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Irena BABKAUSKIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Į filmo „Uosis, Tigras ir Lieps-
na“ premjerą, neseniai vykusią 
Lietuvos kariuomenės Vilniaus 
įgulos karininkų ramovėje, atėję 
filmo herojai 95 metų Vytautas Bal-
sys-Uosis ir 93 metų Juozas Jaka-
vonis-Tigras negalėjo nežavėti. Jo-
kių skambių frazių apie meilę Tė-
vynei, auką ir pan. Jie tiesiog pa-
sakoja apie savo ir bendražygių 
kovą bei gyvenimą po jos. Tremtį, 
panieką ir persekiojimus ištvėrę 
filmo herojai šiandien nieko netei-
sia, nekeikia, nejuodina. Trečioji 
filmo herojė 93 metų Julija Žibutie-
nė-Liepsna, gyvenanti netoli Kra-
žių Kelmės rajone, filmo pristaty-
me nedalyvavo.

Uosis. Sprendimą 
lėmė tėvo žodžiai

1944 metais sovietams Lietu-
voje pradėjus antrąją okupaciją ir 
paskelbus prievartinę jaunų vyrų 
mobilizaciją, jaunimas atsidūrė 
kryžkelėje: stoti į sovietų armiją 
ar pradėti partizaninį karą. Balsių 
šeimoje buvo 4 sūnūs. „Šaukimus 
gavome dviese: aš, vyriausias sū-

nus, ir brolis Zigmas. Tėvelis iš-
kart pasakė: geriau žūkite kovoda-
mi savo žemėje, negu gindami 
okupantų interesus, - apie apsis-
prendimą lėmusius tėvo žodžius 
pasakojo V.Balsys-Uosis. - Sody-
boje, kurioje gyvenome, tėvelis 
padėjo iškasti bunkerį. Susibūru-
siam vietinių kaimų jaunimui va-
dovavo Lietuvos puskarininkis Jo-
nas Misevičius. Bunkerius kasėme 
Kazlų Rūdos masyve“.

Tauro apygardoje partizanavęs 
J.Balsys-Uosis prisiminė skaudžią 
partizanų būrio išdavystę 1945-ųjų 
naktį iš birželio 12-osios į 13-ąją. 
„Keturiolika vyrų iš mūsų stovyk-
los atėjome į mano tėviškę Kluoniš-
kių kaime norėdami perdienavoti, 
nes buvo numatyta naktį persi-
kraustyti į kitą bunkerį, - pasakojo 
Uosis. - Garnizono kariai ir enka-
vėdistai apsupo mūsų sodybą ir iš 
padegamųjų kulkų uždegė trobe-
sius. Kautynių metu žuvo 5 vyrai, 
tarp jų ir mano brolis Viktoras, ku-
riam tebuvo vos 17 metų. Man pa-
vyko pabėgti, tėvai taip pat pabėgo, 
bet tėvų namai buvo sudeginti.“

Ramiai gyventi negalėjo ir Uo-
sio brolis Kazimieras. Nors ir pa-
sikeitęs tėvo vardą, studentauti 

Kaune jis nebegalėjo - patraukė į 
Jurbarką, kur mokytojavo amatų 
mokykloje. „Vieną naktį stribai su-
ėmė jį ir kankino - dėjo lanką ant 
galvos ir veržė. Paskui su sutraiš-
kyta kaukole paleido. Brolis dar 
sugebėjo paršliaužti, papasakojo 
draugui, ką su juo padarė. Ir numi-
rė“, - apie dar vieno brolio netektį 
pasakojo Uosis.

Sovietams į rankas po trejų me-

tų partizanavimo pakliuvo ir pats 
Uosis, kurį išdavė vieno su juo par-
tizanavusio vyro brolis. Po tardymų 
ir kankinimų gavo 10 metų ypatingo 
režimo ir dar 10 metų tremties. Į 
Lietuvą grįžo 1966 metais.

Tigras. Devyniolikmečio 
priesaiką priėmė kunigas

Juozas Jakavonis-Tigras buvo 
partizanų vadų Adolfo Ramanaus-

ko-Vanago ir Juozo Vitkaus-Kazi-
mieraičio ryšininkas, jo tėvų so-
dyboje Kasčiūnų kaime, Varėnos 
rajone, buvo vadų bunkeris, o ap-
linkiniuose miškuose įrengtos ir 
kitos partizanų slėptuvės. Jakavo-
nių sodybos bunkeryje-vadavietė-
je buvo leidžiamas pogrindinis 
partizanų laikraštis „Laisvės var-
pas“. J.Jakavonis, paklaustas, kas 
paskatino tapti partizanu, pasako-
jo: „1944 metais mūsų krašte mo-
kytojavo generolas Teodoras Dau-
kantas, vėliau subūręs jaunimą. O 
per mišias kunigas kalbėjo: „Mie-
li dzūkai, statykite kryžius, nes 
tik kryžiai bylos apie pabaigą, kai 
užeis raudonasis teroras, bus iš-
draskyti namai“. Jis mus, sutiku-
sius prisijungti prie rezistencinio 
sąjūdžio, prisaikdino. Tokių pri-
siekusių iš mūsų kaimo buvo 9. 
Tą priesaiką mes davėme maž-
daug birželį, o jau liepos 14-ąją 
užėjo rusai. Iškart, po kelių dienų, 
gavau šaukimą stoti sovietų ka-
riuomenėn. Tėvas sakė: neik, kaip 
eisi, juk prisiekei Lietuvai. Man 
buvo 19 metų.“

Enkavėdistų ir vietinių stribų 
sučiuptas J.Jakavonis perėjo Mer-
kinės, Varėnos, Vilniaus KGB rū-
sių pragaro ratus, bet draugų, 
partizanų vadų neišdavė. Nuo 
1946 m. iki 1959 m. Tigras pra-
leido sovietų lageriuose. Grįžęs į 
Lietuvą, kaip ir dauguma kitų par-
tizanų, atsidūrė dar vienoje trem-
tyje: ilgai negalėjo prisiregistruo-
ti, gauti darbo.

Partizanai. Pasirinkimo kaina

 �Vytautas Balsys-Uosis ir Juozas Jakavonis-Tigras filmo pristatyme
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- Kas partizanų pasakojimuose 
jums asmeniškai sukėlė daugiausia 
emocijų? - „Respublika“ paklausė 
dokumentinio filmo „Uosis, Tigras ir 
Liepsna“ autorės Editos MILDAŽYTĖS.

- Viskas labai jautru. Bet pagrindi-
nis dalykas - tai buvo doros principais 
konstruotas karas. Žmonės žinojo, už 
ką jie kovoja. Už savo šalį, už tai, kas 
atimta, bet yra visų širdyse. Prisipa-
žinsiu, aš pati atradau naujas sąvokas, 
kad faktinis to meto Lietuvos vadovas 
buvo Antanas Sniečkus, bet teisėtas 
vadovas buvo partizanų vadas ge-
nerolas Jonas Žemaitis-Vytautas. Ir 
žmonės, turėdami tokias moralines 
nuostatas, gyveno paraleliniame pa-
saulyje. Daug žmonių daugybę metų 
gyveno tame paraleliniame pasauly-
je, kuris jiems buvo tikrasis.

Filmo herojus Uosis palieka su-
krečiantį įspūdį - tokio tvirtumo (vi-
somis prasmėmis) žmogų sunku su-
rasti. Dvasios stiprybe žavi ir Tigras, 
93 metų Julija-Liepsna. Jie nuo pat 
jaunystės iki gilios senatvės turbūt 
nė dienos sau nemelavo.

