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Su Kristaus Prisikėlimo švente!

Prieš 345 metus 1675 m. kovo 31 d. Katinavoje (Stalupėnų apskr., Rytų Prūsija) gimė Pilypas Ruigys, Mažosios 
Lietuvos filosofas, filologas, tautosakininkas, giesmių eiliuotojas, vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Mirė 1749 04 
06 Valtarkiemyje (Gumbinės apskritis).
Prieš 235 metus 1785 m. kovo 31 d. Varšuvoje mirė Antanas Tyzenhauzas, Lietuvos ūkio plėtojimo iniciatorius. 
Gimė 1733 m.
Prieš 100 metų, 1920 04 01 įkurta Lietuvos naujienų agentūra ELTA
Prieš 100 metų, 1920 m. balandžio 14–15 d., įvyko Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo rinkimai pagal 
1919 m. priimtą Rinkimų įstatymą. Tai buvo pirmieji visuotiniai, lygūs, slapti, tiesioginiai rinkimai Lietuvoje. Balsuoti atėjo 
90 proc. visų balso teisę turėjusių piliečių. Iš 112 išrinktų Steigiamojo Seimo narių, 59 priklausė krikščionių demokratų 
blokui, 29 – Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partĳos ir Valstiečių sąjungos blokui, 12 – Lietuvos socialdemo-
kratų partĳai. Likusius mandatus pasidalĳo tautinių mažumų (žydų, lenkų, vokiečių) atstovai Seime.
Prieš 90 metų gimė jūreivis pabėgęs iš sovietų laivo, ir jiems grąžintas Simas Kudirka (1930 04 09)
Prieš 420 metų gimė erdvėlaivių mokslo kūrėjas Kazimieras Semenavičius (1600 04 18 – 1651)
Prieš 90 metų gimė režisierius Vytautas Žalakevičius (1930 04 19 – 1996)
Prieš 30 metų prasidėjo SSRS ekonominė atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos Respublikos blokada (1990 04 20)

Romą 
Aniulį – 
80-mečio 
proga

Evaldą 
Kervį – 
65-mečio 
proga

Jurgitą 
Kuzminskienę – 
45-mečio  
proga

1579 m. balandžio 1 d. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Ba-
toras išduoda Vilniaus akademijos atidarymo privilegijų raštą, o spalio 30 d. popiežius Gri-
galius XIII išleidžia bulę, patvirtinančią Vilniaus kolegijos reorganizavimą į universitetą. 
Oficialus universiteto pavadinimas – Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu 
(Jėzaus Draugijos Vilniaus Akademija ir Universitetas)

1918 m. vasario 16 d. paskelbus, kad atkuriama Lietuvos valstybė, Vilniaus universiteto atkūrimo idėją, 
palaikomą visuomenės institucijų, nuosekliai rėmė Lietuvos Valstybės Taryba. 1918 m. rudenį, keičiantis 
Lietuvoje politinei padėčiai ir kuriantis lietuviškajai administracijai, pagaliau susiklostė palankios galimybės 
imtis švietimo reikalų tvarkymo apskritai ir konkrečiai Universiteto atkūrimo. Universiteto atkūrimo klausi-
mas viešai pirmą kartą iškilo 1918 m. spalį visuotiniame Lietuvių mokslo draugijos susirinkime. Draugijos 
valdyba paskyrė komisiją (Mykolas Biržiška, Augustinas Janulaitis, Pranas Mašiotas, vėliau kooptuotas 
Vincas Čepinskis) atlikti Universiteto atkūrimo paruošiamuosius darbus. Komisija skubiai parengė Univer-
siteto statuto projektą. 1918 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Valstybės Taryba, kaip vie-
nintelė teisėta atsikuriančios Lietuvos valstybės institucija, priėmė Vilniaus 
universiteto statutą. Pirmasis statuto punktas skelbė: „Vilniaus universite-
tas atgaivinamas nuo 1919 m. sausio 1 d. Jis yra mokslo ir mokymo įstaiga 
ir 1832 m. uždaryto Vilniaus universiteto turtų paveldėtojas“. Tai buvo pirmas ir 
neginčijamas Rusijos valdžios uždaryto Universiteto atkūrimo teisės aktas. Jo teisiškai nepaneigė, bet „ne-
pastebėjo“ tuo metu Vilniuje besikeičiančios sovietų ir lenkų administracijos, nes tai buvo priešinga ir vienų, 
ir kitų politiniams siekiams. Imperijų griuvėsiuose kylanti Lietuvos valstybė atkūrė Universitetą, kaip teisėtą 
savo istorinio paveldo dalį, atvirą visoms Lietuvoje gyvenusioms tautoms. Jame turėjo rasti vietos visos 
Lietuvos tautos ir jų kultūros. Statute numatyta atkuriamame Universitete atidaryti ne tik lietuvių kalbos, 
literatūros, Lietuvos istorijos katedras, bet ir lenkų kalbos ir literatūros, gudų kalbos, literatūros, istorijos 
katedras, slavų filologijos katedrą. Statute nebuvo deklaruota kuri nors viena dėstymo kalba. Suprantama, 
prioritetas buvo skiriamas lietuvių kalbai, bet statutas leido paskaitas skaityti ir kitomis kalbomis, numatyta 
kalbų tolerancija. Tai turėjo būti Lietuvos universitetas, bet nebuvo pabrėžiamas jo išskirtinis lietuviškumas. 

Universitetą buvo numatyta atidaryti 1919 m. sausio 1 d. Lietuvos vyriausybei nepavyko įgyvendinti atkūrimo akto, nes valstybės sostinę 1919 m. sausio 5 d. okupavo 
sovietų Rusijos raudonoji armija, o vėliau aneksavo Lenkija.

Balandžio 1 d. – Vilniaus universiteto įkūrimo diena

Redaktoriaus prierašas
1919 m. sausio 1 d. turėtų būti ypatingai išryškinta, kad svetimos jėgos neiškraipytų Vilniaus universiteto milžiniškos įtakos mo-
dernios Lietuvos valstybės kūrime, lietuvybės puoselėjime, kurią stabdė žiaurios išorės jėgos. Mes turime didžiuotis mūsų Tėvynės 
kūrėjų pastangomis Universiteto, kaip visos Lietuvos mokslo lopšio atkūrimo diena 1919 metais, nenukišti į užkaborius leidžiantnt 
svetimiems savinantis mūsų Alma Mater atkūrimą, slepiant po St.Batoro, V.Kapsuko vardais ir neužmiršti šio Birželio sukilimo 
Vilniuje lopšio – čia išvijus raudonuosius ir dar neįžengus rudiesiems okupantams Universiteto dėstytojų iškelta buvo Trispalvė.

Lietuvos didysis kunigaikštis  
Steponas Batoras
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1970 m. per amerikiečių ir sovietų žve-
jybos organizacijų vadovų susirinkimą, 
kuris vyko laive „Sovietskaja Litva“, S. Ku-
dirka peršoko į amerikiečių kranto apsau-
gos katerį ir paprašė politinio prieglobsčio. 
Tačiau amerikiečių pareigūnų buvo sugrą-
žintas atgal ir po pusmečio SSRS – nuteistas 
kalėti dešimčiai metų. Vis dėlto po ketverių 
metų S. Kudirka JAV valdžios pastangomis 
iš lagerio buvo išleistas ir su šeima atvyko į 
Jungtines Valstijas. 

Kviečiame paskaityti 1975 m. Vašing-
tone įrašytą interviu su lietuvių pasiprie-
šinimo sovietiniam režimui dalyviu Simu 
Kudirka. 

S. Kudirką 1975 m. kalbino „Amerikos 
balso“ žurnalistas Romas Sakadolskis.

Ką, grįžęs į Lietuvą, veikėte iki teis-
mo? Rodos, teismo reikėjo laukti šešis 
mėnesius?

Vilniuje buvau patalpintas į KGB po-
žemį ir tuos pusę metų vyko tardymas. At-
seit, dėl ko aš išdaviau tėvynę Rusiją, dėl 
ko aš bėgau, kas mane privertė. Vyko mano 
ir fizinis, ir dvasinis apdirbimas tam tikra 
linkme, kad aš prisipažinčiau padaręs didelį 
nusikaltimą, muščiausi į krūtinę. Man buvo 
pasakyta, kad tarybinis teismas yra miela-
širdingas, yra humaniškas. Jeigu jūs apsi-
galvosite ir padarysite reikalingas išvadas, 
bus atsižvelgta į tai ir jūs gausite gal trejus 
metus.

Kokios priemonės buvo naudotos no-
rint paveikti jus?

Matote, jokie įrankiai nenaudojami. 
Nėra dabar ispaniško bato arba kokių ki-
tokių fizinių priemonių. Bet viena iš fizi-
nių priemonių, reikia pripažinti, yra mais-
tas. Per tą pusę metų iš namų aš gavau du 
siuntinukus, kuriuose buvo po kokius 4 kg 
maisto. Nustojau maždaug 15 kilogramų 
svorio. Vadinasi, tai šį tą reiškia, be to, 
nžinai, kas dar tavęs laukia.

Antra, neturi jokių reikiamų žinių nei 
apie savo šeimą, nei apie savo mamytę. 
Ten Tarybų Sąjunga juk yra, ten Tarybų 
Lietuva, laisva Lietuva. Ten, matote, tokiu 
būdu stengiamasi paveikti: tu turėjai visa 
ką ir galbūt daugiau negu eilinis tarybinis 
žmogus Lietuvoje arba rusų imperijoje. 
O dabar tu pralošei viską: ir savo žmo-
ną, savo skurdžią mantą, kuri buvo šiaip 
taip sutaupyta, uždirbta kruvinu prakaitu 
ir tais baisiais, skaudžiais atsiskyrimais. 
Visa tai prarasta. Dabar aš neturiu nei vai-
kų, aš turiu tik kleimą (įspaudą) – „išdavi-
kas, tėvynės išdavikas, amoralas“.

