, ypač Vokietijai karą pralaimėjus, 
susidarė sąlygos vietinei lietuvių ini
ciatyvai reikštis. Kilo mokyklų steigimo 
ir švietėjiškų būrelių organizavimo 
vajus, nes suprasta, kad, neturėdami 
mokyklų, lietuviai pasiliks skurde.

Manau, kad įsigilinę į visas mūsų 
tautinio atgimimo aplinkybes, supra
sime, kad varomoji jėga buvo ne 
nacionalistinės nuotaikos - jų tuo 
metu beveik ir nebuvo, bet noras 
spręsti konkrečias krašto socialines 
bei ekonomines problemas: tik lietu
viškoje Lietuvoje buvo įmanoma siekti 
socialinio teisingumo ir žmonių 
ekonominės gerovės. O be lietuviškos 

savivaldos negalėjo būti lietuviškos 
Lietuvos. Mūsų politinė programa 
atsirado vėliau negu mūsų kultūrinė ar 
politinė programa. Ta prasme, nepri
klausoma Lietuvos valstybė atsirado, 
nes bejos lietuviai negalėjo ginti savo 
konkrečių, žmogiškų interesų.

Klasių kovos temą būtų galima 
plėtoti be galo. Leiskite dar vieną pa
stabą, o po to vėl grįšime prie filo
sofijos ir Dewey. Manau, kad esant 
federaciniams ryšiams su lenkais, 
žemės reformos nebūtų buvę, o be 
žemės reformos nebūtų buvę Lie
tuvos. Manau, kad tai labai gerai 
suprato Krupavičius, vienas iš pirmųjų 
ateitininkų veikėjų ir didysis prieškario 
Lietuvos politikas. Su lenkais karia
vome ne todėl, kad nemokėjome su
gyventi, bet todėl, kad žemės klau
simas buvo mūsų politikos ašis. Su 
lenkais kariavome ne todėl, kad jų 
nemėgome, bet jų nemėgome, nes su 
jais kariavome, o kariavome dėl teisės 
vykdyti žemės reformą. Dvarininkų 
žemes perskirstyti tegalėjome nepri
klausomoje, tautinėje valstybėje.

Lietuva nebuvo unikali. Kiek teko 
susipažinti su kitų tautų nacionalizmais, 
panašūs procesai vyko ir kitose 
naujose Rytų, Centrinės Europos 
valstybėse. Austrijos, Vokietijos bei 
Rusijos imperijoms žlungant karo 
eigoje, atsirado sąlygos, suteikiančios 
galimybę kelioms dešimtims mažų tautų 
pradėti tvarkyti savo reikalus. Ir didžioji 
dalis tos nepriklausomybės siekė, nes 
tai buvo būtina gerovės sąlyga.

Ar mano tezė teisinga, ar ne, galėtų 
parodyti Sorbų atvejis. Devynioliktame 
amžiuje jų literatūra buvo gausesnė
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negu mūsų, bet nepriklausomos 
valstybės sorbai nesukūrė ir šiuo metu 
yra beveik išnykę. Nežinau, kodėl jie 
nesukūrė nepriklausomos valstybės. 
Galbūt todėl, kad vokiečių kultūroje jie 
rado pakenčiamas, jų kasdieninius 
poreikius patenkinančias, sąlygas. 
Galbūt jų padėtis buvo visai skirtinga 
negu mūsų.

Kaip jau sakyta, anot Dewey, 
žmogus yra bendruomeninė būtybė iš 
pačių savo gelmių. Iš tiesų, tik 
gyvendamas bendruomenėje, žmogus 
gali tapti žmogumi: tik bendruomenės 
kuria kultūras, be kurių jis nepa
tenkintų net ir savo gamtinių poreikių. 
Ir mūsų valgymas, ir dauginimasis, ir 
apranga visada esti formuojama 
atitinkamos kultūros. Tęsiant toliau, 
reikia pridėti, kad, jo nuomone, 
individai tegali pilnai išsiskleisti vien 
dalyvaudami priimant jų interesus 
liečiančius sprendimus. Jeigu tau 
nedalyvaujant už tave sprendžia kiti, 
nesi pilnavertė asmenybė. Tai Dewey 
demokratijos samprata. Sujungdami 
žmogaus bendruomeniškumą su jo 
demokratijos supratimu, gauname iš
vadą, kad asmenybės gali klestėti tiktai 
kaip save valdančių bendruomenių 
nariai, tai yra, imperijos ne vien tik 
skriaudžia tam tikras bendruomenes, 
bet kartu ir individus. Kaip tik todėl, 
kalbėdamas apie katalikiškų draugijų 
įstatus, pabrėžiau caro malonę: ne 
mes, o jis sprendė, ko mums reikia. 
Pagal Dewey’o kriterijus, Rusijos 
imperijos ribose nebuvo pilnavertės 

lietuvių bendruomenės, o jos nebu
vimas užkirto kelią visapusiškam indi
vidų klestėjimui. Rusijos imperijoje 
gyvenę lietuviai buvo morališkai žalo
jami, nes negalėjo siekti aukščiausio 
tikslo - pilnaverčio žmogiškumo. Šia 
prasme nepriklausomybė buvo ir mūsų 
moralinės gerovės sąlyga.

Galbūt, pagal Dewey, tautos tėra 
praeinančios bendruomenės, kurios 
dings tobulėjant komunikacijos tech
nologijoms bei formuojantis platesnės 
apimties bendruomenėms. Tačiau tuo 
metu, devyniolikto amžiaus galo ir 
dvidešimtojo pradžios Europoje vien 
tautos galėjo tapti save valdančiomis 
bendruomenėmis. Manau, to meto są
lygomis Dewey turėjo būti nacio
nalistas, o ne nacionalizmo kritikas. Iš 
tiesų, daugelio tyrinėtojų nuomone, jis 
buvo Amerikos nacionalistas.

Kaip daugeliui kitų, Pirmojo pasau
linio karo Vokietija jam buvo nacio
nalizmo paradigma. O apie mažąsias 
mūsų regiono tautas jis paprastų 
paprasčiausiai neturėjo žinių.

1 Public Philosopher: Selected Letters 
of Walter Lippmann, ed. John Morton 
Blum (Boston: Ticknor & Fields, 1985, p. 
100).

2 Augustinas Janulaitis, Žydai 
Lietuvoje (Kaunas: 1923), p. 29.

3 Ignas Šeinius, Tėviškės padangėje 
(Kaunas: Sakalas, 1938), p. 41.

4 Marija Mašiotaitė-Llrbšienė, 
Prisiminimai (Vilnius, 1996), p. 18.

5 Ateitis, 1911, Nr. 3, p. 111.
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Gervėčių krašto lietuvių 
godos būti Lietuvoje

Antanas Tyla

Lokalinė istorija sudaro galimybes 
išryškinti tas visuotinės istorijos ypa
tybes. kurias užgožia sintetinė kon
ceptuali istoriografija. Manoma, kad 
lokalinės istorijos tyrimai teikia daug 
galimybių pilietinei visuomenei ugdyti, 
tirti ir pateikti bendros istorinės 
patirties reikšmę šiuolaikinei visuo
menei. Gervėčių krašto istorija 
praturtina tiek visuotinę, tiek Lietuvos 
istoriją originaliomis krašto lietuvių 
mentalinėmis vertybėmis.

Apie Gervėčių kraštą yra nemažai 
rašyta, yra išleista kraštotyros komp
leksinės ekspedicijos parengtas lei
dinys. Daugelis jo raidos klausimų yra 
išaiškinta ir jis istoriografijoje ir mūsų 
sąmonėje išlikęs kaip lietuvių raiškos 
regionas. Mano studijų Vilniaus 
universitete laikais jis buvo žinomas 
kaip patriotiškas nuoširdžių lietuvių 
kraštas, studentai bendravo su 
gervėtiškiais, rengė ten išvykas, savo 
sudėtomis lėšomis prenumeravo jiems 
lietuviškus leidinius.

Šiame straipsnyje apsistosiu ties 
keliais Gervėčių krašto istorinės raidos 
etapais, atskleidžiančiais krašto lie
tuvių savimonės ir kultūrinės veiklos 

sąlygas, jų vienybės raišką, istorines 
galimybes ir lemtis įsijungti į Lietuvos 
valstybę ar administravimą.

Gervėčių krašto senosios raidos 
ypatybės

Būna, kad kartais atskiros vietovės 
ir jos gyventojų likimą nulemia 
svarbios sausumos ar vandens susi
siekimo magistralės, gamtos turtai, 
administracijos centrai. Gervėčių 
krašto lietuvių likimą ir veiklą lėmė 
kitokios priežastys.

Gervėtiškių istorijos kelią iš dalies 
sąlygojo tai, kad jie visą laiką 
administratyviai, socialiai ir kultūriškai 
buvo suaugę su Vilniumi ir jautė jo 
vaidmenį. Seniau jie priklausė Vilniaus 
pavietui, Vilniaus vyskupui, Gervėčių 
parapijai.

Gervėčių kraštas nuo seno 
priklausė lietuvių apgyventam arealui. 
Tačiau per ištisus amžius jiems teko 
nuolatos įrodinėti kas jie iš tikrųjų yra, 
ginti savo žmogiškas prigimtines teises 
lietuviškai kalbėti, mokytis, melstis ir 
tiesiog būti lietuviais. XX-XXI a. šis 
kraštas - tai ryškus lietuvių, atsi
dūrusių už modernios Lietuvos
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valstybės sienos ir istorinių aplin
kybių suformuotų savo tautinio iden
titeto atkaklių gynėjų bei puoselėtojų 
regionas.

Šio krašto gyventojai nuo vidur
amžių ėjo bendru Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės piliečių ir gyventojų 
istorijos keliu ir dalinosi tuo pačiu 
likimu, ta pačia patirtimi: tos valstybės 
sukurtu saugumu bei įstatymiškai 
reglamentuota visuomenine santvarka 
ir jos įtvirtintomis prievolėmis valstybei 
ir valdytojams. Jo gyventojai kartu su 
visa Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste 
praėjo christianizacijos procesą, 
senosios Lietuvos valstybės socia
linius ir politinius pertvarkymus. 
Christianizacija turėjo tiesioginį poveikį 
šios vietovės raidai ir jos ypatumams.

Gervėčiai - Vilniaus vyskupijos 
valda

Gervėčių krašto raidą žymia dalimi 
lėmė XV - XVI a. socialiniai ir admi
nistraciniai pertvarkymai. LDK Žygi
mantas Kęstutaitis 1434 m. Gervėčių 
kaimą užrašė Vilniaus vyskupijai. Po 
kiek laiko (1471 ir 1474 m.) vysk. Jonas 
(Losovičius iš Vilniaus) prie Gervėčių 
prijungė keletą nupirktų valstiečių 
ūkių - dūmų. Tą patį 1484 m. padarė 
vysk. Andrius. XVI a. pradžioje LDK 
Žygimanto Senojo sūnus, Vilniaus 
vysk. Jonas iš kunigaikščių įkūrė 
Gervėčių dvarą ir užrašė Vilniaus 
vyskupų stalui. Pastatęs (1526 m.) 
Gervėčių bažnyčią, jis davė pradžią 
bažnytkaimio augimui. Po 10 metų 
buvo įsteigta ir Gervėčių parapija.

Taip Gervėčių kraštas nuo XV 
amžiaus tapo pavaldus Vilniaus vys
kupui. Paskutinis juos valdęs vyskupas 
buvo garsusis Ignotas Masalskis. Ilgą 
laiką priklausydami bažnytiniam 
vyskupo dvarui gervėtiškiai atlikinėjo 
nustatytas prievoles, mokėjo mokesčius 
valstybei saugoti ir ginti.

Po to, kai Lietuvos Didžiąją Kuni
gaikštystę užgrobė Rusija, Gervėčiai iš 
Vilniaus vyskupų buvo atimti ir ati
duoti rusų valdininkams, šie Gervėčių 
dvarą pardavė (1801) iš to krašto 
kilusiam Motiejui Domeikai. Jam 
valdant šis kraštas sulaukė bau
džiavos panaikinimo, gervėtiškiai 
žemdirbiai tapo laisvais ūkininkais.

XVII a. vidurio Rusijos invazija

Šis kraštas, kaip ir visa Lietuva, 
smarkiai nukentėjo XVII a. viduryje per 
Rusijos invaziją bei okupaciją. Čia 
praėjo, plėšikavo ir degino pagrindinės 
Rusijos kariuomenės pajėgos, ėjusios 
link Vilniaus. Paskui 6 metus Vilniuje 
buvo įsitvirtinusi rusų įgula, jai į pagalbą 
ėjo kariuomenė iš Maskvos, alkana 
Vilniaus įgula plėšikavo apylinkėse.

Po to XVII a. karo pasirodė, kad 
Vilniaus pavieto bažnyčiai priklau
sančiose valdose buvo sunaikinti 2/3 
buvusių ūkių (dūmų). Žinoma, dėl 
kaimyninių valstybių ekspansijos 
Gervėčių kraštas nebegalėjo natūraliai 
plėtotis. Tačiau laikui bėgant kraštas 
atsikūrė.

Švietimo pradžia

Pagal Vilniaus vyskupijos sinodo 
nutarimą prie parapinių bažnyčių
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turėjo veikti parapinės mokyklos. Ar ji 
veikė nuo pat bažnyčios pastatymo, 
nežinome. Tačiau tokia mokykla tikrai 
buvo po vysk. Igno Masalskio XVHI a. 
pabaigoje pravestos parapinių mo
kyklų reformos. Gervėčių parapinėje 
mokykloje XIX a. pradžioje mokėsi 10 
mokinių. Taip raidės ir raštas pradėjo 
vaikščioti po kaimų sodybas. Raštas 
vedė į naujus pasaulio pažinimo ir 
savęs identifikavimo, savo kalbos 
vertinimo akiračius. Tačiau oficiali 
mokykla lietuviškai nemokė iki pat 
Pirmojo pasaulinio karo. Lietuviškos 
mokyklos pradėtos steigti tik 1916 m.

Lietuvybės atgijimas, vienybės 
raiška

Tuo metu, kai XIX a. antroje 
pusėje visa Lietuva drąsiai priešinosi 
Rusijos caro valdžios vykdomam 
lietuviškos spaudos draudimui, kai iš 
Rytprūsių šimtai knygnešių gabeno ir 
platino lietuviškus laikraščius, ele
mentorius, maldaknyges, Gervėčių 
krašto lietuviams teko grumtis dėl, 
atrodo, paprastos žmogiškos teisės 
bažnyčioje lietuviškai melstis. Lietuvių 
kalba iš bažnyčios buvo išvaryta, ji 
vykdė polonizaciją, pamaldos vyko 
lenkiškai, lietuviai buvo mokomi 
lenkiškų poterių ir meldėsi iš lenkiškų 
maldaknygių, nors žmonės tarpusavyje 
kalbėjo, namuose ir viešai bendravo 
lietuviškai. Tai buvo žmonių nepilna
vertiškumo ugdymas ir ujimo būdas.

Bažnyčia išvarė lietuvių kalbą iš 
tuo metu labai svarbios gervėtiškių 
dvasinio gyvenimo sferos, ji padėjo ir 
susigrąžinti. Gervėčių krašto lietuvių 

atgimimas prasidėjo dėka bažnyčios, 
tiksliau - jos tarnų drąsos ir noro 
padėti gervėtiškiams būti savimi, 
išsaugoti tapatybę. Atsirado nauji 
tautinės kultūros ir politikos tikslai, 
kurie padėjo vienybės plėtrai.

Lietuvybę atgaivino Gervėčių kle
bonas Danilevičius ir jo vikaras 
Ambraziejus Jakavonis, kuris paskui 
tapo klebonu. Gervėtiškis Petras Sta- 
kauskas savo atsiminimuose rašė: „Šie 
du mūsų tautos milžinai... kėlė tautinę 
savimonę ir ne tik sustabdė Gervė
čiuose lietuvybės laidojimą bet pačią 
lietuvybę prikėlė naujam gyvenimui“. 
Ypatingai lietuviškų kaimų gyvenimu 
rūpinosi kun. Jakavonis. Jis lankė tuos 
kaimus, skatino steigti slaptas lietu
viškas mokyklas, parūpindavo joms 
daraktorius. Šiose mokyklose vaikai 
buvo mokomi lietuviškai skaityti, rašyti, 
dainuoti, žaidimų. Daraktoriai ne tik 
mokė vaikus, bet ir rengdavo jaunimo 
šokius, žaidimus. Jaunimu ėmė sekti ir 
suaugusieji.

XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 
Gervėčiuose vargonininku pradėjo dirbti 
žinomas muzikas ir kompozitorius Mikas 
Petrauskas. Jis padėjo gervėtiškiams 
susivienyti naujoje kultūrinėje raiškoje. 
Jis suorganizavo stiprų lietuvių parapinį 
chorą iš 80 dainininkų ir orkestrą iš 30 
muzikantų. Jam padėdavo kurį laiką 
Gervėčiuose gyvenęs brolis žymus 
dainininkas Kipras Petrauskas. Su jų 
pagalba sustiprėjo bendram tikslui skirta 
vienybė.

1916 m. kai jau nebebuvo Rusijos 
valdžios, „Ryto“ draugija pradėjo 
steigti kaimuose lietuviškas mokyklas.
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Jų mokytojai dienos metų mokė vaikus, 
o vakarais rengė kursus jaunimui, 
mokydavo suaugusius rašto, stiprino ir 
plėtė lietuvių mentalitetą. Buvo 
ruošiami klojimų vakarai su vaidinimais, 
šokiais, žaidimais. 1919 m. buvo įsteigta 
„Ryto“ mokykla ir Gervėčiuose.

Atsikūrusios Nepriklausomos 
Lietuvos areale

Savaiminis rūpinimasis savo kalba, 
jos viešąja erdve, mokymasis išugdė 
Gervėčių krašto lietuvių pasitikėjimą 
savo jėgomis ir sustiprino nuostatą, 
kad niekas kitas nepasirūpins nei jų 
kalba, nei jos raiška visuomenėje, jeigu 
to nedarys jie patys.

Šitaip susitelkusius ir išmokusius 
vieningai veikti gervėtiškius užtiko 
Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
valstybės atkūrimas. Gervėčiai atsidūrė 
1915-1918 m. nusistovėjusioje pozicinio 
karo vokiečių kariuomenės pafrontėje.

Vilniuje įvykusi Lietuvių konfe
rencija, kurioje dalyvavo 222 dalyviai 
iš visos Lietuvos, nutarė, kad Lietuvai 
yra reikalinga nepriklausoma „demo
kratiškai sutvarkyta valstybė etno
grafinėmis ribomis su būtinai reika
lingomis ekonominiam gyvenimui 
korektyvomis“. Toje konferencijoje 
išrinkta Lietuvos Taryba paskelbė 
Vasario 16-osios Nepriklausomybės 
aktą ir atkūrė Lietuvos valstybę.

Lietuvių konferencijoje Gervėčių 
krašto atstovo nebuvo, nes vokiečių 
okupacinė karinė valdžia iš karo 
veiksmų zonos, kuriai priklausė Ger
vėčiai, neleido niekam išvažiuoti nei ką 
nors rinkti. Tačiau paskelbtame etno

grafinės Lietuvos žemėlapyje buvo ir 
Gervėčių kraštas, Lietuvos Taryba jį 
laikė atkuriamos Lietuvos valstybės 
integraline dalimi. Apie Lietuvos 
valstybės atkūrimą Gervėčiuose aiškino 
leidimą važinėti turėjęs ir ten nuvykęs 
Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 
akto signataras Alfonsas Petrulis.

Pagal 1920 VII 12 d. Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos sutartį Gervėčių 
kraštas kartu su rytinėmis lietuvių 
žemėmis buvo pripažintas Lietuvos 
valstybei. Lietuvos kariuomenė dar 
nespėjo perimti šio krašto, kai užpuo
lusi pilsudskinės Lenkijos kariuomenė 
užgrobė visą Rytų Lietuvą ir Gervėčių 
kraštą atskyrė nuo Lietuvos. Gervė- 
tiškiams nebeteko dalyvauti Nepri
klausomos Lietuvos valstybės kūrime 
ir gyvenime, tapti aktyviais Nepriklau
somos Lietuvos piliečiais. Teko gintis 
nuo okupacinio režimo. Jie nedaly
vavo Lenkijos suorganizuotos Vidurio 
Lietuvos seimo rinkimuose. Kaip Rusi
jos caro valdžios laikais, teko ginti 
savo teises turėti lietuviškas mokyklas, 
skaityklas, organizuoti kultūrinius 
renginius, turėti lietuviškas pamaldas 
bažnyčioje.

Po didelių pastangų lietuviškos 
mokyklos buvo įsteigtos Galčiūnų, 
Gėlūnų, Mockų, Petrikų, Rimdžiūnų 
kaimuose, o prie jų vakariniai kursai, 
skaityklos. Lenkijos okupacinė val
džia visas jas iki 1934 m. uždarė. 
Pradėjo persekioti tiek daug Gervėčių 
kraštui nusipelniusį kun. A. Jakavonį, 
kalino jį Lukiškių kalėjime ir galų gale 
arkivyskupija, kuri visaip rėmė lie
tuvių persekiojimą, iškėlė jį iš 
Gervėčių.
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Gindami Jakavonį gervėtiškiai vėl 

pasirodė pakankamai vieningi ir 
drąsūs. Parapijos lietuvių delegacija 
nuvežė į Varšuvą prašymą su keliais 
šimtais parašų Popiežiaus nuncijui, 
prašant paleisti suimtą kun. Jakavonį. 
Kitais prašymais, pasirašydami po kelis 
šimtus, prašė arkivyskupijos kuriją, 
kad bent pusė pamaldų bažnyčioje 
vyktų lietuviškai. Tuo tikslu 1928 VI 15 
buvo surengta įspūdinga parapijos 
kaimų protesto manifestacija.

Lenkijos okupacinės administra
cijos ir Vilniaus kapitulos persekiojimas 
ir tamsinimas nebegalėjo sustabdyti 
Gervėčių krašto jaunimo, kuris mokytis 
vyko į Vilniuje buvusias lietuviškas 
mokyklas. Išaugo lietuvių inteligentija. 
Išaugo žymūs Lietuvos veikėjai Vladas 
Drėma, vysk. Julijonas Steponavičius.

Neišsipildžiusi viltis

Kai 1939 m. Lietuva atgavo dalį 
Rytų Lietuvos ir Vilnių, Gervėčių 
kraštas pagal Stalino ant žemėlapio 
nubrėžtą naują sieną liko už Lietuvos 
ribų. Tik kai Lietuva jau buvo Sovietų 
Sąjungos okupuota, Baltarusija Mas
kvoje Aukščiausiojoje taryboje pasiūlė 
grąžinti Lietuvai Švenčionių, Vidžių, 
Adutiškio, Varanavo, Rodūnios ir 
Astravo rajonus. Astravo rajonui pri
klausė ir Gervėčių kraštas. Tačiau 
prasidėjęs karas sutrukdė tą sugrą
žinimą pilnai įgyvendinti.

Karo metais gervėtiškiai nepaliovė 
rūpinęsi dėl susijungimo su Lietuva. 
Kolektyviniu daugelio parašais pa
tvirtintu prašymu Gervėčiai buvo 

prijungti prie Lietuvos gen. srities ir 
priklausė Svierių apskričiai. Tai buvo 
vienintelis laikotarpis, kai Gervėčiai 
buvo administraciškai suvienyta su 
visa Lietuva. Tuo metu Gervėčiuose ir 
apskrityje buvo sudaryta lietuviška 
administracija, Gervėčiuose buvo 
įkurta lietuviška progimnazija. Grįžus 
sovietiniam režimui, Gervėčių krašto 
lietuviškos administracinės ir švietimo 
institucijos buvo panaikintos. Balta
rusija savo pasiūlymą grąžinti pami
nėtus rajonus užmiršo. Gervėtiškiams 
vėl teko dėti daug pastangų dėl vaikų 
mokymo gimtąja lietuvių kalba, dėl 
tikybos ir Bažnyčios reikalų. Tėvai 
vaikus leido į lietuviškas mokyklas 
Vilniuje, daug gervėtiškių mokėsi Mari- 
jampolio vid. mokykloje.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, daug gervėtiškių įsijungė į 
Lietuvos gyvenimą, neužmiršdami ir 
savo gimtojo krašto. Didelį darbą atlieka 
lietuviška Rimdžiūnų vidurinė mokykla. 
Ją remia Lietuvos valstybė. Reikalinga 
ir kitokia parama, ypač plėtojant to 
krašto vietinės administracijos 
struktūrą, kuri garantuotų lietuvių 
identiteto išsaugojimo sąlygas.

Reikalingas nuoširdus ir dalykiškas 
rūpestis Gervėčių kraštu, kurio lie
tuviai, ilgus amžius gynę ir saugoję 
lietuvybę, nusipelnė visapusiškos 
pagarbos, dėmesio ir paramos. Reika
linga parama kultūrinei raiškai. Matyt, 
plėsis jaunimo mokymas Lietuvių na
muose, padedant studijuoti Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Verta priminti 
Baltarusijai ir jos seną pažadą grąžinti 
šį kraštą Lietuvai.
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Lietuvos partizanų sąjunga 
(sąj ūdis)

Lietuvių frontas reokupacijos metais

Mindaugas Bloznelis

Represinių struktūrų ataskaitose 
Lietuvos partizanų sąjungos (LPS) 
pavadinimas pirmiausia pasirodė kal
bant apie Dzūkijos partizanus, ir 
siejamas su 1945 m. gegužės 10 d. 
įforminta Pilėnų kunigaikščio Margio 
grupuote1. Šioje grupuotėje, apiman
čioje Butrimonių, Stakliškių, Jiezno, 
Punios, Alytaus, Ūdrijos, Balbieriškio, 
Daugų partizanus,2 nurodoma trys 
štabo padaliniai: pirmuoju įvardijamas 
propagandos ir spaudos skyrius, ku
riam vadovauja Ignas Griškevičius- 
„Pergamentas“3. Drauge nurodoma, 
kad „Pergamentas“ buvo grupuotės 
leidinio „Už tėvų žemę“ redaktorius4. 
Reikia priminti, kad Ignas Griškevičius 
buvo Lietuvių fronto (LF) veiklos ko
ordinatorius Dzūkijoje vokiečių oku
pacijos metais - jo tėviškėje, Kriaunių 
kaime (greta Rumbonių) periodiškai 
rinkdavosi LF veiklos organizatoriai 
Butrimonių, Stakliškių, Punios, Daugų, 
Merkinės, Ūdrijos, Simno ir kt. val
sčiuose5.

Būdinga, kad ir Margio grupuotės 
veiklos teritorija didele dalimi atitinka

Ignas Griškevičius-Pergamentas

|I. Griškevičiaus koordinuotą LF 
veiklos vokiečių okupacijos metais 
teritoriją ir kovinius padalinius, atsi
radusius LF įtakoje vokiečių okupa
cijos metais (pvz., Žvirgždėnų gru
puotei Daugų valsčiuje)6.

Taigi galima manyti, jog Dzūkijoje 
LPS buvo glaudžiai susijęs su Igno
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Konstantinas Bajerčius-Garibaldi

Griškevičiaus iniciatyva ir veikla, 
nulemta jo, kaip aktyvaus Lietuvių 
fronto dalyvio ideologine pozicija - 
sudarant pradinį iniciatyvinį trejetuką 
(žr. Lietuvių fronto koncepciją)7. Kitu 
šio trejetuko nariu galima būtų laikyti 
mokytoją K. Bajerčių, sprendžiant iš 
jiems abiems pažįstamų bendrų ryši
ninkių, palaikiusiųjų tarpusavį ryšį.8,9 
Negalima atmesti J. Vitkaus-Kazi
mieraičio, vieno iš Lietuvių fronto 
karinės organizacijos „Kęstučio“ 
Vilniaus apygardos štabo vadovo 
glaudžių ryšių su K. Bajerčiumi dar 
vokiečių okupacijos metais.

Taip pat ir kpt. Jėčys (vėliau 
partizanų vadas Ąžuolis) kalba apie 
pogrindinę veiklą vokiečių okupacijos 
metais.'” Turint galvoje labai artimus 
kpt. Jėčio ryšius su K. Bajerčiumi (Gari
baldi), kuris vokiečių okupacijos me
tais aktyviai dalyvavo Lietuvių fronto 
veikloje, galima manyti, kad kpt. Jėčio 

pasipriešinimo veikla vokiečių okupa
cijos metais buvo susijusi su Lietuvių 
frontu.

Vienas pagrindinių LPS veiklos už
davinių buvo aprūpinti informacija. 
Tad L Griškevičius, būdamas štabo 
propagandos skyriaus vadovu, ėmėsi 
organizuoti spaudos leidybą ir plati
nimą, sukurti struktūrą, užtikrinančią 
saugią ir pastovią leidybinę veiklą. 
Saugi spaudos leidyba buvo įmanoma 
tik partizanų saugomose teritorijose.

Tiesa, Lietuvių fronto pozicija, 
nors ir nebuvo pilnai išreikšta vokie
čiams suėmus dr. A. Damušį, ruošusį 
instrukciją LF elgsenai reokupacijos 
metu, vis tik siekė tausoti Lietuvos 
žmones ir resursus, neragino aktyvaus 
pasipriešinimo sovietų kariuomenei. 
Tačiau tai buvo siejama su trumpa re
okupacijos trukme. Spontaniškai prasi-

Juozas Vitkus-Kazimieraitis

68 Į LAISVĘ • liepa—gruodis /2008

70



Praeitis ir dabartis

Domininkas Jėčys-Ąžuolis

dėjęs partizaninis judėjimas buvo at
sakas į politinį sovietinės okupacijos 
įtvirtinimą, siekimą okupaciją legali
zuoti, kuriant parsidavėlišką vietinę 
administraciją.

Taigi Lietuvos partizanų sąjūdis 
turėjo būti ta atskiras grupes ir jų 
veiklą reglamentuojanti bei koor
dinuojanti struktūra, kuri buvo būtina 
norint sėkmingai priešintis gerai orga
nizuotai, gausiai resursais aprūpintai 
okupacinei valdžiai.

Ginkluotas pasipriešinimas 
Dzūkijoje pirmaisiais reokupacijos 
metais

1944 m. spalio 25 d. Alytaus KGB 
pranešime minima, kad Žvirgždėnų 

km. (Daugų vlsč.) apylinkėse veikia 25 
žmonių partizanų grupė. Pateikiama 
Žvirgždėnų kaimą inkriminuojanti 
charakteristika: „Visą šį kaimą 
vokiečiai ir policija naudojo kovai su 
raudonaisiais partizanais. 10 žmonių 
turi iš vokiečių gautus ginklus. Iš 
viso nėra namo, kuriame nebūtų 
ginklų. Didžioji vyrų dalis yra 
partizanai“." Iš tiesų Žvirgždėnų 
būrys buvo įkurtas apsaugoti jaunimą 
nuo vokiškų mobilizacijų.12 Analo
giškai susidarė Rugio (J. Joku- 
bavičiaus) būrys Daugų vlsč. Druc- 
kūnų km.13

Jiezno ir iš dalies Stakliškių val
sčiuose veikė apie 20-30 vyrų Dobilo 
(mokytojo Ogilbos) būrys. Jo maža
metė dukra buvo atiduota saugoti 
patikimam žmogui Stasiui Jankauskui, 
gyvenusiam Stakliškių vlsč. Pakrovų 
kaime. Apie tai netrukus buvo suži
nota, Jankauskas suimtas, ir, norė
damas išsipirkti, jis pasisiūlė bendra
darbiauti ir sutiko Dobilą nužudyti. 
Jankauskui buvo suteiktas „Vileišio“ 
slapyvardis.

Išleistas į laisvę agentas „Vileišis“ 
susitiko su Dobilo būrio partizanais ir 
perjuos iškvietė Dobilą į sutartą vietą. 
Kai šis atėjo, „Vileišis“ jį nužudė, o po 
to. kad neišsiduotų, nužudė ir jo 
žmoną, taip pat partizanę.14

Kad nuslėptų „Vileišį“, NKVD 
kariuomenės 220 pulko vadas išleido 
įsakymą, kuriuo raudonarmiečiams re
iškiama padėka už partizanų vado su
naikinimą. Įsakymas buvo perskaitytas 
Stakliškių ir Jiezno stribams.15
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Dzūkų partizanų rinktinė

1945 m. kovo mėnesį į Punios šilą 
per Nemuną persikėlė apie 30 žmonių 
Šarūno (buvusio Butrimonių viršaičio) 
grupė. Panemuninkuose gyvenęs giri
ninkas Martynas Karkauskas asme
niškai pažinojo Butrimonių viršaitį 
Praną Paulauską, tad šis iš karto 
susisiekė su girininku, ir pasitelkė jį, 
kaip karininką, apmokyti būrio 
partizanus.16

Taip Šarūno būrys tapo branduoliu 
kuriant Dzūkų partizanų rinktinę. LPS 
partizanams, veikusiems Alytaus, Bu
trimonių, Jiezno valsčiuose vadovavo 
Šarūnas. Šarūno štabe buvo trys 
skyriai:

1. Propagandos, kuriam vadovavo 
Ignas Griškevičius (Pergamentas). Šio 
skyriaus štabe dirbo 5 žmonės.

2. Rezervų skyrius, jam vadovavo 
Antanas Mocevičius (Linas);

3. Kovinių operacijų skyrius, 
kuriam vadovavo pats Šarūnas, o jam 
nesant - jo pavaduotojas Vytautas 
Duliūnas-Laimutis.17

Tuo metu apie kilometrą nuo Pane- 
muninkų, Bundorių kaime, gyveno kpt. 
Domas Jėčys, buvęs Alytaus apskr. 
šaulių rinktinės vadas, su kuriuo Kar
kauskas kaip šaulys bendravo. Atvy
kus Šarūno rinktinei, P. Paulauskas ir 
D. Jėčys susitikdavo Karkausko bute, 
ir aptardami pasipriešinimo klausimus, 
nusprendė organizuoti štabą, apjun
giantį partizanus, veikiančius Alytaus 
apskrityje.18

1945 m. (balandžio mėn. - MB) 
vyko partizanų grupės vadovau-

Vytautas Duliūnas-Laimutis

jančiųjų narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo Šarūnas, Klevas, Laimutis, 
Mislinčius, Pergamentas, Tauras, 
Vilkas ir naujai paskirtas rezervo 
partizanų būrio vadas Linas.19 1945 m. 
gegužės 10 d. susirinko visas Alytaus 
apskrityje veikiančias grupes atsto
vaujantieji partizanai ir buvo sudarytas 
bendras štabas. Vadu buvo išrinktas 
Ąžuolis (kpt. D. Jėčys), jo pavaduo
toju paskirtas buvęs mokytojas Lai
mutis.20 Štabo viršininku išrinktas Die
vaitis (M. Karkauskas), tiekimo virši
ninku - Rakliavičius (Mislinčius), 
vado adjutantu - desantininkas Šernas 
(Itn. J. Astadiejus), prisijungęs prie 
Šarūno grupės kartu su juo taip pat 
parašiutu nusileidusiu radistu.

Pats Ąžuolis laikėsi pas Pane- 
muninkų mokytoją Katalyną, kurio
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name pradžioje buvo įrengta slėptuvė, 
o vėliau bunkeris. Išsikėlus Katalynui, 
į jo vietą buvo atkelta mokytoja Stefa 
Laukaitytė, kuri taip pat slėpė Ąžuolį 
ir tapo viena pagrindinių jo ryšininkių 
(Aurelija).

Tarpininkaujant K.Bajerčiui, 
1945 m. gegužės mėnesį buvo susieti 
P. Šliumpa ir M. Karkauskas21. Taigi, 
kai 1945 m. gegužės mėnesį Šarūnas 
prašė M. Karkausko perduoti paketą 
kun. P. Šliumpai, tai tuomet ir 
užsimezgė Karkausko ryšiai su 
P. Šliumpa, kurį ligi tol jis pažinojo kaip 
Alytaus parapijos kunigą.22

1945 m. birželio mėnesį pas Kar- 
kauską atėjo „Šerno“ būrio vadas 
drauge su jam nepažįstamu žmogumi, 
kuris norėjo susitikti su Šarūnu. 
Kadangi Šarūnas ir Ąžuolis tuo metu 

turėjo būti pas Jurgį Račkauską, tai jį 
ten ir nukreipė.23

1945 m.birželio viduryje, Kaune, 
plečiant LPS veiklą buvo nutarta 
užmegzti pastovius ryšius su Alytaus 
apskrityje veikusiais Ąžuolio (Šilo) 
partizanais, su kuriais kontaktus pa
laikė buvęs vokiečių okupacijos metu 
LF įgaliotinis Butrimonių valsčiui stu
dentas Juozas Milkevičius, veikiantis 
LIT‘os (Lietuvos išlaisvinimo tary
bos) struktūroje. Šis uždavinys buvo 
pavestas LIT'os nariui Zigmui Sta
ncikai, taip pat gerai žinančiam tas 
vietas.24

Z. Stanelka iš Milkevičiaus sužino
jo slaptažodį ir šio partizanų junginio 
ryšininko Vinco Juso adresą, kuris gy
veno kelių Punia-Butrimonys ir 
Jieznas-Alytus sankryžoje.