Kurdama filmą, iš pradžių galvo-
jau, kad gal reikėtų kviestis ekspertų, 
tyrėjų, kurie apibendrintų pokario 
kovų laikotarpį. Paskui supratau - ne-
reikia jokių tyrėjų komentarų. Kur kas 
paveikiau yra patys per visa tai perė-
ję žmonės, ką jie sako, ką jie daro. Tai 

labai tikra. Norėjau išsigryninti, kad 
liktų tik pasakojimo paprastumas, 
tai yra apie save ir savo gyvenimą 
pasakotų patys partizanai.

- Ar jų pasakojimuose atsisklei-
dė tai, kad apsisprendimas išeiti į 
mišką ir kovoti su žymiai gauses-
nėmis sovietų pajėgomis buvo 
tolygus apsisprendimui mirti, kai 
artimieji anksčiau ar vėliau pama-
tys tave ant miestelio grindinio?

- Jie visi tą žinojo. Kad eina mir-
ti. Ir neturėjo jokių iliuzijų. Sakome, 
didvyrių nėra. Jie yra. Jie atsitiktinai 
liko gyvi, nes visi kiti - palaidoti (po-
kario kovose žuvo apie 20 tūkst. par-
tizanų - red. past.). Ir jau nebekalbės. 
Todėl turime išklausyti likusių gyvųjų 
liudijimus.

- Kas jus pastūmėjo imtis poka-
rio kovų temos?

- Galbūt toks impulsas buvo par-
tizano dukra Rūta Balsytė. Kai ji atsi-
tiktinai papasakojo, kad jos tėtis yra 
partizanas, pagalvojau, kodėl nieka-
da negirdėjau apie partizaną V.Balsį-
Uosį, kodėl mes apskritai tiek mažai 
žinome apie juos. Nors mano pačios 
senelis yra Lietuvos policininkas, ir 
ta Lietuvos karininkijos tema visada 
buvo arti. Galų gale, kai maža buvau 
ir augau Marijampolėje, atsimenu, 
kaip kalbėdavo, kad kažkas nupirko 

sodybą ir rado bunkerius joje. Visa tai 
dar yra ir mano gyvenimo uodega, 
vaikystės uodega - aš dar atsimenu 
aidus viso to, kas vyko.

- Ar su partizanais kalbėjote 
apie tai, kad ir šiandien įvairiai ver-
tinamos pokario kovos, kad buvo 
ir kita pusė?

- Yra ta kitoji pusė. Suprantu - vy-
ko karas. Tai nebuvo pasivaikščioji-
mas parke. Ir žmonėms, kurie norė-
jo paprasčiausiai gyventi ir auginti 
savo vaikus, buvo visiškai nesvarbu, 
kokioje Lietuvoje - laisvoje ar nelais-
voje - būti. Jie neturėjo jokių idealų, 
tiesiog norėjo paėsti. Ir norėjo, kad 
jiems nemaišytų ėsti. O partizanai 
trukdė. Tuos žmones galima supras-

ti. Mano senelis Kazimieras Mildažis, 
dirbdamas girininku ir eiguliu, 30 
metų išvaikščiojo tame miške, kur 
vyko pats žinomiausias partizanų 
mūšis - Kalniškės mūšis. Iki pat par-
tizaninio karo pabaigos Suvalkijos 
partizanai laikėsi tuose miškuose. 
Mano senelis sakydavo: iš vakaro - 
stribai, iš ryto - žalieji. Arba iš ryto -  
stribai, vakare - broliukai. Jis buvo 
išmintingas žmogus ir sugebėjo 
visą šį laiką išvaikščioti tame miške, 
nes turėjo idealų. Ir aš užaugau na-
muose, kur visada buvo tų idealų. O 
buvo žmonių, kuriems tiesiog reikė-
jo išgyventi. Galų gale, manau, kad 
visko buvo ir su tais partizanais, juk 
niekas neklonavo jų pagal dievišku-
mą, nerinko pagal dieviškąjį laipsnį. 
Aš sutikau padorius žmones, bet gal 
buvo ir nepadorių. Visko galėjo bū-
ti. Čia kaip kariuomenėje, dar nieko 
nereiškia, kad kareivį drausmina 
statutas, kai kas jo ima ir nesilaiko. 
Galų gale, kiek jų buvo perrengtų ir 
veikusių partizanų vardu. Matėme 
šį sovietų metodą dabar Ukrainoje.

- Kalbinote daugiau partizanų, 
bet filmui pasilikote tris. Kodėl?

- Dar prieš filmavimą pasikalbėjau 
su daugeliu. Ir pasidarė aišku, kad nėra 
skirtumo, kiek jų apklausi - beveik visi 
pagal tam tikrus aspektus papasakos 
tą pačią istoriją. Žinoma, kiekvienas 
skirtingą, nes skausmas kiekvienam 
yra skirtingas ir kova buvo skirtinga. 

Bet kai kas buvo ir yra visiškai tipiš-
ka, kuo rėmiausi šiame filme. Visose 
istorijose yra tai, kad tėvai pasiuntė 
savo vaikus į mišką. Šeima. Visose 
trijose istorijose yra tas pats: man 
tėvelis pasakė, tėvelis kasė bunkerį, 
mane palaimino. Toliau - krikščionybė, 
katalikybė: kunigas mus palaimino, 
mes prisiekėme, bažnyčia mus lydė-
jo. Kitaip sakant - Dievas su mumis. Ta 
kova buvo absoliučiai teisi. Ir trečias 
dalykas - jų moralinės nuostatos. Visi 
šie žmonės, išskyrus V.Balsį, kuris gy-
vena kooperatiniame bute, šiandien 
gyvena toje pačioje tėviškėje, iš kurios 
buvo ištremti ir į kurią sugrįžo. Nieko 
kito jie neieškojo. Nei užsienių, nei 
kažkokių turtų ar dar kažko.

- Grįžo, bet iš pradžių nebuvo 
itin svetingai sutikti - sunku buvo 
prisiregistruoti, rasti darbą.

- Aš nekalbėsiu, kaip neteisingai 
mes ir dabar elgiamės su tais žmo-
nėmis. Apie tai galima būtų atskirą 
temą išplėtoti. Nenorėčiau plėstis, 
bet prasitarsiu, ką galvoju. Mano 
mama dirba buvusioje spec.ligoni-
nėje, kur ir šiandien turbūt gydosi ta 
nomenklatūra, kuri juos persekiojo, 
o laisvės kovotojais, kai jiems rei-
kia kvėpavimo aparato, pavyzdžiui, 
praradus sveikatą sovietų šachtose, 
pasirūpina tik „Bėdų turgaus“ fondas. 
Štai ir atsakymas. Turime pergalvoti 
savo gyvenseną ir tai, apie ką mes 
čia kalbame.

INtERvIU

 � Tai buvo doros principais konstruotas karas

Minint Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, per 
nacionalinę televiziją bus parodytas Editos Mildažytės dokumentinis 
filmas „Uosis, Tigras ir Liepsna“, kuriame įamžinti partizanų liudijimai 
apie pasipriešinimo sovietų okupacijai kovas ir tų kovų nulemtą 
gyvenimą. Ekrane skambantys partizanų pasakojimai - lyg priesaika 
ar priminimas, kad net kritiškiausiomis akimirkomis išlieka laisvė 
pasirinkti: susitaikyti ar kovoti, pasiaukoti ar paaukoti kitą.

 �Edita Mildažytė su partizano 
dukra Rūta Balsyte



Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo pirmasis atkurtos Lietu-
vos generalinis prokuroras Artūras 
PAULAUSKAS, Lietuvos žmogaus 
teisių asociacijos pirmininkas Vy-
tautas BUDNIKAS, teisininkas, 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komi-
teto narys Rimas ANDRIKIS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi-
nas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Vasario pa-
baiga buvo rezonansinė: suim-
tas būrys teisėjų, advokatų, 
verslininkų. Įvykis tikrai ne 
eilinis. Pirmiausia norėčiau 
kreiptis į buvusį generalinį 
prokurorą Artūrą Paulauską. 
Kas, jūsų akimis, įvyko, ir ką 
galima spręsti iš viešai pateik-
tos informacijos, nes komen-
tarų būta įvairių?