Apie jus Sovietų Sąjungoje labai daug 
rašė slaptas leidinys rusų kalba „Chroni-
ka bieguščich sobytij“. Gal esate matęs 
tą leidinį? Ar galėtumėte pasakyti, kad 
jūsų byla ten buvo aprašyta teisingai?

Matote, aš jo nesu perskaitęs. Matęs 
esu. Kur? Man atrodo, nereikia sakyti, 
nes ten klauso. Jie, tarp kitko, užsirašinė-
ja viską, ką mes kalbame. Man jie parodė 
visą mano bylą. Kai aš atsisakiau advokato, 
man buvo pateikta visa, ką jūs kalbėjote iš 
„Amerikos balso“ lietuvių kalba, ką kalbė-
jo rusų kalba, ką kalbėjo „Deutsche Welle“, 
BBC, Vatikanas.

Jie man parodė visus dokumentus: pir-
mą tomą, kuriame buvo liudytojų parody-
mai, ir antrąjį tomą, mano tėvynės išdavi-
mo inkriminaciją, liudijimą, kuriame buvo 
kaip tik „Amerikos balso“ ir visų laisvojo 
pasaulio radijo stočių transliacijos apie 
mano bylą.

Tai buvo naudojama kaip inkrimi-
nuojanti informacija?

O kaipgi. Sakė: „Kam tu užvirei košę? 
Tu matai, ką dabar padarei? Ir tu nenori 
prisipažinti, tu savęs nelaikai kaltu, tu ap-
šmeižei Tarybų Sąjungą.“ Žodžiu, jie norė-
jo, kad aš atšaukčiau, prisipažinčiau, kad aš 
neprotingas. Tarp kitko, psichiatras kalbėjo 
su manimi.

Kokia buvo diagnozė?
Tai buvo garbingas, žydų tautybės tau-

rus žmogus. Aš jam norėčiau pasakyti šir-
dingą „ačiū“ ir jį apsaugoti, kad ko neatsi-
tiktų iš saugumo pusės, nes saugumas ten 
nelabai kam atleidžia.

Buvo kalbama, kad Sovietų Sąjungo-
je, ypač Lietuvoje, jūs klausėtės „Ameri-
kos balso“ transliacijų. Turbūt klausėtės 
ir kitų vakarietiškų programų transliaci-
jų? Kokios ten nuotaikos? Kaip yra klau-
somasi?

Dieve mano, visoje GULAG‘o salyno 
imperijoje klausomasi įvairiausiomis kal-
bomis transliuojamų laisvoj pasaulio radi-
jo transliacijų. Ypač klausomasi Lietuvoje. 
Juk jūs žinote, kad aš buvau radistas ir, be 
abejo, domėjausi ne tik pačia radijo apara-
tūra, bet ir kaip ta aparatūra veikė, kas kal-
ba viename ar kitame žemės taškelyje, ką 
mes girdime.

Matant savo šalies ir apskritai visų oku-
puotų kraštų priespaudą, terorą, smurtą, 
demoralizaciją, man skaudėjo širdį. Berly-
no siena, Lenkijos sukilimai, Vengrijos su-
kilimai, antra Čekoslovakijos okupacija, Iz-

raelio pjudymas, Vietnamas ir t. t. Kadangi 
mes esame lietuviai, okupuoti pačiu niek-
šingiausiu būdu, mes užjaučiame ir kitus, 
kad jiems taip pat skaudu, kai jie išardyti, 
padalyti, supjaustyti, demoralizuojami.

Be abejo, klausiausi – tai nepapras-
tos svarbos dalykas. Žinokite viena, jeigu 
rusams, t. y. Kremliui, būtų nei šilta, nei 
šalta... Aš nenoriu visų rusų kleimuoti, nes 
rusai yra ir solženicynai, ir sacharovai, ir 
kovaliovai, ir galios, ir natašos – iš tikrųjų 
šventi, garbingi ir taurūs žmonės. Bet yra ir 
kiti rusai, tokie kaip stalinai, leninai, suslo-
vai, brežnevai ir visa kita smukusių žmonių 
masė.

Aš nenoriu visų rusų pastatyti ant vienų 
svarstyklių, noriu matyti Rusiją laisvą ir ne-
priklausomą, nes kai pati Rusija bus laisva 
ir nepriklausoma, ir mes visi būsime ne jos 
okupuoti, bet jos kaimynai.

Jus vis kėlė iš vieno kalėjimo į kitą. 
Kodėl?

Kai buvau nuteistas, pirmiausia buvau 
kalinamas Mordovijoje. Išvežė mane per 
Pskovą, Gorkį, Potmą. Už Potmos, 56 ki-
lometre, yra Baraševo koncentracijos sto-
vykla politiniams kaliniams ŽX385/3. Ten 
aš buvau vienus metus. Po metų, 1972 m. 
liepos 9 d., mus išvežė į Permės sritį, Ču-
sovskos rajoną, Kučiną. Mes jį vadinome 
Kučinvaldu, nes kai ką ten radome ir su-
žinojome, kad papuolėme ten, iš kur labai 
maža vilties išeiti gyviems.

Dėl ko mus vežiojo? Ogi vien todėl, 
kad kažkas atrado skylę ir per ją į laisvąjį 
pasaulį paskleidė: gelbėkit mus, gelbėkit 
mūsų sielas. Mordovijoje mes pamatėme, 
kad pražūsime, po ketverių penkerių metų 
iš mūsų liks tik griaučiai. Išėjo vienas laiš-
kas, buvo paruošti kiti laiškai. Aš rašiau 
ponui Niksonui laiškus, kad gelbėtų mane, 

Lietuvio šuolis iš SSRS į Ameriką

Simas Kudirka

Supažindiname 1975 m. Vašingtone įrašytą interviu su lietuvių 
pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyviu Simu Kudirka.  
1970 m. lapkričio 23 d. jūreivis S. Kudirka pabandė pabėgti į Ameriką. 

Nukelta į 4 p.

Apolinaras Edmundas Janušauskas (1935 09 29 - 2020 04 05)
Gimė Panevėžio apskr. Smilgių miestelyje mokytojų šeimoje. 1940 m. persikėlė į Pušalotą. 1941 m. birželio 14 d.  

Janušauskų šeimą ištrėmė į Altajų, Barnaulo m., barakų kvartalą. 1942 m. birželio 23 d. tėvą sušaudė. 1942 m. žiemą, 
juos perkėlė į Čenichos kaimą prie Obės upės. 1946 m. vasarą mama, sesuo Danutė ir Apolinaras pabėgo į Lietuvą.

Lietuvoje Apolinaras apsigyveno Džiugonių k. pas dėdę Igną ir mokėsi Sidabravo mokykloje, kurią baigė 1950 m.  
1954 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą. 1954-1956 m. buvo sovietų armijoje. Dirbo: 1956-1970 m. Vil-
niaus melioracijos valdyboje, 1970-1990 m. Šalčininkų melioracijos valdyboje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 3 ka-
dencijas buvo Vilniaus r. taryboje, stiprino lietuvybę Vilnijoje. A. Janušauskas vienas iš atkurtos 1996 m. LLKS steigėjų.

Liūdi Lietuvos Laisvės Kovotojų Są junga
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gelbėtų mano šeimą. Rašiau juos oficialiai 
ir stengiausi, žinoma, juos ir kitokiu būdu į 
laisvę šmugeliuoti.

„Chronika“ rašė apie jūsų pasirašy-
tas peticijas.

Kaip tik dėl visų šitų peticijų, išsprūdi-
mų iš už geležinės uždangos, dėl tų klaikių 
žinių, apie kurias taip mažai žino pasaulis, 
vyriausioji archipelago gulago inžinerija 
nutarė mus suskaldyti, nutremti ten, iš kur 
jau neišeis joks garsas. Kaip iš karsto neiš-
eina joks garsas, taip ir iš Kučinvaldo.

Palyginti su tuo, kas buvo Mordovijoje, 
ten buvo visiškai kitaip. Čia pirmąją dieną, 
1972 m. liepos 13 d., mus sutiko gana ma-
loniai, pagal seną rusišką paprotį su duona 
ir druska. Tai buvo gera, beveik balta duona 
ir geros žuvies šmotelis, kuris galbūt svėrė 
kokius 80 gramų. Tai mus nustebino. Mes 
Mordovijoje matėme vien tik supuvusius 
plaučius arba netinkamus maistui kepenis 
(aš nė nenoriu per mikrofoną sakyti, nepa-
togu), o čia mus sutiko su duona ir druska.

Bet kitą dieną viskas ėmė keistis ir po 
savaitės mes nebegalėjome tos žuvies vagy-
ti, nes ji buvo tiek sušvinkusi, kad dvokda-
vo kaip šiukšlių duobė po kaitinančios sau-
lės spinduliais vidurvasarį.

Ką jūs pabaigoje norėtumėte pasaky-
ti Lietuvos žmonėms?

Visai mūsų nelaimingai, pavergtai lie-
tuvių tautai norėčiau tarti širdingiausią 
sveikinimą Vasario 16-osios proga, kad 
turėtų viltį, kad tėveliai, mamytės ugdytų 
savo sūnytį, dukrelę katalikiška dvasia, kad 
neužmirštų dešimties Dievo įsakymų, kad 
neužmirštų lietuviškojo himno „Lietuva, 
Tėvyne mūsų“, kad laikytųsi to lietuvišku-
mo, kuris Lietuvos himne paminėtas, kad 
nesiduotų nutautinti, nesiduotų sudemora-
lizuoti, kad liautų gėrę, dėl Dievo meilės, 
liautų gėrę degtinę, kad paimtų knygą, kad 
pasiklausytų daugiau, ką kalba įvairūs bal-
sai iš laisvojo pasaulio ir kad tikėtų, šventai 
tikėtų šviesia ateitimi, kurios galbūt rytoj, 
poryt dar nebus, bet jau ji aušta Dievo palai-
moje, ir netrukus išvysime tą trispalvę, lie-
tuviškąją trispalvę su Vytimi, su Gedimino 
stulpais mūsų laisvame Vilniuje, be jokio 
okupanto, mes tapsime suverenūs.