Pranas Šliumpa-Partenijus Zigmas Stanelka-Pilėnas
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Atvykęs pas Jusą, Stanelka jam 

pateikė slaptažodį „GVVS“ ir „Balz
ginąs“. Jusas nurodė Stancikai „Ąžuo
lio“ grupės dislokaciją: pervažiuoti 
Punios miestelį ir pasukti kairiuoju 
keliu Nemuno link, valtimi persikelti 
per Nemuną. Persikėlęs per Nemuną, 
ras partizanų postus, kuriems reikės 
pasakyti tą patį slaptažodį, ir kurie 
nuves į „Ąžuolio“ partizanų štabą.

Kai Stanelka persikėlė per Ne
muną, prie jo tuojau priėjo trejetas 
partizanų, kuriems jis pateikė tą patį 
slaptažodį. Tada vienas iš partizanų 
„Laimutis" jį palydėjo į štabą. Štabe jis 
susitiko su Dzūkijos partizanų vado
vu - Ąžuoliu, apie 50 metų žilu, žila 
barzda vyru. Pokalbio metu išaiškėjo, 
kad jis yra Lietuvos kariuomenės kapi
tonas, slapyvardžiu Šilas, Ąžuolis.

Ąžuolis informavo, kad jo žinioje 
yra šiek tiek apgedęs siųstuvas ir 
kodai, ir kad jis tikisi netrukus siųstuvą 
pataisyti ir užmegzti ryšį su užsieniu.

Z. Stanelka susitarė su Ąžuoliu 
palaikyti pastovius ryšius tarp Kauno 
pogrindžio vadovybės ir Dzūkijos 
partizanų štabo. Ąžuolis savo ruožtu 
prašė įvairių organizacijų blankų 
fiktyviems dokumentams. Stanelka 
jam paliko įvairių blankų dokumen
tams. (Tuo metu LIT‘a disponavo 
nemažu blankų ir antspaudų kom
plektu, taip pat ir atleidimo nuo ka
riuomenės dokumentais, kuriuos ga
minant dalyvavo J.Lukša.)25

Tuo pačiu Z. Stanelka (Pilėnas) 
susisiekė su kun. Šliumpa, kuriam 
perdavė jo gero pažįstamo Kaune 
gyvenančio invalido Duobos reko

mendacinį laišką, tad nuo 1945 m. 
birželio mėn. per kun.Šliumpą buvo 
sudarytas ryšys tarp LIT'o ir LPS 
Kauno centro su Ąžuolio ir Vanago (o 
per jį - ir su Kazimieraičio) štabais, su 
iš šių štabų atsiųstais ryšininkais, 
kurie atvyko vėliau - iš Ąžuolio ryši
ninkė Aurelija, iš Vanago - Balutis. 
P. Šliumpa, kaip ryšininkas, pasirinko 
slapyvardį „Vaidila“.26

Grįžęs į Kauną Z. Stanelka infor
mavo Kauno Lietuvos partizanų 
sąjūdžio vyr. štabo vadovą St. Šinkūną 
apie užmegztą ryšį su Ąžuoliu, o taip 
pat apie tolimesnį ryšių palaikymą ir 
susitarimą su Ąžuolio adjutantu Lai
mučiu naudoti kaip papildomą slaptą 
ženklą pusę popierinio rublio.

1945 m. liepos mėn. Z. Stanelka 
(Pilėnas) atvyko antrą kartą, ir atvežė 
LPS korespondenciją perduoti Ąžuo
lini ir Vanagui. Drauge jis paliko 
P. Šliumpai pusę rublinio banknoto 
kaip atpažinimo ženklą (slaptažodį) 
tolimesniam bendravimui.27 Pagal 
1946 m. gniodžio 5 d. kvotos 
protokolą Stanelka prisistato kaip 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto (LIK'o) 
atstovas, nors 1946 m. liepos mėnesį 
tokios organizacijos nebuvo - buvo 
LPS vyr. štabas, kuriam atstovavo 
Z. Stanelka.

Kontaktai su Dainavos partizanais 
buvo palaikomi ir po St. Šinkūno 
suėmimo, kai 1945 m. rugpjūčio mėnesį 
pas juos su LPS vyriausiojo vado 
pasirašytu apklausos formuliaru 
atvyko K. Blažaitis-Balandis28.

1945 m. rugpjūčio mėn. K. Bajerčius 
pranešė P. Šliumpai, kad yra atvykęs
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Dzūkijos šiluose veikusių partizanų 
vadas Kazimieraitis, ir paprašė kun. 
Šliumpos palydėti Kazimieraitį pas 
Ąžuolį. Kazimieraitis atėjo pas 
kun. Šliumpą, kuris jau laukėjo kieme.

Jie abu leidosi važiuoti Punios šilo 
link, o neprivažiavę Rumbonių, susitiko 
į Alytų važiuojantį girininką Karkauską, 
kuris grįždamas pažadėjo nuvesti 
Kazimieraitį pas Ąžuolį. Kol jie laukė 
Rumbonyse grįžtančio M. Karkausko, 
Kazimieraitis supažindino Šliumpą su 
savo planu padidinti pasipriešinimo 
veiklos efektyvumą apjungiant atskiras 
partizanų grupes į vieną galingą Pietų 
Lietuvos partizanų judėjimą, ir pasiūlė 
P. Šliumpai tapti PLP ryšininku Alytuje. 
Šliumpai sutikus, Kazimieraitis pasiūlė 
Šliumpai, kaip PLP ryšininkui, slapy
vardį Partenijus.

Grįždamas iš Alytaus Karkauskas 
palydėjo Kazimieraitį pas Ąžuolį.29

Dzūkijos partizanai 1945 m.

Apie Alytaus apskrityje veikiantį 
LPS jungtinį partizanų būrio štabą, 
kuriam vadovauja atsargos kapitonas 
slapyvardžiu Ąžuolis ir štabo adju
tantas Laimutis, 1945 m. spalio 17 d. 
specialiame pranešime gen. lt. Leon- 
tjevui rašo LTSR Vidaus reikalų liau
dies komisaras gen. mjr. Bartašiūnas.30

Rašte SSSR NKVD-NKGB įga
liotiniui Lietuvai gen. leitenantui 
Tkačenkai Alytaus NKGB viršininkas 
apibūdina Alytaus apskrityje veikiančią 
LPS kaip stambią, plačiai išsišakojusią 
pasipriešinimo organizaciją, kurios 
veikla vyksta visoje Alytaus apskrityje 

ir kaimyniniuose Trakų, Marijampolės, 
Lazdijų ir Kauno apskričių valsčiuose, 
kuriai vadovauja jungtinio Dzūkų 
partizanų padalinio vadas Ąžuolis, jo 
adjutantas - Laimutis.31

Iš Kauno 1945 m. rugpjūčio 6 d. 
data Ąžuoliui perduotoje anketoje 
nurodoma,kad LPS vyriausiai vado
vybei reikia pateikti tokius duomenis:

1. Jungtinio padalinio struktūrą, 
nurodant sudedamąsias dalis, jų narių 
skaičių ir dislokacijos vietą.

2. Kas vadovauja, nurodant ki
ekvieno vadovo karinį laipsnį, išsi
lavinimą ir trumpą jo karinės ir 
politinės veiklos charakteristiką.

3. Pateikti jungtinio padalinio 
trumpą charakteristiką (jo sudarymo 
datą, vadovų pavardes, nurodyti stam
besnius mūšius, žuvusiųjų skaičių).

4. Kada ir kokį paskutinį įsakymą 
gavo iš vyriausios vadovybės.

5. Kokiais ryšiais disponuoja 
Jungtinis padalinys.

6. Kaip vyksta propagandos veikla 
(atsišaukimai, biuleteniai, laikraščiai), 
pateikti po vieną egzempliorių.

7. Kokią turi spausdinimo techniką 
ir aptarnaujantį personalą, kokius 
radijo įrengimus ir jų detales, nurodant 
firmą, pagaminimo metus, galingumą, 
o siųstuvams - bangos ilgį.32

Jungtinio Dzūkijos partizanų štabo 
1945 m. rugpjūčio 10d. rašte LPS vyr. 
vadovybei nurodoma, kad „Dzūkijos 
partizanų junginys apima 10 valsčių 
Alytaus apskrityje ir 2 valsčius 
Marijampolės apskrityje; jį sudaro šios 
grupės:
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1. Pilėnų kunigaikščio Margio 

grupė. Apima Stakliškių, Butrimonių, 
Birštono, dalį Jiezno valsčiaus. Gru
pėje 200 žmonių. Vadovauja 
j. Itn. Šarūnas.

2. Kunigaikščio Kęstučio grupė. 
Veikia Simno, dalyje Alytaus, Gudelių 
valsčiuose. Grupėje 300 žmonių. Vado
vauja ats. Itn. „Žmogus“.

3. Kunigaikščio Vaidoto grupė. 
Grupėje 70 žmonių. Veikia Balbieriškio 
apylinkėse. Vadovas - buvęs vaisė, 
policijos viršininkas „Raginis“.

4. Karininko Juozapavičiaus grupė. 
Grupėje 150 žmonių. Veikia Seirijų, 
Miroslavo, dalinai Alytaus vaisė. 
Vadovauja j. polic. „Siaubas“.

5. „Geležinio vilko“ grupė. Veikia 
Daugų, Alovės vaisė. Grupėje 80 
žmonių. Vadovauja j. Itn. „Gončius“.

Visam Dzūkijos junginiui vado
vauja ats. kpt. „Ąžuolis“, Nepri
klausomybės kovų dalyvis, baigęs 
karo mokyklų, Aukštuosius karininkų 
kursus, nuo 1926.1.1 iki 1940 m. Šaulių 
sąjungos Alytaus jungtinio dalinio 
vadas. Politinėms partijoms nepri
klausė.

Jungtinio partizanų štabo adju
tantas Laimutis kariuomenėje netar
navęs, baigęs gimnaziją ir mokytojų 
kursus, dirbo Skautų sąjungoje. Poli
tinėms partijoms nepriklausė.

Dzūkijos partizanų junginys palaiko 
ryšius su LIT‘a, ir jungtiniais Prienų, 
Kalniškių, Druskininkų, Merkinės, 
Onuškio, Valkininkų partizanų būriais.”

Jungtinis Dzūkijos partizanų 
junginys buvo organizuotas 1945m. 
gegužės 10 d. tam, kad galima būtų 

apjungti atskiras partizanų grupes, 
koordinuoti ir vadovauti jų karinei ir 
politinei veiklai. Grupės, kurios pra
džioje vadinosi partizanų būriais 
(otriady), organizavosi antroje 1944 m. 
pusėje.

Iš vyriausiosios vadovybės ligi 
šiol nesame gavę nė vieno įsakymo.

Margio ir Kęstučio grupėse lei
džiami propagandiniai leidiniai - 
laikraščiai. Spausdinimo priemonės - 
rašomosios mašinėlės, rotatoriai. Yra 
angliškas siųstuvas, kuris ligi šiol 
naudojamas kaip radijo imtuvas.

Jungtinio Dzūkijos partizanų 
junginio štabas nori žinoti LPS 
vyriausiosios vadovybės tikslus, jos 
karinę ir politinę kryptį <...>. Kol 
nebus gautos mūsų prašomos žinios 
iš LPS, jungtinis Dzūkijos partizanų 
štabas laiko tai kliūtimi glaudiems 
santykiams su LPS vadovybe palaikyti 
ir paklusti LPS vadovybei.“34

Šiuo Jungtinio Dzūkijos partizanų 
štabo raštu atsakoma į 1945 m. 
rugpjūčio 6 d. gautą iš centro raštą.35 
Tikriausiai j į atvežė K. Blažaitis36.

Jungtinio Dzūkijos partizanų 
štabo raštas pateko į KGB rankas 
1945 m. spalio mėnesio antroje pusėje. 
Šitai liudija jo vertimo į rusų kalbą 
data - 20.X.45. Tai sutampa su 
„Tauro“ apygardos štabo, o tuo pačiu 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto orga
nizacinio štabo Skardupiuose likvida
vimo data. Tikėtina, kad įkūrus LIK'ą, 
šis svarbiu pasirodęs dokumentas 
buvo LIT'o vadovų perduotas LIK'o 
centrui (galbūt į Skardupius).

74 { LAISVĘ • liepa—gruodis /2008

76



Praeitis ir dabartis
Kontaktai tarp stambiausių Dzū

kijoje veikusių grupių buvo nuolat 
palaikomi, nežiūrint Ąžuolio atsisa
kymo paklusti Kazimieraičio koman
dai.

1945 m. gruodžio mėn. buvo orga
nizuotas pasitarimas Alytaus ap
skrities administracijai sudaryti.Vienas 
iš Alytaus apskr. partizanų vadovo 
padėjėjų - Laimutis paprašė Kar- 
kausko perduoti P. Šliumpai, kad į 
pasitarimą negalės atvykti Ąžuolis. 
Sliumpa sakė, kad pasitarimo negalima 
atidėti, ir pasiūlė Karkauskui jame 
Ąžuoliui atstovauti. Į susirinkimą 
miške už Kaniūkų tilto jie ėjo trise - 
veterinarijos gydytojas, Garibaldi ir 
Karkauskas. Vėliau, už tilto prisijungė 
Vanagas, kuris pranešė, kad negalės 
atvykti Kazimieraitis.

Siame pasitarime buvo paskirti: 
administracinio organo pirmininku - 
Daktaras, karo komendantu - Ąžuolis, 
ginkluotųjų pajėgų vadu - Vanagas.37

1946 m. gegužės mėnesį netoli 
Karkausko namo (girininkijos) Pane- 
muninkuose vyko partizanų vadų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
Kazimieraitis, Ąžuolis, Garibaldi, 
Daktaras,38 Tauro apygardos vadas 
Mykolas-Jonas, Antanaitis (Litas), 
Ilgūnas, iš viso apie 10 žmonių.59

Šio pasitarimo metu buvo nutarta 
įsteigti Pietų Lietuvos Partizanų jun
ginį:

1. Vyriausiuoju viso Pietų Lietuvos 
partizanų junginio vadovu išrinktas 
Kazimieraitis (buvęs Kęstučio Vilniaus 
apygardos štabo viršininkas).

2. Visoje Pietų Lietuvoje išskirtos 
trys apygardos: Alytaus, Varėnos ir 
Suvalkų.

3. Apygardų vadais paskirti:
Alytaus - Ąžuolis, Varėnos - Kazi

mieraitis, Suvalkijos (Tauro) - 
Mykolas-Jonas (buvęs Kauno Kęstu
čio štabo narys).

Drauge Kazimieraitis (buvęs 
Kęstučio Vilniaus apygardos štabo 
viršininkas) yra visų trijų apygardų 
vadovas.

Kazimieraičio štabui priklausė 
Antanaitis (Litas - M.B.), Daktaras, 
Ilgūnas.40

Nutarimų pagrindu buvo paruošta 
deklaracija, atspausdinta „Laisvės 
Varpe“.

Jankus

Partizaninėje kovoje žuvo nemažai 
civilių žmonių. Universiteto žmonėms 
tai kėlė didelį nerimą. Šių nuotaikų 
paveiktas universiteto technikos da
lies vadovu dirbęs Br. Barzdžiukas 
išsakė susirūpinimą savo bendradar
biui Juozui Lukšai, tuo metu jau 
įsijungusiam į pasipriešinimo veiklą, ir 
prašė suvesti jį su žymesniu vadu.41

J. Lukša vienu metu gyveno 
Aleksote, Damijonaičio gatvėje, ir 
pažinojo gretimai kaimynystėje gyve
nusį studentą mediką Steikūną, kurio 
tėvas turėjo vaistinę Jiezne. Reikia 
manyti, kad per Steikūną jis sužinojo 
ir apie Jiezno lentpjūvės direktorių 
Antaną Jauniškį, kuris buvo susijęs su 
LLA (pagrindinai su Pielikiu) ir 
naudojo Šilo slapyvardį.
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J. Lukša sakė turįs galimybę susi

siekti su Šilu (jį J. Lukša savo vardų 
šifruotoje įvardija teisėju Jankumi), 
kuris turi ryšį su Dzūkijos partizanų 
vadovu, ir gali organizuoti susitikimą. 
B. Barzdžiukas sutiko, ir Lukša atvedė 
Šilą pas jį į butą Gedimino 40 (uni
versiteto pastate). Pirmojo susitikimo 
metu Br. Barzdžiukas iš Šilo sužinojo, 
kad Dzūkijos partizanams vadovauja 
Kazimieraitis, ir pasiūlė, kad Kazi
mieraitis atvyktų pas Barzdžiuką pats. 
Drauge Šilas Barzdžiukui perdavė savo 
adresą Jiezne. 1945 m. spalio mėnesį į 
B. Barzdžiuko butą atvyko Kazimie
raitis.42

B.Barzdžiukas perdavė Kazimie
raičiui, kad universiteto žmonės sune
rimę dėl vykstančių žudynių, kai 
nukenčia nekalti žmonės, kad kovą su 
sovietų valdžia gal geriau vykdyti ne 
ginklu, o propaganda, aktyvinant ne
legalios spaudos leidybą ir platinimą.

Kazimieraitis atsakė, kad univer
siteto nuomonė jam svarbi, kad jis 
atsižvelgs į ją, ir paprašė pagalbos 
popieriumi bei kalke spaudos leidybai.

Kazimieraitis taip pat sakė, kad 
partizanams stinga karininkų ir tuo jis 
aiškino nepakankamą partizanų būrių 
organizuotumą ir disciplinos stoką. 
Br. Brazdžiukas sutarė su Kazimie
raičiu, kad esant reikalui, ryšys bus 
palaikomas per Šilą.43

Antrą kartą B. Barzdžiukas susitiko 
su Kazimieraičiu, kai reikėjo pagalbos 
pervesti per sieną Joną Deksnį.

Joną Deksnį B. Barzdžiukas 
pažinojo nuo 1938-1939 m., nes jo 
brolis Juozas buvo artimas Barzdžiuko 

draugas. Kai į jį kreipėsi Jonas Dek- 
snys, B. Barzdžiukas atsakė, kad turi 
ryšių su Kazimieraičiu, kuris veikia 
Dzūkijoje ir pasienyje su Lenkija, 
tačiau jam reikia automašinos, kad su 
juo galima būtų susitikti. Jono Deksnio 
brolis Juozas tuo metu dirbo Kauno 
miesto Kuro valdybos valdytoju, ir 
savo žinioje turėjo lengvąją mašiną, 
kuria Barzdžiukas nuvažiavo pas Šilą į 
Jiezną, o vėliau su Šilu į Alytų. Tačiau 
Alytuje Šilas Kazimieraičio nerado, tik 
perdavė XI.25 Garibaldžiui, kad 
Kazimieraitis skubiai atvyktų pas Šilą, 
kuris nurodys jo ieškojusį asmenį. [ 
Jiezną atvykęs Kazimieraitis anksti ryte 
sužino, kad naktį suimtas Šilas, o 
sužinojęs, kas iš Kauno ieško Kazi
mieraičio44, (XI.27) atvyko pas 
Barzdžiuką,45 ir sutiko organizuoti 
J. Deksnio pervedimą į Lenkiją. Drauge 
Kazimieraitis pranešė apie Šilo suė
mimą

Buvo sutarta vieta Panemunėje, kur 
lauks Kazimieraitis (žais vaikai, kuriems 
mirktelėjus, jie iškvies Kazimieraitį). 
Juozas Deksnys parūpino automašiną 
į kurią įsėdęs Barzdžiukas nuvyko į 
Panemunę. Ten, sutartu būdu suradęs 
Kazimieraitį, pats liko Panemunėje, o 
Juozo Deksnio vairuojama automašina, 
paėmusi išvykstančius, nuvažiavo su 
Kazimieraičiu į Dzūkiją.46 Čia buvo 
surengtas pasitarimas su išvyk
stančiais į Vakarus ir pasiekta bendrų 
išvadų dėl Lietuvos išvadavimo kovos 
organizavimo, jos bendros schemos ir 
Lietuvos partizanų vyriausiosios 
vadovybės organizavimo.47 Pasitarimų
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pagrindu paruoštas Protokolas, kuriuo 
nurodoma, kad „Lietuvos išlaisvinimo 
organizacijai politiniai vadovauja 
Lietuvos Išlaisvinimo Taryba“48.

1945.XL28 Kazimieraitis siunčia 
mašiną su asmenimis iš diplomatinės 
tarnybos (taip jis apibūdina vykstan
čius į užsienį asmenis) pas Siaubą į 
Seirijus ir paveda jam organizuot 
slaptą šių asmenų perkėlimą per 
sieną.49

Pirmas Jauniškio suėmimas

1945 m. liepos mėnesį atvažiavęs į 
Kauną, Jauniškis susitinka gerą savo 
pažįstamą, kuris yra jau užverbuotas 
NKVD slapyvarde „Anūkas“, ir jam 
prasitaria apie savo pastangas rasti 
LLA vyr. vadovybę. Agentas žada 
Jauniškiui padėti, ir nedelsdamas apie 
tai informuoja NKVD. Jam nurodo 
tęsti kontaktą su Jauniškiu. Jauniškis 
ieško LLA vyriausio štabo, bet turi 
grįžti į Jiezną, ir tariasi vėliau susitikti 
Kaune. „Anūkas“ pats turįs išvažiuoti, 
todėl vietoje savęs siūlo susitikti su jo 
pažįstamu, kuriam perduosiąs savo 
surinktą informaciją. Sutaria susitikti 
29 gegužės vakare Laisvės alėjoje 
(Stalino prospekte), kur ant suoliuko 
sėdėsiąs Jankus su laikraščiu, kuriame 
bus užrašas „uosis“. „Anūko“ pažį
stamas atpažinęs užrašą „uosis“, turi 
atsisėsti greta su laikraščiu, kuriame 
bus užrašas „Jonas“.

NKVD paruošia slapto suėmimo 
operaciją, kurios metu atpažintas 
Jankus palydimas į atokiau stovintį 
lengvąjį automobilį. Tam tikslui buvo 

paskirtas agentas „Roza“, kuris, 
įsitikinęs, kad tai jiems rūpimas žmo
gus, atsistos nuo suoliuko, išmes savo 
laikraštį ir tuojau vėl jį pakels. Po šio 
ženklo Jauniškis bus palydėtas prie 
automobilio, kur jį slapta suims.

Gegužės 29 d. apie 22 vai. agentas 
Roza rado Laisvės alėjoje žmogų, 
išskleidusį laikraštį su užrašu „uosis“, 
greta atsisėdo, išskleidė laikraštį su 
užrašu „Jonas“, pasikalbėjo apie 15 
minučių, atsistojo ir išmetęs savo laik
raštį, greit jį pakėlė. Toliau operacija 
vyko pagal planą - Jauniškis buvo 
suimtas.50

Taip 1945 m. gegužės 29 d. A. Jau- 
niškį Kaune suėmė miesto NKVD 
pagal operatyvinę nuorodą. Tardymo 
metu jis kalba apie Alytaus apskrityje 
veikiančias dvi pasipriešinimo sovietų 
valdžiai grupes. Viena - LLA pri
klausanti apie 500 žmonių grupė, kuriai 
vadovauja Itn. Kuprevičius 
(slapyvarde Šernas), kita - kpt. Jėčio 
vadovaujama, mažesnė grupė.

A. Jauniškis prisipažino ieškojęs 
Kaune ryšio su LLA vyr. štabu sie
kiant nušalinti kpt. Jėčio štabą, kurio 
sunaikinti arba priversti paklusti Aly
tuje veikiantys LLA Vanagai nepa
kankamai pajėgūs.51

1945.06.05 Jauniškio byla drauge 
su suimtuoju perduodama į Vilniaus 
N KG B, iš kur perduodama tolimesniam 
tardymui į Vorkutlag'ą.

Visai netikėtai byloje atsiranda 
pažyma, kad vidiniame LTSR NKVD 
kalėjime laikomas suimtasis Antanas 
Jauniškis, Juozo sūnus turėjo būti 
1945 m. liepos 10 d. išlaisvintas, tačiau
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paliktas, vadovaujantis operatyviais 
motyvais.52

1945 m. rugpjūčio 24 d. A. Jauniš
kis buvo išleistas vadovaujantis nuta
rimu: „nesant nusikaltimo sudėties, 
išlaisvinti“53

Šis Jauniškio, kurio „nuoširdus“ 
prisipažinimas leido kvalifikuoti jo 
veiklą pagal 58 la ir 58 11 straipsnius, 
paleidimas kelia abejonių jo patiki
mumu. Bent jau laiduoja jam pakan
kamą NKGB tarnybų dėmesį.

LLA vyriausiojo štabo organiza
vimas

Kai 1945 m. liepos mėn. buvo 
suimtas LIT'os narys ir LPS Kaune 
vadovas Stasys Šinkūnas, vadovauti 
LlT‘ui pasisiūlė A. Ruzgys. Vado
vaujančios LIT‘o grandies žmonės 
pasiūlymą priėmė, todėl Ruzgys galėjo 
disponuoti išplitusiais LIT‘o ryšiais ir 
tinklu.

Tuo metu LLA nebeturėjo įtakos 
partizaniniam judėjimui Dzūkijoje ir 
Suvalkijoje, tad LLA Vyriausiojo štabo 
steigimo idėja turėjo būti patraukli ir 
A.Veverskio grupei, kuri pagrindinai 
veikė Veliuonos-Vilkijos apylinkėse, 
palaikydama kontaktus su Užnemune. 
Ši grupė rūpinosi gen. M. Pečiulioniu 
ir gaudavo iš jo užsienio apžvalgas bei 
komentarus savo leidiniams.

Perėmęs vadovavimą LlT‘ui 
A. Ruzgys susisiekė su A.Veverskio 
grupe.

Pas gen. Pečiulionį, gyvenusį 
Kaminsko fiktyviais dokumentais 
Sirvydų km. Lekėčių vaisė. Šakių 

apskr. rugpjūčio mėn. atvyko St. Stan
kevičius, A. Ruzgys ir A.Veverskis (?) 
ir aptarė Vyriausiojo LLA štabo 
steigimą. Gen. Pečiulionis tam pritarė, 
ir priėmė LLA priesaiką iš A.Ruzgio.

1945 m. rugpiūčio mėn. Alek
sandras Veverskis (Kazio brolis), 
Algimantas Ruzgys, Stasys Stanke
vičius susirinkę Kaune, Žemaičių g.4 
aptarė Vyriausiojo Lietuvos laisvės 
armijos štabo organizavimą. Štabo 
struktūrą, nubraižytą lape, pateikė 
A. Ruzgys. Joje numatyti:

- Organizacinis skyrius;
- Karinių veiksmų skyrius;
- Žvalgybos skyrius;
- Propagandos ir agitacijos 

skyrius;
- Ūkio ir tiekimo skyrius.
St. Stanevičius ėmėsi organizacinio 

ir karinių veiksmų skyriaus. Be to, jis 
buvo susijęs su Laisvės gynėjų 
sąjūdžio nariu mokytoju Laurinaičiu.54

Po A. Ruzgio laikino suėmimo 
rugpjūčio mėnesio pradžioje faktinai 
A. Ruzgio ir LIT‘os keliai išsiskyrė, 
ypač kai A. Ruzgio kurtame LLA Vyr. 
štabe 1945 m. rugsėjo mėn. buvo 
išduotas ir suimtas vienas energin
giausių jo narių Stasys Stankevičius.

Kita vertus, reikia prisiminti, kad 
1945 m. rugpjūčio 25 d. Skardupiuose 
buvo įkurtas kpt. L.Taunio vado
vaujamas Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas, kuris įsijungus Kaune LlT‘o 
vadovaujančiai grandžiai, energingai 
ėmėsi kurti LIK'o vadovaujančias 
struktūras, vienijančias visą pasi
priešinimo j udėj imą.
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Vis dėlto Jauniškis-Šilas ir toliau 

aktyviai bendrauja su Kazimieraičiu, 
kurio dienoraštyje pažymėta, kad 
1945 m. spalio 26 d. Kazimieraitis su 
Daktaru atvyksta į Alytų, norėdamas 
susitikti su Ąžuoliu; susitinka su LLA 
Alytaus apskr. vadovais Sikorskiu ir 
Nemunu, kurie informuoja, kad Šilas bus 
po savaitės. Tiesa, Kazimieraitis 
abejoja, kad vyriausiasis partizanų šta
bas (LLA) pakankamai stiprus ir gali 
logine sistema apjungti visus parti
zanus55, tačiau vis dėlto nusprendžia 
per Šilą su jais palaikyti ryšį.

Spalio mėn. 29 d. atvyksta Šilas su 
naujausiomis žiniomis tiek apie 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, tiek 
apie vyriausiojo LLA štabo keliamą 
uždavinį - „suvienyti visus Lietuvos 
partizanus“. Kazimieraitis sutinka, kad 
vyriausiasis LLA štabas paskirtų jį 
partizanų A apygardos vadu.56

1945 m. lapkričio 10 d. Kazimieraitis 
Alytuje susitinka su Šilu, ir sutinka 
paklusti LLA vyr.štabo potvarkiams, 
organizuoja A (Algirdo) apygardą.57

Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kad jau rugsėjo 5 d. suėmus 
St. Stankevičių, buvo pažeista A. Ruz- 
gio, St. Stankevičiaus ir A. Veverskio 
sukurto Vyr. LLA štabo (jame nomi
naliai dalyvavo taip pat gen. M. Pečiu- 
lionis) veikla. Jeigu Šilas tikrai buvo su 
jais susijęs, jis privalėjo apie tai 
informuoti Kazimieraitį. Taigi Jauniškis 
neturėjo nei moralinio, nei juridinio 
pagrindo siūlyti Kazimieraičiui pri
pažinti LLA štabą kaip darinį, vado
vaujantį pasipriešinimo judėjimui.

O jeigu vis dėlto Šilas buvo po 
pirmo suėmimo užverbuotas, ir Poč- 
kajaus ar kito KGB stratego numatytas 
vadovauti fiktyviam centrui, per kurį 
būtų surankioti Dzūkų partizanai, tada 
šie įvykiai tampa tokio plano logiška 
seka.

Čia ne visai paaiškinamas Šilo 
suėmimas 1945 m. lapkričio pabaigo
je - galbūt Jauniškis vis dėlto ryžosi 
atsisakyti vėliau Markuliui suteikto 
vaidmens, gal nepakankamai operaty
viai pranešė apie grupę iš užsienio?

Igno Griškevičiaus (Pergamento) 
organizuota partizanų spauda

Vienas svarbiausių partizaninės 
veiklos uždavinių buvo aprūpinti ob
jektyvia informacija partizanus ir krašto 
gyventojus. Nuo 1945 m. gegužės 
mėnesio Igno Griškevičiaus (Perga
mento) rūpesčiu buvo leidžiamas 
Lietuvių partizanų N štabo leidinys „Už 
tėvų žemę“. Jis buvo platinamas tiek 
tarp Dzūkų partizanų, tiek ir tarp 
Alytaus apskrities gyventojų.

Pradžioje leidykla ir spaustuvė 
buvo įkurta Alytaus vlsč. Kriaunių 
km., Antano Griškevičiaus sodyboje. 
Spaustuvės apsaugai 1945 m. gegužės 
pabaigoje buvo sudarytas J. Tara
sevičiaus (Aitvaro) vadovaujamas 
apsaugos skyrius, į kurį įtrauktas 
VI. Griškevičius (Obuolys) - jis taip 
pat palaikė ryšius ir gaudavo 
informaciją iš kitų partizanų padalinių, 
J.Varkulevičius (Grafinas), Valūnas 
Petras (Nykštukas), Motiejūnas 
Antanas (Samsonas), Markeliūnas,
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Jonas (Drugelis), Balkevičius Ignas 
(Bizūnas), Malinauskas Vaclovas, 
Merkelis Stasys (Gruodis) - visi iš 
Kriaunių; Žvaliauskas Juozas (Gul
binas), Dubėnų km., Baliūnas Juozas 
(Paukštis) Butkūnų km.

Pas Malinauską Vacį, Buklerį Stasį, 
Balkevičių Igną, Griškevičių Igną, 
Markelį Juozą buvo įrengti bunkeriai.58

Kadangi Lietuvos partizanų są
jungos tikslas - kovoti prieš SSSR, 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės, 
tad apsaugos skyriui buvo iškelta 
užduotis apsiginkluoti ir išmokti nau
dotis ginklais.

Šio padalinio nariai gyveno lega
liai, buvo supažindinami su ginklais, 
apmokomi rikiuotės, taip pat ir ma
nevrinės, karinių veiksmų. Maždaug 20 
užsiėmimų vyko Igno Griškevičiaus 
namuose.59 Šis padalinys taip pat pa
dėdavo spausdinimo darbuose. Vėliau 
padalinys tapo gausesnis - siekė 20 
narių. Jo dispozicijoje buvo rašomoji 
mašinėlė, kitos spausdinimo priemo
nės bei radijo aparatas. Jo nariai 
dalyvaudavo spausdinant leidinį bei 
kitokią štabo medžiagą.

Štabo propagandos skyriuje drau
ge su „Pergamentu“ dirbo J. Rožan- 
skas („Inžinierius“) jo brolis? („Ra
gelis“). Nuo 1945 m. I. Griškevičius- 
„Pergamentas“ leidžia ne tik periodinį 
leidinį „Už tėvų žemę“, bet ir įvairius 
partizanų štabo nurodymus bei kitus 
dokumentus.60

Medžiagą leidiniui gaudavo iš 
K. Bajerčiaus, surinkdavo iš partizanų 
padalinių. Užsienio informaciją pateik
davo ligoninėje dirbęs Katelė ir Labo
kas.61 Redaguodavo I. Griškevičius.

Tam, kad leidinį galima būtų leisti 
ir platinti reguliariai, buvo sukurta 
plačiai išplėtota ryšių, lėšų kaupimo ir 
apsirūpinimo medžiagomis struktūra, 
kuriai vadovavo Pergamentas.

Dirbdamas Alytaus gimnazijoje 
literatūros mokytoju 1943-1944 m. 
Ignas Griškevičius drauge su kun. 
Čižausku vadovavo Alytaus moksleivių 
ateitininkų veiklai, kurioje dalyvavo 
gimnazijos ir mokytojų seminarijos 
mokiniai,62 tad įgijo pakankamai 
pažinčių, leidusių sudaryti patikimą 
ryšių tinklą. Tarp jų buvo pagrindinės 
ryšininkės Ona Lekavičiūtė (Konvalija), 
su ja susijusi Leokadija Ališauskaitė, 
Izabelė Eidukynaitė (Jūratė) ir kt.

Išspausdintą „Už tėvų žemę“ eili
nio numerio paketą Dainavos štabo 
ryšininkė Karkauskienė gaudavo iš 
mokytojos Laukaitytės63 (ši gaudavo 
iš Ąžuolio) ir perduodavo kun. Šlium- 
pai, kuris savo ruožtu per ryšininkes 
Konvaliją (O. Lekavičiūtę), L. Ališau
skaitę perduodavo Garibaldi ir plati
nimui tarp moksleivių.

O. Lekavičiūtė Pergamento pave
dimu ir jo lėšomis taip pat pirkdavo 
popieriaus ir kitų medžiagų leidinio 
spausdinimui.

Kai ruošiantis sportiniam pasiro
dymui Maskvoje Ališauskaitė turėjo 
išvykti iš Alytaus, 1946 m. gegužės 
mėn. Pergamentas pavedė Lekavičiūtei- 
Konvalijai platinti vietoje Ališauskaitės 
spaudą pagal jos nurodytą sąrašą.

Nuo 1946 m. pavasario Eiduky- 
naitė-Jūratė Garibaldžiui perduodavo 
40-50 egz. kiekvieno „Už tėvų žemę“ 
naujai išleisto leidinio64.
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1946 m. pradžioje spaudos plati

nimo ir paramos tinklą Pergamento 
pavedimu sudarė Jonas Germanas, 
kuriame dalyvavo jo brolis Bronius ir 
sesuo Marytė Germanaitė, Natalija 
Jusevičiūtė bei dar keli žmonės, kurie 
rinko aukas, pirko spaudai popierių ir 
perduodavo jį spausdinimui.65

1996 m. IX. 17 agento pranešime 
kalbama apie Rumbonių apylinkėse 
apaugusioje krūmais įduboje įrengtą 
8-10 žmonių talpos bunkerį, kuriame 
buvo spausdinama spauda, matėsi 
daug įvairių dokumentų. Bunkeryje 
agentas matė Juozą Andriuškevičių 
(Žilvitį), Igną Griškevičių iš Kriaunių 
km., nepažįstamąjį, kurį vadino Tauru, 
o taip pat grupės vadą Katalyną. Visi 
buvo lietuviškomis uniformomis, kiek
vienas turėjo po tris trikampes 
atžymas.

