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Kieno meilė žemei didesnė - lietuvio ar lenko

Su Juozu PEČIULIU kalbamės
apie žemę, kurią lenkai ir lietuviai
myli kiekvienas savaip, apie lengvus
ES pinigus ir pagundą sukčiauti,
apie pigias lenkų prekes ir jas gaubiančius mitus.
- Esate kilęs iš senos Punsko krašto žemdirbių giminės.
Po agronomijos studijų Kaune
keliolika metų darbo reikalais
keliavote po Lietuvos kaimą.
Ką pamatėte?
- Ūkininkavimas Lietuvoje ir
Lenkijoje turi nemažai skirtumų.
Tipiški Lietuvos ūkininkai - stambūs grūdų arba kelių šimtų galvijų
augintojai. Mano akimis žiūrint, jie
yra tikri verslininkai, jų ūkis - pelno siekianti organizacija, kuri turi
tikslą užauginti tiek, uždirbti tiek.
Lenkijoje yra kitaip. Ten kaime, ypač šiaurinėje šalies dalyje,
iki Poznanės, vyrauja šeimos
ūkiai. Jeigu turi 30 ar 50 hektarų
žemės, jau esi pakankamai stambus ūkininkas. Lietuvoje su tiek
žemės vienas ūkis nelabai ir išgyvena. Jis tegali išlaikyti dviejų asmenų šeimą. Jei kartu gyvena dar
ir ūkininko tėvai, seneliai, jo paties vaikai, tiek burnų ūkis jau
vargiai teišmaitins.
- Bet lenkams šis modelis
kažkodėl tinka. Kaip jie prasimaitina iš nedidelių ūkelių?
- Lenkija, kaip ir mes, susiduria
su didele emigracija - per pastaruosius 5-6 metus išvažiavo du milijonai lenkų, didžiąja dalimi iš kaimo. Bet ilgalaikiai emigracijos padariniai ten nėra tokie skaudūs.
Pirma, Lenkijos populiacija bent
dešimt kartų didesnė nei Lietuvos - šiandien jie priskaičiuoja 3334 mln. gyventojų. Antras dalykas,
kaime gyvenantis jaunimas dažnai
išvažiuoja trumpam, padirbėja, tarkim, Vokietijoje, per žiemą, o prasidėjus sezonui grįžta į savus ūkelius. Važinėdami pirmyn atgal keletą metų jie sugeba neblogai išsilaikyti. Mados viską mesti ir išvykti visam gyvenimui ten nėra.
- Kodėl ūkiai nestambinami?
- Pagrindinė problema - žemės
klausimas. Laisvų plotų Lenkijoje
nėra, ypač tame regione, iš kurio
esu kilęs. Smulkūs ūkiai perduodami iš kartos į kartą, niekas nenori žemės paleisti iš savo šeimos
rankų. Tad stambintis ten beveik
nėra galimybių.
Žemė lenkui - didelė vertybė.
Kad ūkininkas ją parduotų, beveik

Juozas Pečiulis
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negirdėtas dalykas, kiekvienas iš
paskutiniųjų laikosi savo lopinėlio.
Nebent nėra nė vieno paveldėtojo,
o pats jos savininkas senas, nebeturi jėgų dirbti. Tad žemė Lenkijoje brangi, net ir lietuviškame krašte, nors tose vietose derlingumas
žemas. Mano gimtinėje hektaras
dirbamos žemės kainuoja 20-25
tūkst. zlotų (4500-5700 eurų).

- Įvažiavus į Lenkiją iškart
atsiveria kitoks kraštovaizdis anapus sienos nepamatysi nedirbamos žemės, nors, atrodytų, gamtinės sąlygos ir ten, ir
čia tos pačios. Kodėl mes galime leisti sau tokią prabangą palikti žemę dirvonuoti?
- Darbo reikalais nuolat keliauju po Lietuvą. Praėjusią savaitę va-

- Iš tiesų retas lietuvis yra nepaėmęs ES paramos, o Lenkijoje
priešingai - ja pasinaudojo tik labai
nedidelis procentas. Mano akimis,
čia vėlgi viskas priklauso nuo požiūrio į ūkininkavimą. Jeigu turi
stambų ūkį ar bendrovę, aišku, reikia galingos technikos, kuri brangiai kainuoja. O čia europinės lėšos
lengvai pasiekiamos - argi atsisakysi dykų pinigų. Kiek važinėjau
po Lietuvą, nesutikau ūkininko ar
bendrovės pirmininko, kuris galvotų, kad reikės jas atidirbti.
Visi gyvena ta diena. Yra penkerių metų laikotarpis, per kurį reikia laikytis tam tikrų paramos davėjo parametrų, o paskui - kaip
Dievas duos. Niekam nė motais,
kad šitas paramos etapas greitai
baigsis, viliasi, kad bus pakeltos
tiesioginės išmokos, kad jos susilygins su Vakarais ir t.t. Kai Lietuvos ūkininkus girdžiu kalbant apie
ateitį, viskas taip ir sukasi aplink
spėliones ir lūkesčius. O juk ir po
2020-ųjų reikės gyventi.

Kitas dalykas, Lenkijoje nėra
supaprastintos paramos, o Lietuvoje ją labai paprasta gauti. Ten reikia pereiti ilgas procedūras, trunkančias net ir metus, konsultantų
paslaugos brangios, smulkių ūkių
savininkams neįperkamos. Tai turbūt irgi yra stabdys, atmušantis norą imti paramą.
Bet tikrai nemanau, kad tai lenkus kaip nors nuskriaudė. Tik tada,
kai pats uždirbi pinigus, o ne gauni
juos kaip pašalpą, gali jaustis šeimininku. Pašalpos iškreipia požiūrį į žemę, į nuosavybę.
- Grįždamas iš savo tėviškės
Lenkijoje turbūt prisikraunate
visą bagažinę pigesnių maisto
prekių?
- Nesu iš tų žmonių, kurie labai
skaičiuotų pirkdami maistą, bet vis
vien jų atsivežu. Nueini į Lenkijos
parduotuvę ir matai tuos pačius
produktus, bent du, kartais ir tris
kartus pigesnius nei Lietuvoje, ir
negali nepirkti!
Redakcijos archyvo nuotr.

Jei lietuvis ūkininkas
nepasinaudos europiniais pinigais,
atrodys, kad su juo kažkas ne taip.
Paramą jis griebia ir teisėtais, ir
suktais būdais. Lenkijos kaime ES
parama verčiau išimtis nei taisyklė.
Iš lietuviško krašto Lenkijoje
kilęs Juozas Pečiulis, jau antrą
dešimtmetį gyvenantis ir dirbantis
Lietuvoje, mato du skirtingus
požiūrius į žemę. Mūsų kaimynus
su žeme sieja kelių kartų giminės
tradicijos, lenkui ji - visų vertybių
pamatas. Lietuviui ūkis - tai
verslas, „uabas“, iš kurio siekiama
išspausti kuo daugiau pinigo.