Tai jau ne už kalnų. Šiandien atrodo la-
bai miglotai, bet prieš ketverius metus mi-
glotai atrodė ir mano likimas. Ir štai šian-
dien aš esu čia. Kieno tai palaima? Ar ne 
Dievo? Ar tai ne stebuklinga, kad, Dievui 
laiminant ir užtariant visiems doriems, ge-
ros valios žmonės Vakarų pasaulyje ir gu-
lago salyno imperijoje, tokiems žmonėms, 
šventiems žmonėms kaip Sacharovas, Sol-
ženicynas, Kovaliovas, Tverdochlebovas 
ir daugelis kitų, jūsų protestais laisvajame 
pasaulyje, demonstracijomis praplėšėme 
tą klaikią uždangą? Ir štai aš esu laisvas. 
Reikia turėti omenyje, kad netrukus trūks 
gulago archipelago spygliuotųjų vielų už-
tvaros ir pasaulis lengvai atsidus ir Dievo 
bus laiminamas.

P.S. Lietuvai 1990 m. kovo 11-ąją atkū-
rus nepriklausomybę Simas Kudirka 2000 
m. grįžo į Lietuvą

Atkelta iš 3 p.

„Tai yra valstybės šantažavimas“

Geras klausimas. Jos nebuvo uždaro-
mos net nacistinėje Vokietijoje, nors jas 
ir siaubdavo. Kol, aišku, žydų neišvežė 
naikinimui. Tiesa, Sovietų Sąjungoje tai 
tikrai buvo masiškai uždaromos per visą 
jos egzistavimo laikotarpį. Ten, neva 
reikalaujant pačių žydų proletariatui, jas 
uždarydavo ir paversdavo klubais, san-
dėliais, kitokiomis ūkinėmis patalpomis 
ir pan. Kad žydai patys uždarinėtų, atsi-
menu tik du atvejus. Chabad Liubavič –  
žydų chasidų organizacija – ir jos rabinas 
Š.B.Krinskis prieš keliolika metų buvo 
apsauginių išprašyti iš sinagogos, kurią 
bandė tiesiog užgrobti. Tada ji buvo lai-
kinai uždaryta S.Alperovičiaus nurody-
mu. Bet niekas neuždarė bendruomenės 
patalpų, kur tikintieji žydai galėjo mels-
tis. Tai vidinis konfliktas. Dar anksčiau, 
prieš 1863 m. sukilimą, Varšuvoje vyko 
demonstracijos, kuriose dalyvavo katali-
kų kunigai ir protestai rusų valdžios buvo 
žiauriai numalšinti. Todėl protestuojant 
buvo laikinai uždarytos bažnyčios. O 
solidarumo ženklan buvo uždarytos ir si-
nagogos. Jei F.Kukliansky būtų simboliš-
kai, vienai dienai uždariusi sinagogą, kai 
iš Maskvos jau mūsų dienomis išsiuntė 
eilinį rabiną – tai būtų solidus žingsnis. 
Deja, jai rūpi kiti dalykai.

Sutrumpinta iš www.valstietis.lt 
Vitalijų Karakorskį kalbino  

Tomas Čyvas 

Kaip vertinate pastarojo meto įvy-
kius, kuomet buvo uždaryta Vilniaus 
sinagoga ir LŽB patalpos? Apie tai 
dabar ošia ne tik Rusijos, bet jau ir 
Vakarų žiniasklaida. Lietuva vėl patei-
kiama, kaip antisemitinė šalis. Kokios 
to priežastys ir kas bus?

Situaciją vertinu kaip visišką absurdą. 
Tai nesėkminga vienos personos viešųjų 
ryšių akcija. Konkrečiai kalbu apie LŽB 
pirmininkę Fainą Kukliansky. Kita ver-
tus, tai yra valstybės šantažavimo ir įžū-
laus reketo faktas.

O koks to šantažo ar reketo siekis? 
Ko būtent norima?

Sunku ir pasakyti. Viską, ko forma-
liai norėjo, lyg ir gavo. Reikalavo nuimti 
Noreikos atminimo lentelę – buvo pada-
ryta. Reikalavo pervadinti Škirpos alė-
ją – padaryta. Beje, reikalaujama buvo 
pasibaisėtinai. Žinoma, tiek Lietuvos 
žydai, tiek LŽB, kaip viena iš litvakų 
organizacijų, turi teisę į nuomonę visais 
klausimais: dėl Škirpos, dėl Noreikos ir 
dėl visko, kas vyko, vyksta ar vyks Lie-
tuvoje. Ko LŽB neturi daryti, tai neturi 
reikalauti. Dargi reikalauti nuimti len-
telę iki konkrečios datos, kaip tai darė 
F.Kukliansky. Tai begėdiškas ir nepri-
imtinas ultimatumas. Kaip ir minėtas 
sinagogos uždarymas.

Kada dar pačių žydų buvo uždaro-
mos sinagogos ir kur?

Uždarydama sinagogą ir keldama ultimatumus dėl Kazio Škirpos 
bei generolo Jono Noreikos atminimo Lietuvo žydų bendruomenės 
(LŽB) vadovybė peržengė visas ribas ir pakenkė valstybei tarptauti-
niu mastu, mano žydų tautybės žurnalistas, Stasio Lozoraičio pre-
mijos laureatas Vitalijus Karakorskis.

LGGRT centras laimėjo bylą dėl pažymos 
apie Generolą Vėtrą - Joną Noreiką

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė JAV gyvenančio Lietuvos pi-
liečio G.A. Gochino  skundą prieš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrą. Balandžio 1 dieną įvykusiame teismo posėdyje Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo teisėjų kolegija nutarė, kad pareiškėjo G.A. Gochino reikalavimas įpa-
reigoti Centrą pakeisti Centro istorinę išvadą dėl Jono Noreikos veiklos yra netenkin-
tinas. Ši teismo nutartis yra neskundžiama.

Vyriausiasis administracinis teismas taip pat nutarė priteisti Centrui iš pareiškėjo  
G. A. Gochino bylinėjimosi išlaidas. 

Primename, kad 2019 m. kovo 27 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas taip 
pat buvo atmetęs G.A. Gochino skundą prieš Centrą, tačiau G. A. Gochinas šį teismo 
sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Pranešame, kad prieš dvi savaites, kovo 17 dieną, Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas atsisakė priimti dar vieną pil. A. G. Gochino skundą dėl naujos Centro 
pažymos apie Jono Noreikos veiklą. Centras, radęs naujų istorinių šaltinių, šia pažyma 
paskelbė, kad Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Lietuvos žydų gelbėjimo ir kad jis 
laikytinas antinacinio pasipriešinimo dalyviu nuo pat savo darbo Šiaulių apskrities vir-
šininku pradžios.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Lenkija neleido iš jos tyčiotis holokausto industrijos vystytojams ir priėmė įstaty-
mą, kad už holokausto siejimą su lenkais šmeižikai bus sodinami į kalėjimą trejiems 
metams. Naujas Lenkijos įstatymas sukėlė holokausto industrijos rėmėjų įniršio bangą.
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Po beveik 370 m. lietuviškai prabilo  
„Didysis artilerijos menas“

Iš dešinės – K. Semenavičiaus mokslinės veiklos Lietuvoje 
gerbėjai-kolekcionieriai –  K. Semenavičiaus pro provaikaitis  

V. Damašius ir Z.Jankauskas  Vytauto Didžiojo karo muziejuje per  
lietuviškos „Didysis artilerijos menas knygos pristatymą“. 2018 m.

Vilniaus universiteto auklėtinio, bajoro 
Kazimiero Semenavičiaus gimusio 1600 
metais balandžio 18 d. Rseinių apskrityje 
veikalas „Didysis artilerijos menas“ dau-
giau nei du šimtmečius Europoje buvo 
naudojamas kaip pagrindinis artilerijos 
vadovėlis. Ilgai neatsirado kito karo moks-
lui skirto veikalo, kuris jį pralenktų. Net 
ir XIX a., pasikeitus karybos taktikai, šis 
veikalas liko klasikiniu darbu, su kuriuo 
stengėsi susipažinti tiek mokslo, tiek ka-
riuomenės atstovai. „K.Semenavičius pir-
masis surinko ir apibendrino visas žinias 
apie raketas, išpopuliarino kieto kuro 
(parako) reaktyvinį variklį, su visais brė-
žiniais pateikė nuosekliojo jungimo dau-
giakopės raketos principą, kuris vėliau, jį 
ištobulinus, atvėrė kelius į kosmosą“.

Šis leidinys – itin svarbus Lietuvai, Lie-
tuvos karybai ir istorijai: paties autoriaus 
K.Semenavičiaus nuopelnas artilerijos 
mokslui yra pasaulinės reikšmės, Lietuvos 
garbė ir pasididžiavimas. Kazimiero Se-
menavičiaus veikalas „Artis magnae artil-
leriae“ lietuvių kalba – tai puiki galimybė 
Lietuvos visuomenei susipažinti su XVII a. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kari-
nės minties raida, įvertinti autoriaus atradi-
mus, eksperimentus ir tyrimus.

Šiandien prabilęs lietuviškai K. Seme-
navičiaus veikalas neabejotinai sudomins 
ne tik karybos istorikus ir profesionalus, 
bet ir chemikus, fizikus, geometrus, me-
dikus ir žolininkus, nekalbant jau apie 
filologus ir Antikos tyrinėtojus. „Didysis 
artilerijos menas“ – iliustratyvus enciklo-
pedinis įvairių sričių žinynas, savo turiniu 
ir raiška yra modernus ne tik XVII, bet ir 
XXI amžiui. 