Bunkeryje matė rankinį kulko
svaidį, 2 naujus automatus ir po 3 
rankines granatas.66

Atrodo, kad vėliau „Už tėvų žemę“ 
buvo spausdinamas ir „Kęstučio“ par-

1 LYA, f. K-l,ap. 3, b. 821, p. 78.
2 LYA, f. K-l, ap. 58, b. b. P-16330- 

Li, t. 2, p. 49.
3 LYA, f. K-l, ap. 3, b. 821, p. 83.
4 LYA, f.K-l,ap. 3, b. 813, p. 152.
5 M. Bloznelis, Lietuvos išlaisvi

nimo taryba, Mintis, 1997 m., p. 52.
6 Ten pat, p. 54.
7 M. Bloznelis. Lietuvių Frontas, 

1 d.,2008, p. 169.
*0. Lekavičiūtės 1946 m.gruodžio 

10 d. kvotos protokolas, LYA,f.K-l, ap. 
58, b. P-16330-Li, t.2, p. 158. 

tizanų rinktinėje. Ar ten buvo tira
žuojamas Pergamento redaguotas 
numeris, ar tekstas buvo ruošiamas 
atskirai, neturime duomenų patvirtinti.

Turimame „Už tėvų žemę“ 64 
leidinių sąraše (nuo 1945 m. IV. ligi 
1949. V. 14) numeriai eina nuosekliai, 
nors daugiau tikėtina, kad sunaikinus 
Ąžuolio (Dainavos partizanų štabą) 
1947 m. rugpjūčio mėnesį laikraštis 
buvo spausdinamas „Kęstučio“ 
štabe.

1946 m. gruodžio pradžioje buvo 
suimtas kun. P. Šliumpa, gruodžio 
pabaigoje buvo suimtas mokytojas 
K. Bajerčius (Garibaldi) ir nužudytas 
tardymo metu.

1946 m. gruodžio 26 d. Dainavos 
partizanų štabo nariai I. Griškevičius 
(Pergamentas) ir J. Andriuškevičius 
(Žilvitis) žuvo kautynėse su sovietine 
kariuomene Taukotiškių km.

Nors buvo likęs Kazimieraitis, tačiau 
praktiškai buvę Lietuvių fronto nariai 
Alytaus apskrities pasipriešinimo 
judėjime didesnės įtakos nebeturėjo.

9 P. Šliumpos 1947 m. sausio 8 d. 
kvotos protokolas, LYA, f. K-l, ap. 58, 
b. P-16330- Li,t. l,p. 83-85.

1,1 Lietuvos partizanų Dainavos 
apygarda. V, 2003, p. 135.

11 LYA, f. K-l,ap. 3, b. 803, p. 76.
12 M. Bloznelis, min. veik., p. 54.
13 LYA, f. K-l, ap. 3, b. 821, p. 114.
14 LYA, f.K-1, ap. 3,2/30 (1945.VI. 12 

-1946.III.30), p. 46.
15 Ten pat, p. 47.
16 M. Karkausko 1946 m. gruodžio 

21 kvotos protokolas. LYA, f. K-l,
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ap.58. b. P-16330-Li, p. 36.

17 Alytaus apskr. KGB ataskaita, 
IV d. - darbo operatyviniai rezultatai 
ataskaitiniame laikotarpyje. LYA, f. K- 
l.ap. 3, b. 821, p. 83.

18 M. Karkausko 1946 m. gruodžio
21 kvotos protokolas LYA, f. K-1, ap. 
58, b. P- 16330-Li, p. 36.

19 A. Mocevičiaus 1947 m. 
rugpjūčio 30 d. kvota, LYA, f. 3377, ap. 
55, b. 91, p. 56.

20 M. Karkausko 1946 m. gruodžio
21 kvotos protokolas LYA. f.58, b. P- 
16330-Li, p. 37.

21 P. Šliumpos kaltinamasis aktas, 
LYA. f. K-l, ap. 58, b. P-16330-Li, t. 2, 
p. 32

22 M. Karkausko 1946 m.gruodžio 
kvotos protokolas, LYA, f. K-l, ap. 58, 
b. P-16330-Li. t. 2, p. 48.

23 Martvno Karkausko kvotos 
1946 m. gruodžio 8 d. protokolas, LYA, 
f. K-l, ap. 58, b. P-16630-Li, t. 2, p. 15.

24 1946 m. vasario 20 d. 
Z. Stanelkos kvotos protokolas, LYA. 
f. K-1, ap. 58. b. 9502/3, t. 1, P- 210-211.

25 Juozas Daumantas. Partizanai. 
K., 2005, p. 81.

24 Kun. P. Šliumpos 1946 m. 
gruodžio 4 d. kvotos protokolas, LYA, 
f. K-l, ap. 58. b. P-16330-Li, t. l.p. 18- 
19.

27 LYA. f. K-l,ap.5 8,b. P-16330-Li, 
t. 2.

28 LYA, f. K-l,ap. 3. b. 821, p. 76.
29 P. Šliumpos 1946 m. gruodžio

5 d. kvotos protokolas. LYA, f. K-l, ap. 
58, b. P-16330-Li, t. l,p. 26.

30 LYA. f. K-l, ap. 3, b. 28. p. 223.
31 LYA, f. K-l, ap. 3, b. 821, p. 71-

75. (Tekstas verstas iš rusų kalbos.)
32 Ten pat, p.76.
33 LYA, f. K-1, ap. 3, b. 821, p. 77. 
(Tekstas verstas iš rusų kalbos.)
34 Ten pat. p. 78.

35 LYA. f. K-l. ap. 3 . b. 821. p. 77.
34 M. Bloznelis, Lietuvos išlaisvi

nimo Taryba, V., Mintis, 1997, p. 152.
37 M. Karkausko 1946 m. gruodžio

14 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-l, 
ap. 58, b. P-16330-Li, t. 2, p. 23-25.

38 M. Karkausko 1946 m. gruodžio
22 d. kvotos protokolas, LYA.f.K-1, ap.
58, b. P-16330-Li, t. 2, p. 18.

39 P. Šliumpos 1946 m. gruodžio
26 d. kvotos protokolas, ten pat, t. 1, 
p. 55

40 Ten pat, p. 56.
41 Br. Barzdžiuko 1951 m. kovo 21-

22 d. kvotos protokolas LYA, f. K-l, 
ap. 58,b. P- 17660-Li, p. 88.

42 Ten pat.
43 Ten pat. p. 90.
44 Laisvės kovų archyvas Nr.l, 

Kaunas 1991, p. 8-9.
45 Br. Barzdžiuko 1951 m. kovo 22 d. 

kvotos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. P-17600-Li, p. 105.

44 Br. Barzdžiuko 1951 m. kovo
27 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-l, 
ap. 58, b. P-17600 - Li, p. 130-132.

47 Laisvės kovų archyvas Nr.9, 
Kaunas 1993, p. 40.

48 Laisvės kovų archyvas Nr.l, 
Kaunas, 1991, p. 8.

49 Lietuvos partizanų Dzūkų 
grupės štabo veiksmų dienoraštis, 
LKA Nr.9, p. 40.

50 LYA, f. K-l,ap. 3, b. 970, p. 19.
51 Jauniškio 1945 m. birželio 2 d.
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kvotos protokolas, LYA, K-l, ap. 58, 
Jauniškio b .b. P- 10504-Li, p. 15—16ap.

52 Ten pat, p. 27.
53 Ten pat, p. 29.
54 LYA, f. K-l, ap. 3, b. 994, p. 211.
55 LYA,K-1, ap. 58, b. P-l 6630-Li, 

t. 2, p. 221.
56 Lietuvos partizanų Dzūkų 

grupės štabo veiksmų dienoraštis, 
LKA Nr. 9, p. 33.

57 Ten pat.
58 J. Tarasevičiaus kvotos 1945 m. 

rugs. 3 d. protokolas, LYA, f. K-L ap. 
58, b. P-15048-Li, p 11-12.

59 Ten pat, p. 21-23
60 LYA, f. K-l, ap. 58, b. P-15048- 

Li, p. 248.

61 P. Šliumpos 1946 gruodžio 20 d. 
kvotos protokolas, LYA, f. K-l, ap. 58, 
b. P-16330-Li, t. 1, p. 72.

62 Pokalbis su Alytaus moksleivių 
ateitininku kuopos dalyviu Antanu 
Stučka. Kaunas, 2008 spalio 23 d., 
asmeninis M. Bloznelio archyvas.

63 S. Laukaitytės kvotos 1947 m. 
vasario 3 d. protokolas, LYA, f. K-l, 
ap. 58, b. P-16330-Li, t. 2 p. 194.

64 P. Šliumpos kvotos 1947 m. 
sausio 17 d. protokolas. LYA, f. K-l, 
ap. 58, b. P-16330-Li, t. l,p. 90.

65 1947 m. vasario 10 d. 
Nuosprendis, LYA, K-l, ap. 3, b. 821, 
p. 198-199.

66 LYA, f. K-l, ap. 3, b. 810, p. 35.

Mielieji,

kiekvieną kartą, baigiantis seniems arba prasidedant naujiems metams, 
su padėkos žodžiais kreipiamės į mūsą žurnalo rėmėjus, prenumeratorius, 
pagalbininkus, bendradarbius ir skaitytojus su nuoširdžiais padėkos 
žodžiais.

Jau daug metą kaip esame kartu, kai bendrą auką, darbą, paramos ir 
talkos pagrindu leidžiame bei skaitome žurnalą „Į LAISVĘ“.

Kiekviena asmens ar organizacijos auka, prenumerata bei kitokia 
parama ilgino mūsą leidinio amžių, leido kuo plačiau jame skleisti Lietuvos 
meilės, lietuvybės puoselėjimo bei rezistencinės atminties išsaugojimo 
idėjas.

Ačiū visiems bičiuliams už asmeninę paramą ir talką žurnalo leidėjams, 
redaktoriams, administratoriams.

Ypač dėkojame LIETUVIŲ FONDUI už kiekvienais metais žurnalo 
leidybai skirtą skaitlingą finansinę paramą.

Vidmantas Vitkauskas 
Redaktorius 

Jonas Vaznelis ir Vidmantas Zavadskis 
Administratoriai
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Pokario istorijos 
labirintais: dokumentinis 

filmas „Smogikai“
Tomas Balkelis

Neseniai TV ir kino festivalių ekra
nus pasiekė debiutinis švedų režisie
riaus Jono Ohmano dokumentinis 
filmas „Smogikai“ (Language 16 ir 
Konfliktu prevencijos centras, 2008). 
Žinomas vertėjas ir žurnalistas 
J. Ohmanas filme pasakoja specialiųjų 
Sovietų saugumo dalinių, agentų smo
gikų, istoriją ir aptaria jų vaidmenį 
kovose su mūsų pokario partizanais. 
Iš negausių lietuviškų dokumentinių 
filmų apie pokarį „Smogikai” išsiskiria 
ir savo tematika, ir šviežiu bei netikėtu 
požiūriu į šį skausmingiausią mūsų 
istorijos puslapį. Palyginus su kai ku
riais ankstesniais dokumentiniais 
filmais (tarkime V. V. Landsbergio „Ba
ladė apie Daumantą“, 1995, ar A. Mar
cinkevičiūtės „Nesulaužyti priesai
kos“, 2007), „Smogikai“ neafišuoja 
partizanų herojiškumo, o kritiškai tiria 
vieną iš skausmingiausių ir painiausių 
šio laikmečio problemų - kolaboravimo 
klausimą. „Aukotis ar prisitaikyti?“ ir 
„Kokia išdavystės kaina?“ - retoriškai 
klausia pasakotojas filmo pradžioje, 
kadrui lėtai slenkant rudenėjančio 
Vilniaus gatvėmis. Filme išvengiama 

tiesmuko moralizavimo ir siekiama at
skleisti asmenines pokario pasiprie
šinimo dalyvių dramas ir dilemas. Bū
tent šis filmo aspektas yra įspūdin
giausias, kaip ir gausiai panaudota 
unikali dokumentinė medžiaga, kurios 
vertingiausią dalį sudaro kūrybinės 
grupės nufilmuoti interviu su buvu
siais agentais smogikais.

Be abejonės, tokia filmo kūrimo 
strategija, kai apie partizaninį karą 
dažnai pasakojama buvusių priešų 
lūpomis, yra pavojinga. Tačiau, regis, 
J. Ohmanas puikiai susitvarko su sun
kia istorine medžiaga ir be ideologinių 
štampų, neprarasdamas vertybinių 
kriterijų, bet ir neprimesdamas kate
goriškų vertinimų, atskleidžia pokario 
kovų sudėtingumą. Iš esmės, filmas - 
tai pasakojimas apie skaudų partizanų 
pralaimėjimą, kurio viena iš priežasčių 
buvo klastinga, bet ypatingai efektyvi 
agentų smogikų veikla. Smogikai buvo 
taip vadinami specialieji sovietiniai 
agentai, kurių pagrindinis tikslas buvo 
klasta infiltruoti partizanų būrius ir 
juos iš vidaus sunaikinti. Griebtis Vaka
rų Ukrainoje jau išbandytos agentų
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smogikų strategijos sovietai buvo 
priversti 1946 metais, kai didelio masto 
atviros karinės operacijos prieš parti
zanus jų nepajėgė sunaikinti.

Kartu šis fdmas yra ir pasakojimas 
apie išdavystę, nes daug smogikų su
darė į nelaisvę paimti, o vėliau sava
noriškai, klasta ar kankinimais užver
buoti partizanai. Vis dėlto šiurpina šios 
išdavystės mastai ir kaina: nors 1945— 
1953 metais Lietuvoje buvo tik apie 250 
agentų smogikų, tačiau jie nužudė apie 
500 partizanų, o klasta ištardė apie 
600, kas sovietams padėjo sunaikinti 
daugiau nei 4000 (apie 5 procentus) 
ginkluoto pasipriešinimo dalyvių ir jų 
pagalbininkų. Patys NKVD vadovai 
agentus smogikus vertino kaip vieną 
iš pačių efektyviausių savo organi
zacijos įrankių slopinant partizanų 
pasipriešinimą Lietuvoje.

Filme gilinamasi į klausimą, kodėl 
smogikų veikla Lietuvoje buvo tokia 
sėkminga. Atskleidžiamos jų naudotos 
klastos strategijos, kurių efektyviausia 
buvo vadinamas „agento apdoroji
mas“ imituojant jo paėmimą į partizanų 
nelaisvę. Atsidūręs „savųjų“ rankose, 
partizanas dažnai, neįtardamas klastos, 
išduodavo savo kovos draugus. Po 
tokios apgaulės jam dažniausiai jau 
nebebūdavo kelio atgal į mišką ir jis 
tapdavo smogikų įkaitu. Filmas pa
rodo, kad smogikai buvo įslaptinta ir 
puikiai aprūpinta bei organizuota so
vietinė struktūra, kuri sugebėjo per
prasti partizanų ginkluotės, buities, 
bendravimo įpročių, folkloro subti
lybes ir, naudodamiesi klasta įgytu pa
sitikėjimu, patekti į jų gretas. Agentai 
smogikai ypatingai stengdavosi 

verbuoti partizanų vadus, nes tai ypač 
smukdydavo eilinių partizanų moralinę 
būseną.

Filme atskleidžiama tragiška vieno 
iš aukščiausio rango partizanų, buvu
sio Lietuvos kariuomenės karininko. 
Tigro rinktinės vado, Jono Kimšto-Žy
gūno istorija. Nors klasta paimtas į 
nelaisvę Kimštas bandė persipjauti 
venas, nuo 1952 metų jis tapo agentu 
Jurginu ir išdavė net dvidešimt parti
zanų. 1951 metais po agentų smogikų 
surengtos klastos nuo kulkos krito ir 
legendinis bei sunkiausiai pagaunamas 
partizanų vadas Juozas Lukša-Dau
mantas.

Filme pasakojamos kelių buvusių 
agentų smogikų gyvenimo istorijos. 
Dažnai jose persipina drąsa, neviltis, 
bejėgiškumas, melas bei išdavystė. 
Ironiškai skamba kalbinamų buvusių 
agentų tvirtinimai, kad jie nekankin
davo į nelaisvę paimtų partizanų, kai 
režisieriaus pateikiami archyviniai 
dokumentai liudija priešingai. Vis dėlto 
kai kurios šių žmonių istorijos verčia 
susimąstyti, kokia buvo trapi riba tarp 
išdaviko ir aukos. Štai buvęs partiza
nas, o vėliau agentas smogikas Juo
zas, sulaikymo metu bunkeryje bandė 
nusišauti, tačiau tik sunkiai save 
sužeidė. Ligoninėje jis antrą kartą 
mėgino nusišauti sargybinio ginklu, 
bet apalpo. Išgydytas, prievarta buvo 
užverbuotas smogiku. „O kurgi aš 
būčiau pabėgęs?“ - retoriškai klausia 
Juozas filmo pabaigoje.

Filme gilinamasi į klausimą, kas 
privertė šiuos žmones išduoti savo 
kovų draugus. „Reikėjo likti gyvam,“ - 
sunkiai rinkdamas žodžius kalba buvęs
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agentas smogikas Jūra. Kitas pasa
koja, kad jį pastūmėjo partizanų bau
džiamosios akcijos prieš civilius 
gyventojus. Vis dėlto žiūrint į agentų 
veidus, nepalieka mintis, kad vienas iš 
svarbiausių motyvų tapti smogikais 
buvo baimė. Baimė, kad buvę kovos 
draugai atkeršys. Baimė, kad atsisakius 
kolaboruoti nukentės giminės ir arti
mieji. Baimė, kad patys neištvers enka
vedistų kankinimų. Filmo pabaigoje 
režisierius klausia vieno iš buvusių 
smogikų, kaip su tokia praeitimi jis 
jaučiasi šiandieninėje Lietuvoje? „Visą 
mano gyvenimą buvo vien įtampa,“ - 
atsako šis. Vis dėlto filme pasakojama 
ir apie tuos partizanus, kurie net ir kan
kinami rinkosi lėtą mirtį, o ne išda
vystę. Alternatyva išdavystei buvo, 
tačiau ji buvo pasiekiama tik ypatingai 
stipriems žmonėms.

„Smogikai“ greičiausiai susilauks 
ultrapatriotiškų vertintojų kritikos už 
tai, kad neplėtoja didvyriško pasiprie
šinimo naratyvo, o gilinasi į pogrin
džio pralaimėjimo, kolaboravimo, išda
vysčių ir moralinių kolizijų problemas. 
Bet būtent tai, kad filmas atsisako pa
teikti lengvai virškinamus moralinius ir 
ideologinius vertinimus, žiūrovui palie
ka teisę pačiam spręsti ir iškelia klau

simus, kurie anksčiau buvo laikomi 
tabu, suteikia jam filosofinio ir mora
linio gylio. Mąstantiems Lietuvos isto
rijos tyrinėtojams „Smogikai“ - tai 
kvietimas kritiškai vertinti savo praeitį 
ir viltingas pažadas, kad net skau
džiausi istorijos epizodai gali sulaukti 
mūsų supratimo.

Viena iš nedidelių filmo silpnybių - 
platesnio pokario rezistencijos kon
teksto trūkumas. Telkimasis ties buvu
sių agentų smogikų pasakojimais truk
do susidaryti pilnesnį vaizdą, koks 
buvo pačių partizanų požiūris į jų 
veiklą, kodėl partizanai taip dažnai 
tapdavo jų klastos aukomis. Taip pat 
lieka neaiškus smogikų likimas soviet
mečiu ir šiandieninėje Lietuvoje. Vis 
dėlto šiuos dalykus su kaupu atperka 
nuoseklus ir įtaigus pasakojimas, pro
fesionalus operatorių darbas, subtilus 
muzikos ir istorinių dokumentų nau
dojimas, dėmesys pašnekovams, deta
lėms ir sugebėjimas kritiškai pristatyti 
unikalią ir kontraversišką, bet mums 
dar mažai žinomą istorinę medžiagą. 
Belieka tikėtis, kad švedų režisierius ir 
ateity sėkmingai keliaus Lietuvos 
istorijos labirintais, rodydamas naujas 
kryptis mūsų istorinės dokumentikos 
kūrėjams. —

Dokumentinio filmo „Smogikai" autoriaus Jono Ohmano domėjimasis 
Lietuva ir jos rezistencine istorija prasidėjo prieš daugiau nei 15 metą. Nuo 
1993-ųjų iki 1999-ųjų J. Ohmanas gyveno ir dirbo Baltijos šalyse, daugiausia - 
Lietuvoje. Tuo metu jis iš lietuvių į švedų kalbą išvertė šešias knygas. Vertė
jaudamas, J. Ohmanas nepamiršo ir žurnalistikos: jis reguliariai rašo į Baltijos 
šalių ir Švedijos spaudos leidinius. Švedų visuomenininką ypatingai domina 
Sovietų Sąjungos ir pokario geopolitika, pogrindinė rezistencija. „Smo
gikai " - pirmasis švedų kūrėjo dokumentinis filmas.
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O aš ar buvau 
„partizanas ?

Zita Butiškytė

„Galiu įsivaizduoti, kad galbūt jau 
gyvenau ankstesniuose amžiuose ir 
ten susidūriau su klausimais, kurių 
tada dar negalėjau išspręsti. Todėl 
turėjau gimti ir vėl, nes buvau neįvyk
dęs man pavestos užduoties“ - tokie 
šveicarų psichoanalitiko K. G. Jungo 
žodžiai „pasitinka“ žiūrovą V. V. Lands
bergio filmo „Kai aš buvau partizanas“ 
įžangoje.

Netikėta mintis, kuri geranoriškai 
gimsta galvoje ir rusena viso filmo 
metu: „Kokia mano misija šioje žemė
je ir kokių darbų neįvykdė manasis 
„aš“ ankstesniame gyvenime“?

Ar toks buvo režisieriaus ir kūry
binės grupės siekis?

Meninio filmo „Kai aš buvau parti
zanas“ pristatymą ir susitikimą su reži
sieriumi Vytautu V. Landsbergiu Kau
no rajone organizavo Savivaldybės 
viešoji biblioteka Garliavoje, naujose 
jaukiose patalpose. Filmo režisierius 
prisipažino, kad pokario metų tema 
visada jam buvo artima. Prieš pra
sidedant premjerai svečio trumpa 
intriguojanti įžanga apie filmą ir jo 
sukūrimą leido vienu atsikvėpimu 
pasinerti į pagrindinio veikėjo - 

Aktoriaus (G. Storpirščio) - išgyve
nimus. Filmo Aktorius atlieka partizanų 
vado vaidmenį spektaklyje, kurio metu 
prasideda haliucinacijos lyg ir visiškai 
nesusijusios nei su atliekamo perso
nažo, nei su Aktoriaus, kaip žmogaus, 
gyvenimu. Visi kolegos tyliai nu
sprendžia, kad Aktoriui tiesiog „ne visi 
namie“ - juk yra asmeninių problemų. 
Ir tik viena teatro grimere (akt. R. Sta
liliūnaitė) supranta, kad atsakymą ga
lima rasti tik pas Senį (akt. A. Masiulis).

Filmas žiūrovą įvilioja siužetine 
linija. Pasigirsta aktyvus pokalbis tarp 
filmo veikėjų - Aktoriaus ir Grimerės. 
Tačiau kuo toliau, tuo labiau netikėti 
įvykiai priverčia suklusti - tai kitoks 
gyvenimas. Kitaip gyvena Senis, kitaip 
jisai bendrauja su atvykėliu, kitoks jo 
santykis su aplinkiniu pasauliu. Gal 
dėl to ir stebint vaizdą, kaip šiuo
laikinis arogantiškas (o gal tik išsi
gandęs?) Aktorius važiuoja į užmiestį, 
į seną malūną, kuriame gyvenaį?) 
kažkoks Senis, supranti - filmo pabai
ga negali būti „holivudinė“. Pagrin
diniam veikėjui būtina išsiaiškinti, 
kodėl spektaklio apie partizanų vadą 
metu, staiga jis pasijunta lyg pats būtų
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mažas berniukas, gyvenantis žiauria
me pokaryje. Senis leidžia vizijose 
pačiam Aktoriui-bemiukui ieškoti 
teisingo sprendimo.

Kartu su berniuku teisingo atsa
kymo ieško ir žiūrovas. Leidžiama 
klysti, leidžiama pasitaisyti. Ar nuo to 
lengviau? Skausmingi ieškojimai. 
Filmo pabaigoje ir Aktoriaus, ir mažo 
berniuko likimai išsisprendžia. Atrodo, 
problemų nebelieka, bet gal tik taip 
atrodo?

Atsargūs susitikimo dalyvių klau
simai gerbiamam Vytautui V. Lands
bergiui apie stebėtą meninį Filmą leido 
kitaip pažiūrėti į patį režisierių. Jis 
atvirai, paprastai atsakinėjo apie būti
nybę išsaugoti praeities istorinius 
įvykius meniniuose kūriniuose, atvira
vo, kad mažo berniuko vizijos - tai 
dalis jo asmeninės patirties, toleravo 
menininkų skirtingus siekius ir... 
širdingai užvedė partizanų laikų dai
nas. Dainavo ne vienas - pritarė susi

rinkusieji garliaviečiai ir svečiai. Tam, 
kad širdis atsigautų, kad atsakytumėm 
į visus iškeltus klausimus stebint fil
mą- o kokia mūsų misija šioje 
žemėje? Filmo kūrėjai, manau, pasiekė 
savo tiksią - skirtingo amžiaus žiūro
vams valanda neprailgo.

Niekas gyvenime nevyksta atsi
tiktinai. Tąkart susirinkusieji išgirdo: 
Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre 
iš tikrųjų pastatytas spektaklis apie 
partizanų vadą; aktorius Algimantas 
Masiulis, atlikęs Senio, o gal Išmin
čiaus, o gal ir Dievulio vaidmenį filme 
po kelių mėnesių tyliai iškeliavo 
Anapilin; režisieriaus V. V. Lands
bergio rami replika „taip laukiu tos kri
zės - gal išsigrynins tikrosios verty
bės?“ - nuteikė... optimistiškai...

O už lango buvo slidžiausia metų 
diena - tiesiogine žodžių prasme. Tik 
viena diena, o ne laikotarpis, kai reikia 
stengtis - nepaslysti (o gal nesu
klysti?). ..

Trumpa filmo vizitinė kortelė

Vytauto V. Landsbergio vaidybinis filmas „Kai aš buvau partizanas" 
sukurtas „A P ROPOS" kino studijoje 2008 m.

Kino filme vaidmenis atliko Gediminas Storpirštis, Algimantas Masiulis, 
Rūta Staliliūnaitė, Sergejus Jovaiša, Vincentas Rainelis, Joana Čižauskaitė, 
Albertas Vidžiūnas ir kiti.

Filmas sukurtas per rekordiškai trumpą laiką - 12 dienų ir teturint 200 000 
litų biudžetą, naudojant vieną D V kamerą vadinamuoju „Dogmos 95" stiliumi.
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Los Angeles J. Daumanto 
šaulių kuopos kronika

Irena Arienė

Lietuvos Šaulių Sąjunga praėjo 
sudėtingą vystymosi kelią. 1919-1940 
metais tai buvo savanoriška, karinė, 
nepolitinė organizacija, kuri apėmė 
beveik visas pagrindines Lietuvos 
gyvenimo sritis. Po 1935-1938 metų 
reorganizacijos ji tapo pavaldi Lietu
vos Kariuomenės Vadui ir sparčiai 
plėtėsi. 1940 metais LŠS turėjo virš 62 
tūkstančių narių. Tai buvo nemaža jėga 
Lietuvos gynybos struktūroje.

Tačiau, 1940 metais Sovietų Sąjun
gai okupavus Lietuvą, LŠS veikla 
buvo nutraukta. Jos vadai ir daugelis 
narių buvo suimti, įkalinti arba ištremti 
į Sibirą. Likę laisvėje šauliai aktyviai 
dalyvavo pasipriešinimo kovose prieš 
Lietuvos okupantus. Nedidelė jų dalis 
1944 metais pasitraukė į Vakarus.

Šauliams, ypač patekusiems į JAV, 
kurios nepripažino Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungos sudėtį, 
susidarė palankios sąlygos atkurti 
sunaikintą Lietuvos Šaulių Sąjungą. 
Meilė priverstinai paliktai Tėvynei 
vertė iševius lietuvius burtis draugėn. 
O patriotiškai nusiteikę tautiečiai kūrė 
kovos kelius Lietuvos išlaisvinimui. 
Iniciatyvos atkurti LŠS Tremtyje ėmėsi 

Sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio 
šeimos nariai ir giminės: Vaidevutis 
Andrius Mantautas, Sofija Putvytė- 
Mantautienė, Aleksandras Mantautas 
(Marcinkevičius), o be jų dar A. Valat- 
kaitis, M. Kalmantas, E. Klupšienė ir 
kiti. 1954-ųjų metų kovo 7 dieną Čika
goje per V. Putvinskio 25-ųjų mirties 
metinių minėjimą viešai buvo paskelb
ta apie Lietuvos Šaulių Sąjungos at
kūrimą. Organizacijos pagrindai buvo 
palikti senieji, sukurti vadovaujantis 
VI. Putvinskio ideologija ir principais. 
Pagrindiniai uždaviniai: atkurti Lietu
vos nepriklausomybę ir atgaivinti Šau
lių Sąjungą Nepriklausomoje Lietu
voje.

Atkūrus LŠS Tremtyje, greitai ėmė 
steigtis būriai, kuopos Toronte, De
troite, Čikagoje, Niujorke, Bostone... 
1964 metais Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kapitonas (dabar dimisi
jos pik. Itn.) Osvaldas Žadvydas, su
būręs iniciatyvinę grupę (G. Žadvy- 
dienė, G. Grikavičienė, J. Grikavičius, 
J. Bričkus), įkūrė šaulių padalinį Los 
Angeles. Po metų buvo pasirinktas 
J. Daumanto šaulių kuopos vardas. 
1968 metais buvo iškilmingai pašven-
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tinta J. Daumanto šaulių kuopos 
vėliava. Apeigas atliko parapijos 
klebonas prelatas Jonas Kučingis 
(sulaukęs 100 metų, mirė 2009 m. 
sausio 6 d.). Vėliavos krikšto tėvais 
buvo šauliai M. Banionienė ir teisinin
kas S. Paltus. Vėliavą Šaulių kuopai 
iškilmingai įteikė tuometinis oku
puotos Lietuvos garbės generalinis 
konsulas Los Angeles dr. Jonas Julius 
Bielskis. Per eilę kuopos gyvavimo 
metų jai vadovavo dim. pik. Itn. 
Osvaldas Žadvydas, j. Itn. Juozas 
Ruokis, Juozas Pažėra. Ilgus metus 
kuopai vadovavo 2005-ais metais miręs 
Kazys Karuža. Tai buvo talentingas 
organizatorius. Jam vadovaujant,tarsi 
stebuklingai lazdelei mostelėjus, atsi
rasdavo šaulių kuopos renginiai, 
rikiuotės. Su uniformuotais šauliais jis 
dalyvavo Los Angeles miesto rengi
niuose: Pavergtųjų Tautų Savaitėse, 
prie Los Angeles Rotušės kėlė trispalvę 
Vasario 16-ąją.

J. Daumanto šaulių kuopa nuo pat 
įsikūrimo dienos įsijungė į Lietuvos 
išlaisvinimo darbą. Dar 1961 metais 
Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūrio iniciatyva buvo kilęs sąjūdis, 
siekiąs Baltijos valstybių pavergimo 
klausimą iškelti Jungtinėse Tautose. Iš 
lietuvių, latvių ir estų bendruomenių 
atstovų buvo sudarytas Komitetas 
rezoliucijoms JAV Kongresui teikti. 
Komitetui per visą jo egzistavimo 
laikotarpį vadovavo gabus politikas ir 
organizatorius Leonardas Valiukas. 
Šauliai rėmė ir aktyviai dalyvavo šioje 
veikloje. Šaulys Itn. Stasys Paltus, 
ypatingai gerai mokėjęs paruošti 

teisinius dokumentus, ruošė Kon
gresui rezoliucijas. Daugelis šaulių 
rašė laiškus JAV Prezidentui, sena
toriams, kongresmenams. 1965 metais 
pasiūlytų rezoliucijų skaičius Kon
gresui artėjo prie šimto. Kaip šios 
veiklos rezultatas, buvo pasiekta, kad 
1965 metais JAV Kongreso Atstovų 
Rūmuose ir 1966 metais Senate buvo 
priimta Rezoliucija 416. Joje sakoma, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausybė iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonių 
prievarta atėmė apsisprendimo teises, 
kad „deportacijomis irperkilnojimais 
siekia pakeisti etninį Baltijos valstybių 
gyventojų charakterį.“ Rezoliucija ra
gina JAV Prezidentą Jungtinėse Tau
tose ir tarptautiniuose forumuose at
kreipti pasaulio dėmesį į apsispren
dimo teisių Baltijos valstybių gyven
tojams grąžinimą.

J. Daumanto šaulių kuopos veikloje 
dalyvavo tokie garbingi lietuvių tautos 
atstovai, kaip divizijos generolas 
Stasys Raštikis, brigados generolas 
Jonas Černius, okupuotos Lietuvos 
garbės generalinis konsulas Los Ange
les dr. Jonas Julius Bielskis. Aktyvūs 
kuopos dalyviai buvo rašytojai Grigas 
Valančius, Jurgis Gliaudą, žurnalo 
„Pensininkas“ steigėjas ir ilgametis 
leidėjas, 1976-1987 LŠST pirmininkas 
Karolis Milkovaitis, publicistas Algir
das Gustaitis, operos solistė Vincė 
Jonuškaitė-Zaunienė, visuomenės vei
kėjai Vladas Pažiūra, Ona Razutienė, 
Vytautas Vidugiris, karininkai pik. Jonas 
Andrašūnas, pik. Itn. Bronius Basiulis. 
pik. Tomas Sereika, mjr. Petras Sta- 
revičius ir kiti.
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1973 m. per Lietuvos kariuomenės 55-erių metu minėjimą Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje šauliai, iš kairės: kūrėjas-savanoris Myk. Barauskas. Br. Šimkienė, 
vicepirm. VL Giiys (2006-2008 m. kuopos vadas), div. gen. St. Raštikis, kuopos pirmi
ninkas K. Karuža

Namas, kuriame gyveno gen. St. Raštikis. Los Angeles, Kalifornija.
Irenos Arienės nuotrauka
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Kuopos renginiuose jų dalyvius 

džiugino ilgametis Lietuvos Respu
blikos garbės generalinis konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanauskas, solis
tė Janina Budriūnaitė-Čekanauskienė. 
poetas Bernardas Brazdžionis, rašy
toja Alė Rūta, poetas Pranas Visvy das, 
gražiomis invokacijomis kuopos kape
lionas Stanislovas Anužis.

J. Daumanto šaulių kuopa daugelį 
metų bendradarbiavo su LDK Birutės 
draugijos (ilgametė pirmininkė A. Pa- 
žiūrienė). bei jau nutraukusiu veiklą 
Lietuvos karių veteranų sąjungos 
„Ramovė” Los Angeles skyriais. Apie 
J. Daumanto šaulių kuopą daug rašė 
spaudoje Ignas Medžiukas.

Prasidėjus Atgimimui Lietuvoje. 
J. Daumanto šaulių kuopos šauliai su
sirūpino. kaip padėti atsikuriančiai 
Šaulių Sąjungai Lietuvoje. Ilgametis 
kuopos vadas Kazys Karuža nuvyko 
į Lietuvą ir pirmasis iš užsienio šaulių 
užmezgė ryšį su Lietuvos šauliais. Jis 
nemažai padėjo, atsikuriant Vilkaviškio 
šauliams.

Lietuvos Šaulių Sąjunga buvo 
atkurta 1989 metais. 1990-ųjų metų 
vasario 15-tą dieną įvyko LŠS Atku
riamoj i Konferencija. Pažymėtina, kad 
naujieji šauliai aktyviai jungėsi į kovą 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės. 
Saugodami Lietuvai strategiškai svar
bius objektus ir Lietuvos sienas žuvo 
šauliai J. Šimulionis. D. Gerbutavičius 
ir G. Žagunis.

1998 metais pradėtas LŠS per
tvarkymas, kurio tikslas Sąjungą in
tegruoti į Lietuvos gynybinę sistemą. 

Kaip ir 1919-1940 metais, nuo 1990 
metų vėl leidžiamas šaulių žurnalas 
„Trimitas“. Dabar Lietuvoje veikianti 
Lietuvos Šaulių Sąjunga yra savano
riška. pilietinės savigynos savaveik
smė visuomenės organizacija. Ji sti
prina valstybės gynybinę galią, vykdo 
karinę valstybės gynimo propagandą 
visuomenėje. LŠS teikia pagalbą šalies 
policijai bei civilinės saugos ir gelbė
jimo organizacijoms.

Los Angeles J. Daumanto šaulių 
kuopa Lietuvos Nepriklausomybę ir 
Lietuvos Šaulių Sąjungos atkūrimą 
sutiko apsilpusi ir neveikli. Buvo sti
priai sumažėjęs narių skaičius, su- 
menkėję renginiai. Tačiau veiklusis 
Kazys Karuža, 1993 metais vėl tapęs 
kuopos vadu, bando J. Daumanto 
šaulių kuopą gaivinti. Į kuopą priimami 
nauji nariai, gausinamas renginių skai
čius. keliamos vėliavos Šv. Kazimiero 
parapijos kieme. Tačiau dirbtinas kuo
pos gaivinimas nepasitvirtino. Į kuopą 
pateko atsitiktinių, o gal net specialiai 
nukreiptų žmonių, svetimų šauliškoms 
idėjoms ir veiklai. Tie žmonės trikdė 
kuopos rimtį ir ardė kuopos egzista
vimo pagrindus. Nežiūrint į tai. vado 
Kazio Karužos entuziazmo dėka, susi
darė veiklus kuopos branduolys. Kaip 
šios veiklos išdava. J. Daumanto šau
lių kuopa buvo įamžinta vado K. Ka
ružos ir kuopos sekretorės I. Arienės 
pastangomis 2006 metais išleista 
knyga „Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopos istorija. 1964 - 2004”. 
Knygos sudarytojai 1. Arienė ir S. Ig
natavičius.

