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Kapitoną liūdina išsivaikščiojanti Lietuva

Darius ČIUŽAUSKAS
„Respublikos“ žurnalistas

Telefono skambutis kapitoną
J.Liepuonių užklupo Splito uoste
Kroatijoje. „Priiminėju naujos kartos birių krovinių gabenimui skirtą laivą. Beveik 200 metrų ilgio.
Dirbame kartu su vietiniais, kanadiečiais ir australais“,- raportavo.
Jūrų kapitonų klubo vadovas,
pernai metų jūrininku išrinktas vienas žymiausių Lietuvos tolimojo
plaukiojimo kapitonų, yra patyręs
laivybos ekspertas, jo kompetencija abejonių nekelia - nuolat užsienio
kompanijų kviečiamas atlikti techninės laivų priežiūros. Ilgai dirbęs
įvairiuose žvejybos ir prekybos laivuose, dar praėjusiais metais jis
plaukiojo ir prie Afrikos krantų.
Klaipėdietis vadovavo buvusiai karinei fregatai, saugojusiai vienos
Libijoje dirbančios Didžiosios Britanijos korporacijos inžinierius. Užsienio kompanijose kapitonas dirba
jau daugiau nei du dešimtmečius.
„Lietuvoje nepritapau“, - lakoniškai savo pasirinkimą komentavo
J.Liepuonius.
- Kur pasitiksite Vasario
16-ąją minimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį?
- Vis dar būsiu Kroatijoje, Splito uoste prišvartuotame laive. Užsisakiau tris trispalves, kurias iškabinsiu savo darbo kabinete, kajutėje ir laivo salone. Kad pasijaustų Vasario 16-osios dvasia.
- Ar be jūsų laive dar yra
lietuvių?
- Du lietuviai. Likę - kroatai,
australai ir kanadiečiai.

 Visos mūsų
valdžios niekada
nežiūrėjo į
Lietuvą kaip į
jūrinę valstybę
- Kaip iš toliau šiandien atrodo mūsų Lietuva?
- Liūdnai kalbėti nesinori. Todėl pirmiausiai reikėtų įvertinti
tai, kas per atkurtos Nepriklausomybės metus yra pasiekta.
Esame lygiateisiais Europos Sąjungos nariais. Laisvi nuo įvairiausių apribojimų. Gyvename

valstybėje, kurioje galime laisvai
reikšti savo nuomonę, judėti, keliauti, pasakyti savąjį „aš“. Reikia
džiaugtis tuo, ką pasiekėme ir
žvelgti į ateitį džiugiu žvilgsniu.

Redakcijos archyvo nuotr.

Daugybė Lietuvos jūrininkų
Vasario 16-ąją pasitiks laivuose,
kuriuose plazda ne mūsų šalies
trispalvė. Vienas jų - tolimojo
plaukiojimo kapitonas Juozas
Liepuonius. Tądien pasaulio
jūras ir vandenynus išmaišęs
klaipėdietis pagalvos apie
namuose likusią šeimą bei
anūkus, burnoje pajus taip
pasiilgtos ruginės duonos
skonį ir tikrai prisimins
Nepriklausomybės atkūrimo
aušroje mūsų šalies turėtą
įspūdingą laivyną, iš kurio liko
tik menkiausi trupinėliai.

- Bet yra ir kas liūdina...
- Išsivaikštome. Tai didžiausia
mūsų valstybės bėda. Visų buvusių
ir esamų valdžių. Ir kaltė visų valdžių - pradedant nuo prezidentūros, Vyriausybės, Seimo ir baigiant
žemiausiomis jos pakopomis.
Taip pat ir baisus, vispusiškas
valdžios bei pačių žmonių gobšumas. Jei tik pamato, jog gali nuplėšti lyčną centą, tai būtinai taip
ir padarys. Štai neseniai Nidoje vyko „Stintapūkio“ šventė. Viena
stinta joje kainavo vieną eurą.
Žmonių sugedimo ir gobšumo viršūnė. Labai baisu, kai viskas susiveda tik į pinigus ir daiktus. Moralei lieka tik minimumas. Tas labiausiai mane liūdina.
- Prieš Nepriklausomybės
atkūrimą Lietuvos laivynas buvo labai įspūdingas. Atgavome
laisvę ir jį beveik visą praradome. Niekas jo iš mūsų neatėmė, o viską padarėme patys,
savomis rankomis. Ar per tuos
metus pasikeitė valdžios požiūris į jūrininkus, ar taip ir išliko
tik agrarinis?
- Kadangi dabar valdžioje „valstiečiai“, tai ir atitinkamas agrarinis
požiūris. Galiu pasakyti, kad visos
mūsų valdžios niekada nežiūrėjo į
Lietuvą kaip į jūrinę valstybę. Bent
jau realiais darbais. Buvo vien tik
žodžiai. Jau pirmosios valdžios atvirai pareiškė, kad žvejybinio laivyno
mums nereikia, nes tiek sugautos
žuvies mes nesuvalgysime. Bet juk
taip uždirbami pinigai. Visiškai nereiškia, kad tik mes tą žuvį valgysime. Ją galima parduoti ir uždirbti
valstybei pinigus, kurių taip trūko
ir trūksta. Visais laikais ir visame
pasaulyje laivynas buvo verslas bei
pajamų šaltinis. Ir ne tik. Jo dėka
padaryti svarbiausi atradimai ir vyko didžiausias progresas.
Dabar Lietuvoje liko tik vienintelis uostas ir jame veikiančios
kelios patriotinės kompanijos, kurios dar kažkiek ir kažkaip laikosi.
Visa tai matant darosi labai liūdna.
Nedžiugina ir požiūris į jūrininkus. Nors prieš kelerius metus
atrodė, kad situacija gal ir ima
keistis į gerąją pusę, viskas labai
greitai baigėsi. Nėra vieningos ir
kryptingos politikos. Jei tokios
tendencijos išliks ir toliau, tai tikrai liksime tik valstybe prie jūros. Link to žengiama etapais,
žingsnis po žingsnio. Iš pradžių
nebeliko laivyno, po to ir jūrininkų. Prisidengus menama reorganizacija, pernai atėjo Lietuvos
saugios laivybos administracijos
eilė. Dabar nusitaikyta į Klaipėdoje esantį Jūrininkų centrą, kuris
neva tapo niekam nereikalingas,
todėl jį reikia parduoti. Nepasakyčiau, jog vykdomas genocidas, bet
kažkaip akivaizdžiai atrodo, kad
viskas daroma priešingai nei kito-

- Ar dar įmanoma ką nors
pakeisti?
- Įmanoma, bet reikia labai
daug laiko, nes labai daug sugriauta. Pradėti žingsnis, po žingsnio. Ir
svarbiausia, nuo tuščių kalbų pereiti prie realių darbų. Puikiai suprantama, kad jūrinis verslas reikalauja milžiniškų investicijų ir yra
pakankamai rizikingas. Juk bet kokį solidesnį apie 200 metrų ilgio
laivą pastatyti kainuoja beveik 70
milijonų eurų. Nedaug kas gali
leisti sau tokias investicijas, bet
radus savąją nišą rinkoje, jos tikrai
atsipirktų. Visame pasaulyje laivynas buvo ir bus. Juk šiandien jis
pergabena net 91 procentą visų
krovinių. Tai milžiniška rinka. Jei
jos neliktų, pasaulio ekonomika sužlugtų. Tad verta bandyti. Bus laivynas, bus ir jūrininkai bei su juo
susijusi infrastruktūra. Darbo visiems užteks. Tai supranta net tokios nedidelės šalys, kaip Malta ar
Kipras. Kažkada jų vėliavos laikytos „pigiomis“, o dabar tapo pakankamai solidžiomis. Atrodo menkos
valstybės, bet sugeba tai padaryti.
- Toli nuo namų praleidžiate
nemažai laiko. Ko labiausiai pasiilgstate?
- Lietuviškos ruginės duonos.
Dar šeimos, artimųjų ir anūkų.
Anksčiau labai trūkdavo žinių ir
naujienų. Dabar naujausios technologijos ir internetas informacijos
badą visiškai panaikino. Būdamas
bet kurioje pasaulio vietoje gali sužinoti, kas vyksta namuose, susisiekti su namiškiais ir draugais.

Tolimojo

plaukiojimo kapitonas Juozas Liepuonius valstybės
atkūrimo šimtmetį pasitiks ne su Lietuvos vėliava plaukiosiančiame
laive, tačiau trispalvė tądien jame tikrai bus

se valstybėse. Net ir pas mūsų
kaimynus. Užtenka pasižiūrėti į
latvius. Daugumoje valstybių sostinės yra uostamiesčiai ar bent
miestai prie jūros. O jei ir įsikūrusios toliau nuo vandens, tai turi išlikusį supratimą apie jūrą ir
jos tradicijas. O pas mus viskas
daroma tik kalbomis.
Šiuo metu labai daug kalbama
apie Klaipėdos jūrų uosto plėtrą,
tačiau užmirštama, jog į jame dirbančių kompanijų infrastruktūrą
investuoti milžiniški pinigai. Norima statyti išorinį uostą, nors nemąstoma, kaip pilnai išnaudoti dabar turimas galimybes. Bet jį pastačius didžioji dauguma dabar
uoste veikiančių kompanijų liks
be darbo. Jų vadovai jau prakalbo
apie tokią grėsmę. Matyt, kažkam
parūpo krantinės, kuriose galima
statyti daugiaaukščius gyvenamuosius namus ir viešbučius.
Pliusas tai ar minusas, aš nežinau.
Bet manau, kad nėra sistemingo
požiūrio. Veikiama daugiau pagal
vėjo kryptis, tai yra stichiškai.

- Valdžia siūlo keisti Lietuvos prekybinės laivybos įstatymą, kad pusė įgulos narių Lietuvos laivuose galėtų būti samdomi iš trečiųjų šalių.
- Anksčiau žiūrėdavome į
Maskvą, dabar - į Briuselį. Pirmiausiai puolame vykdyti nurodymus, ginančius kitų interesus. Į
savus net nežiūrime. Šiuo metu
dirbu kompanijoje, kuri stato laivą
Kanados kompanijai. Atplukdžius
laivą į Kanadą, jį iš karto perims
kanadiečiai. Užsienyje profsąjungos labai gina saviškius, neprisileidžia kitų valstybių piliečių. Bent
jau į vadovaujančias pareigas.
- Bendraujate su jaunais jūrininkais. Apie kokią savo ateitį jie kalba?
- Didžioji dauguma išsivaikščios. Perspektyvos tokios, kad tik
baigus Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą ieškoma darbo geroje ir patikimoje užsienio kompanijoje, kurioje mokamas solidus atlyginimas.

- Pasakojama, kad anksčiau
į gimtąjį uostą parplaukę jūrų
kapitonai į namus grįždavo trimis taksi automobiliais: viename buvo sukrauti jo daiktai ir
lauktuvės, kitame sėdėdavo
pats jūrų vilkas, o trečiajame
vežama tik jo kepurė. Ar tiesa?
- (Juokiasi.) Žinau, kad seniau
iš reiso grįžę jūreiviai taip darydavo. Pats nesu matęs, bet man
pasakojo patys jūrininkai. Visą
laiką būdavo visokių tradicijų ir
visokių istorijų. Esu girdėjęs,
kad sovietiniais laikais į krantą
išlipęs jūrininkas net visas spaudos kioske esančias prekes su
visa jam patikusia pardavėja nupirkdavo.
- O kokių prietarų laikotės
jūs?
- Neišplaukti pirmadienį. Kodėl? Net nežinau. Net jei gaunu
netikėtą pasiūlymą, kad reikia
šiandien ar rytoj išsiruošti, jei tai
sutampa su pirmadieniu, nesutinku. Bijau nesėkmės. Esu suvalkietis, tad pirmiausiai viską įvertinu,
apgalvoju ir tik tada priimu sprendimą. Bet tokią prabangą sau leisti galima tik būnant sausumoje.
Jūroje priimami sprendimai turi
būti labai greiti ir teisingi. Ryžtingi, staigūs, bet tuo pačiu labai gerai
pasverti. Ypač esant avarinei situacijai. Delsimas, kaip ir klaida, gali kainuoti labai brangiai.

G.JAKAVONIS: 1009 metais
Lietuva pirmą kartą buvo paminėta rašytiniuose šaltiniuose,
tačiau Lietuva jau egzistavo ir
iki to paminėjimo, nes šv.Brunonas vyko ne į tuščią Lietuvą,
o į gyvenamą teritoriją, kurioje
gyveno tauta su savo tikėjimu,
papročiais, su savo kalba. Koks
jūsų verdiktas?
R.PAULAUSKAS: Iki galo ir
neaišku, ką mini Dusburgo kronika
ir kur ta vieta buvo, kurią mini. Čia
dar galėtų būti dideli ginčai, bet
mes dabar bandome pažiūrėti į Lietuvos valstybingumo istoriją, kadangi minime 100 metų nuo valstybės atkūrimo. Pats valstybingumas prasideda kažkur istorijos
ūkuose ir formaliai jis yra skaičiuojamas nuo XII amžiaus, netgi neturint tikslios datos, bet siejamas su
Mindaugu. Štai pirmas toks didelis
Lietuvos valstybingumo blokas ir
yra nuo XIII amžiaus iki Liublino
unijos. Kai šnekame apie valstybingumą, iš karto iškyla du svarbiausi
dalykai: kokioje teritorijoje valstybingumas yra, nes be teritorijos
valstybingumo būti negali. Svarbu,
kokioje teritorijoje jis yra realizuojamas, o po to iškyla suvereniteto
klausimas. Svarbu, kiek valdžia, tą
valstybingumą reprezentuojanti
duotoje teritorijoje, yra suvereni
savo veiksmuose. Štai šitokiu kampu mes ir pažiūrėsime iki pat šios
dienos ir kažkiek į ateitį.
Taigi pirmas blokas. Turbūt sutiksite, kad tiek teritorijos atžvilgiu, tiek suvereniteto atžvilgiu
maksimali valstybingumo išraiška
ir yra būtent šis laikotarpis iki
Liublino unijos ir Žalgirio mūšio
kaip viso šito apogėjaus. Lietuva
kariauja tiek su Maskva, plėsdama
savo įtaką į Rusijos žemes, tiek su
Vakarais. Kas tuo metu buvo kryžiuočių žygiai? Tai buvo suvienytos
Europos bandymas iškovoti erdves
į Rytus nuo Vakarų Europos. Ir čia
labai įdomus pastebėjimas, kurį labai dažnai užmirštame šnekėdami
apie ano laikotarpio Lietuvą. Yra
sakoma, kad kažkas atrado ją ir panašiai. Aš visada sakau taip: jeigu
Lietuva nuo to XIII a., nuo Mindaugo, baigė savo mūšį su Vakarais
Žalgirio pergale, tai valstybė, kuri
galėjo atsilaikyti prieš jungtines
Europos pajėgas, mažų mažiausiai
turėjo būti lygiavertė civilizacija.
Reikia manyti, kad jei ta Lietuvėlė
buvo kažkokia atsilikusi, tai ją būtų
sutrynę, sutrypę, suvalgę be jokių
prieskonių, o ji ne tik atsilaikė, ji
sudavė lemiamą smūgį Žalgirio
mūšyje tuometinėms jungtinėms
Europos pajėgoms. Taigi štai šis
laikotarpis valstybingumui tiek teritorine prasme, tiek savarankiškumo, suvereniteto prasme yra
maksimalus. Per šį laikotarpį mes
žinome, kad buvo Jogailos personalinės unijos, buvo to paties Mindaugo noras gauti karūną, vadinasi,
taip pat reikėjo skaitytis kažkokiais
ano meto papročiais, kažkokiomis
įtakos sferomis ir kt. Suverenitetas
niekada nebūna absoliutus, bet jis

svyruoja istorijos bėgyje. Kokios
tautos kūrė mūsų LDK? Lietuviai,
baltarusiai, rusai, prūsai, lenkai. Ir
dar didelis klausimas, kaip tie žmonės save suvokė, vadindamiesi žemaičiais, lietuviais arba tais pačiais
rusais. Žiūrėkite, kaip Lietuvos
valstybė yra įvardijama Statute.
LDK išleidžia pirmą teisyną Europoje - Lietuvos statutą, kuris išeina 1529 metais. Ten parašyta, kad
Lietuva yra lietuvių, rusų ir žemaičių valstybė. Bet kaip žmonės suvokė šiuos žodžius, kokį turinį jie
dėjo, mes šiandien jau nebeatseksime. Dėl to aš apie tautą kol kas
nešneku.
Kitas etapas - Liublino unija.
Mes nekalbėsime, kodėl ta unija atsirado, kokios to priežastys. Laikotarpis nuo Liublino unijos iki Žečpospolitos, arba Abiejų Tautų Respublikos trečiojo padalinimo, t.y.
nuo 1569 m. iki 1795 m., Lietuva
valstybingumą turi, yra Lietuvos
didžioji kunigaikštystė šioje Žečpospolitoje, bet teritorija jau yra
gerokai sumažėjusi ir, ypatingai sudarant Liublino uniją XVI a., buvo
atsisakyta visų dabartinių ukrainietiškų žemių. Suverenitetas yra gerokai apribotas, bet jis dar yra. Kyla klausimas, kodėl įvyko tie padalijimai ir Žečpospolita subyrėjo?
Pirmiausia, buvo silpna karaliaus
valdžia ir stipri bajorų valdžia, klestėjo demokratija, galiojo lyderių veto. Kiekvienas Seimo narys galėjo
užblokuoti bet kokį sprendimą. O
gretimose valstybėse, kurios paskui ir dalijosi Žečpospolitą, buvo
priešingai: stiprėjo centrinė valdžia
ir silpo regioninės valdžios. Normalu, kad visuomet nugali tokios
valstybės, tad nėra ko stebėtis, kad
viskas baigėsi. 1795 m. Rusijos imperija, Austrija ir Prūsija pasidalija
Lietuvą, ji valstybingumo netenka
išvis. Nebegalima kalbėti nei apie
teritoriją, nei apie suverenitetą.
Prasideda buvimas Rusijos imperijos sudėtyje, tai tęsiasi iki Pirmojo
pasaulinio karo. Lietuva susideda
iš Vilniaus gubernijos, Kauno gubernijos, Suvalkų gubernijos ir kt.
Viskas. Tokios Lietuvos, paties
valstybingumo jau nebėra, jis prapuola. Įdomu tai, kad Lenkijos valstybingumas išliko, vienu metu buvo
net Lenkijos karalystė.
Atsitinka įdomus dalykas: kai
Lietuva praranda valstybingumą
apskritai ir patenka į Rusijos imperijos sudėtį - beveik visa dabartinė Lietuva, išskyrus Klaipėdos
kraštą ir Užnemunės gabaliuką, jau iškyla lietuvių tautos klausimas. Lietuvių tauta valstybingumą
praranda, bet pati tauta pradeda vis
labiau ryškėti, jos formos pradeda
rodytis istorijoje. Tai buvo bendro
europinio judėjimo dalis. Tuo metu
visoje Europoje kūrėsi tautinės
valstybės, tautos pradėjo susivokti, kas jos tokios, pradėjo žiūrėti,
kur čia jų ribos, pradėjo formuotis
oficialios kalbos. Tai iš esmės yra
XVIII a. pabaiga, XIX šimtmetis.
Lietuva yra veikiama šių procesų.
Iš vienos pusės - visai nėra valstybingumo, o iš kitos - pradeda ryškėti tautinė sąmonė, kuri pradeda
norėti ne valstybingumo apskritai,
o valstybingumo savo tautai.
G.JAKAVONIS: Viena įdomybė, kad per vieną XIX a. pabaigos gyventojų surašymą Gardino parapijoje 90 proc. užsirašo
jotvingių tautybės žmonės.
R.PAULAUSKAS: Čia labai
įdomus dalykas. XVIII-XIX šimt-

Stasio Žumbio nuotr.

Turime gražią progą - Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį. Ši proga, kaip ir kiekvienas jubiliejus, patogi pamąstyti apie mūsų valstybės
nueitą kelią ir klystkelius. Šiandien
prie ŽALGIRIO NACIONALINIO
PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo žalgirietis Gediminas
JAKAVONIS kalbasi su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru
Rolandu PAULAUSKU.

EPA-Eltos nuotr.

Koks buvo Lietuvos valstybingumo kelias?

metis visoje Europoje pasižymi tais
pačiais procesais ir, pavyzdžiui,
prancūzų tauta yra labai vėlyvas darinys, nes Prancūzija XVII-XVIII a.
yra burgundai, pretonai, provansas.
Ko tik ten nėra, o prancūzų vieningos tautos dar nėra. O dabartiniai
gruzinai - adžarai, abchazai, osetinai, medvelai, svanai. Dabar klausimas: kur dabartinėje Lietuvoje
gyvena lietuviai?

man visą gyvenimą lieka mįslė. Aš
įtariu, kad mes kažko nesuvokiame
savo istorijoje, kad ta Lietuva ir ta
lietuvybė, kurią mes dabar savyje
nešiojame, ji didžia dalimi yra iš
Mažosios Lietuvos, o ne iš tos Vilniaus Lietuvos. Tai yra kažkokia
paslaptis. Ir štai XVIII-XIX amžiais
Mažojoje Lietuvoje lietuvybė tiesiog suklesti, o Didžiojoje Lietuvoje mes ieškome atsakymo, kas mes
tokie esame. Juk XIX šimtmetyje,
kai Lietuvoje vyksta du sukilimai
prieš Rusijos imperiją 1831 m. ir
1863 m., tai juk jie didžia dalimi

informacijos nėra. Einame toliau.
1863 m. tas lietuviškas pradas jau
yra žymiai aktyvesnis, sukilimas
pralaimimas ir yra įvedamas raštijos lotynų raidėmis draudimas.

 Neturime pinigų, įstatymų viršenybės,
sienų kontrolės ir teisės nusistatyti
muitus. Taigi, išvadas tegul daro
visi tie, kurie skaitys, ar jiems
tokia situacija nieko neprimena

G.JAKAVONIS: Įdomus sutapimas, kad vienas iš paskutinių žuvusių vadų - Liudvikas
Narbutas yra pirmo Lietuvos
istorijos autoriaus Teodoro
Narbuto sūnus...
R.PAULAUSKAS: XIX šimtmetyje atsiranda „Aušra“, „Varpas“, Simonas Daukantas. Pradeda
formuotis supratimas, kad reikia
rašyti savo lietuvišką istoriją. Visa
Europa rašo savo tautines istorijas.
Ten daug yra fantazijų, tos europinės istorijos yra mitologizuotos.
Bet tai buvo bendras procesas ir į
jį lietuviai XIX šimtmetyje taip pat
įsijungė per „aušrininkus“, per
Daukantą ir pan. Noriu grįžti prie
spaudos draudimo. Koks buvo
spaudos draudimo rašyti lotyniškomis raidėmis vienas motyvų?

yra lenkų sukilimai, lenkų bajorijos
noras atstatyti tą Žečpospolitą. Lietuviai dalyvauja tik „puse lūpų“,
ypač 1831 m. sukilime. Po sukilimo
1831 m. uždaro Vilniaus universitetą, bet iš esmės čia vyravo daugiau lenkiškos nuotaikos. Tarp kitko, labai įdomus niuansas, kad Lietuvos Statutas nustojo galioti Lietuvos teritorijoje 1840 m., po šio
sukilimo. Dar yra viena įdomi detalė. Dabar yra ypatingai daug informacijos pas lenkus. Jie archyvuose yra atradę šių dviejų sukilimų kontekstą, liudijantį, kad tie abu
sukilimai buvo didžia dalimi nulemti tuometinės geopolitinės situacijos, labai panašios į dabartinę. Tada
konfliktavo Anglijos imperija su
Rusija, su Osmanų imperija ir t.t.
Anglai sprendė savo geopolitinius
interesus, tad lenkų interesai, iš dalies lietuvių interesai ir anglų interesai sutapo, todėl anglai abu šiuos
sukilimus stipriai rėmė, ir didžia
dalimi inspiravo. Tokios informacijos šiandien lenkų internete yra labai daug. Ji įdomi, su dokumentais,
konkrečiomis pavardėmis, kas, kaip
ir kada buvo. Bet Lietuvoje tokios

G.JAKAVONIS: Aš manau,
kad tai buvo susiję su religija.
R.PAULAUSKAS: Ne. Buvo
bandoma sustabdyti lietuvių nutautėjimą, kitaip tariant, lenkėjimą.
Man teko skaityti ano laikotarpio
dokumentus. Ten yra juodu ant
balto parašyta, kad vienas iš motyvų - sustabdyti lietuvių nykimą,
nes lietuviai masiškai virsdavo lenkais. Bet čia tik vienas iš motyvų.
O kad suprastumėte, kiek tai buvo
svarbu, nueikite į XIX a. kapines
bet kur Lietuvoje. XIX a. tiek mes,
tiek lenkai esame Rusijos imperijos
sudėtyje, vadinasi, turėtume rusėti
visi, bet mes lenkėjame. Ir mūsų
antkapiai visi yra išmarginti lenkiškais užrašais XIX šimtmetyje. Tik
į pabaigą, stiprėjant tam mūsų tautiniam pradui, pradeda rastis vienas
kitas lietuviškas užrašas. XIX šimtmetyje, kai formuojasi tas lietuviškumo kontūras, iškyla klausimas čia
gyvenantiems žmonėms: kas mes
esame, ar lenkai, ar lietuviai, ar lietuvių kilmės lenkai kaip Adomas
Mickevičius. Vėliau dar atsiranda
baltarusiškas ingridientas, nes ten
irgi formuojasi savimonė, dalis žmo-

Rolandas PAULAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

G.JAKAVONIS: Sakyčiau,
kad Aukštaitijoje, Suvalkijoje,
Dzūkijoje.
R.PAULAUSKAS: Aukštaitijoje gyvena aukštaičiai, Suvalkijoje - suvalkiečiai, Dzūkijoje - dzūkai,
o Žemaitijoje - žemaičiai. Tad apie
ką ir kalba... Štai ta lietuvio sąvoka
irgi yra tokia pat sudurtinė, nes jeigu imsime taip konkrečiai, visur
yra tarmės.
G.JAKAVONIS: Dar yra ir
Mažoji Lietuva, dar su prūsų
atspalviu...
R.PAULAUSKAS: O čia palietei labai įdomų dalyką. Kai pradeda
rastis tokia kažkokia lietuvio tautos
aiškesnė forma XVIII a., kur ji įgauna pačius ryškiausius bruožus?
G.JAKAVONIS: Turint galvoje raštiją, tai būtent Prūsijos
pusėje.
R.PAULAUSKAS: Apie tai ir
kalbame. Paradoksalu, bet ir pirmoji Martyno Mažvydo knyga, ir Kristijonas Donelaitis, ir Liudvikas Rėza, ir galybė dar pavardžių - visos
jos yra iš Mažosios Lietuvos. Ir čia

nių linksta į tą pusę. Tai štai tas lietuviškumas formavosi tokiomis labai sudėtingomis aplinkybėmis, bet
jau atsiranda noras turėti valstybę.
Ne apskritai, o savo tautinę, nes tai
jau buvo bendra tendencija. Ir ši
galimybė mums atsiranda 1905 metais - pirmoji revoliucija Rusijoje.
Caro režimas susvyruoja ir Lietuvoje įvyksta didysis Vilniaus Seimo
sušaukimas, kuris kelia autonomijos klausimą. Ne apskritai valstybingumo, o lietuviškos autonomijos
Rusijos imperijos sudėtyje, nes buvo manoma, kad jiems nepavyks.
Buvo net nedrąsu galvoti, panašiai
kaip Tarybų Sąjungos pabaigoje, kai
mane patį kaltindavo, kad aš noriu
nepriklausomybės. Sako, tu džiaukis, kad gausi savarankiškumą. Tai
panaši situacija buvo 1905 m. Buvo
suformuluoti autonomijos reikalavimai, bet nieko iš to neišėjo. Tačiau
netrukus 1915 m. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Vėl sutampa
vokiečių okupacinės valdžios interesas su lenkais, mumis, latviais,
estais, suomiais. Nes jeigu čia bus
kuriamos valstybės, tai bus tam tikra neperžengiama sritis atstatant
Rusijos imperiją. 1917 m. įvyksta
Vilniaus konferencija, išrenkama
Lietuvos taryba, kuri gruodžio
11 d. paskelbė tą deklaraciją su amžinais ryšiais su Vokietija. Ten buvo
Ulricho, kaip būsimo karaliaus,
klausimas. Įvykiai vystėsi labai
sparčiai: vokiečių įtaka silpo akyse
ir jau 1918 m. vasario 16-ąją - paskelbiama ta pati deklaracija, tik be
paskutinio sakinio apie ryšį su vokiečiais. Tai ir yra ta data, kurią mes
ir minime dabar, praėjus šimtui metų nuo šitos datos. Lietuva vėl atsiranda kaip valstybė žemėlapyje, bet
jau lietuviška, aišku, su ten gyvenančiais kitataučiais. Bet valstybingumas jau suvokiamas visai kitaip.
G. JAKAVONIS: Manau, kad
reikėtų paminėti, kaip Vilniaus
taryba 1917 m. matė Lietuvos
kontūrus? Jie net apie Klaipėdą
negalvojo.
R.PAULAUSKAS: Valstybingumą mes atkūrėme, bet natūraliai
iškyla teritorijos klausimas. Ir ką
mes turime? Į Klaipėdą nepreten-

duojame. Pretenduojame į Vilnių,
bet į jį pretenduoja lenkai, kurie
atkuria savo valstybingumą. Taip
pat ir baltarusiai. Kokias formas
valstybingumas galėjo įgauti po
1918 m.? Įgavo tą, kurią mes žinome. Jis galėjo būti reprezentuojamas grynai Vidurio Lietuvos pavidalu, tai buvo Pilsudskio idėja. Jam
Vilniaus reikėjo būtent dėl šitos Vidurio Lietuvos. Aš namuose turiu
jo knygą, kur jis visą tą savo ideologiją išdėsto. Jis būtent save ir laikė lietuvių kilmės lenku, jam buvo
aktualu atkurti Lietuvą. Jis sako,
kad anas galas, žemaitiškas, yra suvokietėjęs, šitas - sulenkėjęs, tad
jis kelia Vidurio Lietuvos idėją. Bet
buvo dar ir bolševikinis variantas
su baltarusiais. Natūralu, kad atsikuriant tam valstybingumui, žmonės įvairiai fantazavo, įvairiai projektavo tuos įvykius. Bet viskas
galutinai įvyko taip, kaip mes žinome: teritorija be Klaipėdos, Vilnių
praradome. Maksimalų suverenitetą, kiek leido tuometinės sąlygos, turime. Tačiau 1923 m. jau turime Klaipėdos kraštą. Koks kontekstas?
Kai baigėsi Pirmasis pasaulinis
karas, pagal Versalio sutartį, Klaipėdos kraštas yra pavedamas Antantei, o Antantė paveda Prancūzijai. Ten stovi prancūzų karo laivai
ir laukia, kol išsispręs Lenkijos
konfliktas su Lietuva. Į Klaipėdos
kraštą pretendavo trys jėgos: Lenkija, atsikūrusi Lietuva ir vietiniai
klaipėdiškiai „memelenderiai“, kurie anaiptol nedegė noru įsijungti
į Lietuvos valstybės sudėtį. Beje,
vokiečiai ten sudarė apie pusę gyventojų, o tie „memelenderiai“ apie 25 proc. ir tik ketvirtį gyventojų sudarė tie žmonės, kurie save
laikė lietuviais. Tai čia yra tiesiog
stebuklas, kad mes nepaklausėme
tuometinės Europos Sąjungos, nes
Antantė buvo tuometinės Europos
Sąjungos analogas.
G.JAKAVONIS: Klaipėdos
krašto atsiėmimas buvo fantastiškai drąsus Lietuvos
veiksmas. Inicijuojamas faktiškai suvaidintas sukilimas, į
kurį visi iš mano gimtosios

Dzūkijos, iš Perlojos važiavo.
Karininkams už Klaipėdos sukilimą net medalių neleisdavo
nešioti...
R.PAULAUSKAS: Tai yra
toks istorijos stebuklas. Visada reikia atsiminti, kaip tai buvo padaryta, ką reiškia iniciatyva, ką reiškia
politinė valia, teisingai suprastos
istorinės aplinkybės, leidusios užsitikrinti tam tikrų kaimynų, baisu
net pasakyti kurių, paramą. Be tos
paramos mes to Klaipėdos krašto
tikriausiai būtumėm negavę.
G.JAKAVONIS: Signataras
neturėtų bijoti pasakyti, kokių
kaimynų parama buvo...
R.PAULAUSKAS: Bijau tik
išgąsdinti skaitytojus. Mūsų Klaipėdos krašto sukilimas buvo suderintas su tuometine Rusijos valdžia. Kodėl rusai rėmė šį žingsnį?
Todėl, kad jiems buvo nereikalinga
stipri Lenkija. Lietuva jau buvo nebaisi ir jiems buvo geriau stiprinti
Lietuvą negu Lenkiją. Štai ką reiškia teisingai suprastos istorinės
aplinkybės.
G.JAKAVONIS: Lenkai tuo
metu „burkavo“ su Vokietija.
R.PAULAUSKAS: Aš visada
sakau, kad visuomet reikia suprasti, kas yra žaidžiama. Tad nesupratus galima arba skaudžiai pralaimėti, arba stipriai laimėti, jeigu supranti ir teisingai tuo pasinaudoji.
Bet 1939 m. situacija pasikeitė,
kovo mėnesį Klaipėdos kraštą turėjome atiduoti hitlerinei Vokieti-

jai, nes ji pateikė ultimatumą ir mūsų Seimas priėmė. 1939 m. mūsų
suverenitetas jau silpnas ir, žiūrint
į valstybingumą iš teritorinės pusės, dalį teritorijos mes praradome. Bet tų pačių 1939 m. spalį
mums grąžina Vilnių ir Vilniaus
kraštą. Lietuvoje atsiranda Tarybų
Sąjungos bazės ir Lietuvoje skamba toks sakinys: „Vilnius - mūsų, o
mes - rusų“. Nors Vilnių atgavome, bet 1940 m. pateikiamas papildomas ultimatumas, įvedama rusų
kariuomenė, liaudies Seimas, taip
pat Justino Paleckio vyriausybė
„pasiprašo“, kad Lietuva būtų priimta į Tarybų Sąjungos sudėtį. Gal
kam bus naujiena, tačiau J.Paleckio
vyriausybė buvo pripažinta daugelio Europos valstybių. Valstybingumas Lietuvos yra, teritorija taip pat
yra, tik be Klaipėdos. Mes į Tarybų
Sąjungą įstojome be Klaipėdos, bet
suvereniteto nėra jokio visiškai.
Matote, kaip valstybingumas ir suverenitetas kinta. Paskui 1941-ieji,
ketveri metai vokiečių okupacijos.
Ji laikina, tačiau nebuvo nei teritorijos, nei suvereniteto.
Kitas laikotarpis - nuo 1945 m.
iki 1990 kovo 11-osios, t.y. buvimas
Tarybų Sąjungoje. Kuo jis yra įdomus? Teritorija išsiplečia. Valstybingumas yra, yra Lietuvos Tarybų
Socialistinė Respublika. Mes jau
kovo 11-ąją rašydami dokumentus
ir atkūrinėdami nepriklausomybę
svarstėme, kaip valdėme tą buvimą
Tarybų Sąjungos sudėtyje. Mano
manymu, valstybė buvo, teritorija
buvo, sienos buvo, tik suvereniteto nebuvo, jis buvo labai labai ribotas. Pažiūrėkime, turėjome himną,
turėjome savo vėliavą, turėjome
savo Seimą - Aukščiausiąją tarybą,
net Užsienio reikalų ministerija
buvo. Bet ko nebuvo? Pinigų, įstatymų viršenybės. Nes mūsų Aukščiausioji taryba įstatymus leidžia,
bet jie turi neprieštarauti centriniams įstatymams. Nėra sienų
kontrolės ir, aišku, muitų. Tas naujojo etapo laikotarpis valstybingumo prasme, jeigu kalbame apie teritoriją, buvo maksimalus: Klaipėda, Vilnius ir Kaunas niekada nebuvo administruojami Lietuvos
valstybės vienu metu. Bet suvereniteto prasme mes jo neturime. Už
tai kovo 11-ąją mes kartu su kolegomis ir balsavome norėdami atkurti ne patį valstybingumą, o suverenitetą šitam valstybingumui,
norėjome tvarkytis savarankiškai.
Prisimenate, kokia buvo euforija, kai dar anoji Aukščiausioji taryba, dar vadovaujama Liongino
Šepečio, 1989 rudenį priima įstatymą, kad Lietuvos įstatymai yra
viršesni už Maskvos įstatymus?
Vilniečiai išėjo į gatves, džiaugsmingai sveikindami vienas kitą, apsikabindavo manydami, kad mes
pagaliau pasiekėme tai, ko norime.
Paskui Kovo 11-oji galutinai įtvirtino šį statusą ir jis tęsėsi iki 2004
m., kai įstojome į Europos Sąjungą.
Per šiuos 14 metų suverenitetas
buvo maksimalus. Mes Aukščiausiojoje taryboje galėjome priiminėti tokius įstatymus, kokius mes
norėjome. Tuo, beje, ir skiriasi signatarai nuo kitų Seimo narių.
Žmonės dažnai to nesuvokia. Mes
veikėme tuščioje įstatyminėje er-

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 Klaipėdos krašto atsiėmimas buvo
fantastiškai drąsus Lietuvos veiksmas.
Inicijuojamas faktiškai suvaidintas
sukilimas, į kurį visi iš mano gimtosios
Dzūkijos, iš Perlojos važiavo

dvėje, mes galėjome kurti bet tokią
bazę, kokią mes tik norėjome, o jau
visi kiti seimai buvo mūsų įstatymų rėmuose.
Na, aišku ir 2004 m. Mes
džiaugsmingai įstojome į Europos
Sąjungą. Teritoriją mes turime,
valstybingumą turime, o suverenitetą? Vėliavą turime, himną turime, Seimą turime, Užsienio reikalų ministeriją turime. O ko neturime? Neturim pinigų, įstatymų viršenybės, sienų kontrolės ir teisės
nusistatyti muitus. Taigi išvadas
tegul daro visi tie, kurie skaitys, ar
jiems tokia situacija nieko neprimena. Bet tai yra ne tik Lietuvos
statusas. Europos Sąjungoje visos
valstybės turi tokį patį statusą. Bet
kur yra problema?
Pažiūrėkime šiek tiek į priekį:
Europos Sąjunga, norėdama išsilaikyti, turi likviduoti valstybių
suverenitetus iš principo, kitu
atveju ji neturi ateities. Viskas šia
linkme ir eina. Tereikia paskaityti tą „Baltąją knygą“, kuri buvo
praėjusiais metais iškilmingai pasirašyta minint Europos Sąjungos
60-metį. „Baltoji knyga“ prasideda tokiu Altiero Spinelio manifestu, apie kurį Lietuvoje niekas net
negirdėjo, nors jo pavardė yra virš
pagrindinio įėjimo į Europos Parlamentą. O jūs paskaitykite jo manifestą, kuriuo remiasi dabartinė
Europos Sąjunga ir jos ideologija.
Ten yra pasakyta juodu ant balto,
kad pirmiausias uždavinys yra likviduoti Europos valstybių sienas.
Prie viso to pridėkime grafą Kalergį, jo knyga „Praktinis realizmas“, kur irgi yra aprašyta, kaip
reikia Europos tautas šiek tiek
„paspalvinti“, kad būtų lengviau
jomis manipuliuoti. Ir kad jūs nemanytumėte, kad tai yra kažkokia
fantastika, kažkokia sąmokslo teorija, tai šitos pavardės, šitos figūros yra ant monetų, jų jubiliejai
yra švenčiami Europos Sąjungos
lygiu. O tas Altieras Spinelis yra
Italijos komunistų partijos aktyvus narys, už savo dalyvavimą komunistų partijoje uždarytas į kalėjimą ir ten parašė savo manifestą, kaip jie ateities Europoje kurs
socializmą. Pabaigai. Aš nesakau,
kad visa, kas vyksta Europos Sąjungoje yra gerai ar blogai, aš tik
noriu, kad mes, kaip Lietuva, lietuviai, turintys tokią ilgą savo
valstybės istoriją, valstybingumo
istoriją, kad mes suprastume, kas
vyksta ir patys sau atsakytume, ar
mes norime, kad dar po 100 metų
kiti du tokie žmonės sėdėtų prie
stalo ir dar galėtų aptarinėti, kaip
praėjo dar vienas šimtmetis ir kad
dar būtų ta Lietuva. Čia jau nuo
mūsų priklauso. Bet reikia suprasti, kas vyksta. Aš visada sakau vieną ir tą patį: norint priimti teisingą sprendimą, reikia pirmiausiai
realiai matyti situaciją. Ir jeigu lietuvis nuspręs, kad tas Spinelio
manifestas tinka mums, ką padarysi, toks mūsų pasirinkimas. Bet
mane liūdina, kad mes einame keliu net nekeldami klausimo, o kas
ten yra parašyta, koks to kelio
tikslas.
G.JAKAVONIS: Yra labai
gera lietuvių patarlė: „Ta pati
panelė, tik kita suknelė“.
R.PAULAUSKAS: Gal žmonėms to ir reikia, aš nieko prieš.
Tik noriu, kad mūsų sprendimas
būtų racionalus, kad žmonės suprastų, ką mes renkamės.
Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota
mediaga tinklalapyje

P.Mašiotas - LR Švietimo ministerijos viceministras

Pranui Mašiotui - 155
Praną Mašiotą kaip literatą, vaikų rašytoją pažįsta visa Lietuva, o
ypač jaunieji skaitytojai, tačiau tai,
kad jis buvo garsus pedagogas matematikas, žino gal tik vyresnės
kartos žmonės, mokęsi matematikos iš P.Mašioto vadovėlių, arba tie,
kuriems jis pats dėstė šią discipliną.
Taigi straipsnyje bus kalbama būtent apie P. Mašiotą pedagogą, vadovėlių mokykloms autorių, kuris
keturiasdešimt gyvenimo metų atidavė mokyklai.
1887 m., baigęs Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, P.Mašiotas sugrįžo į Lietuvą. Deja, pasikartojo įprasta XIX a.
II p. situacija, kai išsilavinusių, užsienyje aukštuosius mokslus baigusių jaunuolių Lietuvoje niekas nelaukė. Taip atsitiko ir P.Mašiotui.
Negavęs darbo tėvynėje, jis buvo
priverstas tenkintis mokytojo vieta
Lomžoje (Lenkija). 1891 m., Rygos
mokslo apygardos kanceliarijoje gavęs raštininko darbą, persikėlė gyventi ir dirbti į Rygą (Latvija). Čia
prasidėjo tikrasis pedagogo, publicisto, švietėjo ir kūrėjo gyvenimas.
P.Mašiotas 24 metus mokė
Rygos lietuvių vaikus
1892 m. P.Mašiotas paskirtas
Rygos realinės gimnazijos matematikos mokytoju, o 1913-1915 m.
dirbo dar ir Rygos mergaičių gimnazijos direktoriumi. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Rygoje rašė į „Aušrą“, „Šviesą“, „Vienybę lietuvininkų“, „Varpą“, „Lietuvių laikraštį“, „Vilniaus žinias“,
„Viltį“, „Vairą“, „Rygos garsą“.
Daug dirbo Rygos lietuvių organizacijose, jas rėmė materialiai ir
moraliai. 1906 m. drauge su kitu
žymiu pedagogu Marcelinu Šikšniu
įsteigė lietuvių švietimo draugiją
„Žvaigždė“, buvo pirmasis jos pirmininkas. Draugija išlaikė septynias lietuviškas pradines mokyklas
ir suaugusiųjų kursus. Buvo renkamas į Rygos lietuvių „Dainos“,
„Kanklių“ ir kitų draugijų valdybas.
1907 m. išrinktas Lietuvių mokslo
draugijos nariu. 1912-1914 m. sekmadieniais P.Mašiotas lietuvaites
gimnazistes mokė dar ir lietuvių
kalbos. Pradinei mokyklai pedagogas parašė „Aritmetikos uždavinyną“ (I-II d., 1906), kuris tuo metu
buvo ypač reikalingas, išėjo net 14
leidimų (paskutinis - 1938 m.). Suaugusiųjų savimokai parašė rašybos vadovėlį „Raštas“ (1907). Gyvendamas Rygoje P.Mašiotas sukūrė šeimą. 1894 m. vedė išsilavinusią dvarininko dukrą Mariją Jasienskytę. Susilaukė trijų vaikų:
Marijos, Jono ir Donato.
Pedagoginė veikla tęsėsi
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui P. Mašiotas pasitraukė į
Maskvą, vėliau į Voronežą, ten 19151918 m. vadovavo Martyno Yčo iš
Vilniaus evakuotoms berniukų ir

mergaičių gimnazijoms. Jis buvo visų gerbiamas ir mylimas gimnazijų
vadovas. Dirbo Lietuvių draugijoje
nukentėjusiems dėl karo šelpti,
bendradarbiavo spaudoje rašydamas
pedagogikos, švietimo, etnografijos,
kalbos klausimais. P.Mašiotas parašė „Mokslo pasakas“ (1916). Pasitarimuose diskutavo Lietuvos švietimo sistemos klausimais, rengė atskirų mokymo dalykų programas. Tuo
metu matematikos vadovėlių lietuvių kalba beveik nebuvo. 1906 m.
P.Mašiotas išleido aritmetikos uždavinyną pradinėms mokykloms.
1918 m. P.Mašiotas grįžo į Lietuvą.
Naujai besikuriančioje valstybėje marios darbų. Lietuvos mokytojų
suvažiavime, kuris vyko Vilniuje
1919 m. sausio 20 d., buvo atkurta
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga ir išrinkta jos valdyba: P. Mašiotas
(pirmininkas), O.Mašiotienė, P.Karazija ir M.Šikšnys. Vilniuje
P.Mašiotas dirbo Lietuvos tarybos
švietimo sekcijoje, buvo Aukštesniojo mokslo departamento direktorius.
Kai sostinę okupavo lenkai, P.Mašiotas pasitraukė į Kauną. Nuo 1919 m.
paskirtas LR švietimo ministerijos
viceministru. Dirbo Knygų leidimo ir
terminologijos komisijoje. Daug laiko
skyrė pradinių ir vidurinių mokyklų
vadovėliams rašyti. Parengė ir išleido
elementorių „Ašakaičio abėcėlė“
(1921). Vidurinėms mokykloms parašė „Fizikos vadovėlį“ (1922, 1930).
Parašė ir išleido daug matematikos
vadovėlių: „Plokštumos trigonometriją“ (1919), „Trigonometrijos uždavinyną“ (1919), „Plokštuminę trigonometriją ir uždavinyną“ (1923,
1929,1936), „Algebros uždavinyną“
(1921, 1922, 1929, 1931), „Geometrijos uždavinyną“ (1919, 1923). Paminėtina jo „Žemosios matematikos
istorija“ (1919). Vadovėliams būdingi politechninio mokymo elementai,
teorijos ir praktikos ryšys, mąstymą
skatinančios užduotys.
Ypač daug pedagoginių straipsnių ir patarimų P.Mašiotas paliko
mokytojams. Nemaža tokių rašinių
publikuota Švietimo ministerijos
laikraštyje „Švietimo darbas“. P.Mašiotas rašė: (...) noriu pakartot savo
pedagoginių patarlių keletą. Jas bu-

tuvos pedagogus: susitikę net nesisveikindavo, mokytojų kambaryje
kalbėdavo tik vokiškai, nevengdavo
pašiepti, menkinti. Mažlietuviai mokytojai iš aukšto žvelgė į mokinius
ir nevengė juos bausti fizinėmis
bausmėmis. P.Mašiotui visa tai atrodė nepriimtina, svetima. Nebuvo
paprasta tokiam pedagogų kolektyvui vadovauti. Direktorius gerai mokėjo vokiečių kalbą, tai jam padėjo
greičiau pritapti suvokietintoje Klaipėdoje. Po truputį jis palenkė savo
pusėn kai kuriuos pedagogus. Be
tiesioginių pareigų, dar rūpinosi suaugusiųjų švietimu, prižiūrėjo valdininkams rengiamų lietuvių kalbos
kursų darbą. Įsitraukė į Klaipėdos
visuomeninį gyvenimą - buvo Tautinio Lietuvos laivyno steigimo komiteto narys. Buvęs pedagogo auklėtinis prisimena, kad vienas šviesiausių jaunimo auklėtojų gimnazijoje buvo P.Mašiotas, vadovavęs
Klaipėdos lietuvių gimnazijai iki
1929 m. Apibūdindama P.Mašioto
pedagoginį taktą buvusi auklėtinė
L.Janušytė pasakojo, kad tai buvo
direktorius, kuris, rodos, nieko nedrausdavo mokykloje, bet niekas
nedrįsdavo blogai elgtis. Pasikvietęs
į savo kabinetą moksleivį, direktorius pasisodindavo jį greta, kalbėdavo ramiai, su šypsena, ir kažkokia
moraline jėga moksleivį sukaustydavo. 1929 m. P.Mašiotas susirgo
veido nervo uždegimu. Atsistatydino iš direktoriaus pareigų, atsisveikino su uostamiesčiu ir grįžo į Kauną. Tačiau tikėtina, kad pagrindinė
atsistatydinimo priežastis buvo nesutarimai su gubernatoriumi Antanu
Merkiu (1887-1955) .

 Visas Prano
Mašioto gyvenimas
buvo paaukotas
tautos kultūriniam
atgimimui,
tautinės mokyklos
kūrimui. Tai buvo
lietuvybės šviesa
spinduliuojanti
asmenybė
vau išspausdinęs 1918 m. „Lietuvos
Mokykloje“. Dabar tas „Lietuvos
Mokyklos“ sąsiuvinis retai kur randamas, o tose mano darbo patarlėse
taip gi išreikšta kiek mano įspūdžių,
kurie gal sužadint vieną kitą pedagoginę mintį.
1. Nemėgsti vaikų, nesisėsk į
mokytojo krėslą - nei jiems, nei sau
mielas nebūsi.
2. Vaikai mėgsta mokytis, tik nemėgsta blogų mokytojų.
3. Mokiniai daugiau išmano,
kaip parodyt įmano.
4. Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri; giliai jaučia, nes
daug širdžių turi.
5. Juo mokytojas daugiau dirba,
juo mokiniai ilgiau gauna pamiegoti.
6. Darbštus mokytojas, darbšti
ir klasė.
7. Pigiausias būdas vaikui valdyt - duot jam įdomaus darbo.
8. Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši.
9. Vaikai tik tų nemyli, kurie nesiduoda mylėti.
10. Meilės vaikams gali ir nerodyti, tik turėk, tai patys pamatys.
11. Parodyk vaikui kiek širdies,
jis tau savo visą atiduos.
12. Gero auklėtojo žodis už blogo rykštę skaudesnis.
13. Lengviau vaikus nuo blogo
išsaugot, kaip paskui atpratint.
14. Kur vaikas yra nusikaltęs, ten
yra du kaltu - vaikas ir auklėtojas.
15. Vaikas nemėgsta vedamas,
džiaugiasi padedamas.

16. Nuolat valdomas, staiga neišmoks pats valdytis.
17. Bausmė kaip vaistas: dažnai
vartojama paliauja gydžius.
18. Tik pirmoji bausmė tikrai
baisi.
19. Dažnai baramas, kaip jautis
ariamas, pripranta.
20. Nuolat baudžiamas, nepriglaudžiamas, į kalėjimo duris žiūri.
21. Vaiko širdis, kaip vaškas:
paliovus šildyti sukietėja.
22. Vaiko protas godus, širdis
ištroškus; tas pedagogas, kuris abudu patenkins.
23. Rišk žodį su darbu: vaikas
žodžiu tiki, darbu seka.
24. Vaiko akys auklėtojui pagalba: ką mažas jaučia, tą jo akys pasako.
25. Per daug varžomas auklėtinis iš rankų išsprūsta.
26. Įtarinėk, įtarinėk ir susilauksi tikro nusikaltėlio.
27. Iš mažo, kaip iš didelio, reikalauti - vis tiek, kaip striukas batas ant ilgo kurpalio traukti.
28. Tik teisybės sakyt neduok,
pats išmoks meluot.

Uostamiestyje P. Mašiotas
sutiktas ne itin svetingai
1922 m. balandžio 20 d. įsteigta
pirmoji lietuvių gimnazija Klaipėdoje, 1930 m. jai suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1924 m. šios gimnazijos direktoriumi paskirtas P.Mašiotas. Tuo metu čia tvyrojo nemaža
įtampa. Mažlietuviai mokytojai buvo
labai nusiteikę prieš Didžiosios LieLietuvos švietimo istorijos muziejaus nuotr.

Šiais metais sukanka 155
metai, kai Zanavykų žemėje,
netoli Kudirkos Naumiesčio,
Pūstelninkų kaime gimė garsus
pedagogas, publicistas, vaikų
rašytojas, vadovėlių mokykloms
autorius, kultūros veikėjas Pranas Mašiotas (1863-1940).

 Pranas Mašiotas su šeima. Iš kairės sėdi: žmona M.Mašiotienė, sūnus Donatas, P. Mašiotas; stovi dukra Marija
ir sūnus Jonas. Ryga, 1912 m.

Brangino ir puoselėjo
lietuvių tradicijas
Nuo 1929 m., išėjęs į pensiją,
P.Mašiotas atsidėjo literatūrinei
kūrybai ir vertimams. Rašydamas
vaikams, svarbiausiais kriterijais
laikė meniškumą, informatyvumą,
dorovinį poveikį, aukštą kalbos
kultūrą. Jo kūrybinis ir mokslinis
palikimas didžiulis: parašė ir išleido per 150 knygų vaikams, parengė ir išleido matematikos, fizikos,
rašybos vadovėlių pradinei ir vidurinei mokykloms. Paliko daugiau
kaip 500 publicistikos rašinių. Rašė pedagogikos ir jos istorijos, mokymo metodikų, švietimo, etnografijos, kalbos kultūros, terminijos
kūrimo ir norminimo klausimais.
Tėvo pramintais keliais pasuko ir
P.Mašioto duktė Marija MašiotaitėUrbšienė (1895-1959) - istorikė,
bibliografė, Lietuvos užsienio reikalų ministro, diplomato Juozo
Urbšio (1896-1991) žmona
(1922-1927 m. dirbusi Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, Maskvoje ir
Paryžiuje) ir sūnus Jonas Mašiotas
(1897-1953) - pedagogas, matematikas, vadovėlių mokykloms autorius. Mašiotai sugyveno labai gražiai, darniai, brangino ir puoselėjo
lietuvių tradicijas bei papročius, visada švęsdavo visas tautos ir šeimos šventes.
Visas P.Mašioto gyvenimas buvo paaukotas tautos kultūriniam atgimimui, tautinės mokyklos kūrimui. Tai buvo lietuvybės šviesa
spinduliuojanti asmenybė.
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