Lotynų kalbai ėmus trauktis iš univer-
saliosios Europos kalbos pozicijos, veika-
las tapo sunkiai pritaikomas, todėl leidinys 
verstas į kitas Europoje paplitusias kalbas. 
Tais metais, kai mirė autorius, buvo išleis-
tas prancūziškas leidinio vertimas, kurį 
dar pasirašė pats K.Semenavičius. Vėliau 
pasirodė vertimas vokiečių kalba (1676 
m.), anglų ir olandų (1729 m.), 19 a. vidury-
je rusų bei 1963 m. lenkų kalbomis. Beveik 
visus minėtus egzempliorius galima rasti 
Lietuvoje, išskyrus olandų kalba verstą, 

kuris saugomas Amerikoje. Svarbiausią 
leidinio „Didysis artilerijos menas“ ori-
ginalą, rašytą lotynų kalba galime rasti 
Vilniaus universiteto bibliotekoje Retų 
spaudinių skyriuje, Lietuvos mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekoje ir Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje, o taip pat 
turi žinomi K. Semenavičiaus mokslinės 
veiklos Lietuvoje gerbėjai-kolekcionieriai: 
pro provaikaitis Vytautas Damašius, prof 
Varnelis, Zigfridas Jankauskas.

2015 m., artėjant Lietuvos valstybės 
100-mečiui 1650 m. „Didysis artilerijos 
menas“ lotynų kalba Krašto apsaugos mi-
nisterijos remiamas buvo pradėtas versti.  
Po daugiau nei 350 metų dienos šviesą iš-
vydusi lietuviška knygos versija pasipildė 
Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus dar-
buotojų parašytu 
įvadiniu tekstu, 
pratarme, teksto 
paaiškinimais ir 
vertėjo žodžiu. Lei-
dėjams Vilniaus 
universiteto Retų 
spaudinių skyrius 
pateikė originalaus 
veikalo faksimiles. 
Leidinys tapo dar 
labiau suprantamas 
didžiajai Lietuvos 
visuomenės daliai. 
K.Semenavičiaus 
veikalo „Didysis 
artilerijos menas“ 
vertė į lietuvių kal-
bą Vytauto Didžiojo 
universiteto lotynų 
kalbos specialis-
tas Sigitas Lūžys, 
konsultavo Jurgis 
Norgėla ir Almantas 
Kulbis, Kazimiero 
Simonavičiaus uni-
versiteto rektorius 
prof. dr. Arūnas Au-
gustinaitis. Tai pui-
ki dovana Lietuvos 
valstybės  atkūrimo 
100-mečiui

Redaktoriaus prierašas
Generolas K. Semenavičius parašė 

„Didysis artilerijos menas“ ir antrąją dalį 
tačiau jam mirus, ji nebuvo išleista, o ran-
kraštis neišliko. Už šį veikalą autorius ap-
dovanotas įvairių šalių ordinais.

K. Semonavičius taip pat parašė veikalą 
apie geometriją ir kartografiją. Šio veikalo 
rankraštis yra saugomas D. Britanijoje, 
Londone.

Reikia dar paminėti, kad 1673 m. Cho-
tyno  dabar Ukraina) mūšyje Lietuvos ir 

Lenkijos 35 000 kariuomenė sutriuškino 
trigubai didesnę turkų armiją. Čia pirmą 
kartą Europos istorijoje buvo panaudo-
tos raketos pagamintos pagal K. Seme-
navičiaus brėžinius. 

1979 m. švenčiant  Vilniaus universiteto 
įkūrimo 400-sias metines, buvo išleista ku-
kli brošiūra rusų kalba su 1650 m. viršelio 
„Didysis artilerijos menas“ ir brėžinių fak-
similėmis. Šis leidinukas nuvainikavo rusų 
skelbiamą K. Ciolkovskį, kaip daugiapako-

pių raketų mokslo teorijos pradininką (dau-
giau nei 200 metų po K. Semenavičiaus ją 
paskelbusiam). Tai sukėlė Maskvos pasipik-
tinimą ir KPSS Lietuvos skyriaus bonzos  
buvo labai išbarti. 

Dar norisi pridurti, kad Maskvos ideo-
logijos tarnai nukėlė Vilniaus universiteto 
400-ųjų metinių minėjimą iš tikrosios die-
nos – balandžio 1-sios į rugsėjį...

Tikėkimės, kad Lietuvoje bus toliau lei-
džiamas K. Semenavičiaus palikimas.
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 1945 m. kovo pradžioje NKVD divizija pradėjo puolimą prieš Pušaloto, Pasvalio, 
Žaliosios girios partizanus Panevėžio apskrityje. Persekiojami partizanai pasitrau-
kė į Ažagų–Eimuliškio miškus. Apie 350 partizanų Eimuliškio miške įsirengė tris 
stovyklas. Kovo 27 d. rytą jas puolė trys NKVD vidaus kariuomenės 261-ojo šaulių 
pulko batalionai ir specialus dalinys (apie 800 žmonių). Siekdami atkirsti kelius par-
tizanams trauktis, puolimą pradėjo iš vakarų į rytus. Pirmiausia buvo užpulta viena 
vietinių vyrų, daugiausia iš Dragonių k., stovykla, o pasigirdus šūviams į pagalbą 
partizanams metėsi kaimynystėje stovyklavę būriai. Mūšis prasidėjo 7 val. ryto. Tai 
vienoje, tai kitoje miško vietoje vyko atkaklios kautynės. Dienos pabaigoje pasinau-
dodami tamsa partizanai Jokubavo mišku sugebėjo prasiveržti Pakruojo link. 

Šiame mūšyje partizanų žuvo apie 76–80 žmonių (pagal okupantus – 120–121, 
paimta į nelaisvę 18–19, iš kurių 5 sužeisti; tačiau tokio skaičiaus nepatvirtina paimti 
ginklai). Žuvo partizanų junginio vadai J. Blieka-Genys, A. Bručas-Strazdelis, A. Pe-
trauskas, partizanų būrių vadai B. Giedrikas-Švelnys, J. Kazlauskas, K. Miknevičius, 
partizanai S. Baranauskas, K. Blynas, P. Dirvonauskas, J. Janulevičius-Montė, J. Kaz-
lauskas, L. Paliūnas, J. Pšetulskis, V. Pašakinskas, K. Petravičius, K. Repšys, A. Šlio-
geris, V. Šlevas, D. Tumas-Dulkė ir kt. Rusams atiteko 7 kulkosvaidžiai, 30 šautuvų, 
5 automatai, 7 pistoletai, 34 granatos, granatsvaidis su termitiniais šoviniais, taip pat 
daug dokumentų. Rusų nuostoliai nebuvo aiškūs, kadangi jie saviškius sužeistuosius 
bei nukautuosius susirinko ir išsivežė mašinomis. 

„– Daug tą dieną žuvo mūsiškių, – prisimena J. Juška (mūšio dalyvis), – bet gal 
nemažiau žuvo ir okupantų kariaunos. Suprantama, jėgos buvo nelygios. Jie buvo 
ginkluoti moderniais ginklais, po mišką šlaistėsi tanketėmis, virš medžių skraidė 
sraigtasparniais, o kvartalinėse linijose buvo išsidėstę kulkosvaidžius. Jie ir žmonių 
skaičiumi buvo gal 10, o gal 20 kartų pranašesni už mus. Mums kovoje padėjo tik 
mūsų budrumas ir tai, kad gerai žinojome mišką – kiekvieną kelmą, kiekvieną krū-
melį. Prieš kokią valandą iki mūšio, – toliau prisimena J. Juška, – labai žemai virš 
medžių viršūnių praskrido lėktuvas. Taip, matyt, jie nustatė mūsų buvimo vietas. Jei 
būtume žinoję, kad mus ruošiasi pulti kariuomenė, būtume išsisklaidę ir pasitraukę 
tolyn… Netrukus miško link pradėjo važiuoti tanketės, sunkvežimiai, gurguolės, o 
lėktuvas vėl ėmė skraidyti virš miško. Nebebuvo laiko slėptis, reikėjo ruoštis gynybai. 
Mūšis prasidėjo ankstų rytą. Mūsiškiai į juos šaudė iš už medžių, iš už krūmų ir visą 
laiką stengėsi išsiveržti iš apsupties zonos (miškas buvo apsuptas nuo Ažagų kaimo ir 
Smilgių miestelio pusės). Mūšis truko iki pavakario. Išvykdami raudonieji susirinko 
savo žuvusiuosius, susikrovė į sunkvežimius ir išsivežė. Mūsiškius paliko miške.“

Po mūšio, naktį, vietiniai gyventojai bėgo į mišką ieškoti savųjų. Per dieną miškas 
buvo pasikeitęs neatpažįstamai: medžiai išlaužyti, sutraiškyti, samanos padengtos 
žaliomis, kulkų nuskintomis eglių šakelėmis. Žuvusiųjų palaikai slapta buvo parvežti 
namo, paslėpti po šiaudais ar pridengti medžių šakomis. Buvo laukiamas tinkamas 
momentas juos palaidoti. Kitų žuvusiųjų palaikai, kurių artimieji nieko nežinojo apie 
įvykusį mūšį, buvo palikti miške. Tikriausiai ne iš didelės pagarbos partizanams, bet 
iš baimės, kad neplistų ligos, Smilgių miestelio valdžia įsakė vietiniams žmonėms 
surinkti miške likusius žuvusiųjų palaikus ir palaidoti Dragonių kaimo kapinaitėse. 
1945 m. balandžio 2 d. kapinaitėse buvo iškastos dvi ilgos tranšėjos, į kurias buvo 
palaidoti miške likę dvidešimt vieno žuvusio partizano palaikai. Žuvusių partizanų 
kapai visuomet buvo prižiūrimi, sodinamos gėlės. Laikui bėgant kaimo žmonės buvo 
suimti, ištremti. Nyko likusios be šeimininkų sodybos, sunyko ir kapinaitės. 

1989 m. sutvarkytose kapinaitėse pastatytas paminklas visų čia palaidotų 1945 m. 
kovo 27 d. Ažagų–Eimuliškio mūšio metu žuvusių partizanų atminimui. 

