
Šiandien, Jono Basanavičiaus 
gimimo dienos išvakarėse, 
valstybinė jo vardo premija 
bus teikiama etnomuzikologei, 
Lietuvių etninės kultūros 
draugijos pirmininkei, Muzikos 
ir teatro akademijos docentei 
Daliai URBANAVIČIENEI. Už 
reikšmingą visuomeninę 
veiklą etninės kultūros srityje, 
tradicinių šokių tyrinėjimą, 
puoselėjimą ir sklaidą.

- J.Basanavičiaus premijos 
prestižas dar 2003 metais kėlė 
nerimą šviesaus atminimo Mar-
celijui Martinaičiui: jau tada ji 
buvo sumenkusi kone iki Kultū-
ros ministerijos lygmens, teikia-
ma nebe prezidentūroje ir nebe 
Vasario 16-ąją. Jūsų vadovauja-
ma Etninės kultūros globos ta-
ryba prieš porą metų buvo pa-
teikusi Vyriausybei nacionalinės 
J.Basanavičiaus premijos pro-
jektą. Kodėl viskas po senovei?

- Iš tikrųjų mums pusiau pavy-
ko: Kultūros ministerija sutiko, kad 
reikia keisti premijos statusą, ir sa-
vaip parengė nuostatus, atmesda-
ma mūsų siūlymus sudaryti atski-
rą J.Basanavičiaus premijos eks-
pertų komisiją bei premijos įteiki-
mo data nustatyti Vasario 16-ąją. 
Data užkliuvo tuo, kad tądien mirė 
J.Basanavičius, o kad tądien jis va-
dovavo Lietuvos tarybos posėdžiui, 
priėmusiam sprendimą dėl Nepri-
klausomybės, pasirodė mažiau 
svarbu. Kiek žinau, Seime jau už-
registruotas Etninės kultūros vals-
tybinės globos pagrindų įstatymo 
pataisų projektas, kur valstybinė 
J.Basanavičiaus premija įvardijama 
kaip nacionalinė.

- Jums nekyla abejonių, ar 
šiandien žmonėms, esantiems 
tiek valdžioje, tiek po valdžia, 
pakankamai aišku, kas Lietu-
vai yra J.Basanavičius?

- Be abejo, ypač pastaruoju me-
tu, kai girdžiu sakant, kad J.Basa-
navičius buvo toks truputėlį keis-
tuolis, kuris nevertas tokio garbi-
nimo. Kokio garbinimo - juk sosti-
nėje iki šiol jam nėra paminklo! 
Kartais man susidaro įspūdis, jog 
kokiam Zapai pastatyti paminklą 
daug lengviau ir be didelių disku-
sijų visuomenėje negu vienai svar-
biausių asmenybių, prikėlusių Lie-
tuvą.

- Jeigu iki šiol J.Basanavičius 
neretai įvardijamas pirmiausia 
kaip tautosakininkas, matyt, 
verta paaiškinti, kad ir etninė 
kultūra - ne tik koncertas „Duo-
kim garo“ per televiziją...

- Mes visi gyvename etninės 
kultūros lauke, o ryškiausios jo 
formos yra kalendoriniai ir ben-
dravimo papročiai, tradicinis me-
nas, maistas, drabužiai, kultūrinis 
kraštovaizdis ir pan. Ji kaip buvo, 
taip ir iki šiol yra kertinis tautinės 
savimonės dėmuo, perduodamas 
iš kartos iš kartą. Etnokultūrinis 
ugdymas tarsi išskiria Lietuvą iš 
kitų šalių, nes ji yra paskelbusi 
siekį išugdyti brandžią tautinės 
savimonės asmenybę ir deklara-

vusi jį įvairiuose teisės aktuose, 
netgi saugumo įstatyme, nekal-
bant apie atskirą Etninės kultūros 
valstybinės globos pagrindų įsta-
tymą. Tačiau tai daugiau deklara-
cija. Šit Švietimo ministerija yra 
patvirtinusi bendrąsias etninės 
kultūros ugdymo programas, ta-
čiau tikrovėje jos nuvertintos iki 
žemiausio lygio, pagal dabartinius 
bendruosius ugdymo planus mo-
kyklos gali jas integruoti į moky-
mo programą, gali ir neintegruoti, 
nes tai rasi nebūtina.

- Vadinasi, etninės kultūros 
valstybinės globos pagrindų 
įstatymas nevykdomas?

- Taip, tai reiškia, kad praktiš-
kai nesilaikoma teisės aktų. Prieš 
porą savaičių Biržuose dalyvavau 
viename seminare, kuriame kalbė-
jau apie etnokultūrinį ugdymą, na, 
ir paaiškėjo, kad pedagogai nieko 
negirdėję apie tokias programas, 
kurios ministro įsakymu privalo 
pasiekti kiekvieną Lietuvos moky-
klą. Ar ministerija jų nepasklei-
džia, ar švietimo skyrius ignoruo-
ja, ar direktorius į stalčių padeda? 
Tačiau ir tose mokyklose, kurioms 
žinoma ši programa, - uždaras ra-
tas: vadovai sako negalintys įtvir-
tinti etninės kultūros disciplinos, 
nes trūksta mokytojų - šios srities 
specialistų, o jie nerengiami aukš-
tosiose mokyklose, nes mokyklų 

tvarkaraštyje nėra tokios discipli-
nos. Mūsų siūlymas rengti dviejų 
specialybių mokytojus (pvz., geo-
grafija ir etninė kultūra ir t.t.) ne-
buvo išgirstas.

- Turbūt tai ne vienintelė 
aplinkybė, kuri silpnina tautinį 
imunitetą?

- Tai nelemta savinieka, ji labiau-
siai silpnina, ko gero. Gal dabar dau-
giau atsirado dėmesio etninei kultū-
rai, bet buvo laikas, kai buvo vos ne 
tyčiojamasi iš jos apraiškų, sakysim, 
reklamoje, kai tarmės buvo patei-
kiamos kaip netašyto kaimiečio 
įvaizdžio dalis. 2013 metais įsiūlėm 
Tarmių metus vildamiesi, kad tar-
mės galų gale bus suvoktos kaip kul-
tūros vertybė, ir manau, kad mums 
pavyko šiek tiek kilstelėti jų presti-
žą. Paskui inicijavome Etnografinių 
regionų metus, nes regionai pradė-
jo niveliuotis ir dėl administracinio 
suskirstymo (kai kurios apskritys 
apima kelis regionus, pvz., Kauno 
- visus keturis iš penkių), kai seno-
siose Europos šalyse administraci-

nio suskirstymo pagrindas yra kul-
tūriškai istoriškai susiformavę regi-
onai su savo sostinėmis. Tai padeda 
išsaugoti savitumą, kurį sumaniai 
pateikiant per turizmo srautus gali-
ma tikėtis net ekonominės naudos.