A.PAULAUSKAS: Būtų ga-
lima atsakyti vienu sakiniu, kad 
tie, kurie komentuoja, tikriausiai 
nieko patys nežino ir nedaug ką 
gali pasakyti. Galima pasvarstyti 
ir nesigilinant pakomentuoti jau 
išsakytus komentarus. Bandoma 
pateikti, kad įvyko kažkas neįti-
kėtino, kad taip niekuomet nebu-
vo. Aš noriu pasakyti, kad teisėjų, 
prokurorų, advokatų baudžiamųjų 
bylų mes turime beveik kiekvie-
nais metais. Traukiame į baudžia-
mąją atsakomybę ir po vieną, ir po 
du. Taigi tų faktų yra buvę. Šioje 
informacijoje nustebino tai, kad 
vienu metu sulaikyta tiek daug 
teisėjų. Taip, atvejis, kada sulai-
komi net 8 teisėjai iš aukštų teis-
mų - apygardos, apeliacinio, Aukš-
čiausiojo Teismo, - ne eilinis. Tai 
yra naujiena. Tačiau iškilo vienas 
klausimas - kas tai yra? Ar at-
skleista kokia nors teisėjų korup-
cijos sistema? Pradėta kalbėti 
apie kažkokius „žaliuosius kori-
dorius“, buvo visokių pasisakymų, 
kalbų. Tačiau iš visos pateikiamos 
informacijos aiškėja, kad tai nėra 
sistema, o pavieniai atvejai. Yra 
konkrečios bylos, kurios tarpusa-
vyje nesisieja. Klaipėdoje - vienas 
atvejis, Vilniuje - kitas. Vis dėlto 
aiškėja, kad daugiausia tai yra su-
siję su Vijūnėlės dvaru. Matyti, 
kad teisėjai daugiausia nemalonu-
mų sulaukė per šią bylą. Ką tai 
rodo? Rodo, kad šioje byloje buvo 
bandoma daryti kažkokį poveikį. 
Kiek tai yra baudžiamieji veiks-
mai, kiek jie bus kvalifikuoti pagal 
tam tik rus straipsnius, mes to ne-
žinome, nes jokios informacijos 
šiandien neturime. Tačiau galime 
pakalbėti apie nekaltumo pre-
zumpciją. Tą klausimą kelia daug 
kas. Aukščiausiasis Teismas taip 
pat sureagavo, kad negalima kal-
tinti iš anksto, kad tik teismas ga-
li pasakyti, ar jie kalti, ar ne. Mes 
matome, kiek politikų, kiek kitų 
profesijų žmonių STT išveda su 
antrankiais, tačiau tais atvejais 

Aukščiausiasis Teismas į tai ne-
reaguodavo. Bet juk Aukščiausia-
sis Teismas visais atvejais turėtų 
pasisakyti vienodai ir teisėjai ne-
turi turėti privilegijų. Teisėjai be-
likę vieninteliai pareigūnai, kurie 
šiandien dirba neturėdami teistu-
mo, visi kiti - ir merai, ir ministrai 
gali dirbti ir turėdami teistumą. 
Tačiau mes privalome kalbėti, kad 
teisėjai neturi turėti jokių privile-
gijų. Visi žmonės turi būti verti-
nami per nekaltumo prezumpciją 
ir visais atvejais reikia šito reika-
lauti. Kas yra nekaltumo pre-
zumpcija? Kad kiekvienas žmogus 
yra nekaltas, kol to neįrodo teis-
mas. Nesvarbu, kad žmogus yra 
rodomas visokiomis aplinkybė-
mis. Jis yra nekaltas, kol neįrody-
ta jo kaltė.

Norėtųsi, kad teismų vadovai 
daugiau kalbėtų, pasisakytų aps-
kritai apie teismų atvirumą, apie 
didesnį teismų prieinamumą vi-
suomenei. Juk buvo bandoma ir 
tarėjų institutą sugrąžinti į teis-
mus, įvesti prisiekusiųjų institutą. 
Pradžioje teismai labai priešinosi 
šiems dalykams, dabar, kiek žinau, 
nuomonė yra pasikeitusi, teismai 
tam lyg ir pritartų. Man norėtųsi, 
kad visuomenė, užuot kaltinusi, 
galėtų dalyvauti įgyvendinant tei-
singumą. Tai nėra nieko išskirti-
nio, visose civilizuotose šalyse yra 
tokie institutai. Jie veikia, manau, 

kad mes taip pat galėtume būti ne 
išimtis. Mano supratimu, iš šių 
įvykių kažkokias išvadas reikės 
daryti, kažkaip reaguoti. Bet, kaip 
ir visuomet, geriau šiek tiek pa-
laukti, paanalizuoti ir susigaudyti, 
kas vyksta iš tiesų.

G.JAKAVONIS: Kaip tokia 
situacija vertintina iš žmo-
gaus teisių pozicijos?

V.BUDNIKAS: Manau, vis-
kas per daug sudėtingai pateikia-
ma. Žmonės vis dėlto yra protingi, 
jie suvokia, kas vyksta. Mes no-
rime, kad viskas būtų sudėtinga, 
tačiau į šį dalyką reikia pažiūrėti 
paprasčiau. Advokatai, teisėjai su-
rakinti antrankiais. Dar gal reikė-
jo juos grandinėmis sukaustyti? 
Sakykite, kam viso to reikia? Ana-
logiška situacija buvo, kai 260 po-
licininkų ėmė vieną mergaitę. At-
sakykite man, kam tos jėgos tada 
reikėjo? Trys „Aro“ vyrai būtų pa-
ėmę mergaitę, ir viskas. Vadinasi, 
tikslas yra ne kažką padaryti, o 

pademonstruoti. Žmonės tą su-
pranta. Čia yra noras pademons-
truoti valdžią ir jėgą. Visas šis 
veiksmas yra teisinis nihilizmas. 
Žiniasklaida kolonomis seka, fo-
tografuoja teisėjus, visi kalba, 
smerkia juos ir t.t. Dar pasako, 
kad pas kažką rado 300 tūkst. eu-
rų. O pas ką rado? Kodėl rado? 
Kuriama intriga. Juk taip neturėtų 
būti daroma, jeigu iš tikrųjų kalba 
eitų apie teisingumą. Jeigu kalba-
me ne apie teisingumą, o apie tei-
sėtvarkos šou, tuomet viskas yra 
gerai. Įspūdis sudarytas. Tačiau 
kokius mes keliame tikslus? Šiuo 
atveju tikslas - pademonstruoti 
jėgą. Gal klystu, tačiau, manau, 
kad jėgos demonst ravimas yra ne 
dėl teisingumo. Žmonės supranta, 
kad tai yra manipuliavimas jų nuo-
mone, manipuliavimas nuotaiko-

mis. Apie teisingumą kol kas sun-
ku kalbėti. Kartais iškyla klausi-
mas, o kuo yra ypatingas Vijūnė-
lės dvaras? Aš nepažįstu Druski-
ninkų mero, gal netgi sutikčiau, 
kad tas dvaras būtų nugriautas. 
Bet kiek senamiestyje kultūros 
paveldo sunaikinta ir toliau naiki-
nama? Būkime nuosek lūs. Jei jau 
taip labai svarbu, kad nebūtų to, 
kas yra Druskininkuose, mes žiū-
rėkime visur. Bet išimamas iš 
konteksto vienas dalykas ir jis yra 
eskaluojamas. Žmonės labai aiš-
kiai supranta ir mato. Mato, kad 
čia yra visai ne teisingumo reika-
las. Teisingumo prasme, reikia lai-
kytis nuoseklumo. Šiuo atžvilgiu 
ir šiuo atveju taip nėra padaryta. 
Lietuvoje iš pradžių ryškiai viskas 
demonst ruojama, žiniasklaida 
aprašo ir paskui tyla. Tuomet iš-
kyla klausimas, ar tai buvo teisin-
gumo reikalas, ar neteisingumo. 
Žmonės mato, kad tai tik šachma-
tų figūrų perstumdymas. Paauko-
jamos tam tikros figūros dėl galios 

centro pakeitimo ir pan. Kam rei-
kia visuomenę bauginti tokiais 
veiksmais? Gal tie, kas tai daro, 
tarsi kažko bijo ir gindamiesi kaž-
ką demonstruoja.