- Mes, lietuviai, laikome save žemdirbių tauta, bet, kai reikia, ir parduodame, ir nuomojame žemę be didesnių emocijų.
Kas mus skiria nuo lenkų?
- Žemdirbių tauta buvome iki kolektyvizacijos. Sovietmetis išdraskė
kaimą, sugriovė sodybas, sugrūdo
žmones į kolchozinius darinius.
Lenkijoje to nerasite. Punsko krašte kaimas išlikęs toks, koks buvo
Lietuvoje iki II pasaulinio karo: abipus kaimo gatvės išsidėstę vienkiemiai, apsistatę ūkiniais pastatais,
žemė sudalinta ruožais. Kiekvienas
turi savo ruoželį ir jį saugo. Tai brangiausia, ką žmogus turi. Parduosi
žemę, gausi pinigų, neturėsi kur jų
investuoti ir liksi be nieko. Ten žmonės mąsto būtent taip.
Aš irgi savo žemės neketinu apleisti, nors jau antras dešimtmetis
gyvenu Lietuvoje, mano namai Vilkijoje, Kauno rajone. Tas žemes,
kur Kampuočių kaime stovi mūsų
sodyba, pradėjo dirbti mano senelis, beje, irgi Juozas Pečiulis. Šis
vardas mūsų giminėje eina iš kartos į kartą - Juozas esu aš, mano
tėtis, senelis ir prosenelis. O imant
plačiau, mes, Pečiuliai, tose vietose
ūkininkaujame jau ne vienas šimtmetis, tik seneliui teko atsidalinti,
nes jis buvo kilęs iš gausios šeimos.

žiavau nuo Kelmės link Telšių, per
visą Žemaitiją. Regionas toks tuščias, kad net nejauku. Apima jausmas, kad dar po 10 ar 20 metų tų
likimo valiai paliktų sodybų apskritai nebeliks. Jau dabar tik iš vienos
kitos trobelės rūksta dūmai, dauguma stovi apgriuvusios, tamsiais
langais.
Punsko krašte nėra nė vienos
apleistos sodybos. Visa žemė dirbama, giminėje eina iš kartos į kartą. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę sugriuvo kolūkiai, bet žmonės jau buvo praradę vidinę paskatą atkurti savo šeimos ūkius ir
iš jų gyventi. Vienas kitas toks
ūkelis čia dar gyvuoja, bet apskritai viskas eina link stambėjimo.
Žemės ūkio bendrovės - tai tiesiog
„uabai“, galingas milijoninis verslas, kur viskas skaičiuojama, vertinama pragmatiškai. Toks man
atrodo visas Lietuvos žemės ūkis.
Ekonomiškai tai turbūt nėra blogai, bet to jausmo, noro turėti ir
dirbti savo žemę nebeliko. Šaknys
nukirstos.
- Ar Lenkijos kaimas savo
gerovę taip pat kuria Briuselio
pinigais, kaip tą daro ES paramą iki paskutinio išnaudojantys
lietuviai?

- Toks ūkininko portretas
mažai ką turi bendro su racionalaus, atsakingo, kelis žingsnius į priekį numatančio tradiciniu Lietuvos žemdirbio įvaizdžiu. Ar jį sugadino dyki pinigai?
- Parama - gerai, bet žmonės
įprato piktnaudžiauti. Žinau, kad per
penkerius metus žemės ūkio technika nenusidėvi. Bet yra nemažai
apsukrių ūkininkų, bendrovių vadovų, kurie einant į pabaigą tam laikotarpiui kreipiasi dėl dar vienos paramos - perka naują techniką, o seną parduoda toms pačioms prekybinėms įmonėms. Argi tai žemdirbystė? Tai labai neblogas verslas!
Parama turėtų atitekti tiems,
kas dar nėra jos gavęs. Bet mūsų
ūkiai randa visokiausių apėjimo būdų. Dažnai jie padalinami į kelias
dalis, vienas vaikas ima paramą,
paskui kitas. Lietuviams apsukrumo netrūksta, tik gaila, kad jis pasireiškia ne tuo kampu. Tai labai
stipriai jaučiasi.
- O kodėl lenkų ūkininkams
nereikia ES pinigų?
- Kai dirbi mažame ūkyje - šiaurinėje Lenkijos dalyje jie dominuoja, - net į galvą neateina, kad po penkerių metų reikia keisti techniką. Ji
gali būti naudojama ir 20 metų.

- Lenkijos didesnė rinka, jos
žemės ūkį mažiau sužalojo sovietmetis, tad turbūt sunku būtų su ja susilyginti. Gerai pažįstate Latviją ir Estiją, kaip mes
atrodome šalia jų?
- Iš tiesų prekiaudamas žemės
ūkio technika tose šalyje praleidau
nemažai laiko, ypač Estijoje, atidarinėjau ten savo bendrovės padalinius. Teko pažinti jų mentalitetą,
papročius. Ką galiu pasakyti apie
estus? Jie lėti, bet ryžtingi. Lietuviai - karštakošiai, mes dažnai pirma padarome, o tik tada pagalvojame: o kas dabar bus? Tai labai jaučiasi kalbant ne tik apie ūkininkus,
bet ir apie valdžią - padaro, o paskui taiso.
Nuvažiavęs į Estijos kaimą pasijunti tarsi Suomijoje - nepamatysi negyvenamų trobų, viskas prižiūrima ir tvarkoma. Man keista,
nes jie atėjo iš tos pačios kolektyvizacijos kaip ir mes. Žemės ūkyje
dirba palyginti nedidelė visuomenės dalis, taip buvo visada, dominuoja stambūs ūkiai ir bendrovės,
ypač pienininkystės. Tuo estų žemės ūkis panašus į mūsų. Daugiau - vieni skirtumai.
ES parama jie naudojasi gana
santūriai. Ten nebūsi juoda avis, jei
nepasinaudosi parama. O Lietuvoje požiūris būtent toks: nepaėmei
paramos, vadinasi, su tavimi kažkas negerai.
Jų ir mentalitetas kitas - estai
sąžiningesni. Jeigu taisyklėse parašyta, kad antrojo etapo parama
skiriama ne žemės ūkio veiklai, tai
ir kreipiasi tie, kam būtent ji aktuali. Pas mus būna visaip. Atsiranda
sūnus ar dukra, kurių vardu užrašoma kažkokia veikla, nuperkamas
kažkoks padargas, kuris vis vien
nuvažiuoja į tą patį ūkį, nors pirktas ne tai paskirčiai. Kiek dirbau su
estais, beveik nesusidūriau su rašytinėmis sutartimis. Daugiausia
jos yra žodinės, tvirtinamos rankos
paspaudimu. O Lietuvoje turi surinkti parašus ant kiekvieno lapo,
nes visko gali nutikti.
Kalbėjosi Jūratė KIELĖ

Turime išrinktą naują ne tik mūsų
Seimą, bet ir JAV prezidentą.
Viešojoje erdvėje buvo talžomi
ir mūsų politikai, ir amerikiečių
kandidatai. O dėmesio užjūriui
pas mus buvo skirta daugiau
nei savo šaliai. Kodėl mums
turėtų labiau rūpėti Amerika?