Dar etninę kultūrą menkina ki-
čas. Tyrinėdama tradicinius šokius 
pastebėjau, kad viena yra profesi-
onalių menininkų sukurtas autori-
nis „liaudies“ šokis, ir visai kitoks 
šokis, kuris vyravo kaimo sekly-
čiose. Menininkų kūryba, žinoma, 
gerai, bet nuo autentikos ji dažnai 
gana toli. Atsimenu, kai folkloro 
koncerte dėdė Juozas (Averka) iš 
Marcinkonių sakė: „Negaliu žiūrėt, 
vaikeli, jie gi nejaučia tos dainos, 
žodžius beria kaip žirnius, mes ne 
taip dainuodavom, mes eidavom į 
mišką ir mūsų širdis dainavo.“ Tie-
są sakant, matau ir labai gražių sce-
ninių pavyzdžių, bet būtent tas sce-
niškumas ir atima gyvybę iš folklo-
ro. Užtat kartais negali žmonių ir 
kaltint, kai sako nemėgstantys tra-
dicinių šokių ar dainų. Jiems, ko 
gero, kaimas - vien kaimo turizmo 
sodyba, jie nebeturi tokių vasarų, 
kaip turėjome mes, ten augdami...

- Kokios buvo jūsų vasaros?
- Nuo mažens važiuodavau pas 

tetą į Šakališkių kaimą netoli 
Igliaukos. Kaimą atsimenu dar be 
elektros, su žibaline viršum stalo, 
po ja kabinom iš vieno dubens bul-
vių košę, po to kortom lošdavom 
po ta lempa (kartu - ir suaugę, ir 
vaikai), sueidavo kaimynai ir taip 
dainuodavo, kad įsijungus Antanui 
Gustaičiui būtų gesusios žvakės 
(jis tokį stiprų balsą turėjo). Prisi-
minimų daug: kaip lėkdavom lau-
kais rogėmis per Užgavėnes, kaip 
su tėvu šokdavome valsus ir pol-
kutes... Man visad buvo smalsu, 
kaip žmonės gyveno, kol manęs 
nebuvo, kokie buvo jų papročiai...

- Buvot taip auklėjama?
- Tiesiog visame tame buvau. 

Man niekas nesakė, kad turiu tuo 
domėtis, mane kaimas traukė, nes 
ten buvo be galo daug kūrybiškumo. 
Kadaise žmonės vietoj susėdę spek-
taklį galėjo sugalvot, taigi mūsų klo-
jimo vakarai tokie buvo. Kiek kaime 
mačiau energijos, kiek šviesos ir pa-
saulio pajautimo. Koks gyvas svei-
kas žmonių tarpusavio bendravimas 
su „pašpilkavimu“ ir garsiu pakal-
bėjimu... Esu tikra, jog prigimtinių 
dalykų kaip savo gyvenimo dalies 
pajautimas ir traukia prie etninės 
kultūros. Nuo mažens daug skaičiau, 
daug mokiausi ir mokausi, daug ieš-
kau, paskui pradėjau tyrinėti tauti-
nius šokius... Jei ką nors pavyksta 
rasti, apie ką lig tol nieko niekas ne-
rašė, nekalbėjo, norisi pasidalyti su 
kitais. Sakysim, rengdama mokslinį 
darbą apeiginės choreografijos tema 
atradau ir vestuvių, ir net laidotuvių 
šokius; jie, pasirodo, ne taip seniai, 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, gyvavo 
Biržų krašte... Iš pradžių galvoji, kad 
tai neįmanoma, bet kai netyčia iš-
lenda tos žinios, kai sumeti, jog ap-
eiginis šokis yra baltų senosios pa-
saulėžiūros atspindys, norisi šias 
žinias persakyti ir kitiems. Dalijantis 
prasmingiau gyvent.

- Šeimos nuvertinimo vajus 
galėtų paveikti tautinę savi-
monę?

- Būdama Etninės kultūros glo-
bos tarybos pirmininke priešinausi 
peršamai Stambulo konvencijai, 
kurios nuostata prieš smurtą šei-
moje skamba labai gražiai, o iš ti-
kro yra tik genderizmo stūmimas, 
naikinant tradicines pažiūras į mo-
terį ir vyrą. O mūsų tradicijoje bū-
tent buvo išaukštinamos gražiau-
sios vyro ir moters ypatybės, šei-
mos pasaulis lyginamas beveik su 
kosmosu (motina saulelė, tėvas - 
mėnuo ir t.t.). Sakyčiau, Europa 
seniai galėjo mokytis iš Lietuvos, 
nes kai viduramžiais daugelyje Eu-
ropos šalių moterys buvo neverti-
namos, mūsų Statutas (pirmieji 
statutai rėmėsi paprotine teise) už 
moters nužudymą numatė dvigubai 
didesnes bausmes negu už vyro 
nužudymą, moteris, pavyzdžiui, 
netgi galėjo turėti savo turtą, net 
galėjo išeiti iš vyro su savo turtu, 
jai tai buvo leidžiama.

- Ar lietuvių imunitetas yra 
pakankamas, kad atsispirtų 
prieš svetimą kultūrą?

- Sunku pasakyti. Mes juk ma-
tome, kaip lietuviškus pavadini-
mus išstumia svetimžodžiai, kaip 
lengvai dalis jaunimo persiima Va-
karų civilizacijos atmatomis. 2002, 
2004 metais Etninės kultūros glo-
bos tarybos organizuotos apklau-
sos parodė, kad mokyklose, kur 
yra etnokultūrinis ugdymas, vaikai 
auga patriotiškesni, jie nenori iš-
vykti iš Lietuvos, didžiuojasi esą 
lietuviai, skirtingai negu ten, kur 
tokio ugdymo nėra. Savo šaknis 
pažindamas, suvokdamas, kas yra 
savita, kas yra galbūt bendra su 
kitais, pradedi gerbti ir kitus už 
tai, kad jie turi ir savitų dalykų, ir 
kai ką bendra su mumis. Paprastai 
tie, kurie gilinasi į etninę kultūrą, 
ir yra didžiausi mylėtojai įvairių 
tautų kultūrų.

Etninė kultūra žmogui pasufle-
ruoja, kaip reikia gyventi, nurodo 
jam orientyrus, o šiandien paste-
biu, kaip smarkiai yra bukinamas 
žmogus. Sakysim, televizijos laidos 
kartais būna tokios pigios. Daugiau 
reikėtų kalbėti apie gilesnius, eg-
zistencinius dalykus, kokia gyve-
nimo prasmė...

- Kokia valstybės prasmė...
- Ir kokia valstybės prasmė.

- Labai gražiai kažkada įvar-
dijot.

- Nebeprisimenu, bet esmė ta, 
kad valstybė - tai Tėvynė, vienin-
telė vieta, kurią mes turim, juo la-
biau mums reikia ją saugoti, nega-
lim jos leisti išdraskyt, išparce-
liuot... O ką aš tada sakiau?

- Kad valstybės tikslas - rū-
pintis lietuvių tautos likimu.