Teisingai paminėta, kad visuo-
menė jau komentuoja ir teisia. 
Tačiau ką visuomenei daugiau da-
ryti, jeigu ji pastatoma prieš fak-
tą, bet pati negali dalyvauti tei-
singumo vykdyme. Kiek dešimt-
mečių kalbama apie tarėjų insti-
tutą, kuris yra Lenkijoje, Vokie-
tijoje, daugelyje Europos valsty-
bių. O Lietuvoje vis randama ko-
kių nors priežasčių - tai pinigų 
trūksta, tai Konstitucijos pataisą 
reikia daryti, tai proceso kodeksą 
reikia pakeisti. Teisingumas yra 
didžiausia vertybė, valstybės pa-
matas, be kurio valstybė suyra. 
Bet čia yra kitas tikslas - nenori-
ma visuomenės įsileisti į valsty-
bės valdymą. Norima ją valdyti 
taip, kaip buvo valdoma iki šiolei. 
Tačiau taip yra ne tik teismų sis-
temoje. Taip yra visur. Net ir sa-
vivaldoje yra tas pats. Pažiūrėki-
te, kaip yra pakreipti rinkimų 
įstatymai. Visuomenė niekur ne-
prileidžiama, visur jai yra uždaro-
mi vartai, iš visų pusių apriboja-
ma. Noriu pasakyti, kad jei visuo-
menė būtų įleista į valdymą, gal 
nereikėtų ir tokių šou. Bet gal ta-
da būtų blogai, jei nebūtų šou. 
Žvelgdamas iš paprastų žmonių 
pozicijų, vertinu tai kaip spektak-
lį. Taip, jeigu teisėjai korumpuoti, 
juos reikia suimti, juos reikia 
bausti. Tačiau ar tai reikia daryti 
tokiu būdu, su tokia reklama? La-
bai abejoju.

G.JAKAVONIS: Mes turi-
me Seimo narį, dirbusį Aukš-
čiausiojo Teismo teisėju. Įdo-
mu, ką jis galvoja klausyda-
mas pokalbio dalyvių sampro-
tavimų? Ar atsiradus teismo 
tarėjų institutui teismų siste-
moje būtų mažiau korupcijos?

R.ANDRIKIS: Diskusijos 
pradžia buvo labai gera, kolegos 
daug ką itin tiksliai pastebėjo. Tu-
riu ir aš keletą pastabų. Tokio 
Dievo, kuris pasakytų, kas čia 
vyksta, nėra. Informacijos apie 

įvykius taip pat nėra. Atsiribojant 
nuo tam tikrų faktų, galima kons-
tatuoti, kad Lietuva yra įpratusi 
būti pirmaujančia pagal suėmimų 
skaičių, pagal kalinių skaičių, pa-
gal savižudybes ir visas kitas nei-
giamybes. Manau, ir šiuo atveju 
kažkam reikia pademonstruoti di-
delį skaičių. Įdomu, kad tie žmo-
nės, sprendžiant iš visos informa-
cijos, yra sulaikyti ne darantys 
nusikaltimą, kad reikėtų juos čia 
pat, šiandien, šią sekundę suimti 
ir izoliuoti. Galimai žvalgybinės 
procedūros buvo vykdomos ilgą 
laiką, bet kadangi teisėjus saugo 
teisėjų imunitetas, jų sulaikymo 
laikas buvo parinktas taip, kad ne-
reikėtų kreiptis į Seimą. Tam, kad 
teisėjas būtų patrauktas atsako-
mybėn, reikalingas atitinkamas 
Seimo pritarimas, leidžiantis su-
imti arba kitaip apriboti laisvę. 
Tarp sesijų tai daroma preziden-
tės dekretu. Aš pritariu nuomo-
nei, kuri jau paskleista viešojoje 
erdvėje: jeigu Seime būtų svars-
toma dėl leidimo patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn šitiek 
teisėjų vienu metu, per vieną die-
ną visa tai nebūtų padaryta, tai ir 
skaičiai būtų mažesni. Ar tai, kas 
įvyko, naudinga ir kam naudinga, 
tegul komentuoja politologai. Ta-
čiau tas dirbtinumo elementas 
matomas pagal tai, kad buvo pa-
laukta tarpsesijinio laikotarpio.

Dėl dvejopų standartų... Be 
abejo, nėra nė vienos pasaulio 
valstybės, kurioje būtų išgyven-
dinta korupcija. Aš niekuomet ne-
laikiau Lietuvos labai pasiturinčia 
valstybe. Žingsniai teisinės vals-
tybės link yra viena, o vadintis 
teisine valstybe yra visai kas kita. 
Manau, ten, kur galas su galu ne-
sueina materialine prasme, ko-
rupcijos problema buvo ir bus 
dažnesnė nei kurioje nors kitoje 
demokratinėje valstybėje.

Kas yra teismas? Teismas vyk-
do teisingumą. Jis negali vykdyti 
teisingumo, jeigu jo niekas nerei-
kalauja. Jis sprendžia ginčus - ci-
vilinius, administracinius, valsty-
bės baudžiamąjį persekiojimą vyk-
do, - tai yra taip pat ginčas tarp 
valstybės ir piliečio. Jūs man pa-

Didžiausias skandalas šalies teismų istorijoje. Taip žiniasklaida 
pavadino aštuonių teisėjų, įtariamų kyšininkavimu, sulaikymą. 
Tuoj pat buvo pareikšta, kad suduotas smūgis korupcijai 
teismuose. Tačiau kaip šis generalinio prokuroro Evaldo Pašilio ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo Žydrūno Bartkaus pranešimas 
sukėlė sprogusios bombos efektą, lygiai taip pat greitai kilęs 
triukšmas nuslopo. Kokios gali būti to pasekmės, ar iš tiesų teismų 
sistema valosi? O galbūt skandalas tėra parodomoji akcija?

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Kas beatsitiktų Lietuvoje, aš girdžiu 
iš Seimo - reikia griežtinti bausmes
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sakykite, jeigu kas nors statosi 
draustinyje, ten, kur tikrai negali-
ma, jeigu vietoj penkių aukštų ne 
per naktį ir ne per dvi pastato še-
šiolika aukštų, jeigu tai vyksta me-
tai iš metų - negi niekas to nema-
to. O kodėl nemato? Įtariu, kad dėl 
korupcinio ir pikt naudžiavimo ele-
mento. Kaip tuomet teismas 
spręs? Juk jis tik rai nėra tokia ge-
ležinė uola, atsiras tokių, kurie 
bandys paveikti, o žmonės ne visi 
ir atsilaiko. Per visą Nepriklauso-
mybės laikotarpį tokių atvejų ga-
lima suskaičiuoti ne ant vienos 
rankos pirštų.

Dėl visuomenės dalyvavimo. 
Mes su ponu Artūru galime prisi-
minti laikotarpį, kai teismuose da-
lyvaudavo tarėjai. Tam reikalinga 
atskira diskusija. Būta ir anekdo-
tiškų atvejų, ir labai rimtų. Jeigu 
ilgai miegoję staiga dabar, per pa-
vasario sesiją, teiksime įstatymo 
pataisas dėl teismų tarėjų, čia bus 
pats tragiškiausias sprendimas.