Ažagų–Eimuliškio mūšis
Paminklas visų čia palaidotų 1945 m. kovo 27 d.  

Ažagų–Eimuliškio mūšio metu žuvusių partizanų atminimui
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1990 m. vasarį išrinkta AT jau antrą pirmosios sesijos die-
ną, kovo 11-ąją, atkūrė Lietuvos nepriklausomybę. Parlamen-
tarai netrukus kreipėsi į SSRS vadovą Michailą Gorbačiovą 
su oficialiu pasiūlymu „pradėti derybas dėl sureguliavimo visų 
klausimų, susijusių su įvykusiu nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės atkūrimu”. Prieš keletą metų konferencijoje „1991-ųjų 
sausis-rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažini-
mo“ skaitytame pranešime tuometis ir dabartinis Seimo vice-
pirmininkas, signataras Česlovas Stankevičius prisiminė, kad 
Maskva sureagavo ultimatumais ir karinės jėgos demonstra-
vimu. Kai Vilnius nepriėmė SSRS prezidento M. Gorbačiovo 
ir Ministrų tarybos pirmininko Nikolajaus Ryžkovo balandžio 
14 d. ultimatumo per dvi savaites „atkurti padėtį” iki kovo 
10-osios, prasidėjo Lietuvos ekonominė blokada. Pirmąją jos 
dieną, balandžio 18-ąją, AT priėmė nutarimą, kuriame patvir-
tino ištikimybę Kovo 11-osios Aktui ir pasiūlė SSRS pradėti 
politines konsultacijas su Lietuvos įgaliotąja delegacija dėl 
derybų. AT sutiko, jei jos prasidėtų, iki gegužės 1 d. nepriimti 
naujų įstatymų. Tačiau Kremlius tęsė blokadą ir laikėsi savo 
reikalavimo dėl Nepriklausomybės. Lietuvos ekonominė blo-
kada – laikotarpis nuo 1990 m. balandžio 18 d., kai Tarybų 
Sąjungos valdžia sustabdė žaliavų (pirmiausia naftos) tiekimą 
Lietuvai iki 1990 m. liepos 1 d. Blokada iš viso truko 75 dienas.

1990 m. balandžio 13 d. Michailas Gorbačiovas ir SSRS Mi-
nistrų Tarybos pirmininkas Nikolajus Ryžkovas paskelbė ultima-
tumą, kuriuo reikalavo per dvi dienas atšaukti priimtus įstatymus 
ir atkurti 1990 m. kovo 10 d. buvusią padėtį.

Balandžio 18 d. grasinimas buvo įgyvendintas: Lietuvai nu-
trauktas visas naftos tiekimas, 80 % sumažintas dujų tiekimas, 
apribotas degalų pardavimas, sustabdyti ešelonai su jau siunčiamo-
mis prekėmis ir žaliavomis. Iš viso buvo nustota tiekti 40-60 rūšių 
žaliavos ir produktų.

Balandžio 26 d. bendru laišku Lietuvos vadovui Vytautui 
Landsbergiui Prancūzijos prezidentas Francis Miteranas (François 
Mitterrand) ir Vokietijos federalinis kancleris Helmutas Kolis 
(Helmut Kohl) siūlė laikinai sustabdyti Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimus ir tuo sudaryti sąlygas pradėti derybas su SSRS 
(tik sprendimo poveikį, o ne patį sprendimą, ir tai padaryti tokiu 
būdu, kad nenukentėtų Kovo 11-osios Akto vertė). Siūlymas buvo 
panašus į AT nutarimą, tačiau buvo ir svarbus skirtumas: šių dviejų 
valstybių vadovai siūlė „sustabdyti poveikį“ kaip sąlygą dialogui 
pradėti, o Lietuva sutiko „sustabdyti poveikį“ deryboms tarp dvie-
jų valstybių prasidėjus“.

Lietuvos Respublikos AT 1990 m. gegužės 23 d. priėmė nuta-
rimą, kad bus pristabdomi tie iš Kovo 11 d. akto kylantys sprendi-
mai, kuriuos abi pusės apibrėžtų kaip derybų objektą – apie patį 
nepriklausomybės atšaukimą jokios kalbos nebuvo. To neužte-
ko, blokada tęsėsi.

1990 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Ta-
ryba priėmė nutarimą dėl derybų su SSRS ir iš Kovo 11 d. akto 
kylančių veiksmų (ne paties akto) moratoriumo 100 dienų nuo to 
laiko, kai prasidės derybos. Blokada atšaukta jau liepos 1 d. Ūki-
niai ryšiai imti atgaivinti, bet SSRS tikrų derybų nenorėjo, jas tik 
vaizdavo tikėdamasi atkurti savo valdžią Lietuvoje su Sovietų Są-
jungai palankių jėgų, pirmiausia Lietuvos komunistų partijos ir va-

dinamųjų platformininkų bei „Jedinstvo“, kurias rėmė sovietų ar-
mija Lietuvoje, pagalba.

Tarptautinė diplomatija lėmė, jog Lietuva išvengė karo. Iš 
jos rastų liudijimų matyti, kad SSRS laukė tinkamos progos jėga 
užimti jau nepriklausomą šalį, pakeisti jos vadovus ir visiškai per-
imti šalies valdymą. Infliacija buvo net keturženklė. Ūkio griūtis 
buvo milžiniška – liko tik maždaug pusė to, kas buvo anksčiau. 
Per blokadą pasisekdavo, jei važiuodamas nuo Vilniaus iki Kauno 
sutinkdavai vieną-du automobilius. Padėtis po Nepriklausomybės 
atkūrimo buvo siaubinga – 1991 m. žiemą lietuviai gyveno be šilto 
vandens ir beveik nešildydami nieko, nes neturėjo už ką pirkti dujų 
ir naftos. Tačiau būtiniausių maisto produktų netrūko, kurį laiką 
buvo dalijamos maisto kortelės. 

Blokados poveikiui atremti 1990 m. balandį buvo įsteigtas 
„Blokados fondas“ – specialus fondas. Fondo lėšas sudarė Lietu-
vos ir kitų valstybių gyventojų, įstaigų, organizacijų, judėjimų įna-
šai (pinigais ir brangiaisiais metalais). Šiomis aukomis buvo numa-
toma šelpti nuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie dėl SSRS vyk-
domos ekonominės blokados atsidūrė sunkioje padėtyje.

Miestų gatvės ir keliai ištuštėjo – tiesiog nebuvo ką pilti į ba-
kus, buvo apribotas net miesto autobusų eismas. Tačiau iš to meto 
žmonės pamena ne gerokai apsunkintą gyvenimą, o draugiškumą 
ir vienybę – jei gaudavo degalų, vairuotojai neprašomi sustodavo 
pavežti pėsčiomis kulniuojančius praeivius.

Lietuvos valstybingumo išvakarėse visus buvo užvaldžiusi 
valstybės atkūrimo svajonė. Vadovautasi principu: pirma pasta-
tykime namą, o paskui galvosime, kaip jį įrengti. Įgyvendinus šį 
tikslą, susikirto žmonių interesai – nuosavybės grąžinimas, postų 
dalybos. Deja, daugelis sąjūdininkų, laimėjusių rinkimus, neturėjo 
administracinio darbo patirties, o naujų išmanančių administrato-

1990 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė pareiškimą, pagal kurį buvo skelbiamas 100 dienų moratoriumas 
(sustabdant teisinius veiksmus, kylančius iš Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) nuo tarpvalstybinių derybų su TSRS pra-
džios. Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio teigimu, toks moratoriumo paskelbimas turėjo keletą saugiklių. Pirma, pareiš-
kimas turėjo mažesnę teisinę galią, negu būtų turėjęs nutarimas. Antra, moratoriumas buvo skelbiamas ribotam laikotarpiui, prasidedančiam 
ne paskelbimo momentu, o tik nuo derybų pradžios, ir tik nuo tarpvalstybinių derybų pradžios. Be to, tokių derybų tikslai turėjo būti fiksuoti 
atskiru protokolu, kuriam, patvirtindama, kad derybos yra tikros, turėtų būti pritarusi ir Lietuvos pusė. Savo ruožtu, tokios derybos turėjo 
savaime reikšti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Trečia, moratoriumas turėjo sustabdyti ne paties akto galiojimą, o tik iš jo kylančius 
teisinius veiksmus. Ketvirta, moratoriumas turėjo netekti galios, jei jį priėmusi Aukščiausioji Taryba negalėtų normaliai vykdyti savo funkcijų.

Lietuvos ekonominė blokada 1990 m. truko75 dienas

Dail. Antanas Rimantas Šakalys
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rių nebuvo... Ministrais tapdavo asmenys, neturintys jokios patir-
ties arba senosios kolaborantų-komunistų nomenklatūros veikėjai. 
Pirmoji Vyriausybė buvo sudaryta daugiausia iš tokių asmenų. Į 
juos dauguma Aukščiausiosios Tarybos (AT) deputatų žiūrėjo su 
nepasitikėjimu. Konfliktas buvo užprogramuotas. Jį padidino eko-
nominė blokada, pakirtusi teisinius ir moralinius valstybingumo 
pamatus. Tuomet susidarė prielaidos šešėlinei ekonomikai išvešė-
ti, net Vyriausybė buvo priversta remtis asmenimis, artimais kri-
minaliniam pasauliui, nes tik jie galėjo aprūpinti Lietuvą būtinais 
resursais.“ 

Gegužės 16-ąją V. Landsbergis ir K. Prunskienė pasirašė pa-
reiškimą, kad „Lietuva pasirengusi svarstyti klausimą paskelbti 
pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų visiškai įgyvendinta ne-
priklausomybė“. Kitą dieną Vyriausybės vadovė šį pareiškimą 
Maskvoje įteikė M. Gorbačiovui ir N. Ryžkovui. SSRS vado-
vo pareiškimas netenkino – jis pareikalavo priimti nutarimą 
sustabdyti Nepriklausomybės Akto galiojimą. Tokią poziciją  
K. Prunskienė įvertino kaip atsitraukimą nuo ankstesnio reika-
lavimo jį visai panaikinti. 