- Būtent. Būtent valstybė turi 
užtikrinti lietuviams, kad jie išlik-
tų ir jaustų bendrystę per valstybę 
kaip tauta. Kad tautos suvoktį iš-
saugotų.

Kalbėjosi Danutė ŠEPETYTĖ

Europa seniai galėjo mokytis iš Lietuvos

 � Valstybė - 
tai Tėvynė, 
negalim jos 
leisti išdraskyt, 
išparceliuot...
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apie tai prie ŽalGiriO 
NaciO NaliNiO PasiPriEŠiNi-
MO JuDĖJiMO apskritojo stalo 
diskutavo seimo Nacionalinio sau-
gumo gynybos komiteto pirmininkas 
artūras PaulausKas, seimo na-
rys, buvęs užsienio reikalų minis-
tras Povilas GYlYs, seimo narys 
Povilas urBŠYs ir migracijos eks-
pertas, buvęs Vilniaus apskrities 
mig racijos valdybos vadovas Ginta-
ras BaGuŽis. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JaKaVONis.

G.JAKAVONIS: Probriuse-
liška (antilietuviška) žiniasklai-
da skelbia, kad imigrantai mū-
sų mažai tautai jokio pavojaus 
nesukels, kad LDK laikais ku-
nigaikštis Gediminas kvietė čia 
įvairių tautybių žmones - žy-
dus, karaimus. Ar tikrai dabar 
nėra pavojaus?

P.URBŠYS: Neseniai atliktais 
tyrimais Latvija ir Lietuva yra pri-
pažintos sparčiausiai nykstančių 
pasaulio valstybių trejetuke. Pir-
moje vietoje yra Puerto Rikas, ant-
ra Latvija, o trečia Lietuva. Tai yra 
tam tikras išskirtinis ženklas, kad 
mes negalime elgtis taip, kaip el-
giasi kitos valstybės, nes mums 
dabar iškilusi savo tapatybės, lie-
tuvių tautos išsaugojimo problema.

Jeigu kalbėtume apie socialines 
problemas, šiandien socialinio būs-
to laukia 31 tūkst. gyventojų. Lie-
tuvos Respublikos piliečių gyven-
tojų. Visiems padėti prireiks 20-30 
metų. O mes kalbame apie tai, kad 
atsiras žmonių, užsieniečių, ku-
riems reikės suteikti socialinį būstą. 
Ar tai nepadidins socialinės įtampos 
tarp čia gyvenančių žmonių ir atvy-
kusių? Tuo labiau jeigu kalbame 
apie integraciją, integraciją reikia 
suvokti kaip dvejopą procesą, ku-
riame dalyvauja tiek pabėgėliai, tiek 
juos priimanti visuomenė.

Valdžia kalba, kad reikia tiesiog 
agituoti pabėgėlius atvažiuoti į Lie-
tuvą, o kodėl valdžia negalvoja, kaip 
visuomenę paruošti priimti tuos pa-
bėgėlius? Į tai absoliučiai nekreipia-
mas dėmesys. Auga įtampa, ji kelia 
čia gyvenančių žmonių nepasitikė-
jimą savo valstybe, savo valdžia.

Kalbant bendresne prasme apie 
kultūrų susidūrimą reikia suvokti 
žmogaus iš musulmoniškos valsty-
bės mentalitetą. Jam yra svarbiau-
sia tikėjimas, gentis ar giminė ir 
šeima. Musulmonų valstybės kū-
rėsi tik prieš 40-50 metų, ir tai bu-
vo ne jų iniciatyva, tai buvo kolo-
nijinių valstybių interesai apibrėž-
ti tam tikras savo teritorijas. Be 
abejo, tokie žmonės atėję norės 
puoselėti savo kultūrą.

Dabar pačioje Sirijoje, įvairiausių 
šaltinių duomenimis, yra 8 milijonai 
pabėgėlių. 8 milijonai! O už Sirijos 
ribų? 2 milijonai Turkijoje, 2 milijonai 

Talibane, Jordanijoje. Ką daro turkai? 
Tiems pasitraukusiems žmonėms ne-
suteikia pabėgėlio statuso, suteikia 
svečio statusą, o šis neleidžia jiems 
socialiai integruotis, dirbti ir ilgam 
apsistoti. Galima sakyti, specialiai su-
kuriamos tokios sąlygos, kad tas srau-
tas atsirastų ne kur kitur, o Europoje. 
Manyčiau, tokias mažas valstybes, 
kaip Lietuva, tai gali išbalansuoti.

G.JAKAVONIS: Mes - nyks-
tanti tauta. Kodėl mums taiko-
mi tokie pat reikalavimai kaip 
ir didžiosioms?

P.GYLYS: Lietuvoje per mažai 
šnekama apie etniškumą. Kadangi 
vyrauja individualistinė filosofija, 
mes kalbame apie individą, kuris 
yra protingas siekdamas savo tiks-
lų. O tautos mes jau nebeminime. 
Negi mums gėda? Tiesą pasakius, 
yra didelis nesusipratimas.

Yra dvi tautos sąvokos, t.y. pi-
lietinė tauta ir etninė tauta. Tituli-
nėje tautoje, Lietuvoje, lietuviai 
yra pagrindinė etninė grupė.

Prisimenu, buvome Sąjūdyje ir 
galvojome - atkursime savo šalį. 
Puoselėsime savo lietuvišką kalbą. 
Aišku, žmogiškai elgsimės su kito-
mis tautinėmis mažumomis. Manau, 
ir tos mažumos mus tada, pamenate, 
parėmė. Bet jeigu pažiūri į ateitį, 

pradedi galvoti apie Raudonąją kny-
gą. Naująją Raudonąją knygą.

Iš tikrųjų yra pasaulyje nyks-
tančių tautų. Aišku, mes didesni nei 
estai. Gerokai didesni nei kokie ko-
miai ar lapiai. Bet labai nukraujavo-
me. Vieni sako, kad 600 tūkstančių 
Lietuvą paliko, kiti sako, kad 700-
800 tūkstančių. Vyksta depopulia-
cija. Mes netenkame savo tautinės 
kultūrinės dalies fiziškai. Ir, ko ge-
ro, laukia nelengvi laikai. Mums 
reikia tartis ir su lenkais, ir su ru-
sais, ir ne visada tai vyksta sėkmin-
gai. Bet, manau, susitartume. Iš 
tikrųjų daug kur susitariame.

Pvz., žinau, kad Jungtinėje Ka-
ralystėje britai jau nesveikina vie-
ni kitų su Kalėdomis. Ir Velykų, ir 
Kalėdų proga, nes tai gali ką nors 
įžeisti. Palaukite, aš suprantu, jei-
gu tu esi svečias kokioje nors Sau-
do Arabijoje, tai tu kaip svečias el-
giesi pagarbiai tos tautos religijos 
atžvilgiu. Bet jeigu jau krikščionis 
bijo prisipažinti, kad jis krikščionis 
ir dėl viso pikto siuntinėja tik neu-
tralius sveikinimus ir bijo pasvei-
kinti su Kalėdomis ar Velykomis, 
tai rodo, kad yra nemažų problemų. 
Ir jos yra civilizacinės.