92 Į LAISVĘ • liepa—gruodis/2008

94



■ Praeitis ir dabartis

Šaulys, ilgametis kuopos valdybos narys, 
vėliavininkas Juozas Narkevičius

Šaulė, kuopos moterų vadovė 1983-1985 m. 

ir 1989-1991 m. Emilija Mikalonienė

Šaulių padalinių, nutraukusių veiklų, vėliavų ekspozicija Šaulių Sąjungos visuome
niniame muziejuje Kaune.
Vidmanto Zavadskio nuotrauka
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Praeitis ir dabartis

Los Angein Juozo Daumanto šauliu kuopos vėliava. Ją laiko ilgametis kuopos 
iždininkas Mindaugas Banionis.
Irenos A neneš nuotrauka

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomy
bę ir Lietuvos Šaulių Sąjungą, šaulių 
daliniai išeivijoje, atlikę pagrindinius 
uždavinius, palaipsniui nutraukia savo 
veiklą. Šaulių Sąjungos visuomeninia
me muziejuje Kaune saugomos ir gra
žiai eksponuojamos šių. jau baigusių 
savo veiklą. LŠST kuopų vėliavos:

- Aušros šaulių kuopos (Florida. JAV).
- Baltijos jūrų šaulių kuopos (To

rontas. Ontario. Kanada).
- Maironio šaulių kuopos (Sud

bury. Kanada).
- P. Lukšio šaulių kuopos (Nia

garos pusiasalis. Kanada).
- D.L.K. Algirdo šaulių kuopos 

(Hamiltonas. Kanada).
- Romo Kalantos kuopos (St. Pe

tersburg. Florida. JAV).

- Pirmojo Nepriklausomos Lietu
vos kareivio St. Butkaus Detroito 
šaulių kuopos (Detroitas, JAV).

Los Angeles J. Daumanto šaulių 
kuopa taip pat nutraukia veiklą. Gar
bingai atlikusi savo istorinę misiją, 
suvaidinusi nemenką vaidmenį užsie
nyje gyvenančių lietuvių kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, ji visiems 
laikams išliks lietuvių tautos išeivijos 
istorijoje.

Kuopos vėliava, kaip prisakė 
garbingi pirmtakai, išsaugota. Ji bus 
nuvežta į Lietuvą, kaip tautos relikvija 
ateities kartų auklėjimui. Vėliavos 
šūkis NEPRIKLAUSOMAI LIETU
VAI - veda mus ilgesio ir meilės 
TĖVYNEI LIETUVAI takais...
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Atmintis__________

2009-ieji - išskirtiniai 
metai Lietuvai jos istorinės 

praeities datų jubiliejais
2008 metais Lietuvoje buvo iškilmingai minimi svarbūs mūsų valstybei ir 

tautai praeities įvykių jubiliejai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, 
pirmojo Ministerių Kabineto sudarymo ir Lietuvos kariuomenės įkūrimo 90- 
mečiai, Didžiosios tremties į Sibirą 60-metis, Lietuvos Sąjūdžio 20-metis.

2009 metai - taip pat išskirtiniai Lietuvos istorinės praeities datų 
jubiliejais. Prieš 1000 metų pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas 
rašytiniuose šaltiniuose (Kvedlinburgo analuose).

Vasario mėnesį minėsime Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos 60- 
metį.

Balandžio mėn. sukaks 215 metų nuo lietuvių ir lenkų sukilimo prieš 
carinės Rusijos valdžią (1794 m. Krokuvoje sukilo generolo T. Kosciuškos 
pulkai, o pik. Jokūbo Jasinskio vadovaujami sukilėliai išlaisvino Vilnių).

Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. pabaigoje prisiminsime ir liūdnai pagarsėjusių 
Ribbentropo-Molotovo sutarčių bei slaptųjų susitarimų 70-metį.

Be išskirtinių istorinės praeities datų neturime užmiršti ir Lietuvai nusipelniusių 
asmenų jubiliejų. Kovo mėnesį sukaks 100 metų nuo žymaus Lietuvos partizaninio 
judėjimo vadovo gen. Jono Žemaičio-Vytauto gimimo. Ta proga kovo mėn. šiam 
iškiliam rezistentui Kauno Karo muziejaus sodelyje bus atidengtas paminklas. 
Tikimės, kad įvairiu lygiu vienaip ar kitaip bus paminėtos ir kitų iškilių partizanų 
vadų gimimo datos - Antano Liesio-Geraldo, Antano Yliaus, Jurgio Krikščiūno- 
Rimvydo 90-mečiai, Sergijaus Staniškio-Lito - H0-metis.

Nuo mūsų pačių priklauso kiek mumyse gyva istorinė atmintis ir pagarba 
savo istorinei praeičiai bei istoriją kūrusiems ir dėl Tėvynės kovojusiems visų 
laikų Lietuvos didvyriams. Prisiminkime savo istoriją ir mūsų didvyrius su 
derama pagarba ir pasididžiavimu. „ Tegul bus pašlovinti nenusilenkią prieš 
netiesą“ (Vyskupas Mečislovas Reinys).

Ta proga, skelbiame keletą unikalių nuotraukų ir dokumentų faksimilių iš 
Lietuvos gyventojų genocido muziejuje esančios medžiagos, susijusios su 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracija.

Redaktorius
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Atmintis

9
r rrrvvos Rr.v*jru mos

ĮSTATYMAS

DEL UETIAOS LAISVES KOSOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1M9 M. VASARIO M D. 
DFKIARACUOS

i*?h» wm.>i24 Nt vui-iuei 
Vilią ai

Uum RcapJrUu* Sau.*.

kad a*> )MC ra. bcteao 15 d Lenu patyri SSRS. Vcticdįm < U SSRS 

<<t(xaSįu.

kad 19*>- 19MJ mctaai Uotuvnjc jv5n.™i» fcmnmi* v>*n pm piMinknM SSRS u 

Vilkir tifoė oktipacajuuu.

kad IWI tn. bfetclki ti-JS d. ji«kl»iuu> li«Ma uikilhi* ir L*k-jw«o» 

L-.-nr-ci Vynaur,-se« IMI r» Nrtel* 11 d audaakunaa d-»«fcr t»*o» valu atkast. 

rapnklaaMvay vniuafa.

kad Vcticcjca c-kapacui neleido mirti laUmį-ū I itmw» VytitNyM. 

i-dil la-Hteamavn 1 jrtuvra paaprkmumbo tau UAl*rK|* orpUMC^vt.

kad W44.NM metai* 1 ieluvnje kilo ir mito vauoloa utgMUiiuua fiakiiwta* 

|xa.i|>nri<iumu» >oviv*tinci ukvpidju • UctUVM val»t)f ta largjtia,

kad I latino* tUaininno tao pat metu Muku Latluma Katęubiftjai dipluraatinc 

tarauta. Vyrtautuait Lktovot .Uaimcairao kuiittt* ir k>a* faumu 'tr^uuactya

pafaiManu*. kad afa| pnkkrao j ■rpaikiU.' pumpneAajtau rtnddan, ktotot 

t*v LrUrrv* alaUTKuw. stadia a tat Atla-nn efcaTįc* tuimaiirin ir J«»ir«is»c 

l'ainiiki pripaljiuiou >avrrcc» teuc. gnkfj *anu)a-it pdct Mrų Antmjr pmalimi? 

(umagruNwiu;

berdadaau 1949 ta. uaario 16 d Uatuar* lainan Knvmi Sajndtio Tuytut 

doklarad;.-* reikUnę 1 retumą wlahtxn lęMnuaiau

print ii tturyna.
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Atmintis

1 MruipMiiv T4il)in paskirti*

& ištaroms nusaro LIcnn'OJ Laisves Kr» S®Dciio Tarybos 154> ra vasario 

1b d. deklaracijos statusą Lietuvos KtopuLkLos toieu snccasujc.

Is1rnrtpsnls. Lietuvos Latssts Kasos Sąjodrto taryba

1. Lietuvai l«»Wk* K«w* Sąjūdi* įunfre korines fonnnntes b« vwwmettir.es 

įtupės, buw vudoT«j:«ina» sicamijj* »adcv>bės ir pohlrncmis bei tarinėmis 

piiemonėmisvykdė pwIirtdinim-iirliiwup ui Lie tuvos SlaisvfatmiĮ

2. Lietimo* laitsis Knvtu SąjūdSn Taryba, primisnw IMS m. vakario 16 d. 

Juktna-yą (prukdurau kurtu s j oriuinslo UksinuJc}. būro nuteikusia politinė ir latrinė 

struktkra, vadovaujanti Ala; kovai. vie u linelį ici*im «kt>iu okifonkN tari inrb 

icrironjcjc

3 atnsifwnls, Lietuve* laisves Kinas S*>idj«n Tnryhos d<kl«rori>i

IQW m wi«r» 16 <1. Lietuvos LAltt.ts K<wos SąJCktfio laryhos <Jeld*nwi|» ym 

IJ: t uw* valstybės teisė* aktas.

4 straipsni*. BalglaniiMlM nrunstslm

Uvluvm Ltisws Keros S^iCOMo Tuytas IW t. mario 16 d. deklaracija m 

onąinsln faksimile ir ja |»sir*<iuuiĮ;«| sąraiu ijiudvetaniua) yru(u> ;>tu»*nio ncalalcriairė 

priedus.

Viidmiuul»t>uHit Linu-t» A'r.mriteicįf«r ?f .waipnUc> aunįki Mlml.

ij Lte'uvas Kopti Maru ,wi«in» juartsuy.

LIETUVOS RfcSI 
SEIMO PIRMINI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. DEKLARACIJOS 
(žin., 1999, nr. 11-241) 1999 m. sausio 12 d. nr. VIII-1021
Lietuvos Respublikos Seimo archyvas. Originalas, mašinraštis.
Dokumentą pasirašė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis.
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Atmintis

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. DEKLARACIJA 
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-l, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, L 227. Originalas, 
mašinraštis.
Dokumentą pasirašė Jonas Žemaitis-Vytautas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas 
Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis- 
Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras Bartkus-Žadgaila.
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Atmintis

Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. 
Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.
Skelbta: Laisvės kovos 1944-1953 metais: dokumentų rinkinys, sud. D. Kuodytė, 
A. Kašėta, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Pasaulio lietuvių 
bendruomenė, 1996p. 311-313
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Atmintis

Pietų Lietuvos partizanų srities atstovų, keliaujančių į partizanų vadų suvažiavimų, 
susitikimas su Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanais Jurbarko-Girdžių 
apylinkėse
1949 m. vasario 4 d.
Pirmoje eilėje iŠ kairės Į dešinę: neatpažintas partizanas, Jonas Petrauskas-Šarinas, 
Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas 

Jankauskas-Demonas, Adolfas Kvedys-Girėnas. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Alfonsas 
Kvedys-Jaunutis, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas 
Urbantas Dailidė-Tauras, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, Juozas 
Palubeckis-Simas, neatpažintas partizanas.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus
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Atmintis

Jonas Žemaitis-Vytautas. 1928 m.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus

Jonas Žemaitis gimė 1909-03-15 Palangoje. 1929 m. baigė Kauno karo 
mokyklą, studijavo Prancūzijos artilerijos mokykloje. Vadovavo Lietuvos 
kariuomenės 1-ojo, vėliau - 4-ojo artilerijos pulko mokomajai baterijai. Nuo 1945 m. 
buvo Lietuvos partizanų Žebenkšties rinktinės štabo viršininku, nuo 1947-05- 
20 - Jungtinės Kęstučio apygardos vadu, nuo 1948-05-05 - Vakarų Lietuvos 
(Jūros) partizanų srities vadu. 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime 
buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininku, kartu laikinai einant 
Gynybos pajėgų vado pareigas. Suvažiavime svarstyto LLKS statuto autorius. 
LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. LLKS Tarybos 1949-02-16 
aktu jam buvo suteiktas partizanų generolo laipsnis. 1953-05-30 buvo suimtas 
Jurbarko r. Šimkaičių miške, išdavus partizanų bunkerį. Nuteistas sušaudyti, 
sušaudytas 1954-11-26 Maskvoje.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1997-02-14 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-01-26 - dimisijos brigados 
generolo laipsnis.
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Atmintis

Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Be datos. 
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus

Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. Nju Britene (JAV). Nuo 1945— 
04-25 - partizanų Merkinės bataliono vadas, nuo 1945-09 iki 1948-01 ir nuo 
1950—01 iki 1951-10-Merkio rinktinės vadas, nuo 1947-09-25 iki 1949—05—19 — 
Dainavos apygardos vadas, nuo 1948-10-10 iki 1950-01-19 ėjo Pietų Lietuvos 
partizanų srities vado pareigas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų 
suvažiavime, buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu, paskirtas LLKS 
Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. LLKS Tarybos 1949-02-16 
Deklaracijos signataras. Nuo 1949-07-15 - LLKS gynybos pajėgų vadas. 
Partizanų pulkininkas. Suimtas 1956-10-12 Kaune, nuteistas mirties bausme ir 
sušaudytas 1957-11-29 Vilniuje.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1999-02-01 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-01-26 - dimisijos brigados 
generolo laipsnis.
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Atmintis

Aleksandras Grybinas-Faustas. Be datos.
Iš kairės į dešinį: Tauro apygardos vado adjutantas Pranas Runas- 
Daugirdas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas. 
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

Aleksandras Grybinas gimė 1920 m. Šakių aps. Lukšių k. Nuo 1945 m. - Tauro 
apygardos Žalgirio rinktinės partizanas, nuo 1946-06-12 iki 1946-10-24 - Žalgirio 
rinktinės adjutantas, nuo 1947-05-12 - rinktinės štabo Žvalgybos, vėliau - 
Spaudos-informacijos skyriaus viršininkas, nuo 1948-05-05 - rinktinės štabo 
viršininkas, nuo 1948-10-08 - Tauro apygardos vadas. Dalyvavo 1949 m. vasario 
mėn. partizanų vadų suvažiavime. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos 
signataras. Žuvo 1949-09-28 Šakių aps. Jankų vis. Šunkarių miške.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-05-19 - pulkininko laipsnis.
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■ Atmintis

Bronius Liesis-Naktis. 1946 m.
Iš kairės: neatpažintas partizanas, Bronius Liesis-Naktis, Antanas Liesis-Tonis 
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

Bronius Liesis gimė 1922 m. Ramygaloje. Nuo 1945 m. Kęstučio apygardos 
partizanas, vėliau - Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas. Dalyvavo 1949 m. 
vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo išrinktas LLKS Tarybos 
Prezidiumo nariu. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Žuvo 
kautynėse 1949-08-13 Radviliškio aps. Užpelkių miške.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1998-01-15 jam suteiktas majoro 
laipsnis.

104 Į LAISVĘ • liepa-gruodis /2008

106



Atmintis

Juozas Šibaila-Merainis. Be datos.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus

Juozas Šibaila gimė 1905 m. kovo 18 d. Alytaus aps. Vadėnų k. Nuo 1944 m. 
buvo Didžiosios Kovos apygardos partizanas, „B“ rinktinės štabo viršininkas, 
nuo 1948 m. vasario mėn. - Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo 
pareigūnas, nuo 1948-11 - laikinai ėjo BDPS Visuomeninės dalies viršininko 
pareigas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo 
išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu, LLKS Visuomeninės dalies viršininku, 
paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. Suvažiavime 
svarstytos LLKS politinės programos autorius, LLKS Tarybos 1949-02-16 
Deklaracijos signataras. Nuo 1949-02-25 - LLKS leidinio „Prie rymančio 
Rūpintojėlio“ redaktorius, nuo 1950-05 - LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko 
padėjėjas. Partizanų pulkininkas. Žuvo 1953-02-11 Panevėžio aps. Ramygalos vis. 
Dovydų miške.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1998-05-13 jam suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis.
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■ Atmintis

Leonardas Grigonis-Vipalis. Be datos. 
Nuotrauka iŠ Genocido auku muziejaus.

Leonardas Grigonis gimė 1908 m. Rokiškio aps. Pužonių k. Nuo 1944 m. buvo 
Vytauto Didžiojo-Atžalyno rinktinės partizanas, štabo viršininkas, vėliau - 
Prisikėlimo apygardos vadas. Jo bunkeryje. įrengtame Šiaulių aps. Minaičių k. 
po Stasio Mikniaus klėtimi. 1949 m. vasario mėn. įvyko partizanų vadų 
suvažiavimas. Dalyvavo suvažiavime, prisidėjo rengiant LLKS politinę deklaraciją 
ir statutą, buvo išrinktas LLKS Tary bos Prezidiumo nariu. LLKS Visuomeninės 
dalies viršininku, paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. 
LLKS Tary bos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. LLKS Tary bos Prezidiumo 
pirmininko 1950-05-30 aktu jam suteiktas partizanų pulkininko leitenanto laipsnis. 
Žuvo 1950-07-22 Raseinių aps. Ariogalos vis. Daugėliškio miške.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-05-19 - pulkininko laipsnis.
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Atmintis

Petras Bartkus-Žadgaila. Be datos.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus

Petras Bartkus gimė 1921 m. Raseinių aps. Pakapumio km. Nuo 1944 m. 
Kęstučio apygardos partizanas, štabo Organizacinio skyriaus viršininkas, nuo 
1947-11 iki 1949-02 - Prisikėlimo apygardos vadas. Dalyvavo 1949 m. 
vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo paskirtas LLKS Tarybos 
Prezidiumo sekretoriumi. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Žuvo 
kautynėse 1949-08-13 Radviliškio aps. Užpelkių miške.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1997-11-20 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-05-19 - pulkininko laipsnis.
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Atmintis

Vytautas Gužas-Kardas. 1948 m.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus

Iš kairės į dešinę: Antanas Liesis-Tonis. LLKS Prezidiumo pirmininkas Jonas 
Žemaitis-Vytautas, Jonas Nuobaras-Mikas, Lyras, Vakarų Lietuvos partizanų 
srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, neatpažintas partizanas.

Vytautas Gužas gimė 1920 m. Rokiškio aps. Sičiūnų k. Buvo Kęstučio 
apygardos partizanas, nuo 1948-05-05 - Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities 
štabo viršininkas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, 
buvo išrinktas LLKS Tarybos nariu. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos 
signataras. Žuvo 1949-06-14 Jurbarko aps. Eržvilko vis. Smaidrių k.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-11-18 dekretu jam suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1998-05-13 jam suteiktas kapitono 
laipsnis.
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Rezistencijos ąžuolas
Povilui Šilui —100 metų

Vytautas Šilas

Povilas Šilas, 1988 m.

Šiais metais sukako 100 metų, kai 
1908 m. spalio 25 d. gimė Povilas 
Šilas - teisininkas, ateitininkas, LAF 
(Lietuvos aktyvistų frontas) akty
vistas, vėliau ateitininkų LF (Lietuvių 
frontas) veikėjas, 1941 m. Birželio 
sukilimo dalyvis, vienas iš mažojo 
VLIK’o (Vyriausiojo Lietuvos išlai
svinimo komiteto) vadovų ir Krik
ščionių demokratų partijos atkūrėjų 
Lietuvoje.

Povilas Šilas gimė Lukonių kaime 
(netoli Subačiaus miestelio) ūkininkų 
Šilų, karališkųjų valstiečių palikuonio 
Jurgio Šilo ir Barboros Gaižiūnaitės iš 
netolimo Klickų kaimo, šeimoje. Baigęs 
Subačiaus pradinės mokyklos tris 
skyrius, P. Šilas perėjo į Kupiškio 
progimnaziją. Po to, 1925 m. tęsė 
mokslus Panevėžio gimnazijos penk
toje klasėje. Čia aktyviai dalyvavo 
moksleivių ateitininkų veikloje. Jau 
besimokydamas 7-oje ar 8-oje klasėse 
ėmė galvoti apie teisininko profesiją.

1930-ais, Vytauto Didžiojo, metais, 
P. Šilas įstojo į Kauno universiteto 
Teisės fakultetą. Ten aktyviai 
dalyvavo Vilniui vaduoti sąjungos 
universiteto būrelyje, veikė studentų 
ateitininkų „Kęstučio“ korporacijoje. 
Atostogų metu dirbo su katalikiškuoju 
kaimo jaunimu. Už vieną 1931 m. 
Subačiaus pavasarininkams pasakytą 
kalbą Panevėžio komendanto buvo 
nubaustas vienu mėnesiu kalėjimo 
(atsėdėjo Panevėžio kalėjimo vienu
tėje). Diplominį darbą „Autonominio 
Klaipėdos krašto gubernatoriaus insti
tucija“ P. Šilas parašė vadovaujamas 
garsaus teisininko prof. M. Riomerio. 
Darbas buvo įvertintas labai gerai.
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1935 m. gavęs teisininko diplomą 

P.Šilas buvo paskirtas Šiaulių 
apygardos kriminalinės policijos ve
dėju, vėliau - kriminalinės policijos 
viršininko padėjėju. Kartu ėjo val
stybinio kaltintojo pareigas krimi
nalinėse bylose. Darbas sekėsi. Per 
1936 m. Šv. Velykas P.Šilas vedė 
kaunietę Emiliją Miklaševičiūtę. 1941 m. 
pradžioje P. Šilas, pasitraukęs iš 
teisininko darbo, su šeima persikėlė į 
Kauną. Pavasarį, patarus LAF pirmi
ninko K. Škirpos įgaliotiniui L. Prapuo
leniui, jis pasitraukė į Kazlų Rūdos girią. 
Vėliau, slapta grįžęs į Kauną, iš 
L. Prapuolenio sužinojo, kad birželio 
22 d. turi prasidėti karas su Sovietų 
Sąjunga. 1941 m. birželio 23 d. prisistatė 
į LAF štabą (vykdė jo užduotį), o kitą 
dieną buvo paskirtas Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės teisingumo 
ministro Mečislovo Mackevičiaus 
pavaduotoju ir ėmėsi atkurti Lietuvos 
prokuratūrą bei tardymo aparatą. Deja, 
birželio 29 d. jau užgrobęs visą Lietuvą, 
vokiečių Vermachtas Lietuvos vyriau
sybę ignoravo, o įsteigtoji Lietuvoje 
vokiečių karinė administracija rugpjūčio 
5 d. šią Vyriausybę paleido... P. Šilas 
įsidarbino Kauno apygardos teismo 
prokuratūroje.

Naciams uždarius legaliai veikusį 
LAF. įsikūrė pogrindinis LF, tarp kurio 
steigėjų buvo ir P.Šilas (svarbiausias 
tikslas - atkurti Lietuvos valstybin
gumą). Vokiečiams traukiantis, 1943 m. 
lapkričio 25 d. buvo įsteigtas VLIK’as, 
į kurį įėjo LF, kitų organizacijų bei 
Lietuvos partijų atstovai. Raudonajai 
armijai artėjant prie Lietuvos, gestapas 

ėmėsi areštuoti VLIK’o vadovus. 
Pirmininkas Steponas Kairys perbėgo 
į Švediją. Jo pavaduotojas prof. dr. 
Adolfas Damušis, suspėjęs savo 
VLIK’o pirmininko pavaduotojo pa
reigas perduoti P. Šilui, jau kitą dieną 
buvo gestapo suimtas. Kaune likę 
VLIK’o vadovai kelis kartus rinkosi 
P. Šilo bute Kaune, Žemaičių g. Nr. 82 
(namas išlikęs). Posėdžiams vadovavo 
Kipras Bielinis (knygnešio J. Bielinio 
sūnus).

1945 m. sausio 9 d., tęsiantį po
grindžio veiklą, P. Šilą jo bute areštavo 
NKGB pareigūnai. 1946 m. vasario 9 d. 
sovietinis karo tribunolas Vilniuje 
nuteisė Povilą Šilą 10 metų darbo 
pataisų lageryje su 5-erių metų 
pilietinių teisių apribojimo bausme 
(tremtimi) „už antisovietinę veiklą 
Lietuvių fronte ir VLIK’e“.

Minėtą bausmę P. Šilas atliko 
Komijos-Pečioros, Vorkutos ir Intos 
lageriuose bei Kauno, Vilniaus, 
Maskvos ir Leningrado kalėjimuose. 
Bausmę atlikęs, P.Šilas buvo paliktas 
Komijoje amžinai tremčiai. Tačiau, 
prasidėjus masiniam represuotų 
lietuvių grįžimui iš tremties vietų, 
1956 m. birželio 16 d. KGB generalinio 
prokuroro išleistu įsaku iš tremties 
buvo paleistas ir P. Šilas. Neilgai tru
kus, tarpininkaujant Nelei Vosyliūtei- 
Dauguvietienei jis gavo leidimą grįžti 
pas savo šeimą į Vilnių, o kaimynų 
Nutautų padedamas, darbą Šlifavimo 
staklių gamyklos ūkio skyriuje.

P. Šilui savo gyvenime teko sutikti 
daug įdomių žmonių. Po tremties jis 
artimai bendravo su kardinolu
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Vincentu Sladkevičiumi, jėzuitu kunigu 
Antanu Saulaičių, monsinjoru Kazi
mieru Vasiliausku, tremties broliais 
monsinjoru Alfonsu Svarinsku ir 
jėzuitu kunigu Jonu Boruta, buvusiu 
„Naujosios Romuvos" redaktoriumi 
Juozu Keliuočiu, Sausio 13-osios bro
lijos pirmininke Jadvyga Bieliauskiene, 
ypač artimai - su LF Marijampolės 
apygardos vadovu, pasipriešinimo 
sąjūdžio vadovu inžinieriumi Vincu 
Selioku. kęstutaičiu Vincu Keturakių ir 
vertėju Dominyku Urbu. Sovietiniais 
metais P.Šilas susirašinėjo su kardinolo 
Audriaus Bačkio tėvu. Lietuvos 
diplomatu dr. Stasiu Bačkiu. rezistentu 
dr. Adolfu Damušiu. ateitininku 
mechanikos inžinieriumi Jurgiu Mikaila, 
žymiu lietuvių filosofu dr. Juozu 
Girniumi.

1992 m. birželio 25 d. dar gyvus 
šešis Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės narius (ir 1941 m. birželio 23 d. 
sukilimo dalyvius), tarp jų A. Damušį 
ir P. Šilą Vyriausybės rūmų Baltojoje 
salėje priėmė Vyriausybės sekretorius 
K. Čilinskas ir pasveikino juos Lietu
vos Respublikos ministro pirmininko 
G. Vagnoriaus vardu.

Š. m. rugsėjo 3 d. suėjo 15 metų, kai 
1993 m. rugsėjo 3 d., popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito išvakarėse. Povilas 
Šilas mirė, o rugsėjo 6 d. buvo palai
dotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Tarp atsisveikinančių buvo seni 
Kauno universiteto „Kęstučio" korpo
racijos nariai, politikas S. Bačkis su 
žmona. Sausio 13-osios aukų draugijos 
pirmininkė J. Bieliauskienė, paskuti

nysis VLIK'o pirmininkas dr. K. Bobe
lis. Iš Lukonių kaimo atvyko sesuo 
Pranė. Lietuvos Trispalvę prie amži
nojo poilsio vietos ant P. Šilo karsto 
užtiesė rezistentas Viktoras Petkus. 
Kalbas sakė p. J. Bieliauskienė ir 
..Kęstučio“ korporantas gydytojas 
Vincentas Rastenis. Tų pačių metų 
spalio 30 d. iš gyvenimo išėjo ir greta 
vyro buvo palaidota P. Šilo žmona 
Emilija Šilienė...

Savo gyvenimą, kalėjimus ir 
lagerius P. Šilas aprašė 1967 m. 
pradėtuose „Atsiminimuose", kurie per 
1985 m. sausio 15 d. KGB pareigūnų 
kratą buvo konfiskuoti ir pridėti prie 
P. Šilui rengiamos naujos antitarybinės 
veiklos bylos. 1990 m. gegužės 26 d. 
LR Aukščiausiasis Teismas išdavė 
pažymėjimą, kad P. Šilas buvo ne
teisėtai represuotas, o KGB „Atsi
minimus“ su kitais kratoje paimtais 
daiktais grąžino. „Atsiminimus“ 
1994 m. išleido „Katalikų pasaulio“ 
leidykla autoriaus pasirinktu, „Mano 
kryžiaus kelių odisėjos“, vardu.

Be atsiminimų. P. Šilas dar yra 
parašęs monografiją „Pasaulio Švie
sa - Lumen Gentium ir Lietuvių Tau
ta" - apie tikėjimą ir tautos formavi
mąsi (399 psl. rankraštis), bei apmą
stymus „Mano testamentas" - apie 
Dievo vietą žmogaus gyvenime (rank
raštis). 1970 m. iš lenkų kalbos išvertė 
gana objektyvią J. Ochmanskio „Lietu
vos istoriją" ir išspausdinęs 5-iais 
egzemlioriais „paleido“ po Lietuvą. 
Panašiai pasielgė ir su Lenkijoje 
išleista monografija apie Jogailą.
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Gyvenimo verpetuose
Augustinas Švenčionis

Jaučiu kaip mano dienos nesu
laikomai vis tolsta į praeitį kartu 
nusinešdamos patirtus įspūdžius, at
liktus darbus, išsakytas ir neišsakytas 
mintis. Todėl pravartu kartais sugrįžti 
į prabėgusias dienas ir prisiminti 
gyvenime sutiktus žmones, jaunystės 
draugus, bendraminčius bei bendra
žygius. Gimiau ir augau patriotiškai 
nusiteikusioje religingoje šeimoje 
Ilgakiemių km. Kaišiadorių raj. Tėvai 
turėjo 28 ha vidutinio derlingumo 

gražiais pušynėliais apaugusį žemės 
plotelį. Augome du broliai ir dvi 
sesutės. Sovietams okupavus mūsų 
kraštą, netrukus mus pradėjo per
sekioti. Todėl, pakoregavęs doku
mentus, iš Kaišiadorių gimnazijos iš
važiavau mokytis į Kauno IV berniukų 
gimnaziją. Vyresniųjų klasių mok
sleiviai buvome liudininkai tragiškos 
gimtojo krašto istorijos, kuri prasidėjo 
1940 m. birželyje. Atmintyje gyvas 
bolševikinės Rusijos ir hitlerinės 
Vokietijos vykdytas genocidas prieš 
taikią lietuvių tautą. Mes, to laikotarpio 
jaunuoliai, negalėjome likti nuošalyje 
ir netgi tėvams nežinant su jaunatviška 
energija ir entuziazmu įsijungėme į 
kovą už Lietuvos laisvę. Nors buvome 
dar labai jauni, tačiau viskam pasiryžę, 
o švenčiausiu idealu mums tapo laisva 
Nepriklausoma Lietuva. Besimokant 
Kauno IV gimnazijoje, įkūrėme po
grindinę organizaciją „Viltininkai“. 
Netrukus užmezgėme ryšius su 
Didžiosios Kovos apygardos (DKA) 
partizanais, kurių štabas buvo įsikūręs 
ir Kaune. Vilijampolėje. Nuo 1944 m. 
rudens aktyviai įsijungėme į rezi
stencinę veiklą. Tačiau 1946 m. pava
sarį saugumas mus išaiškino. Kas 
išdavė, šiandien galima tik spėlioti. 
Prasidėjo suėmimai. Suėmimo metu
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vienas jaunuolis buvo sužeistas, kitas 
nuskendo Nemune bėgdamas nuo 
saugumiečių. Man pavyko pasprukti 
ir tęsti ginkluotą pasipriešinimo kovą. 
Tačiau 1947 m. vasario mėn., vykdant 
užduotį, buvau suimtas patekęs į pa
salą netoli tėviškės Navasodų km. 
Tardymo metu paaiškėjo, kad išdavė 
Mikas Važnevičius, perbėgęs iš parti
zanų į Žaslių stribų būrį. Tardyme 
dalyvavo ir pats išdavikas, kuris buvo 
ypač žiaurus. Tačiau likimas lėmė, kad 
po dviejų savaičių iš Žaslių NKVD 
daboklės man pavyko pasprukti (šis 
atvejis paminėtas ir mano baudžiamo
joje byloje LYA B.b.15936). Buvau labai 
sumuštas ir sužalotas. Šie randai ir 
šiandien neišnykę. Nukentėjo ir mūsų 
šeima. 1948 m. gegužės 22 d. Kai
šiadorių MGB sprendimu, ji kaip 
bandito šeima, buvo ištremta į Sibirą — 
Krasnojarsko kraštą.

Tęsiant toliau, noriu aprašyti gyve
nimo tarpsnį, atsidūrus man čekistų 
naguose.

1948-1949 m., atitinkamai pako
regavęs dokumentus, pradėjau dirbti 
Zarasų raj. Stelmužės pradinėje mo
kykloje mokytoju. Buvau patenkintas 
savo darbu, nors ir nerimavau dėl 
savo rytdienos (buvau tikras, kad ne
pavyks išvengti suėmimo).

Stelmužė labai gražus Lietuvos 
kampelis. Netoli mokyklos augo plačiai 
išsikerojęs tūkstantmetis ąžuolas, kurį 
su mokiniais įsipareigojome prižiūrėti 
ir saugoti. Aplink tyvuliavo nedideli 
ežerėliai, apaugę gražiais pušynėliais. 
Pakliuvęs į tokią aplinką, negali nebūti 
sužavėtas. Gražiai sugyvenau su mo

kytojų kolektyvu, vakarus iki vėlumos 
užimdavo meno saviveikla. Džiau
giausi viskuo, kartais net užmiršdavau, 
kad gyvenu kaip ant parako statinės. 
Ta lemtinga diena netrukus atėjo. 
1949 m. balandžio 13 dieną, prisimenu 
kaip šiandien, klasėje aiškinau moki
niams lygčių sistemos su dviem neži
nomaisiais sprendimą. Prie lentos buvo 
pakviestas moksleivis V. Radzevičius. 
Nespėjau, išgirdęs beldimą, pasisukti 
į durų pusę, kai pro jas įvirto keturi 
ginkluoti saugumiečiai. Vienas jų įsakė 
man visų klasės mokinių akivaizdoje 
iškelti aukštyn rankas ir rusiškai 
riktelėjo: „Jūs areštuotas“. Po to. čia 
pat klasėje, uždėjo antrankius ir iš
traukęs pistoletą įsakė nejudėti iš 
vietos. Kiti neprašyti svečiai pradėjo 
versti mokyklos spintą. Vėliau, pakilę 
į antrą aukštą, kuriame buvo mano 
kambarys, apvertė viską aukštyn ko
jomis... Aš kaip stovėjau, taip ir pali
kau bestovįs lyg stabo ištiktas, sura
kintomis rankomis. Suglumę mokiniai 
verkė, o išvedant mane iš klasės, 
graudžiai atsisveikino. Ir dabar girdžiu 
liūdną „Sudiev, mokytojau, sudiev“. 
Su kolegomis mokytojais atsisveikinti 
nebuvo leista. Jei 1947 m. iš NKVD 
nagų man pavyko pasprukti, tai dabar 
narvas užsidarė. Tą dieną nuvežė ma
ne į Zarasų saugumą, kuris buvo aikš
tėje priešais bažnyčią. Viršininko 
kabinete pradėjo tyčiotis: „Priėjai 
liepto galą, dabar atsakysi už viską“. 
Paskui vyresnysis saugumietis nuėmė 
antrankius ir, pasikvietęs gero sudė
jimo du apžėlusius stribus, įsakė mane 
sutvarkyti. Šie laiptais nuvedė į
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saugumo rūsį, liepė nuogai nusirengti, 
po to išsitraukę didžiulius peilius vėl 
pradėjo gąsdinti ir šantažuoti, sakė 
galį su manim ką tik nori daryti. Paskui 
vienas stribas, pasistatęs prieš save, 
liepė abi rankas ištiesti, keletą kartų 
pritūpti ir vėl atsistoti. Po to įsakė 
pasisukti nugara, pasilenkti. Kitas 
stribas pradėjo pjaustyti iš mano 
drabužių visas sagas, atėmė diržą, 
išvarstė batų raištelius. Po to atrakino 
sunkias geležines duris ir įstūmė į 
kamerą, palikdami vieną giliame ir 
drėgname saugumo rūsyje. Truputį 
atsitokėjęs užsivilkau sudarkytus dra
bužius, tačiau labai nemaloniai jau
čiausi, nes niekas nesilaikė ant kūno. 
Apsižvalgiau - viename karcerio kam
pe riogsojo iš lentų sukalti gultai, o 
ant grotomis užkalto lango buvo 
uždėtas skydas, kad kalinys nematytų 
kas darosi saugumo kieme ir nepa
siektų jo joks saulės spindulys.

Po tokio „psichologinio paruošimo“ 
per visą naktį nesudėjau bluosto.