G.JAKAVONIS: Kas beat-
sitiktų Lietuvoje, aš girdžiu iš 
Seimo - reikia griežtinti baus-
mes. Rezultatas toks, kad tu-
rime daugiausia kalėjimuose 
uždarytų, nuteistųjų...

R.ANDRIKIS: Aš tiesiog su 
šiurpu girdžiu aukščiausius vals-
tybės pareigūnus kalbant, kad 
baimę reikia skiepyti priimant 
įstatymus. Atseit atgrasys. Buvo 
Lietuvoje laikotarpis, kai žodis 
„atgrasyti“ buvo vartojamas taip 
tankiai, kaip dabar. Kriminologi-
jos mokslas, egzistuojantis šimt-
mečiais, yra nustatęs, kad įstaty-
mai atgraso tik vieną trečdalį 
žmonių. Tai kas išeina? Kad mes 
agituojame priimti įstatymą dėl 
vieno trečdalio žmonių? Ar jūs čia 
kur matote logiką?

G.JAKAVONIS: Šiuo atveju 
buvo suimti teisėjai, kuriems 
iki pensijos buvo likę vos keli 
mėnesiai. Kaip paaiškinti, kad 
jie, kaip skelbta, susigundė, 
nors jų algos yra gana didelės, 
todėl ir jų pensijos būtų dide-
lės, tačiau dabar visa tai jie 
praranda...

A.PAULAUSKAS: Aš nesu 
kriminologas, galbūt kriminologas 
paaiškintų profesionaliau. Bet kai 
pradedama kalbėti, kad dabar įvy-
ko apsivalymas, kad suduotas 
smūgis korupcijai, kad ji jau išgy-
vendinta... Mano 20 metų patirtis 
teisėsaugoje rodo, kad užauga 
nauja karta, kuri daro tokius pa-
čius nusikaltimus, kaip ir ankstes-
nė. Dirbdamas tardytoju ar proku-
roru matydavau, kaip tie nusikal-
tėliai, įtariamieji, teisiamieji jau-
nėja kiekvienais metais. Aš gal-
voju, kad gal tie dalykai yra žmo-
gaus prigimtyje, gal yra aplinky-
bės, kurios žmogui yra ne visiškai 
pavaldžios. Bet tikėtis, kad čia yra 
apsivalymas ir daugiau tokių atve-
jų neturėsim, tokių iliuzijų netu-
riu. Viename interviu, kai buvo 
bandoma susieti, jog čia sovietinių 
laikų teisėjai, kurie neva yra išug-
dyti tos santvarkos, kad jie yra 
neperėję šiandienos sukurtų filt-
rų, pasakiau - belieka tik palaukti 
ir ateis laikas jaunesniems. Nenu-
stebsiu, jei turėsime ir kitų teisė-
jų bylų. Manau, turime kurti įvai-
rias sąlygas, kad tokių dalykų ne-
būtų, bet, matyt, kažkur giliai 
žmoguje sėdi nenuspėjamas vel-
niukas, kuris ima ir iššoka.

Mano nuomone, šiandien tei-
sėjai turi didžiausias socialines 
garantijas, kokias gali turėti vals-
tybės pareigūnai. Atlyginimai tik-
rai yra nemaži. Tu turi garantiją 
dirbti ilgai, formaliai - iki 65 me-
tų. Kad būtum atleistas, yra tik 
konstituciniai pagrindai, kitokių 
pagrindų nėra. Pensijinis ir visi 
kiti aprūpinimai yra išskirtiniai. 
Pažįstu teisėjų, kurie buvo suim-
ti ir kuriems iki pensijos buvo li-
kęs tik pusmetis. Ar šitie teisėjai 
prarado ar neprarado savo garan-
tijas, šito nežinau. Tikriausiai 
mes tai išgirsime po galutinio by-
los nagrinėjimo. Manau, tai būtų 
didžiulis smūgis jiems, jei taip 
įvyktų. Noriu pasakyti, kad nei 
atlyginimai, nei socialinės garan-
tijos neatgraso nuo tų veiksmų ir, 
matyt, tas žmogaus egoizmas yra 
labai giliai įaugęs.

V.BUDNIKAS: Noriu pasa-
kyti keletą pastebėjimų dėl tarėjų 
instituto. Negi mes esame kvai-
lesni už lenkus, vokiečius, pran-
cūzus arba švedus, kurie turi tą 
institutą. Ar esame kokie abori-
genai ir negalime šito padaryti. 

Negalime išsirinkti savo seniūno, 
nes įstatymas neleidžia. O kuo 
mes blogesni ar esame atsilikę?

Dėl teisėjų atlyginimų... Daug 
kalbama apie valstybės priorite-
tus, juk juos sudėlioja visuomenė. 
Sakykime, mokytojas. Jeigu jis 
toks svarbus ir, kaip čia visi gie-

dojo gražias giesmes, kad reikia 
grąžinti mokytojo prestižą ir 
pan., - pažiūrėkime į jo atlyginimą 
ir mes matysime, kokia yra mo-
kytojo vieta visuomenėje. Pažiū-
rėkime į teisėjų, dirbančių pirmos 
instancijos teismuose, atlygini-
mus, tai nėra jie tokie ir dideli. O 
kokio šilumos energijos tiekėjo 
komercijos viršininkas kelis kar-
tus daugiau gauna nei teisėjas. 
Štai jums ir prioritetai. Kas svar-
biausia yra visuomenei, tą ji ir 
dek laruoja ne antraštėmis, o savo 
konkrečiais veiksmais. Iš jų ma-
tosi, kokioje vietoje yra teisėjas, 
mokytojas, kultūros darbuotojas 
ir koks nors verslininkas.

Mano nuomone, pagrindinis 
dalykas, kad mes gyvename me-
lo visuomenėje. Melo visuomenė 
negali būti laiminga ir tokioje vi-
suomenėje nebus klestinti vals-
tybė. O melas pasireiškia visur, 
kiekviename žingsnyje. Kalbėki-
me taip: BVP auga ir auga, o vi-
suomenė kaip skursta, taip ir 
skursta. Trečdalis gyveno skurde 
ir vis tebegyvena, socialinė at-
skirtis didėja ir didėja. Tai kur tas 
BVP? Aišku, žodis „vagia“ gal 
skamba negražiai, bet tą BVP 
kažkas pasiima gražiai, mikliai ir 
įstatymo nustatytu būdu. Taigi 
deklaruojame viena, o yra visai 
kita. Dėl skurdo, iš nevilties žmo-
nės bėga iš Lietuvos, provincija 
tuštėja, o mes rodome sėkmės 
laidas apie emigracijoje gyvenan-
čius lietuvius. Tai mums reikia, 
kad lietuviai sugrįžtų ar ne?