Ar tauta gali išsaugoti savo reli-
giją, savo kalbą, savo kultūrą ir t.t.? 
Iš tikrųjų apsimetame, kad problema 
menka. Ji yra didžiulė. Migracija vy-
ko, vyksta visada. XIX a. pabaigoje 
iš Lietuvos ypač daug išvažiavo. Pir-
mojo pasaulinio karo metais, po Ant-

rojo pasaulinio karo. Bet tas mastas, 
kai atvyksta labai didelis skaičius 
svetimšalių, tūkstančiai, šimtai, yra 
nerealus. Jis gali realizuotis tik vienu 
atveju: jeigu žmonės nenorės čia lik-
ti. Nes 300 eurų minimali alga nela-
bai čia ką sulaikys. Gali būti, kad dėl 
tokių ekonominių motyvų žmonės 
nesiverš į mūsų šalį.

Bet vis tiek pats principas - la-
bai rimta problema. Nacionalinėse 
valstybėse, pokomunistinėse vals-
tybėse savisaugos instinktas yra 
gana stiprus. Jis kyla iš to, kad po-
komunistinės šalys išsivadavo. Jos 
dabar nori puoselėti savo tautines, 
religines vertybes. Šia prasme jos 
labiau suvokia etniškumą.

Neseniai buvau Belgijoje. Ma-
čiau, visuomenė labai sukrėsta. 
Buvo matyti palapinių miestelių, ir 
politikai neoficialiai prisipažino, 
kad oficialiai jie kalba šviesesne 
kalba. Bet šiaip pripažįsta, kad tuo 
klausimu įvyko didžiulis atotrūkis 
tarp politinio elito ir paprastų žmo-
nių. Paprasti žmonės labai suneri-
mę ir tai gali turėti politinių pase-
kmių. Kadangi ieškos, ką rinktis.

Ir tai ne smulkmena, tai vyks la-
bai giliai. Manau, tai gali labai paveik-
ti europinio solidarumo mechaniz-
mus. Jeigu mes solidarūs, tai turime 
būti teisingai solidarūs. Ne šiaip, kad 
man pasakė, jog mes priimsime ne-
ribotą skaičių. Tai jūs galite priimti, 
o kodėl mes turime priimti?

G.JAKAVONIS: Iš aukštų 
mūsų pareigūnų neišgirstu siū-
lymo net uždarame rate aptar-
ti galimas grėsmės. Jų nėra? 
Nesimaivykime. Atvyksta jauni 
vyrai, 20-mečiai, kitos religijos, 
kito mentaliteto. Mes su savo 
15-16 metų paaugliais Lietuvo-
je nesusitvarkome.

A.PAULAUSKAS: Daugelis 
politikų ir specialistų visą šį proce-
są įvardija kaip pačią didžiausią kri-
zę Europoje. Tai krizei mes iš da-
lies nebuvome pasiruošę. Iš pra-
džių dominavo kalbos apie solida-
rumą, apie tolerantiškumą, o dabar, 
pvz., ir Vokietijos vidaus reikalų 
ministras kalba visai kitaip. Euro-
pos Sąjungos vadovai, kalbėdami 
Europos Parlamente, keičia kalbė-
jimo toną ir kryptį. Noriu pasakyti, 
kad A.Merkel, iš pradžių sakydama 
„welcome“, mes čia jums suteiksi-
me geras sąlygas, nelabai įsivaiz-
davo šios problemos masto.

Karai Sirijoje, Irake turėtų pri-
versti suvokti realybę. Kad ir kokie 
ten yra režimai - demokratiniai, ne-
demokratiniai, diktatoriški, autori-
tariniai, - bet įsimaišius, nelabai 
žinant vietinės specifikos, galima 
sukelti dar didesnį chaosą. Tai da-
bar ir įvyko.

Demokratija juk nėra tikslas. 
Tikslas turi būti žmonių gyvenimas. 
Demokratija yra kaip forma. Ir sa-
kydami, kad ten esantį nedemokra-
tinį režimą mes pakeisime demokra-
tiniu, to tikslo galime ir nepasiekti.

Grįšiu prie Turkijos, kur susi-
kaupę pabėgėliai iš Sirijos, Irako, 

Afganistano. Aišku, sąlygos pras-
tos, nors ES skiria ir lėšų, kad tose 
stovyklose būtų sudarytos bent vi-
dutinės gyvenimo sąlygos. Bet ga-
na aukšti Vokietijos žvalgybos pa-
reigūnai Turkijos veiksmuose mato 
ir tam tikro tyčinio veikimo. Štai 
ES prezidentas D.Tuskas vyksta į 
Turkiją su pasiūlymu suteikti Tur-
kijos piliečiams bevizį režimą. Tai 
būtų sąlyga kalbėtis su Turkija, kad 
ji pagaliau sustabdytų šitą srautą. 
Esu įsitikinęs, kad jeigu turkai no-
rėtų, galėtų labai stipriai tuos kon-
trabandininkus prispausti. Nebūtų 
tokio masto kaip dabar.

Kitas dalykas, kai mes stojome 
į Šengeno erdvę, buvo daug reika-
lavimų. Žiūrėjo, kritikavo mus, o 
štai, pasirodo, Graikijos siena visai 
kiaura. Plaukti galima kaip nori, 
kur nori. Tai kur tie pinigai, kurie 
Šengenui skirti?

Be abejo, tie visi Vokietijos kvie-
timai, Europos Komisijos kvotų nu-
statymai yra skatinimas imigran-
tams toliau plaukti į Europą. Netu-
rėtų būti kvotų. Jie nori į Vokietiją, 
kuri ir kvietė. Nors dabar, jau su-
prantu, ir ji atsikando. Sako, dalyki-
mės. Atsakau - turite sąlygas, priim-
kite patys, bet neskirstykite visiems 
kitiems, kurie turi didelių abejonių.

Manau, ES turėtų skirti pinigų 
Turkijai, kad ji sustabdytų srautus. 
Ir tai galima padaryti. Kalbu apie 
priežastis. O ką mes paskirstėme? 
120 tūkstančių. Oficialiai sakoma, 
kad jų yra 800 tūkstančių, gal jau 
ir milijonas. Vadinasi, jie nelegaliai 
pasklido po Europą. Aišku, dau-
giausia turbūt į Vokietiją, Švediją, 

Austriją, bet niekas nežino, ar jie 
nepradės per mus į Suomiją va-
žiuoti. Ar pagaliau jie neatras „tos 
Lietuvos“. Štai kur problema. Mes 
dabar Europoje net nežinome, kiek 
jų čia persikėlė, kur pasklido.

Kalbėjau su vidaus reikalų vi-
ceministru, kuris grįžo iš Turkijos. 