Rytą buvau iškviestas į tardymą. 
Kabinete buvo trys saugumiečiai. Pasi
jutau lyg į plėšriųjų žvėrių narvą pate
kęs, iš kur jokios vilties ir galimybės 
ištrūkti nėra. Vienas civiliai apsirengęs 
čekistas pakilo ir priėjęs prie manęs 
sako: „Esi kaltinamas antitarybine vei
kla ir grupiniu pasipriešinimu pagal 
RTFSR BK 58-ąjį straipsnį, tai yra 
tėvynės išdavimu. Ar prisipažįsti?“ - 
paklausė rūsčiai. Atsakiau, kad tai 
netiesa, nes aš savo tėvynės neiš
daviau. „Nesigink ir neišsisukinėk, nes 
turime pakankamai priemonių išgauti 
visą teisybę“. Po to sekė smūgis į 

veidą. Perkirto lūpą, pasipylė kraujas. 
Priėjęs dar arčiau, bandė plėšti plaukus 
nuo galvos, tačiau netrukus nuspaudė 
mygtuką ir iškvietė budintį saugumietį. 
Šis nuvedė atgal į rūsį ir liepė pasiimti 
visus daiktus. Vadinasi, esu išveža
mas...

Netrukus įsodino į specialią kali
niams vežti mašiną-„voronoką“. Prieš 
tai uždėjo antrankius, kurie vis labiau 
spaudė rankas. Nuvežė į Daugpilio 
geležinkelio stotį - ten jau laukė 
specialiai kaliniams vežti skirtas 
vagonas „Stolypin“. Lipdamas į vago
ną maldavau, kad nuimtų antrankius, 
kadangi pirštai jau buvo pamėlynavę ir 
nejudrūs. įsiminė dar viena detalė. 
Lydėjęs saugumietis Siominas liepė 
laipteliais lipti į vagoną. Tačiau, kaip 
minėjau, ant rankų buvo uždėti ant
rankiai, tad negalėjau užsikabinti už 
turėklų. Tai matydamas, praeivis pra
dėjo juokauti, kad tokiame amžiuje 
galima ir per vagoną peršokti, o čia ne
sugebu įlipti. Tačiau kai ištiesiau prie 
turėklų sukaustytas rankas, liūdnai 
palingavo galvą ir pasakė: „Dabar man 
viskas aišku“. Saugumiečiai tučtuojau 
nuvijo tą žmogų į šalį, o mane įstūmė į 
vagoną. Pagaliau čia antrankius nuėmė.

Taip atsisveikinau su numylėtu 
Zarasų kraštu ir gražiąja Stelmuže. 
Ypač sunku buvo skirtis su mokiniais, 
gaila dingusių asmeninių knygų.

Netrukus traukinys atvežė į Vil
niaus geležinkelio stotį. Po to įsodino 
į kitą traukinį, kuris atgabeno į 
Kaišiadoris. Nuo stoties iki NKVD 
būstinės vėl buvau vedamas sura
kintomis rankomis. Tardymo kamba-
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ryje buvau pasodintas kampe ant 
grindų. Užsirašęs biografinius duome
nis, saugumietis nuvedė į kamerą, kuri 
buvo pilna žmonių, nebuvo vietos ne 
tik gulėti, bet ir sėdėti. Kaliniai miegojo 
ant grindų apsiklostę viršutiniais 
rūbais. Sienų plyšiuose matėsi blakių 
pėdsakai. Arčiau durų stovėjo gamti
niams reikalams skirta metalinė statinė, 
vadinama „paraša“. Išjos sklido smar
vė po visą kamerą. Gretimoje kameroje 
girdėjosi mažų vaikų verksmas. Ten 
uždaryta iš gretimo mūsų kaimo parti
zano žmona su mažais vaikais. Prasi
dėjo tardymai ir kankinimai Kaišiadorių 
saugume. Taip gyvenant, užpuolė pa
razitai. Laimei, mane netrukus išvežė į 
Kauno kalėjimą. Čia gyvenimo sąlygos 
buvo geresnės, tačiau nedavė ramy
bės naktiniai tardymai. Kartais tardy
tojai savo malonumui išsikviesdavo iš 
kameros žmogų ir jį sumušdavo. Kali
niai buvo atiduoti čekistų valiai ir tie 
ką tik norėjo, tą su jais darė. Po vaka
rienės pačios baisiausios valandos. 
Kai tik pasigirsdavo koridoriuje 
žingsniai ir raktų žvangėjimas, kaliniai 
nutildavo ir žiūrėdami į kameros duris 
laukdavo. Įėjęs prižiūrėtojas reikiamo 
žmogaus iš karto nešaukdavo, bet 
klausdavo, kieno pavardė prasideda 
kokia tai raide. Kaliniai po vieną atsi
liepdavo. Kai savo pavardę pasaky
davo reikiamas žmogus, tada liepdavo 
jam apsirengti ir išsivesdavo. Šitoks 
šaukimas taip pat savotiškas kanki
nimo būdas. Jeigu iš karto šauktų rei
kiamą žmogų, tai nusigąstų tik vienas 
šaukiamasis, bet kuomet pasako tik 
pavardės pirmąją raidę, šiurpas nu

krečia visus, kurių pavardės prasideda 
ta raide. Kiekvieną vakarą kamera 
klaupdavosi melstis. Vienas ar du žmo
nės vadovavo ir kalbėdavo maldas 
garsiai, kiti pašnibždomis pritardavo. 
Maldos žodžiai, parinkti pačių kalinių, 
paguodžiantys jų varganą dalią. Mels
tis kalėjimo administracija nedrau
sdavo. Kiekvienoje kameroje būdavo 
vienas ar du šnipai-beldikai, kurie la
bai gudriai maskuodavosi. Tačiau var
gas būdavo tiems, kuriuos išaiškin
davo. Juos kaliniai žiauriai sumušdavo 
ir Morzės telegrafu pranešdavo kitoms 
kameroms. Išaiškintus šnipus kalėjimo 
administracija labai greitai perkeldavo 
į kitą kamerą.

Vieną vakarą staiga išgirstame - 
koridoriuje šurmulys: trinksi kaustyti 
batai, varstomos durys, šaukiamos 
pavardės. Nemažai kalinių iškviečiama 
ir iš mūsų 63 kameros, aš tarp jų. Mus 
išveda į kalėjimo kiemą. Vedami poli
tiniai kaliniai, kriminalinių tarp mūsų 
nesimato. Rikiuoja atskiromis grupė
mis, maždaug po 50 žmonių. Patikrina 
dokumentus ir susodina ant žemės. 
Kitoje grupėje pamatau gimnazistą iš 
Kaišiadorių vidurinės Vytautą Saga- 
tavičių. Jis irgi šiuo etapu vežamas į 
Vilniaus persiuntimo kalėjimą. Pasi- 
keičiu su gretimu kaliniu, kad galėčiau 
su Vytautu pasikalbėti. Tačiau iš to 
nieko neišeina - per lakstančių prižiū
rėtojų, sargybinių, kalinių balsus ir 
šunų lojimą išgirsti ką nors labai 
sunku. Suprantu, kad jį kaip ir mane 
teisė KGB ypatingasis teismas. Staiga 
pasigirsta komanda: „Stot! Bėgte! 
Pasitempt!“ Varo naktį miesto pa-
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kraščiu netoli Karmelitų bažnyčios į 
geležinkelio stotį. Koloną su dideliu 
triukšmu lydi sargybiniai su šunimis. 
Miestas skamba nuo komandų „Stot! 
Bėgte! Pasitempt“ ir 1.1. Retkarčiais 
pasigirsta šūviai. Šitokius „spek
taklius“ keliskart per savaitę matydavo 
Kauno gyventojai.

Stotyje mus suvaro į specialius 
vagonus, kurie suskirstyti į atskirus 
gardus. Vagono viduryje tarp gardų 
vaikšto sargybiniai. Vagonuose dar 
kartą tikrina ir užrakina. Netrukus 
pajudame iš Kauno. Pravažiuojame 
Kaišiadoris - mano tėviškę. Prisimi
nimais nuklystu į savo nerūpestingą 
vaikystę prie Žaslos upelio ir užplūsta 
pesimizmo antplūdis. Ilgai svarstau ar 
reikėjo man žengti pasipriešinimo keliu 
tokiai jėgai, kokia yra Sovietų Sąjunga. 
Tačiau prisiminęs, kiek nelaimių atnešė 
okupantas mums: ištrėmė tėvus, atėmė 
jų turtą, laisvę, sveikatą. Šiandien ma
no paties gyvybė jų rankose. Todėl 
tvirtai nusprendžiu - nesiklaupsiu ir 
niekada nenulenksiu galvos prieš šį 
devyngalvį slibiną, koks jis baisus be
atrodytų... Ir štai mes jau prie gele
žinkelio stoties esančio Vilniaus 
persiuntimo kalėjimo tvoros. Pasigirsta 
atidaromų durų garsai, loja šunys, 
laksto prižiūrėtojai. Išvaro iš vagonų 
ir prie vartų rikiuoja. Vėl patikrinimas. 
Tikrina ne tik kalinius, bet ir daiktus, 
kuriuos vežamės savo maišeliuose. 
Užtrunka gal kokias tris valandas. 
Pagaliau atsidaro persiuntimo kalėjimo 
vartai ir visus mus sukiša į didžiulę 
belangę kamerą, atsiduodančią drėgme 
ir puvėsiais. Palubėje dieną naktį 

šviečia blausi elektros lemputė. 
Kameroje daug vyrų, suvežtų iš įvairių 
Lietuvos kampelių, atskirtų nuo 
artimųjų, iškentėjusių tardymų kančias. 
Visi laukia, kada bus ištremti daugeliui 
metų iš savo Tėvynės. Jau vėlyvas 
metas. Vyrai pagal komandą sugula, 
bet miega ne visi. Mintys apie paliktus 
tėvus ir artimuosius neleidžia užmigti.

Vilniaus persiuntimo kalėjimas 
savo gyventojams nebuvo svetingas. 
Transporto konvejeris dirbo be su
trikimų ir didesnių pertraukų. Bet šiaip 
čia buvo laisviau negu kalėjimo tar
dymo kamerose. Prižiūrėtojai nebuvo 
tokie priekabūs ir nuolat nestovėjo už 
kameros durų. Kaliniai kaip išma
nydami trumpino nuobodžias laukimo 
dienas. Žaisdavo iš duonos labai me
niškai nulipdytais šachmatais, dai
nuodavo dainas arba iš sielvarto gie
dodavo giesmes. Ypač buvo populiari 
tarp šių sienų nežinia kieno sukurta 
daina „Draugystės maršas“. Dainuoja 
ją visi, ir jauni, ir seni. Atsimenu ir 
šiandien: „Ak, mielas drauge, neliū
dėk, kad reikia žengt kančių keliu. 
Šiuos žodžius širdy turėki, nors atsi
skirti ir sunku“. Kiekvieną dieną mus 
varo į kiemą pasivaikščioti. Kiemas 
didelis, iš trijų pusių tvora, iš 
ketvirtos kalėjimo korpusas. Išėjus į 
kiemą, svaigo galva. Pasivaikščiojimų 
metu grynas oras šiek tiek atgai
vindavo nuo kameros dvoko išvar
gusį žmogų. Praeidavo trumpam 
galvos svaigimas, todėl labai norė
davosi ilgiau pabūti gryname ore. 
Jeigu kartais einant pasivaikščioti 
vesdavo pro šalį iš kitos kameros
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kalinį, tai jį skubiai statydavo veidu į 
sieną, kad mes jo ir jis mūsų nepa
žintų.

Po daugelio išsiskyrimo mėnesių 
čia, persiuntimo kalėjime, leisti 
pasimatymai su artimaisiais. Jaudinanti 
tai buvo akimirka. Prasivėrus kameros 
durims, visi laukdavome savo pa
vardės ir žodžio: „Į pasimatymą“. Ma
no tėvai jau buvo ištremti į Krasno
jarsko kraštą, todėl atvyko mano teta. 
Išvargusi ne mažiau už mane, su neri
mo kupinomis akimis. Neturėjome ko 
vienas kitam pasakyti. Tik su ašaromis 
akyse vienas kitą raminome, kad greitai 
pasimatysime, o kad nuteistas ilgiems 
lagerio metams - net neužsiminėme. 
Man labai norėjosi išgirsti kur yra 
mano jaunesnieji - brolis su sesute, 
nes jų trėmimo metu namuose nerado.

Netrukus nakties tylą vėl nutraukė 
metalinių durų trankymas ir raktų 
žvangėjimas. Atsidaro ir mūsų kame
ros durys ir komanda: „Kelt! Renkitės! 
Su daiktais.“ Tai buvo komanda 
atsisveikinti su Lietuva. Tylomis vyrai 
krovėsi apgailėtiną savo mantą.

Pagaliau visi formalumai atlikti ir 
mes atvaryti prie vagonų. Mus juosia 
tanki grandinė ginkluotų kareivių su 
šunimis ir atsuktais į mus ginklais. 
Draskosi prilaikomi ant pavadėlių 
vilkšuniai. Stebiu kitų kalinių veidus. 
Ne vienam nejučiom rieda ašaros, juk 
atsisveikinam su savo kraštu ir nežinia 
kada jį matysim. Aš kažkodėl laikausi 
tvirtai ir nejaučiu baimės. Užplūsta net 
pasididžiavimas: štai kokiais vielom 
apraizgytais vagonais iškeliavo jau 
tūkstančiai Lietuvos žmonių, nepa

klususių prievartai, todėl aš privalau 
eiti kartu su jais. Sugrūda mus į va
goną. Mūsų etapas iš Vilniaus pajuda 
1949 m. spalio 17 d. Iš viso į nežinią 
iškeliavo apie 1200 žmonių. Abiejuose 
vagono galuose įrengti dviaukščiai 
gultai. Grindyse prakirsta skylė gam
tiniams poreikiams. Šoninių sienų vir
šuje - keturi vielomis apraizgyti maži 
langeliai. Rytą buvome netikėtai pa
žadinti: vagono stogu kažkas bėgiojo, 
daužė vagono sienas. Prasivėrė va
gono durys ir visiems liepė pereiti į 
vieną vagono pusę ir po to strim
galviais nešdintis į kitą pusę. Taip mus 
skaičiavo, sušerdami kartais ir labai 
skaudžiai medine kuoka. Tokios 
procedūros kartodavosi kelis kartus 
per parą visą kelionę, iki privažiavome 
Džezkazganą Karagandos srityje. 
Mano vieta buvo antrame gultų aukš
te. Pirmą užleidome vyresnio amžiaus 
žmonėms.

Atsidūriau Karagandos lageriuose, 
Džezkazgano Rudniko vario rūdos 
kasyklose. Vaizdelis iš tų dienų pri
siminimų. Antrajame lagpunkte ant 
apatinių narų sėdi jaunuolis, nuply
šusiais kalinio drabužiais. Jo kelnės 
sulopytais keliais ir nuzulinta dėmėta 
striukė vos laikosi ant sulysusio kūno. 
Ant galvos užsimaukšlinęs sulamdytą 
kepurę, kurios priekyje prisiūtas 
numeris SČ-995. Toks pat numeris 
prisiūtas ir ant nugaros, kairiosios 
rankovės ir kelnių. Žodžiu, margas 
genelis. Numeris lagerio gyvenime 
atstoja kalinio vardą ir pavardę. Jau
nuolis apsiavęs išklypusiais kerziniais 
batais. Rankose laiko nedidelį skudu-
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rinį krepšelį, į kurį įdėtas duonos 
gabalėlis - tai maistas visai darbo 
dienai. Netrukus pasigirs duslūs 
skambalo dūžiai, kurie kaip elektra 
nusmelks visą jo išvargusį kūną, pri
mindami, kad tuojau reikės išeiti iš 
barako ir 12 valandų sunkiai dirbti 
akmenų karjere ar leistis po žeme į 
vario rūdos kasyklą. Jaunuolis pakyla 
nuo narų, sunkiai eina į lagpunkto 
kiemą, kur bus rikiuojama kolona, kurią 
už vartų apsups ginkluoti sargybiniai 
su šunimis, ir ves į darbą. Jaunuolio 
veidas blyškus, trumpai kirpti plaukai, 
įdubusios akys, o skruostuose vargo 
ir nerimo raukšlės. Tai aš - Augu
stinas Švenčionis. Net artimiausias 
žmogus, pamatęs mane tada, vargu ar 
atpažintų. Grįžus į Tėvynę po daugelio 
medį, valdžios vyrai su pašaipa išdavė 
man pažymą, kurioje juodu ant balto 
parašyta: „Apgailestaujame, kad dėl 
buvusių teisėtumo pažeidimų patyrėte 
didele moralinę skriaudą“!

1955 m. rudenį, grįžęs iš vargų ir 
išlaikęs egzaminus, įstojau į Mecha
nikos fakulteto (dabar Ž.Ū. univer
siteto) neakivaizdinį skyrių. Į stacio
narinį skyrių manęs priimti tuometinė 
Akademijos vadovybė neišdrįso. 
Apskritai visai nenorėjo priimti, ir tik 
pristačius iš Maskvos Aukštojo mok
slo ministerijos raštą, kuriame buvo 
pažymėta, kad man, buvusiam repre
suotam asmeniui, leidžiama mokytis 
aukštojoje mokykloje (padėjo chru
ščiovinis atšilimo laikotarpis), labai 
nenoromis priėmė.

Grįžęs iš tokio pragaro, supran
tama, buvau pasiilgęs ne tik savo 

krašto, bet ir prasmingo darbo, todėl 
su entuziazmu pradėjau studijas Me
chanikos fakulteto neakivaizdiniame 
skyriuje. Labai stengiausi būti stropus 
ir pareigingas studentas. Prisimenu 
pirmą neakivaizdininkų sesiją. Stu
dentai išrinko mane grupės seniūnu. 
Labai gražiai sugyvenau su visais stu
dentais, o ypač šilti ir draugiški san
tykiai užsimezgė su studentais Vytautu 
Mikalausku ir Jonu Maksimavičiumi. 
Daug gerų prisiminimų iki šių dienų 
išliko ir apie kitus studentus ir dė
stytojus. Ypač su didele pagarba noriu 
paminėti Žemės ūkio mašinų katedros 
profesorių Antaną Kondrotą. Tai buvo 
iškili asmenybė. Jis buvo ne vien 
mano dėstytojas, bet vėliau ir ilgalaikis 
mano katedros vedėjas, todėl turėjau 
galimybę pažinti jį arčiau. Profesorius 
A. Kondrotas buvo aukštos kultūros 
prieškarinių inteligentijos tradicijų 
atstovas. Nemažus reikalavimus jis 
kėlė ir pats sau. Ne vieną stebino pro
fesoriaus mokėjimas bendrauti su 
žmonėmis.

Studijos man sekėsi ne vien todėl, 
kad buvau stropus studentas, bet ir 
todėl, kad nuo antro kurso perėjau 
dirbti į Žemės ūkio mašinų katedrą 
laborantu. Pagrindinių disciplinų 
paskaitas išklausydavau drauge su 
stacionaro studentais, kartu su jais 
laikiau ir egzaminus. Palankiai į mano 
studijas žiūrėjo Žemės ūkio mašinų 
katedros darbuotojai, be jokių truk
dymų išleisdami į egzaminų sesijas. Už 
visa tai esu jiems be galo dėkingas. 
Studijuodamas ir kartu dirbdamas 
laborantu Žemės ūkio mašinų kate-

118 Į LAISVĘ • liepa—gruodis /2008

120



Atmintis

Saugumo iniciatyva buvau išregistruotas iš Kauno. Teko apsigyventi upeivių plau
kiančioje baržoje Skirsnemunėje

droje, nepastebėjau, kaip atėjo studijų 
pabaiga. 1960 m. sėkmingai apgyniau 
diplominį projektą kartu su stacionaro 
X laidos diplomantais, su kuriais 
laikiau stojamuosius egzaminus.

Lyginant su stacionaro studentais, 
siekti aukštojo mokslo neakivaizdiniu 
būdu yra daug sunkiau. Neakivaiz
dininkai privalo ne tik mokytis, bet ir 
gerai dirbti, kad be trukdymų darbo
vietės juos išleistų į sesijas. O tam 
reikia daug valios, kantrybės ir ištver
mės. Toks studentas mokymosi laiko
tarpiu priverstas kuriam laikui pamiršti 
kasdienio gyvenimo reikalus ir pa
grindinį dėmesį skirti studijoms

Baigęs Mechanikos fakultetą, 
įstojau į stacionarinę aspirantūrą, kurią 
baigęs 1965 m. apgyniau kandidatinę 
disertaciją. Darbo vadovai buvo prof. 
A. Kondrotas ir ilgametis Žemės ūkio 
mašinų katedros vedėjas prof. B. Jura- 
levičius. Po aspirantūros likau dirbti 
asistentu toje pačioje katedroje. 
Katedros dėstytojų kolektyvas buvo 

labai draugiškas ir tarpusavyje labai 
susigyvenęs. Kildavo kartais nežymūs 
nesutarimai, tačiau bendrai atmosferai 
jie įtakos neturėdavo.

Dirbdamas žemės ūkio mašinų 
katedroje, visą laiką buvau studentų 
grupės kuratoriumi. Tai nelengvas 
darbas, nes jaunų žmonių pilietinis ug
dymas sovietinės valdžios metais 
buvo labai politizuotas ir verčiamas 
vykdyti komunistine dvasia. Deja, stu
dentai ir jų auklėtojai buvo nusiteikę 
priešingai. Nežinau, kada ir kiek pri
sidėjo mano auklėjamųjų grupių 
studentai prie kolaboravimo sovietinei 
valdžiai. Tik žinau, kad Atgimimo 
laikotarpiu daugelis jų, Mechanikos 
fakulteto absolventų, spjovė į visas 
komjaunimo susirinkimų ir ateistinių 
bei politinių valandėlių imitacijas. Su 
pakelta galva ir aukštai iškeltomis 
trispalvėmis (o kokios nuostabios tada 
atrodė mums jos spalvos) iš Norei
kiškių per Marvelę pėsti patraukėme į 
Nemuno ir Neries santakoje 1989 m.
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pavasarį Sąjūdžio suorganizuotą 
daugiatūkstantinį mitingą. Dainuodami 
ir džiaugdamiesi, iš visos širdies trau
kėme patriotinių dainų posmus. 
Eidamas kartu stebėjau savo auklė
tinius ir galvojau, kad šių jaunuolių 
širdyse neužgesus! meilė savo tėvynei 
Lietuvai. Tai buvo atmintinos dienos. 
Ir šiandien, prisimindamas tą laikotarpį, 
pagalvoju: kaip griet prabėgo metai, 
mano auklėtiniai studentai suaugo, 
suvyriškėjo. Dauguma jų turi šeimas, 
augina savo vaikus. Kas politinę 
karjerą padarė, kas net į Respublikos 
Seimą pakliuvo, kas į komerciją metėsi 
ar pasuko į Gariūnų turgų. Retai su 
auklėtiniais susitinkam ir prisimenam 
neseniai prabėgusius laikus. Dviejų 
buvusių savo katedros kolegų doc. 
S. Lukėno ir doc. V. Vilimo noriu 
paklausti: ar prisimenate, kai 1989 m. 
laboratorinių darbų metu sužinoję, kad 
Kaune prie Muzikinio teatro vyks mi
tingas, palikome studentus vienus, 
liepdami jiems pasiskaityti nurodytą 
literatūrą. Išeidami iš laboratorijos, 
pasakėme, kad greitai grįšime ir 
galėsite atsiskaityti už darbus. Tačiau 
įsėdę į V.Vilimo „Žigulius“ lyg juokais, 
tačiau su nemaža doze nerimo patys 
pradėjome galvoti, kad studentams 
duoto pažado „greitai sugrįžti“ galim 
ir netesėti. O ir apskritai negalėjome 
būti tikri, kad mūsų „nesupakuos“ 
mitingo metu, nes buvo tik atgimimo 
pradžia - 1989 metų pavasaris. Mitingą 
buvo apstoję labai daug milicininkų, 
tačiau į renginį nesikišo. Ilgai ne
užtrukome ir grįžome patenkinti ir 
laimingi. Tačiau grįžę į laboratoriją, 

labai nustebome, sužinoję, kad stu
dentai žino kur mes buvome trumpam 
išvykę. Jie taip pat dalyvavo tame 
pačiame renginyje prie Muzikinio 
teatro. Vėliau susitikdavome ir kituose 
Sąjūdžio organizuotuose renginiuose.

Tai buvo atmintinos dienos. Mes 
esame tų dienų liudininkai ir savo 
akimis matėme galingą iš tautos gelmių 
išsiveržusią jėgą, skatinusią drąsiai 
kovoti už tautos išlikimą. Tas 
laikotarpis buvo istorinė galimybė 
išsiveržti iš sovietinės imperijos 
gniaužtų. Tik labai apmaudu, kad 
šiandien turėdami laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, kartu su laisve 
patiriame ir ne mažiau sunkius išban
dymus. Vakarų pasaulis, paskendęs 
pornografijos, smurto bei narko
manijos jūroje, šias gražiai įpakuotas 
„dovanėles“ pusvelčiui siunčia mums 
per radiją, televiziją, spaudą. Atsirado 
naujas blogio etapas, kurio metu tauta 
gali patirti ne mažiau sunkius išban
dymus, jau išsivadavusi iš sovietinės 
imperijos gniaužtų.

Nepaisant didelių vargų, kuriuos 
teko patirti, gyvenimu per daug 
skųstis negaliu. Likimas taip lėmė, 
kad kur teko būti, visur mane lydėjo 
stebuklingas žiburėlis. Jis mane 
saugojo ir globojo. Juk buvo daug 
gyvenimo akimirkų, kai nesimatė 
jokios prošvaistės - tik juoda naktis 
ir bedugnė. Tačiau tas nematomas 
žiburėlis išvesdavo mane iš pražūties. 
Šiandien, pažvelgęs į nueitą gyve
nimo kelią, nedvejodamas galiu 
pasakyti, kad mane globojo Auk
ščiausiojo palaima.
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Marijos Pečkauskaitės 
gimnazija

Mindaugas Bloznelis

1933 m. Kaune buvo įsteigta privati 
Marijos Pečkauskaitės gimnazija, taigi 
šiemet sukako 75 metai nuo jos įstei
gimo. Si gimnazija tapo iššūkiu tuome
tinėms valdžios gimnazijoms, ir turėjo 
įtaką vėlesnei valdiškų gimnazijų refor-

Marija Pečkauskaitė

mai. Medžiaga parengta remiantis bu
vusių mokinių ir mokytojų prisimi
nimais, pagrinde publikuotais 1978 m. 
N. Norvaišaitės-Kulpavičienės leidinio 
„Moteris“ specialiame 45 m. jubiliejui 
išleistame numeryje.

Dauguma jos mokinių atsidūrė Va
karuose, didelė dalis - represuoti atsi
dūrė Sibire. Dalis dalyvavo aktyviame 
pasipriešinime, buvo bausti lageriu ar 
sušaudyti KGB rūsiuose.

Marija Pečkauskaitė įžymi ne vien 
savo literatūrine kūryba, bet ir krikščio
niškosios humanistinės pedagogikos 
diegimu Lietuvos mokykloje. Jai mo
kykla buvo svarbi ne vien kaip žinių 
pateikimo institucija, bet ne mažiau 
svarbi ir charakterio ugdymui. Idealiais 
charakterio bruožais ji matė tvirtą 
principų, pagrįstų krikščioniškosiomis 
vertybėmis, laikymąsi.

Dirbdama mokykloje Marija Peč
kauskaitė nuosekliai vystė mokinių 
sugebėjimus: išmokus taisyklingai 
rašyti buvo skatinama mintis savitai 
išreikšti raštu, toliau skaitymuose 
susipažįstama su lietuvių literatūra ir 
jos istorija, vėliau nagrinėjama pasau
linė literatūra.
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Drauge buvo mokoma savitvardos, 

būtinos šeimoje ir mokykloje, buvo 
skatinamas socialinio atsakingumo 
jausmas už bendruomenę, vėliau jį 
išplečiant kaip tėvynės meilę.

Dirbdama Marijampolėje Marija 
Pečkauskaitė ragino mokinius kovoti 
su savo silpnybėmis ir ypač ugdyti 
tvirtą valią. Valiai ugdyti buvo įvestos 
specialios pratybos.

Mokytojo - mokinio santykius 
M. Pečkauskaitė grindė pagarba 
asmenybei, pabrėždama žmogaus 
orumą. Ji stengėsi įgyvendinti mokinių 
savivaldos idėją.

Visos šios idėjos ryškiausiai atsi
spindi jos knygoje „Motina - 
auklėtoja“, ypač antroje knygos daly
je - sielos auklėjimas, kur svarbiausias 
vaidmuo skiriamas šeimai, ypač mo
tinai. Vaiko charakteris turi būti 
formuojamas bendrai šeimoje ir mo
kykloje siekiant išugdyti parei
gingumą, valią, altruizmą, estetinį jau
smą ir religingumą.

Marijos Pečkauskaitės pedago
ginės idėjos buvo nepriimtinos caro 
laikų pedagoginėse tradicijose augu- 
siems švietimo vadovams, kurie regla
mentavo tuometinių mokyklų tvarką.

Šias idėjas palaikė Lietuvos 
katalikų mokytojų sąjunga (LKMS), 
kurios iniciatyva 1930 m. buvo Kaune 
įsteigta pradžios mokykla.

Patalpos šiai mokyklai buvo 
nuomojamos Ateitininkų Rūmuose 
(Laisvės ai. 3). Ši privati, tėvų išlaikoma 
mokykla sėkmingai veikė, didėjo klasių 
skaičius, ir 1933 m. mokykla išleido 
pirmąją laidą.

Sėkmingai veikiant mokyklai kilo 
mintis panašiais pagrindais steigti 
gimnaziją, nors iškilo daug painių pa
pildomų klausimų. Steigimo iniciatoriai 
LKM Sąjungos pirmininkas dr. Kle
mensas Ruginis ir jos sekretorius 
dr. Ignas Malinauskas mokytojų suva
žiavimo visumos įgalioti parašė prašy
mą Švietimo ministerijai, kad leistų 
LKM Sąjungai steigti ir laikyti Marijos 
Pečkauskaitės Gimnaziją Kaune. Pra
šymą pasirašė K. Ruginis ir Ig. Mali
nauskas. Švietimo ministras K. Šakenis 
nurodė, kad steigėju pasirašytų vienas 
asmuo, o ne kolektyvas. Taigi prašy
mą steigti gimnaziją pasirašė dr. K. Ru
ginis. Gimnazijai steigti leidimas buvo 
gautas, 1933 m. vasaros pabaigoje 
pradėti organizaciniai darbai.

Ignas Malinauskas
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Gimnazijos direktoriumi tapo dr. 

Kl. Ruginis. Mokytojais buvo parinkti 
jau LKMS mokykloje dirbę mokytojai - 
A. Šerkšnas, Ig. Malinauskas, J. Kra- 
likauskas, ir naujai atėję: prancūzų 
kalbos mokytoja - M. Striogaitė, pie
šimo - V. Bičiūnas, muzikos - solistė 
Kaupelytė, vėliau kompozitorius A. Ra
čiūnas.

Patalpos gimnazijai buvo išnuo
motos ten pat, kur jau veikė pradžios 
mokykla, Ateitininkų Rūmuose, Lai
svės ai. 3. Mokestis buvo nustatytas 
keturi šimtai litų metams, klasė buvo 
ribojama 25 mokiniais.

Gimnazija buvo kuriama kaip iš
šūkis tuometinei valdinei gimnazijai.

Juozas Kralikauskas

Vietoje suolų klasėje buvo nau
dojami dviviečiai staliukai ir kėdutės, 
patogūs rašymui ir skaitymui - buvo 
nuožulnūs ir atverčiami.

Skyrėsi ši gimnazija ir uniforma - 
vietoje juodo švarko, kaklą įrėminusios 
kietos uždaros apykaklės valdžios gim
nazijose - tamsiai mėlynos medžiagos 
atvirais atlapais kostiumas, balti marš
kiniai ir kaklaraištis; mergaičių - taip 
pat mėlynos spalvos suknelės. Vietoje 
pagrindinės vokiečių kalbos valdinėse 
mokyklose - prancūzų kalba, vietoje 
kareiviško muštro - moderni vakarie
tiška M. Pečkauskaitės puoselėta pe
dagogika.

M. Pečkauskaitės gimnazija algas 
mokytojams mokėjo ir kitas išlaidas 
padengdavo iš surinktų mokslapinigių. 
Tik kartą per visą gimnazijos gyve
nimą buvo gauta iš Švietimo mini
sterijos 5000 lt, nurodo dr. Ig. Mali- 
nauskas-Malėnas.1

Kalbėdamas apie gimnaziją 
Ig. Malinauskas teigia, kad ji vengė 
politikos, tik stengėsi ugdyti taurųjį 
lietuviškumą, toleranciją kitaip galvo- 
jantiems. Pvz., įvairių tikėjimų mokiniai 
buvo mokomi savų dvasiškių. Gim
nazijos nerašytas šūkis buvo: „Meilė 
mokiniui, gėda apsileidimui ir nedar
bui“1. Mokiniai ir tėvai šitai juto ir 
pritarė.

Gimnazijos mokomasis kursas 
buvo humanitarinis. Lietuvių ir pran
cūzų kalbos buvo dėstomos nuo pir
mos klasės, lotynų - nuo trečios ir 
anglų - nuo penktos.

Dr. K. Ruginis po dviejų metų per
sikėlė į Klaipėdos Pedagoginį institutą.
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Gimnazijos direktoriumi tapo dr. 
Ig. Malinauskas, kuriam pasitraukus 
darbui į VDU gimnazijai vadovavo 
A. Šerkšnas.

Pirmoji klasė didesne dalimi buvo 
sukomplektuota iš buvusių LKMS 
mokyklos mokinių. Pav. 1 pateikiama 
šios pačios pirmos gimnaziją pradė
jusios klasės nuotrauka 1939 m., 
baigus VI klases. Mergaitės - vasarine 
uniforma.

Sekanti klasė taip pat buvo dau
giausia komplektuojama iš baigusių 

LK.M sąjungos mokyklą mokinių.
Pav. 2 pateikiama šios klasės 

1939 m. pavasario nuotrauka.
„Pradėjus veikti M. Pečkauskaitės 

gimnazijai buvo paskelbta ir būsimos 
visų Lietuvos gimnazijų mokinių dekla
mavimo ir dailiojo skaitymo varžybos. 
Tik kaip varžytis l-II kl. mokiniui su VI 
-VII kl. didžiųjų gimnazijų mokiniais? 
Vis dėlto bandėme. Aš leidau atski
riems mokiniams rinktis jų mėgsta
miausius eilėraščius ir jų deklamavimui 
labiausia tinkančius. Tai davė progos

Pav. I. Pirmoje eilėje: Birutė Kaupaitė, Marytė Sabaliauskaitė, Nora Norvaišaitė, 
Aliutė Liubinskaitė, klasės auklėtojas Kazimieras Bauba, Marytė Gedgaudaitė, Laimutė 
Matulevičiūtė, Liuda Gužaitė, Regina Andriūnaitė.
Antroje eilėje: Pranas Siultė, Juozas Talmantas, Izolda Poželaitė, Irena Balčiūnaitė, 
Genė Strepeikaitė, Aliodija Ruzgaitė, Mina Vainermanaitė, Giedrė Šalčiūtė, Rudis 
Lazersonas, Ignas Bieliūnas.
Trečioje eilėje: Jurgis Sugintas, Pranas Dėdelė, Jonas Paknys, Gediminas Merkys, Vladas 
Grodenskis, Juozas Račkauskas, Jurgis Orentas, Algis Šarauskas, Mindaugas Bloznelis. 
Stinga H. Zabulionio.
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Pav. 2. Pirmoje eilėje apačioje iš kairės i dešinę: Jonitytė, Raminta Kairiūkštytė, Aldona 
Brėdikytė, piešimo mokytojas dailininkas Vytautas Bičiūnas, direktorius Antanas 
Šerkšnas, literatūros mokytojas rašytojas Juozas Kralikauskas, Irena Šlėnytė, Yčaitė, 
A. Kaziukaitytė.
Antroje eilėje: Aldona Svilaitė, Vytautas Svitas (IV klasės), (?), Vladas Bendžius, Jonas 
Vaškelis, Algis Sasnauskas, Stasys Lozoraitis, Kęstutis Sasnauskas.
Trečioje, viršutinėje eilėje: Aldona Talmantaitė, Kazys Milvydas, Zigmas Šerkšnas, 
Vytautas Morkūnas, Gražina Skučaitė, Irena Balčiūnaitė, Ramutė (?) Vailokaitytė, Algis 
Chmieliauskas, Ligija Biezumavičiūtė, V. Yčaitė, Jonas Vailokaitis.
Nuotraukoje stinga Juozo Litvino, Algirdo Petrulio, Juliaus Slavino, C. Rumšiškio, 
J. Sodės, O. Gauronskio, A.Gensaitės.

jauniems moksleiviams pažinti nau
juosius rašytojus ir jų kūrybą. Tokios 
varžybos moksleivius domino ir davė 
progos sekti net naujausią literatūrą. 
Mūsų jauna gimnazija, būdama dar 
nesubrendus, žemiau II vietos niekada 
nebuvo nustumta, nors varžybose 
dominavo tik valstybinių gimnazijų 
kolektyvai, prisimena dr. Ignas Mali- 
nauskas-Malėnas.2

Kun. Stasys Yla prisimena, kad kai 
jį kapelionu dirbti į M. Peėkauskaitės 
gimnaziją kalbino direktorius K. Rugi
nis, jis tuo metu tęsė studijas VDU 
Teologijos-filosofijos fakultete, rinko 

medžiagą savo moksliniam darbui, be 
to, dar dirbo „Mūsų laikraščio“ 
redakcijoje, taigi laiko aštuonioms 
savaitinėms pamokoms, neįskaitant 
ruošimosi, tikrai buvo per maža. Vis 
dėlto suviliojo nauja pedagoginė 
patirtis su gerais mokytojais, kuriuos 
pažinojo iš Katalikų mokytojų sąjun
gos susirinkimų. Pirmaisiais kuniga
vimo metais kun. St. Yla dėstė religiją 
senamiesčio vaikams valstybinėje 
pradžios mokykloje. 1934 m. rugsėjo 
mėnesį dr. Ruginis pristatė jį 
gimnazijos mokiniams, A.Šerkšnas 
pervedė per tris pradžios mokyklos
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skyrius. Visa sudėjus buvo apie 
šimtinė vaikų.