Visi sutinkame, kad trečdalis 
šeimų gyvena skurde, logiškai 
žiūrint, trečdalis šeimų negali tin-
kamai prižiūrėti vaikų, o įstaty-
mus priimame, kad už netinkamą 
priežiūrą būtų galima atimti vai-
kus. Žmonės mato dviveidiškumą 
ir ne dvejopus standartus, o pa-
prasčiausią melą. LRT kalba apie 
Jungtinių Amerikos Valstijų pre-
zidentą visą laiką negatyviai, nei-
giamai, pasišaipoma, tarsi jis būtų 
koks kvailelis. Jis garantuoja mū-
sų saugumą, bet iš jo tyčiojamasi. 
Taip daroma ir kituose televizijos 
kanaluose. Tad kyla klausimas, 
kodėl taip daroma. Mums infor-
macija pateikiama taip, tarsi bū-
tumėm kokie nesusipratėliai, ne-
vykėliai, kad mums nedera turėti 
savo nuomonės, kad mums nuo-
monę kažkas suformuos, pateiks, 
kad negalime galvoti kitaip. Es-
minis dalykas - ta melo visuome-
nė turėtų keistis, turėtų atsirasti 
mūsų valstybės ir visuomenės vi-
zija, tačiau vizijai pirmiausia tu-
rėtų būti padėti moraliniai pama-

tai. Aš tikrai jaučiu pagarbą žmo-
gui, kuris pasakė, kad moralė - šio 
pasaulio dimensija. Reikia pagal 
šį šūkį gyventi ir viskas bus su-
prantamiau. Tačiau tiesa ir teisin-
gumas nėra šio pasaulio dimensi-
ja. Jeigu mūsų visuomenėje neat-
siras pagarba Konstitucijai, į ku-
rią, reikalui esant, nusišluostysim 
kojas, jeigu neatsiras pagarba mo-
ralinėms vertybėms, nieko gero 
ir nebus. Juk mes čia raškome 

vaisius. Tuos teisėjus suėmė, tai 
yra vaisiai, nes viskas, kas aplin-
kui vyksta, yra sėklos, kurias pa-
sėjame ir kurios dygsta ne vieną 
dieną. Dedu viltis, kad kai mūsų 
šviesuomenei atsivers akys, ji 
dės visas pastangas, kad pakreip-
tų įvykius kita linkme.

R.ANDRIKIS: Teisingai Ar-
tūras priminė, kad iš principo visi 
yra nuodėmingi. Vytautas jau pa-
sakė, kad pas mus labai daug me-
lo. Bet manau, kad trūksta ir vie-
šumo. Viešumas yra puikus vais-
tas, kuris gali daug geriau gydyti 
nei gąsdinimas. Tad reikia apsi-
spręsti - ar mums reikia daugiau 
viešumo, ar baimę varančių įsta-
tymų? Aš stebiu, kad viešumo vis 
mažiau, kad atsiranda visokių pas-
lapčių. Perskaičiau, kad įvaikini-
mo bylose nieko nėra viešo. Pa-
imkime įvaikinamos mergaitės 
atvejį, ten net sprendimas yra ne-

viešas. Apie bylą niekas negali ra-
šyti, jokios pavardės paminėti. Jūs 
pasakykite, ar ten STT išvada 
yra? Tai yra akivaizdžiausias ko-
rupcinis įstatymas. Ten, kur nėra 
viešumo, yra korupciniai dirvonai. 
Pakalbėkime apie tarėjus. Prieš 
porą metų JAV į vieną tarėjo vietą 
pretendavo 1 tūkst. kandidatų.

G.JAKAVONIS: Ten gal al-
gos labai geros...

R.ANDRIKIS: Klausimas, ar 
išvis jiems algas moka už posėdį. 
Suprantu, kad iš tūkstančio leng-
viau galima surasti daugiau ar ma-
žiau priimtiną nei iš dviejų ar tri-
jų. O juk pas mus yra trys lietu-
viai - penkios partijos, politinė 
veikla teismuose yra uždrausta, 
teisėjas turi būti ne partinis. Ta-
rėjai... Kokios įmonės gerą dar-
buotoją išleis iš darbo, kas išleis 
puikų specialistą į bylą, kuri truks 
pusantrų metų? Man sunku įsi-
vaizduoti. Klausimas - kas bus tie 
tarėjai? Tokių dalykų neišspren-
dus, man liežuvis nesiverstų ska-
tinti tarėjų instituto įvedimo.

G.JAKAVONIS: Nejaugi 
nėra išeities, kaip išsikapstyti 
iš tokios padėties?

A.PAULAUSKAS: Aš sutin-
ku su Vytautu, turime iškelti mo-

ralinius dalykus. Tačiau jeigu apie 
tai tik kalbėsime, o elgsimės ki-
taip, visų skaudulių neišgyven-
dinsime. Kažkokia baimė yra mus 
sukausčiusi. Kai sakau, kad Lie-
tuva jau 30 metų yra nepriklau-
soma, mes jau tikrai turėtumėm 
nieko nebijoti, turėtumėm atvirai 
kalbėti, tačiau esame visiškai ki-
tokioje atmosferoje.

V.BUDNIKAS: Aš netikiu 
politikais ir kad suėmus šiuos 
teisėjus, valstybėje atsiras dau-
giau teisingumo. Jeigu norime, 
kad visuomenė būtų teisingesnė 
ir harmoningesnė, turime ją 
įtraukti, bet jeigu nenorime to 
daryti, visuomet surasime tūks-
tančius priežasčių. Didžiausią 
kaltę suversčiu ne Seimui, ne ko-
kiems politikams, o mūsų inteli-
gentijai. Pasakysiu kodėl. Visuo-
menė žiūri su viltimi į nepriklau-
somus asmenis. Apie politikus 
galvojama, kad jie gali būti kuo 
nors suinteresuoti, bet nėra su-
interesuoti mokantys vaikus au-
toritetai, profesoriai, kurių klau-
sosi studentai. Yra moraliniai au-
toritetai, kurių žodis gali lemti 
vienokį ar kitokį visuomenės el-
gesį ir atitinkamą reakciją, tą pa-
tį nepakantumą. Bet pažiūrėki-
me, kaip elgiasi mūsų inteligen-
tija. Pastebėjau tokį keistą feno-
meną: jeigu patalpini kokią žinu-
tę apie mokslininką, kuris eina į 
politiką, iš tų pačių inteligentų 
išgirsti piktų, kandžių, net, saky-
čiau, žemo lygio replikų, kad štai 
jis nori būti „prie lovio“ ir pan. 
Žiūrima taip, jei labiau išprusęs 

žmogus eis valdyti valstybės, čia 
yra blogis ir suprantama kaip ėji-
mas „prie lovio“. Paskui stebima-
si, kad pas mus politikoje visi yra 
savanaudžiai. Tai kodėl jie patys 
taip elgiasi? Maža to, jie patys 
nieko nedaro, niekur neina, bet 
smerkia kitą, kuris eina. Tie mo-
raliniai imperatyvai, kurie turėtų 
kilti iš mūsų inteligentijos, deja, 
yra tokie. Galbūt nusifilosofuo-
siu, bet stebint visą vyksmą, su-
sidaro įspūdis, kad visuomenės 
sekuliarėjimas kerta per mūsų 
valstybės pamatus.

A.PAULAUSKAS: Bažnyčia 
irgi dabar yra sudaužyta, aiškina-
si dėl visų savo nuodėmių.

V.BUDNIKAS: Bet bažnyčia 
bent jau aiškinasi.

R.ANDRIKIS: Virš Konsti-
tucijos yra tik dangus su visomis 
Konstitucijos dvasiomis.

A.PAULAUSKAS: Iš tikrųjų, 
jau nėra mechanizmo, kaip visa 
tai sukontroliuoti ir pakeisti, nes 
ir visos krikščioniškosios verty-
bės yra apverstos.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Vytautas BUDNIKAS
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas  

  Jeigu kalbame ne apie 
teisingumą, o apie teisėtvarkos 
šou, tuomet viskas yra gerai

Artūras PAULAUSKAS
Advokatas, buvęs generalinis prokuroras  

  Man norėtųsi, kad visuomenė, 
užuot kaltinusi, galėtų dalyvauti 
įgyvendinant teisingumą

Rimas ANDRIKIS
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys  

  Tas dirbtinumo elementas 
matomas pagal tai, kad buvo 
palaukta tarpsesijinio laikotarpio

Apskritasis stalas2019 m. kovo 9-15 d. 11

Teisėjų korupcijos byla: dar nenuteisti, bet jau kalti
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Liudvinavo bažnyčios šventoriuje 
ilsisi iškilus dvasininkas filosofas 
ir visuomenės veikėjas kun. dr. 
Vincas BARTUŠKA (1881 01 09 - 
1956 01 28), kurio nuopelnai 
kuriant Lietuvą - ypač ryškūs.