Pasirodo, migrantams tiesiog duo-
da vizą ir jie gali keliauti. Įsodina į 
traukinį - ir pirmyn. Nereikia jokių 
kvotų, nieko. Važinėk po Europą. 
Manau, problema yra tai, kad mes 
nesuvaldėme visų šitų situacijų, 
srautų. Ir dabar jie pasklido.

G.BAGUŽIS: Nebus tos integ-
racijos. Aš dirbdamas migracijos 
srityje susidūriau su lietuvių ir mu-
sulmonų šeimomis. Pas mane at-
eidavo, leidimus gyventi gaudavo. 
Galima sakyti, nė viena lietuvė vy-
rui nepasakė, kad tu būsi krikščio-
nis. Nė viena. Visos tampa musul-
monėmis iš karto ir vaikai musul-
monai. Tai yra bendros šeimos.

Kad ir toks pavyzdys: pakistanie-
tis susirado panelę, prikalbėjo vėjų, 
sugundė, ir jau vaiką turi. Kas tas 
vaikas bus? Ne lietuvis ir ne krikš-
čionis. Arba čečėnas su lietuve. Če-
čėnas sako, ką nori daryk, aš išva-
žiuoju su tuo vaiku. Pasiima ir išva-
žiuoja. Net kalbos nėra, kad vaikas 
bus lietuvis. Štai kur yra problema.

Palaukite, mes prisiimsime čia 
tų vyrų, tai ką jie darys? Faktas, 
jiems reikės moterų. O kur tos mo-
terys yra? Moterys Lietuvoje 
vaikšto. Tai švelni okupacija. Ne 
per 5-10, gal per 15 metų.

Jeigu tikrai nori atvažiuoti į 
Lietuvą pabėgėliai, galime priimti 
tik šeimas su mažais vaikais. Jokiu 
būdu ne vyrus. Atvažiuoja vyras, 
žmona, vaikai, seneliai, mes tada 
galime galvoti, kur juos apgyven-
dinti. Per vaiką eitų integracija į tą 
šeimą. Bet jeigu mes pradėsime 
priimti vyrus... Galiu pateikti dau-
gybę pavyzdžių, kai lietuvaitės pa-
verčiamos musulmonėmis.

Prieš tūkstantį metų buvo pa-
minėtas Lietuvos vardas. Visą lai-
ką buvo ir tautinės mažumos, tvar-
kingai sugyvenome. O jie ateina 
turėdami žiaurią ideologiją. Tokią 
ideologiją, kokios beveik neįmano-
ma nugalėti. Vienintelis būdas - 
kažką priešpriešinti tokiai ideolo-
gijai. Jeigu tu atvažiavai, galbūt 
mes tau mečetę pastatysime, bet 
gal trečioje ar ketvirtoje kartoje, 
kai tu įrodysi savo lojalumą Lietu-
vai. Bet tai nevyksta.

Žinau vieną egiptietį, 7 metus čia 
gyvenantį, jis visiškai nekalba lietu-
viškai. Ir dar rėkia, kad čia blogai su 
juo elgiasi. Tai tokie pavyzdžiai ir iš-
provokuoja tam tikras nuostatas. Jei-
gu mes toliau iš imigrantų nieko ne-
reikalausime, užlips ant galvos.

Dar yra labai svarbu tai, kad ara-

bas niekada nedirbs. Niekada. Dirbs 
filipinietis, kinas, kas nors dar. Jeigu 
mes kalbame, kad mums darbo ran-
kų trūksta, tai mes atsivežkime iš 
tų šalių, o ne galvokime, kad arabai 
čia ateis ir dirbs. Jie tikrai nedirbs. 
Jie pradės kažką makliavoti.

Keistai atrodo, kai dabar paten-
kintas viceministras pradeda pos-
tringauti, kad jis išsiaiškins, kas to-
kie yra imigrantai. Niekaip neišsiaiš-
kins. Reikia tiesiai šviesiai pasakyti, 
kad mes neišsiaiškinsime, ir jeigu jis 
bus be dokumento, tai mes tikrai ne-
žinosime, kas jis toks yra. Todėl kal-
bu tik apie galimybę priimti šeimas.

G.JAKAVONIS: Lietuva nie-
kuomet neturėjo kolonijų. Eu-
ropa plėšė tas valstybes ir nie-
kada neleido joms gerai gyven-
ti, skatino įvairias revoliucijas. 
Netgi ir dabar neaišku, ką gina 
prancūzų legionierius Afriko-
je... Kalbu apie migrantų kraus-
tymosi į Europą priežastis.

P.URBŠYS: Be abejo, visa tai 
kyla iš savanaudiškumo. Senosios 
Europos valstybių pragyvenimo ly-
gis ir susidarė dėl tos kolonijinės 
politikos, kuri buvo vykdoma. Pa-
lyginkime kraštus, kurie neturėjo 
kolonijų, ir kraštus, kurie turėjo, ir 
iš karto matysime, koks yra tų 
valstybių išsivystymo lygis. Nemo-
kamų pietų nebūna, anksčiau ar 
vėliau reikia už juos susimokėti. 
Jei toms valstybėms tenka už tuos 
dalykus mokėti, tai, be abejo, „mes 
prie ko“? O „prie to“, kad esame 
Europos Sąjungos sudėtyje.

Kad ir kaip ten būtų, jokia mūsų 
valstybės valdžia negali priimti 
sprendimų kurti kitų gerovę savo 
piliečių sąskaita. Manyčiau, tiesiai 
šviesiai turime pasakyti: valstybė 
nėra pasiruošusi priimti pabėgėlių. 
Kodėl? Pažiūrėkime, ką teigia Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerija. 
Ji teigia, kad iš pradžių jie bus pabė-

gėlių centruose, o paskui turi būti 
paskirstyti savivaldybėms. Šiandien 
iš 60 savivaldybių yra atsiliepusios 
maždaug 17 savivaldybių, kurios su-
tiktų priimti vieną arba dvi šeimas.

Konstatuokime: neturime savi-
valdybių, kurios sutiktų apgyven-

dinti to skaičiaus, dėl kurio įsipa-
reigojo Lietuva, neturime stiprių 
nevyriausybinių organizacijų, ku-
rios pajėgtų susitvarkyti, ir aš bijau, 
kad gali būti diskredituotos tokios 
organizacijos Lietuvoje kaip „Cari-
tas“, Raudonasis Kryžius. Nes 
joms užkrauta per didelė socialinė 
našta, kurios jos gali nepakelti.

Dar turėtume kalbėti apie verty-
binius dalykus, nes vienaip ar kitaip 
tapatybė tampa labai svarbi bėgliui, 
kuris atkeliavo iš tų kraštų. Dabar 
kalbama apie tai, kad mečetę bus ga-
lima leisti pasistatyti po kelerių me-
tų, jeigu jis įrodys lojalumą, bet aš 
manau, kad tai tikrai neišspręs pro-
blemos. Bet kokiu atveju svetimame 
krašte religija tampa svarbus gyve-
nimo veiksnys išgyventi svetimoje 
aplinkoje. Vakarų valstybėse per re-
liginius centrus bandoma juos integ-
ruoti. Per religiją gali žmogus integ-
ruotis, bet gali ir priešiškai nusiteik-
ti. Kai kuriose valstybėse būtent 
religija panaudojama tam, kad to 
priešiškumo neatsirastų.