apie tai prie ŽaLGIRIO NacIONaLINIO PaSIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo
ką tik kadenciją baigęs Seimo narys,
buvęs užsienio reikalų ministras Povilas GYLYS, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, buvęs europarlamentaras, diplomatas Justas
PaLEcKIS, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, pirmasis
krašto apsaugos ministras, pasaulinių konfliktų ekspertas audrius
BUtKEvIČIUS ir Seimo narys Egidijus vaREIKIS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JaKavONIS.
G.JAKAVONIS: Kaip vertinti JAV piliečių sprendimą prezidento poste matyti Donaldą
Trampą?

kad reikėtų ir galima būtų susitarti
dėl krizės Artimuosiuose Rytuose.
Ir jis pasiruošęs kalbėti. Beje, kai
jam uždavė klausimą dėl Krymo,
atsakė, kad reikia svarstyti. Jis nepasakė nei taip, nei ne, jis paliko
atvirą poziciją. Jis nepasidavė demonizavimo nuotaikai, kokia Amerikoje tvyrojo Rusijos atžvilgiu. Jis
šnekėjo gana nuosaikiai. Nors aš
dabar skaitau, kad D.Trampas bus
tvirtas nacionalinių interesų gynėjas ir jeigu kažkas trukdys jo planams, jis bus kietas ir principingas.
O kai jam kabinama vos ne V.Putino
marionetės etiketė, manau, kad tai
yra tam tikri rinkimų kampanijos
dalykai ir jie man nepatinka.
Posūkis gali būti ne tik užsienio
politikoje, nors klausimas, kaip jį
veiks aplinka, kokią komandą suformuos. Aš skaičiau kelių patarėjų, rimtų žmonių, generolų kitų
analitikų interviu ir jie gana blaiviai
šnekėjo apie užsienio politiką.
Dabar apie ekonomiką. Jis yra
ne laisvosios rinkos šalininkas. Jis
skeptiškai žiūri į laisvosios prekybos
sutartį su ES. Kaip žinote, Kanada,

 Jis linkęs į
protekcionizmą neabejoja, kad
reikia išsaugoti
nacionalinę
ekonomiką
Povilas GYlYs
Ką tik kadenciją baigęs Seimo narys,
buvęs užsienio reikalų ministras

P.GYLYS: Pirmiausia, tai suverenas, JAV piliečiai, nusprendė,
kad kitas prezidentas bus Donaldas
Trampas (Donald Trump). Suvereno pasirinkimą reikia gerbti. Rinkimai baigėsi, prasideda naujas etapas, o tai, kad dar šiandien ne visi
susitaikė su rezultatu, psichologiškai dar nenorėtų pripažinti tų rezultatų (tokių žmonių yra ir Lietuvoje), sakyčiau, rodo tam tikrą nebrandumą. Jeigu demokratinėje
šalyje įvyksta rinkimai ir yra rezultatas, jį reikia gerbti.
Antra, iš tikrųjų tai buvo tokia
nešvari, gerokai nešvari, rinkiminė
kampanija, buvo daug išankstinės
nepalankios D.Trampui nuomonės.
Manau, ji buvo formuojama žiniasklaidos ir elito, nes D.Trampas, kaip,
beje, ir kairėje pusėje Barnis Sandersas (Bernie Sanders), buvo ne
elitiniai, ne isteblišmento žmonės. Aš
turiu pasakyti, kad jaučiau tam tikrą
simpatiją B.Sandersui, manau, kad
jam koją pakišo jo amžius - 74-75
metai. Tokią didelę valstybę valdyti
yra problemiška, gal kas nors ir partijos viduje nulėmė.
Beje, „Washington Post“ rašė,
jog B.Sanderso ir D.Trampo iškilimas rodo, kad Amerikos politinė sistema išgyvena sunkius laikus. Nes
jie iš tikrųjų yra ne isteblišmento
žmonės, ne nomenklatūros žmonės.
Vienas labai turtingas ir turintis tam
tikrų asmeninių savybių, supratęs,
kad politika su šou elementais duoda geresnių rezultatų negu labai
nuosaiki politika be šou elementų.
Jisai ir pasirinko šitą strategiją.
Kita vertus, aš stebėjau jo pasisakymus, keletą jo pasisakymų užsienio politikos klausimais mačiau
Niujorke. Skirtingai, negu buvo
bandoma nuteikti, tai buvo gana
konceptualus kalbėjimas apie nacionalinius Amerikos interesus, jo pozicija šiuo požiūriu skyrėsi nuo dabartinės užsienio politikos. Jis sako,

JAV ir Meksika turi laisvosios prekybos sutartį. Problema yra ta, kad
darbo vietos perkeliamos į Meksiką,
kur pigesnė darbo jėga. Ko gero, ir
Ramiojo vandenyno sutartis dėl laisvosios prekybos, ir su Europos Sąjunga gali sustoti. Tai viena.
Kita: jis turi protekcionisto instinktą. Be abejo, jis pripažįsta rinką. Jis nėra socialistas grynąja šio
žodžio prasme. Bet jis linkęs į protekcionizmą - neabejoja, kad reikia
išsaugoti nacionalinę ekonomiką,
paisyti nacionalinės ekonomikos
interesų, ir kalba apie infrastruktūros atstatymą. Kad reikia daug
investuoti į infrastruktūrą, kuri dar
prieš keletą dešimtmečių buvo tikrai gera, o dabar per keletą dešimtmečių yra nudėvėta ir ją reikia
iš naujo sutvarkyti, ir jis turi planą,
kaip pritraukti verslo pinigų, dalį
biudžeto. Tiesa, yra grėsmė, kad
biudžeto deficitas ir skolinimasis
didės. Bet, anot Teodoro Ruzvelto
(Theodore Roosevelt), valstybė
negali stovėti ir žiūrėti, ji turi aktyviai dalyvauti ypač infrastruktūrinių šakų projektuose. Mano manymu, tai yra blaivus požiūris.
Klausimas kitas - kokios galios bus
pasipriešinimas, nes kita stovykla
juk niekur nedingo.
G.JAKAVONIS: Kodėl mes
taip stengiamės aktyviai kištis
į JAV prezidento rinkimų klausimus? Smerkti vieną ar kitą
kandidatą? Kaip po rinkimų
bendrauti su laimėtoju?
J.PALECKIS: Visiškai sutinku. Dar kartą pasitvirtina gera lietuviška patarlė „Nespjauk į šulinį,
nes pačiam teks gerti“. Prieš pusmetį D.Trampo išrinkimas atrodė,
švelniai tariant, nelabai tikėtinas,
prieš metus ar pusantrų, manau,
niekas nebūtų davęs jam nė menkiausio šanso. Ir tai, kad jis vis dėlto laimėjo, yra antausis, sakyčiau,
ir politiniam Amerikos elitui, ir ži-

niasklaidai. Galima sakyti, jis buvo
vienas prieš visus. Ir didelei daliai
stambaus kapitalo, kuris, aišku, daugiau statė už Hilari Klinton (Hillary
Clinton). Nesisteminis žmogus laimėjo ir tai rodo didžiulius pokyčius
pasaulyje, suteikia tam tikras gaires
ateičiai. Ir mums Lietuvoje reikia į
tai įsiklausyti, nebūti tokiems provincialiai arogantiškiems.
Kalbant apie išrinkimo priežastis, negalima sakyti, kad D.Trampą
palaikė dauguma amerikiečių, nes
dauguma balsavo už H.Klinton. Tai
dar kartą rodo nedemokratiškumą.
Antrą kartą XX ir XXI šimtmečiais
buvo tokia situacija, kad pagal balsuotojų skaičių laimėjo vienas kandidatas, o pagal rinkikų - kitas.
Anachronizmas. Bet vis dėlto jis
pataikė į daugelio amerikiečių norus. Manau, suveikė dar ir smalsumo faktorius. Visi žinojo, kad jeigu
laimės H.Klinton, bus tas pats,
kaip buvo 8-erius metus.
Tas pats buvo ir Lietuvoje per
Seimo rinkimus. Be to, ir „Brexit“,
ir tai, kas gali būti Prancūzijoje,
kitur (turbūt pirmiausia Austrijoje
bus išrinktas nesisteminis prezidentas). Manyčiau, kad tai yra labai
rimtas signalas ne tik Amerikai,
bet ir visam pasauliui.
A.BUTKEVIČIUS: Aš manau,
kad kol kas galime vertinti tik rinkiminę D.Trampo retoriką. Straipsniai,
kuriuos mes dabar matome tiek profesionaliojoje literatūroje, tiek ir eiliniam skaitytojui skirtoje žiniasklaidoje, rodo, kad vertinti nėra ko. Vieni vertina D.Trampo psichologines
savybes, kiti vertina jo pastatytus
pastatus, treti vėl kalba, ką jis pasakė vienu ar kitu klausimu rinkimų
kampanijos metu. Tačiau kas yra tas
D.Trampas, kuris imsis dabar veiklos, mes iš esmės nežinome. Mes
tik galime spėlioti. Tai labai įdomūs
niuansai, kurie rodo, kaip žmonės
yra linkę pervertinti iš naujo tai, ką
jie gauna dabar, jau įvykus faktui.
Iki šiol mes girdėjome nuolatinius neigiamus pasisakymus
D.Trampo atžvilgiu, ypač lietuviškoje žiniasklaidoje. Jau dabar žiniasklaida užima poziciją: juk buvo Endriu
Džonsonas (Andrew Johnson), kuris
taip pat buvo gana prorusiškas, ir
kaip jis pakeitė pozicijas dabar. D.
Trampo atvejis automatiškai projektuojamas į šią situaciją - galbūt ir jis
pasikeis, - ir laukiama. Labai įdomu.

EPA-Eltos nuotr.

Kodėl mums JAV rinkimai svarbesni nei Lietuvos?

ATŠILIMAS. Lapkričio 10-oji. Dviem dienoms po rinkimų išrinktąjį JAV prezidentą Donaldą Trampą Baltuosiuose rūmuose priėmė kadenciją baigiantis šalies
vadovas Barakas Obama. Abiejų lyderių tonas buvo visiškai kitoks nei per rinkimų kampaniją. Rietynės baigtos, nes pagal amerikietiškąją tradiciją, visiems
būtina dirbti, kad JAV klestėtų

bendrą gynybinį NATO katilą,
NATO biudžetą, staiga suvokė, kad
jų vykdyta politika, D.Trampui uždavus elementarų ir visiškai teisėtą klausimą „O kodėl mes turime
nešti vieni šitą atsakomybę, jeigu
ponai, tiksliai žinoję, ką jie turi daryti, 20 metų nevykdė savo įsipareigojimų“ turės būti iš naujo pervertinama.
G.JAKAVONIS: D.Trampas
turėjo ne tik kritikų, bet ir šalininkų...
E.VAREIKIS: Gyniau D.Trampą, rašiau, dabar visiems rodau
straipsnius. Štai vasarą parašiau
straipsnį, kad tie, kurie labai bijo
D.Trampo, bijo visai be reikalo. Bet
jeigu klausiate apie šituos rinkimus... Atvažiuodamas čia irgi klausiau radijo, visi komentatoriai kaip

 Jeigu D.Trampo
tipo politika
ateis į valdžią
kitose šalyse,
manau, tikrai
bus blogai
ir pasauliui,
ir Lietuvai
Justas PAleCKis
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras,
buvęs europarlamentaras, diplomatas

Ko laukiama? Kad naujas dėdulė iš Amerikos vėl išspręs visas
mūsų problemas. Ir čia yra raktinė
situacija. Kodėl tas D.Trampas taip
rūpėjo mūsų elitui, ypač tam elitui,
kuris daugelį metų buvo valdžioje
Lietuvoje? Ogi todėl, kad JAV buvo
paliktos spręsti visas mūsų saugumo problemas, patiems beveik nedarant viso to, ką mes pagal savo
tarptautinius įsipareigojimus turėjome daryti. Ir daugybė žmonių,
kurie yra tiesiogiai atsakingi už tai,
kad Lietuva neskyrė tų 2 proc. į

susitarę tvirtina: amerikiečiai blogai
išsirinko, ne tą išrinko.
Pirmiausia man kyla klausimas:
ar mes esame demokratai, ar ne demokratai. Jeigu mes esame demokratai, tai mes sakome, kad demokratijos taisyklės yra nekvestionuojamos. Jeigu niekas neturi pretenzijų, kad D.Trampas prisipirko balsų
ar dar ką nors padarė, vadinasi, amerikiečiai išsirinko teisingai. Mūsų
užduotis, jeigu mes esame politikai
praktikai, o mes tokie esame, to pasirinkimo šviesoje elgtis civilizuotai.
Europos Sąjunga pastaruoju
metu elgiasi ne visai tinkamai. Ne
dirba su tuo, ką žmonės išrinko,
bet aiškina, kad žmonės blogai iš-

rinko. Tai graikai blogi, tai vengrai
blogi, tai lenkai blogi, dabar amerikiečiai blogi. Dabar ispanai ne visai geri. Šitaip mes tiesiog pripažinsime, kad nesame demokratai,
kad nemokame susitaikyti su demokratijos rezultatais, mes kvestionuojame patį principą. Manau,
reikia pasakyti tiesiai šviesiai: rinkimai buvo, praėjo, pasibaigė. Niekas neturi pretenzijų dėl rinkimų
procedūros. Viskas yra gerai.
Kas tas D.Trampas? Jei D.Trampas niekada nebuvo politikoje, tai
jis yra blogas? O kuris iš mūsų apsigimęs politikas? Irgi kažkaip atėjome - kas iš medicinos, aš iš biochemijos atėjau, kitas - iš ekonomikos, kas dar iš kitur. Nėra aukštosios mokyklos, kuri rengtų prezidentus ar ministrus. Vieną kartą
žmogus pradeda ir jo patirtis kaupiasi. Beje, labai unikali patirtis.
Mes irgi prieš rinkimus svarstėme, kuo bloga ponia H.Klinton ir
kuo blogas D.Trampas. Apie ponią
H.Klinton visi sako, kad tai yra užprogramuotas sisteminis blogis.
Galime prognozuoti, kad Amerikoje viskas eis tik blogyn, kaip ėjo
pastaruosius 8 metus. Tikėtina, kad
niekas nepasikeis, ji irgi deklaravo,
kad niekas nepasikeis, nepasikeis
tarptautinė situacija pasaulyje.
Pažiūrėkit, kas per pastaruosius
8 metus pagerėjo. „Išrinksim juodaodį prezidentą“ - ar pagerėjo rasiniai santykiai? Pablogėjo. „Balsuodami už ponią H.Klinton mes sakome, kad ir toliau nieko naujo nereikia, mes vaidinsime, kad viskas yra
gerai, kad čia tik tam tikri nelaimingi atsitikimai. O balsuodami už
D.Trampą mes sakome, kad gali būti kitaip“, - tvirtino amerikiečiai.
Kodėl D.Trampą vertinu optimistiškai? Aš žiūriu, kas stovi už
jo nugaros. Matėte pirmą jo kalbą?
Ten yra visas būrys žmonių, aš juos
myliu, nes jie buvo Ronaldo Reigano (Ronald Reagan) komandoje, jie
buvo R.Reigano šalininkai. Vienas
iš tų žmonių, kurį D.Trampas kvietė į tribūną, bet jis buvo užsiėmęs

ir neatėjo, buvo Rudolfas Džulijanis
(Rudolph Giuliani), Niujorko meras, kurį aš asmeniškai pažįstu.
Jūs klausėte, ar prezidentas gali
vienas viską pakeisti. Kokia komanda stovi už jo? Prisimenu, renkant
R.Reiganą irgi buvo panaši retorika:
„Nevykęs aktorius, profsąjungininkas ateina, nieko jis nežino, nemoka,
jam ne prezidentu būti.“ Galų gale
pasirodė, kad tai - geriausias XX amžiaus Amerikos prezidentas.
Nežinau, D.Trampas bus pats
geriausias ar ne, bet aš į visą tą komandą žiūriu optimistiškai. Ar jis
yra prorusiškas? Čia komentatorių
kvailybė. Klausykit, kuris Amerikos prezidentas yra sakęs, kad jis
nenori pataisyt santykių su Rusija?
Man patiko viena frazė internete: „Politikos atostogos baigėsi.“
Mes prieš 20 metų išėjome politinių atostogų, o dabar reiks grįžti į
darbą. Gerbiamieji, istorijos atostogos baigėsi, ir laikas rimtai užsiimt savo gynyba, galvoti, kaip mes
apginsim Lietuvą, o ne ar D.Trampas ateis ginti Lietuvos.

prasti, kokia sistema yra, o ne atsakyti, kad ji nėra sisteminė. Jei „valstiečiai“ nėra sisteminiai, tai reiškia,
kad žmonės kažko nesupranta.
G.JAKAVONIS: Vis dėlto
įdomu, kokią įtaką JAV prezidento rinkimai turės pasauliui
ir, aišku, mums?
P.GYLYS: Problema turbūt ta,
kad mes beveik negirdėjome
D.Trampo kalbų ir nežinome jų turinio. Girdėjome apie moteris, apie
elektroninius paštus ir taip toliau,
bet kas, tarkime, buvo antrame
plane, mes beveik nežinome.
D.Trampas sakė, kad tos šalys, kurios yra sąjungininkės, turi rūpintis
savo saugumu, buvo užsiminęs ir
apie Pietų Korėją. Kiek žinau, iš
karto po rinkimų D.Trampas skambino Pietų Korėjos vadovams, užtikrino, kad sąjunga veiks. Negalima baigti procesų, kurie yra tęstiniai, ir reikės šiek tiek laiko, kol
išsikristalizuos užsienio politika.
Svarstau, galbūt naujoje šviesoje
atsiskleis Amerikos ir Europos Są-

 Ar iš tikrųjų
karinio konflikto
grėsmė taip
išaugusi, kad
mes turėtume
bijoti D.Trampo
tapus JAV
prezidentu
G.JAKAVONIS: Ir Vengrija,
ir Austrija, ir JAV, ne tik Lietuva, renkasi nesistemines jėgas.
Kodėl?
E.VAREIKIS: Šiek tiek pats
esu susijęs su politologija, ir jeigu
šiandieninis politologas išlenda ir
pradeda aiškinti, kad yra sisteminės
partijos ir valdžią vis labiau perima
ne sisteminė politika, tai aš, kaip
dėstytojas, tokiam parašyčiau blogą
pažymį. Politologo uždavinys - su-

Audrius BuTKeVičius
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto
signataras, pirmasis krašto apsaugos
ministras, pasaulinių konfliktų ekspertas

jungos santykiai, galbūt jie bus labiau lygiaverčiai, nes šiandien dažnai to pritrūksta, būtent partnerystės. Žiūrėsime.
Bet yra ir kita pusė. Aš sutinku,
kad tai tam tikras nacionalinio savitumo išsaugojimo instinktas.

J.PALECKIS: Pažadėjo įvesti
45 proc. muito mokestį Kinijoje pagamintoms prekėms...
P.GYLYS: Kinai yra užvertę
Ameriką prekėmis. Tai vienas frontas. O su Rusija yra kitas - karinis,
politinis varžymasis dėl erdvės.
Yra vilties, kad gali būti susitarta
dėl Artimųjų Rytų. Įdomu, kaip bus
sprendžiama Ukrainos krizė.
O dėl lietuvių reakcijos manau,
kad reikia skirti bent jau du blokus
ar dvi grupes žmonių. Aišku, žurnalistai, analitikai yra laisvi reaguoti į
tokius įvykius, laisvi reaguoti, net
jeigu reakcija yra provinciali. Kas ne
kas, o politikai turi save varžyti. Per
didelis, pavyzdžiui, užsienio reikalų
ministro dalyvavimas diskusijose
nedaro garbės mūsų diplomatijai.
Laisvas žmogus gali kalbėti, bet
užsienio reikalų ministras, diplomatijos šefas, turi neužmiršti, kad
vyksta rinkimai ir dar neaišku, kas
laimės. O jeigu laimės ne tas, kurį
tu palaikai? Tas įsivėlimas į JAV rinkimų sistemą, kaip daro kai kurie
mūsų politikai ir, beje, nacionalinis
transliuotojas, manau, nėra gerai.
G.JAKAVONIS: Tautiškumas
iškart vertinamas kaip nacionalizmas. D.Trampas pasakė, kad
gins būtent nacionalinius Amerikos interesus. Kai tą patį sakydavo Vengrija, Lenkija, iš karto
buvo įvertinta - Rusijos ranka.
Jei ir toliau nesikeis nacionalinių
interesų vertinimas, pasaulyje
gali atsirasti nelauktų įvykių...
J.PALECKIS: Kad ir kokia būtų globalizacija, tautos neišnyksta.
Aišku, viena iš D.Trampo laimėjimo priežasčių - kad jis kalbėjo apie
Ameriką, apie jos didybę, jos atstatymą. Antra vertus, kas labiausiai
džiaugiasi šiuo laimėjimu? Tai
V.Orbanas, Mari le Pen (Marine le

reikėtų parodyti žemėlapy, manau, jis
ilgai ilgai klaidžiotų po Europos kontūrus, gal ir į Balkanus nuklystų.
P.GYLYS: Jis vienoje kalboje
yra minėjęs Baltijos šalis.
J.PALECKIS: Ką pažįsta dabar D.Trampas? Būdamas 70 metų
jis tikriausiai nebuvo nei Lenkijoje,
nei Čekijoje...