Blokadai spaudžiant, gegužės 23 d. priimtas naujas nutarimas: 
„Pristabdyti oficialių tarpvalstybinių derybų laikotarpiui tuos iš 
Lietuvos AT 1990 m. kovo 11-osios aktų kylančius jų realizavimo 
veiksmus ir sprendimus, kurie susiję su interesais, abiejų šalių api-
brėžtais kaip derybų objektas“. Nutarimas turėjo įsigalioti tarpvals-
tybinėms deryboms prasidėjus. 

Birželio 26-ąją Kremliuje susitiko Lietuvos ir SSRS vadovai. 
V. Landsbergis supažindino M. Gorbačiovą su rengiamo pareiš-
kimo variantais ir išdėstė Lietuvos poziciją: „Jeigu mes verčiami 
priimti moratoriumą, ir SSRS galėtų ką nors sustabdyti, sakysime, 
1940 m. SSRS nutarimą, besiremiantį vadinamojo Liaudies seimo 
„nutarimu“, kuris buvo akivaizdžiai neteisėtas. Tad ir atitinkamas 
SSRS aktas buvo neteisėtas. Jeigu SSRS dabar būtų sunku tą aktą 
pasmerkti ir paskelbti niekiniu, kaip kad buvo padaryta Molotovo-
Ribentropo pakto atžvilgiu, pariteto pagrindais jį būtų galima pri-
stabdyti.“ M. Gorbačiovas pareiškimo variantus įvertino kaip ne-
priimtinus: „Tai atvers kelią viskam. Grįžimas į kovo 10 d. būtinas 
dviem-trims mėnesiams, kol mes rasime sprendimą ir pasirinksime 
būsimus ryšius. Gali tai būti konfederaciniai ar asociacijos ryšiai, 
kurie nevaržys jūsų suvereniteto, išskyrus tai, ką jūs perduosite 
Sąjungai. (…)  Kai tik procesas prasidės, visi apribojimai (t.y. blo-
kada) bus atšaukti. Tačiau pirmiausia – moratoriumas ir grįžimas į 
kovo 10 d. (...) Dabar reikia nepraleisti progos, kad jūs galėtumėte 
pateikti savo variantą sustabdę, bet neatšaukę akto. Mes tiesiog da-
rome manevrą.“ Kitą dieną SSRS vadovybė pasiūlė kompromisą: 
Lietuva pristabdo Kovo 11-osios Akto galiojimą, o Maskva nerei-
kalauja jo atšaukti. 

Birželio 29-ąją AT priėmė pareiškimą, kuriuo, siekdama tarp-
valstybinių derybų su SSRS, paskelbė nuo tokių derybų pradžios 
100 dienų moratoriumą Aktui – „sustabdo iš jo kylančius teisinius 
veiksmus“. Čia pat įspėta, kad moratoriumas gali būti ne tik pratęs-
tas, bet ir atšauktas, o deryboms nutrūkus ar AT negalint normaliai 
vykdyti valstybinės valdžios funkcijų, moratoriumas netektų ga-
lios. Gorbačiovui kol kas to užteko (buvo patenkinta jo savimeilė) 
ir tuo viskas užsibaigė, buvo atnaujintas žaliavų tiekimas. Maskva 
nereikalavo, kad Nepriklausomybės paskelbimas būtų atšauktas. 
Kovo 11-osios Akto galiojimo nebuvo galima sustabdyti, o žvel-
giant ateitin, SSRS vis tiek suiro ir vienaip ar kitaip Lietuva būtų 
tapusi nepriklausoma. 

 Netrukus – liepos 2 d. blokada buvo nutraukta, o spalį prasidė-
jo nuolat stringančios derybos.

Tuo metu, kai Tauta stegėsi atlaikyti kremlinę blokadą „VEI-
DAS“ paskelbė, kad vicepirmininkas A. Brazauskas gauna staty-
bines medžiagas ir statosi jau kažkelintą sodybos pastatą...

“Kaip mes galime apsieiti be Tarybų Sąjungos? Tam, kuris 
tai padarys, aš Nobelio premiją duosiu”. (LKP I sekretoriaus A. 
Brazausko interviu lėktuve, skrendant į Maskvą).

Laiškas tėčiui
Tėti, maldauju tavęs saugotis. Aš naktim nemiegu dėl 

tavęs, pergyvenu, mirsiu iš sielvarto, jei tau kas atsitiks. 
Noriu, kad Julytė tave pažintų ir pamiltų taip, kaip aš my-
lėjau savo tėvulį.

Tu neįvertini grėsmės, maldauju pakentėk!
Mes visi trys tavęs maldaujam saugotis, nes nieko 

karščiau nenorim, kaip vėl sodyboje visi kartu leistume 
laiką, kad galėtume jus pabučiuoti. Negaliu įsivaizduoti 
gyvenimo be jūsų, o tas virusas žudo!

Maldauju,pagailėk manęs, maldauju dezinfekuok ran-
kas, dėvėk kaukę ir niekur neik!!! Maldauju, aš labai tave 
myliu ir dabar raudu nuo minties, kad neduok Dieve kas 
atsitiktų. Labai prašau – jokių parduotuvių.

Tavo vienintelė

Valstybės pažinimo 
centre 2019 m. atidaryta 
paroda „1949 02 16: Ap-
sisprendimo šifras“ pri-
statanti aštuonių Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 
narių, pasirašiusių 1949 
m. vasario 16 d. Nepri-
klausomybės Deklaraciją 
asmenybes. Viena iš jų – 
Tauro apygardos partiza-
nų vadas (1948 – 1949), 
mokytojas Aleksandras 
Grybinas – Faustas.

Gimė 1920 m. Luk-
šiuose, miestelio moky-
klos vedėjo Antano ir jo 
žmonos Onos šeimoje. 
Šeimoje buvo dar du 
broliai ir dvi seserys. 
Lankė „Žiburio“ gimna-
ziją Šakiuose. 1941 m. 
baigė Marijampolės mo-
kytojų seminariją, mokytojavo Liudvinave, Kalvarijoje, vėliau – Zyplių že-
mės ūkio mokykloje. Čia dėstė kūno kultūrą ir matematiką. Kartu su broliu 
Zigmu įstojo į Lukšiuose veikusį savigynos būrį. 1944 m. artėjant frontui 
pasitraukė į Vokietiją buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę ir pasiųstas 
į frontą. Vėliau „Laisvės kovotojo pareigų Tėvynei ėjimo lape“ pažymėjo, 
kad penkis mėnesius kovojo fronte prieš bolševikus. Nepavykus pereiti į 
JAV administruojamą zoną, grįžo į Lietuvą, slapstėsi tėvų namuose, 1945 
m. prisidėjo prie partizanų Kazlų Rūdos miškuose. Dalyvavo formuojant 
Žalgirio rinktinę. Buvo rinktinės Žvalgybos (1947 m.) – vėliau Spaudos ir 
informacijos skyriaus viršininku. Žuvus Tauro apygardos vadui leitenantui 
Jonui Aleščikui – Rymantui, nuo 1948 m. spalio 8 d. pradėjo eiti apygardos 
vado pareigas. Buvo penktasis vadas ir pirmasis civilis.

1948 m. gruodį, drauge su Dainavos apygardos vadu Adolfu Rama-
nausku-Vanagu, Faustas iškeliavo į Žemaitiją, kur dalyvavo visos Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavime, kuriame, įkurtas Lietuvos Laisvės Kovos Są-
jūdis (LLKS). 1949 m. vasario 16 d. LLKS vadovybė pasirašė Deklaraciją, 
kuri laidavo Lietuvos valstybingumo tęstinumą. Tądien Faustui buvo su-
teiktas partizanų kapitono laipsnis.

“1949 m. rugsėjo 28-osios naktį, grįždamas su palyda iš Vytauto rink-
tinės Šunkarių miške prie Vilušių kaimo, netoli savo bunkerio, pateko į pa-
salą ir buvo sunkiai sužeistas. Sunaikinęs su savimi turėtus dokumentus ir 
nesulaukęs pagalbos paryčiais nusišovė.“ (Laisvės kovų archyvas, 1992, 
p. 40). Saugumas palaikus niekino, palaidojimo vieta nežinoma.

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos prezidento dekretu A. 
Grybinui suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties). Jis apdovanotas Vyčio 
kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.

Vida Enriukaitytė, Zanavykų muziejaus muziejininkė

Aleksandrui Grybinui Faustui – 100

Aleksandras Grybinas – Faustas  
(1920 – 1949). Tauro apygardos partizanų 

vadas, mokytojas iš Lukšių
Valdo Šato nuotrauka
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tapo sovietų saugumo (KGB) ir visos so-
vietinės sistemos auka“. Jis nebuvo pirma-
sis. Praeito šimtmečio 7-9 dešimtmečiuose 
buvo net keletas tokių paslaptingų žūčių, 
keistų avarijų, „savižudybių“. Keistoje 
avarijoje žuvo kunigai Juozas Zdebskis ir 
Bronius Laurinavičius, kaunietis Povilas 
Butkevičius, „nuskendo“ lituanistas prof.  
Jonas Kazlauskas. 

 Lietuvai atgavus nepriklausomybę  
A. Patackas ne kartą kreipėsi į teisėsaugos 
institucijas, prašydamas atnaujinti M. Tomo-
nio, B. Laurinavičiaus ir J. Zdebskio žūties 
tyrimus, tačiau tai nebuvo padaryta, mo-
tyvuojant, kad dabartinė teisėsauga neturi 
nei laiko, nei tikrų struktūrų tokiems sudė-
tingiems tyrimams. Išeidamas į Amžinybę  
A. Patackas su nuoskauda rašė: „Visuomenė 
vis labiau užmiršta tuos, kurie paaukojo 
gyvybę ir sveikatą nepriklausomybės la-
bui. Dabartinei valdžiai jie apskritai ne-
labai rūpi ir net labai neparankūs“.