Romas BACEVIČIUS

V.Bartuška (Bartoškevičius) gi-
mė Magdalenos Kasakaitytės ir 
Vincento Bartoškevičių šeimoje, 
Kazliškių kaime, Šunskų parapijoje, 
sodyboje, iš kurios jau buvo kilę du 
kunigai - tėtės brolis Juozas ir se-
nelio brolis. Šeimoje augo dar du 
broliai ir trys seserys. Vincas lankė 
šalia namų esančią pradžios mokyk-
lą, o 1893-1898 metais mokėsi Ma-
rijampolės gimnazijoje. Paskui įsto-
jo į Seinų kunigų seminariją.

Seinų kunigų seminariją V.Bar-
tuška baigė 1903 metais, o 1904 m. 
vasario 28 dieną buvo įšventintas 
kunigu.

Kun. dr. V.Bartuškos sūnėnas, 
jo brolio Baltramiejaus sūnus, Ma-
rijampolėje gyvenęs apaštalinis 
protonotaras prof. dr. Vincas Bar-
tuška pasakojo, kad įšventintas ku-
nigu jo dėdė Vincas pirmiausia bu-
vo paskirtas vikaru į Kaimelį. Ke-
letą mėnesių pabuvęs Kaimelyje, 
dar pusantrų metų padirbėjo Ilgu-
voje. Čia ne kartą apie Lietuvos 
likimą kalbėjosi su Ilguvos dvaro 
savininku Mlynarskiu, kuris sulen-
kėjusių Lietuvos kunigaikščių ir 
bajorų žemes laikė lenkų žemėmis, 
o į lietuvius žiūrėjo kaip į lenkų 
priešus. Toks jo priešiškas nusis-
tatymas Lietuvos atžvilgiu kunigą 
karo metais žadino labiau domėtis 
Lietuvos likimu. Su tokiomis min-
timis kun. V. Bartuška vyskupo bu-
vo išleistas studijuoti filosofijos 
Fribūro (Šveicarija) universitete. 
Čia jis studijavo 1905-1911 metais.

Šveicarijoje kun. V.Bartuška 
daug bendravo su vokiečių banko 
vicedirektoriumi Juliumi Hofmanu. 
Jis buvo gerai susipažinęs su Vo-
kietijos kolonijų padėtimi, papasa-
kojo apie jos ateities planus būti 
galinga valstybe. Kunigas bijojo Vo-
kietijos įsigalėjimo Lietuvoje ir 
maldose prašė Dievo, kad neišsi-
pildytų jos noras valdyti pasaulį. Jei 
Vokietija pasiektų savo tikslą, lie-
tuviai sutirptų vokiečių jūroje.

1910 metais kun. V.Bartuška 
keliems mėnesiams studijų reika-
lais buvo nuvažiavęs į Petrapilį. 
Čia jam teko ir katalikų darbininkų 
dvasios reikalais pasirūpinti, sek-
madieniais jiems šv. Mišias auko-
ti. Ten suprato, kad rusai tebesva-
joja apie savo šalies didybę ir ma-
no, kad yra nuskriausti, nes nete-
kę kai kurių teritorijų, sakydavo, 
kad dar XV a. Vilnius buvęs rusiš-
ku miestu. O Gedimino, Algirdo ir 
Vytauto ainiai tirpsta rusų jūroje.

Svajojo apie Lietuvą, 
atsidūrė JAV

1911 metais kun. V.Bartuška 
Fribūre apsigynė disertaciją ir gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Baigęs 
mokslus Šveicarijoje, turėjo vilties 

grįžti į Tėvynę ir, kaip yra rašęs 
savo atsiminimuose, „dirbti savo 
brolių garbei, Lietuvos galybei ir 
didybei“, tačiau vis dėlto netrukus 
išvyko į JAV, Pensilvaniją, kur tapo 
Mount Karmelio lietuvių parapijos 
klebonu.

Netrukus atskriejo žinia apie 
Europoje prasidėjusį karą. Politika 
Amerikos lietuviams prieš karą ne-
rūpėjo, nes nebuvo nė vienos drau-
gijos, kurios tikslas būtų buvęs vi-
somis galimomis priemonėmis ko-
voti už Vilniaus seime paskelbtą 
Lietuvos autonomiją. Vis dėlto 
daugeliui patriotų kilo klausimas, 
kas bus su Lietuva? Prasidėjo gin-
čai ir susirašinėjimai, kol galiausiai 
nuspręsta 1914 m. spalio 21 d. su-
šaukti Amerikos lietuvių organiza-
cijų politinį seimą Čikagoje. Sei-
mas tarėsi tris dienas, buvo visokių 
siūlymų. Kun. V.Bartuška asmeniš-
kai siekė neutralios, kitų valstybių 
garantuotos nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės.

Politiniams Lietuvos klausi-
mams svarstyti ir Amerikos lietu-
vių politinei sąmonei ugdyti Čika-
gos seimas nutarė steigti Tautos 
tarybą ir įkūrė Tautos Fondą, kuris 
turėjo rūpintis pašalpos teikimu 
nukentėjusiesiems nuo karo ir pro-
paganda sukurti naują Lietuvos 
valdžią. Kun. V.Bartuška nuolat ra-
gino JAV lietuvius siekti Tėvynės 
laisvės, o jai laimėti siūlė aukoti 
Tautos Fondui.

1916 metais nuspręsta ką nors 
pasiųsti į Lietuvą išsiaiškinti padė-
ties. Į Lietuvą vykti turėjo kun. 
V.Bartuška ir dr. J.Bielskis. Reikė-
jo gauti kelionei reikalingus leidi-
mus iš rusų ir vokiečių ambasado-
rių. Nebuvo aiškus vokiečių amba-
sadoriaus nusiteikimas dėl Rusijos 
piliečių (kuriais abu lietuviai buvo) 
įsileidimo į Vokietiją. Juk karo me-
tu tokios kelionės buvo supranta-
mos kaip šnipinėjimas. Lietuvių 
bičiuliai tvirtino, kad vokiečiai jų 
neįsileisią į Lietuvą ir atkalbinėjo 
važiuoti. Mount Karmelio parapi-
jiečiai buvo įsitikinę, kad jų klebo-
nas jau niekada negrįš atgal.

Kelionė į Lietuvą
1916 m. kovo 16 d. abu išplaukė 

į Lietuvą. Pirmasis sustojimas buvo 
Kirkvalde (Anglija), po to Kopenha-
goje, Stokholme, Berlyne. Galiausiai 
traukiniu, „grožėdamiesi“ pro langą 
griuvėsių vaizdais, lyg šešėliais po 
jais slankiojančiais žmonėmis, atvy-
ko į Kauną. Okupacinė valdžia ilgai 
negalėjo patikėti, kokiu būdu buvo 
galima iš JAV patekti į Lietuvą ir gy-
rėsi juos galinti areštuoti.

Tada abu nusprendė vykti pas 
vokiečių civilinės valdžios Lietuvai 
ir Kuršui atstovą kunigaikštį Izen-
burgą von Birstein prašyti leidimo 
laisvai pasidairyti po Lietuvą ir ištir-
ti padėtį. Dešinioji jo ranka Mohl 
Bartuškos ir Bielskio paprašė raštu 
pateikti jų planus ir vykdymo būdus.