Žiūrėkite, kas yra: ateina visai 
kita kultūra su savo pasaulėžiūra. 
Kaip minėjau, jiems labai yra svar-
bu tikėjimas, giminė ir šeima. O 
kokią tapatybę mes kuriame? Da-
bar inicijuojami įstatymai susilpnin-
ti šeimos instituciją. Partnerystė ir 
šeima, galima sakyti, yra tas pats. 
Mes kalbame apie įstatymą atskir-
ti vaiką nuo šeimos. Mes kalbame 
apie tai, kad mūsų tautinės tapaty-
bės įtvirtinimo politikos kaip tokios 
valstybėje nėra. Ir mes sakome, at-
eikite pas mus jūs, puoselėjantys 
visiškai priešingas vertybes. Iš to 

pasaulio atėjęs žmogus manys, kad 
vakarietiška kultūra yra žemesnė 
negu jo kultūra. Jis ateina čia, nes 
čia materialinis pagrindas yra ge-
resnis negu tenai, bet kultūra yra 
jo geresnė negu ta vakarietiška.

Jeigu demokratija, kokia yra da-
bar, yra be nacionalinės, žmogiško-
sios tapatybės, tada demokratija 
tampa, sutikčiau su tuo pasakymu, 
turgumi. Jeigu jame atsiranda orga-
nizuota žmonių grupė, kuri turi la-
bai stiprius savo vertybinius pagrin-
dus, ką ji darys? Ji keis pačią erdvę, 
kurioje yra. Įdomu tai, kad vien tik 
pagal gimstamumą 2020 metais kas 
trečias žmogus Europoje bus vyres-
nis nei 60 metų. Musulmonų šei-
mose populiacijos didėjimas yra 
milžiniškas, pvz., Prancūzijoje vie-
nai šeimai tenka 1,8 vaiko, o musul-
monų šeimose toje pačioje Prancū-
zijoje - 8,1. Olandijoje 50 proc. nau-
jagimių - musulmonai. Mes turime 
suvokti, kad jeigu kalbame apie at-
sakingumą savo piliečių atžvilgiu, 
mes kalbame ne prieš pabėgėlius, 
kurie bėga nuo smurto, - mes pa-
prasčiausiai nenorime savo piliečių 
padaryti pabėgėlių savo valstybėje.

G.JAKAVONIS: Kodėl Lie-
tuvoje niekas tų grėsmių nesu-
pranta?

P.GYLYS: Aš manau, kad egzis-
tuoja didelė supratimo krizė. Yra 
toks posakis: maži velniai glūdi de-
talėse, o dideli velniai slypi filosofi-
jose arba pasaulėžiūrose. Mes, kaip 
Vakarų civilizacija, silpstame dėl in-
dividualizmo ir hedonizmo. Mes pri-
pažįstame individą kaip vienintelį 
stiprų egoistiškai besielgiantį sub-
jektą. Kovodami su tarybinėmis at-
gyvenomis mes ir šeimos, ir bend-
ruomenių pradą gerokai sumenki-
nome. Nors bendruomeniškumo 
pradas Vakaruose buvo dar prieš 
keletą dešimtmečių gana stip rus. 
Taigi Vakarų civilizacija, o mes jai 
priklausome, yra silpna. Silpna pir-
miausia pasaulėžiūros aspektu. Su-
tinku, kad tie žmonės turi labai sti-
prų šeimos, artimųjų, bendruome-
nės, religijos jausmą. O mes jau 
gėdijamės religijos. Aš ne davatka, 
bet žinau, ką reiškia pasaulėžiūros 
pagrindas. Pasaulėžiūros pagrindas 
vienytis Europoje yra krikščionybė. 
Nieko čia nesugalvosi.

Sutinku, kad mes turime būti 
humanistai ir suprasti, jog žmonės 
bėga nuo karo, bet juk ten yra kelios 
kategorijos žmonių. Dalis yra karo 
pabėgėliai, dalis ekonominiai pabė-
gėliai, dalis nusikalstamų organi-
zuotų grupių atstovai, ir neužmirš-
kime, kad yra specialiai siunčiami 
„Islamo valstybės“ žmonės. Galbūt 
šimtais, o gal ir daugiau. Ką tai reiš-
kia? Tai yra nacionalinio saugumo 
klausimas jau tiesiogiai, ne kokie 

nors ilgalaikiai dalykai, kaip civili-
zacijos degradavimas, o labai rimti 
tiesioginiai fiziniai dalykai, grėsmės. 
Jas turėtų suvokti ir ponas Saulius 
Skvernelis, bet jis atėjęs mums aiš-
kina, kad mes nesuprantame, kad 
esame kažkokie fobai. Ne, mes tie-
siog suvokiame grėsmes.

A.PAULAUSKAS: Kai nėra tų 
vertybių, principų, o norima patik-
ti, tai nuvažiavus nenorima aštriau 
kalbėti, prieštarauti, o dažnai tik 
sutikti. Pažiūrėkime į vengrą, pa-

žiūrėkim į čeką, jie vaizduojami 
kaip kažkokie opozicionieriai, kaip 
bendros politikos nesupratėliai. 
Šiek tiek palaukime ir turbūt pa-
matysime, kas buvo teisus, kas ne.

Nieko baisaus, jeigu mes ir pa-
sipriešinsime, išsakysime kitą nuo-
monę. Žiūriu, tūkstantis žmonių 
Estijoje išėjo į Talino gatves pro-
testuoti, nuėjo prie Vyriausybės, 
išsakė savo poziciją, vadinasi, iš vi-
daus kyla nerami nuotaika.

G.JAKAVONIS: Kaip mums 
apsiginti?

G.BAGUŽIS: Galima ironizuo-
ti. Atkurkime LDK, nes ta zona dar 
yra švari. Kaip kitados susivieniju-
sios Ukraina, Baltarusija, Lietuva, 
Lenkija gynė Europą nuo mongolų 
totorių, taip tokiu būdu susivieni-
jus apginti Europą nuo naujo ant-
plūdžio. Viena vertus, gal tai ir ab-
surdiškas pamąstymas, bet tai rodo 
mūsų desperaciją, kad mes šian-
dien nelabai žinome, ką galime pa-
daryti. Aš radau skaičius, kad per 
100 metų arabų pasaulis išaugo 800 
kartų daugiau nei mūsų pasaulis. 
Nuo 150 milijonų iki 1,2 milijardo 
žmonių. Indija ir Kinija atitinkamai 
išaugo 300-400 kartų. Indija, Kini-
ja pačios valdo tuos procesus, o ši-
tos šalys beveik visai nevaldo šio 
proceso. Bet ar mes, tokia maža 
šalis, galime prieš tai atsilaikyti?