Rašant straipsnį naudotasi: 
www.alkas.lt, Algirdas Patackas. „Niekšy-
bės paslaptį bandžiusį įminti poetą sutraiš-
kė traukinio ratai“ Ekstra. – 2005, Nr. 1, 
O. Voverienė, „Kunigai – Lietuvos laisvės 
kovotojai“. Lietuvos aidas. – 2008, saus. 10

Už nuotraukas dėkojame:  
Jonui Česnavičiui, Gediminui Ruzgiui, Jonui Burokui,  
Onai Voverienei, Zigfridui Jankauskui, Vytautui Damašiui

Leistas politkalinių sovietų 
koncentracijos stovyklose

1955 m. Vorkutoje ir 1957 m. Intoje, 1975 m.  – 1989 m. – pogrindyje Lietuvoje.
A t k u r t a s  1 9 9 6  m .  v a s a r i o  m ė n .  1 6  d .  V i l n i u j e
Leidėjas – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga,
Valdybos pirmininkas Ernestas Subačius, tel. 8 381 57 214,   
Pamėnkalnio g. 13, LT-01114 Vilnius, el. paštas s.ernestas@inbox.lt 
SL 22 09, ISSN 1648-0244.
Redaktorius Kazimieras Aukselis, A.Stulginskio g. 5–6, LT-01115 Vilnius, 
tel. 8 5 262 19 20 el. paštas varpas.llks@gmail.com
Bendradarbiams honoraras nemokamas. Rašinių turinys gali nesutapti  
su redakcijos nuomone.      Rašiniai ir nuotraukos negrąžinami.
„VARPĄ“ galite skaityti (atsisiųsti) internete adresu www.llks.lt. Čia rasite ir
„VARPO“ archyvą. Spaudinių pavidalu „VARPAS“ platinamas per LLKS skyrius
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (kodas 191913666)
Atsiskai tomoj i  sąskaita AB Bankas Swedbank, AB;
Sąskaita Nr.  LT62 7300 0100 0249 2325
Išleido ir spausdino BSPB spaustuvė, Vilnius. Tiražas 400 vnt. 

Aukos VARPUI    Už aukas „Varpui“ dėkojame:

VARPAS

Patyręs dizaineris padėtų išleisti, sumaketuoti, suredaguoti ir 
piešiniais papuošti jūsų eilėraščius ar prisiminimus.  

Kreipkitės į VARPO redakciją  arba telefonu 8 673 54114

Meteoru sušvitęs ir taip greitai užgesęs. 
Čia. Lietuvoje. Bet ten gyvas, teisingas, 
tiesus, atviraširdis. Gabus, rimtas moks-
lininkas. Galėjo ramiai kilti į kūrybines 
aukštumas. Galėjo. Bet buvo nužudytas. 
Čia. Lietuvoje. Jam buvo trisdešimt penke-
ri. Pats fizinių jėgų ir talento žydėjimas. O 
jo žudikai vis dar vaikšto tarp mūsų…

Mindaugas Tomonis gimė 1940 metų 
rugpjūčio 28 d. vieno žymiausių Lietuvos 
bibliotekininko ir bibliografo Stasio To-
monio šeimoje. Tuo metu, kai mes susi-
pažinome su S. Tomoniu, jis buvo LSSR 
Respublikinės bibliotekos jautriausia sie-
la: pradedančius mokslininkus, sutikdavo 
bibliotekoje geru žodžiu, paklausdavo ar 
nereikia kuo padėti ir išlydėdavo gražiu 
palinkėjimu. S. Tomonio seneliai, Mindau-
go proseneliai, žuvo tremtyje. S. Tomonis, 
baigęs VDU Teisės fakultetą, kurį laiką 
dėstė Vilniaus universitete Teisės fakultete, 
vėliau dirbo žurnalo redakcijoje ir 40 metų 
bibliografu Respublikinėje (dabar Naciona-
linėje Martyno Mažvydo) bibliotekoje.

M. Tomonis mokėsi „Aušros“ gimnazi-
joje Kaune. Buvo gabus humanitaras Anks-
ti pradėjo rašyti eilėraščius. Visi galvojo, 
kad po vidurinės mokyklos rinksis Vilniaus 
universiteto Istorijos-filologijos fakultete 
lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Bet jis 
pasirinko KPI ir 1957 metais pradėjo jame 
studijuoti chemijos ir chemijos technologijų 
mokslus. 1962 metais vedė Aldoną Vilčins-
kaitę. 1963-1964 metais dirbo LSSR Moks-
lų akademijos Chemijos ir chemijos tech-
nologijų institute. 1964-1967 metais studi-
javo KPI Chemijos ir chemijos technologijų 
instituto aspirantūroje, 1967 m. apgynė 
technikos mokslų kandidato disertaciją, do-
mėjosi filosofija, žavėjosi Vydūnu ir M.K. 
Čiurlioniu, nepraleisdavo nei vienos jo par-
odos. 1968 m. persikėlė gyventi į Vilnių. 
Dirbo Puslaidininkių fizikos institute, Pa-
minklų konservavimo institute. Rašė eiles. 

Išleido du eilėraščių rinkinius „Pro snaigių 
užuolaidą“ (1971) ir „Rašmenys ant smėlio“ 
(1973). Jo eilėraščiuose raudona gija tiesėsi 
meilė Tėvynei, jo tėvynės gamtos grožiui, 
lyriški pamąstymai apie Lietuvos istoriją. 
1971 metais M. Tomonis buvo priimtas į 
LSSR Jaunųjų rašytojų sąjungą. 1995 m. 
išleido knygą „Žinia“ .

1974 m. pradžioje M. Tomonis buvo 
siunčiamas į komandiruotę į Kryžkalnį 
patikrinti Kryžkalnio paminklo sovietinei 
kariuomenei būklę. Mindaugas į komandi-
ruotę vykti atsisakė. Tai iššaukė audringą 
reakciją. Mindaugas savo raštiškame paaiš-
kinime savo atsisakymą pagrindė tuo, kad 
jis, kaip laisvas žmogus turi teisę į žodžio 
laisvę, „pareikalavo demokratijos, spaudos 
ir sąžinės laisvės, o svarbiausia – atkurti 
Lietuvos demokratinę respubliką“. 

Paaiškinime parašė: „Š. m. balandžio 
5 d. nenuvykau į komandiruotę apžiūrėti 
Kryžkalnyje stovinčio monumento Rau-
donajai armijai – Lietuvos išvaduotojai dėl 
priežasčių, nepriklausančių PKI vidaus 
kompetencijai: nepripažįstu dabartinio Lie-
tuvos statuso“. 

Po to M. Tomonis atsisakė atlikti ka-
rinę prievolę okupacinėje armijoje. Buvo 
prievarta išvežtas į psichiatrinę ligoninę.. 
Pabuvęs psichiatrinėje ligoninėje M. Tomo-
nis sugrįžo į savo darbą, bet jau buvo seka-
mas kiekvienas jo žingsnis. 1975 m. birželį, 
vykstant SSKP suvažiavimui M. Tomonis 
nusiuntė SSKP CK nariams laišką, kuriame 
reikalavo Lietuvos nepriklausomybės. Po 
to laiško M. Tomonis buvo vėl prievarta pa-
guldytas į psichiatrinę ligoninę. Jam buvo 
pumpuojami vaistai. 1975 metų lapkričio 
5 dieną Lietuvą sudrebino žinia, kai  prie 
Rasų kapinių ant geležinkelio bėgių buvo 
rastas poeto M. Tomonio kūnas.

Oficialioje spaudoje buvo paskelbta, kad 
poetas M. Tomonis nusižudė. A. Patacko 
nuomone. „Bet kuriuo atveju Mindaugas 

Meteoru sušvitęs Mindaugas Tomonis

Mindaugas Tomonis (1940-1975).  
Asmeninė nuotr.

Redaktoriaus prierašas
Man teko bendrauti su Stasiu Tomoniu, kai 1980 m. dirbau 

bibliotekoje. S. Tomonis ilgas, liesas, juoda barzdis, atsirengęs 
tamsiu padėvėtu megztiniu ir šiek tiek gunktelėjęs, praeidavo 
susimąstęs ir liūdnas. Žinojau, kad jis nepaprastai išsilavinęs, 
poliglotas, iš Lietuvai svarbios Nepriklausomos valstybės kūrė-

jų giminės. Bendradarbiai apie jį atsiliepdavo pagarbiai ir puse 
lūpų užsimindavo, kad S. Tomonis keliauja kiekvieną dieną pa-
verkti prie sūnaus Mindaugo kapo...

Nors tada aplinka buvo savotiška: LSSR Respublikinės bi-
bliotekos direktorius buvo „paleidęs 
vadžias“ ir čia tvarkėsi „bobkomas“ 
– svarbių LKP CK , KGB  pareigūnų 
žmonikės, bet net jos jautėsi prieš jį 
menkos ir nepersekiojo.

Kazimieras Aukselis



11 Ar Lukiškių Vytis taps demokratijos egzaminu?

Paminklas Vyčio apygardos  
partizanams Vadokliuose, Panevėžio r.  

skulptorius ─ Gediminas Karalius:

Lukiškių aikštės projektavimo istorija, kuri prasidėjo beveik prieš 25 -rius 
metus. 1995 m. gruodį įvyko atviras Lukiškių aikštės tvarkymo idėjos konkursas. 