„Kas mane neramino, kad tie vaikai 
buvo ponų, ne varguolių, kokius tu
rėjau senamiestyje. Užteko pirmo žvil
gsnio, kad pajustum skirtumą. Atrodė 
švarūs, tv arkingi. orūs, bet pagalvojau, 
ar nebus išpaikinti.

Pirmosios pamokos praėjo sklan
džiai - gal dėl to, kad pirmosios. Vaikai 
domėjosi nauju religijos mokytoju, 
atidžiai klausėsi. Vėliau pastebėjau, 
kad vaikai - vis vaikai, nesvarbu ponų 
ar varguolių: laikyk juos visus aky se, 
stebėk, kaip ilgai jų dėmesį pagauni, 
kiek juos įtrauki į dėstomą dalyką.

Po mėnesio jau išskyriau veidus ir 
vardus, gabumą ir interesus. Ėmė aiš-

Kun. Stasys Yla

keti, kas iš jų labiausiai domisi mano 
dalyku. Kai kurie buvo tokie žingeidūs, 
kad užbėgdavo 2-3 pamokas pirmyn 
ir užpildavo klausimais, arba pasako
davo kaip supranta ar išgyvena reli
ginius momentus, ką turi, ir ko neturi 
iš religijos savo šeimose.

Viena darėsi aišku, kad tie. kurių 
šeimose religijos buvo mažiau, buvo 
labiau alkūs ir daugiau dėmesio jai 
skylė klasėje.“5

Antrame pusmetyje iškilo klausimas, 
ar kapelionas negalėtų paruošti vaikų 
Pirmajai Komunijai. Parengimui buvo 
panaudotos tos pačios pamokos, tik su 
priedu apie išpažintį ir Komuniją. 
Pasirodė, kad tai įdomu ir visiems 
vaikams, susidomėję aiškinosi apie 
sąžinės ir nuodėmės klausimus.

Pirmosios Komunijos iškilmės vy ko 
Įgulos - Šv . Mykolo bažny čioje, čia paL 
prie gimnazijos. Po to grįžo į mokyklos 
salę trumpoms vaišėms - agapei.“

Kai kunigas St. Yla buvo pakvie
stas dėstyti sielovados Teologijos- 
filosofijos fakultete, gimnazijos 
kapeliono pareigų turėjo atsisakyti, o 
pradėjęs dirbti universitete pastebėjo: 
„Rudenį, atsidūręs prieš subrendusius 
studentus, pajutau ką esu praradęs. 
Čia viskas buvo oficialu, akademiška, 
savotiškai atoku, kai su vaikais 
M. Pečkauskailės gimnazijoje buvo 
šeimyniška, šilta, artima“4

M. Blozneliui kun. St. Yla tapo di
džiausią įspūdį palikusiu mokytoju 
pirmaisiais gimnazijos metais. Jis gerai 
jautė berniukišką nuotykių pomėgį, 
drauge su jais landžiojo Įgulos bažny
čios požemiuose, jo vedami lipo į Ka-
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tedros bokštą nepaisant siūbuojančių 
medinių kopėčių, apšnerkštų karvelių 
mėšlu... Jis pasakojo apie perse
kiojamus Meksikos katalikus, nešė 
mums skaityti „Meksikos didvyrius". 
Susitarė, kad mes galėtumėme stebėti 
Didžiosios savaitės pamaldas Katedros 
presbiterijoje sėdėdami svečiams skir
tose klaupkose - tai liko visam gyve
nimui. Savo knygoje M. Bloznelis rašo: 
„Ir labai mums visiems patiko kape
lionas kun.Yla. kuns mokėjo suprasti 
mūsų aistra nuotykiams.5 ir davęs 
neblogą solidarumo pamoką, kai į po 
jo organizuotos Pirmosios Komunijos 
buvo pakviesti visų tų klasių vaikai 
bendriems pusryčiams. Vis tik tėvų 
užimamos pareigos kažkiek įtakojo ir 
santy kius vaikų tarpe".

Kuri laika gimnazijoje prancūzų 
kalbą dėstė p. V. Lozoraitienė, tuome
tinio užsienių reikalų ministro žmona. 
Savo prisiminimuose ji rašo, kad dažnai 
užsukdavo į gimnaziją, kur tuo metu 
mokėsi jos sūnus Stasy s. Vieną dieną, 
atėjusi parsivesti jaunesniojo sūnaus 
Kazio, kuris tuo metu buvo pradėjęs 
lankyti LKMS mokyklą, laiptuose 
atsitiktinai susitiko neįprastai susi
rūpinusį gimnazijos direktorių. Paklau
sus kas atsitiko, direktorius paaiškino 
kad prancūzų kalbos mokytoja gavo 
kelias savaites atostogų, nes laukiasi 
vaiko, mokiniai be mokytojos dūksta, 
ir trukdo kitoms klasėms dirbti, o nėra 
kas ją pav aduotų.

P. Lozoraitienė pasisūlė tą moky
toją pavaduoti. Ji Petrapilyje buvo 
baigusi pedagoginius kursus, ten net 
dvejose gimnazijose dėstė prancūzų 

kalbą, taip pat buvo mokytojavusi 
Vilniuje. Direktorius labai apsidžiaugė. 
Kai sekančią dieną ji atėjo į M. Peč- 
kauskaitės gimnaziją kaip mokytoja, 
labiausiai nustebo jos sūnus, kuns net 
varžėsi į ją pažiūrėti.*

„Mūsų klasė, bent jau berniukai, 
buvo triukšminga ir sunkiai valdoma. - 
prisimena M. Bloznelis. - tad p. Lozo
raitienė už gerą elgesį pažadėjo 
saldainių. Ir tikrai, sekančią pamoką 
atnešė labai skanių ir brangių 
šokoladinių saldainių „Mikimaus“. 
Daugiau jai problemų su disciplina 
mūsų klasėje nebuvo, o prancūzų 
kalbą ėmiau mokytis stropiau. Mūsų 
mergaitės buvo labai patenkintos 
bendravimu su ja. tačiau ir mes gai
lėjomės jai baigus pamokas".

Numatant gimnazijos plėtrą V. Lo
zoraitienės iniciatyva buvo paskirtas 
sklypas gimnazijos pastato statybai, 
tačiau šiuos planus palaidojo sovie
tinė okupacija.'

Trečioje klasėje iškilo grėsmė mū
sų „pirmagimystei". Gimnazija tapo 
tiek populiari, kad atsirado grupė 
mamų, organizavusių dar vienos 
klasės steigimą virš gimnaziją pradė
jusios. Tuo būdu nuo 1935 m. sausio 
I d. pradėjo veikti trečia klasė.

Pav. 3 pateikta 1940 m. šios klasės 
nuotrauka.

Kartą į metus Ateitininkų rūmų 
salėje buvo rengiamas gimnazijos 
v akaras. kūnam visos klasės ruošdav o 
programą. A Ruzgaitė išlaikė 1937 m. 
renginio nuotrauką, kurioje trys 
tuometinės IV klasės mergaitės - 
Aliodija Ruzgaitė. Alė Liubinskaitė ir
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Pav. 3. Iš kairės į dešinę : Valė Žilinskaitė, Irena Gumeniukaitė, Lilė Kutorgaitė, 
Julytė Petkevičiūtė, Meilė Kairiūkštytė, Liuda Laurinavičiūtė, Genė Vaicekauskaitė, 
Birutė Jankauskaitė, Tatjana Bojevaitė, Vida Vazbytė, Laimutė Musteikytė, Danutė 
Narutavičiūtė (Narutaitė), Giedrė Damijonaitytė, Nina Varnaitė, Meilė Indreikaitė. 
Trumpiau mokėsi L Vitaitė, A. Sodaitė, J. Jankevičius.

Liuda Gužaitė šoko čardašą. Dainuo
davo ir mūsų mokytojo, kompozito
riaus Račiūno vadovaujamas choras. 
Čia galbūt pirmą sykį suskambėjo jo 
komponuotos dainos: ,Jau pražydo

sodžiuj vyšnios" ir patriotinė ..Karas".
..Žinoma. Račiūną įsiminėm kaip 

originalių pasakų pasakotoją, kuriomis 
jis ramindavo triukšmingą mūsų klasę. 
Ir prisimenu, kaip gimnazija jį sveikino 
pirmos jo operos ..Trys talismanai" 
premjera. Supratęs, kad muzikos teore
tiniais dalykais jis mus nesužavės, 
stengdavosi, greta pasakų, atsinešti 
patefoną ir bendrai klausyti įvairių 
klasikinių kūrinių, kuriuos pakomen
tuodavo. Taip mus įpratino klausytis 
ir grožėtis rimta muzika, ir įvedė į 
turtingą garsų ir minčių pasaulį.

Panašiai mus ugdė dailės suvo
kimui piešimo mokytojas dailininkas 
Vytautas Bičiūnas. Žinoma, mes pie
šėme, mokėmės perspektyvos, tačiau
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jis įpratino lankyti parodas, vertinti 
paveikslus, o tai gyvenime pasirodė 
daug svarbiau negu nupiešti puodą“ - 
pastebi M. Bloznelis.

„Mūsų gimnazijoje buvo dvi skautų 
draugovės - berniukų ir mergaičių. 
Vasaromis būdavo ir stovyklos. Sto
vyklos būdavo bendros su mergaitėmis, 
tik ruošą atlikdavo pamainomis, ir 
kildavo daug ginčų dėl meniu. Sykį ryžių 
košė prisvilo, ir gelbėdama padėtį 
p. Gužienė, taip pat dalyvavusi stovy
kloje. pripy lė kakao ir cukraus. Dar ilgai 
prisimindavome skanią šokoladinę košę.

Naktį stovykloje budėdavo sargy
biniai tai jau buvo berniukų duona. 
Būdavo naktiniai žygiai ir žaidimai, 
glaudžiai suartindavę su tėviškės 
miškais.“

Nuo trečios klasės buvo prade
dama lotynų kalba.

..Pamokų monotoniškumą K. Bauba 
praskaidrindavo švelniu sąmojum. Kal
bėdamas apie Ovidijaus odes, 
hegzametru skanduoti mokė pavyzdžiu: 
„Maceina, ar tu vis tebemėgsti gry bus".

Sunku patikėti, kad tas saulėtas, 
visus mylintis asmuo turėjo mirti kan
kinio mirtimi nacių kacete.’

Labai kvalifikuotai lotynų kalbos 
mus mokė Kazys Bauba (vėliau tapęs 
klasės auklėtoju), atskleidęs ne tik 
kalbos sistemingumą, bet ir iš viso ro
mėniškos kultūros panoramą. Prisime
nu. jis kartą klasėje demonstravo ilgą 
tekstą - sveikinimą, kuriuo koks tai 
vienuolynas privalėjo pasveikinti savo 
aukštą vizitatorių. Vizitatoriaus vienuo
liai nemėgo, todėl su dideliu patosu 
parašytas sveikinimas, skaitant jį nuo 
pabaigos į pradžią ne mažesniu užside
gimu keikė ir žemino adresatą/

M. Pečkauskaitės gimnazijos skautai Turžėnuose, 1937 m.
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Rašytojas Juozas Kralikauskas 

buvo entuziastingas pedagogas, tikras 
literatūrinės kultūros nešėjas. Pratino 
klasę skaityti literatūrą sąmoningai ir 
kritiškai. Kreipė dėmesio į stiliaus savy
bes, atsidėjęs kovojo su kalbos bei 
stiliaus klaidomis. Vienai jo mokinių, 
vėliau studijavusiai žurnalistiką, išim
ties keliu po šešių semestrų buvo leista 
laikyti baigiamuosius egzaminus uni
versitete, „nes buvo atsinešusi puikų 
literatūrinį pagrindą iš gimnazijos.“ „Tai 
buvo J. Kralikausko, lietuvių litera
tūros ir kalbos mokytojo, nuopelnas“, 
prisimena D. Narutaitė.10

Gyvame pokalbyje su savo vaikais 
apie M. Pečkauskaitės gimnazijos die
nas pasakoja Vida Vazbytė": „Gavome 
leidimą naudotis didžiąja Ateitininkų 
sale pertraukų metu ir puikiu kiemu, 
kuris žiemą pavirsdavo į neblogą čiuo
žyklą ir mums, ir studenčiokams, ir 
miestiečiams.

Kieme vykdavo niekieno neįvesta 
tvarka: sportininkės užsikariaudavo 
vietą žaisti kvadratą, jaunesnieji 
lakstydavo „šuniukais“, o „zubrilos“ ir 
pertraukos metu „zubrindavo“. Nežai- 
sdavo nei futbolo, nei beisbolo - 
tokios sporto šakos Lietuvoje iš viso 
nebuvo. Panašus į beisbolą - muš
tukas. ir mes jo mokėmės, bet kai nu
važiavome į Lietuvos gimnazijų varžy
bas to muštuko žaisti, tai gavome pylos 
ir neatlaikėme provincijos gimnazijų 
veržlumo, greitumo ir stiprumo.

Vis dėlto grįžome namo laurais 
pasipuošusios, sveikinamos mokytojų 
ir mokinių, nes parvežėme antrą vietą 
visoje Lietuvoje už mūsų puikiai su
šoktą tautinį šokį „Džigūną“. O tą šokį

________________________  

iš senovinių tautosakos archyvų atka
sė, sucementavo ir suorkestravo mūsų 
pasišventusi gimnastikos mokytoja 
Gražina Vbkietaitytė.

Į vaikų priekaištą, kad tai vis dėlto 
ne sportas, ji prisiminė, kad klasėje 
labai gerai žaidė stalo tenisą. Šodaitė 
ir Vamauskaitė tapo pirmos ir antros 
vietos laimėtojomis Kaune įvykusiose 
Lietuvos gimnazijų rungtynėse. Buvo 
laimėtos orasvydžio rungtynės, už lai
mėjimą buvo gautas aliejumi tapytas 
paveikslas su įrašo auksine lentele.

„Turėjome mokytojus, kaip ir kiek
viena gimnazija, pasišventusius, per 
vargą mokslą pasiekusius, atiduo
dančius mums gal net didesnę dalį 
savęs nei kiti, nes jie statė savo ran
komis, kūrė savo sugebėjimais ir 
dalinosi savo išmintimi, rikiuodami 
naujai gimstančią mokslo šventovę 
Lietuvos vidurinių mokyklų eilėsna, 
kaip pirmą tokią gimnaziją, kur < .„> 
atsistojo kaip lygiateisė - prancūzų 
kalba.“

Kai vaikai pastebėjo mamai, kad ji 
kalba vokiškai, o prancūziškai tik skai
to, ji paaiškino: „Vokiečių kalbos išmo
kė alkis, pastogės ieškojimas, liep
snojąs frontas, bombų apsaugos bun
keriai. Vokiečių kalba - vargo kalba ir 
išlikimo. Prancūzų-jaunystės svajo
nių, romantikos ir misticizmo kalba. 
Mūsų prancūzų mokytojas buvo mon
sieur L. Prou, nei vieno žodžio 
nemokąs lietuviškai, visą laiką šnekus 
ir įsimylėjęs. Ir kaip jis mokėjo savo 
mokines padaryti sau lygiomis, mote
riškesnėmis, nei jos tada buvo, jau
tresnėmis grožiui ir Europos kultūrai, 
kurios širdis pagal jį buvo Paryžius.
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Išmokė jis mus svajoti apie tolimus 
kraštus, jų kultūros lobynus, kuriuos 
pasiekti ir mes galėjome, jei tik geriau 
pasistengtume prancūziškai mokytis.“ 

Lietuvių kalbą dėstė mokytojas 
Kralikauskas, kuris buvo vienas iš 
žmonių, turinčių tą nemeluotą jau
trumą artimui, ir skaisčiai išmušdavo 
kiekvieną kartą nudžiugus, susijau
dinus ir nustebus. Klasės gražuolės 
bandė jį vilioti, ir pagal išraudimo 
laipsnį matuodavo savo pasisekimus.

Anglų kalbos mokytoja Kisielienė, 
kuriąjau labai angliškai vadindavome 
„Pudding”, buvo išdidi, graži ir pasi
darė mums daug artimesnė, kai lauk
dama šeimos, sunkiai eidavo korido
riumi, nešdama priekyje savo dienyną, 
lyg apsaugojimui savo būsimo kūdi
kio nuo koridoriuje besigaudančių mo
kinukų, žaidžiančių „šuniukais“.

Matematikos turėjome du moky
tojus: Puodžiukyną ir Jucį. Puodžiu- 
kynas kažkaip imdavo maloniai šypsotis 
tik tada, kada buvo pasirengęs susukti 
dvejetą, o Jucys prisiminimuose liko 
kaip Šv. Petras įsileidžiąs sielelę, gal ne 
visai užtarnautai. į dangaus karalystę, kai 
iš pataisos išgelbėdavo parašydamas 
ttrejetą su dviem minusais.

Klasės auklėtoja A. Puodžiuky- 
nienė dėstė gamtos ir fizikos mokslus. 
Buvo idealiai balansuota, rimta, vidine 
giedra švytinti asmenybė.

Mūsų pirmoji laida, subrandinta, 
išmokyta, visų mokytojų pasididžia
vimas - pilna aštuonklasė M. Pečkau- 
skaitės gimnazija. Taip baigė sax o pasa
kojimą Vida, viena iš pirmosios laidos.12 

„Po šeštos pamokos turėjau išeg
zaminuoti aštuonis septintos klasės 

mokinius, o paskui penkioms klasėms 
trimestrus išvesti“ - pasakoja moky
toją Adolfą Jucį pakeitęs Aleksandras 
Pakalniškis.< > Ir egzaminavau sep
tintokus, kurie buvo nepatenkinti 
išvestu trimestriniu pažymiu.

Per tuos neva egzaminus mano 
santykiai su mokiniais nuoširdesni 
pasidarė. Paaiškėjo kai kurie geri 
matematikai, kurių nebuvau tinkamai 
pažinęs. Tokiais besą J. Sugintas ir 
M. Bloznelis. M. Blozneliui buvau iš
vedęs ketvertą, bet jis atėjo kovoti už 
penketuką. O M. Sabaliauskaitė labai 
nuoširdžiai pasakė man: „Aš atėjau, 
pone mokytojau, pasirodyti, kad šį tą 
žinau. O kadangi man statote dveje
tuką, tai išeina, kad aš absoliučiai 
nieko nežinau“. Ir tikrai, ji bežinanti šį 
tą. Išvedžiau jai trejetą.13

Gimnazijos steigėjai ir pagrindiniai 
auklėtojai - pedagogai K. Ruginis, 
I. Malinauskas ir A. Šerkšnas turėjo 
daug įtakos mūsų charakterių ir pasau
lėžiūros formavime. Būdami jaunesnėse 
klasėse, mes daugiau domėjomės šokiais 
ir krepšiniu. Vėliau daromės kritiškesni ir 
pradėjome daugiau kreipti dėmesio į 
gyvenimiškas ir socialines problemas, 
rašė N. Norvaišaitė-Kulpavičienė.14

Mėgome diskutuoti su mokytojais, 
bet geriausios diskusijos buvo mūsų 
pačių tarpe apie mokytojų dėstomus 
dalykus ir metodus. Apie gimnazijai 
įtakingus tėvus, apie bendrą santvar
ką ir valdžią, ir 1.1.

Prisimenu, kaip susirinkome mes, 
septintokai, pirmąją mokslo dieną 
prasidėjus Vokietijos karui. Išsigandę 
kalbėjome, kas būtų, jei ir pas mus 
prasidėtų karas. Svarstėme, kuo ir mes
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galėtume prisidėti savo kraštui. Nors 
daugumas buvome šešiolikmečiai, bet 
entuziazmo ir patriotiškumo netrūko.

Gimnazijoje buvo skatinamas ben
dravimas su kitomis mokyklomis. 
Mūsų klasė užmezgė draugystę su ta 
pačia klase Kėdainių gimnazijoje. 
Nuvykome į Kėdainius, kur buvome 
gražiai priimti, aprodytas senamiestis, 
pavaišinti ir pasišokome.

Sekančiais metais mes pasikvie
tėme kėdainiškius, nuvedėme į teatrą, 
o paskui irgi pasilinksminome. Užsi
mezgė daug draugysčių ir susira
šinėjimo laiškais.

Ir dabar, po daugelio metų, su meile 
ir pagarba prisimename savo buvusius 
mokytojus gyvus ir mirusius, visus 
mokslo draugus, išsiblaškiusius įvai
riuose kontinentuose ar iškeliavusius 

amžinybėn. Visus mus riša draugiš
kumo ir meilės liepsnelė, kuri buvo 
uždegta rašytojos ir mokytojos Marijos 
Pečkauskaitės ir mums įžiebta Jos 
vardo gimnazijoje.

Minint 75-tąsias gimnazijos įkūri
mo metines dera konstatuoti: Marijos 
Pečkauskaitės gimnazija - tai reikšmin
ga pastanga įgyvendinti tobulesnį ug
dymo procesą vadovaujantis rašyto
jos ir pedagogės M. Pečkauskaitės 
nuostatomis.

Nors ir trumpai gyvavusi ji įnešė 
ženklų įndėlį į Lietuvos pedagogikos 
raidą, turėjo neabejotiną įtaką valdiškų 
gimnazijų reformai, kreipusiai Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą link vakarietiškos 
humanistinės kultūros. Jos patirtis ir 
šiandien naudotina tobulinant ugdo
mąjį darbą.

1 Ignas Malėnas. Marijos Pečkau
skaitės vardo gimnazijos įsteigimas, 
Moteris, 1978 m. 5(125), Toronto, p. 16.

2 Ten pat, p. 17.
3 Kun. Stasys Yla. Prisimenu ir aš. 

Moteris, 1978 m. 5(125), Toronto, p. 18.
4 Ten pat, p. 19.
5 M. Bloznelis. Neramūs metai, 

Kaunas, 2007, p. 2.
6 V. Lozoraitienė. Prisiminimai. 

Moteris, 1978 m. 5( 125), Toronto, p. 24.
7 Ten pat, p. 25.
8 Danutė Narutaitė. Mano 

mokytojai. Moteris, 1978 m. 5(125), 
Toronto, p. 24.

9 M. Bloznelis. Neramūs metai, 
Kaunas, 2007, p. 15.

10 Danutė Narutaitė. Mano 
mokytojai. Moteris, 1978 m. 5(125), 
Toronto, p. 23.

11 Vaz Vi (Vida Vazbytė). Ko aš 
nepamirštu. Moteris, 1978 m. 5(125), 
Toronto, p. 25.

12 Ten pat, p. 26.
13 Aleksandras Pakalniškis. Iš 

jauno mokytojo dienoraščio. Moteris, 
1978 m. 5( 125), Toronto, p. 21.

14 Nora Kulpavičienė. Mokslo 
dienos. Moteris, 1978 m. 5(125), 
Toronto, p. 27.
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Knygų lentyna

Naujausi Į LAISVĘ fondo 
lietuviškai kultūrai ugdyti 

leidiniai
Vidas

Lietuvių frontas

Monografija lietuvių antinacinei 
rezistencijai įamžinti.

Šiomis dienomis Lietuvos, o ir 
užsienio lietuvių skaitytojus pasiekė 
naujausia buvusio rezistento, visuo
menės veikėjo dr. Mindaugo Bloznelio 
įspūdingos apimties (daugiau kaip 400 
psl.) knygos Lietuvių frontas. Lietu
vių frontas vokiečių okupacijos 
metais pirmas tomas. Knygą išleido 
Į LAISVĘ fondas, spausdino „Morkū
nas ir Ko“ spaustuvė.

Tai nepaprastai svarbus rašytinis 
šaltinis apie mažai tyrinėtą ir istorikų 
iki šiol kontraversiškai vertinamą 
antinacinės lietuvių rezistencijos lai
kotarpį bei vieną iš svarbiausių šio 
laikotarpio antinacinio pasipriešinimo 
organizaciją - Lietuvių frontą (LF). 
Knygą autorius dedikavo įžymiausių 
Lietuvių fronto vadovų dr. Adolfo 
Damušio ir prof. Antano Maceinos 
atminimui ir jų šimtųjų gimimo metinių 
paminėjimui.

Knyga pradedama įvadu, istorio
grafine apžvalga ir šaltinių aprašymu.

Vitkus

LIETUVIŲ 
FRONTAS

Toliau monografijoje nuosekliai de
šimtyje skyrių chronologiškai apra
šomos Lietuvių fronto ištakos, dėsto
ma organizacinė struktūra, atsklei
džiamos ideologinės nuostatos, nuro
doma organizacijos raida, išryškinamos 
organizacijos pastangos atkurti Lietu
vos valstybingumą ir pan. Knygoje
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daug įvairių faktų ir įdomių bei 
daugeliui iki šiol nežinomų detalių. 
Rinkdamas ir rengdamas spaudai me
džiagą. autorius naudojosi dviem 
šaltiniais: dokumentais ir vadinamuoju 
„orai history“ metodu (įvairūs atsi
minimai, įvykiai, pokalbiuose ar 
trumpesniuose interviu fiksuoti faktai). 
Susipažinus su knygos turiniu matosi, 
kokia plati tyrimų apimtis, gausi po 
kruopelytę surinkta informacija. Visa 
tai surinkti ir apdoroti pareikalavo 
nepaprastai daug bei kruopštaus 
knygos autoriaus darbo.

Knygos pabaigoje publikuojami 
net 35 priedai (Lietuvių aktyvistų fron
to (LAF), štabo, Berlyne planuotos 
Laikinosios vyriausybės narių pavar
dės, Lietuvių fronto periodinių leidinių 
bei „Į LAISVĘ" laikraštyje spausdintų 
straipsnių sąrašai, įvairūs dokumentai, 
jų faksimilės, žymesnių Lietuvių fronto 
vadovų biografijos ir kt.). Rašytinę 
knygos medžiagą papildo „Lietuvių 
fronto vadovaujančiojo centro", „Kęs
tučio kovinės organizacijos vyriau
siojo štabo", „Vilniaus apygardos 
Kęstučio štabo", „Lietuvių fronto 
Vilniaus vadovaujančiojo centro“ narių 
ir „LF Rietavo pasitarimo dalyvių“ 
fotografijos. Knyga baigiama asmen
vardžių rodykle.

Nevaikiški vaikų žaidimai

2008 m. gruodžio mėnesį leidykla 
„Versus aureus" (Vilnius) išleido prof. 
Kęstučio Skrupskelio knygą Vaikų 
žaidimas: Dvidešimto Amžiaus kari
katūros.

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Vaikų žaidimas: 
Dvidešimto Amžiaus 
karikatūros

Knygos rengimą rėmė Į LAISVĘ 
fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. 
Prof. K. Skrupskelis savo knygą skyrė 
savo tėvų - Igno Skrupskelio ir 
Alinos Petrauskaitės-Skrupskelienės 
atminimui.

Filosofo ir istoriko K. Skrupskelio 
darbas analizuoja prieškario dienraščio 
Dvidešimtas Amžius veiklą ir jo ini
ciatorių bei straipsnių autorių reakcijas 
į to meto Lietuvos ir pasaulio realijas. 
Iš pirmo žvilgsnio skaitytojams gali 
susidaryti įspūdis, kad šioje knygoje jų 
lauks kokios nors šmaikščios istorijos 
ir jas papildančios bei paįvairinančios 
karikatūros. Iš tikrųjų taip nėra. 
Knygos autoriaus tikslas - analizuoti 
ir komentuoti rimtus bei aktualius 
laikraštyje spausdintus straipsnius, 
kurie buvo papildomi ir sustiprinami 
šmaikščiomis bei situaciją atspin
dinčiomis karikatūromis.
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Knyga pradedama šio darbo 

atsiradimo priežastis pagrindžiančia, 
laikraščio ideologinę nuostatą išryški
nančia bei į nagrinėjamos temos kon
tekstą įvedančia, įžanga.

„Šio rinkinio veikėjai, dienraščio 
Dvidešimtas Amžius kūrėjai, nebuvo 
eiliniai. Kaip pirmoji nepriklausomos 
valstybės užauginta karta, savo kūryba 
jie turėjo pateisinti nepriklausomos 
Lietuvos projektą, įrodyti, kad vertėjo 
kurti modernią, jau nebe kaimišką, 
lietuvišką Lietuvą. (...) Tai karta, davusi 
nemažai pirmosios okupacijos aukų, 
organizavusi rezistenciją. 1941 metais 
sudariusi Laikinosios vyriausybės 
pagrindą, dalyvavusi antivokiškame 
pogrindyje, kalėjusi nacių kalėjimuose 
ir lageriuose, kovojusi partizanų 
gretose, išeivijoje skleidusi rezistencinį 
nusiteikimą” (...) (psl. 6).

„Kodėl jie, vadinamieji jaunieji 
katalikai, visa tai darė? Jų pačių atsa
kymas trumpas ir aiškus: siekėme at
kurti nepriklausomą Lietuvos val- 
stybę.(...).

Tačiau okupacijų laikais sakyta, kad 
tai nereikšminga saujelė aferistų, fašistų, 
nacių kolaborantų, karo nusikaltėlių, 
kuriuos reikėjo nubausti ir iš Lietuvos 
gyvenimo pašalinti.“ (...) (psl. 6).

Dvidešimto Amžiaus pirmasis 
numeris pasirodė 1936 m. birželio 
mėn. Pradžioje laikraščio tiražas 
tesiekė 3000 egz., vėliau išaugo iki 
25000, o kai kuriais atvejais net iki 
35 000 egz. Pirmasis žurnalo re
daktorius buvo kun. Juozas Prunskis. 
Laikraščio iniciatoriai ir bendradarbiai 
- kun. Stasys Yla, istorikas dr. 

Zenonas Ivinskis, filosofas dr. 
Antanas Maceina, germanistas dr. 
Ignas Skrupskelis, lituanistas dr. 
Jonas Grinius bei Juozas Keliuotis ir 
Juozas Ambrazevičius (vėliau Bra
zaitis). Nuo 1939 m. rudenio laikraščio 
redaktoriumi tapo I. Skrupskelis. Jis 
buvo ir paskutinis šio laikraščio re
daktorius. 1940 m. liepos 11 d. naktį 
sovietų saugumiečių L Skrupskelis 
buvo areštuotas ir vėliau nuteistas.

Aktyvūs laikraščio bendradarbiai 
buvo Pranas Dielininkaitis, Juozas 
Eretas, Julijonas Būtėnas, Eduardas 
Turauskas, Kazys Bauba bei kiti tra
giško likimo sulaukę broliai - vien
minčiai. Laikraštyje spausdinamų kari
katūrų autoriai buvo Telesforas Kuli
kauskas, Borisas Jermolajevas, Juozas 
Olinaras Penčyla.

Rinkinį Vaikų žaidimas : Dvidešimto 
Amžiaus karikatūros sudaro vienuolika 
skyrių, atspindinčių tam tikrą Lietuvoje 
bei pasaulyje vykusių įvykių spektrą ir 
problematiką. Visi jie yra iliustruojami 
laikraščio straipsnius papildžiusiomis 
karikatūromis. Iš viso rinkinyje publi
kuojamos 127 karikatūros.

Dr. Kęstučio Skrupskelio paren
gtas rinkinys yra unikalus savo netra
diciniu mėginimu į aktualius prieškario 
Lietuvos ir pasaulio įvykius (apra
šomus laikraštyje Dvidešimtas Amžius) 
pažvelgti karikatūristų akimis, pasi
telkiant jų šmaikščius piešinius.

Savo turiniu aktuali ir minčių dė
stymu patraukli knyga, tikimės taps 
įdomi ne tik šiuo istorijos laikotarpiu 
besidomintiems istorikams, bet ir pla
čiajai visuomenei.
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Pabaigoje norėtume paminėti vieną 

knygoje pro autoriaus dėmesį pra
sprūdusi faktinį netikslumą. Knygos 
autorius (10 psl.) mini, kad „Būtėnas du 
kartus parašiutu nusileido Lietuvoje. 
Antrą kartą, kartu su Juozu Lukša 
(Daumantu)“. Iš tikrųjų, Julijonas Bū
tėnas iš Vakarų į Lietuvą desantu nusi
leido tik vieną kartą. 1950 m. spalio mėn. 
3 d. jis į Lietuvą išlydėjęs Juozą Lukšą, 
pats į tėvynę negrįžo. J. Būtėnas į 
Lietuvą buvo parskraidintas su antrąja 
kovotojų grupe 1951 m. balandžio mėn. 
19 d. drauge su Jonu Kukausku, dėl 
kurio išdavystės čia netrukus žuvo.

Piitėme prieš vėją

Pūtėme prieš vėją, II dalis, 
Sukilimas. Tokiu pavadinimu 2008 m. 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 
išleido Edvardo Buroko knygą apie 
politinių kalinių gyvenimą Gulago 
archipelage ir vieną iš jų (1955 m. Vor
kutoje) organizuotą sukilimą bei jų 
likimus po sukilimo.

Knygos autorius E. Burokas - bu
vęs politinis kalinys, kalėjęs Vladimiro 
kalėjime ir įvairiuose sovietiniuose 
lageriuose, šiandien žinomas kaip 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 
leidinio „VARPAS“ vienas iš leidėjų ir 
redaktorių, aktyvus visuomenininkas ir 
patriotinės veikios pirmeivis. Į lagerį 
patekęs vos teturėdamas 19 m. jis čia 
praleido ištisą dešimtmetį. Už rezi
stencinę veiklą sovietinės okupacijos 
metais ir aktyvų visuomeninį darbą 
nepriklausomoje Lietuvoje E. Burokas 
apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Edvardas Burokas

Plačios apimties (488 psl.) knygoje 
minima daug asmenybių ir asmenų, 
aprašomi svarbūs ir daugeliui nežino
mi faktai iš kalinių gyvenimo bei jų 
vykdytos pasipriešinimo veiklos siste
mai. Knyga gausiai iliustruota įvai
riomis to laikmečio ir knygoje apra
šomų asmenų nuotraukomis, doku
mentais. Pasirinktoji knygos struktūra 
daro leidinį vertingu istoriniu šaltiniu: 
autentiški, unikalūs lageryje pogrin
džio išleisti dokumentai (atsišaukimai, 
laikraščiai), tardymo bylų fragmentai 
darniai įkomponuoti į lagerininkų 
prisiminimus bei liudijimus. Leidinyje 
parengta pavardžių rodyklė, o taip pat 
lagerinio žargono žodynas.

Ši knyga ne tik papildo rezi
stencinių leidinių aruodą, bet yra mūsų 
tautos istorijos puslapis. w
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Lietuvos istorijos 
labirintuose

Kęstutis Skrupskelis

Arvydas Anusauskas, Gražina 
Sviderskytė. XX Amžiaus slaptieji 
archyvai: dvylika istorijos detektyvų 
(Vilnius: Versus Aureus. 2008).

Istorijos populiarizacijos pas mus 
per mažai, ypač geros, be plačių vien 
skurdžiais faktais paremtų apiben
drinimų. be moralizavimo, su pakan
kamu dėmesiu šaltiniams, nurodant ir 
tai. ko šaltiniai neatskleidžia. Todėl, 
istoriką A. Anušauską ir žurnalistę 
G. Sviderskytę tegalima sveikinti, o 
istorijos ir šiaip knygų mėgėjus ska
tinti knygą pirkti ir skaityti, nes tai 
istorijos populiarizacija gerąja prasme. 
Knyga gražiai išleista, gausiai iliu
struota herojų šaržais, portretais, vai
dybiniais kadrais, dokumentų repro
dukcijomis. Man neteko matyti nė 
vienos iš dvylikos per Lietuvos televi
ziją demonstruotos dokumentinio seri
alo dalių. Bet vaizdų mėgėjams yra 
parengti visi televizijoje rodyti „XX 
amžiaus slaptųjų archyvų“ DVD albu
mai. Manau, autoriai iš tiesų atsklei
džia įvairius prieškario Lietuvos mo
mentus, tai. „ką bandė perrėkti sovietų 
ir nacių okupantų propaganda” (p. 7).

ARVYDAS ANUSAUSKAS 
GRAŽINA SVIDERSKYTĖ

XX AMŽIAUS 
SLAPTIEJI 
ARCHYVAI

Aišku, remiantis slaptaisiais archy
vais, akcentuojant slaptųjų tarnybų 
veiklą, neišvengiamai atsiskleidžia 
tamsioji gyvenimo pusė, bet turime 
nepamiršti, kad ir tai svetimieji iškreip
davo savo naudai.

Tiesa, kaip ir visur, atsiranda vienas 
kitas netikslumas, vienas kitas taisy
tinas sakinys. Bet tai smulkmenos, 
veikalo vertės nemenkinančios.
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Autoriai pristato „dvylika istorijos 

detektyvų", būtent, dvylika smulkiai 
ištirtų, detaliai aprašytų epizodų, bet 
tokių, kurie nušviečia visą laikotarpį. 
Kas tie dvylika išrinktųjų? Pirmasis, tai 
„Šimtas paskutinių valandų", apie 1940 
metais paskutines Lietuvos valstybės 
dienas. Jį seka „Laivyno paradas", apie 
vokiečių planus pulti Klaipėdą; 
„Lietūkio garažas"; „Dingę Berlyne“, 
apie Aleksandro Slavino pokarinę vei
klą grobiant pabėgėlius; „Žvalgybų 
žaidimai“; „Užmirštas desantas“, apie 
Vakarų valstybių pastangas plėsti 
žvalgybinę veiklą pokario Lietuvoje; 
„Pučai ir teroras Lietuvoje“; „Milijardai 
tėvynei...ir sau“, apie 1921 vadinamąją 
sacharino (ir 4 kg kokaino) bylą; „Paš
to ženklų afera“; “Žvalgybos pulki
ninkai”, apie Lietuvos žvalgybininkų 
likimą sovietams okupavus; „Žemaitis 
pas Beriją", apie partizanų generolo 
susitikimą su Berija; „Aukso pagro
bimas“, apie sovietų Lietuvos aukso 
savinimąsi ir aukso naudojimą išlaikant 
diplomatinę tarnybą; „Pabėgti iš 
SSRS“.

Daugeliui skaitytojų labiausiai 
rūpės Lietūkio garažo byla, kurioje, 
autorių nuomone, toli grąžu ne viskas 
žinoma. Tentatyvios išvados: žudynes 
organizavo “nedidelis priešakinis „Ein- 
sattzgrupės“ būrys", Kaunan atvykęs 
birželio 25; budelių tarpe buvo ir „so
vietų parankinių, ir senų gestapo 
agentų [lietuvių]“ (p. 100). Bent man 
dar būtų pravertę keli sakiniai apie tai, 
kad šaltiniuose randame kelias žudy
nių datas; ir apie Klimaičio padėtį po 
karo, Vokietijoje. Taip pat. truputį už

kliuvo ir vienas sakinys: „Pakanka 
pagrindo manyti, kad šie gretimų kvar
talų įvykiai susijungė į lemtingą gran
dinę". Turima omenyje tai, kad birželio 
27-tosios išvakarėse, netolimose kata
likų kapinėse, laidoti sukilime žuvę 
partizanai, o 27 d., anksti rytą, neto
limoje koplyčioje aukojamas mišios 
(p. 64). Bėda ta, kad autoriai nepa
aiškina kaip laidotuvės, mišios ir žudy
nės susijusios. Pirmą kartą perskai
čius, kilo mintis, jog po laidotuvių 
minia nuplaukė prie garažo, ir tik 
atidžiau paskaičius paaiškėjo, kad taip 
negalėjo atsitikti. Taip pat neatsargus 
sakinys, kad žudikai galėjo ateiti ir iš 
„kapinių, kur buvo laidojami Birželio 
sukilimo dalyviai“ (p. 100). Bet pagal 
autorius, laidota 26-tą, o žudyta se
kančią dieną. Keistokai skamba ir 
teiginys, kad Laikinosios Vyriausybės 
nuomone, „masinės žydų žudynės - ne 
jų reikalas“ (p. 65). Reikėjo, manau, 
pridėti, kad Lietūkio nei vienintelės, 
nei didžiausios to meto žudynės: karo 
ir Raudonosios Armijos vykdomų 
žudynių kontekste jos neišsiskyrė. O 
kiek tai liečia Laikinąją Vyriausybę, 
manau, jai Lietūkio žudynės buvus tik 
vienas iš daugelio įvykių, rodančių, 
kad didysis uždavinys - tai atstatyti 
tvarką. Vyriausybei žydų klausimas 
negalėjo būti nei vienintelis, nei 
svarbiausias, bet tik vienas iš daugelio 
chaotiškos padėties komponentų.

Yra ir kitų smulkmenų. Pavyzdžiui, 
sacharino bylos dalyvis Juozas Puric
kis apibūdinamas kaip kunigas 
(p. 229). Tai tiesa. Tačiau, kelių metų 
bėgyje jisai vedė ir buvo ekskomu-
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nikuotas. Man taip pat neaiški pastaba 
apie nepavykusį 1934 metų birželio 
voldemarininkų pučą: „Kauno gatvėse 
kelias valandas pabruzdėjo kariai" 
(p. 177). Birželio 9 d., diplomatas Ed
vardas Turauskas Kaune rašė Kaziui 
Bizauskui: „Įvyko gana smarkus susi
šaudymas gatvėse.“ Ar E. Turausko 
žinios klaidingos? Bet, kaip minėjau, 
tai smulkmenos, tokios, kokios pasi
taiko bet kuriame darbe.

Daugiausiai naujos medžiagos ra
dau pirmame skyrelyje apie paskutines 
valstybės valandas. Nustebau, kokias 
pajėgas sovietai buvo sutelkę prie 
Lietuvos sienų, tiek galingas, kad bet 
kokio mūsų pasipriešinimo jie būtų 
nepastebėję. Suprantamesnis tapo vy
riausybės narių blaškymasis: Lietuvos 
padėtis be išeities. Taip pat dėmesį 
patraukė beveik visuose skyreliuose 
randamos žinios apie Lietuvos slap
tųjų tarnybų veiklą. Nežinojau, kad ir 
mes „didžiajame žaidime“ dalyvau- 
davom, kad kartais net ir laimėdavom. 
O anglai, atrodo, buvo nevykėliai: po 
karo, plėsdami žvalgybą Lietuvoje, jie 
tik kenkė sau ir talkino sovietams, 
niekad neišsiaiškinę, kad bendrauja ne 
su partizanais, bet sovietų agentais.

Linkėčiau, kad veikalą parengusi 
komanda neiširtų, kad susirastų antrą 
tuziną detektyvų. Man smalsu būtų 

skaityti, pavyzdžiui, apie Juditą Komo
daitę, vieną iš 1940 liepos 11-12 nak
ties teroro bangos organizatorių. Ar 
tikrai ji buvo paruošta sovietinėje tero
ristų mokykloje? Ar tikrai ji dalyvavo 
trečiojo dešimtmečio pradžioje nužu
dant kelis bandžiusius pasitraukti iš 
komunistų partijos? Taip pat esu skai
tęs, kad 1941 metais, karui prasidėjus 
Lietuvoje buvo ginkluojami komjau
nuoliai. Smalsu sužinoti ar tai tiesa? 
Kiek jų buvo? Ką jie veikė? Besitrau
kiantys sovietai įvykdė eilę žudynių. 
Įdomu, ar žudė gavę iš centro atitin
kamas instrukcijas ar vietine iniciaty
va? Esu kažkur skaitęs, kad prieš pat 
karą Malenkovas atvyko į Rygą, ir 
aiškino kaip elgtis su kaliniais. Ar tai 
tiesa? O iš lietuviškos tematikos, mi
glota elektrinių statyba. Ar iš tikrųjų 
koncesijomis besidžiaugiantys belgai 
trukdė krašto elektrifikacijai, norėdami 
išlaikyti monopolį ir aukštus elektros 
tarifus? Ar iš tikro jie dalino kyšius 
valstybės pareigūnams, kaip tuo metu 
kalbėta? Ir kaip iš tikrųjų buvo su 
prelatu Olšausku, ar jis tikrai nužudė? 
O gal tai tik slaptųjų tarnybų opera
cija?

Taigi, detektyvams siužetų ne
trūksta. Būtų gerai, jeigu Arvydo 
Anušausko komanda pradėtą darbą 
tęstų ir toliau.
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Žmogus legenda, arba 
skrydis į mirtį

Aldona Žemaitytė

Prieš mane - solidžiai atrodanti, 
„Į laisvę“ fondo ženkleliu pažymėta. 
Vitalijos Kazilionytės sudaryta, Vid
manto Zavadskio sumaketuota knyga 
„Sakalai parskrido. Julijonas Būtėnas 
atminties liudijimuose“. Knygą iš
spausdino spaustuvė „Morkūnas ir 
Ko“ 700 egz. tiražu. Leidinys rūpes
tingai parengtas: paminėti visi rėmėjai, 
Vitalija Kazilionytė parašė Pratarmę, 
kurioje nusako knygos sandarą: „Per 
kelerius metus vienon vieton sukaupti 
liudijimai - atsiminimai, laiškai, 
dokumentai, fotografijos, biografinė 
apybraiža " (p. 8). Kreidinis popierius 
ir kieti viršeliai knygą paverčia repre
zentacine. skirta ne plačiajam nau
dojimui. o savo svoriu bei apimtimi 
(beveik 450 puslapių) apsunkina 
skaitytojui pagrindinį darbą - skaityti. 
Nemaži nuotraukų blokai - iš 
J. Būtėno jaunystės, studijų metų, 
gyvenimo Vokietijoje iki 1951 m. 
pavasarį išskrendant į Lietuvą, faksi
miliniai dokumentai, liečiantys jo 
studijų metus, anuometinę spaudą, 
kurioje žurnalistas J. Būtėnas dirbo ir 
bendradarbiavo. Jono Kukausko MGB 
tardymo bylų protokolai ir t.t. 
Pabaigoje - keliolika spalvotų nuo

traukų iš J. Būtėno atminties įam
žinimo jo gimtajame Dovydų kaime 
(dab. Pasvalio rajonas) ir žuvimo 
vietos Rūdšilyje (Šakių rajonas). Kaip 
ir dera monografijoje, žurnalisto 
J. Būtėno straipsnių bibliografija, 
asmenvardžių rodyklė. Leidinys „Saka
lai parskrido“ tikrai taps parankine 
knyga tolesnėms Julijono Būtėno 
studijoms - ypač žurnalistinėms. 
Tačiau atidžiai ją perskaitęs ir labiau 
įsigilinęs žmogus patirs ir ne vieną 
abejonę - dėl paties sudarymo popu
liariai, visiems prieinamai lektūrai (šiuo 
atveju populiarumas reiškia ne ką kitą, 
o teksto paprastumą ir prieinamumą 
paprastam skaitytojui).

Knyga buvo ruošiama apie dešimt
metį. Teko ir man dalyvauti jos gimimo 
ištakose. Apie tai laiške užsimena ir dr. 
Kazys Ambrozaitis ir pati V. Kazi
lionytė knygos Pratarmėje. K. Ambro
zaitis jau po knygos pasirodymo šiais 
metais laiške šių eilučių autorei rašo: 
.Juk tos knygos rašymo idėją pirmoji 
įdiegei man. kai paskelbei „Dieno
vidyje " Būtėno fondą ir kai aš vienas 
pirmąją nusiunčiau 500 dolerių. 
Taigi tame reikale esam giminės". O 
V. Kazilionytė primena, „Kad knyga
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šiandien jau ant mūsų stalo, 
didžiausia ir nuoširdžiausia padėka 
priklauso „Į laisvų" fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti pirmininkui daktarui 
Kaziui Ambrozaičiui. Mūsų susitiki
mas 1998 m. Druskininkuose, septin
tojoje „Į laisvę" fondo studijų savai
tėje. atvėrė galimybių Julijono Būtė
no gyvenimui tapti knyga duris“ 
(p. 11). Bet autorė nė vienu sakiniu 
neužsimena apie prieš du metus iki jos 
susitikimo su dr. K. Ambrazaičiu orga
nizuotą J. Būtėno fondą, kurį organi
zavo „Dienovidžio“ redakcija, nes tai 
buvo pirmoji kregždė žurnalisto ir 
partizano Julijono Būtėno įamžinimo 
kelyje.

O viskas prasidėjo taip. 1996 m. 
gegužės 17 d. „Dienovidyje“ buvo 
išspausdintas Eduardo Pašakinsko 
straipsnis „Jo kapas nesurastas“ su 
paantrašte „Žurnalisto partizano 
Julijono Būtėno 45 metų žuvimo 
sukakties atminimui“. Greta - šalia 
nuotraukų, kurios, galimas daiktas, 
knygoje perspausdintos iš 
„Dienovidžio“, ir Julijos Švabaitės- 
Gylienės eilėraštis „Gėlės Julijonui“. 
Po dviejų savaičių („Dienovidis“, 
2006, Nr. 23) spausdinamas išsamus 
reportažas „Rūdšilio girioje" apie tų 
metų gegužės 18 d. Rūdšilyje 
pagerbtas 45-ąsias Jurkšaičio-Beržo ir 
Būtėno-Stevės žūties metines. Tada 
dar buvo gyvas trečiasis bunkerio 
likimo veikėjas - Kukauskas. 
Paskambinus į jo butą Vilniuje ir 
paklausus, kodėl jo nebuvo žuvusių 
partizanų iškilmėse, kimus balsas 
atsiliepė: „Esu senas, ligotas, niekas 

man nepranešė". Paklausus, kas kaltas 
dėl partizanų žūties, atsakė: „Amerikos 
žvalgyba“ ir padėjo telefono ragelį.

Gaila, kad šis reportažas netilpo į 
V. Kazilionytės sudarytą knygą, kaip ir 
informacija apie 1997 m. balandžio 
pradžioje „Dienovidyje“ pradėtą 
skelbti konkursą Lietuvos partizanų 
kovos prasmei pagerbti ir įsteigtą Juli
jono Būtėno premiją už publicistinius 
straipsnius, analizuojančius ir verti
nančius partizanų dvasios tęstinumą 
šių dienų Lietuvoje. Tam tikslui buvo 
įsteigtas J. Būtėno fondas, kurio 
rėmėjai ir aukotojai buvo tais metais 
skelbiami laikraštyje, o konkurso 
laimėtojai apdovanojami. Tarp pirmųjų 
aukotojų buvo dr. Kazys Ambrazaitis, 
ambasadorius Vytautas A. Dambrava 
ir JAV lietuvių veikėjas Antanas Rudis 
bei dr. Antanas Razma. Pirmieji premi
jos laureatai buvo rašytojas Eugenijus 
Ignatavičius, inžinierius Algis Rupai- 
nis, architektas Algimantas Jukna. 
Fonde iki tų metų vasaros vidurio 
susitelkė gražus rėmėjų būrys. Be 
anksčiau minėtųjų buvo Juozas 
Kojelis, Rimantas Sidrys ir kiti.

Toks būtų ekskursas porai metų 
atgal iki V. Kazilionytei Druski
ninkuose kreipusis į dr. K. Ambrazaitį 
paramos, kad galėtų nuvykti į 
Gotlando salą pas Joną Pajaujį. Tą 
ekskursą padariau iš paskatų, kad 
istorijos faktų negalima nutylėti, idant 
išeitų aikštėn visa, ar tai palanku, ar 
nepalanku ją rašančiajam.

Knyga, kaip suprantu, gimė iš lėto 
ir gana skausmingai. Nuo jos užuo
mazgų iki pasirodymo praėjo 10 metų.
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Buvo sudaryta rėmėjų grupė. Sutelkta 
daug medžiagos atsiminimų ir laiškų 
pavidalu. Sėdėta archyvuose. Garbė 
sudarytojai, kuri parodė kietą užsi
spyrimą įvykdyti pažadą, duotą sau ir 
J. Būtėno bendražygiams, bičiuliams, 
saugantiems jo atminimą, kol gyvens 
šioje žemėje. Duok Dieve, kad knyga 
nedūlėtų sandėliuose, o pasiektų kuo 
daugiau skaitytojų. Geriausia tai daryti 
per bibliotekas, ypač mokyklų - 
aukštųjų ir gimnazijų, kuriose mokosi 
jau bręstantys pilietinei ir patriotinei 
pareigai jaunuoliai.

Kai kas painioja du vardus ir pa
vardes - Julius Būtėnas ir Julijonas 
Būtėnas. Abu žurnalistai, literatai, tik 
Julius Būtėnas prisiminimuose apie 
Julijoną pastebi: ..Pirmaisiais pokario 
metais man reikėjo įrodinėti, kad aš - 
tai ne jis". Julius Būtėnas, pasireiškęs 
kaip literatūros kritikas, gyvendamas 
okupuotoje Lietuvoje, dėl savo legen
dinio bendrapavardžio ir bendravar
džio. „vanago iš anapus“ (okupantų 
terminu), turėjo nemalonumų per kai 
kuriuos „organus“.

Ar Julijonas Būtėnas yra žmogus 
legenda? Dauguma su juo bendra
vusių, jį mylėjusių, lydėjusių jį į tikrą 
mirtį, jį prisimenančių savo laiškuose, 
atsakytų - taip. Legendinis yra jo 
skrydis į Lietuvą. į priešo okupuotą 
teritoriją - žygis pasirinktas sąmo
ningai. apgalvotas, nes 1951 m. 
partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 
vos ne vos ruseno. Taigi jis, suvok
damas, kad kova beprasmiška, vis tiek 
ryžosi pulti į ją, lyg į liepsnojantį laužą, 
ir sudegti joje. Kaip Pilėnų karžygys. 

J. Pažemėnas apie tai savo atsimini
muose knygoje rašo, kad Julijono 
likimą nulėmė du atsitiktinumai: 
Vokietijoje veikusi emigracinė komisija, 
kuri sąmoningai ar nesąmoningai su
painiojo dokumentus, leidusius vietoj 
Būtėno į Ameriką išvykti kitam žmogui; 
antras atsitiktinumas - netikėta pažin
tis ir karšta draugystė su J. Lukša- 
Daumantu, kuris išprašė pažadą, kad 
Julijonas grįš į Lietuvą padėti parti
zaniniam judėjimui. Būtėnas tą pažadą 
vykdė kaip šventą įsipareigojimą, nes 
buvo pareigos žmogus.

Iš knygoje atskleidžiamo Julijono 
Būtėno paveikslo aiškėja, kad jis buvo 
kovotojas žodžiu, o ne ginklu. Atsi
minimų autoriai (bendraklasiai, studijų 
draugai, bendradarbiai, okupacijų meto 
bendražygiai) kartoja tuos pačius jo 
asmeninius bruožus: idealizmas, 
kuklumas, draugiškumas, humoras ir 
gera nuotaika, pasiaukojimas ir noras 
pasitarnauti kitam žmogui. Apie jį, kaip 
žurnalistą, teigiama, kad tai buvo savo 
dirbamo darbo entuziastas, ekspre
syvios kalbos atstovas, didelis džentel
menas, neužgaulus pokalbiuose, turėjęs 
aiškią nuomonę ir drąsiai ją reiškiantis.

Prisiminimų autoriai dažnai kartoja 
tuos pačius biografijos faktus, tik 
skirtingai juos interpretuoja, tad kny
gos sudarytoja galėjo atidžiau juos 
persijoti. Tie faktai, matyt, iš atsimi
nimų. išdėstyti ir V. Kazilionytės 
biografinėje apybraižoje, kažkodėl 
pavadintoje straipsniu. Įdomesni jo 
artimųjų prisiminimai apie du brolius - 
Petrą ir Julijoną, kurį namiškiai vadino 
Juliuku. Išsamus dr. A. Damušio pasa-
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kojimas apie ano meto jaunuomenės 
gyvenimą ir mokyklinį idealizmo 
ugdymą. A. Damušis, beje, paliudija 
liūdną tiesą: „ Aš jam parašiau; nesi
tikėkit tokio dalyko (karo) iš Vakarų, 
elkitės pagal savo sąlygas, venkite, 
jei galima, aukų". Tai buvo rimtas 
įspėjimas, ir J. Būtėnas tikrai suvokė, 
kad skrenda į savo mirtį. Bet, anot 
dr. J. Kazicko, „pasiaukojimas ir visa 
esybe bandymas padėti, patarnauti 
kitam žmogui buvo ypač svarbi, gili 
ir reta J. Būtėno savybė." O Henrikas 
Žemelis, šiandien rašydamas apie 
anuos laikus tiesiai pasako: .Juk jis 
(J. Būtėnas) tikrai tokiai pavojingai 
misijai netiko! Bet jis pasiryžo ir 
žuvo.'’'' Jis buvo vyresnis savo amžiumi 
už kitus desantininkus, tad nusilei
dimas į pelkėtas Kazlų Rūdos girias ir 
klampojimas per jas lyg persekiojamam 
žvėriui atėmė daug sveikatos.

Julijonas Būtėnas buvo žurnalistas 
tarptautininkas par excellence. Mokė
jo septynias užsienio kalbas, turėjo 
platų akiratį, aštrią, sąmojingą 
plunksną, sugestyvų stilių. Jis galėjo 
daug nuveikti pokario išeivijos gyve
nime. Darbo vieta jo laukė Čikagos 
„Drauge“. Tačiau tapo... „laisvojo 
pasaulio lietuvių šviesiąja auka, 
išdavimo (Vakarų) auka, kaip ir visa 

Lietuvos rezistencija, kaip ir viso 
pavergto pasaulio pasipriešinimas" 
(J. Brazaitis). O Juozas Giedraitis tie
siog meta kaltinimą: Tai deimančiu
kas. kurį, mano galva, fronto bičiuliai 
nužudė, išsiųsdami į Lietuvą. O juk 
sėdo į lėktuvą, kuriame drauge buvo 
nuleistas ir rusų agentas... " Tad jo 
bendražygis, pogrindinio (nacių lai
kais) „Į laisvę“ redaktorius A. Stra- 
bulis daro išvadą: „Manyčiau, kad 
Julijono gyvenimas ir likimas būtų 
puikus prototipas literatūriniam me
no kūriniui - herojinei epopėjai ar 
dramatinei tragedijai ”,

Ar ne tuo teiginiu remdamasi kny
gos sudarytoja V. Kazilionytė bandė 
savo herojų suidealinti, vietomis 
pereidama į egzaltuotą, Julijono Bū
tėno itin vyriškai asmenybei netinkantį 
pasakojimo stilių. Bet apskritai 
paėmus, jos nuveiktas darbas yra 
neįkainojamas medžiagos surinkimo ir 
susisteminimo prasme. Galima prikišti 
tik neišradingą knygos antraštę, kuri 
turi dviprasmiškumo. Sakalai par
skrido... Lyg tai Mykolaitis-Putinas, 
lyg tai slaptažodis, o iš tikrųjų pagauni 
save begalvojant: ar tai ir Jonas 
Kukauskas buvo sakalas? Greičiau 
atvirkščiai: jis priklausė daug niekin- 
gesnei sparnuočių kategorijai.
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Jaunoji karta liudija tiesą
Jonas Kairevičius

Nerija Putinaitė, Nenutrūkusį 
styga: Prisitaikymas ir pasiprieši
nimas sovietų Lietuvoje, Aidai, 2007

Rašytoja Astrida Petraitytė „Lietu
vos evangelikų kelio“ 2008 m. kovo 
3 d. numeryje pristatydama (informuo
dama apie Vilniuje įvykusį pristatymą) 
filosofės dr. Nerijos Putinaitės veikalą 
„Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir 
pasipriešinimas sovietų Lietuvoje", 
prisiminė, kad veikalo redaktorius 

Nerijus Šepetys pažymėjo „analizės 
sąžiningumą" ir tai siejo su protestan
tiška etika. Gal tokia sąsaja pastebėta 
dėl to, kad autorė yra Lietuvos evan
gelikų liuteronų bažnyčios narė. Vil
niaus parapijos tarybos pirmininkė.

Jei protestantišką etiką ir apskritai 
krikščionišką etiką suprastume kaip 
tiesos sakymą, tai, mano galva, šitas 
tiesos sakymas yra pagrindinė knygos 
vertybė.

„Nerijaus Šepečio nuomone, tai 
geriausia iki šiol parašyta knyga apie 
sovietų Lietuvą, nors įžvalgių strai
psnių ta tema jau turime nemažai“, - 
rašo Astrida Petraitytė. Tačiau turime 
ir klaidinančios rašliavos, kuri, šiurk
ščiai sakant, kyla iš „pilvo filosofijos“ 
pagal principą „o tada man buvo 
geriau". Tokioje rašliavoje išvysime 
aiškinimų ir apie tariamą socialinį 
teisingumą ir net apie kažkokią „klasių 
kovą“. Tačiau tokie kalbėtojai ir rašlia
vos kūrėjai nesugeba paaiškinti, kodėl 
toje „klasių kovoje" dalyvavo rusų 
tankai ir net gerai ginkluotos regu
liarios kariuomenės divizijos ir kodėl 
Lietuva turėjo netekti valstybingumo.

Knygoje rašoma, kad „dabartinės 
Lietuvos visuomenei sovietinės prisi
taikymo strategijos nėra kokia nors 
istorinė ar pasaulėžiūrinė atgyvena.
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Sovietmečiu įdiegtoji vertybių sistema 
akimirksniu išnykti negalėjo. Egzi
stencijos norma buvo tapęs melo pai
niojimas su tiesa, ribos tarp poli- 
tiškumo ir visuomeniškumo ištrynimas, 
susitaikymas su gyvenimo dvilypumu. 
Tad net ir dingus išoriniams stimulams 
ir centralizuotai pasaulėžiūrinei in- 
doktrinacijai, išliko tie patys verty
biniai orientyrai, tikslai ir idealai. Jais 
remdamiesi žmonės šiandien suvokia 
save, savo santykį su kitais žmonėmis 
ir pasauliu, sprendžia kasdienes pro
blemas. (...) Sovietmečiu gyvenę žmo
nės išmoko pateisinti sovietinį gyve
nimo būdą, konformizmą, dalinę tiesą 
ir dalinį moralumą kaip „normalaus“ 
gyvenimo bruožus. Iš sovietmečio 
paveldėjome vertybines ašis, lemian
čias suvokimą, kas yra gera ir bloga, 
sava ir svetima. Neatsiriboję nuo šių 
vertybinių atramų mes nepajėgsime 
tinkamai įvertinti mūsų tautos ir 
visuomenės sovietinės biografijos, 
nesugebėsime pripažinti moralinės 
atsakomybės ir kaltės dėl prisitaikymo 
bei kolaboravimo“. ( 14 psl.).

„Neseniai atliktoje gyventojų 
apklausoje į klausimą, ko iš savo šalies 
praeities lietuviams reikėtų labiausiai 
gėdytis, daugiausiai apklaustųjų pasi
rinko atsakymą: „kolaboravimo su 
okupantais, išdavysčių, prisitaikymo“ 
( 7 psl.).

„Aš nieko neprivalau gėdytis. 
Tokie buvo laikai... - perkaitęs knygą, 
kalbėjo man jaunystės draugas. - 
Autorė aiškiai perdeda“

Autorė neperdeda. Autorė kalba 
apie tautos santykį su praeitimi. Kiek 

atsakingas kiekvienas individas, tai jau 
jo sąžinės reikalas. Vyresnieji negalime 
pasakyti savo vaikams ir vaikaičiams, 
kad po darbo pamainos neštis produk
cijos iš mėsos kombinato, yra doro
vingas dalykas.

- Žiūrėk, - kalbėjo kažkada viena 
senutė. - Jaunos darbininkės po rū
bais apsijuosia dešrelėmis ir eina iš 
kombinato. Kai kurios iš jų laukiasi 
kūdikių. Taigi tas vaikelis jau įsčiose 
dalyvauja vagystėje...

Skaudžiai aštrus pavyzdys. O ko 
verti tie, kurie rašėsi į partiją tik dėl to, 
kad gautų šiltesnę vietą. Ar galėjo 
būti ligoninės vyriausiuoju gydytoju, 
universiteto katedros vedėju, mokyk
los direktorium ar kokio ūkio vadovu 
nepartinis? Ar tai nebuvo bendriau
sios moralės prasme nedoras žingsnis, 
kai asmuo per principų išdavystę ir ne 
todėl, kad yra geriausias specialistas, 
užsikarta kitiems ant galvos ir 
viešpatauja. Iš jų išaugo sovietinė 
valdininkija - nomenklatūra, kurios 
veikimo vaisius turime ir dabar.

Knygos Vilniuje aptarimo metu 
iškilūs mąstytojai N. Šepetys ir K. Gir
nius pastebėjo autorės išskirtąsias 
keturias pagrindines prisitaikymo prie 
sovietinės tikrovės strategijas - ra
maus gyvenimo, maišto, neišvengiamo 
likimo priėmimo bei išmonės strategi
jas - ir prisipažino, jog jų neįtikino 
„maišto“ interpretacija, nes anava, ar 
galima A. Brazauską laikyti maišti
ninku.

Drįstu pareikšti kitokią nuomonę. 
Jei nebūtų maišto (pasipriešinimo), 
nebebūtų ir tautos. Ji jau seniai būtų
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ištirpusi tautų katile. Nuslopinus 
partizaninį karą, pasipriešinimas išliko. 
Tik jis įgavo kitokias formas.

Mintis, kad A. Brazauskas buvo 
maištininkas, kai kam gali sukelti 
šypseną. Neabejotina tai, kad jis 
stovėjo nomenklatūros (sovietinės 
valdininkijos) priekyje. Ar jis ją 
(nomenklatūrą) valdė, ar ji jį, gal bus 
parašyta kitose knygose. Tačiau 
nomenklatūra suvaidino prieštaringos 
vertės vaidmenį.

Žymus lenkų sovietologas dr. Jierzy 
Targalskis (Jozefas Darskis) rašė: 
„Komunistinė sistema subyrėjo ne dėl 
implozijos ir ne dėl karo, nes tie, 
kuriems ta sistema teikė naudą, ne 
blogiau už mus suvokė tokios per
spektyvos neišvengiamumą bei su ja 
susijusius pavojus. Natūralu, jog 
kiekvienas valdžios elitas siekia 
išlaikyti privilegijuotą padėtį ir per
duoti ją savo vaikams. Komunistams, 
kurie siekė išvengti sistemos suby
rėjimo pasekmių, t. y. minėtos padėties 
praradimo, galbūt ir visiško margi- 
nalizavimo, kilo tik viena problema: 
kaip išardyti komunizmą, kad pavyktų 
išsaugoti ligtolines pozicijas. Todėl jie 
turėjo įsitvirtinti visuomenėje ir tapti 
ne primestu, o natūraliu jos valdžios 
elitu. Reikėjo, kad visuomenė pati juos 
pasirinktų ir leistų vadovauti. Šiam 
tikslui buvo skirti liaudies frontai 
sovietijoje, o juos steigti pasiųstas 
agentų tinklas ir mažiau susikom
promitavę valdžios elito atstovai. 
Vasalinėse šalyse skatinta kurti 
reformistinę opoziciją, daugiatautėse 
valstybėse - tautinės pakraipos arba 

stačiai nacionalistinę opoziciją, pavyz
džiui, Serbijoje ir Kroatijoje. Lenkijoje 
opozicija buvo. Valdžia ją kontroliavo 
tiek, kad galėjo atrinkti ir eliminuoti 
grupes, į kurias nebuvo prasiskver
busi slaptoji policija arba kurios buvo 
tiesiog nereikalingos. Be visuomeninio 
partnerio komunistai nebūtų galėję 
taip lengvai ir saugiai išmontuoti 
sistemą, o visų pirma - jiems nebūtų 
pavykę iš naujo įteisinti savo valdžią.

Leisdama veikti opozicijai ir net 
skatindama ją kurti - be kita ko, per 
savo agentus (nors ne tik), - ligtolinė 
valdžia paleido procesą ir jis pradėjo 
slysti jai iš rankų. Juk net esant para- 
demokratijai arba valdomai demokratijai 
negalima visiškai nutildyti arba 
marginaiizuoti nekontroliuojamų grupių. 
Kitą problemą sudarė patys agentai. Jie, 
pajutę visuomenės paramą, pradėjo 
tapti savarankiški ir ginti savo interesus 
tiek nuo buvusių viršininkų, tiek nuo 
konkurentų iš nekontroliuojamų grupių. 
Juk valdžia nėra neribota gėrybė, ir 
visų prileisti prie jos negalima. Trečia 
ir, mano nuomone, svarbiausia 
problema kilo dėl pačios nomenklatūros 
ir slaptųjų tarnybų vidinio susi
skaldymo. Diferencijuojantis intere
sams jos rinkosi skirtingas strategijas 
ir ėmė kovoti visų pirma tarpusavyje - 
dėl didžiausių pokomunizmo dalių ir 
geriausių pozicijų. Dėl to atsirado so
cialinė erdvė veikti tiek nepri
klausomoms grupėms, tiek emanci
puotiems agentams“.

Visa tai vyko mūsų akivaizdoje. 
Mes tai patyrėme. Buvo keista matyti, 
kai vakarykštis partijos funkcionierius
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na
puolėsi į Sąjūdį, segėsi prie krūtinės 
ženklelį su Lietuvos trispalve, giedojo 
Vinco Kudirkos tautinę giesmę. 
Cituota sovietologo dr. Jierzy 
Targalskio straipsnio ištrauka dabar 
mums tiesiai pasako, kodėl taip buvo, 
kodėl taip elgėsi tie, kurie anksčiau 
persekiojo laisvą mintį.

Būtent nomenklatūra įvykdė visos 
Lietuvos žmonių turto didžiosios 
dalies „prichvatizaciją“ (rusų kalbos 
žodis prichavatitj verstinas kaip 
pasičiupti), kurią dr. K. Jovaišas Teisės 
instituto žurnale „Teisės problemos“ 
vadina „kriminaline“. Jis rašo, kad 
„Lietuvoje, kaip praktiškai visose 
posovietinėse valstybėse, privatizacija 
buvo vykdoma žmogžudysčių, sprog
dinimų, totalinio teroro - žiauraus, 
kruvino nusikalstamumo fone. Vienų 
žmonių pauperizacija ( masinė žmonių 
skurdinimo politika. - J. K.) ir skurdas, 
lydimas teisinio nihilizmo, depresijos ir 
savižudybių bangos, - tai pagrindas, 

ant kurio buvo statoma kitų gerovė. 
(...) Nedaugelis žmonių praturtėjo 
absoliučios daugumos sąskaita. Privati 
nuosavybė, kaip demokratijos pagrin
das, neišvengiamai buvo suręsta ant 
neteisėtumo pagrindo.“

Štai kodėl dalis žmonių nesi
džiaugia laisve. Ir štai kodėl tokia 
svarbi yra tiesa, kurią mums sako 
Nerija Putinaitė.

Man ir daugeliui vyresniojo am
žiaus žmonių labai rūpėjo ir rūpi, kad 
ta tiesa nebūtų išplauta, iškreipta. 
Naujieji turtuoliai pinigų tam negaili. 
Melo institutai pakeitė iškabas, bet 
išliko. Autorė yra naujųjų laikų kū
dikis. Ji studijavo užsienyje. Ji pažino 
kitų pokomunistinių visuomenių, o 
ypač Vokietijos, raidą. Ji yra krik
ščioniškos etikos pozicijose.

Martynas Mažvydas rašė: „Imkite 
mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami 
permanykit“.

Taigi skaitykime ir „permanykime“.

Nuo 2008 m. gruodžio 17 dienos Nerija Putinaitė pradėjo dirbti LR švietimo 
ir mokslo viceministre. Vilniaus universitete ji yra baigusi filosofijos specialybę, 
apgynė daktaro disertaciją apie Immanuelio Kanto filosofiją, mokėsi ir 
stažavosi Vokietijos ir Prancūzijos universitetuose.

N. Putinaitė yra paskelbusi straipsnių etikos, filosofijos istorijos, kultūros 
istorijos temomis, išvertusi, sudariusi ir parašiusi keletą knygų. N. Putinaitė 
buvo Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslinė bendradarbė. Vilniaus 
pedagoginio universiteto Etikos katedros docentė. Nuo 2004 metų iki 
paskyrimo švietimo ir mokslo viceministre dirbo Lietuvos Prezidento patarėja 
mokslo ir studijų klausimais.

Redaktorius
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Nauja knyga apie 
partizaninį judėjimą

Šarūnas Simkevičius

2008 m. lapkritį pasirodė Antano 
Ambrulevičiaus knyga „Kelio atgal 
nėra“. Knygą spaudai parengė Daina
vos krašto kraštotyrininkas ir istorio- 
grafas Gintaras Lučinskas. Atsargos 
karininkas ir Lietuvos šaulių sąjungos 
narys G. Lučinskas jau dešimtmetį dar
buojasi rašydamas istorinius strai
psnius, publikacijas. Jo darbų biblio
grafiją sudarytų keli šimtai straipsnių 
ne tik Dzūkijos, bet ir kituose Lietuvos 

periodiniuose leidiniuose, istorinio 
pobūdžio intemetinėse svetainėse. 
Gimtojo krašto istorijos puoselėtojas 
yra parengęs keletą istorinių knygų 
apie 1918-1923 m. laisvės kovas 
Lazdijų, Seinų krašte; pogrindinę 
„Geležinio Vilko“ organizaciją, veikusią 
1940-1941 metais Alytaus apskrityje; 
1941 metų Birželio sukilimą Dzūkijoje. 
Rengė įvairius projektus, tačiau 
finansavimo negavo - kultūrai skiriami 
pinigai dažniausiai „prašaudomi“ 
galingais fejerverkais ir spalvingais 
saliutais. G. Lučinskas nenuleido rankų 
ir surado privačių rėmėjų. Gal neatsi
tiktinai vietoje knygos pratarmės įdėta 
kito alytiškio istoriko Henriko Rimkaus 
tekstas. H. Rimkus domėjosi parti
zaninio karo istorija, nors jo straipsnių 
temos buvo labai įvairios. Todėl galima 
sakyti, kad Gintaras Lučinskas tarsi 
pratęsė a.a. Henriko Rimkaus darbus.