P.URBŠYS: Jeigu kalbame apie 
pilietinės tautos sugebėjimą apginti 
save ir savo interesus, galime pasa-
kyti, kad Latvijoje ir Estijoje tam 
tikra reakcija yra. Estijoje - 1000, 
Latvijoje - 4000 susirenka protes-
tuoti. Pas mus vyko visai maži mi-
tingėliai. Ką tai rodo? Valdžia viską 
padarė, kad pilietinė tauta būtų pa-
ralyžiuota. Žmogumi tik manipuliuo-
jama, jis visas savo galias atidavė 
valdžiai. Žmonėms jau nebesvarbu, 
kas čia gyvens, kaip gyvens. Jiems 
nesvarbi sava kalba, kokius ten sve-
timus ženklus įrašys dokumentuo-
se. Žmogus paprasčiausiai yra socia-
linis gyvūnas, norintis saugiai egzis-
tuoti jam apibrėžtose ribose.

Dabar parengtas vadinamasis 
siocialinis modelis. Jame kalbama 
apie pensinio amžiaus didinimą, 
apie pensijų mažinimą ir daug kitų 
dalykų, kurie ir reiškia liberalius 
darbo santykius. Faktiškai yra taip, 
kad mes sukuriame tam tikras są-
lygas ne savo piliečiui gyventi šio-
je valstybėje, bet kad atėjūnui, už-
sieniečiui, gyventi šioje valstybėje 
būtų geriau. Įsivaizduoju, kad tai 
prieštarauja pačiam pagrindiniam 

principui, nes kiekviena valdžia pir-
miausia turi rūpintis savo piliečių 
gerove. Ir jeigu ta valdžia tampa tik 
satelitu, tai ji nebeatlieka savo, kaip 
valdžios, funkcijos. Piliečiai turi tei-

sę į tai reaguoti, bet ar jie sugebės 
suvokti, kokie iššūkiai jų laukia ir 
kokios problemos bus sprendžia-
mos jų gerovės sąskaita?

G.JAKAVONIS: O gal čia 
baimė, atsiradusi po 2009 metų 
sausio mitingo, kuris baigėsi 
riaušėmis, kai buvo šaudyta gu-
minėmis kulkomis, paleisti į 
darbą „bananai“?

P.GYLYS: Iš tikrųjų mūsų vi-
suomenės sąmonėje įvyko labai 
rimtų neigiamų poslinkių. Žmonės 
bijo. Prie šio stalo esame keli są-
jūdiečiai. Tada mes nebijojome, bu-
vome pakankamai drąsūs ir buvo 
pasiektas neįmanomas rezultatas. 
Labai gerai prisimenu, kai ėjau į 
Sąjūdį universitete, daug kas ma-
nęs klausė: „Su kuo susidedi?“ Ir 
dabar drąsa yra labai svarbi bendro 
gėrio dalis. Pilietinė drąsa.

Gąsdina ne tik tie šūviai prie 
Seimo, bet ir kiti atvejai, kai sąjū-
diečiai, lyderiai buvo teisiami. Bro-
nislovas Genzelis, šviesaus atmini-
mo Romualdas Ozolas. Aš pats bu-
vau teisiamas. Ko buvo siekiama? 
Išgąsdinti. Kad žmonės neitų į vie-
šus susirinkimus. Aš nesakau, kad 
visada tokie žmonės, kaip aš, esame 
teisūs. Bet mes turime teisę pa-
reikšti savo nuomonę. Šita teisė, de 
facto, didžiąja dalimi yra atimta. Aš 
atsimenu žemės reformos referen-
dumą, kai persekiojo policija. Jei ge-
rai prisimenu, tada policijos genera-
linis komisaras buvo S.Skvernelis. 
Buvo persekiojami žmonės, kurie 
rinko parašus. Įsivaizduojate, kas 
vyksta paskui? Tyliai visi suvokia: 
bandysi dar ką nors panašaus dary-
ti, bus blogai. Mes atsidūrėme to-
kioje paradoksalioje situacijoje - tai 
yra liberalus totalitarizmas. Toks li-
beralių idėjų „užsodinimas“ ant mū-
sų smegenų, o tai reiškia, kad mes 
nustojome suvokti bendrąjį gėrį, tei-
singumą, tokį dalyką kaip etnosas.

Aš esu patriotiškas žmogus, bet 
nesu radikalas. Aš gerbiu kitas tau-
tas. Bandau suvokti, ar rusai, lenkai 
čia gerai jaučiasi. Juk turime taip elg-
tis, jeigu norime sukurti tikrą pilie-
tinę visuomenę. Ir kartu jie turi su-
vokti, kad mes, lietuviai, kitos netu-
rime žemės, tik šitą. Kaip etnosas. 
Čia mūsų pagrindinė žemė. Bet iš 
mūsų bandys, matyt, po šito apskri-
tojo stalo daryti marginalus, nors 
mes tokie tikrai nesame. Manau, kad 
marginalai dabar yra kitoje pusėje, 
kurie kartoja faktiškai tarybinį val-
dymo modelį. Šiek tiek jį modifikavę.

Tarybinis modelis buvo parem-
tas superkolektyvizmo idėja ir bai-
me. Mes dabar gyvename situaci-
joje, kai mums diegiamas individu-
alizmas. Šeima degraduoja, kas yra 
bendruomenė, tauta - neaišku ir 
mes bijome pasakyti savo nuomonę.

Parengė Jovita MilaŠiENĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Mes - nykstanti 
tauta. Kodėl 
mums taikomi 
tokie pat 
reikalavimai kaip 
ir didžiosioms?

Gediminas JAKAVONIS
 Žalgirietis

 � Latvija ir Lietuva 
yra pripažintos 
sparčiausiai 
nykstančių 
pasaulio 
valstybių 
trejetuke

Povilas URBŠYS
Seimo narys

 � Sakydami, 
kad ten esantį 
nedemokratinį 
režimą mes 
pakeisime 
demokratiniu, 
to tikslo galime 
ir nepasiekti

Artūras PAULAUSKAS
Seimo Nacionalinio saugumo 
gynybos komiteto pirmininkas

 � Jeigu mes 
toliau iš 
imigrantų nieko 
nereikalausime, 
užlips ant galvos

Gintaras BAGUŽIS
Migracijos ekspertas, buvęs Vilniaus 

apskrities migracijos valdybos vadovas

 � Mūsų 
visuomenės 
sąmonėje įvyko 
labai rimtų 
neigiamų 
poslinkių. 
Žmonės bijo

Povilas GYLYS
Seimo narys, buvęs užsienio reikalų ministras

Tuoj sausio 1-oji, kai bus duotas startas Lietuvoje priimti 
pabėgėlius. Bet mūsų valstybės atstovai tarptautinėse 
institucijose mušasi į krūtinę, kad galime imigrantus priimti 
nors ir šiandien. Ar tikrai Lietuvos žmonės pasirengę priimti 
pabėgėlius? Ar jų antplūdis neturės pasekmių mūsų šaliai?