1990 metais Kovo 11-osios Aktu atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. Lukiškių aikštėje nugriovus so-
vietų stabo paminklą, buvo pradėtas brandinti aikštės rekonstrukcijos projektas. Pamažu kūrėsi teisinis pamatas.
1995 m. gruodį įvyko atviras Lukiškių aikštės tvarkymo idėjos konkursas.
1996 m. Vilniaus taryba priėmė nutarimą sukurti Lukiškių aikštėje tautos kančias įamžinantį memorialą.
1999 m. vasario 11 d. Seimas priėmė nutarimą, kuriuo Lukiškių aikštė buvo paskelbta reprezentacine aikšte su 
laisvės kovų memorialiniais akcentais. Projektiniai sprendimai turi apimti ir suderinti abi šias funkcijas – įkompo-
nuoti pastatą Gedimino pr. 40 (buvęs KGB rūmų pastatas) ir Aukų gatvę bei įvertinti Pamėnkalnio (Taurakalnio) 
urbanistinių sprendimų perspektyvą.
2000 m. valdančiosios Tėvynės sąjungos iniciatyva Seimas priėmė Lukiškių aikštės įstatymą, bet jį vetavo preziden-
tas Valdas Adamkus, motyvuodamas tuo, kad aikštė priklauso savivaldybės kompetencijai.
2002 m. buvo patvirtintas Vilniaus miesto strateginis planas. 2003 m. spalio 8 d. Vilniaus miesto meras patvirtino 
istorinės raidos, kurios kompetencijai priklauso ir sprendimas dėl Lukiškių aikštės. Taip įvardyta istorija progra-
mos kūrėjams leido suformuoti aikštės viziją: „Lukiškių aikštė taps Lietuvos sostinės – Vilniaus miesto 
centro akcentu, pabrėžiančiu Lietuvos žmonių kovas už laisvę ir pergalę“.
Visų pirma tai bus vieta, skirta asmenims, žuvusiems už Lietuvos laisvę, pagerbti. Todėl tikslinga pastatyti pa-
minklą laisvės kovotojams. Paminklas turėtų priminti XVIII a. pabaigos – XIX a. sukilimus, Lenkijos okupaciją, 
kovą už laisvės atgavimą 1940-1988 metais, Sąjūdį ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimą 1988-1991 metais. 
Be to, memorialinę funkciją papildys muziejinis informacinis centras buvusiuose KGB rūmuose , kur turės dvi 
funkcijas: muziejinę ir edukacinę. Aikštė turės ir reprezentacinę, skirtą svarbiems miesto ir valstybės rengi-
niams, susijusiems su Lietuvos laisvės kovų istorija, funkciją. Čia galės padėti gėlių užsienio svečiai.
2008 m. Vilniaus savivaldybė paskelbė Lukiškių aikštės sutvarkymo projekto konkursą ir ją rekonstruoti iki 2009-aisiais 
vykusių Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio renginių, bet sumanymas nebuvo įgyvendintas.
2010 m. Lukiškių aikštės sutvarkymo konkursą ėmėsi organizuoti Vyriausybė. Ji pavedė Aplinkos ir Kultūros ministe-
rijoms surengti ar¬chitektūrinį-urbanistinį bei meninės idėjos konkursus.
2011 m. Aplinkos ministerija architektūrinio projekto konkurso nugalėtoju paskelbė „ARCH studijos“  „Ramybę“.
2013 m. Kultūros ministerija meninės idėjos konkurso nugalėtoju paskelbė Vidmanto Gylikio skulptūrą „Tautos dvasia“.
2017 m. Kultūros ministrės veiksmų dėka Lukiškių Vyčio paminklas tampa ne tik istorinės atminties įamžinimo 
iššūkiu, bet ir demokratijos veikimo egzaminu. Ministerija savo „kūrybinėmis dirbtuvėmis“ pamynė ne tik 
Seimo, bet ir Tautos valią. Tų metų kovo mėnesį „Vilmorus“ atliko reprezentatyvią gyventojų apklausą. Piliečių 
klausta: „Ar sutinkate, kad 2018 metų vasario 16 dienai, minint valstybės atkūrimo 100-metį, Lukiškių 
aikštėje Vilniuje būtų pastatytas paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę įamžinti – Tautos simbolis 
Vytis?“ Vyčio paminklui pritarė 76 % respondentų. Priešingai populiariems prasimanymams, palai-
kymas Vyčiui buvo dar didesnis tarp jaunimo (atitinkamai 82 ir 85 % amžiaus grupėse iki 29 ir iki 39 
metų), mažiausias – tarp pensininkų („tik“ 69 % palaikymas tarp vyresnių nei 70 metų). Kitas populia-
rus prasimanymas, kad tai tamsios liaudies užgaida. Tačiau turintys aukštąjį išsilavinimą (82 %) taip 
pat rodė išskirtinį palaikymą. Galbūt kaimai nori Vyčio, o Vilnius ne? Irgi ne – Vyčio projektą palaikė 
75 % vilniečių. Nors gyvenantiems liberaliame socialinių tinklų burbule gali atrodyti kitaip, ir Seimo, ir 
Tautos nuomonė Vyčio monumento klausimu yra aiški.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius skulptorius Gediminas Karalius:
„Matome, kad vyksta karas. Kalbu ne apie tą, kuriame kariaujama ginklais, sprogsta bombos. Kalbu apie hi-

bridinį karą, kurio tikslas – sunaikinti žmogų iš vidaus. Ne taip, kaip anksčiau, apsupus pilį numarindavo badu ar 
troškuliu. Dabar nugalėti galima nusitaikius į pagrindinius simbolius, pagrindinius taškus, su kuriais save susieja 
žmogus, kas jį sieja su jo tapatybe – kalba, papročiais, būdu, simboliais. Pradėk juos keisti, žmogus atsidurs 
nesvarumo būklėje arba bus kaip girtas. Hibridiniu karu pasiekiama, kad žmogus ima nebeskirti, kas gera, kas 
bloga, ką reikia, o ko nereikia daryti, viskas susimaišo.

Mums primetamas karas dėl Lukiškių aikštės ar dėl gatvių pavadinimų. Nors savo reikalus turime apspręsti 
patys, bet mums brukami naujadarai, nauji simboliai. Čia ir išryškėja hibridinio karo momentai, kai kariaujama 
su žmonių sąmone. Jeigu Lukiškių aikštė reprezentacinė, tai ji turi reprezentuoti valstybę.

Kadangi paminklas yra kaip vizualinis tekstas, jis veikia nuolat, kaip užkalbėjimas. Žmogus yra labilus, viską 
lengvai priima. Tačiau tas „bunkeris“, apie kurį daug kalbama, nėra joks simbolis. Jeigu pažiūrėsime į visus 
valstybės raidos etapus, tai anksčiau tų bunkerių nebuvo. Jie buvo po paskutinio karo. O tame vizualiame tekste 
reikia užfiksuoti visus etapus. Reikia daryti rimtai, apgalvojant. Jeigu tai reprezentacinė aikštė, tai ir organiza-
vimas, ir žanras turi būti išlaikyti. Kur dės vainikus kitų valstybių vadovai, norėdami pagerbti mūsų valstybę, jei 
mes neturėsime aikštės su simboliu. Mūsų menininkai yra puolę į saviraišką, tai jiems tampa svarbiausia. Tie, 
kas to nesupranta, irgi tam pritaria. O čia reikia mąstyti ir valstybiškai, ir pilietiškai. Šito negalima nei ministerijai, 
nei miestui patikėti. Nes tai yra valstybės reikalas. Tai turi vykti aukščiausiu lygiu ir suprantant, kad vyksta ideo-
loginis karas už mūsų smegenis. Mes kažkodėl suprantam pavojų, kai kraujas bėga, kaulai lūžta, o sąmonės 
plovimo, tos radiacijos, nematome.

Vytį būtinai turėsime, kada tuo užsiimsime rimtai. Iki šiol tas Valstybės reikalas buvo privatizuotas grupės 
žmonių. Suprantu, kad tai yra sudėtinga. Jeigu būtų lengva, Vincas Grybas būtų Vytį padaręs tarpukariu. Aš 
tai puikiai žinau, ta tema seniai domiuosi. Tu negali padaryti greitai, iš karto. Tai kaip viduramžių katedros. Juk 
Paryžiaus katedrą, kuri sudegė, šimtmečiais statė ir ji tapo simboliu. Idėja turi sutelkti žmones. Dabar išryškėjo 
menininkų šimtaprocentinis egoizmas, jų saviraiška iškelta kaip vėliava. O šitoje srityje tos saviraiškos turi būti 
minimaliai. Tas vizualus tekstas turi turėti mintį, priminti visus tuos laikotarpius, per kuriuos ėjo Tauta.

Šiandieną „bunkeris“ laimėjo... Čia yra tik procedūros. Vieną kartą paveldas sakė, kad negalima daryti kal-
vos, tai pažeidimas, o šiandien teismas nustato, kad kalvelė – dar ne pažeidimas! Matosi, kad karalius nuogas, 
o sako, – kokie žavūs drabužiai. Čia aiškiai matyti, kad mes mulkinami. Taip prarandama esmė, o laimi tas, kas 
nori sukelti sumaištį mūsų galvose.

P.S. Beveik viduryje Lukiškių aikštėje Lietuvos Laisvės Kovotojų są junga, suderinę su architektais, Rėdos 
rate įrengė relikvijų saugyklą. Joje yra tūtos su žemėmis, daiktais pradedant XIII a. ir baigiant 1991 m. – iš 
Saulės, Žalgirio, 1794, 1831, 1863, Nepriklausomybės karų,  1941 m. Birželio sukilimų-mūšių pokario partizanų 
kovų vietų, sąrašai  relikvijų,  lietuvių Tautos už Laisvę liudijimai, o taip pat lentos su relikvijų išvardijimu.

Rašant straipsnį remtasi LLKS, Sąjūdžio ir kita informacija



Kad atremtų blokados 
poveikį, Lietuva 
1990 m. balandį įsteigė  
„blokados fondą“, kuris 
išleido popierinius 
aukojimo ženkliukus

Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje per 1990 m. blokadą

Nobelio „Taikos premijos“ laureatas 
žaidžia „rusišką“ ruletę.

Sidnėjaus „Moning Herald“

Gal bus 92-ro benzino? 1990 m. Už suaukotus pinigus nupirkta „blokadinio“ aukso

Lietuvos blokada 1990 m. balandžio 18 -liepos 2 d.