Kaip teigė H. Rimkus, A. Ambru- 
levičius - unikali asmenybė Lietuvos 
istorijoje. Tai vienintelis kadrinis so
vietų saugumo karininkas, tapęs lais
vės kovotoju. Kažin ar daug pasaulyje 
menininkų, drožinėjusių dirbinius iš 
savo paties kaulų?

Antanas Ambrulevičius gimė
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1924 m. Pupasodžio kaime Miroslavo 
valsčiuje Alytaus apskrityje. 1944 
metais įstojo į NKVD operatyvininkų 
mokyklą Vilniuje, kurią po metų baigė. 
1945 m. buvo paskirtas Vilkaviškio 
rajono Gražiškių valsčiaus operatyviniu 
įgaliotiniu. 1946 metais jis užmezgė 
ryšius su Tauro apygardos Vytauto 
rinktinės partizanais. 1947 metais, 
turėdamas žinių apie gresiantį suėmimą 
pasitraukė pas partizanus, davė 
priesaiką gavo slapyvardį „Vėjas“. 
Mūšio su okupantais metu pateko į 
nelaisvę, buvo nuteistas ir kalinamas, 
daug metų praleido tremtyje. [ Lietuvą 
sugrįžo tik 1993 metais.

Partizaninis judėjimas - tai viena iš 
temų, apie kurias dažniausiai rašoma 
neobjektyviai. Atrodo, po 1988 m. lyg 
ir turėtų būti atvirkščiai. Deja, taip 
nėra. Su Antruoju pasauliniu karu 
sietini ir du labai svarbūs lietuvių 
tautos istorijos etapai: 1941 metų 
Birželio sukilimas ir antisovietinis 
pokario partizaninis judėjimas. Galbūt 
abu šiuos etapus reikėtų nagrinėti 
neatskiriant vieno nuo kito. Tačiau ši 
knyga apie pokario partizaninį 
judėjimą todėl apsiribosiu pastaruoju.

Tiek 1941 metų Birželio sukilimą 
tiek ir pokarinį partizaninį judėjimą 
galima laikyti pavėluotu lietuvių tautos 
prabudimu. Vis dar stengiamasi sumen
kinti šių judėjimų reikšmę, esą jau 
buvo beprasmiška priešintis, o ir 
lauktų rezultatų tai neatnešė. Tie, kurie 
teigia lietuvių partizaninį karą buvus 
beprasmiu, labiausiai akcentuoja rezul
tatus, esą jokių rezultatų jis nedavė. 
Tačiau tam galima prieštarauti. 1944 

metais prasidėjęs antisovietinis judė
jimas pagrįstai tikėjosi kitokios 
baigties. Partizaninis karas dažniausiai 
vyksta prieš stipresnį priešininką, 
todėl partizanai neišvengiamai turi 
ieškoti sąjungininkų ir rėmėjų. 
Lietuvos kovotojai neturėjo sąjun
gininkų. Tai parodo, kiek iš tikrųjų 
galingosioms Vakarų demokratijoms 
rūpėjo Lietuva. Lietuva joms neeg
zistavo. Tuo metu buvusių sąjun
gininkų draugystė ėjo į pabaigą pra
sidėjo šaltasis karas. Lietuvos parti
zanai tikėjosi paramos. JAV būtų turė
jusi akivaizdų pranašumą. Net ir ne
naudojant atominio ginklo, TSRS būtų 
sužlugdyta iš vidaus. Akivaizdu, kad 
Vakarų demokratijos to visai nenorėjo.

10 metų prieš spindinčią kaip 
niekada ryškiai, Stalino saulę prie
šinosi kovotojai - akivaizdu, kad 
pasipriešinimo potencialas buvo 
didelis. Jeigu partizanams būtų buvę 
suteikti bent jau 2 procentai (tiek dabar 
madinga skirti paramai) to, ką Stalinas 
gavo 1941-1945 metais iš Vakarų 
valstybių - lietuvių partizanų nebūtų 
įveikę. Užsitęsęs daugiau ar mažiau 
sėkmingas lietuvių karas neišven
giamai būtų sulaukęs daugiau pase
kėjų labai dideliam regione - tiek 
TSRS, tiek ir socialistinių šalių bloke. 
TSRS likimas būtų buvęs nulemtas jau 
tada. Na, bet Vakarų demokratai nu
sprendė kitaip. Todėl galima daryti 
išvadą kad vadinamasis šaltasis karas 
iš tikrųjų tebuvo akių dūmimas, o 
sąjungininkų meilė išliko tikrai ne 
platoniška, net ir senatvėje. Neat
sakysiu į klausimą kas ir kodėl
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labiausiai prisidėjo, kad sovietinis 
molio milžinas pilnai nesugriūtų po 
1988 metų įvykių... Lieka ginčytis dėl 
partizaninio karo prasmės. Sis karas 
Lietuvoje tapo legendiniu ir buvo tam 
tikras atramos taškas žmonėms, 
nesusitaikiusiems su okupacija. Par
tizanai kovojo net tada, kai jau žinojo, 
jog pralaimės - tai didvyriška. Sakoma, 
kad partizanų kovose žūdavo žymiai 
daugiau, nei rusų karių, nes pastarieji 
turėjo patirties, buvo nuėję iki Berlyno. 
Tas teisybė. O kad partizanų žūdavo 
daugiau - natūralu, nes sovietų pusė 
viršijo skaičiumi ir aprūpinimu.

Partizaninis karas pristabdė Lie
tuvos sovietizaciją. Be šito karo 
nebūtų buvę ir 1990-ųjų nepriklau
somybės. Lietuvai ir Lenkijai vėliau 
teko svarbiausias vaidmuo žlugdant 
Raudonojo teroro citadelę. Būtent 
šalims, kurios pokario metais nebuvo 
palaikomos.

Antano Ambrulevičiaus knyga 
kelia įvairių minčių - turime vieną 
buvusį NKVD darbuotoją partizanų 
gretose. Ar buvo padedančių partiza
nams pačioje NKVD? Ar tik vien rujos 
informatorių ir išdavikų, saugumo 
infiltruotų į partizanų ir jų rėmėjų 
gretas? A. Ambrulevičius mini, kad 
saugumiečiai prakeikė jį, sakydami, kad 
tokia niekšinga avis, kaip jis, visą 
kaimenę sugadino.

Nebuvo girdėta, kad saugumo 
organuose gali būti tokių išgamų. 
Kybartuose, turgaus aikštėje, buvo 
pastatytos net kartuvės viešai jį 
pakarti. Gal sutrukdė mirties bausmės 
panaikinimas 1947 metais, o gal tokiais 

grasinimais norėta tik išgąsdinti 
suimtąjį, kad išgautų iš jo slaptos 
informacijos. Bausmės tuo metu 
būdavo gan panašios. Lagerių 
viršininkai sakydavo kaliniams, jeigu 
būtumėte visai nekalti, tai būtumėte 
gavę po 10 metų, o jei gavote 25-erius, 
tai ką nors esate padarę. A. Ambru
levičiaus nusikaltimas buvo aiškus. 
Tačiau tardytojams jis buvo svarbus. 
Sunkiai sužeistą jį norėta greičiau 
apklausti, todėl norėta amputuoti 
ranką Marijampolės ligoninėje. Sutruk
dė tik seselė, kuri jį, jau paruoštą 
operacijai, pavalgydino. Jai tarpinin
kaujant, partizanai organizavo nepa
vykusį pagrobimą iš ligoninės. 
Pasirodė, kad palatoje, be A. Ambru
levičiaus, kitose 3 lovose, imituodami 
ligonius, gulėjo 3 saugumiečiai su 
ginklais. Tuomet sužeistasis buvo 
perkeltas į kalėjimą, seselė apkaltinta 
ir vėliau nuteista 10 metų lagerio.

Kauno kalėjime jokio gydymo 
nebuvo, tik kartą per savaitę per- 
rišdavo žaizdas. A. Ambrulevičiui iš 
rankos ir šono žaizdų lindo kaulai, 
stambesnius jis rinkdavo į maišelį, 
tikėdamasis vėliau kažką iš jų išdrožti... 
Ir grįžęs iš lagerių ir tremties, tęsė 
lietuvybės misiją - savo bute, savo 
lėšomis kūrė istoriškai svarbias 
skulptūras. Už „Motinos tremtinės“ 
skulptūrą dar ir dabar Alytuje rau
donųjų yra keikiamas...

Knyga papildys Lietuvos parti
zaninio karo tyrinėtojų biblioteką, bus 
naudinga jaunimui, nes tai autentiška 
pažintis su netolimos Lietuvos isto
rijos praeitimi. g
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Rašymas kaip 
įsižeminimas arba 

nanogalimybės sypsnys
Sandra Simanaitienė

Andrzejaus Wajdos filme „Katynė“ 
vienas lenkų karininkas, suimtas ir 
vėliau sušaudytas sovietų prie Smo
lensko kaip ir kiti 15 000 lenkų 
belaisvių, viską, kas vyko aplinkui 
fiksavo savo užrašų knygelėje. 
Edmundo Simanaičio eilėraščio „Spen- 
gsmo Atskalos“ nuoroda: eilėraščiai 
buvo rašomi ir vario kasyklų pože
miuose. Rašymas kaip savęs pasi
tikrinimo veiksmas - aš esu, kaip 
įsižeminimas. Ir šis įsižeminimo 
veiksmas, man atrodo, yra labai 
svarbus, gal net pats svarbiausias 
biografinės kūrybos bruožas, juolab, 
kad Edmundo poetinis žodis atspindi 
tikrus įvykius ir realias vietas.

7-ojoje Edmundo Simanaičio 
poezijos knygoje „Amžių krivūlėje“ 
randame Lietuvos ir pasaulio istorinių 
įvykių atgarsius, nuo 1009-ųjų metų iki 
Sąjūdžio dvidešimtmečio. Eilėraščiai 
datuojami, pradedant 1971 m. ir bai
giant 2008-aisiais, taigi apima 37-erius 
gyvenimo metus, todėl knygoje ryškiai 
juntamas laiko bangavimas. Knygą 
sudaro penki skyriai: „Atsvara“, 

„Amžių krivūlė“, „Ką slepia dilgėlės“, 
„Šviesčiau rožę“ ir „Dainos gyvastis“. 
Kiekvienas skyrius sudėtas pagal laiko 
seką, nežymiai nukrypstant: nuo 
anksčiausiai rašytų iki vėliausiai pagal 
skyriaus pavadinimo tematiką.

Dilgėlė, rožė, daina, krivūlė ir 
atsvara. Augalas, žodis, valdžios 
ženklas krivūlė ir valios sukaupimas - 
atsverti.

Pirmosios dalies „Atsvara“ 
įkvėpimo šaltinis R. M. Rilkės žodžiai 
„atsvara, kurioje aš neritmiškai reiš- 
kiuos“. R. M. Rilkė kalba apie savo ir 
pasaulio santykį, individo neritmišką 
autentišką būvį visuotinai ritmiškoje 
minios aplinkoje.

Edmundas Simanaitis irgi nuolat 
ieško šio santykio. Jis ieško stoiškai, 
vienas, jis yra ir karys, ir tvirtovė. 
Didžioji dalis eilėraščių yra patriotiniai, 
skelbiantys meilę Tėvynei Lietuvai, 
netgi sentimentalūs, nes atvirai 
pasakoja apie savo meilę gimtinei, 
kalbai, baltų tradicijai.

Krivūlės pagoniškas simbolis, 
autoriaus suvoktas ir pateiktas kaip
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kultūrinės etninės patirties perdavimas 
iš kartos į kartą. Krivūlė yra žynio 
lazda, statmena išreiškianti moralinį ir 
kultūrinį tautos stuburą. Krivūlė 
perduodama kaip autentiška patirtis iš 
rankų į rankas, tarsi daina iš lūpų į 
lūpas. Kalbą autorius, kaip lietuvių 
tradicijoje įprasta nuo Mikalojaus 
Daukšos laikų, pristato kaip pagrindinį 
tautiškos tapatybės bruožą. Todėl 
nestebina, nors poezijos knygoje nėra 
organiškai natūralu, autoriaus pradžios 
kalboje pasiūlytas kompiuterio lietu
viškų pavadinimų sąrašas - elesma, 
mesma, nesma, kurį galima skaityti kaip 
poeziją. Autorius nevengia įkelti į savo 
poetinę kalbą mokslinių ar pusiau 
mokslinių terminų, kurie sudaro neti
kėtą skambesį su atviro pakilėto 
jausmo stilistika, pvz., Gimtinės 
Audara, anot baitų tyrinėtojo Česlovo 
Gedgaudo, atramos taškas; ar nano- 
galimybės šypsnys, t. y. labai labai 
mažos galimybės šypsnys.

Nanogalimybės šypsnys labai 
vykusi ir netikėta poetinė metafora, 
leidžianti kalbėti apie Simanaitį kaip 
nuolat savos kalbinės stilistikos 
ieškantįjį.

Atkreipus dėmesį į autoriaus 
kalbinę klausą, norėčiau paryškinti dar 
kelis man užstrigusius dalykus. 
Simanaičio poezija yra dialogiška. 
Pirmiausia jis komunikuoja su savo 
antrininku. Yra du lyriniai subjektai: 
vienas - optimistas, drąsuolis, patrio
tas; kitas - šaipokas, fatalistas, 
užduodantis nepatogius klausimus, 
abejojantis pirmojo optimizmu. Šis 
vidinis monologas man pasirodė 

įdomus tikėjimo aspektu: kas vis tik 
yra lyrinis subjektas - pagonis, Pra- 
amžio, Pikulio ar krikščionių dievo 
išpažinėjas. Ieškojau nuoširdaus 
atsivėrimo, nes Edmundo poetinis 
žodis eina iš širdies, o jo pačio 
eilėraščio žodžiais tariant „poetų 
daina - Dievo balso atmaina, išgry- 
ninta per Tautos širdį”. Poetas kaip 
Dievo pasiuntinys ateina iš graikų 
kultūros tradicijos. Mažos tautos 
papildo šią sistemą tautos, kaip 
autentiško būvio ir pasiaukojimo, 
realybe.

Grįžtant prie tikėjimo ir dialogo su 
savimi Edmundo Simanaičio kūryboje, 
išskirčiau eilėraštį „Bachas Skarulių 
bažnyčioje“ (2008 m.). Kai kamerinis 
ansamblis „Vilniaus arsenalas” už
traukia vokiškai:

„Gott ist unsere Zuversicht 
(„Dievas yra mūsų pasitikėjimas“)

nenuramina mano Antrininko 
kreivo šypsnio - ...
manęs negailinčio baudėjo, 
teisaus, kai aš tyliu, 
ir klystančio, kai prabylu 
žiūrėdamas akysna Pradžiapačio, 
suvokdamas, kad žodžio tikro 
dar iki šiol vis nerandu 
jam deramai atsakančio.
Išpažintinė intonacija. Nerandama 

žodžio, nerandama to giluminio galu
tinio apsisprendimo už Skarulių 
bažnyčios Dievą. Ir tokia nuolatinė 
įtempta kalba su savo Antrininku, kai 
tik prabylama ne Tėvynės, kaip 
aukščiausios ir nekvestionuojamos 
vertybės žmogaus gyvenime tema, o 
savo vidinio autentiško būvio tema.
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Aš pati ieškau autoriaus noro 

atsiremti į ką nors, pabūti labiau pa
žeidžiamu. Ne į skolas neišmokėtas 
bendražygiams, ne į erdves ir tolius 
tolimuosius. Yra eilėraščių, kuriuose 
lyrinis subjektas kalbasi su sūnumis, 
su mirusia motina, su kovų bendražyge 
Joana Džiugūne, su savo mėgstama, 
tačiau parduoti paruošta mašina 
zaporožiečiu. Pastarajame, ir dar 
keliuose kituose, atsiranda Edmundui 
Simanaičiui būdingas humoro, švel
nios ironijos, netgi vos tramdomo 
šėlsmo jausmas, kaip eilėraštyje 
„Nerimtai“ (75 psl.).

Įdomiausias ir, drįsčiau sakyti, 
meniškai įtaigiausias man pasirodė 4-as 
skyrius „Šviesčiau rožę“. Tai dau
giausia meilės moteriai lyrika. Eilėraštis 
„Afroditės variantas“, rašytas 1974 m„ 
prasideda „Mėginsiu iš tavęs sukurti 
tą, kurios nėra“ (68 psl.). Tokia 
būdinga amžinojo moteriškumo sie
kimo intonacija, kuri atsikartoja, tik 
kitaip, ir kertiniame šio skyriaus 
eilėraštyje „Sviesiu rožę“: .Jei taptum 
furija, ar ragana pikta, nubausčiau - 
į tave aš šviesčiau rožę“ (71 psL). 
Keista, pažeminanti bausmė už apviltą, 
nuvainikuotą moteriškumą, nors, kaip 
daugelis moterų žino, kiekvienoje iš 
mūsų glūdi mažesnė ar didesnė furija, 
su kuria susiduriame ir mes pačios, ir 
mūsų artimieji žmonės. Eilėraštyje „Gal 

mes abudu...“ (73 psl.) išsakomas 
klausimas, prašymas, maldavimas, 
savitaiga, savihipnozė, nusiraminimas: 
„...Tai aš esu. Tai aš ir tu... “ vardan 
sūnų, kurių neramios kojos jau try pia 
i rytojų.

Y ra svarbi dar viena poetinė meta
fora, susijusi su žmogaus pagrindiniu 
fiziologiniu veiksmu - kvėpavimu. 
Eilėraščiuose kelis kartus pasikartoja 
prisipažinimas - man oro stinga (53 
psl.), kuris išryškina vidinę žmogaus 
dramą. Labai gražiai ši mintis 
atsikartoja gamtoje. eilėraštyje 
„Vasaros aidas": „...Pušis ten pat - ant 
kranto stovi ir šakomis vis graibo 
orą...“ (72 psl.) Toks poetinis 
sugretinimas, kai medžių šakos tarsi 
apnuogintos rankos graibo orą, leidžia 
dar kartą išgyventi skaitytojui žmo
gaus gyvenimo cikliškumą ir dramą.

Apibendrinant mintis, kurias 
surinkau į šį tekstą, apie tik ką išleistą 
Edmundo Simanaičio poezijos knygą 
„Amžių krivūlė“, noriu pabrėžti, kad 
lyrinis subjektas suvokia save kaip 
randą ant Tėvynės kūno, kurio prašo 
negrimuoti, negydyti, neslėpti. Ši 
atvirumo strategija yra stipri ir viltinga.

Todėl atvirai, bet tyliai sveikindama 
su patirtimi. įgyta per 80 gyvenimo 
metų, sakau, kad amžių krivūlė dar 
nevirsta, už jos laikosi mūsų visų 
vaikų ir vaikaičių rankos. Ačiū Dievui.
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Gyvųjų liudijimas ateities 
kartoms

Vilma Radvilavičiūtė

Tremties upės

Tokiu pavadinimu 2008 m. išleista 
buvusių tremtinių, politinių kalinių ir 
kitų pasipriešinimo kovų dalyvių atsi
minimų ir pasisakymų knyga, kuriuos 
užrašė Kauno rajono Garliavos viduri
nės mokyklos mokiniai.

Garliavos mokinių ir mokytojų pa
rengta knyga skiriama Garliavos 
miesto 200 metų jubiliejui.

Per 7-erius metus kaupti rašiniai, 
skirti respublikiniam istorinių rašinių 
konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir 
netekčių istorija“, sudarytojos - mo
kytojos Reginos Jasukaitienės - sudėti 
į knygelę „Tremties upės“. Ją sudaro 
18 autorių darbai, kurie ir savo verte, 
ir branda nėra vienodo meistriškumo. 
Kai kuriems darbams stinga stilin
gumo, meninės raiškos, kiti yra tapę ne 
tik rajono (1. Kaušiūtės „Tremties 
upės“, M. Jasukaičio „Sakmė apie 
Steponą“ , R. Klibavičiūtės „O buvo 
taip“), bet ir respublikinio turo laure
atais (M. Jasukaičio „Pasakoja daiktai 
ir nuotraukos“). Mokinius konsultavo 
istorijos mokytojai Virginijus Over- 
lingas ir Audronė Šalavkienė bei lie
tuvių k. mokytojos Regina Juodsnu-

kienė, Regina Jasukaitienė, Rita Pau- 
liukaitienė. Įžangą parašė buvęs šios 
mokyklos mokinys, pirmosios laidos 
abiturientas, poetas ir rašytojas 
Robertas Keturakis.

Dailininkės - Garliavos vidurinės 
mokyklos mokinės Eglė Kavolytė ir 
Irma Pėstininkaitė, maketavo mokytoja 
Rita Gerdžiuvienė.

Knygoje tremties metus prisimena 
ir šios mokyklos mokytojos - tremti-
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nės: E. Pėčienė, L. Andriukaitienė, 
M. Kazlauskienė, R. Jasukaitienė, 
R. Rybalčenko ir R. Stalnionienė.

Dėl lėšų stokos knyga nebuvo 
iliustruota gausiai surinktomis nuo
traukomis. Knygelės apimtis - 159 
puslapiai. Tiražas 200 egz. Spausdino 
leidybos centras „Dakra“.

Gyvenimas duobėj

Kas patyrė tremties ir sovietinių 
lagerių golgotas žino, ką reiškia gyve
nimas duobėj. Tai gyvenimas nuola
tinėje nežinioje ir baimėje beribėse tai
gos ar stepių platybėse, tai gyvenimas 
kenčiant nuolatinį badą, prievartą ir 
patyčias, sovietinių prokurorų ir teisė
jų sprendimu atsidūrus už lagerių 
spygliuotų vielų ir kalėjimų grotų... 
Tačiau tuo pačiu, tai ir gyvenimas ne

tik nuolatinio šalčio, ligų ar ginkluotų 
sargybinių apsuptyje, bet ir pastovios 
vilties išlikti ir grįžti į Lietuvą mintys ir 
svajonės apie Gyvenimą, Meilę, 
Draugus.

Apie savo ir tokio pat likimo sesių 
bei brolių gyvenimą duobėje - lage
ryje, į mus prabyla vienas iš tas 
golgotas praėjusiųjų - Jonas Daugu
vietis. Knygos autorius, teturėdamas 
vos 17 metų, 1945 m. buvo išvežtas į 
Komiją (Intą) ir čia praleido beveik 
dešimtmetį gražiausių jaunystės metų.

Savo beletrizuotų atsiminimų kny
goje Gyvenimas duobėj J. Dauguvietis 
vaizdžiai pasakoja apie savo patirtis 
tremtyje, išgyvenimus, sutiktus žmo
nes, pergyventus sunkumus.

Tai jau antras, pataisytas ir papil
dytas, šios Jono Dauguviečio knygos 
leidimas. Knygos leidimą finansavo 
Grūssų šeimos fondas (The Audrey 
And Martin Grūss Foundation) visą 
tiražą dovanodamas Lietuvos mokyk
loms.

Knygą išleido „Naujojo lanko“ 
leidykla, spausdino „Morkūnas ir Ko“ 
spaustuvė.

Tarp šūvių ir spygliuotų lagerio 
vielų

Toks marijampoliečio mokytojo 
Zigmanto Vidrinsko sudarytos knygos 
pavadinimas. Z. Vidrinskas jau nuo 
pirmųjų Atgimimo dienų, talkinamas 
savo žmonos, taip pat mokytojos Da
nutės Vidrinskienės. rinko ir įvairiuose 
leidiniuose skelbė medžiagą apie 
Suvalkijos šviesuolius, buvusius šio 
krašto partizanus ir tremtinius.
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TARP ŠŪVIŲ 
IR SPYGLIUOTŲ 

LAGERIO 
VIELŲ

- :

Naujausioje Z. Vidrinsko knygoje 
spausdinami Tauro apygardos parti
zanų, jų artimųjų, ryšininkų, pažįstamų 
atsiminimai apie laisvės kovas, draugų 
netektis ir išdavystes, patirtas kančias 
sovietiniuose lageriuose.

Knyga pradedama knygos redak
toriaus publicisto ir istoriko Justino 
Sajausko pratarmės ir sudarytojo Zig
manto Vidrinsko žodžiais, kuriuose 
trumpai paaiškinamos knygos atsira
dimo priežastys, išvardinami pagrin

diniai knygos sudarymo idėjos ben
draminčiai, pagalbininkai.

Istorikas Jonas Gustaitis įžangi
niame straipsnyje „Ginkluotas pasiprie
šinimas sovietiniams okupantams 
Suvalkijoje 1944-1953 m." skaitytojus 
įveda į prisiminimuose aprašomo 
laikotarpio ir įvykių kontekstą, pamini 
svarbiausius ginkluotos kovos Suval
kijoje etapus, Tauro apygardos atsira
dimo priežastis, vardina žymesnius 
partizaninio judėjimo vadovus ir pan.

Toliau knygoje publikuojamos 
Tauro apygardos ir jos teritorijoje 
veikusių rinktinių vadovų nuotraukos, 
skelbiamas žymesnių mūšų, vykusių 
šioje apygardoje, sąrašas.

Kitose knygos dalyse skelbiami 
partizanų ir politinių kalinių bei trem
tinių prisiminimai. Jie gausiai iliu
struojami įvairiomis nuotraukomis, 
dokumentų kopijomis, kita archyvine 
medžiaga; aprašomi Tauro apygardos 
partizanų atminimo įamžinimo darbai ir 
šių darbų organizatoriai. Knyga 
baigiama Barzdų progimnazijos 
antrosios laidos (1947 m.) moksleivių 
pogrindinės veiklos ir partizaninės 
kovos aprašymu.

Knygą spausdino AB „Aušra“. 
Tiražas 1000 egz.
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Tūkstančiai nuoširdžiausių užuojautos žodžių negali palengvinti 
netekties skausmo.

Tie žodžiai gali tik išreikšti pagarbą Anapilio iškeliavusiajai ir 
pademonstruoti supratimą bei palaikymą netektį patyrusiam bičiuliui.

Tokį palaikymą ir užuojautą mes reiškiame savo bendražygei 
ir bendramintei adv. Žibutei Brinkienei dėl Mamytės Adelės 
Balsienės mirties.

Lietuvių fronto bičiulių taryba
„Į LAISVĘ“ žurnalo redakcija ir administracija

2008 metų pabaigoje netekome dviejų iškilių, išeivijoje ir 
Lietuvoje gerai žinomų lietuvybės puoselėtojų, visuomeninio 
darbo aktyvistų, lietuvių išeivių bei Lietuvos švietimui ir kultūrai 
nusipelniusių bičiulių.

Gruodžio 13 dienos vakarą, turėdama 54 metus netikėtai JAV 
mirė Lietuvos Respublikos prezidento patarėja, buvusi Lietuvos 
švietimo ir mokslo viceministre, išeivijos lietuvių visuomenininke 
Vaiva Vėbraitė-Gust. Liūdėdami dėl Vaivos Vėbraitės-Gust 
netekties, reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Žurnalo „Į LAISVĘ“ redakcija

Gruodžio 14 d., Vokietijoje, sulaukęs 61 metų staiga mirė ilgametis 
lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. 
Reiškiame gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Žurnalo „Į LAISVĘ“ redakcija
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iai ir darbai
Berčiūnai

Tradicinis Į LAISVĘ fondo studijų 
savaitgalis rugpjūčio pabaigoje ir šį 
kartą buvo organizuotas Berčiūnuose 
(Panevėžio r.) drauge su Ateitininkų 
federacijos ir žurnalo „Naujasis židi
nys-Aidai“ bendraminčiais. Šio savait
galio tema „TAUTIŠKUMAS, PILIE
TIŠKUMAS AR KRIKŠČIONYBĖ - IŠ 
KUR SEMSI MĖS TVIRTYBĖS 
LIETUVAI IŠSA UGOTI“

Kaip ir anksčiau, šių artimų savo 
idėjomis ir veikla organizacijų surengto 
savaitgalio programa bei renginiai bu
vo orientuoti į istorines, visuomeni
nes, politines ir kultūrines temas bei 
akademinį ir išsimokslinusį jaunimą. 
Viduriniajai ir vyresniajai kartai dau
giausiai atstovavo Į LAISVĘ fondo 
prelegentai, moderatoriai ir diskusijų 
dalyviai. Tačiau toks amžiaus, gyveni
miškos, visuomeninės ar mokslinės

Dr. Vytautas Ališauskas

Dr. Mindaugas Šalkauskas (kairėje) ir 
prof. Kęstutis Skrupskelis

patirties skirtumas netrukdė gražiam 
savaitgalio dalyvių bendravimui. 
Anaiptol, tai tik pademonstravo kaip 
bendros idėjos gali jungti ir vienyti 
įvairių kartų bendraminčius. Buvę 
rezistentai Jonas Antanaitis, dr. Min
daugas Bloznelis, mokslininkai prof. 
Kęstutis Srupskelis, dr. Julius 
Šalkauskas, ateitininkai dr. Arimantas 
Raškinis, Vygandas Malinauskas, dr. 
Saulius Girnius, LF bičiuliai ir [ LAISVĘ 
fondo aktyvistai Jonas Kairevičius, 
Vidas Abraitis, Vidmantas Vitkauskas, 
„Naujojo židinio-Aidų“ redaktorius 
Saulius Drazdauskas bei kiti dalyviai 
skaitė ir pranešimus, ir aktyviai 
dalyvavo renginio diskusijose bei 
pranešimų aptarimuose.

Pirmą savaitgalio dieną įdomų ir po 
to daug diskusijų sukėlusį pranešimą 
„Tauta istorinėje perspektyvoje" apie 
dvi lietuviškosios tapatybės sampra
tas skaitė istorikas, prof. dr. Alfredas 
Bumblauskas. Kalbėdamas apie pir
mąją sampratą pranešėjas akcentavo 
lietuvių kalbos svarbą ir pernelyg 
idealizuotą Lietuvos istorijos laikotarpį
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Įvykiai ir darbai

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

nuo kunigaikščio Vytauto iki Jono Ba
sanavičiaus laikų. Antrąją lietuviš
kosios tapatybės sampratą pranešėjas 
taip pat siejo su laikotarpiu nuo 
Vytauto Didžiojo mirties, tik akcen
tuodamas ne lietuviškumo žlugimą, bet 
Lietuvos kultūrinį augimą nors ir be 
lietuviškos kalbos. Prof. A. Bumb
lauskas pabrėžė, kad „didysis pasa
kojimas“ sunkiai derinasi su istorija 
kaip mokslu“.

Prof. Kęstutis Skrupskelis kitą die
ną skaitė pranešimą „Ar nacionalizmo 
kritika taikytina mažų tautų sie
kiams“. (Pranešimo tekstas spausdi
namas šio numerio 53 psl.).

Tą pačią dieną vyko ir simpoziumas 
„ Kvazitautiškumas “ ir jo apraiškos 
šiandieninėje Lietuvos visuomenėje, 
kultūroje, politikoje", kuriame dalyvavo 
filosofė, Lietuvos Respublikos Prezi
dento patarėja (šiuo metu švietimo ir 
mokslo ministerijos viceministre) 
dr. Nerija Putinaitė. dienraščio „Lietuvos 
rylas“ žurnalistas T. Vaisėta, kultūro
logas Virgis Savukynas.

Forume „Multikultūralizmas Lie
tuvoje: galimybė ar grėsmė? " jaunieji 
akademikai ir studentai diskutavo apie 

kultūrų panašumus bei skirtumus, apie 
mus jungiančias ir vienijančias verty
bes, apie realius bendravimo ir bendro 
gyvenimo kliuvinius bei galimybes 
mažinti tarpusavio bei idėjų skirtumus.

Paskutinę studijų savaitgalio dieną 
buvo surengtas simpoziumas „Patrio
tiškumo esmė krikščionybės perspek
tyvoje“, kurio pagrindiniai kalbėtojai 
buvo dr. V. Ališauskas, V. Malinauskas.

Vakarais savaitgalio dalyviai rin
kosi į nuotaikingas vakarones, kolek
tyviai ir azartiškai žiūrėjo kaip tik tuo 
metu vykusias olimpinių žaidynių 
krepšinio varžybas. Šį kartą ne itin pa
lankios oro sąlygos neleido suorga
nizuoti draugiškų studijų savaitgalio 
dalyvių krepšinio varžybų, todėl 
krepšinio mėgėjai jas nutarė nukelti į 
kitą studijų savaitgalį. Vieną popietę 
savaitgalio dalyviams buvo suorgani
zuota ekskursija po turtingas kultū
riniu paveldu Panevėžio rajono apy
linkes. Ekskursijos dalyviai aplankė 
Burbiškio dvarą, kuriame apžiūrėjo čia 
įsteigto muziejaus ekspoziciją.

Tradiciškai studijų savaitgalio 
pagrindiniai renginiai buvo užbaigti 
šv. Mišiomis Berčiūnų Lietuvos Kan
kinių bažnyčioje, kurias šį kartą aukojo 
bažnyčios klebonas kun. Algirdas 
Dauknys ir svečias iš Vilniaus mon
sinjoras kun. Gintaras Grušas.

Mokslo premijos - užsienio 
lietuvių mokslininkams

Lapkričio 14 d. Vilniuje buvo pa
gerbti užsienyje gyvenantys lietuvių 
mokslininkai, mokslo premijų
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Įvykiai ir darbai
laimėtojai - dr. Ignas Kęstutis Skrup- 
skelis, dr. Romualdas Kašuba, 
dr. Bronius Makauskas, dr. Saulius 
Juodkazis ir dr. Algimantas Taškūnas.

Premija už viso gyvenimo nuo
pelnus mokslui ir pasiekimus huma
nitarinių ir socialinių mokslų srityje 
skirta filosofui dr. Ignui K. Skrup- 
skeliui, Pietų Karolinos universiteto 
(JAV) profesoriui emeritui. Dr. Ignas K. 
Skrupskelis pripažintas vienu ge
riausių klasikinės Amerikos filosofijos 
tyrėjų ir mokslinių redaktorių, Lietu
voje skleidžiantis filosofijos istorijos, 
ugdymo filosofijos idėjas.

Premiją už viso gyvenimo nuo
pelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, 
biomedicinos ir technologijų mokslų 
srityse pelnė technologijos ir eduko
logijos mokslų atstovas dr. Romu
aldas Kašuba, Šiaurės Ilinojaus uni
versiteto (JAV) profesorius emeritas, 
inžinerinių kosminės technikos ir prie
šakinių uždarų JAV valstybės tyrimų 
projektų dalyvis, naujo inžinerinio 
aukštojo mokslo padalinio JAV 
įkūrėjas.

Už pastarojo dešimtmečio pasieki
mus humanitarinių ir socialinių mokslų 
srityje pagerbtas istorikas dr. Bronius 
Makauskas, Lenkijos mokslų akade
mijos Istorijos instituto mokslininkas. 
Dr. Bronius Makauskas - Lietuvos 
istorijos mokslo atašė Lenkijoje, 
Lenkijos lietuvių bendruomenės ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
veikėjas, svariausias lietuvių tautinės 
mažumos Lenkijoje tyrinėtojas, lietuvių 
ir lenkų istorinio ir politinio dialogo 
spartintojas, lietuvių istorikams 

atvėręs Lenkijos archyvus ir naujas 
tyrinėjimų temas.

Premiją už pastarojo dešimtmečio 
pasiekimus fizinių, biomedicinos ir 
technologijos mokslų srityse pelnė 
lazerinių technologijų specialistas 
dr. Saulius Juodkazis, Hokaido univer
siteto (Japonija) asocijuotas profeso
rius. Dr. Saulius Juodkazis - Vilniaus 
universitete mokslus baigęs lazerių ir 
puslaidininkių fizikos srities lyderis, 
savo Alma Mater fizikų mokyklos ir 
Lietuvos fizikų pasiekimų garsintojas, 
bendrų Lietuvos ir Japonijos mokslinių 
ir mokslinių-komercinių projektų 
vystytojas.

Premija už mokslo patirties, 
pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp 
Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą 
atiteks edukologui, lietuvybės puose
lėtojui dr. Algimantui Taškūnui, 
Tasmanijos universiteto (Australija) 
mokslo darbuotojui. Dr. Algimantas 
Taškūnas - žinomas Australijos lietu
vių bendruomenės veikėjas, nenuil
stantis naujų idėjų generatorius, savo 
įvairialype veikla įrodantis mokymosi 
visą gyvenimą ir tarpdisciplinių studijų 
prasmę, lietuvybės ir lituanistikos 
populiarintojas, unikalaus lituanistinių 
studijų modelio įkūrėjas.

Mokslo premijų tikslas - skatinti 
išeivijos mokslininkus puoselėti lie
tuvybę, siekti, kad jie garsintų Lietuvą, 
palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos 
mokslo bendruomene, aktyviai 
dalyvautų savo krašto lietuvių ben
druomenių veikloje ir bendrose mokslo 
programose. Mokslo premijos dydis - 
13 000 Lt. w
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