Dvi savaitės, praleistos Kaune, 
leido susidaryti tikrą vaizdą apie 
Lietuvą. Lietuvoje tada buvo galima 
kalbėti lenkiškai ar vokiškai, o lie-
tuviškai - draudžiama. Tas draudi-
mas galiojo net vaikams. Tačiau 
mokyk lose buvo dėstoma lietuvių 
kalba, nors vokiečių kalbai buvo tei-
kiama privilegijų. Kun. V.Bartuška 
aplankė išdegintą tėviškę. Tėvai ir 
brolis Baltramiejus stebėjosi ir 
džiaugėsi netikėtai išvydę sūnų kla-
jūną. Paskui jis aplankė Vyšnialau-
kyje gyvenusią seserį, Pilviškius, 
Sasnavą, Gižus, Marijampolę, Liu-
dvinavą, Kalvariją, Keturvalakius, 
Vilkaviškį, Naumiestį. Sužinojo lie-
tuvių nuomonę apie vokiečius ir iš-
girdo apie jų daromas šunybes. Ne 
tik kaimo žmonės, bet ir likusi in-
teligentija aiškino, ką privalo dary-
ti Amerikos lietuviai, kad sušelptų 
vargstančią Tėvynę ir padėtų jai 
gauti laisvę. Niekas nenorėjo vokie-
čių viešpatavimo Lietuvoje. Nepa-
geidaujamas buvo ir rusų grįžimas.

Vilniuje kun. V.Bartuška apsi-
lankė pas arkivyskupijos administ-
ratorių kun. K.Michelkevičių, pra-
šydamas jo pasirašyti Lietuvos ku-
nigų laiške popiežiui Benediktui 
XV, kad šis paskirtų lietuvių dieną 
pasaulio katalikų bažnyčiose.

1916 m. gegužės 24 d. kun. 
V.Bartuška išvyko tvarkyti reikalų 

į Berlyną. Grįžęs į Kauną, už nele-
galų laiško rašymą, ryšių su žmo-
nėmis palaikymą ir lankymąsi be 
valdžios leidimo įvairiose Lietuvos 
vietose, trims dienoms buvo paso-
dintas į kalėjimą bei nubaustas 
1000 markių bauda. Tačiau netru-
kus vokiečiai kunigą paleido, nes 
norėjo dalyvauti Pasaulio paverg-
tųjų tautų kongrese ir bijojo būti į 
jį nepakviesti. Vėliau Berlyne vo-
kiečių pareigūnai atsiprašinėjo ir 
siūlė kunigui prašmatniausią vieš-
butį bei automobilį, pasisvečiuoti 
ilgiau, susipažinti su šalies kultūra.

1916 m. birželio 27-29 d. Švei-
carijoje, Lozanoje, vyko Pavergtųjų 
tautų kongresas, kuriame dalyvavo 
27 tautų atstovai. Jame kun. dr. V. 
Bartuška perskaitė Lietuvos visiš-
kos nepriklausomybės reikalavimą.

Netrukus kun. V.Bartuška nu-
vyko į Romą ir aplankė popiežių Be-
nediktą XV.  Jam įteikė Lietuvos 
kunigų prašymą paskirti lietuvių 
dieną pasaulio katalikų bažnyčiose. 
Tiesa, prieš tai jį buvo aplankęs 
Martynas Yčas, kuris agentūroms 
klaidingai pranešė, kad Šventasis 
Tėvas tokią dieną jau paskelbė. Iš 
tiesų, po M.Yčo apsilankymo Popie-
žius tik buvo pažadėjęs remti lietu-
vius, tačiau jis lietuvių neskyrė nuo 
lenkų ir visa parama būtų atitekusi 
lenkams. Benediktas XV kun. 
V.Bartuškai sakė, kad duodami au-
kas lenkams pasaulio katalikai ma-
nė šelpsiantys ir lietuvius. Kunigui 
teko gelbėti padėtį ir papasakoti 
Šventajam Tėvui apie tikrąją lietu-
vių situaciją. Tada Benediktas XV 
pažadėjo skirti Lietuvių dieną.

Po šios misijos kun. dr. V.Bar-
tuška su dr. J.Bielskiu turėjo grįžti 
į JAV, bet po metų jis vėl grįžo į Eu-
ropą, dalyvavo Šveicarijoje vykusio-

se Tautos tarybos ir kitokiose kon-
ferencijose, ne kartą buvo jų vice-
pirmininku, sekretoriumi. 1917-
1918 metais kunigas dirbo Šveica-
rijoje, Lietuvių informacijos biure 
Lozanoje, buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos pasiuntinys Europoje. Jis 
daug nuveikė demaskuodamas len-
kų, siekusių įrodyti, kad reikia at-
kurti Didžiąją Lenkiją nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, užmačias.

Vėl Tėvynėje
Karui pasibaigus, kun. V.Bartuš-

ka sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno 
Klaipėdoje, leido politikos ir satyros 
laikraštį „Žaibas“, kuris netrukus bu-
vo uždraustas. Paskui dar kuriam 
laikui buvo nuvykęs į JAV. Vėl sugrį-
žęs į Lietuvą, 1926-1928 metais ėjo 
pėstininkų pulko kapeliono pareigas, 
atliko kitus kunigui skirtus darbus.

Kun. dr. V.Bartuška yra parašęs 
knygas „Kelionė Lietuvon Didžiojo 
karo metu“ (1918) ir „Lietuvos ne-
priklausomybės kryžiaus keliais. 
Kritiškas 1914-1919 metų įvykių ir 
asmenų įvertinimas“, atskiru leidi-
niu išspausdino savo disertacijos 
santrauką, keletą brošiūrų.

Naciams užgrobus Klaipėdos 
kraštą, garbusis kunigas iš čia buvo 
išvarytas, jo namas atimtas, tad teko 
apsigyventi Kaune, išsinuomotame 
bute. Po karo, vėl sugrįžus sovie-
tams, kun. V.Bartuškai neliko vietos 
ir Kaune. Tada jis išvyko pas gimines, 
1947 metų vasarą apsigyveno Netič-
kampyje, pas brolį Joną, paskui per-
sikėlė į Liudvinavą pas savo seserį.

1947-ųjų rudenį į Sibirą buvo iš-
tremtas kunigo brolis Baltramiejus 
su žmona ir sūnumi, 1948-aisiais - 
brolis Jonas su žmona, dukra ir 
dviem sūnumis. 1949 metais septy-
nerius metus kalėjimo gavo kunigo 
brolio Jono sūnus Jonas. 1951 metais 
ištremtas ir brolio Baltramiejaus sū-
nus Juozas su šeima. Buvo ištremta 
ir sesuo Liorentienė. Pats kunigas 
tremties išvengė galbūt todėl, kad 
buvo daug nukentėjęs nuo vokiečių, 
o ir savo knygoje apie 1914-1919 
metų kovas dėl Lietuvos nepriklau-
somybės kritiškų žodžių vokiečiams 
negailėjo.

Kun.V.Bartuška paskutines gy-
venimo dienas leido pas Liudvinavo 
kleboną kun. Juozą Matulaitį. Jis mi-
rė 1956 m. sausio 28 d. ir buvo pa-
laidotas Liudvinavo bažnyčios šven-
toriuje.

Kaip pasakoja vyresni Liudvi-
navo gyventojai, kun. V.Bartuška, 
aukodamas šv. Mišias, per pamoks-
lą, nebijodavo kalbėti apie Lietuvos 
istoriją, aukštindavo Tautos didvy-
rius, gėdindavo komunistus ir 
ateistus.

Parengta pagal „XXI amžius“

Kunigas, statęs Lietuvos valstybės pamatus

2019 metų NACIONALINĖS VERTYBĖS pristatomos šeštadieniais „Žalgirio“ nacionalinio pasipriešinimo judėjimo priede su „Respublika“. Rašykite ir Jūs!
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 Tautos Tarybos delegatai dr. Jonas Bielskis ir kun. dr. Vincas Bartuška 1916 metais

  Kun. Vincas Bartuška asmeniškai 
siekė neutralios, kitų valstybių 
garantuotos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės


