
Paklaustas apie nacionalinės 
lietuvių kultūros padėtį nūdienos 
Lietuvoje, žinomas šalies 
fotomenininkas, fotografijos 
istorikas, kritikas ir tyrėjas, 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
V laipsnio ordino kavalierius 
Stanislovas ŽVirGŽDaS atsakė, 
kad lietuvių tauta šiuo metu 
yra neleistinai atskirta nuo 
Lietuvos valstybės - susikurtuose 
komforto rezervatuose mūsų 
valstybėje gyvena tik „elitas“, o 
Tauta saugios ir pastovios erdvės 
savajai būčiai apskritai neturi.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Kiekvienos epochos meno 
kūriniai mums byloja apie dva-
sinę to laiko būklę ir asmeninį 
kūrėjo santykį su savąja aplin-
ka. Kadangi jūs kultūros erdvė-
je aktyviai reiškiatės ne tik 
kaip fotomeno kūrėjas, bet ir 
kaip jo apmąstytojas, meninę 
vertę ir kultūros kontekstus iš-
manantis kritikas, noriu jūsų 
paklausti, kokiais išskirtiniais 
bruožais fotomenininkų dar-
buose yra ženklintas nūdienos 
laikas?

- Liūdna, bet nūdiena kaip tik 
ir išsiskiria tuo, kad meno kūriniais 
tarsi visiškai nieko gilesnio ir vi-
suotinesnio nenori mums pasakyti, 
išskyrus „žiūrėk, kur buvau nuvy-
kęs“. Tokių meninių fotografijų at-
siradimo motyvas iš tiesų ne kaži 
kiek skiriasi nuo turistinio - klajo-
jama po platųjį pasaulį, be atodairos 
fotografuojama, parsivežamos šūs-
nys nuotraukų ir iš jų daroma paro-
da. Ak, tiesa, prieš tai dar sugalvo-
jami nuotraukoms angliški pavadi-
nimai, nes, suprask, lietuvių kalba 
yra atgyvena, o štai angliškai pava-
dinta nuotrauka - jau menas su 
„svaria“ pretenzija į tarptautinį pri-
pažinimą.

Dar svarbios yra pastangos iš-
pūsti reklaminį burbulą. Visokie 
parodą lydintys straipsniai, prane-
šimai spaudai, anotacijos ir recen-
zijos liaupsina tą parodą kaip lig 
šiol neregėtos, negirdėtos svarbos 
kultūros įvykį, o parodos autorių 
puola vadinti fotomenininku, net 
jei šis „fotomenininkas“ yra vos 
penkių fotografijų autorius.

Taip pat šiandien nemaža ma-
nančiųjų, kad fotografo mastą nu-
sako jo turimos aparatūros kaina 
ir technologijų novatoriškumas. 
Deja, nė vienam nepavyks tapti 
menininku, kol nesupras, kad ne 
fotoaparatu yra kuriama fotografi-
ja, o visada tik protu ir širdimi.

Taigi, jeigu visą šį neįtikėtinai 
gausų fotografuojančių ir nuotrau-
kas eksponuojančių būrį vadintu-
me fotomenininkais, o jų sukuria-
mą produkciją - meno kūriniais, 
tuomet apie nūdienos meninės fo-
tografijos būklę nieko džiuginan-
čio negalėčiau pasakyti. Tačiau 
būtų didelė netiesa sakyti, kad fo-
tografijos meistrų šiandien Lietu-
voje neturime ar kad reikšmingų 
meninės fotografijos darbų šiais 

laikais neatsiranda. Antai kad ir 
Algimantas Aleksandravičius - ne-
seniai išleidęs jau trečiąją fotogra-
fijomis rašytą lietuvių tautos epo 
dalį - prie ankstėliau išleistų Že-
maitijai ir Aukštaitijai skirtų foto-
grafijų albumų pridėjęs jau ir 
„Dzūkiją“... Tvirtai manau, kad 
šiam menininkui ateityje sukūrus 
albumus apie Suvalkiją ir Mažąją 
Lietuvą lietuviai jau išdidžiai galės 
sakyti, kad ir jų Tauta jau turi sa-
vąjį epą, nors ir ne literatūroje.

Manau, pelus nuo grūdų atsi-
jojus laikui, pamatysime, kad mū-
sų gyventas laikotarpis Lietuvos 
kultūrai paliko nė kiek ne mažiau 
vertingų meno kūrinių nei bet ku-
ris kitas.

- Fotomenininko branda, ko 
gero, kaip tik tada ir prasideda, 
kai jis nustoja tiesiog „medžio-
ti“ kadrus, bet ima tais kadrais 
kalbėti, mėgindamas pasakyti 
šį tą daugiau, nei telpa vaizde? 
Kai suvokia, kad kūryba - tai 
darbas ne sau, o nacionalinei 
kultūrai?

- Nacionalinė kultūra ir yra 
aukščiausioji dvasinė bet kurios 
tautos išraiška, o kultūrinių šaknų 
saugojimas, jų puoselėjimas ir kul-
tūros galimybių lauko formavimas 
tautos ateičiai - vienas svarbiausių 
bet kurios valstybės tikslų.

Taip turėtų būti, tačiau mūsų 
valstybėje, deja, taip nėra. Lietuvos 
valstybės vadovams kultūra svarbi 
tampa išimtinai tik rinkimų laiko-
tarpiu, o jam pasibaigus visi tuojau 
pat skuba užsiimti „pirminės svar-
bos“ reikalais, taip aiškiai parody-
dami, kad Tautos kultūros reikalų 
svarbiais iš tiesų jie nelaiko.

Todėl kiekvienas mūsų, kiek-
vienas suvokiantis tikrąją kultūros 

vertę, manau, privalome būti ne 
tik menininkais, ne tik kultūrinin-
kais, bet pirmiausia savos valsty-
bės piliečiais ir savo nacionalinės 
kultūros ambasadoriais savojoje 
aplinkoje. Tai reiškia, kad šiandien 
negana sėdėti kiekvienam užsida-
riusiam savoje kūrybos laborato-
rijoje, - privalome stengtis ne dėl 
savo pripažinimo ir įvertinimo, ne 
dėl asmeninės būties ir buities są-
lygų, o dėl nacionalinės mūsų kul-
tūros padėties mūsų valstybėje.

- Prieš dvidešimt penkerius 
metus geriausi lietuvių foto-
grafų meno kūriniai vadinosi 
Lietuvos fotografija, rašytojų 
kūriniai - lietuvių literatūra, ir 

tą bendrąjį vardiklį kiekvienas 
jutome, kiekvienas tikėjome 
dirbą būtent jam. Dabar visa 
tai yra virtę neva tik lokali-
niais kūrybiniais projektais ir 
menininkų „cechelių“ reika-
lais. Kas čia dedasi?

- Atsakymas akivaizdus - turi-
me nekultūringus ir neišprususius 
politikus. O nuo to, kad jų nekul-
tūringumas yra stropiai užmaskuo-
tas nepriekaištingu mandagumu, 
išpuoselėtomis manieromis ir 
aukštais „reitingais“, niekas nepa-
sikeičia - juk jeigu žmogaus viduje 
taip tuščia, kad net skamba, kokiais 
būdais jam išaiškinti, kuo svarbi 
valstybei ir kas apskritai yra kul-
tūra?

Neminėsiu pavardės, bet vie-
nas žinomas politikas mane „pro-
tino“, kad kultūros sąvoką su-
prantu pernelyg siaurai - kad kū-
no kultūra taip pat yra visavertė 
kultūros išraiška, todėl esą jokio 
skirtumo tarp literatūros ir spor-
to. Neneigiu kūno kultūros svar-

bos - kuo žmonės atsakingiau rū-
pinsis savo kūno kultūra, tuo il-
gesnį laiką išliks darbingi, bus 
sveikesni, ilgiau gyvens... Valsty-
bei, žinoma, tai labai svarbu, bet 
be dvasinės kultūros ir jos suku-
riamų jungčių jokia valstybė juk 
apskritai yra neįmanoma.

Kol nesuvoksime, kad kultūra 
yra ne menininkų, o valstybės rei-
kalas, mūsų visuomenės dvasinė 
būklė nepagerės. Stipria, savo atei-
tį kuriančia valstybe Lietuva taps 
tik tuomet, kai ši tiesa bus suvok-
ta visuose ešelonuose, nuo politikų 
iki paprastų kaime gyvenančių 
žmogelių.

Beje, pasižvalgykite į Lietuvos 
kaimo žmonių veidus, kad ir minė-

to Algimanto Aleksandravičiaus 
knygoje „Dzūkija“, - vien žvilgsnio 
pakanka, kad atpažintume, jog 
prieš mus - nepalyginti dvasinges-
nis žmogus už tuos, kuriuos kas-
dien matome per televizijas, ku-
riuos esame mokomi vadinti „eli-
tu“... Vien į juos pažvelgus tampa 
akivaizdu, kad ne bankų sąskaitose 
ir socialinėje viršūnėlėje, o būtent 
nacionalinėje kultūrinėje erdvėje 
gyvenantys žmonės saugo savy 
Tautos dvasią, nacionalinę pasau-
lėjautą ir moralės dominantes.

Deja, lietuvių tauta šiuo metu 
yra neleistinai atskirta nuo Lietu-
vos valstybės - susikurtuose kom-
forto rezervatuose mūsų valstybė-
je gyvena tik „elitas“, o Tauta sau-
gios ir pastovios erdvės savajai 
būčiai apskritai neturi.

- O koks turėtų būti pirma-
sis žingsnis? Kas tad turėtų 
mūsų valstybėje deramą svar-
bą sugrąžinti kultūrai, grąžin-
ti į joms prideramas vietas na-

cionalinės pasaulėjautos, mo-
ralės dominantes?

- Žmogaus vertybių skalė for-
muojasi labai anksti, todėl ir spren-
dimo ieškoti reikėtų pačiose pirmi-
nėse valstybės ląstelėse - šeimoje 
ir mokykloje.

Prieškario, vadinamoji smeto-
ninė, Lietuva gyvavo neįtikėtinai 
trumpai, tačiau kokių įspūdingų re-
zultatų jau buvo pasiekusi. Ir ne tik 
kultūros srityje. Kaip manote - ko-
dėl? Todėl, kad augdami šeimose 
vaikai turėjo tvirtą kultūrinę aplin-
ką, pilietiškus, Tėvynei atsidavu-
sius tėvus ir tautinę mokyklą, - jos 
išauginta pedagogų karta buvo to-
kia stipri, kad padėjo Lietuvos dva-
sią ir nacionalinį Tautos stuburą 
išsaugoti per visą sovietmetį.

O dabartinė Lietuvoje veikian-
ti švietimo sistema, deja, ir vėl nė-
ra prolietuviška. Skirtumas tik tas, 
kad sovietinė švietimo sistema 
„vairavo“ lietuvių vaikų sąmones į 
Rytus, o dabartinė - į Vakarus. Bet 
ir viena, ir kita - tolyn nuo Lietu-
vos, tolyn nuo mūsų pačių esmės. 
O juk visi žinome - kol valstybė 
neturės tautinės švietimo siste-
mos, tol ji laisva tebus tik pati nuo 
savęs - daugiau nuo nieko.

Prezidentui Antanui Smetonai 
buvo įprasta dalyvauti šalies kultū-
riniuose renginiuose, spektaklių 
premjerose, parodų atidarymuo-
se... O kaip su dabartiniais prezi-
dentais?.. Turbūt didesnė tikimybė 
sutikti juos naujų prekybos centrų, 
o ne parodų atidarymuose?.. Ne-
noriu apkalbėti, bet asmeniškai aš 
atėjusį į fotografijos parodą iš at-
kurtosios nepriklausomos Lietu-
vos prezidentų esu matęs tik Valdą 
Adamkų.

Na, o spauda? Akivaizdu, kaip 
valstybę, visuomenės laikyseną ir 
jos kelio gaires atsakingai ir nuo-
sekliai kūrė Jono Basanavičiaus 
„Aušra“, Vinco Kudirkos „Varpas“, 
kiti to meto leidiniai bei kultūriniai 
židinėliai... O ar tikrai valstybei ir 
Tautai dirba absoliuti dauguma nū-
dienos Lietuvos žiniasklaidos?..

O dvasininkija? Prisiminkime - 
kunigai anuomet buvo priešakinė-
se Tautos ir valstybės kūrėjų lini-
jose, o ar dabartinei Lietuvos dva-
sininkijai dvasiniai lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės reikalai nors 
kiek rūpi?..

Be gairių Tautai labai sunku ži-
noti, į kurią pusę eiti, o ėjimas ne-
turint aiškios krypties greitai virs-
ta tiesiog klaidžiojimu, žingsniavi-
mu vietoje ir panašiai.

- O kaip jums, man, kiekvie-
nam panašiai mąstančiam ir si-
tuaciją matančiam žmogui pa-
tiems tapti tomis gairėmis?

- Tereikia kaip galima doriau ir 
kruopščiau dirbti savo darbą - bū-
tent tą, kurį geriausiai mokate, ir 
kad ir kuo būtumėte - inžinieriumi, 
statybininku ar prezidentu, nepa-
miršti, kad visų pirma esate - pri-
valote būti - savosios valstybės 
naudai dirbantys lietuviai.

Na, ir būti visuomeniškiems. 
Juk tik susiėmę už rankų tampame 
Tauta, tik dirbdami išvien išties 
tampame galingi.

Kultūra - ne menininkų, o valstybės reikalas
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Apie tai prie žALGiRiO 
NACiO NALiNiO PAsiPRiEŠiNi-
MO JuDĖJiMO apskritojo stalo 
diskutavo psichologė, Nacionalinės 
tabako ir alkoholio kontrolės koali-
cijos narė Nijolė GOŠTAuTAiTĖ, 
rašytojas Romas sADAusKAs ir 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras, Pirmosios Vyriausybės 
žemės ūkio ministras Vytautas 
KNAŠYs. Diskusiją vedė žalgirietis 
Gediminas JAKAVONis.

G.JAKAVONIS: Mėgstame 
sakyti, kad tarybiniais laikais 
kaimas buvo prasigėręs. Bet iki 
dabartinio lygio tikrai niekada 
nebuvo nusiritęs. Matome nieko 
neveikiančius žmones, jų net 
malkų suskaldyti neprisiprašy-
si. Kodėl žmonės į save nebepa-
našūs?

R.SADAUSKAS: Man atrodo, 
Lietuvoj žmonės gyvena normaliai, 
nematau jokių tragedijų. Dar prisi-
menu vokiečių laikus, karą. Tada 
kiekviename kaime degtinę varyda-
vo. Prisimenu, mes du vaikai para-
gavome naminės ir nugriuvome. 
Buvau girtas, o dar į mokyklą nėjau. 
Gėrė kaimas, atrodė beviltiškai. 
Nieko, išsikapstė kažkaip. Atėjo ki-
ti laikai, vėl gėrė. Ir tokios gėrimo 
bangos, man atrodo, užeina tam tik-
rais istoriniais, psichologiniais, so-
cialiniais pertvarkų, permainų lai-
kais. Tai štai, dabar turbūt ta viena 
pertvarka ir yra.

Aš kaime gyvenu pusę metų. 
Turiu sodybą Dzūkijoj, giliam už-
kampy. Kaime už kilometro nuo 
mūsų, to seno dzūkiško kaimelio, 
yra toks kolūkio centras su visa 
atributika, su anos civilizacijos griu-
vėsiais. Griūvantis vandentiekio 
bokštas, griūvantis sandėlis, kultū-
ros namai apipeliję, sugriuvę. Žmo-
nės tie patys, kurie anais laikais da-
rė, ką brigadininkas pasakydavo. O 
dabar kiekvienas turi savo galva gal-
voti, bet nemoka. Ir jiems nieko ki-
to nelieka, kaip tik šlaistytis apie 
kampus. Jie žemės neturi, tai yra 
tie trihektarininkai.

Bet yra ir tokių, kurie kabinasi, 
kurie turi už ko kabintis, kuriems 
giliai neįsikūnijo alkoholizmas, jie 
gražiai gyvena. Ir tos žalios salos, 
ypač jaunų ūkininkų, plečiasi. Dir-
vonų mažėja, piktžolėmis apėjusių 
laukų mažėja, ateina nauji žmonės. 
Mane tai džiugina. Procesas lėtas, 
sunkus, bet aš matau, kad jis vyksta.

O tų geriančių žmonių, apie ku-
riuos šnekame, aš niekada nesmer-
kiu. Man jie įdomūs kaip literatui, 
apie juos rašančiam. Susėdam, pa-
šnekam. Pirmiausia apie bobas (mo-
teris - red. past.). Pas mus žodis 
„boba“ yra moteris, ten - tarybinė 
moteris, o čia - boba, kaip liepa. O 
paskiau apie ką? Kaip jie vogė iš 
kolūkių, tokie buvo geri laikai. Da-
bar nėra iš ko vogti. Nors vok iš 
savęs. Bet jie ne vagys. Aš ten gy-
venu dešimti metai, šiaudas nuo kie-
mo neprapuolė. Pernai palikau gerą 
švedišką kirvį, įkirstą į kaladę, gal-
voju - viskas. Surūdijęs tas kirvis, 
bet kaip buvo, taip ir liko.

Namų nerakinam. Kad ir jie už-
rakinti - stiklinės durys ir raktas, 
betgi pasukai ir įėjai. Kodėl neraki-

nam? Jeigu vagis norės, tai jokia 
spyna negelbės. Geriau tegu jam ne-
reikėtų laužyt mano durų, tegu įėjęs 
ką nors pasiima. Geresnė išeitis. Vis 
tiek pasiims, jeigu norės. Ir ant sta-
lo terasoj butelį degtinės palieku.

G.JAKAVONIS: Randat pil-
ną?

R.SADAUSKAS: Tuščią daž-
niausiai.

N.GOŠTAUTAITĖ: Tai jūs čia 
kaip kaukams paliekat? Kaip aitva-
rams?

R.SADAUSKAS: Taip, kaip ai-
tvarams. Ir iš kitų žmonių niekas 
nedingsta.

G.JAKAVONIS: Buvo Motie-
jaus Valančiaus laikai. Vyskupas 
matė, kad čia blogis.

R.SADAUSKAS: O kada tai bu-
vo? Po baudžiavos panaikinimo.

V.KNAŠYS: Neseniai grįžau iš 
Vilkaviškio. Suvalkijos kraštas - ne 
toks, koks Dzūkija. Puikios žemės! 
Pasidžiaugiau, kad vis dėlto ten iš-
liko valstiečių ūkis. Yra ūkių, kokių 
200-300 hektarų. Bet daugiausia yra 
smulkių ūkininkų. Jie kažkaip kabi-
nasi.

Žinoma, irgi visko yra. Tai bū-
dinga visai Lietuvai, ne tik Dzūkijai. 
Kodėl? Teisingai sakėte, ir katakliz-
mai įvyksta, ir esame kaimynai tos 
valstybės, kuri išgerti moka. Patys 
neatsiliekame.

Priežastys? Buvo nuasmenintas 
žmonių darbas. Jie atliko pareigas, 
bet stengėsi nugvelbti ką nors, kad 
ir pragyventų, ir, pagaliau, pasilinks-
mintų. Aš pats kūriau eksperimen-
tinį ūkį vietoj trijų kolūkių Babtuose. 
Eidavome, budėdavome, kad tie 
žmonės iš fermų neišnešiotų paša-
rų. Ūkiai bankrutavo, nes gyvuliai 
krito.

Tarp kitko, Romualdo Ozolo 
naują knygą pradėjau skaityti. Jis 
galvojo, kad tie kolūkiai galėjo eg-
zistuoti dar 20 metų ir daugiau. O 
aš dar galėčiau pridurti: nustumtas 
žmogus nuo darbo, nuo atsakomy-
bės. Todėl dabar toks rezultatas.

Pasižiūrėkim, kas pasidarė: 2 
proc. vadinamųjų žemdirbių valdo 
beveik pusę žemės. Tai yra 10-30 
tūkst. hektarų. Štai kodėl aš pasi-
džiaugiau, kad Vilkavišky dar nor-
malūs šeimos ūkiai.

Bet ką turi valdžia padaryti, kad 
atpratintų žmones gerti, aš nežinau. 
Mes susirgę, turbūt irgi sunkiai jau 
pasveiktume. Žinau vieną giminaitį, 
jis buvo menininkas. Jis sugebėjo. 
Tai yra tokia baisi liga, kad liūdna. 
Liūdna net galvot apie tai.

Ko reikia dabar kaime, kodėl 

mes apie šeimos ūkį kalbėjome? 
Darbo, kad apsimokėtų dirbti. Aš 
negaliu klausyti tų, kurie kalba, kad 
yra intensyvus ūkis, užtat reikia 10-
20 tūkst. hektarų. Absurdas.

Dabar važiuoja traktorius per 
laukus, dulka. Puikūs Suvalkijos 
dirvožemiai, o jau dulka. Kitados 
įveikėm Chruščiovą, padarėme žo-
linę sistemą. Augo javai, augo dau-
giametės žolės, plius gyvuliukai. 
Taip ir be didelių trąšų galima der-

lių gauti. Dabar dominuoja šitie 
stambūs ūkiai, intensyviai dirba. 
Užtat neišnaudoja visų potencialių 
dirvožemio galimybių. Bet dirvos 
masiškai rūgštėja.

2013-2014 metais, kai prasidėjo 
naujas Europos rėmimo etapas, no-
rėjome atkreipti prezidentės, prem-
jero, Seimo dėmesį, kad darytume 
taip, kaip lenkai daro. Lenkų ūkis 
smulkesnis nei mūsų. Olandų ūkis 
smulkesnis nei mūsų. Bet perkame 
iš Olandijos gėles ir čia parduodame. 
Iš Lenkijos viską vežame.

Gerbiamieji, padarykime taip, 
kad iš rėmimo fondo remtume tik 
šeimos ūkius, t.y. iki kokių 200 hek-
tarų. O visų kitų nereikia remti, jie 
beveik nemokamai gauna techniką 
ir t.t.

N.GOŠTAUTAITĖ: Buvo įdo-
mu pasiklausyti, nes aš pakliuvau 

tarp žemdirbių, o esu visai ne to 
profilio žmogus. Apie dirvožemio 
pagerinimą nieko negaliu pasakyti. 
Apie girtavimą kaime, kaip jį nai-
kinti - nežinau. Bet visiškai sutik-
čiau, kad alkoholio vartojimas ža-
lingas, labai daug jo vartojama bū-
tent tam tikrais laikotarpiais. Ir tie 
laikotarpiai labai įdomūs. Sutampa 
su tam tikromis alkoholio kontro-
lės politikos priemonėmis, kurios 
yra priimamos. Jeigu tik alkoholio 
kontrolės politika tampa laisvesnė, 
ji tampa liberali, yra leidžiama dau-
giau reklamos, alkoholis tampa pi-
gesnis. Jis yra parduodamas visur, 
kur tik nori. Taip pat ir degalinėse. 
Tada vartojimas ir tampa didesnis. 
Jeigu ateina politikos banga, kad 
reikia drausti ar mažinti reklamą, 
kad reikia riboti pardavimo laiką, 
kad reikia griežčiau žiūrėti į parda-
vimą nepilnamečiams, tada iš kar-
to alkoholio vartojimas mažėja. O 
kai mažėja vartojimas, sumažėja ir 
alkoholinių psichozių, taip pat ir 
nužudymų, savižudybių, netgi ilgė-
ja gyvenimo trukmė.

Noriu pasakyti, kad pats geriau-
sias tokios politikos eksperimentas 
- tai M.Gorbačiovo reformos pra-
džia. Kai viskas pradėjo laisvėti. Tuo 
pat metu M.Gorbačiovas stipriai ap-
ribojo ir alkoholio vartojimą. 1984-
1985 metais buvo stebimas milži-
niškas savižudybių, žmogžudysčių, 
avarijų sumažėjimas. Tuo laikotar-
piu net pailgėjo gyvenimo trukmė.

Matome, kad tai įgyvendinama 
ganėtinai paprastomis ir griežtomis 
priemonėmis, būtent politikos prie-
monėmis, kurios palyginti yra pi-
gios, joms įgyvendinti nereikia Eu-
ropos Sąjungos paramos, nereikia 
ypatingų investicijų, tiesiog reikia 
parengti įstatymą. Jį apgalvoti, įdieg-
ti. Ir turimomis jėgomis įgyvendin-
ti. Taigi iš tikrųjų alkoholio vartoji-

mas didėja tada, kai alkoholio varto-
jimo politika yra laisva ir liberali. 
Viena iš didžiausių bėdų yra ta, kad 
Lietuvoje labai lengva įsigyti alko-
holio prekybos licenciją. Tų licenci-
jų labai daug. Mes turbūt pirmauja-
me visoje Europoje.

Esu kartą rašiusi, kad Lietuvoje 
viena alkoholio prekybos licencija 
tenka vienam didesniam daugiabu-
čiui. Tose šalyse, kur geriama ma-
žiau, vietų, kuriose yra vartojamas 
alkoholis, yra tiesiog mažiau, tad na-
tūralu, jog ir vartojama mažiau. No-
rėdami sumažinti alkoholio vartojimą 
ir dėl jo patiriamas traumas negalime 
jų visų išgydyti, nes tai yra visuome-
nės sveikatos problema, turime tai-
kyti plačias politikos priemones. Ir 
ne tokį individualų, asmeninį priėji-
mą, kai tiesiog stebime kiekvieną 
žmogų ir bandome jį sugauti, pamo-
kyti, padėti jam gyventi, kažką su-
mokėti, kažką duoti. Kitaip tiesiog 
pavargsime bandydami tas arklides 
išmėžti.

Žalingai geriančių yra labai daug. 
Apie 40 proc. darbingo amžiaus vy-
rų vartoja žalingai. Kai kurie varto-
ja net ir naminukę, kuri yra labai ža-
linga. Daugiausia dėl to, kad ji yra 
stipresnė nei pramoniniu būdu par-
duodami produktai.

G.JAKAVONIS: O kaip išvež-
ti prievarta gydyti kaimietį, tu-
rintį ūkį?

V.KNAŠYS: Bijau, kad jau ne 
visi pasveiks. Bet dar yra jaunimė-
lio. Tik vis daugiau išvažiuoja. Ar 
grįš tas jaunimėlis? Jeigu bus kur 
grįžti - grįš. Jei būtų įmanoma gauti 
darbo, nevažiuotų. Reikia, kad būtų 
darbo, kad apsimokėtų dirbti. Kad 
karvutę laikyti apsimokėtų. Už pie-
ną 50 lietuviškų centų mokėdavo 
smulkiesiems, stambiesiems ūki-
ninkams - litą ir daugiau. O dabar 

neapsimoka, vanduo tiek kainuoja. 
Neapsimoka dirbti!

Svarbu, kad žmogui apsimokėtų, 
kad jis pragyventų. Tada jis kabin-
tųsi, pagaliau galėtų nusipirkti tą 
bambalį. Bet už darbą. Tačiau jis 
gauna išmokas. Valstybinė ir socia-
linė parama, nemokamas gydymas 
ir t.t. Manau, turi būti nacionalinė 
politika, nacionalinės programos. 
Kaip gynyba dabar iškilo į pirmąją 
vietą, taip ir mūsų kaimo problemas 
reikia spręsti.

G.JAKAVONIS: Bijau, ir kai-
me visi žino tik savo teises, o 
pareigų nebežino. Siūloma didin-
ti socialinių darbuotojų skaičių. 
Ką prie kiekvienos šeimos pa-
statysim?

N.GOŠTAUTAITĖ: Sociali-
niai darbuotojai dirba labai sunkų 
darbą. Tos moterys būtent tą darbą 
ir dirbo, buvo seniūnijos darbuoto-
jos, jos ir yra ta pirmoji linija, bet 
tai nėra policija, įgaliojimų jos ne-
turi. Bet kokios priemonės, kai 
mes kalbame apie pagalbą konkre-
tiems žmonėms, turi būti sistemi-
nės. Mes negalime sakyti, kad jei-
gu jų gretas padidinsime, tai bus 
veiksminga.

Veiksmingos yra tik sistemos ir 
tam tikri modeliai. Jeigu modelis yra 

įdiegiamas ne iki galo ir ne visur, 
jeigu nėra finansuojamas, jis negali 
būti veiksmingas. Negalime kalbėti 
apie dalines priemones.

Kai mes kalbame arba kai poli-
tikai kalba apie priverstinį gydymą, 
dažnai yra painiojamos ir sąvokos, 
ir kam priverstinis gydymas yra 
skirtas. Įsivaizduojama, kad taiky-
dami priverstinį gydymą galime stai-
ga sumažinti nusikaltimų skaičių. 
Tai labai juokingas dalykas, nes pir-
miausia medicina nėra policijos įran-
kis, mes neprivalome tokiu būdu 
padėti policijai. Policija atlieka savo 
darbą, medikai - savo.

Priverstinis gydymas Lietuvos 
Respublikoje taikomas nepažei-
džiant žmogaus teisių. Jis yra veiks-
mingas ir tinkamas, tačiau yra labai 

riboto naudojimo. Jis yra skiriamas 
tada ir yra reglamentuotas įstatymu, 
kai žmogus yra pavojingas sau, ki-
tiems ir savo arba kitų turtui, tai yra 
įrašyta į Civilinį kodeksą. Šitos są-
lygos yra labai griežtos, bet jos su-
daro galimybę padėti žmogui. Nepa-
mirškime, kad priverstinis gydymas 
yra skirtas ne visuomenei apsaugo-
ti, o iš esmės apsaugoti patį žmogų. 
Nes psichikos liga sergantis žmogus 

pirmiausia yra pavojingas sau, ne-
gydoma liga jį stumia iš gyvenimo 
apskritai, jis nebegali dalyvaut nei 
šeimoje, jis nebegali būti vyru, žmo-
na, broliu, seserimi, vaiku, jis nebe-
gali dirbti, jis nebegali prisidėti, jis 
nebegali būti produktyvus. Pagaliau 
jis negali priimti pagalbos. Dėl to 
jam ir reikia padėti. Priverstinis gy-
dymas reikalingas tam, kad būtų ga-
lima padėti žmogui, kuris nesupran-
ta, kad jam reikia pagalbos, kuris 
nesugeba jos paprašyti arba priimti, 
kad jis būtų išgelbėtas iš tos padė-
ties, kad jam būtų sudarytos sąlygos 
gyventi normaliai ir kad jis pats ga-
lėtų toliau tvarkytis.

Taigi priverstinis gydymas yra la-
bai svarbi medicinos dalis, bet ji labai 
menka medicinos dalis. Kai kalbame 
apie žalingai geriančiųjų priverstinį 
gydymą, tampa visiškai nebeaišku, 
kas nustatys tas indikacijas ir kokius 
prioritetus valstybė nustato.

Gydymo nuo gėrimo nėra. Nes 
geria 90 proc. Lietuvos visuomenės, 
taip jau yra, geria ir vaikai, ir suaugę, 
ir seneliai, ir vyrai, ir moterys. Tai-
gi nuo gėrimo gydymo nėra. Tačiau 
yra įmanomas gydymas nuo priklau-
somybės. Šiuo metu galimybės gy-
dytis yra labai nedidelės. Papras-
čiausias pavyzdys: Vilniaus mieste 
yra Priklausomybės ligų centras, ja-
me taikoma Minesotos programa, 
yra ir detoksikacijos skyrius, yra ir 
naujas socialinės reabilitacijos sky-
rius. Ten yra 9 vietos. Taigi kaip, 
kokiu tempu mes ten guldysime 
tuos priverstinai gydomus?

G.JAKAVONIS: Pagal blatą.
N.GOŠTAUTAITĖ: Būtent pa-

gal blatą. Bet turbūt Lietuvos Res-
publikoje apie tai jau buvo kalbėta 
per televiziją, kažkas pasigyrė ir pa-
sibaigė. Taigi šiuo atveju turėtume 
kurti sistemas, nes Lietuvos valsty-
bė negalės priverstinai pagydyti vi-
sų savo piliečių. Sistemos būtų 
veiksmingas esamų paslaugų susti-
prinimas, racionalus plėtojimas ta-
riantis su specialistais, o ne gaisro 
gesinimas ar girdėtų priemonių be-
prasmis pasiūlymas tam tikru mo-
mentu. Paskui atsitraukiama, vėl 
pasiūloma, vėl atsitraukiama.

G.JAKAVONIS: Ką gi reikėtų 
daryti? Tai, kas dabar buvo pa-
siūlyta, - kažkokia klounada.

V.KNAŠYS: Man atrodo, tai, ką 
čia mes kalbėjome, sudaro vieną 
kompleksą. Sistema reikalinga. Kas 
iš to, jeigu nebus panaikintos sąly-
gos žmonėms gerti? Jeigu šito ne-
bus, gydyk negydęs. Europos Sąjun-
ga gali duot tų milijardų, bet tie pi-
nigai ir paskatino daugelį...

Regioninė politika. Buvo kon-
servatorių konferencija. Nuėjau, pa-
siklausiau. Viešpatie, jie nežino, ką 
kalba.

Ką daro kaimyninės valstybės? 
Jau minėjau: sudaro kaime žmo-
nėms interesą dirbti, uždirbti, kad ir 
vaikai, ir jaunimas eitų dirbti. Kar-
dinalus dalykas. O toliau galima vi-
sas tas priemones naudoti. Kai priei-
nama iki ribos, be abejo, reikia apri-
boti ir tą reklamą. Kita vertus, aš 
Vengrijoje buvau, atsiprašau, prie 
kiekvieno kampo gamina tą vyną, 
geria. Bet neprasigėrę.

Blogiausia, kad Lietuvoje labiau-
siai ginami stambių įmonių, stambių 
ūkių, stambaus kapitalo interesai. 
Dabar žemės ūkio ministrė Virgini-
ja Baltraitienė pradėjo kalbėti apie 
šeimos ūkius.

Tačiau jos artimiausi patarėjai 
sako: jokiu būdu ne. Daug yra inte-

resų, partijų, verslininkų. Didžiulis 
spaudimas.

Atvirai šnekant, iš vienos Vy-
riausybės išėjau, nes pajutau spau-
dimą. Siūlė didelį kyšį. Ir supratau 
dėl ko. Užtat, kad turėjau vieną nuo-
monę, o kai kas turėjo kitą. Klaidą 
padariau, kad kyšio nepaėmiau. Gal 

reikėjo paimti ir toliau dirbti. Po ma-
nęs atėję vėl tą patį darė, nes spau-
džia didžiuliai politiniai interesai. Jie 
jau susipynę su materialiniais inte-
resais. Tai valdo valstybę. Ir kitose 
valstybėse panašiai yra.

G.JAKAVONIS: Susidaro 
įspūdis, kad kai gyvenome už 
geležinės uždangos, niekas ne-
galvojo niekur bėgti. Į kaimus 
atvažiuodavo teatrai, būdavo 
koncertai.

R.SADAUSKAS: Sako, lemia 
aplinkybės, sąlygos, girdžiu naują 
žodį „infrastruktūra“. Mūsų sody-
boje, mes ten gyvename dešimtus 
metus, aštuntus metus vyksta šven-
tės. Vadiname atlaidais. Apie juos 
Zita Kelmickaitė TV laidą sukūrė, 
sukurtas filmas, ne tik Albertas An-
tanavičius dainuoja. Ten atvažiuoja 
žmonės nuo Klaipėdos. Pernai iš Pa-
gėgių buvo. Iš visos Lietuvos atva-
žiuoja. Pernai buvo 111 žmonių.

Per visas tas šventes, ne aš pa-
sakiau, bet iš pašalės vienas žmogus 
sakė, girto žmogaus nepamatysi. 
Jiems tokioje aplinkoje nėra kaip 
gerti. Čia yra šventė. Bet tik jei kas-
dienybė bus kitokia ir jeigu žmogus 
matys darbo prasmę.

Kolūkis buvo baudžiavos atmai-
na. Yra tokia baudžiavos atsiminimų 
knyga, jie surinkti iš žmonių praėjus 
20 metų po baudžiavos panaikinimo. 
Skaitydamas tą knygą supranti, kad 
pusė jų ilgisi baudžiavos ir pono. 
Kad prie pono buvo geriau. Dabar 
labai panaši baudžiava. O kolūkiai 
buvo baudžiava, buvo ponas - briga-
dininkas, pasakydavo, ką daryti. Mo-
terys turi tiek nuravėti runkelių... O 
dabar reikia pačiam. Nėra nei briga-
dininkų, nei kolūkio pirmininko. 
Žmogus sutrikęs. Duosi jam žemės, 
o juk žemės negrauši.

Apie mūsų artimiausią kaimyną. 
Žemę tėvai užrašė seserims, nes jis 
gėrė. Prieš tai Alytuje dirbo, kai pra-
monė sugriuvo, grįžo ir gėrė. Tos se-
serys Kaune gyvena, paštininkės, jos 
nedirbo žemės. Tada atidavė jam. Ir 

žmogus pasikeitė. Visiškai. Ir namai, 
ir dabar gražiausia sodyba. Pasirodo, 
koks nagingas. Jis glosto tą žemę.

O gėrė, būdavo, ateina pas ma-
ne, atsisėda, atsidūsta. Matai, kad 
jam bloga. Bet jeigu žmogus norės, 
pasikeis. Dar neprapuolusius traukia 
prie žemės.

O tie, kurie nusibaigę nuo tos pi-
gios pramonės produkcijos, nuo tų 
bambalių ir gražiais vardais pavadin-
to vyno, iš jų nieko neliko. Bet aš ne-
smerkiu. Tai yra tam tikrų žmogiškų 
silpnybių aukos. O man, kalbant apie 
tą gydymąsi, nereikia kai kurių poli-
tikų iš Seimo demonstruojamų pa-
vyzdžių. Pats sau esu pavyzdys. Aš 
smarkiai gėriau. Dirbau ir gėriau. Ko-
dėl? Pats nežinojau, kad geriu. Būda-
vo, rašai ir padedi tašką, nors už to 
taško turėtų būti svarbiausi dalykai.

Bet šita problema prapuolė. Te-
gul valdžia netrukdo. Netrukdykit, 
ponai, žmonėms gyventi. Tada jie 
patys susikurs gyvenimą.

N.GOŠTAUTAITĖ: Yra įdo-
mių individualių istorijų, dėl ko žmo-
nės meta gerti, dėl ko žmonės iš-
blaivėja, dėl ko grįžta į šeimas, pra-
deda rūpintis vaikais. Yra tų istorijų, 
jos yra įspūdingos. Apie jas rašomos 
knygos, kuriami filmai, bet tai neat-
spindi daugumos likimo. Ir, deja, 
šiuolaikiniame pasaulyje daugumos 
žmonių likimą lengviausia pakeisti 
politikos priemonėmis. Todėl grįžtu 

prie to paties: mes negalėsime nei 
išgydyti visų, nei suteikti vilties, nei 
darbo, jeigu mums nepavyks už-
drausti reklamos, sumažinti alkoho-
lio prieinamumo ir padidinti jo kai-
nos. Nes jeigu mes suteiksime žmo-
nėms darbo, jie gaus daugiau pinigų, 
čia pat degalinėse liesis alkoholis 
laisvai, čia pat kaimo parduotuvėse 
alkoholis liesis. Turėdami pinigų 
žmonės pirks alkoholį. Neįmanoma 
padaryti taip, kad staiga narkotikai 
nustotų žmogų traukę.

Vieniems žmonėms pasiseka 
stebuklingai, vieniems Dievas pade-
da, kitiems kiti žmonės, bendruo-
menė, prasmės atradimas. Bet dau-
gumai žmonių paprastai reikalinga 
pagalba. Tam tikra disciplina. Jeigu 
galvojame, kad žmonės geria iš 
skausmo, tai beveik visi sirų pabė-
gėliai turėtų būti prasigėrę.

Parengė Jovita MiLAŠiENĖ

 � Matome nieko 
neveikiančius 
žmones, jų net 
malkų suskaldyti 
neprisiprašysi

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

 � Neapsimoka 
dirbti! Svarbu, 
kad žmogui 
apsimokėtų, kad 
jis pragyventų. 
Tada jis kabintųsi

Vytautas knaŠYS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 
Pirmosios Vyriausybės žemės ūkio ministras

 � Gėrimo bangos 
užeina tam 
tikrais istoriniais, 
pertvarkų, 
permainų laikais. 
Tai štai, dabar 
turbūt ta viena 
pertvarka ir yra

Romas SaDauSkaS
Rašytojas

 � Yra įdomių 
individualių 
istorijų, dėl ko 
žmonės meta 
gerti, bet tai 
neatspindi 
daugumos likimo

Nijolė GOŠtautaitĖ
Psichologė, Nacionalinės tabako ir 
alkoholio kontrolės koalicijos narė

Ką pro savo kabinetų langus mato Seimo nariai?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Kaip įveikti alkoholizmą? Ypač kaime, kur daugybė vyrų ir moterų 
šviesios dienos seniai nematę. Politikai pasiūlė štai tokius receptus: 
specializuotos parduotuvės, uždraudžiama prekyba degalinėse, 
priverstinis gydymas nuo alkoholizmo, ribojama reklama. Teoriškai 
viskas teisingai. Praktiškai yra kitaip: kaimuose nėra nei degalinių, 
nei apskritai parduotuvių, žmonės laka pigiausią spirituotą vynelį, 
kurio reklamos nei spaudoje, nei per TV nepamatysi. ar Seimo nariai 
pro savo kabinetų langus mato, kaip iš tiesų gyvena žmonės kaime?

 � Seimo nariai pro savo kabinetų langus mato tik šventes. Nuvažiuotų į kaimą, pamatytų, ką prikūrė
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Viktoras Biržiška gimė prieš 
130 metų - 1886 metų vasario 
23 dieną Viekšniuose, mirė 
1964 metų sausio 27-ąją 
Čikagoje. Jis buvo žemaičių 
bajoro, Viekšnių gydytojo 
antano Biržiškos (1855-1922) ir 
mokytojos bajoraitės Elžbietos 
rodzevičiūtės-Biržiškienės 
(1858-1938) trečiasis sūnus.

Motinos parengtas 1895 m. 
įstojo į Šiaulių gimnazijos paren-
giamąją klasę. Mokėsi labai gerai. 
Julija Šalkauskienė (1904-1994) sa-
vo knygoje apie vyrą prof. Stasį 
Šalkauskį (1886-1941) rašė: „Su 
Viktoru Stasys kurį laiką mokėsi 
vienoje klasėje. Prisimenu, jis sa-
kydavo, jog tokio gabaus mokinio 
kaip Viktoras nėra matęs.“

1903 m. Šiauliuose V.Biržiška 
dalyvavo slaptame lietuvių mokinių 
ratelyje, kurio narius lietuvių kal-
bos mokė į Šiaulius ištremtas Jonas 
Jablonskis (1860-1930). V.Biržiška 
1904 m. aukso medaliu baigė Šiau-
lių gimnaziją ir įstojo į Peterburgo 
universiteto Matematikos ir gam-
tos fakulteto matematikos skyrių, 
bet, pasilikęs ten laisvuoju klausy-
toju, studijavo Technologijos insti-
tute, kurį baigė įgydamas inžinie-
riaus technologo laipsnį.

Studijuodamas dalyvavo slaptoje 
lietuvių studentų draugijos veikloje, 
kurį laiką buvo jos iždininkas. Vaidi-
no Miko Petrausko (1873-1937) ope-
retėje „Kaminkrėtys ir malūninin-
kas“. 1906 m. lapkritį po kratos bu-

vo areštuotas, bet, nepavykus įrody-
ti kaltės, paleistas. 1906-1907 m. 
studentų streikų metu dirbo Šiau-
liuose, vadovaudamas vietinei LSDP 
organizacijai, savo bute laikė ginklų 
sandėlį ir slaptą spaustuvę, kurioje 
spausdindavo atsišaukimus. Studi-
juodamas vertėsi privačiomis pamo-
komis, kurį laiką mokytojavo vieno-
je Peterburgo gimnazijoje, kartu dir-
bo ir elektros stotyje, vadovavo 
tramvajų tresto statybos darbams.

Dar būdamas studentas, tapo 
Baranovskio karinės gamyklos 
meistru, o prasidėjus karui buvo 
mobilizuotas, bet paliktas šios ga-

myklos direktoriumi. Turėjo Rusi-
jos kariuomenės kapitono laipsnį. 
1917-1918 m. apie 50 kartų bolše-
vikų kratytas ir kelis kartus areš-
tuotas, bet, reikalaujant fabriko 
darbininkams, vis paleidžiamas. 
1920 m. vėl buvo areštuotas ir rug-
sėjo 30 d. iškeistas į vieną politinį 
kalinį iš Lietuvos. Vežant keisti, 
Lydoje vos nesušaudytas.

1920-1922 m. buvo Vilniaus Vy-
tauto Didžiojo lietuvių gimnazijos ir 
lietuvių mokytojų seminarijos mo-
kytojas, Lietuvių mokslo draugijos 
aukštųjų kursų dėstytojas, bendra-
darbiavo ir redagavo lietuvių lai-
kraščius lenkų bei rusų kalbomis. 
Nuo 1920 m. buvo Vilniaus lietuvių 
komiteto narys. 1920 m. lapkričio 
23 d. pabėgus iš Vilniaus lietuviams 
karo belaisviams, buvo teisiamas 
kaip pabėgimo organizatorius. Taip 
pat teistas 1921 m. dėl vieno 
straipsnio, išspausdinto 1920 m. 
„Głos Litwy“ („Lietuvos balsas“), 
bet, pritaikius amnestijos įstaty-
mus, įkalintas nebuvo. 1922 m. sau-
sio 20 d. kartu su broliu Mykolu 
Biržiška (1882-1962) ir kitais vėl 
buvo suimtas, įkalintas Lukiškių ka-
lėjime, kaltintas krašto išdavimu, 
gąsdintas sušaudymu, bet, įsikišus 
Tautų Sąjungai, 1922 m. vasario 6 d. 
ištremtas į Lietuvą.

Kaune nuo 1922 m. buvo Kraš-
to apsaugos ministerijos artilerijos 
tiekimo skyriaus viršininko padėjė-
jas, o nuo 1922 metų birželio iki 
1926 metų gegužės - viršininkas. 
Kaip rašo J.Rudokas, V.Biržiškos 
„vadovavimo metais artilerijos san-
dėliuose ir kariuomenės dalyse bu-
vo intensyviai tvarkomi ginklai ir 
amunicija. Sunkiais karo metais tek-
davo imti viską, ką pavykdavo gauti, 
be to, trūko nusimanančių apie amu-
niciją žmonių, todėl sandėliuose bu-
vo susikaupę daug visokio karinio 
turto - ir vertingo, ir šlamšto, ir pa-
vojingų medžiagų. Tas atsargas teko 
iš pagrindų peržiūrėti, patikrinti, su-
rūšiuoti atrenkant tai, ką verta sau-
goti, ką reikia skubiai sunaudoti, o 
ką - sunaikinti nelaukiant nelaimės.“

V.Biržiška buvo pirmasis, kuris 
moksliniame Lietuvos kariuomenės 
žurnale „Mūsų žinynas“ paskelbė 
straipsnį apie aukštosios matema-
tikos (tikimybių teorijos) taikymą 
kariuomenėje „Tikimybių teorija ir 
jos vaidmuo artilerijai“. Kartu V.Bir-
žiška 1922-1924 m. mokytojavo 

Kauno „Aušros“, 1925 m. - suaugu-
siųjų gimnazijose. 1922-1939 m. - 
Lietuvos (Vytauto Didžiojo) univer-
siteto docentas, ekstraordinarinis 
profesorius, 1940-1944 m. - Vil-
niaus universiteto ordinarinis pro-
fesorius.

Iš kariuomenės į atsargą V.Bir-
žiška išėjo turėdamas pulkininko 
leitenanto laipsnį. Buvo Klaipėdos 
kultūrinio bendradarbiavimo sąjun-
gos vienas iš steigėjų 1933 m., nuo 
1934 m. - Lietuvos gamtininkų 
draugijos matematikos sekcijos pir-
mininkas, Lietuvių ir ukrainiečių 
draugijos paskutinysis pirmininkas.

1944 m. liepą pasitraukė į Va-
karus, 1946-1949 m. buvo Pabalti-
jo universiteto Hamburge ir Pine-
berge profesorius, Matematikos ir 
gamtos fakulteto prodekanas, ma-
tematikos grupės vedėjas.

Nuo 1950 m. gyveno JAV. V.Bir-
žiška garsėjo kaip reiklus dėstyto-

jas. Buvęs jo studentas Kaune 
Aleksandras Zujus rašė: „Šių eilu-
čių autoriui neseniai Amerikoje pa-
vyko beveik per akimirką rasti ne-
apibrėžtinį integralą, kurį bergž-
džiai mėgino apskaičiuoti du kole-
gos amerikiečiai. Vienas jų pasakė 
man: „Jūs labai gerai mokate inte-
gravimo metodus.“ Man neliko nie-
ko kita, kaip pasakyti: „Ir jūs mo-
kėtumėte, jei jums būtų reikėję iš-
laikyti egzaminą pas prof. Viktorą 
Biržišką.“ Taigi egzaminams stu-
dentus V.Biržiška gerai parengda-
vo, nes, kaip rašo tas pats autorius, 
„iš prof. Z.Žemaičio „rankų“ stu-
dentai matematikai patekdavo, kaip 
kad kai kas mėgdavo sakyti, į prof. 
Viktoro Biržiškos „skaistyklą“ arba 
„malūną“. Kitas buvęs V.Biržiškos 
studentas Aleksandras Pakalniškis 
(1910-2012) rašė, kad studentai 
profesorių vadindavo „markizas 
Viktorijanus de Biržiška“.“

Spaudoje V.Biržiška bendradar-
biavo nuo 1906 m. Rašinius publi-
kavo Vilniaus lenkiškame lietuvių 
žurnale „Echo“ („Aidas“), „Mūsų 
Vilniuje“, „Trimite“ ir kt. Išleido 
atsiminimus „Neužgijusios žaiz-
dos“ (1936, 2-asis leid. JAV, 1966, 

pavad. „Dėl mūsų sostinės“). Apie 
aukštąją matematiką rašė „Kosmo-
se“, „Mūsų žinyne“, „Lietuviško-
joje enciklopedijoje“, redagavo šios 
enciklopedijos matematikos sky-
rių. Atskirais leidiniais išėjo jo 
„Įvadas analizin“ (1927) - hekto-
grafiniu būdu parengtas 240 p. pas-
kaitų konspektas, 492 p. „Integra-
linio skaičiavimo pagrindai“ (1928), 
586 p. litografiniu būdu išspausdin-
ti „Matematiškosios tikimybių teo-
rijos pagrindai“ (1930). 1938 m. 
V.Biržiška parengė leidinį „Vektorių 
analizis“, bet jis nebuvo išspaus-
dintas. Didžiausias jo matematinis 
veikalas „Sveikųjų, racionaliųjų, 
kompleksinių, hiperkompleksinių 
ir algebrinių skaičių mokslas“ buvo 
parengtas spaudai, bet dėl okupa-
cijų ir karo taip pat neišspausdin-
tas. Tikimybių teorijos taikymo ir 
istorijos bei apibendrintų išvesti-
nių klausimais rašė „Mūsų žinyno“ 
ir „Kosmos“ žurnaluose, parašė 
183 enciklopedinius straipsnius.

Svarus V.Biržiškos indėlis ir į 
mokyklinės matematikos didaktiką. 
Kadangi Nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo pradžioje buvo itin aktu-
ali neraštingumo likvidavimo pro-
blema, į jos sprendimą greta kitų 
inteligentų patriotų įsitraukė ir 
V.Biržiška, 1920 m. išleisdamas jo 
išverstą vokiečių autorių G.Fyberio 
ir A.Bero (G.Fieber, A.Ber) „Arit-
metiką suaugusiems“. 1921 m., dar 
dirbdamas Vilniuje, jis buvo paren-
gęs trigonometrijos vidurinei mo-
kyklai rankraštį, bet 1922 m. per 
kratą jis buvo lenkų žandarų konfis-
kuotas ir sunaikintas. Labai didelis 
V.Biržiškos nuopelnas mokyklai - 
Zigmo Balučio-Balevičiaus (1907-
1964) algebros, Kazio Klimavičiaus 
(1886-1972) aritmetikos teorijos bei 
A.Graželio trigonometrijos uždavi-
nyno mokslinis redagavimas.

Gyvendamas JAV kaip estafetės 
lazdelę iš mirusio brolio profeso-
riaus Mykolo (1882-1962) perėmė 
anksčiau mirusio brolio profeso-
riaus Vaclovo Biržiškos (1884-1956) 
parengtos knygos „Aleksandrynas“ 
II ir III dalių leidimą, bet III dalies 
leidinio ir pats nebesulaukė. Beje, 
šeimos tradicijų visi Biržiškos labai 
laikėsi. Mirus tėvui, o po to ir mo-
tinai, Viekšniuose, „Biržiškų na-
muose liko gyventi profesorių my-
lima auklė, ištikimoji Anusėlė (Ona 
Butkaitė, gim. 1868), - rašo Viekš-
nių vaistininko dukra Zofija Alek-
sandravičiūtė-Navickienė. - Ji seniai 
buvo tapusi šeimos nariu. Metinių 
švenčių, o ypač vasaros atostogų 
metu po motinos mirties į Viekš-
nius parvažiuodavo profesoriai My-
kolas, Vaclovas ir Viktoras su šei-
momis.“ Pažymint didžiulį brolių 
profesorių Biržiškų indėlį į Lietuvos 
kultūrą, pagerbiant šviesų jų tėvo 
gydytojo Antano Biržiškos atmini-
mą, 1990 m. Viekšniuose atkurta 
Biržiškų memorialinė sodyba.

Prof.habil.dr. Algirdas AžubALis 
Generolo Jono žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Viktoras Biržiška, atsargos pulkininkas leitenantas

 � Viktoras Biržiška buvo pirmasis, kuris 
paskelbė straipsnį apie aukštosios 
matematikos taikymą kariuomenėje

 �Broliai profesoriai Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos
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