Ar Lietuvos žmonės pasirengę priimti pabėgėlius?
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Vienas iš aktyviausių kunigų 
Aukštaitijos krašte buvo Jonas 
Karbauskas. Jis išsiskyrė labai 
aktyvia visuomenine veikla ir 
buvo vienas iš lietuviško verslo 
organizatorių Panevėžio mieste.

Būsimas kunigas J.Karbaus-
kas gimė 1866 metų lapkričio 28 
dieną (senuoju stiliumi) Pakruojo 
parapijos Prasčiūnų kaime ir buvo 
krikštytas miestelio bažnyčioje. 
1878-1883 metais mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, o ją baigęs 1884-1889 
metais - Žemaičių kunigų semi-
narijoje Kaune. Mokydamasis ku-
nigų seminarijoje priklausė slap-
tai klierikų Lietuvos mylėtojų 
draugijai.

Kunigu įšventintas 1889 m. rug-
sėjo 10 dieną. Vikaravo Šiauliuose 
(1890-1896), Pašvitinyje (1896-
1897), Truskavoje (1897-1899), dirbo 
kuratu Vadaktuose (1899-1903), Ku-
preliškyje (1903-1907), Dambavoje 
(1907-1913), Viešvėnuose (1913-
1917). Su kunigu P.Urbonavičiumi 
1890 metais išleido knygą „Evange-
lijos ant nedėldienių ir visų švenčių 
ištisų metų“. Ta knyga pakartotinai 
išleista 1900 ir 1904 metais. Dalyva-
vo Didžiajame Vilniaus Seime 1905 
metais. Šis Seimas iškėlė reikalavimą 
dėl Lietuvos autonomijos carinės Ru-
sijos imperijos sudėtyje. J.Karbaus-
kas buvo vienas iš aktyvių to Seimo 
organizatorių ir dalyvių.

Dambavoje įsteigė parapiją. Čia 
jo veikla buvo ypač aktyvi. Po 1863-
1864 metų sukilimo Dambavos baž-
nyčia ilgam laikui buvo uždaryta. 
Reikėjo įdėti daug pastangų orga-
nizuojant bendruomenę. J.Karbaus-
kas įkūrė zakristiją, pastatė klebo-
niją, užveisė didelį sodą ir sutvarkė 
miestelio kapines.

J.Karbauskas pasireiškė kaip 
puikus kultūros propaguotojas. Jo 
iniciatyva buvo įsteigtas mėgėjų 
teatras. Miestelio gyventojai ak-
tyviai įsitraukė į kultūrinę veiklą. 
Iki to laiko šis miestelis priklausė 
mažai aktyviems ir pastebimiems 
Lietuvos miesteliams. 1908 me-
tais mėgėjų ratelis suvaidino pir-
mą lietuvišką spektaklį „Šventa 
Agnietė“. Ypač žinomas buvo 
Dambavos žemės ūkio ratelis, 
vienijęs apie šimtą narių. Jo se-
kretorius buvo kunigas J.Kar-
bauskas.

J.Karbausko dėka buvo diegia-
mos pažangios technologijos že-
mės ūkyje. Jo paskatintas Damba-
vos dvarininkas M.Baženskis įstei-
gė pradžios mokyklą. J.Karbausko 
iniciatyva Dambavoje susikūrė 
blaivybės draugija. XX amžiaus 
pradžioje Lietuvoje buvo populia-
rios blaivybės idėjos.

J.Karbausko iniciatyva Žarė-
nuose prasidėjus Pirmajam pasau-
liniam karui sudarytas komitetas 
karių šeimoms šelpti. 1917 metais 
jis buvo paskirtas Tvėrų parapijos 
klebonu ir dirbo 1917-1921 metais. 
1921 metais buvo paskirtas 8-ojo 
pėstininkų pulko kapelionu. Tas 
pulkas iki 1922 metų buvo dislo-
kuotas Panevėžyje. Jam išsikėlus 
J.Karbauskas liko kunigauti Pane-
vėžyje, 1922-1929 metais dirbo Pa-
nevėžio kalėjimo kapelionu. 1927 
metais tapo Panevėžio amatų mo-
kyklos kapelionu. Kapelionu išdir-
bo iki mirties.

1922 metais J.Karbauskas Pa-
nevėžyje kartu su K.Motieka įkū-
rė lietuvių ekonominę draugiją 
„Birža“, kuri skatino lietuvišką 
verslą. Tuo metu Panevėžyje vy-
ravo žydų verslas, kiek aktyves-

nis buvo lenkų verslas. Lietuvių 
pozicijos versle buvo labai sil-
pnos. Lietuva dar neturėjo savo 
valiutos. Iš „Biržos“ draugijos vė-
liau išaugo rimta Panevėžio vers-
lininkų draugija.

1925 metų spalio 4 dieną Pa-
nevėžyje buvo įsteigta kultūrinė 
„Dainos“ draugija. Jos vienas stei-
gėjų buvo kunigas J.Karbauskas. 
Jis buvo išrinktas į draugijos val-
dybą. Ši draugija tapo didžiausia 
kultūros propaguotoja Panevėžio 
mieste.

J.Karbauskas įkūrė Panevėžio 
šaulių liaudies teatrą. Šaulių orga-
nizacijos veikla buvo ypač aktyvi 
Panevėžio mieste.

J.Karbauskas kartu su Gabriele 
Petkevičaite-Bite Panevėžyje įstei-
gė Kalinių globos draugiją ir buvo 
jos pirmininku iki mirties.

Ten, kur kunigavo, J.Karbauskas 
steigdavo slaptas lietuviškas moky-
klas. Buvo aktyvus knygnešys.

Aktyviai bendradarbiavo kata-
likiškoje spaudoje. Buvo „Lietuvos 
mylėtojų“ draugijos pirmininkas. Į 
spaudą rašė Maišinio, Maišiškio, 
Karboriaus ir kitais slapyvardžiais. 
Bendradarbiavo su laikraščiais 
„Lietuvos apžvalga“, „Nedėldienio 
skaitymai“, „Žemaičių apžvalga“, 
„Tėvynės sargas“ ir kitais katali-
kiškais leidiniais.

Mirė 1929 metų rugpjūčio 23 
dieną. Palaidotas senosiose Pane-
vėžio kapinėse. 1938 metų rugpjū-
čio 28 dieną ant jo kapo pašventin-
tas paminklas, kuriam lėšas skyrė 
žinomas mecenatas Juozas Masiu-
lis. Paminklą pašventino kunigas 
Alfonsas Sušinskas.

Elena MarKucKYTĖ, 
Donatas PilKausKas

Knygnešys, kunigas - Jonas Karbauskas
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 � Ten, kur kunigavo, Jonas Karbauskas 
steigdavo slaptas lietuviškas 
mokyklas. Buvo aktyvus knygnešys


