
Šiaulietė kaligrafė Salomėja 
Vaišvilienė, nuo mokyklos laikų jau 
keletą dešimtmečių nesiskirianti 
su plunksnakočiu ir lietuvių kalbos 
dailyraščiu, sako, kad mūsų kalba 
turtinga ir be rašmenų, kuriais 
Lietuvos valdžia jau pasišovė 
papildyti lietuvišką abėcėlę.

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

Nejauku S.Vaišvilienei skaityti 
ir trumpąsias SMS žinutes ar elek-
troninius laiškus, kurių autoriai ra-
šo nenaudodami lietuviškų raidžių 
č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū. „Toks lietuvių 
kalbos darkymas - nepagarba ir šių 
žinučių ar laiškų gavėjams, ir pačiai 
kalbai“, - sako dailyraščio meistrė.

- Ką apie kiekvieną iš mūsų 
atskleidžia rašysena ir kalbos 
kultūra? - pasiteiravo „Respubli-
ka“ Salomėjos VAIŠVILIENĖS.

- Rašysenoje atsispindi ir pagar-
ba kitam žmogui, ir rašančiojo cha-
rakteris, ir nuotaika. Pavyzdžiui, jei 
žmogus rašo būdamas sudirgęs ar 
susierzinęs, rašte tai gerai matyti. 
Jei eilutė kyla į viršų - žmogus yra 
optimistas. Apie tai, kaip iš rašyse-
nos pažinti žmogų, esu išstudijavu-
si nemažai literatūros. Visų pirma 
dėl to, kad geriau pažinčiau pačią 
save. Ne paslaptis, kad kiekvienas 
raštas atskleidžia ir žmogaus išpru-
simo lygį. Galima sakyti, kad rašy-
sena - žmogaus veidrodis, o gražus 
raštas - Dievo dovana.

- Kaip kito rašto kultūra po 
Nepriklausomybės atkūrimo?

- Prekybos centruose atsirado 
labai daug sveikinimų atvirukų su 
iš anksto parengtais tekstais. Žmo-
gui siūloma prekė, sveikinimo žo-
džiai, į kuriuos pačiam jau nereikia 
įdėti širdies. Tačiau, mano nuomo-
ne, nemažai šių tekstų yra primi-
tyvūs, atskleidžiantys, kad širdies 
neįdėjo ir tie, kurie juos rengė. Ga-
vus tokį atviruką nejučia iškyla 
vaizdinys, kad žmogus, užsukęs į 
prekybos centrą nusipirkti duonos 
ar pieno, lyg tarp kitko į prekių 
krepšelį įsidėjo ir tą atviruką. Ma-
žiau liko džiaugsmo, kurį suteikia 
individualus sveikinimas, skirtas 
konkrečiam žmogui.

- Ar nenukonkuruoja ranka 
rašytų sveikinimų galimybė 
brūkštelėti sveikinimą sociali-
niuose tinkluose?

- Dalis žmonių įvairių švenčių 
progomis tikrai sveikinimus rašo 
socialiniuose tinkluose ir tiki, kad 
misija atlikta. Tačiau man socialinis 
tinklas tėra galimybė pamatyti to-
limuose kraštuose esančių artimų-
jų fotografijas. Dalis žmonių neno-
ri vargintis ir persiunčia iš kieno 
nors kito gautus sveikinimus trum-
posiomis SMS žinutėmis. Gal tai 
populiaru daugiau tarp jaunimo. Ta-
čiau žmonių, vertinančių ranka ra-
šytą sveikinimą, tikrai daug. Gra-
žus raštas yra vertingas ir kompiu-
terinių technologijų amžiuje. Ir ne-
tiesa, kad žmonės dabar rašo tik 
kompiuteriu - jie pasiilgsta ir ranka 
rašyto teksto.

- Bet žmonės vis rečiau vie-
nas kitam parašo elementarų 
laišką ant popieriaus - didelė 
dalis bendravimo persikelia į 
virtualią erdvę. Ar nenutiks 
taip, kad ateities kartos popie-
rinius laiškus galės pamatyti 
tik muziejuose?

- Manau, daugeliui mūsų per 
Kalėdas ar kitas didžiąsias šven-
tes labai smagu pašto dėžutėje 

rasti voką su širdžiai brangių 
žmonių sveikinimais. Toks laiškas 
leidžia patirti artumo jausmą net 
jei tas žmogus labai toli. Gavęs 
tokį laišką, kiekvienas turbūt su-
simąsto, kad tas, kuris jį rašė, tuo 
metu mintimis buvo kartu. O ne 
taip, kad kelių kompiuterio klavi-
atūros klavišų paspaudimu atliko 
pareigą pasveikinti. Gauti laišką, 
parašytą ant popieriaus, man vi-

sada labai malonu, todėl ir su du-
kra Egle, gyvenančia ir dirbančia 
Jungtinėje Karalystėje, bendrau-
jame ne tik per „skype“ progra-
mą, bet viena kitą nudžiuginame 
ir mielais popieriniais laiškais.

- Ką praranda tie žmonės, 
kurie jau seniai pamiršo popie-
rinius laiškus?

- Jei žmonės nejaučia jokių sen-
timentų popieriniams laiškams, gal 
jie nesijaučia ir kažko netekę. 
Kiek vieno prigimtis ir poreikiai gi 
yra individualūs, skirtingi. Tačiau 
mano nuomone, joks kompiuteriu 
rašytas laiškas nėra pajėgus per-
teikti to nuoširdaus bendravimo 
pojūčio, kuris užkoduotas kiekvie-
noje ranka rašytoje raidėje.

- O kuo gresia lietuvių kal-
bai trumpųjų SMS žinučių ar 
elektroninių laiškų rašymas be 
lietuviškų raidžių?

- Taip besielgiantys žmonės 
darko lietuvių kalbą, demonstruoja 
nepagarbą ir jai, ir tam, kam rašo. 
Negi taip sunku dar kartą spuste-
lėti mobiliojo telefono klavišą, kol 
ekrane įsižiebs lietuviška raidelė 
su nosine, varnele ar brūkšneliu? 
Esu gavusi trumpąją SMS žinutę, 
kuri buvo parašyta tarsi vienas žo-
dis - be tarpų, be didžiųjų raidžių, 
be žodžio pradžios ir pabaigos. Vi-
sus mus rašyti mokė mokytojai, 
bet ne visi to išmokome. Savo kal-
bą privalome mylėti ir gerbti.

- Šiandien dar galime di-
džiuotis, kad lietuvių kalboje 
iki šiol išlikę ištisi sakiniai, ly-
giai taip pat skambėję ir prieš 
tūkstančius metų šventojoje 
sanskrito kalboje. Ar pajėgsi-
me išsaugoti šiuos lobius, jei 
nemylėsime protėvių paliki-
mo - kalbos?

- Tikiu, kad jaunimas, šiandien 
nekreipiantis dėmesio į taisyklingą 
kalbą ir rašybą, išaugs iš to am-
žiaus. Lygiai taip, kaip išauga iš no-
ro protestuoti prieš aplinką, išsi-
skirti apranga, šukuosenomis. Į 
mane, prašydami parašyti sveiki-
nimus įvairiomis progomis, krei-
piasi daug jaunų žmonių. Jie verti-
na lietuvių kalbą, turtingus mūsų 
poezijos lobynus. Jiems tai svarbu 
ir tai džiugina. Tikrai yra labai daug 
šaunaus jaunimo, kuris rinksis lie-
tuvių kalbos studijas, mokysis pa-
tys, o vėliau mokys ir kitus.

- Tačiau šiandien į lietuvių 
kalbą jau braunasi ir svetimi 
rašmenys, o mūsų šalies valdžia 
į tai žvelgia labai atlaidžiai. Ne-
gi mums reikalingos svetimos 
raidės, negi per maža savų?

- Mano nuomone, jei žmogus 
gyvena Lietuvoje, jis ir turi taikytis 
prie mūsų valstybės, o ne atvirkš-
čiai. Tikrai neteko girdėti, kad ku-
rioje nors užsienio valstybėje gy-
venantys lietuviai būtų išsireikala-
vę, kad jų pavardes rašytų lietuviš-
kais rašmenimis. Mano dukra Eglė 
studijavo Vokietijoje. Ten niekas 
nekalbėjo su ja angliškai, todėl iš 
pradžių visur nešiodavosi anglų-vo-
kiečių kalbų žodynėlį. Grįžusi atos-
togų į Lietuvą, jau buvo išmokusi 
vokiečių kalbą. Vokiečiai angliškai 
nekalbėjo iš principo. Jiems gimto-
ji kalba yra be jokių išlygų branges-
nė už oficialią ES valstybėse anglų 
kalbą. Gal mums, įvairiose srityse 
deklaruojantiems, kad imame pa-
vyzdį iš Vakarų Europos valstybių, 
derėtų pirmiausiai iš jų pasimokyti 
meilės gimtajai kalbai? Kodėl kitos 
tautos sugeba apginti save, o lietu-
viai linkę pasiduoti? Juo labiau keis-
ti ir nesuvokiami tautinių mažumų 
reikalavimai Lietuvoje net gatvių 
pavadinimus rašyti dviem kalbomis 
- lietuvių ir jų. Nė vienas lietuvis 
jokios užsienio valstybės pagal lie-
tuvišką dūdelę nepašokdins. Tai 
kodėl mes savo Tėvynėje turime 
šokti pagal kitataučių dūdeles?

- Lietuvių kalba juk atlaikė 
ir carinės Rusijos, ir Sovietų 
Sąjungos mėginimus ją nu-
stumti į pašalį. Ar pajėgs atsi-
laikyti prieš anglų kalbą, jei net 
Lietuvos prezidentė ministrus 
egzaminuoja angliškai?

- Matyt, per maži esame. Už-
sieniečiai, norintys įsilieti į lietuvių 
kultūrą ir ją perprasti, lietuviškai 
išmoksta. Pavyzdžių toli ieškoti ne-
reikia - lietuviškai puikiausiai kalba 
ir Šiauliuose ledais bei pica pre-
kiaujantis italas, ir nemažai kitų 
svetimšalių, ateitį nusprendusių 
sieti su Lietuva. Jie laikė garbės 
reikalu išmokti kalbėti lietuviškai, 
nes suvokė, kad kitu atveju visuo-
met liks svetimi. Tačiau gausu ir 
tokių, kurie Lietuvoje gyvena išti-
sus dešimtmečius, o lietuviškai su-
regzti sakinio nesugeba. Kiekvie-
nas turėtume gerbti tą šalį, kurioje 
gyvename, ir prisitaikyti prie jos 
papročių bei tradicijų. Gaila, ne vi-
si tai supranta. Žinoma, visur reikia 
išlaikyti balansą. Juk ne kiekvienas 
NATO karys, keliems mėnesiams 
atvykstantis į misiją Lietuvoje, mo-
kysis lietuviškai. Tokiems atvejams 
yra vertėjai, kita vertus, ir dažnas 
lietuvis angliškai šiandien sugeba 
susikalbėti. Kalbų mokėjimas žmo-
gų puošia. Tik niekada nereikia sa-
vo interesų kelti aukščiau kitų. Lai-
kas parodys, kokia bus Lietuva atei-
tyje. Šiandien mūsų valstybė labai 
aptirpusi, minios žmonių priverstos 
rinktis gyvenimą emigracijoje. Liū-
dna, bet mūsų šalies valdžiai eilinių 
piliečių rūpesčiai neįdomūs. Žmo-
nės valdžios vyrams ir moterims 
reikalingi tik prieš rinkimus. O po 
jų - nors ir tvanas.

S.Vaišvilienė: „Savo kalbą privalome mylėti“
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 � Tikiu, kad jaunimas, šiandien 
nekreipiantis dėmesio į 
taisyklingą kalbą ir rašybą, 
išaugs iš to amžiaus

Nr. 279ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas



Apie tai prie ŽALGIRIO NACIO-
NALINIO PASIPRIEŠINIMO JU-
DĖJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys Egidijus VAREIKIS, 
saugumo politikos ekspertas Ignas 
STANKOVIČIUS, Vilniaus univer-
siteto studentas Kristoferis VOIŠKA 
ir Nepriklausomybės Atkūrimo Ak-
to signataras, pirmasis Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Audrius 
BUTKEVIČIUS. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Kas visgi 
vyksta Ukrainoje?

E.VAREIKIS: Ukrainoje 
vyksta tai, ko nei Rusija, nei pati 
Ukraina, nei Vakarų valstybės ne-
prognozavo. To nėra jokiame stra-
teginiame plane. Tai yra tam tikras 
chaosas, ir nė viena šalis, apie ku-
rias šnekame, nežino, ką daryti, 
kaip tą konfliktą užbaigti. Rusija 
tik rai šitaip nebuvo suplanavusi, 
man atrodo. Jeigu kas nors taip pla-
navo, pradedant Krymu ir baigiant 
tuo, kas vyksta šiuo metu - ir san-
tykiais su Vakarais, keleivinių lėk-
tuvų numušinėjimu, - toks planas 
būtų labai kvailas.

Manau, kad šitaip neplanavo ir 
Ukraina. Postmaidaninė Ukraina 
neplanavo, kad Rusija iš pradžių 
okupuos Krymą, o paskui sukurs 
kažkokias kvazivalstybes. Nepla-
navo to ir NATO, neplanavo to ir 
Vakarų politikai, tad dabar nežino, 
kaip  elgtis, kiek griežtai reaguoti, 
kaip čia reaguoti, galbūt visiškai 
nereaguoti... JAV irgi pateko į tokią 
situaciją, kurios, matyt, strategi-
niuose planuose nebuvo. Tad dabar 
vyksta toks chaotiškas reiškinys, 
kai kiekvienas dalyvis stengiasi 
gražiau pasirodyti ir kad jam nebū-
tų gėda.

Matome, kad Ukraina labai len-
gvai atkovoti tų teroristų okupuotų 
sričių negali, stengiasi kovoti, bet 
negali. Tiesą sakant, kovoja vis ge-
riau, bet viduj jaučia, kad tai nebus 
lengva pergalė, kad ją pasiekti bus 
labai sunku. Rusija yra pakliuvusi 
į labai keblią padėtį: jai remti visas 
tas Donbaso „respublikas“ yra la-
bai nepatogu, bet neremti būtų sa-
vo pradėto tokio tam tikro karo iš-
davystė... Situacija yra ganėtinai 
kebli. Ir Vakarų situacija yra ganė-
tinai kebli, nes kol nepasiryšime 
rimtoms sankcijoms ir rimtiems 
veiksmams prieš Rusiją, tol nieko 
nebus. Visokie pagraudenimai, kad 
gal dabar parduoti Rusijai tik vieną 
mistralį ar pusę mistralio... Tai yra 
gana kvaila situacija.

Manau, kad JAV vienintelės ga-
li pasakyti ką nors griežtesnio, bet 
tik pasakyti, o ne padaryti. Vargu 

ar Amerika turėtų pasiryžimo pra-
dėti rimtą ginkluotą konfliktą su 
Rusija. Po lėktuvo numušimo Eu-
ropos šalys irgi pradėjo griežčiau 
šnekėti, bet aš  nemanau, kad kokia 
nors Europos šalis, pavyzdžiui, Ny-
derlandai, galėtų pereiti prie labai 
griežtų ultimatumų Rusijos atžvil-
giu. Vyksta procesas, kurį, tiesą sa-
kant, labai sunku planuoti. Jo nėra 
jokiuose strateginiuose planuose.

G.JAKAVONIS: Vakarų Eu-
ropa nėra vienoda. Britai yra 
labiau proamerikietiški, o pran-
cūzai su vokiečiais labiau sten-
giasi su rusais sugyventi. Kodėl 
taip yra?

I.STANKOVIČIUS: Po pasau-
linių karų Vakarų Europa suprato, 
kad glaudus bendradarbiavimas, 
bendra ekonomikos plėtra padeda 
išvengti karinių konfliktų. Tad Va-
karų šalys, taip pat ir JAV stengėsi 
įtraukti Rusiją į savo orbitą, many-
damos, kad jeigu jos pradės su Ru-
sija glaudžiai ekonomiškai bendra-
darbiauti, bus galima sumažinti jė-
gos naudojimo grėsmes.

V.Putino įvykdytas Krymo pri-
jungimas prie Rusijos nebuvo ne-
tikėtas, Rusija laukė tinkamo mo-
mento. Kai prezidento L.Kučmos 
valdymo metu Ukrainoje buvo vyk-
doma karinė reforma, man šioje 
šalyje teko dirbti ekspertų grupės 
vadovu. Tada teko kalbėtis su at-
sakingais Ukrainos saugumo parei-
gūnais. Jie jau tuomet sakė, kad 
negali sukontroliuoti Rusijos 
veiksmų Kryme, nes rusai labai ki-
šosi į šio pusiasalio reikalus, o ir 
vietos totorių pozicija tada dar ne-
buvo aiški. Kijevas pripažino, kad 
jam teko labai sunki užduotis išlai-
kyti situaciją Kryme daugmaž sta-
bilią ir kontroliuojamą.

Krymas Juodosios jūros baseine 
yra esminis strateginis taškas. Kai 
Rusija ėmė skirti daug dėmesio savo 
ginkluotųjų pajėgų modernizavimui, 
Krymas jai vėl tapo labai svarbus ir 
reikalingas. Kol Rusija visą Ukrainą 
turėjo įtakos zonoje, tada nebuvo taip 
aktualu valdyti Krymą atskirai. Kai 

Rusija pamatė, kad Ukraina sprūsta 
iš tiesioginės įtakos, tada, pasinau-
dojusi suirute Ukrainoje, ji pasiėmė 
Krymą atskirai.

Matyt, jie buvo teisingai pro-
gnozavę, kad Vakarai į Krymo at-
plėšimą nuo Ukrainos kaip nors 
ypatingai nesureaguos. Tuo labiau 
kad jau turėta panašios patirties 
Gruzijoje, kai buvo atplėšta Abcha-
zija ir Pietų Osetija, - tada Rusija 
negavo per nagus.

Kadaise man teko analizuoti ry-
tų Ukrainos regioną. Tai regionas, 
kuris siekė gauti naudos ir iš Mas-
kvos, ir iš Kijevo, žaidė su visais. 
Spėju, kad Rusija tikrai manė, jog 
rytų Ukraina yra labiau promas-

kvietiška ir vos pašaukta bėgs į jos 
glėbį. Tačiau paaiškėjo, kad taip nė-
ra, kad reikia savanorius iš Rusijos 
siųsti. Konfliktas buvo įpūstas, ta-
čiau greitai tapo nebevaldomas 
taip, kaip norėtų Maskva. Dabar tai 
kaip karšta bulvė: nei išspjauti, nei 
nuryti neišeina. Ne veltui separa-
tistai keikia, kad Maskva juos pati 
įvėlė, o dabar išduoda.

G.JAKAVONIS: Šiandien 
prie mūsų stalo - Kristoferis, 
jaunas žmogus. Man įdomu, 
kaip Amerikoj gimęs, Lietuvoje 
studijuojantis studentas mato 
tą situaciją. Ką tu skaitai Ame-
rikos spaudoje, ką skaitai Lie-
tuvoje, ir kas, tavo manymu, 
vyksta Ukrainoje?

K.VOIŠKA: Pirmiausia norė-
čiau pataisyti, kad aš Amerikoje ne-
su gimęs, tiesiog mano mama yra 

Amerikos lietuvė. Na, o mano pa-
ties pamąstymai tai bus labai, saky-
kime, nestandartiški. Pirmiausia 
pradėčiau nuo to, kad įvykiai Ukrai-
noje yra nušviečiami nepaprastai 
tendencingai. Ką padaro rusai ar 
V.Putinas, automatiškai turime pri-
imti, kad būtinai viskas yra blogai.

Ukrainoje, be abejo, yra chao-
sas, bet jis tikrai nevyksta be di-
džiųjų jėgų - tiek Vakarų, tiek Ry-
tų - intervencijos ir intereso. Nes 
kas vyksta Ukrainoje? Ukrainoje 
iš esmės vyksta vienoks ar kitoks 
dviejų didžiulių jėgų konfliktas dėl 
geopolitinio viešpatavimo tame re-
gione, todėl iš Vakarų reiškiasi JAV, 
iš rytų reiškiasi Rusija, o Ukraina 
yra savotiškai per vidurį. Tai dabar 
pažiūrėkime: visi sako, kad va, 
Ukraina išsivaduoja iš Rusijos jun-
go, V.Janukovyčius buvo V.Putino 
marionetė ir pan. Galime, be abejo, 
sutikti, kad V.Janukovyčiaus valdy-
mas nebuvo kažkoks auksinis, bu-
vo ir ta korupcija, ir visa šalis, bent 
jau vakarinė dalis, be abejo, buvo 
nepatenkinta V.Janukovyčiaus po-
litika. Tačiau tie, kas atėjo nuvers-
ti V.Janukovyčiaus, tiek J.Tymošen-
ko su A.Jaceniuku, kurie yra pro-
europietiški liberalai, tiek vadina-
mieji nacionalistai iš „Svobodos“, 
jie skelbia esantys už nepriklauso-
mą Ukrainą. Paradoksas tas, kad 
Maidanas, pasirodo, buvo finansuo-
jamas ir kuruojamas realiai Vakarų 
spec. tarnybų ir kitų struktūrų.

O dabar pažiūrėkime, kokia po-
litika vykdoma Ukrainoje: tarkime, 
būtų padaryta viskas ukrainiečių 
tautos labui, tai kodėl tada dabar 

A.Jaceniukas paskelbė privatizaci-
jos programą kartu su Tarptautiniu 
valiutos fondu? Ukraina buvo pra-
skolinta 150 mlrd. dolerių valstybi-
ne skola. Šaliai reikia kažkaip iš to 
išbristi. Ukraina turėjo ir dar turi 
gana stiprią pramonę, apie tai kalba 
ir Amerikos strategas Zbig nevas 
Bžežinskis (Zbigniew Brzezinski), 
kad Ukraina yra labai svarbi tiek dėl 
savo resursų, tiek dėl savo pramo-
nės, ir jeigu Rusija paima ją - tai čia 

didelis triumfas Rusijai, o Vakarams 
reikia išplėšti kažkaip iš Rusijos in-
teresų sferos. Tai dabar A.Jaceniu-
kas sako: mes parduosime iš viso 
2,5 mlrd. vertės Ukrainos pramo-
nės, tarp jų ir viską, kas liko iš vals-
tybinės naftos kompanijos, hidroe-
nergetikos, ir visa tai atiteks Vaka-
rų stambiajam kapitalui. A.Jaceniu-
kas giriasi, kad tai didžiausia priva-
tizacijos programa per 20 metų. O 
ką gaus ukrainiečių tauta iš to, kad 
jos turtas išparceliuojamas užsie-
niui? Ką gaus iš to, kad pasirašoma 
Ukrainos, Gruzijos, Moldovos aso-
ciacijos sutartis su ES, kuri iš es-
mės nustato prekybos sąlygas, vie-
nareikšmiškai naudingas Vakarams, 
ir tik nutekins pigią darbo jėgą iš 
šitų šalių į Vakarus, o tos šalys to-
liau skurs?

O kas dėl pačių kovų - be abejo, 
nėra šventų nei „Donecko respub-
likoje“, nei tarp maidanininkų, ta-
čiau kodėl va, tarkime, žiniasklaida 
kalba, kad „Donecko respublikos“ 
vadinamieji teroristai žudo žmones 
ir t.t., o, pavyzdžiui, apie Odesos 
skerdynes, kurias įvykdė Vakarų ir 
tai pat Lietuvos žiniasklaidos vie-
nareikšmiškai teigiamai pristatomi 
Maidano vadinamieji aktyvistai, nie-
kas nekalba. Kad Odesoje buvo žu-
domi nekalti civiliai gyventojai, nie-
kas šios temos neliečia. Tai, švelniai 
pasakius, aš manau, kad yra labai 
sunku viešiesiems asmenims kal-
bėti šiuo klausimu neangažuotai, kai 
dabar Lietuva net neturi savo ne-
priklausomos pozicijos, o tik kaip 
papūga skalambija tą, ką nori girdė-
ti Briuselis ir Vašingtonas.

A.BUTKEVIČIUS: Pirmiau-
sia negaliu sutikti, kad niekas ne-
turėjo jokio plano ir ši situacija ir 
Europai, ir Rusijai nukrito tiesiog 
iš dangaus, todėl dabar visi stryk-
čioja ir nežino, ką daryti. Šitaip kal-
bėti - vadinasi, visiškai nevertinti 
nei Rusijos, nei V.Putino, kuris yra 
šiandieninę politinę situaciją pa-
saulyje tiesiog laužantis politikas 
ir veikiantis ledlaužio principu. Na, 
yra sakoma, kad po pirmo šūvio 
mūšio laukas pasikeičia - tai reiš-
kia, kad nė vienas planas neatlaiko 
pirmo susidūrimo su realybe. Tai 
yra tiesa. Ir ši situacija, susidūrusi 
su realybe, keitėsi. Bet teigti, kad 
Rusija neturėjo plano perimti Kry-
mą ar kad Rusija neturėjo planų 
pietryčių Ukrainoje, neturėjo planų 
finansuoti, siųsti ir ginkluoti dau-
gelio visuomeninių organizacijų, 
šiandien veikiančių kaip nekonven-
cinės Rusijos pajėgos, nereikėtų.

Planus, be abejo, turėjo, puikiai 
juos vykdė, labai efektyviai realiza-
vo Krymo užgrobimo scenarijų, vi-

sai Europai ne pernelyg stipriai re-
aguojant į šitą situaciją. Galų gale 
po to Krymą prijungė prie Rusijos, 
tad čia kalbėt apie tai nereikia. Ly-
giai taip pat egzistuoja ir yra vykdo-
mi planai ir dėl pietryčių Ukrainos 
perėmimo Rusijos kontrolėn, turint 
labai aiškius interesus, t.y. stambias 
karinės pramonės gamyklas, kurios 
yra mirtinai reikalingos Rusijai, jei-
gu ji nori užimti rimtos karinės po-
litinės jėgos poziciją, lygiai taip pat 
ji čia yra suinteresuota stambiais 
skalūnų dujų klodais ir kitais ener-
gijos ištekliais... Bet čia jau atskira 
tema. Todėl aš teigčiau tik viena: 
kad V.Putinas pernelyg stipriai pa-
tikėjo savo propaganda, galvoda-
mas, kad jeigu jis sako, kad ukrai-
niečiai yra rusai, tai taip ir yra, ir 
jeigu jis sako, kad rusiškai kalban-
tys ukrainiečiai yra ne kas kitas, 
kaip Mask vą palaikantys asmenys, 
kad tokia situacija yra tikrovė. Šitas 
jo mąstymas, susidūręs su realybe, 
patyrė visišką fiasko.

Atsakant kolegai, kurio mama 
gimė Amerikoje, aš tiesiog nesu-
pratau, ar jis nepadarė klaidos - gal 
mama gimė Rusijoje? Nes tekstai 
yra tokie, kad man pasirodė, jog aš 
tiesiog girdžiu perpasakojant vieną 
iš Rusijos televizijos programų. 
Pradėkime nuo teiginio, kad užsie-
nio, Vakarų spec. tarnybos finan-
savo Maidaną. Kadangi pusantrų 
metų vykdau projektą Ukrainoje ir 
iš to Maidano neišlįsdavau, tai ga-
liu pasakyti, kad nelabai mačiau ko-
kių nors JAV finansavimo požymių. 
Štai kad Rusija buvo suinteresuota 
pradėti destabilizaciją ir kad buvo 
labai efektyviai veikiama ir per 
V.Janukovyčių, ir per įvairiausius 
visuomenininkus, tai tikrai. Bet 
teigti, kad Vakarų pasaulis sukūrė 
Maidaną, tai reiškia tiesiog prisi-
jungti prie temos, kuri labai plačiai 
propagandiniu keliu yra eksploa-
tuojama šiandien Rusijoje.

G.JAKAVONIS: Kokios būtų 
tolesnių įvykių Ukrainoje pro-
gnozės, kokie galimi blogiausi 
ir geriausi scenarijai?

E.VAREIKIS: Ne taip seniai 
netyčia kažkur naršydamas inter-
nete priėjau prie Ptolemėjo, Ro-
mos laikų istoriko, geografo, kurio 
žemėlapis sako, kad riba tarp Eu-
ropos ir Azijos yra Dono upė: kas 
yra į vakarus nuo Dono - yra Sar-
matia Europea, o kas į rytus - yra 
Sarmatia Asiana. Tai, kas vyksta 
šiuo metu, galima sakyti, yra kova 
dėl tos ptolemėjiškosios ribos. Ir 
jeigu riba tarp Europos, kaip mes 
ją suprantame, ir Eurazijos, kaip ją 
supranta Rusija, ilgainiui turės nu-

sistovėti, tai aš manau, kad ji bus 
maždaug čia. Jeigu mes anksčiau 
sakėme, kad riba, ta pilkoji zona, 
galbūt yra Baltijos šalys, tai dabar 
ta pilkoji zona gali būti čia. Aišku, 
Rusijos interesas yra pasiekti, kad 
Ukraina niekados netaptų stipria 
valstybe, ir manau, kad tos svajo-
nės yra gana realios: Ukrainai rei-
kės padaryt labai daug, kad ji taptų 
stipria valstybe, aš sunkiai tai įsi-
vaizduoju. Ukraina išties gali tapti 
ta pilkąja zona. Na, ji bus valstybė, 
bet nepriklausanti Vakarų kontro-
lei, ko galbūt pati Ukraina nori, ta-
čiau Maskvai ji pavaldi irgi nebus.

Dėl tų Donbaso „respublikų“ aš 
didelių iliuzijų neturiu, manau, kad 
Rusija anksčiau ar vėliau jas par-
duos. Kam? Jeigu aš būčiau rusas, 
sakyčiau, kad šiemet parduodam tas 
respublikas mainais į nepriklauso-
mą, bet silpną Ukrainą. Na, čia, kaip 
sakant, „Luhanskas mūsų, bet mes 

- rusų“, „Krymas mūsų, bet mes - 
rusų“. Gali būti, kad situacija bus 
tokia, nes aš iš tikrųjų nemanau, 
kad net ir šį kartą Vakarai ryžtingai 
pasakys, kad „mes tikrai Ukrainos 
norim“. Negirdžiu, kad didžiosios 
valstybės tai  pasakytų. Kadaise pa-
sakė, kad „mes norim Baltijos šalių, 
kad jos būtų mūsų“. Tai apie Ukrai-
ną šito neišdrįs pasakyti. Ir manau, 
kad tas konfliktas vis dėlto kažkaip 
turėtų užgesti, baigtis niekieno per-
gale. Nebent atsirastų dar kokių 
nors naujų labai skaudžių dalykų, 
naujų numuštų lėktuvų, kai Vakarų 
kantrybė bus pertempta. Kaip sa-
kant, tas Malaizijos lėktuvas Perl 
Harboru netapo.

I.STANKOVIČIUS: Bandy-
mas Rusiją įtraukti į partnerystę ir 
Vakarų pasaulį nesuveikė. Mano 
manymu, dabartinė situacija Rusi-
joje turi panašumų su hitlerinės 
Vokietijos paradigma. Po Pirmojo 
pasaulinio karo, kuriame Vokietija 
pralaimėjo, A.Hitleris atėjo į val-

džią teigdamas, kad po karo suda-
ryta taika buvo neteisinga vokiečių 
atžvilgiu. Tas neteisingumo jaus-
mas gimdė revanšizmą. Dabar Ru-
sijoje situacija panaši: kalbama, kad 
reikia išplėsti Rusiją iki carinės im-
perijos arba Tarybų Sąjungos rė-
mų, sukeliamas stiprus patriotinis 
ažiotažas. Tai rodo, kad vargu ar 
Vakarams, didžiosioms valstybėms 
pavyks su Rusija kalbėtis ekono-
minio bendradarbiavimo kalba, at-
sisakant jėgos naudojimo.

Kaip matome, Rusija labai daug 
dėmesio dabar skiria persiginklavi-
mui ir savo ginkluotųjų pajėgų bei 
nekonvencinių karinių metodų plėt-
rai. Ir jeigu nepavyksta pasiekti su-
sitarimo, mes pereiname į kitą pa-
saulį, o tai reiškia, tada tarp didžiųjų 
galybių vėl yra galimas jėgos panau-
dojimas. Aš suprantu tokį „minkštą“ 
ES, Vakarų Europos elgesį: visgi bu-
vo įtikėta, kad galima per santykius, 
per partnerystę pasiekti taiką. V.Pu-
tino Rusija tą paneigė.

Kai kilo Rusijos ir Gruzijos ka-
ras, kai kas galvojo, kad gal tai ko-
kios nors senos ligos recidyvas, 
bet tai ne recidyvai, tai - sistema. 
Tad aš manau, kad mūsų tikrai lau-
kia galimų labai rimtų karinių konf-
liktų tarpsnis. Kategoriškai nesu-
tinku su teiginiu, kad pati Ukraina 
yra ypač reikalinga Vakarams. Pa-
grindinis Vakarų interesas Ukrai-
noje - neleisti Rusijai sugrįžti į tą 
kelią, kai klausimai sprendžiami jė-
ga. Vakarų užduotis - apkarpyti Ru-
sijos sparnelius, nes jeigu jai bus 
leista paimti Ukrainą, nežinia, kaip 
įvykiai rutuliosis toliau.

Tai, kad didžiosios valstybės 
šiandien tarpusavyje nekariauja, jau 
yra didelis pasiekimas. Ir būtų ge-
rai, kad jos ateityje nekariautų. O 
tam, kad jos nekariautų, reikia ne-
leisti šia kryptimi toliau eiti Rusijai.

Ekonominių sankcijų poveikis 
nėra toks jau mažas, tik tiek, kad 
jos veikia lėtai. Bet jeigu paklausy-
tume pačių rusų, tai anksčiau jie 
sakė, kad jiems „nusispjauti į tas 

sankcijas“, o dabar kalbos jau pasi-
keitė, kai blokuojamos bankinės sis-
temos ir Rusijoje stoja projektai. 
Tad galime sulaukti V.Putino atsi-
traukimo, kai Rusija tuos separatis-
tus ar teroristus, kad ir kaip juos 
pavadintume, išduos. Galbūt bus pa-
siektas susitarimas: mes paliekame 
Ukrainą ramybėje šiandien, bet ir 
jūs per daug netraukite į savo pusę. 
Tai yra įprasta tarptautinėje politi-
koje, kai didžiosios valstybės siekia 
išvengti tiesioginių karinių veiks-
mų.

Aš manau, kad konfliktas 
Ukrainoje užsitęs. Netikiu, kad 
JAV investuotų tiek į jėgos pagalbą, 
jog būtų įmanoma stabilizuoti pa-
dėtį ir sukontroliuoti sieną, ir kad 
ukrainiečiai perimtų  pietryčių te-
ritorijų kontrolę. Manau, kad mes 
turėsime kažką panašaus į kitą 
konfliktą, į kurį dabar krypsta dė-
mesys - tai Palestinos izoliavimo 
konfliktas, kuris  tęsiasi dešimtme-
čiais. Ir su šia teritorija bus pana-
šiai, ji tiesiog atliks tam tikros bu-
ferinės zonos vaidmenį, ir manau, 
kad artimiausius 10 metų tai ten-
kins visus - ir Europą, ir JAV, ir, 
galimas daiktas, tenkins Rusiją.

G.JAKAVONIS: O pačius 
ukrainiečius?

A.BUTKEVIČIUS: Na, kaip 
suprantu, tai nei paprastų rusų, nei 
paprastų ukrainiečių, kaip ir papras-
tų lietuvių, niekas neklausia. V.Puti-
nui, kaip ir kai kuriems asmenims 
Ukrainoje, tai yra puikus būdas nu-
kanalizuoti į šitą konfliktą įvairias 
karštas galvas. Aš pažinojau Igorį 
Strelkovą, kuris dabar yra garsus ka-
rys, anksčiau jis nebuvo joks didelis 
V.Putino palaikytojas - atvirkščiai. 
Dabar jis žaidžia pagal programą, pa-
gal kurią į šito konflikto teritoriją yra 
tiesiog išvedami žmonės, kurie ga-
lėtų sudaryti grėsmę ar galvos 
skausmą pačioje Rusijoje. Neseniai 
teko matyti apklausas tarp Ukrainos 
savanorių, kurie teigia, kad jokios 
meilės Ukrainos oligarchams nejau-
čia, ir kai jie pabaigs gelbėti savo 
valstybę čia, t.y. pietryčiuose, jie grįš 
į Kijevą daryti tvarkos.

G.JAKAVONIS: Dar viena 
revoliucija?

A.BUTKEVIČIUS: Na, todėl 
aš ir teigiu, kad šis konfliktas ir 
tokia nuolatinės kovos zona gali 
tenkinti daugelį politikų kaip tam 
tikras būdas išvengti didesnių per-
trubacijų savose teritorijose.

I.STANKOVIČIUS: Netikiu, 
kad konfliktas Ukrainoje gali tęstis 
labai ilgai, vis tiek ateina laikas, kai 
pavargstama ir ieškoma sprendi-
mo. Nusistovės kažkoks status quo, 
nes žmonės nori gyventi.

Mums Vakarų šalių komandoje 
šiandien yra tikrai gerokai saugiau, 
ji į mus nežiūri kaip į Vokietijos ar 
juolab Amerikos sudėtinę dalį; ru-
sai į mus žiūri, patys puikiai žinote, 
kaip į šiaurės vakarų regioną. Ti-
krai mes galime geriau vystytis 
negu su Rusija, o pasirinkimo nėra, 
apie neutralitetą kalbėti būtų dau-
giau negu keista, kai esame tokia-
me jėgos lauke. Vakarų pozicija, be 
abejonės, mums yra saugesnė.

K.VOIŠKA: Pirmiausia turiu 
pasakyti, kad pradedama nuo labai 
klaidingos prielaidos, iliuzijos, kad 
Lietuva išvis yra nepriklausoma ar 
suvereni valstybė, kai faktiškai mes 
esame ES sudėtyje, kuri ir anksčiau, 
ir ypač po Lisabonos sutarties pa-
tvirtinimo, struktūriniu požiūriu yra 
iš esmės kaip Tarybų Sąjunga. Tar-
kime, Sąjungos Konstitucija yra 
aukščiau. Kitaip tariant, Lietuvos 
Konstitucija nėra aukščiausia, dėl to 
Lietuva net juridiškai neturi realaus 
suvereniteto. O apie kitus dalykus 
aš išvis neturiu ką pasakyti. Kaip 
galima kalbėti apie tai, kad dabar yra 
geras gyvenimas, jeigu per pasta-
ruosius 20 metų Lietuva neteko 
tūkstančių žmonių, iš kadaise kles-
tėjusio žemės ūkio ir pramonės 
krašto mes virtome mirštančių vai-
duoklių miestu, alkoholikų, klajoklių 
kraštu. Pasakys: va, bet mes gavo-
me judėjimo laisvę. Bet kokia čia 
judėjimo laisvė? Iš tikrųjų žmonės 
negalėjo pragyventi Lietuvoje, buvo 
atsikratyta kritine mase žmonių iš-
vežiojant juos kaip pigią darbo jėgą 
į Vakarus. Tai visa ta emigracija, vi-
sas tas Lietuvos nepriklausomybės 
pardavimas Briuseliui yra tariamai 
labai gerai. Tai siūlau pradėti nuo to, 
kad mes negalime kalbėti apie ti-
krus Lietuvos nacionalinius intere-

sus, nepripažindami to, kad mes ne-
same nepriklausoma šalis.

Sakyčiau, kad dabar kalbama ne 
apie tai, kas Lietuvai gerai, o kas yra 
gerai tiems, kurie Lietuvą valdo, ir 
tiems, kas juos laiko už pavadėlio. 
Kas Lietuva realiai yra Vakarams? 
Lietuva Vakarams - tai savotiška bu-
ferinė zona. Mes esame naudingi Va-
karams tam, kad jeigu kils karas su 
rusais, jei rusai puls, tai gaus Lietu-
va, gaus Ukraina, gaus Lenkija, bet 
Berlyne nieko nebus, Londone nie-
ko nebus, o jeigu jie susikirs, tai iš 
mūsų miestų nieko neliks, iš Lietu-
vos nieko neliks, ir mūsų žmonės 
bus pasiunčiami kaip patrankų mėsa.

G.JAKAVONIS: Ar siūlai 
mūsų valstybei keisti poziciją 
ir pereiti į kitą pusę?

K.VOIŠKA: Na, mano nuomo-
ne, turėtų būti siekiama sukurti 
nacionaline idėja besivadovaujančią 

politinę jėgą, kuri pasisakytų už ne-
priklausomą Lietuvą, už normalius 
santykius su Rusija, prieš Europos 
Sąjungą ir NATO diktatą. O kaip 
tai praktiškai realizuoti? Reikia 
šviesti žmones ir rinkti tą kritinę 
masę, o tai didžiulis darbas.

A.BUTKEVIČIUS: Man, tiesą 
sakant, ar rusiškas oligarchas, val-
dantis Lietuvos ekonominę infras-
truktūrą, ar vakarietiškas oligar-
chas - nei vienas, nei kitas nekelia 
didesnio susižavėjimo. Žinoma, aš 
norėčiau, kad mes perimtume vis-
ką atgal patys. Bet ką tik pas mus 
vykęs referendumas parodė, kad 
esame ištikti kolapso ir reikės dau-
gybės metų tam, kad atsirastų kri-
tinė masė, kuri galėtų paimti vals-
tybę į savo kontrolę ir į savo ran-
kas. Dabar mes to neturime.

Taigi kokia turėtų būti Lietuvos 
pozicija? Na, aš ieškau galimybės di-
dinti regioninio saugumo mechaniz-
mus, nes nesitikiu, kad krizės atve-
ju NATO reaguos adekvačiai. Šie 
reikalingi saugumo mechanizmai 
man kaip tik matomi su lenkais ir 
kartu su ta pačia Ukraina. Aš manau, 
kad šiame regione atsiradusi jėga 
kritiniu momentu gali būti ganėtinai 
veiksni tam, kad galėtume palaikyti 
stabilią padėtį. Lietuva visada dar 
šiaip taip galėjo išsilaikyti ir gyventi, 
jeigu saugumo situacija būdavo pa-
lanki, ir mes keliaudavome į dugną 
ekonomiškai, visais kitais požymiais, 
jeigu didžiųjų valstybių tarpusavio 
priešprieša būdavo realizuojama mū-
sų teritorijoje. Štai šiuo požiūriu tas 
dvipolio pasaulio atsiradimas, kai lū-
žio linija eina mūsų teritorija, nėra 
nei naudingas, nei didinantis saugu-
mą. Jeigu tu sėdi kur nors patogioje 
vietoje, iš kur gali teoretizuoti apie 
dvipolį pasaulį, kur abstrakčioje vie-
toje vyksta konfliktai ir jie tavęs ne-
liečia - viskas gerai, dvipolis pasaulis 
yra gražus. Bet kai tu sėdi padėjęs 
savo užpakalį ant įkaitintos keptu-
vės, per kurią barabanina tai rusai, 
tai amerikiečiai - tokia dvipolio pa-
saulio nauda yra labai labai abejotina 
mums, gyvenantiems čia, Lietuvoje.

Parengė Milda JUODAKIENĖ 

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Ukrainoje 
vyksta tai, ko 
nei Rusija, nei 
pati Ukraina, 
nei Vakarų 
valstybės 
neprognozavo

 Egidijus VAREIKIS
Seimo narys

 � Tas dvipolio 
pasaulio 
atsiradimas, 
kai lūžio linija 
eina mūsų 
teritorija, nėra 
nei naudingas, 
nei didinantis 
saugumą

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 
pirmasis Lietuvos krašto apsaugos ministras

 � Dabar kalbama 
ne apie tai, kas 
Lietuvai gerai, 
o kas yra gerai 
tiems, kurie 
Lietuvą valdo

Kristoferis VOIŠKA
Vilniaus universiteto studentas

 � Krymo 
prijungimas prie 
Rusijos nebuvo 
netikėtas, Rusija 
laukė tinkamo 
momento

Ignas STANKOVIČIUS
Saugumo politikos ekspertas

Kuo baigsis Rusijos-Ukrainos-Vakarų karas?

Kasdien visuomenę 
pasiekiančiuose 
pranešimuose iš 
Ukrainos rytinės dalies 
skaičiuojamos naujos 
aukos. Ir ne tik apkasuose 
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žūva. Kada nustos lietis 
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Eltos nuotr.
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„Sukasi Plungėje, Lietuvoje ir 
po šalis plačiausias. Šoka, groja, 
dainuoja „Suvartukas“.
Apie Lietuvą, apie Plungę, apie 
Tėvynės žmones“, -1997 m. rašė 
Plungės laikraštis „Žemaitis“.

Tai įdomus ir neblėstantis meno pro-
jektas, kaip šiandien sakytume ir apie 
„Suvartuką“, ir apie jį kūrusią ilgametę 
vadovę Danutę Radvilavičienę, ir apie 
jos įpėdinę Iloną Baltikauskaitę, voka-
linės grupės vadovus, liaudies instru-
mentų orkestrą, kurie garsina Lietuvą 
ir Plungę jau 65 metus.

Legendinio „Suvartuko“ pradžia - 
1947 m., kai bandyta suburti tautinių 
šokių ratelį. Šio kolektyvo pakilimas 
prasidėjo 1957 m., kai jam ėmė vado-
vauti Danutė Radvilavičienė. Sunkūs 
buvo pokario metai, bet kolektyvo jau-
nystė nugalėjo: šokėjos pačios siuvosi 
drabužius, pynėsi karūnas.

Vartai į pasaulį atsivėrė 1959 m., kai 
„Suvartukas“ respublikinėje kaimo me-
no saviveiklos apžiūroje tapo laureatu. 
Simboliška, kad baigiamajame koncerte 
Filharmonijos salėje jie šoko J.Lingio 
sukurtą šokį „Suvartukas“, o 1967 m. 
šis vardas buvo suteiktas jų kolektyvui.

Prasidėjo didžiosios „Suvartuko“ ke-
lionės po pasaulį: 1963 m.- Estijos šokių 
šventė, 1967 m.- Čekoslovakijos jauni-
mo festivalis, 1975 m. - koncertai Len-
kijoje, Vokietijoje.

„Suvartuko“ laimėjimai - tai ir ga-
bios kūrybingos vadovės Danutės Ra-
dvilavičienės nuopelnas. Jaunutė moky-
toja vadovavo ir chorui, ir tautinių šokių 
rateliui, dramos būreliui, o nuo 1957 m. 
visą širdį atidavė „Suvartukui“. Šio ko-
lektyvo dėka visa Plungė vos ne gimi-
nėmis tapo. „Reto plungiškio šeimoje 
nėra jos nario, giminaičio arba bent 
draugo, kuris būtų nešokęs, negrojęs ar 
nedainavęs „Suvartuke“, o D.Radvila-
vičienės nevadinęs mokytoja“, - rašo 
žurnalistė Donata Bartkutė.

Ilgas ir sudėtingas kelias, kurį nuėjo 
kolektyvas, vadovaujamas atkaklios, 
darbščios ir kūrybingos autorės, kol ta-
po vienu geriausių kolektyvų Lietuvoje. 
Didžiausi laimėjimai:

1960, 1965 m. - 1 vieta respubli-
kinių dainų švenčių konkursuose.

1967 m. kolektyvui suteikiamas 
Liaudies kolektyvo vardas.

1981-1984 - 1 vietos liaudies ko-
lektyvų konkursuose.

1982, 1984 - prizai už geriausią 
koncerto režisūrą.

1987 m. „Suvartukui“ suteikia-
mas Nusipelniusio kolektyvo vardas.

D.Radvilavičienė įtemptai dirbo kur-
dama šokius. Kartu su Pranu Škimeliu 
sukuria skambų šokį „Kauškutis“, res-
publikiniame konkurse jis pelnė premi-
ją. Kuriami šokiai, žaidimai: „Op op“, 
„Riestainiukas“, „Penketukų ratelis“, 
„Išėjo tėvelis į mišką“, „Ančiukai“, vy-
resniesiems - „Jaunuolių polka“ „Svir-
telė“, pastaroji taip pat pelnė choreogra-
fijos premiją.

„Suvartuko“ vadovų sukurti šokiai 
paplito Lietuvoje - tai „Trepsis“, „Seno-
vinis spacierius“, „Jaunimėlin“ .

„Suvartuko“ šlovę nuo 1979 m. ypač 
sustiprino P.Škimelio vadovaujami mu-
zikantai. Vėliau kaimo kapelai vadovavo 
kultūros žymūnas Povilas Budginas, 
grojo Plungės muzikos mokyklos mo-
kytojai. Suburtas liaudies instrumentų 
(birbynių, kanklių) orkestras ne tik 
akompanuoja šokėjams, bet ir paįvairina 
„Suvartuko“ repertuarą.

Susibūrė vokalinė grupė, jai vadova-
vo A.Banionis (1981 m. respublikiniame 
konkurse pripažinta geriausia), vėliau - 
Stasė Budginienė, Rūta Černeckienė.

„Suvartukas“ išvažinėjo visą pasau-
lį, pasakodamas apie Lietuvą, apie Že-
maitiją: buvo Gruzijoje, Latvijoje, Ru-
sijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, Portuga-
lijoje, Kuboje, Alžyre ir t.t. Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, „Suvartu-
kas“ viešėjo Norvegijoje, dalyvavo Aus-
tralijos lietuvių dainų šventėje. Padėka 
už milžinišką darbą vadovei, visam an-
sambliui būdavo audringi plojimai pasi-
baigus koncertui, - jie tada juto, kad 
žiūrovai myli „Suvartuką“.

Didžiausias būrys „Suvartuko“ an-
samblyje - šokėjai. Didelis ansamblio 
vadovės ir vyriausiosios baletmeisterės 
D.Radvilavičienės nuopelnas, kad net 
dvidešimt buvusių šokėjų pasirinko cho-
reografijos specialybę: tai Skaistė Idze-
levičienė (dabartinė „Žuvėdros“ vado-
vė), Henrikas Uznys, Genovaitė Simai-
tytė-Zmailienė, Paulius Gruzdys, Daiva 
Gailienė, Aušra Kurmytė. Ir šiandien 
jos darbą „Suvartuke“ tęsianti Ilona Bal-
tikauskaitė. Ji - ir Lietuvos dainų šven-
čių šokių dienos baletmeisterė, eksper-
tė-konsultantė Telšių apskričiai, šokių 
autorė, pirmos kvalifikacinės klasės kul-
tūros ir meno darbuotoja.

Plungėje tapo gražia tradicija kas 
penkeri metai rengti „Suvartuko“ jubi-
liejinius koncertus, juose sukasi pusė 
visų kartų plungiškių. Šiais metais mi-
nimas 65-metis. Kolektyvui jau daugiau 
kaip 20 metų vadovauja Ilona Baltikaus-
kaitė. Jai vadovaujant ansamblis parve-
žė į Plungę aukščiausią mėgėjų meno 
įvertinimą - „Aukso paukštę 2010“ ir 
nominaciją „2010 metų geriausia liau-
dies šokių grupė ir vadovas“. Šiais me-
tais ji nominuota Plungės garbės ženklu.

„Suvartuke“ sukasi ir vaikai - tai 
„Mažasis Suvartukas“, jau atšventęs sa-
vo gyvavimo dešimtmetį, tęsia liaudiškų 
šokių tradicijas, dalyvauja dainų šven-
tėse, užsienio folkloro festivaliuose. 
Lankėsi Jungtinėje Karalystėje, Graiki-
joje, Italijoje, kaimyninėse šalyse ir kt.

„Suvartukas“ sukasi toliau. Plun-
giškiai linki: sukis, „Suvartuk“, tu rei-
kalingas, mylimas ir esi patikimose 
rankose.

Daiva GRAMALIENĖ, 
Danutė ARDAVIČIENĖ

 Jaunieji suvartukiečiai

 Vokalinė grupė

 „Suvartuko“ instrumentinio ansamblio sielos - P.Budginas ir P.Škimelis

 Ilgametė „Suvartuko“ vadovė - 
mokytoja Danutė Radvilavičienė