 Kodėl mes taip
stengiamės
aktyviai kištis į
JAV prezidento
rinkimų
klausimus?
Gediminas JAKAVONis
Žalgirietis

G.JAKAVONIS: Jo pirmoji
žmona čekė.
J.PALECKIS: Be to, slovėnė
dabar ar ne ketvirtoji, gal trečioji.
Žodžiu, iš ten. Įsivaizduokite, jis
ne tik nebuvo politikas, - jis nė vienos dienos nedirbo valstybės tarnyboje. Jeigu jam būtų 50 metų, gal
dar pusė velnio. 60 metų jau blogai,
bet kai ateina 70 metų ir nieko nemoka... Jam reikės mokytis, jam
reikės pradėti mokytis nuo abėcėlinių dalykų. Rytų Europai tai tikrai
nebus labai gerai.
Jis, matyt, pirmiausia iš Rytų Europos atvažiuos į Varšuvą, paskui
galbūt į Prahą, pagaliau po metų kitų
galbūt atvažiuos į Rygą arba į Vilnių.
Manau, kad ilgiau nei 4 metų jis nebus, bet mums tai nieko gero nežada.
Antra vertus, sakau, kad bus tikrai
įdomu ne laukti, bet žiūrėti, ką jis
darys. Jeigu jam vis dėlto pavyks sumažinti įtampą pasaulyje, kuri buvo
eskaluojama, kuri didėjo, bus gerai.

 Kodėl D.Trampą
vertinu
optimistiškai?
Aš žiūriu,
kas stovi už
jo nugaros
Egidijus VAReiKis
Seimo narys

Pen), tas pats V.Putinas. Dešinieji
nacionalistiniai radikalai, kurie nesakyčiau, kad turi gerą vardą pasaulyje. Ir jeigu dabar Amerika su
D.Trampu tokie taps, tai aš nelabai
tokia Amerika džiaugčiausi.
Dabar labai populiaru sakyti,
kad jis daug kalbėjo. Teisingai, tie
pareiškimai buvo rinkimų kampanijos metu ir buvo beveik aišku, kad
jis nieko šito nepadarys. O dabar
skaičiau „Wall Street Journal“, kad
jis jau davė įpareigojimus rengti planus, kaip išsiųsti 2 milijonus nelegalių imigrantų, kaip nemokėti
Jungtinėms Tautoms mokesčių dėl
klimato kaitos, kad ketina pradėti
statyti sieną su Meksika, peržiūrėti užsienio prekybos sutartis su Kinija ir kitais, atgaivinti akmens anglių kasybą, kur ji buvo ribojama...
Jeigu bent pusę iš savo pažadų
jis įvykdys, tai Amerika gerokai pasikeis ir, bijau, ne tik į gerąją pusę.
Nes čia tikrai yra esminis susikirtimas su Europos Sąjungos politika, pradedant klimato kaita ir baigiant prekyba su ES.
Esant prezidentu D.Trampui gal
ir pakryps reikalai į gerąją pusę, mes
visi norime būti optimistai, bet gali
pakrypti ir į tokią pusę, kad mes tikrai labai išgyvensim. Ir dėl Lietuvos.
Jeigu D.Trampo paklaustų „Lithuania, what is it?“, ko gero, jis žinotų,
kad tai yra valstybė. Bet jeigu jam

aš einu. Trečia - esu tik aš. Ir ketvirtas dalykas - pagarba nuosekliam darbui. Pagarba žingsnis po
žingsnio daromiems dalykams, kurie būtinai turi atvesti į rezultatą.
Kai aš analizuoju tai, ką D.Trampas
darė per savo gyvenimą, matau šituos dalykus. Tos savybės atsispindi ir D.Trampo rašytose knygose.

G.JAKAVONIS: D.Trampo
komandoje yra R.Džiulijanis,
buvęs Niujorko meras. Jį ten tiesiog ant rankų nešiojo, nes jis
ryžtingai kovojo ir su netvarka.
A.BUTKEVIČIUS: Jis pradėjo kovą nuo smulkmenų naikinimo.
Neleido paišyti ant sienų, mėtyti
cigarečių. Ir per tai pasiekė kur kas
didesnių rezultatų. Buvo labai įdomi kovos strategija.
G.JAKAVONIS: Dabar yra
jo komandoje.
A.BUTKEVIČIUS: Visi mes
suprantame, kad dabar D.Trampas
yra sunkiai prognozuojamas, nes jo
niekada nematėme veikiant politinėje arenoje. Bet yra kai kurių dalykų,
kurie palieka labai gilų įspūdį, - tai
žmogaus sprendimų priėmimo mechanizmas. D.Trampas baigė karo
mokyklą, karo mokyklą JAV, o tai
reiškia, kad jis yra išmokytas gerbti
jėgą, gerbti tikslą. Ir jeigu jūs į jį pažvelgsite, tai yra žmogus, kuris yra
perėjęs per daugybę bankrotų, per
labai sudėtingas aplinkybes. Kitas iš
karto būtų metęs visas veiklas ir dingęs tiek iš verslo, tiek iš bet kokios
kitos arenos, o jis stojosi ant kojų ir
ėjo. Tai yra tikslo siekimas. Kitas
dalykas, kad jie visi yra išmokyti
gerbti savo komandą, su kuria eina.
Taip, pirmiausia yra misija,
tikslas. Antra - komanda, su kuria

Apie D.Trampą aš sužinojau gerokai anksčiau kaip apie verslo sėkmės receptų kūrėją, o ne kaip apie
D.Trampą - politiką. Jis yra prirašęs visą krūvą knygų, kaip uždirbti milijoną, kaip pasiekti rezultatą
ir panašiai. Tuose raštuose skleidžiasi tas D.Trampas, kurį mes dabar sutiksime politinėje arenoje.
Tai, ką kolegos sakė, kad jis jau
dabar davė nurodymus priiminėti
sprendimus, rodo, kad jis net ir nemano atsitraukti nuo klausimų
sprendimo. Jis neturi laiko. Todėl
konfrontacija augs. Aš manau, kad
konfrontacija pirmiausia augs jau žinomuose konfrontacijos židiniuose,
ir esu įsitikinęs, kad konfrontacija
su Rusija taip pat didės. D.Trampas
nėra tas tradiciškai vertinamas, kaip
dabar pas mus, prorusiškas prezidentas. Tai yra žmogus, išaugęs šaltojo karo laikais, baigęs karo mokslus šaltojo karo laikais.
J.PALECKIS: Bet niekada netarnavęs.
A.BUTKEVIČIUS: Netarnavęs, bet logika, pagal kurią jis veikia, yra suformuota tuo metu. Manau, kad šita situacija pastūmės
Europos Sąjungą link didesnės
centralizacijos. Aš įsivaizduočiau,
kad Vokietija bus tiesiog pastūmėta ir priversta imtis jau nebe šešėlinio, o tikrojo vadovo vaidmens,
nuo kurio ji visą laiką bandė atsiriboti ir bėgo įvairiausiomis formomis, tik spręsdama savo klausimus
užkulisinėmis formomis.
J.PALECKIS: Aš duodu šansą
D.Trampui, gal jis bus geras prezidentas. Gerai, kad jis sukrėtė elitą, gerai,
kad iš to gali būti padarytos išvados
ir kitose pasaulio šalyse. Tai pliusas.
Bet jeigu D.Trampo tipo politika ateis
į valdžią ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje,
ir kitose šalyse, manau, tikrai bus blogai ir pasauliui, ir Lietuvai.
A.BUTKEVIČIUS: Mes
D.Trampo atėjimą matome gresiančio karo akivaizdos fone. Ir tiktai šitame fone jo atėjimas atrodo ypatingai lemiamas, gal netgi grėsmingas,
bet iš tikrųjų visa tai yra politinė
emocija. Mes negalime pasakyti, ar
iš tikrųjų karinio konflikto grėsmė
taip išaugusi, kad mes turėtume bijoti D.Trampo tapus JAV prezidentu.
E.VAREIKIS: Pirmiausia mūsų saugumas yra mūsų pačių reikalas. Išgyvenome Sąjūdį. Pirma prasidėjo Sąjūdis, paskui atėjo pagalba
iš Vakarų, o ne todėl prasidėjo Sąjūdis, kad atėjo amerikiečiai ir atnešė kažkokių pinigų. Mes turime
turėti savo gynybos planą ir savo
gynybos išlikimo strategiją... Taigi
pirmiausia pradėkime nuo savęs.
Parengė Jovita MILaŠIENĖ

Visa filmuota
mediaga tinklalapyje

Gerosios Didžiasalio atminties sergėtoja
Nijolė Keraitienė
Kai Klaipėdos mokyklų mokiniai
rytmečio patamsiais keliauja į mokyklas, didžiasaliečiai jau apie pusvalandį džiaugiasi džiugia dienos šviesa.
Šviesoje jokia bjaurastis ilgai neužsibūna. Teko Didžiasaliui patirti negandas, kokių net didžiausiam priešui
nelinkėtum. Tikroji bėda, kad valstybė, atradusi molio klodus, pastatė gamyklą, iš kaimyninių valstybių ir aplinkinių kaimų sukvietė į ją dirbančiuosius, o politinėms sąlygoms pasikeitus paliko industrinį objektą likimo valiai.
Nuvažiuokite į šį miestelį šiandien. Jei tik neišsigąsite pamatę pirmąjį namą, kuris lyg koks fortas aklomis akimis primena apie išgyventą
siaubą ir galėtų kino kūrėjams tapti
Lietuvos apokalipsės pranašu, nustebsite pamatę žavią aplinką, idealiai
prižiūrimus gėlynus. Čia žmonės,
kaip niekas kitas Lietuvoje, stengiasi ravėti išsisėjusias gyvenimo piktžoles ir gana skurdžią savo buitį
puošti stulbinančiai gyvybinga, istoriškai prasminga kultūrine veikla.
Pasitelkdami istorinę atmintį vizualizuoja šlovingą šio krašto patirtį, tautiniame margumyne jis tapo Ignalinos krašto tarmės saugojimo lopšiu.
Atrodo, jie išgyventą blogąją patirtį
„pasiunčia“ kurti grožį, lyg priešnuodį negerovėms. Šiame miestelyje
vaikai slaviškomis pavardėmis ne tik
puikiai kalba gramatine kalba, bet ir
vietos tarme. Jie užaugę tikrai bus
ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir tautiečiai, puoselėjantys kilnius jausmus
gimtinei. Kodėl jie tokie, kaip tokie
tapo, kodėl jų tėvai jaučia poreikį kurti grožį? Visų didžiasaliečių kelias į
grožį prasideda mokykloje. Į ją sugrįžtama su vaikais ir anūkais, į jos
muziejų atvedami svečiai. Mokykla Didžiasalio stuburas, padėjęs išlaikyti gyvybingą kūną.
Būti ryčiausia mokykla šaunu, o
ar gera visą gyvenimą būti ryčiausios
Lietuvos mokyklos mokytoju? Ar gera būti mokytoju šiuo laiku ir dar tokioje atokioje, skurdą išgyvenusioje
vietovėje šalies pasienyje? Didžiasalio mokytojų kolektyvas stebino visais laikais. Lankantis jų renginiuose
dar direktoriaujant Tadui Jarmuškai
patirdavai puikių įspūdžių, sužinodavai daug naujo. Dabartinė direktorė
elegantiškoji Elena Sekonienė renginius nuspalvina motiniška atida. Renginiuose mokytojų lyg ir nematyti,
bet visad juntamas orumas. Nelabai
šiandienos mokyklose atpažįstamas
pojūtis. Gal tik Didžiasalyje apie mokytojus kalba kaip Smetonos laikais:
šviesulys, sektinas, viską žinantis,
visad randantis laiko ir dabartiniam,
ir buvusiam mokiniui, sugebantis su-

Nijolės Keraitienės asmeninio albumo nuotr.

Kito tokio miestelio Lietuvoje nėra.
Pradeda byrėti obuoliai, mokytojų
keliai vis dažniau pasibaigia
mokyklose besiruošiant naujiems
mokslo metams. Ar žinote, kokioje
Lietuvos mokykloje šviesiausia?
Ogi siaubo legendomis apipinto
Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje.

Mokytoja

Nijolė Keraitienė (antra iš dešinės) po vakaronės su bendražyge A.Misiūniene ir mokiniais

sitvardyti, nedemonstruojantis asmeniškumų, tolerantiškas ir visi kitokie gražūs žodžiai. Ten mokiniai
puikiai laiko baigiamuosius egzaminus, stoja ir įstoja į aukštąsias. Kai
peržvelgi mokinių pasiekimus įvairiuose konkursuose, nejučia pagalvoji, kad ta mokytojus lydinti pagarba
jaučiama todėl, kad ten neskaičiuojamas darbo laikas, kad būti mokytoju - tai ne pareiga, o gyvenimo būdas.
Kaip „prie Smetonos“...
Ją tiktų vadinti gimnazijos signatare. Kiek artimiau, dar 1995 m., kai
Ignalinos urėdija ruošėsi leisti knygą
„Ignalinos girių paunksmėje“, teko
bendrauti su ilgamete šios gimnazijos lituaniste Nijole Keraitiene. Didžiasalio apylinkės nėra miškingos,
todėl paprašiau jos pateikti informaciją apie šią rajono pusę. Su kokia
meile gimtajam kraštui buvo paruoštas jos tekstas! Kiek visai negirdėtos
informacijos ji pateikė apie čia buvusius miškus ir miško verslus, sielių
kelią ir kitokius dalykus. Sudomino
ne tik tekstas, bet ir jį rašiusioji. Pasirodo, N.Keraitienė - kūdikių bumo
kartos vaikas, gimusi Ignalinos r. dabartinės Didžiasalio seniūnijos Erzvėto kaime. 1963 m. pradėjo mokytis šalia esančioje Andriejaukos pradinėje mokykloje, iš jos perėjo į Tverečiaus vidurinę, kurią baigė 1974 m.
Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus
universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Studijas baigė su
pagyrimu ir galėjo rinktis paskyrimą
į bet kurią respublikos vietą, bet pasirinko grįžti į gimtinę.
Gyvenvietė, o kartu ir mokykla
išaugo šalia seno, lietuvybę puoselėjusio Didžiasalio kaimo. Pirmuo-

sius mokyklos veiklos metus ji vadina sąstingio, rusinimo metais. Tuomet mokykla buvo dvikalbė, nes ir
pačioje gyvenvietėje vyravo rusų
kalba, šalia - siena su Baltarusija. Tokioje aplinkoje jaunai mokytojai natūraliai iškilo būtinybė ieškoti atsparos, gyvenimo prasmės, savo veiklos
krypties. Užaugusi tradiciškai gyvenusioje šio krašto šeimoje, pati būdama šių žemių senbuvė, stiprybės
ieškojo vietos žmonių patarimuose,
pasakojimuose, papročiuose. Jos pasirinkta veiklos kryptis - domėjimasis savo krašto istorine praeitimi,
etnine kultūra, jos sklaida tarp bend
ruomenės narių, jų vienijimas veik
loje, išryškinančioje krašto unikalumą ir jo įprasminimą šalies istorinio
bei kultūrinio gyvenimo kontekste,
siekis padėti ir mokytojams, ir mo-

gandų gan daug vaikų iš skurdžiai
gyvenančių šeimų. 2012 m. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija buvo akredituota. N.Keraitienei suteikta mokytojos metodininkės pareigybinė kategorija. Rusinimą pakeitusios kosmopolitizmo tendencijos ir dėl ekonominių priežasčių smukęs Didžiasalio prestižas koregavo išsikeltus
uždavinius: ji vėl telkia bendruomenės narius gėrio paieškoms, rodo, kas
šviesu ir saugotina gimtajame krašte,
ir jauną, ir seną moko pastebėti tai,
kuo Didžiasalis gali didžiuotis ir būti
išskirtinis. Dar jaunystėje „atrasta“
kraštietė 1855 m. gimusi Kristina
Sekonytė-Skrebutėnienė, Lietuvoje
plačiai žinoma kaip dainų karalienė,
jų pateikėja, tapo jos veiklos „ašimi“.
P. Nijolei teko jos kapelio prižiūrėtojos, palikto daugiau nei 500 dainų ir

 Gal tik Didžiasalyje apie mokytojus
kalba kaip Smetonos laikais:
šviesulys, sektinas, viską žinantis,
visad randantis laiko ir dabartiniam,
ir buvusiam mokiniui
kiniams suvokti savo šaknis, fiksuoti ir palaikyti papročius, tradicijas,
įtraukti į šią veiklą kiek galima daugiau įvairių čia gyvenusių ir atvykusių gyventi žmonių kartų. Tokio
masto veiklą jau drąsiai galima vadinti gyvenimo būdu.
Dabar mokykloje dėstoma lietuvių kalba, joje mokosi ir buvusios rusiškosios mokyklos mokinių vaikai,
daug moksleivių iš mišrių šeimų. Dėl
miestelį užklupusių ekonominių ne-

smulkiosios tautosakos gyvybingumo palaikymo darbai. Ji kiekvieną
jubiliejinę šios moters gyvenimo paminėjimo dieną sukviečia bendruomenę tvarkyti kapelio, paruošia puikius renginius.
Per 37 darbo metus vakaronių
įvairiausių šviesių krašto asmenybių
ir istorinių datų paminėjimams bend
ruomenei paruošta per 40. Štai ir šią
vasarą N.Keraitienė inicijavo ir organizavo knygnešių iš šio krašto -

Antano Bielinio ir Aleksandro Telyčėno - atminimui skirtą renginį visai
Didžiasalio ir apylinkių bendruomenei, sukvietė šių pasiaukojamai kraštą švietusių knygnešių giminaičius.
Ji sugeba senąją informaciją pateikti
ir jaunimui patraukliomis formomis.
Mokytojai skaudu, kad retai atsimenamas 1883 m. Dysnos kaime gimęs
pirmosios Lietuvos vyriausybės vadovas Augustinas Voldemaras. Mokytojai mielesnės ne politikų, o kultūrininkų asmenybių atminimo saugojimas.
Mokytoja su mokiniais nuolat dalyvauja respublikiniuose „Vilnijos“
draugijos konkursuose „Rytų Lietuva - mūsų valstybės centras“; Nacio
nalinėse jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijose ir respublikiniuose moksleivių darbų konkursuose; programoje „Žodžiai iš paribio“; Respublikinio
jaunųjų filologų tautosakos sekcijos
konkursuose ir visur dažniausiai laimi prizines vietas. Nuolat su savo
geriausiais mokiniais dalyvauja Lietuvos jaunimo turizmo centro rengiamuose respublikiniuose konkursuose: 2010 m. konkurse „Būk pasveikinta, žalioji mūsų planeta!“ laimėjo paskatinamąją premiją už rašinį „Apie žemę mūsų senelių lūpomis“, 2011 m. - filmas „Tautos dvasios beieškant“ apie kraštietį profesorių Česlovą Kudabą laimėjo trečiąją vietą, 2013 m. projektas „Šis tas
apie lietuvių tarmes“ tapo laureatu.
Pastaraisiais metais sėkmingai dalyvauja rajoniniuose „Tramtatulio“ konkursuose. Respublikiniame istorinio
rašinio konkurse „Lietuviai, lenkai ir
jų kaimynai - kelias nuo praeities į
ateitį“ A.Bezrodnajos rašinys „Šimt
mečiai kitataučių apsupty“ pateko į
paskutinį etapą ir gavo konkurso organizatorių sertifikatą. Su vaikais ji
parengė lankstinuką „Ryčiausio Lietuvos pakraščio lankytinos vietos“,
sukūrė filmą „Šviesūs mūsų krašto
žmonės“, išleido knygutę „Lietuviškos mokyklos Tverečiaus krašte:
nuo lenkmečio iki mūsų dienų“.
N.Keraitienės sukaupta medžiaga
yra publikuota knygose „Tverečiaus
kraštas“, „Tautosakos darbai“, „Ignalinos girių paunksmėje“. Kiti darbai,
kurių visų čia aprašyti neįmanoma,
nuo pat N.Keraitienės veiklos pradžios yra tiesiog sukaupti mokyklos
muziejuje, naudojami renginiuose ir
pamokose. Apie etnokultūrinę veiklą
bendruomenėje, apylinkių savitumą
N.Keraitienė plačiai rašo rajono ir
respublikos spaudoje, skaito paskaitas rajono bibliotekų darbuotojų
bendruomenėms, bendradarbiauja su
Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija bei kt.
Didžiasalis kuria ją, ji kuria Didžiasalį. Tautinis nusiteikimas padėjo atlaikyti didžiąsias miestelio negandas, padėjo suprasti ne tik tai, ką
patiria pasirinkę Didžiasalį gyvenimui žmonės iš kitų kraštų, bet ir padėti jiems atrasti save.
Dalia Savickaitė

