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781-ąjį gimtadienį pasitinkantis 
Šiaulių miestas visada buvo tarsi 
barometras, atspindintis kone 
visos šalies gyventojų nuotaikas, 
meilę ar nemeilę rinkiminius 
pažadus žarstantiems politikams, 
emigraciją bei pasiryžimą 
išgyventi Tėvynėje. Ką Saulės 
miestas atspindi šiandien?

Sidas AKSOMAITIS
„Respublikos“ žurnalistas

„Nenoriu girtis, bet iš Šiaulių 
būsiu“, - su šypsena sako sveiko 
humoro ir savivertės nestokojan-
tys šiauliečiai. Jiems pritaria ir 
Šiaulių turizmo informacijos centro 
direktorė Rūta Stankuvienė, tei-
gianti, kad šiandien Šiauliai, kaip ir 
visa Lietuva, yra visur: ir Vilniuje, 
kur iš įvairių šalies regionų suva-
žiavę žmonės labai greitai „tampa“ 
vilniečiais, ir airijose bei anglijose, 
iš kur kiekvienais metais į Lietuvą 
atostogų grįžta mūsų emigrantai. 
Net su Šiauliais tapatinamas gezo 
įvaizdis, pasak R.Stankuvienės, 
greičiau būdingas visos Lietuvos 
devyniasdešimtiesiems metams.

- Ar daug emigrantų sugrįž-
ta į Šiaulius? - pasiteiravo „Res-
publika“ Rūtos STANKUVIENĖS.

- Labiausiai sugrįžimus jaučia-
me vasarą, kai emigrantai par-
skrenda į namus atostogų. O tokių 
sugrįžtančių vis daugiau. Daugiau 
ir jų laukiančių. Į Turizmo informa-
cijos centrą emigrantai užsuka ku-
pini sentimentų gimtajai šaliai, 
klausdami, kas naujo Šiauliuose ar 
Lietuvoje, ką galima aplankyti, pa-
matyti. Užsisako ekskursijas, nes 
nori savo vaikams ar draugams, su 
kuriais atvyko, parodyti Šiaulius. 
Iš trumpų pokalbių akivaizdžiai 
matyti, kad dažnas žmogus pilnas 
nostalgijos, šviesių prisiminimų, 
tačiau visi sako, kad išsiskyrimą su 
namais lemia geresnė gyvenimo 
kokybė užsienyje. Ir jeigu tik pra-
deda išsikalbėti, visi pikti ant visų 
valdžių. Išgirstame tiek didelio il-
gesio kupinų minčių, tiek nusivy-
limo, kad neturėjo galimybės išgy-
venti gimtoje šalyje. Labai įdomu 
stebėti, kaip jie renkasi lauktuves, 
suvenyrus su Lietuvos ar Šiaulių 
simbolika. Draugams, bendradar-
biams visada ieško lauktuvių su 
gražiais Lietuvos vaizdais - kad ži-
notų, kokia graži mūsų šalis. Sau 
ir vaikams labai dažnai perka marš-
kinėlius, daugiausiai - su Vyčio 
simboliu ar Lietuvos žemėlapiu. 
Štai neseniai vienas emigrantas pa-
sakojo nupirkęs visiems skyriaus 
kolegoms skirtingus puodelius ir 
servetėles su Lietuvos vaizdais, 
kad per kavos pertraukas galėtų 
kasdien matyti tuos širdžiai bran-
gius vaizdus, pasakoti apie Lietuvą 
ir tikėtis, jog kolegos kitai verslo 
ar poilsio kelionei pasirinks Lietu-
vą. Žmonės yra patriotai.

- Kaip mūsų šalį vertina už-
sienio turistai? Ar, plūstelėjus 
globalizmo bangai, dar sugebė-
jome išlaikyti kažką savito, kuo 
galėtume būti įdomūs kitoms 
tautoms?

- Kartu su globalizacija plūste-
lėjo ir individualumo, savitumo 
paieškų banga - tiek asmenybės lyg-
meniu, tiek pozicionuojant šalis, 
kultūras. Žmonės ir šalys nebenori 
būti be savo veido, be individualu-
mo. Nėra neįdomių, savitumo ne-
turinčių šalių ar kultūrų. Svarbiau-
sia savo mąstymą projektuoti ne per 
tai, ko pas mus nėra, o per tai, ką 
turime išskirtinio, gražaus, kas pa-
veldėta ar dabar sukurta. Kitas rei-
kalas, kaip mes patys tą savitumą 
suvokiame ir vertiname, kaip suge-
bame paskleisti tą gerąją žinią apie 
Lietuvos grožį. Lietuva turi visus 
keturis metų laikus, kuriuos čia ga-
lima patirti. Lietuva turi nuostabią 
gamtą, pilną ežerų ir ežerėlių, išrai-
žytą upių kilpomis, smėlėtus kran-
tus. Turime gausų ir turtingą kultū-
rinį paveldą: nuo į UNESCO įtrauk-
tų vertybių - kryždirbystės, Vil-

niaus senamiesčio, Kuršių nerijos, 
sutartinių ritmų - iki kiekvieno 
miesto vertybių. Svarbiausia - turi-
me žmones, kurie tai puoselėja, ku-
ria ir pratęsia. Labai pastebima pas-
tarųjų metų tendencija patiems lie-
tuviams susipažinti su savo šalimi: 
atrandami nacionaliniai ir regioni-
niai parkai, mažesni miestai ir mies-
teliai, keliaujama pažintiniais takais, 
kylama į apžvalgos bokštus. Žmo-
nės nori patirti kažką naujo, para-
gauti skirtingų Lietuvos „skonių“, 
užsukti į restauruotus dvarus, poil-
sio ir pramogų parkus, pasiklausyti 
koncerto botanikos sode.

- O kodėl verta apsilankyti 
Šiauliuose? Ar į Saulės miestą 
turistus pritraukia tik jo pašo-
nėje stūksantis Kryžių kalnas?

- Kryžių kalnas išlieka viena 
gausiausiai lankomų vietų visoje 

šalyje. Bet ir čia stebime naujas 
tendencijas - atvykusieji vien tik 
dėl Kryžių kalno vis dažniau lieka 
dar vienai nakčiai Šiauliuose. Šiau-
liuose verda gyvenimas: Šokolado 
muziejus vilioja saldžiais kvapais, 
„Valerijono“ vaistinė atveria seno-
vinių vaistų receptų lobynus, Talk-
šos ežero pakrantėje gerąją ener-
giją skleidžia Saulės laikrodžio 
aikštė, akį merkia geležinė lapė, 
Dviračių muziejuje konstruojamas 
ateities transportas, o Šiaulių sto-
gai atveria nepažįstamąją miesto 
pusę. Šiauliai turi daug ką parodyti, 
patirti, pažinti ir paragauti, todėl 
pirmai pažinčiai kviečiame paskirti 
bent savaitgalį. O jeigu dar įtrauk-
tume regiono grožybes, ir savait-
galio neužtektų susipažinti su Jo-
niškio - Žagarės kraštu, Akmenės 
karjerais ir Kamanų rezervatu, 
Kurtuvėnų regioniniu parku ar Kel-
mės krašto kultūra ir gamta, Bur-
biškio dvaro sodyba, Naisiais. Ar 
žinote, koks yra Šiaulių miesto sko-
nis? Atsakymą į šį klausimą gali pa-
teikti Šiaulių žemės gast ronominė 
kelionė - „Saulės skonis“. Maitini-
mo paslaugas teikiančios kavinės, 
atsiliepdamos į Šiaulių turizmo in-
formacijos centro iniciatyvą, sukū-
rė „Saulės skonį“ - patiekalą ir gė-
rimą tuo pačiu pavadinimu.

- Šiauliuose studijavęs žino-
mas muzikantas, grupės „Bix“ 
lyderis, televizijos laidų prodiu-
seris Saulius Urbonavičius-Sa-
mas sako čia praleidęs vienus 
gražiausių gyvenimo metų. Ko-
kia ta Šiaulių charizma žvel-
giant Jūsų akimis?

- Iš turistinės pusės Šiauliai iš-
lieka kaip Saulės miestas, nes nie-
kur daugiau mūsų ar kaimyninėse 

šalyse nėra tiek daug objektų, su-
sijusių su saule: tai ir Saulės laik-
rodžio aikštė su Šiaulių miesto 
simboliu - bėgančio šaulio skulptū-
ra, šiauliečių dažnai vadinama 
„Auksiniu berniuku“, ir Saulės 
laik rodis ant Šiaulių katedros pie-
tinio fasado, ir fontanas „Saulės 
diskai“, ir vitražas „Saulės mūšis“. 
Šiauliai - unikalių muziejų miestas. 
Mes turime net 20 muziejų, kokių 
kitur nėra: šokolado, dviračių, ka-
čių, fotografijos, radijo ir televizijos 
ir kitų. Šiauliai - saldumynų mies-
tas. Čia ne tik išskirtinis senosios 
„Rūtos“ fabriko Šokolado muziejus 
su gausiomis edukacijomis, degus-
tacijomis, čia ir „Naujosios Rūtos“ 
gamykla kviečia, išskirtinę saldžiai 
rūgščią girą gamina seniausia Lie-
tuvoje pramonės įmonė „Guberni-
ja“, kviečianti į degustacijas, isto-
rinius rūsius. Per 140 metų skai-

čiuojanti „Valerijono“ vaistinė kvie-
čia ragauti sveikuoliškų saldumy-
nų, dalyvauti edukacijose, kurias 
veda farmacininkai. Iš šios saldu-
mynų įvairovės išaugo jau minėta 
gastronominė kelionė „Saulės sko-
nis“, daugelio pamėgta ekskursija 
su degustacija „Šiauliai: retro sko-
niai ir pasakojimai“, šių metų nau-
jiena - ekskursija „Saldūs Šiauliai“. 
Šiauliai - ir tarpukario modernizmo 
architektūros miestas, miestas su 
seniausiu šalyje ir trečiuoju pagal 
senumą Europoje bulvaru. Apskri-
tai, tai aktyvių, verslių, kūrybiškų 
žmonių miestas. Sostinėje pilna 
ministerijų, atstovybių, suteikian-
čių daugiau darbo galimybių, o 
Šiauliuose, kaip ir kituose Lietuvos 
miestuose, reikia būti itin akty-
viam, kad galėtum sau ir kitam su-
kurti darbo vietą, gyvenimą.

- Šiauliai taip pat buvo sieja-
mi su beisbolo lazdomis 
apsigink lavusiais gezais, trenin-
guotais vaikinais. Ar tas išliko 
dabar?

- Jei miestai yra ryškūs, paste-
bimi, kalboje natūraliai atsiranda 
apibendrinamojo pobūdžio tipažai 
su vietovardžiais, bet jie dažniausiai 
nesusiję vien su ta vieta, pvz., Ra-
seinių Magdė, Telšių Pliumpis, Zita 
iš Mažeikių, Saulėns ir t.t. Tas gezo 
įvaizdis yra greičiau būdingas visos 
Lietuvos devyniasdešimtiesiems 
metams. Šiauliai ir patys šiauliečiai 
su šiuo įvaizdžiu niekada nesitapa-
tino. Džiugu, kad šiaulietis rašytojas 
Rimantas Kmita praėjusiais metais 
išleido romaną „Pietinia kronikas“, 
kur kūrybiškai perteikė XX amžiaus 
paskutinio dešimtmečio jaunuolio 
brandą per Šiaulių pietinio mikro-
rajono tapatybę. Didelis skaitytojų 
susižavėjimas romanu pažadino kū-
rybines iniciatyvas, diskusijas apie 
miesto tapatybę, miestų centrų ir 
mikrorajonų savitumus, apskritai - 
šiaulietiškumą. Rugpjūčio paskutinę 
savaitę vyks kultūros renginiai 
„Šiaulių naktys“, kurių tema - „Pie-
tinis yra visur“. Šių metų „Šiaulių 
naktys“ kviečia prisijungti visus 
šiauliečius ir ne šiauliečius, ypač 
tuos, kurie visada dėl kažko komp-
leksuoja: Pietinio gyventojai - dėl 
blokinių namų ir mažų aikštelių ma-
šinoms, centras - dėl nevykusių po-
litikų ir skulptūrų, Šimšė - dėl pa-
vadinimo ir dėl to, kad labiau pri-
mena kaimą. O mes pristatysime 
naują žaismingą ekskursiją po pie-
tinį, kurios dalyvių laukia prizai ir 
siurprizai.

- Ko palinkėtumėte Šiaulių 
miestui ir jo žmonėms artėjan-
čio miesto 781-ojo gimtadienio 
proga?

- Norėti pažinti, suvokti ir 
džiaugtis šiaulietiškumu. Būti stip-
riems, aktyviems, tikėti savimi, nes 
vargu ar sulauksim malonių iš kaž-
kur. Tikėti... ir būti optimistais. Kvie-
čiu ruoštis ir dalyvauti tiek „Šiaulių 
naktyse“, tiek rugsėjo 7 - 9 d. gim-
tadienį švęsiančiame mūsų mieste 
šurmuliuosiančiose „Šiaulių dieno-
se“, ir būtinai atvykti į Šiaulius - sau-
lės, saldumynų, unikalių muziejų ir 
aktyvių žmonių miestą.

Žmonės ir valstybės nenori būti be veido
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Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Seimo narys, buvęs Advo-
katų tarybos pirmininkas Rimas 
ANDRIKIS, buvęs laikinasis vals-
tybės vadovas ir Seimo pirmininkas, 
pirmasis atkurtos Lietuvos proku-
ratūros vadovas Artūras PAU-
LAUSKAS, Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos vadovas Vytautas BUD-
NIKAS ir teisės filosofas profesorius 
Saulius ARLAUSKAS. Diskusiją 
vedė žalgirietis Gediminas JAKA-
VONIS.

G.JAKAVONIS: Ar Lietuvo-
je sutvarkyta teismų sistema?

R.ANDRIKIS: Yra daug pa-
vyzdžių, kai žmonės be pagrindo 
suimami, kai be pagrindo taikomos 
kitos procesinės prievartos prie-
monės, tik visuomenė apie tai ma-
žai žino.

A.PAULAUSKAS: Įstatymas 
aiškiai apibrėžia, kada galima tai-
kyti kardomąją priemonę - suėmi-
mą, ir visada galima apskųsti, jeigu 
teismas padarė klaidą. Tačiau tie 
teisiniai pagrindai yra labai forma-
lūs, todėl teismas turėtų vertinti 
dar ir žmogiškąjį faktorių. Pvz., 
jeigu žmogus įtariamas padaręs fi-
nansinį pažeidimą, - o tai nėra 
smurtinis nusikaltimas, - tokiais 
atvejais rekomenduojama taikyti 
kitas kardomąsias priemones, ne 
pačias griežčiausias. Nežinant 
konkrečios bylos aplinkybių sunku 
vertinti, kodėl teismas vienaip ar 
kitaip pasielgė.

Bet yra daug tiek baudžiamų-
jų, tiek civilinių bylų, kai vien už 
pagrįstą teismo kritiką sulaukia-
ma pačių griežčiausių priemonių. 
Manau, kad kritika, jeigu ji konst-
ruktyvi ir pagrįsta, yra sveikinti-
nas dalykas ir geriausia, jei į kri-
tiką rea guojama. Dabar susidaro 
toks įspūdis, kad kritika yra drau-
džiama ir bandoma užčiaupti vi-
sus, kurie kritikuoja. Ir pagrįstai 
kritikuoja. Mūsų pasitikėjimas 
valdžia yra labai žemo lygio. Taip 
pat ir teismais, nors teismai skel-
bia visai kitus duomenis. Todėl 
taip iškeliamas teismų nepriklau-
somumo principas, palyginti su 
žmogaus teise turėti savo nuomo-
nę ir ją skleisti. Ir, be abejo, reikš-
ti kritiką. O jeigu ta kritika yra 
ribojama, manau, ir teismams dėl 
to nėra gerai.

G.JAKAVONIS: Tačiau teis-
mai klaidas sugeba ištaisyti tik 
po kelių mėnesių...

V.BUDNIKAS: Teismai, tei-
sėjai yra mūsų visuomenės dalis. 
Mes negalime apie teismus kal-
bėti kaip apie atskirą sritį, netu-
rinčią nieko bendro su mūsų vi-
suomene, mūsų ydomis ir proble-
momis. Teisėjai tokie patys žmo-
nės, tik galbūt iš jų reikalaujama 
daugiau nei iš kitų pareigūnų ar 
valstybės vadovų, todėl jų savi-
jauta kitokia. Bet šiaip jie yra 

žmonės ir juos galima skirstyti į 
kategorijas. Yra principingų, kom-
petentingų teisėjų, kurie brangina 
savo reputaciją, bet yra ir nesąži-
ningų, yra ir tokių, kurie įkliūva 
su kyšiais.

Yra ir politikuojančių, kurie pri-
ima tam tikrus sprendimus. Pvz., 
dėl tų raidžių, pavardžių rašymo 
pasuose. Žino, kad Konstitucija 
draudžia, tačiau teisėjai priima 
sprendimus, o paskui Vyriausiasis 
administracinis teismas taiso. Ir, 
aišku, yra baikščių, šališkų teisėjų, 
tokių kaip nuskambėjusioje istori-
joje apie šuniuką...

Be abejo, sutinku, kad neskai-
čius bylos kalbėti sudėtinga ir tai 
reikėtų daryti atsargiai. Teisinę sis-
temą reikėtų vertinti, sakyčiau, ga-
na jautriai. Bet pati logika sako, 
kaip buvo tos moters atveju, kad 
tai yra neadekvatus žingsnis, nea-
dekvatus sprendimas. Mes žino-
me, kad yra nusikaltėlių, pavogusių 
milijonus, ir jiems netaikomos to-
kios sankcijos, o čia buitinis nusi-
kaltimas padaromas vos ne kaip 
kriminalinis.

Negerai, kai žmonės priima 
sprendimus norėdami pademonst-
ruoti savo galią. Pademonstruoti, 
kad gali veikti prieš silpną žmogų. 
Apskritai teismai yra mūsų politi-
nės sistemos dalis, o jeigu panagri-
nėtume mūsų politinę sistemą, pa-
matytume labai daug bėdų ir teis-
mai nuo jų negali būti atsieti.

Kitados mąsčiau, kad vertinant 
per žmogaus teisių prizmę valsty-
bė, kaip bendrasis gėris, teisin-
gumas yra pamatiniai dalykai. Tad 
teisingumui, kaip logika sako, rei-
kėtų skirti daugiau lėšų ir dėme-
sio. Tačiau jeigu mes palyginsime 
teisėjų ir kokio nors energetikos 
sektoriaus darbuotojo ar bankinin-
ko atlyginimus, pamatysime, kad 
toli gražu taip nėra. Vadinasi, sis-
tema iškreipta, iškreiptas ir suvo-
kimas. O tai jau yra politikų daly-
kas. Ir tokia nuostata pagaliau 
duoda savo rezultatą. Teisėjai nė-
ra tokie savarankiški ir nepriklau-
somi, kaip mes deklaruojame. Jie 
absoliučiai nesavarankiški. Jų di-
delė finansinė priklausomybė. Pa-
minėjau atlyginimus, bet yra ir 
socialinės garantijos, dar daug ki-
tų dalykų.

Taigi, kritikuodami teisėjus, tu-
rime suprasti, kad jie irgi yra mūsų 
nevykusios sistemos įkaitai.

G.JAKAVONIS: Kaip vertin-
ti situaciją, kai rengiami teismo 
posėdžiai, nors juose žmogus 
po sunkios traumos negali nei 
dalyvauti, nei susipažinti su by-
los medžiaga?

R.ANDRIKIS: Šia tema norė-
čiau tiek pasakyti, kad savo teise 
išsakyti nuomonę Zigmas Vaišvila 
naudojasi labai seniai ir labai užtik-
rintai. Bet čia viešumas ir baigiasi, 
mes juk nieko nežinome, kaip į tą 
nuomonę reaguoja teisėsauga. Ma-
nyčiau, kad pirmiausia į tokius 
klausimus turėtų atsakyti tos ins-
titucijos, kurios disponuoja infor-

macija, o ta informacija, kiek man 
žinoma, yra skaičiuojama begale 
tomų. Ant stalo juos sunkiai ir su-
dėtum.

Norėčiau pareikšti savo nuo-
monę apie suėmimą. Štai Artūras 
Paulauskas sako, kad yra suėmimą 
reglamentuojantys pagrindai. Tik-
ra tiesa, šventa tiesa, į kurią kė-
sintis neįmanoma. Kolega sako, 
kad teisėjai yra visuomenės dalis. 
Aš irgi su tuo sutinku, bet nesu-
tinku su vienu dalyku: šitiems 
žmonėms, ir man, ir kolegoms, 
duotas teisinis išsilavinimas, vadi-
nasi, jie nėra visuomenės dalis. Jie 
turi būti labai aukštos kvalifikaci-
jos. Jeigu teisininkas žino suėmi-
mo pagrindus, žino konkrečias by-
los aplinkybes, tada kyla klausi-
mas: kaip gali atsitikti, kad suima-
ma 68 metų moteris už nesmurti-
nį nusikaltimą arba mama su kū-
dikiu. Suimama!

Tai ne teisininko išsilavinimo 
spragos, o pagarbos žmogui, pagar-
bos žmogaus teisėms, galų gale pa-
garbos moteriai ir jos kūdikiui da-
lykai. Kiek man žinoma, Teisės 
fakultetas tokių savybių per daug 
ir neskatina. Todėl aš manyčiau, 
kad iš tų situacijų galima spręsti, 
kad teisingumo mažai, žmogišku-
mo mažai, humanizmo mažai, pa-
garbos mažai, galų gale savigarbos 
mažai. Teisėjas, suėmęs 68 metų 
moterį, turėtų visuomenei paaiš-
kinti, kodėl ji to verta. Suėmęs mo-
terį su kūdikiu ant rankų, taip pat 
turėtų paaiškinti. Kitaip aš neįsi-
vaizduoju.

Manau, kad visuomenė turėtų 
žinoti ne tik tuos keletą išvardytų 
atvejų. Juk Lietuvoje per metus 
nekaltai nuteisiama šimtai, tiks-
liau - iki 400 žmonių. Taigi prašau, 
tegu kas nors iš kompetentingų 
institucijų, kurios teikia ataskai-
tas apie tai, kaip nuteisiami žmo-
nės be kaltės, parengia apžvalgas, 
tegu platina visuomenei, tegu pa-

rengia ne vieną televizijos laidą, 
kad žmonės suprastų. Galbūt rei-
kėtų ir inicialus nurodyti.

Viena įdomi aplinkybė, kuri 
neduoda man ramybės. Man žino-
ma, kad, pvz., dviejose bylose, 
Strasbūro bylose, kur Europos 
Žmogaus Teisių Teismas svarstė 
piliečio, patyrusio teisinį suvaržy-
mą, ginčą su Lietuva, buvo siūly-
mas sudaryti taikos sutartį. Bet 
su viena sąlyga - kad būtų išvar-
dyti visi pareigūnai, prisidėję prie 
to sprendimo. Vienoje byloje, jei-
gu aš neklystu, buvo 22 pareigū-
nai, kitoje - irgi panašiai. Lietuvos 
Vyriausybė atsisakė tokių taikos 
sutarčių ir sėkmingai pralaimėjo 
abi bylas. Vadinasi, viešumas nėra 
pageidaujamas. O viešumas yra 
pats geriausias vaistas nuo bet ko-
kios savivalės, neteisėtumo, ne-
teisingumo ir taip toliau.

G.JAKAVONIS: Strasbūro 
Žmogaus Teisių Teismas nieka-
da nesikiša į nacionalinę teisė-
tvarką, jis tiesiog skaito mūsų 
įstatymus. Buvo konkretus 
atvejis, kai žmogus, sumanęs 
pakeisti lytį, prisiteisė iš Lietu-
vos. Pasirodo, vienas sveikatos 
apsaugos ministras pasirašė 
įstatymą, kad Lietuvoje galima 
keisti lytį. Teismas paaiškino, 
kad tik atsivertė mūsų įstaty-
mus. Mes nevertėme jūsų įra-

šyti šio punkto, bet jeigu jūs 
nurodėte, kad galima keisti ly-
tį, žmogus pabandė tai padary-
ti, o paskui patyrė patyčias ir 
panašiai, vadinasi, mes kalti. 
Kodėl vienu atveju mes verčia-
mės per galvą darydami tai, ko 
Europa nereikalauja, o kitu 
atveju, kai nurodomi pažeidi-
mai, į tai nereaguojame?

V.BUDNIKAS: Mūsų asocia-
cija įkurta prieš 26 metus ir aš jau 
atsikračiau minčių, kad viskas 
vyksta dėl nežinojimo. Tai ne dėl 
nežinojimo, mes daug tokių faktų 
žinome. Praeitos kadencijos Sei-
mas teikė partnerystės įstatymo 
projektus, buvo tikimasi, kad pri-
ims, ir šią kadenciją tas pat buvo, 
tikimasi, kad priims vienos lyties, 
tai yra skirtingų lyčių, o paskui jis 
bus skundžiamas Europos Žmo-
gaus Teisių Teismui, tas pataisys 
ir t.t. Taigi mes matome piktnau-
džiavimą, sąmoningai siekiant pri-
versti Lietuvą kažką daryti.

Jeigu, pvz., teismuose būtų ta-
rėjų institutas ir būtų nagrinėjamos 
rezonansinės bylos, manau, šitų 
problemų neturėtume. Tarėjų ins-
titutas nuo rinkimų iki rinkimų jau 
nežinau, kiek metų stumdomas, 
panaikintas, rodos, buvo 1994-ai-

siais. Dabar teisinamasi, kad reikia 
keisti Konstituciją. Matyt, ir vėl 
palaidos šią idėją.

Kitaip tariant, nėra suintere-
suotumo, kad mūsų teismuose 
būtų objektyviai nagrinėjamos by-
los. Reikia klausti, kodėl nėra su-
interesuotumo. Visuomenė nuša-
linta nuo dalyvavimo vykdant tei-
singumą.

Absurdų gausu. Prisiminkime 
bylą, nagrinėtą dėl amžinatilsį Ro-
mualdo Ozolo, dėl Bronislovo 
Genzelio dalyvavimo protesto su-
sirinkimuose. Bylos pradėtos 
prieš sig natarus... Apeliacinis 
teismas išteisino, bet buvo su-
menkintas sig nataro statusas. 
Galbūt tai noras parodyti, kad 
valstybė apskritai neturi politinio 
elito. Susidaro įspūdis, tarsi mes 
nebenorime savo valstybės. Yra 
gana daug tokių požymių. Mūsų 
pagarbūs žmonės jau nebegerbia-
mi, jie teisiami, tampomi po teis-
mus. Mūsų valstybinės lietuvių 
kalbos statusas menkinamas, ar-
domas šeimos institutas, mūsų 
tautiškumas marginalizuojamas. 
Jonas Basanavičius ir kitos mūsų 
įžymybės menkinamos. Kad ir 
ginčai dėl to paties Vyčio.

Na, o paskutinis atvejis - tai, 
aišku, Gedimino kalnas. Tai jau 
mūsų savimonės viršūnė, ko save 
gerbianti valstybė niekada nepa-
darytų. Vadinasi, mes savęs, kaip 

valstybės, arba nebegerbiame, ar-
ba nebematome ir mums tas Ge-
dimino kalnas nebėra simbolis.

Iš to galima spręsti ir apie ma-
sinę emigraciją, turbūt trečdalis 
Tautos išvažiavo, išvyko ir nebe-
grįš, kiekvieną mėnesį prarandame 
po 1000 žmonių. Ar jūs girdėjote 
apie kokią nors nacionalinę progra-
mą, kaip suvaldyti šitą procesą? 
Nėra. Vadinasi, su tuo susitaikyta. 
Susitaikyta, kad mes išeiname, iš-
nyksime, mūsų demografinė padė-
tis, gimstamumas yra apverktinos 
būklės, nors politikai žino, kokia 
yra situacija.

Buvo kalbama, kad teismai ne-
komentuoja savo sprendimų, kad 
nėra tarėjų instituto. Bet paklaus-
kit politikų, kas jiems trukdo pri-
imti įpareigojimą, kad teisėjai ga-
lėtų komentuoti, arba kas trukdo 
pakeisti Konstituciją ir įtvirtinti 
tarėjų institutą, visuomenės daly-
vavimą teismuose? Niekas ne-
trukdo, tik noro nėra. Kalbama 
apie politinę valią. Labai gražiai 
skamba - „politinė valia“. Kokios 
valios? Noro nėra. Taip geriau. To-
kia būsena, kai visuomenė baugi-
nama teismais, areštuojama mo-
teris su kūdikiu ant rankų, užda-
roma pensininkė į areštinę ar 
žmogus bijo žodį pasakyti, tenki-
na. Mūsų politinį elitą tokia būse-
na tenkina. Irimo ir kartu valdžios 
išlaikymo.

G.JAKAVONIS: Rengiami 
teisininkai, bet moraliniai da-
lykai kažkodėl neįkalami į 
galvą...

S.ARLAUSKAS: Procesinė 
teisė pati sudėtingiausia teisės ša-
ka, nes iš tikrųjų procesinė teisė 
gina žmogaus teises. Žmogaus tei-
sės procesinėje teisėje yra mora-
lės principai. Procesinės teisės 
moralė. Kurios nežinant, nesu-
prantant, nejaučiant, neįmanoma 
suprasti, ką tas kodeksas skelbia, 
neįmanoma jo normaliai taikyti, 
jeigu tu pats nesi moralus.

Ką reiškia sąžiningas teisėjas? 
Reiškia, kad jis jaučia, kaip teore-
tikai sako, vidinę teisės moralę. 
M.Romerio universiteto Teisės fa-
kultete buvo sukurtas specialus 
kursas, kad studentams būtų pa-
aiškinta vidinė teisės moralė. Kaip 
moraliniai principai virsta teisiniais 
principais. Šitą kursą panaikino. 
Faktiškai pasirinko rengti amati-
ninkus.

Netgi galima pasakyti, kad Vil-
niaus universiteto Teisės fakulte-
tas šiek tiek atsilieka nuo M.Ro-
merio universiteto. Jie to paties 
lygio kaip buvo, taip ir yra. Tai yra 
valstybinio masto problema.

Dabar vyksta aukštojo moks-
lo reforma. Ar nenutiks taip, kad 
visi profesionalūs profesoriai, 
dėstytojai, kurie kompetentingi 
ir jau turi išsiugdę tą moralinį 
jausmą, išnyks ir liks tik tie, ku-
rie konjunktūrinėje aplinkoje su-
gebės išsilaikyti, įsitvirtinti? Bi-
jau, kad mūsų aukštojo mokslo 
reforma sunaikins protą arba pro-
tų rengimą.

Tai pasakytina ne tik apie tei-
sininkus, bet ir apie ekonomistus, 
psichologus. Aš nežinau, kas mūsų 
laukia. Gal ir gerai, kad stringa re-
forma, galbūt atsitokės.

Aš dėl teisininkų rengimo prog-
ramų Švietimo ir mokslo ministe-
rijoje specialiai kreipiausi į žmogų, 
kuris tuo užsiima. Neatsakė, su-
prantate.

G.JAKAVONIS: Amžinas 
klausimas: ką daryti, kad Lie-
tuvoje būtų geriau?

R.ANDRIKIS: Mes kalbame 
lyg ir apie teismus, kurie vieninte-
liai kaip Dievas vykdo teisingumą. 
Baudžiamojoje teisėje pirma, ką, 
mano nuomone, reikėtų padaryti, 
tai išlipti iš tų prizinių vietų... Pagal 
žmonių suėmimą pirmaujame Eu-
ropos Sąjungoje. Patupdome ar pa-
talpiname į įkalinimo vietas - vėl 
prizininkai esame.

Ir įdomiausia, kad tos represi-
nės priemonės, mano supratimu, 
dažnai taikomos tiems, kurių at-
žvilgiu to daryti nederėtų. Manau, 
kad taip besdami į Baudžiamąjį ko-
deksą pirštu, sakyčiau, galėtume 
trečdalį nusikalstamų veikų dekri-
minalizuoti. Sumažėtų teismų krū-
viai, žmonių laiko sąnaudos bepras-
miškam bylinėjimuisi. Manau, kad 
atlaisvinus teismus nuo to milži-
niško krūvio turėtų padaugėti ir 
teisingumo.

Jūs man pasakykite, na, šuo 

nukando nosį, tai kokia čia turėtų 
būti kompensacija? Šuniuko ne-
prižiūrėjo, o tyčios formą labai 
sunku įrodyti. Ar čia laisvės atė-
mimo klausimas? Manau, kad ne. 
Civilizuotame pasaulyje viską ga-
lima pamatuoti kita materialine 
išraiška.

Aišku, mūsų teismai sako, kad 
kai ko negalima atlyginti. Taip, ne-
galima atlyginti. Neįkainojama mir-
tis, kartais sveikata, dar kažkas. 
Bet šiaip baudžiamąją atsakomybę 
perkėlus į civilinę situacija, man 
atrodo, pagerėtų.

Tarėjų institutas nėra viena-
reikšmis. Dirbau su tarėjais 13 
metų, žinau. Tarėjų institutą pui-
kiai žinau. Ir taip vienareikšmiai 
pasakyti, kad tai yra šviesa tunelio 
gale, nedrįsčiau. Juo labiau kad ta-
me projekte dėl tarėjų instituto 
kalbama apie kai kurių kategorijų 
bylas. Galiu iš karto pasakyti, kad 
yra kategorijos bylų, kuriose apie 
išteisinimą, dalyvaujant tarėjams, 
kalba nevyktų labai ilgai. Labai il-
gai. Galų gale veikia konjunktūra, 
skandalingų įvykių aureolė veikia 
bet kurį žmogų. Ir teisėjas ne vi-
sada atlaiko tą situaciją. Tai negi 
tarėjai atlaikys? Galiausiai esame 
maža, neturtinga šalis. Paskutinė-
je, jeigu neklystu, byloje JAV į vie-
no prisiekusiojo kėdę pretendavo 
tūkstantis kandidatų. Pasirinki-
mas - vienas iš tūkstančio. Na, pa-
sakykite, koks Lietuvoje gali būti 
pasirinkimas?

V.BUDNIKAS: Manau, tarėjų 
institutas pirmiausia reikalingas 
dėl visuomenės dalyvavimo. Ar 
toks dalyvavimas naudingas, ar ne-
naudingas, tegul visuomenė ir 
sprendžia. Bet tas demokratinis 
principas, kai visuomenė įtraukia-
ma į teisingumo vykdymą, yra labai 
prasmingas. Juolab kad mūsų kai-
myninėse šalyse taip yra. Ir čia nė-
ra jokia paslaptis, kad iš kažkur la-
bai toli atsivežta. Prieš keletą me-
tų buvo skaičiuota, kad tarėjų ins-
titutui įtvirtinti reikėtų 50 mln. 
litų. Įvertinus infliaciją, dabar rei-
kėtų 50 mln. eurų. Anądien per ra-
diją, rodos, konservatorių atstovas 
kalbėjo, kad dėl mažesnio PVM šil-
dymui prarastume 30 mln. ir vals-
tybei tai nėra problema. Viena ver-
tus, sako, kad problema yra 
50 mln., bet 30 mln. tik dėl šildymo 
PVM - ne problema. Susidaro tokia 
dviprasmybė.

Akivaizdu, kad 50 mln. eurų ta-
rėjų institutui steigti valstybei tik-
rai nėra pinigai. Nes teisingumas 
yra valstybės pamatas, juo parem-
tas pats principas, dėl ko tas bend-
rasis gėris valstybei reikalingas. 
Kai mes svarstome, dėl ko žmonės 

bėga, tai jie bėga dėl teisingumo 
stygiaus valstybėje. Teisingumo 
stygiaus socialinėje srityje, dėl so-
cialinės atskirties, dėl atlyginimų, 
dėl teismų ir dėl viso kito.

Ką reikėtų padaryt? Mano įsi-
tikinimu, būtų labai paprasta, jei-
gu valstybės pirmosios galvos, 

pirmi vadovai bent jau kartą per 
mėnesį ne tik pasakytų, kad vals-
tybėje mažai teisingumo, kad 
mums reikia kažką daryti, kad 
emigracija yra blogai, kad reikia 
kažką daryti, bet ir darytų. Ir pa-
sakytų daugelį kitų dalykų. Jeigu 
jie būtų įvardijami pirmųjų vals-
tybės vadovų, daug kas keistųsi. 
Tai būtų tarsi nuostata, nuoroda. 
Ir visos institucijos pradėtų dirb-
ti taip. Tačiau tyla, tarsi viskas 
būtų gerai.

Bet yra taip, kaip yra. Kita 
vertus, mes turime kalbėti, kad 
pati visuomenė turi kurti teisin-
gumą. Prieš pokalbį minėjote apie 
iš darbo atleidžiamus darbuotojus, 
kad jie turi susimokėti advokatų 
išlaidas. Bet mes labai paprastai 
atsakome, kad žmones užvaldęs 
individualizmas. Bendruomeniš-
kumas yra išnykęs. Kodėl nesi-
vienija į profesines sąjungas? Juk 
profesinės sąjungos - tai instru-
mentas, jį gerai valdant galima 
pasiekti gana neblogų rezultatų. 
Bet žmonės nenori vienytis, ne-
nori burtis. Jie nenori tos galios 
stiprinti ir kartu kontroliuoti po-
litinę valdžią. Bet jeigu žmonės 
to nenori, jiems per prievartą ne-
įsakysi. Bendruomeniškumo 
mums reikėtų daugiau.

S.ARLAUSKAS: Dėl tarėjų 
instituto nesakyčiau nei taip, nei 
ne. Bet aš pasakysiu, kas man at-
rodo ydinga, - ydinga pati mąstymo 
kryptis. Mes esame visi demokra-
tai. Įsivaizduojame, kad valstybė 
turi būti demokratiška, visi daly-
vauja valstybės valdyme. Bet kam 
tada valdžia? Tas pat pasakytina 
apie tarėjų institutą. Mąstymo 
kryptis yra tokia - užkraukime ant 
piliečių pečių kontroliuoti teisėsau-
gos institucijas. Bet jeigu ten yra 
sisteminių klaidų, problemų, kul-
tūros problemų...

Yra valstybės valdymo menas. 
Yra profesūra, doktorantūra. 
Žmonės atidirba po 8-12 metų, 
sukaupia milžinišką patyrimą, o 
paskui visi su tokiu pasimėgavi-
mu: „Štai, neišrinko.“ Atsimenu 
Gediminą Vagnorių ir jo ekono-
minę reformą... Žmogus iki šios 
dienos negali sugrįžti į politinę 
areną. Sistema neleidžia, sistema 
išmeta. Gal kam nepatinka Lore-
ta Graužinienė. Aš atsimenu, kaip 
ji meniškai vadovavo Seimo po-
sėdžiui. O dabar mes džiaugia-
mės, kad L.Graužinienės nėra. 
Vadinasi, atėjo nauji, vėl inves-
tuosime. Paskui vėl. Jau tie ne-
geri, jau juos reikia perrinkti. Ka-
da tai baigsis?

Parengė Rasa NAVICKAITĖ
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Rimas ANDRIKIS
Seimo narys, buvęs Advokatų 

tarybos pirmininkas
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teisininkai, 
bet moraliniai 
dalykai kažkodėl 
neįkalami į 
galvą...

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Ką reiškia 
sąžiningas 
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Prof. Saulius ARLAUSKAS
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Vytautas BUDNIKAS
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos vadovas

 � Mūsų 
pasitikėjimas 
valdžia yra labai 
žemo lygio. Taip 
pat ir teismais, 
nors teismai 
skelbia visai 
kitus duomenis

Artūras PAULAUSKAS
Buvęs laikinasis valstybės vadovas ir 
Seimo pirmininkas, pirmasis atkurtos 

Lietuvos prokuratūros vadovas

Kodėl teismuose lieka vis mažiau teisingumo?
 2016 metų pabaigoje, vykdant Telšių rajono apylinkės teismo pir-

mininkės Vitalijos Liauzginienės priimtą nutartį, daugiau nei pusę paros 
areštinėje turėjo praleisti žindyvė, Temidės nemalonėn patekusi dėl to, 
kad jos tėvų namuose augęs taksų veislės šuniukas jos vestuvių dieną 
įkando į nosį vienai šventinės ceremonijos dalyvei. Nutartį sulaikyti žin-
dyvę vykdantiems Telšių policininkams teko konsultuotis su gydytojais 
ir imtis visų priemonių, kad nebūtų pažeistas kūdikio maitinimo režimas. 
Per daugiau nei pusę paros laiko, kurį moteris praleido areštinėje iki rytą 
vykusio teismo posėdžio, pareigūnai žindyvę pamaitinti dukrelės konvo-
javo kelis kartus. Kita teisėja žindyvei paskyrė švelnesnę kardomąją prie-
monę, o drama baigėsi, kai teismas nusprendė, kad dėl nukąstos nosies 
kalta pati nukentėjusioji.

 2016 m. birželio 29 d. naktį Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras Zigmas Vaišvila patyrė sudėtingus daugybinius lūžius ir ste-
buklingai liko gyvas. Atliktos keturios operacijos - slankstelio surišimas 
varžtu, riešų, kelio meniskų ir raiščių rekonstrukcijos. Šiuo metu Z.Vaišvila 
tebegydomas.

Signataras negalėjo tinkamai susipažinti su bylos medžiaga, prašė 
atidėti civilinių bylų nagrinėjimą. Tačiau sudėtinga sveikatos būklė nebu-
vo pripažinta reikšminga priežastimi atidėti nagrinėjimą, tad teismai aibę 
bylų nagrinėjo signatarui net nedalyvaujant.

 Kretingos teisėjos Raimondos Kulberkienės valia šiemet Motinos 
dieną Šiaulių tardymo izoliatoriuje sutiko anksčiau jokių reikalų su teisė-
sauga neturėjusi, finansiniais nusikaltimais apkaltinta 68 metų šiaulietė. 
Dar nenuteista pensininkė už grotų praleido ir savo auksinių vestuvių 
sukaktį. Ligoninėje besigydžiusi garbaus amžiaus moteris vasarį trims 
mėnesiams buvo suimta vos tik medikai jai paskyrė ambulatorinę rea-
bilitaciją.

 Policija sufabrikavo bylą dėl kvaišalų platinimo, o teismai, rem-
damiesi korumpuotų policininkų papirkto valstybės saugomo įslaptin-
to liudytojo parodymais, už grotų įgrūdo niekuo dėtą sutuoktinių porą. 
Tokia istorija prieš kelerius metus nutiko Šiauliuose. Moteriai buvo skirti 
3 metai ir 3 mėnesiai, jos vyrui - 3 metai laisvės atėmimo. Išaiškėjus, kad 
žmonės už grotų atsidūrė be kaltės, 2015 m. birželį Generalinės prokura-
tūros vadovybė kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą, prašydama panaikinti ap-
kaltinamąjį nuosprendį nuteistiems sutuoktiniams. Tačiau teismas klaidą 
sugebėjo ištaisyti tik dar po 5 mėnesių. Ri
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Šeimoje buvo kalbama lenkiš-
kai, nors tėvas laikė save lietuviu 
ir lietuvių kalbą mokėjo. Ūkinin-
kauti Tuminiškėse nesisekė ir Ko-
lupailų šeima ėmė kilnotis iš vietos 
į vietą, nes tėvas įsidarbino felčeriu 
geležinkelių statyboje. Ilgesniam 
laikui šeima apsistojo Tukume 
(Lat vija), čia Steponas baigė pra-
džios mokyklą.

Norėdami geriau išmokslinti 
vaikus, Kolupailos persikėlė į 
Mintaują (dab. Jelgavą), ten Ste-
ponas ir kiti vaikai ėmė mokytis 
gimnazijoje. Joje tuo metu mokė-
si daug lietuvių. Bendraudamas 
su draugais, nuvykdamas į tėvo 
tėviškę ir Steponas pramoko lie-
tuviškai.

Gimnaziją Steponas baigė 1911 
metais aukso medaliu. Tėvai, norė-
dami padėti vaikams studijuoti, per-
sikėlė į Pamaskvį, Steponas 1911-
1915 m. studijavo Matavimų insti-
tute, baigė jį geodezijos inžinieriaus 
laipsniu. Kaip buvęs labai geras 
studentas buvo paliktas institute 
rengtis profesūrai, nuo 1917 m. 
ėmė dėstyti jame hidrometriją, 
1919 m. tapo profesoriumi. Čia iš-
leido „Hidrometriją“ (1918, pirma-
sis toks veikalas rusų k.) ir „Trum-
pą hidrometrijos bibliografiją“ 
(1921). Parašė keletą mokslinių 
straipsnių.

Beje, kartu studijavo Žemės 
ūkio akademijoje, ten tobulino hid-
rometrijos žinias, studijavo hidrau-
liką, melioraciją. Studijuodamas 
Matavimų institute, atliko praktiką 
Breslaujos apskrityje, Pliaterio 
dvaruose. Susipažino su vilniškio 
bajoro, šių dvarų administrato-
riaus, ir žemaičių bajoraitės dukra 
Janina Tomaševičiūte, pianiste, 
1916 01 24 Maskvos katalikų baž-
nyčioje su ja susituokė. Kadangi po 
Spalio perversmo išsimokslinę lie-
tuviai stengėsi pasprukti iš badau-
jančios sovietų Rusijos ir grįžti 
kurti nepriklausomos Lietuvos, į 
tėvų gimtines patraukė ir jaunieji 
Kolupailos.

S.Kolupaila rašė: „Su žmona, 
vienų metų dukrele ir keliais daik-
tais 1921.XI.12 išvažiavome į pa-
slaptingą Lietuvą, į nežinomą atei-
tį. Važiavome be pinigų, be turto, 
nemokėdami kalbos, vedami vien 
gerų norų dirbti ir kurti. Tiesa, tur-

to buvau kiek surinkęs: tai buvo 
seni tyrinėjimų duomenys, žemė-
lapiai ir literatūra, bet to turto ver-
tę retas tesupras.

Dabar <...> šaltai įvertinda-
mas savo žygį, turiu jį pripažinti 
romantiškai drąsiu ir gal kiek nai-
viu.

Be ypatingų sunkumų <...> 
per Rygą atvykome į Lietuvą. 
<...> Šiaulių stoties bufetas su 
įvairiais valgiais padarė pirmą pui-
kų įspūdį: čia žmonės nebadavo...“

S.Kolupaila pradėjo dirbti Dot-
nuvos technikume (vidurinėje že-
mės ūkio ir miškų mokykloje), taip 
pat Kauno aukštesniojoje techni-
kos mokykloje. Greitai puikiai iš-
moko lietuviškai kalbėti ir rašyti. 
Nuo 1922 m. dėstė ir Lietuvos (Vy-
tauto Didžiojo) universitete. Nuo 
1923 m. - docentas, nuo 1926 m. - 
ekstraordinarinis, nuo 1940 m. - or-
dinarinis profesorius. 1923 m. 
S.Kolupaila įsteigė Plentų ir vandens 
kelių valdybos hidrometrinį biurą ir 
jam vadovavo. 1935-1940 m. buvo 
Lietuvos energijos komiteto van-
dens jėgų skyriaus vedėjas. Paren-
gė Lietuvos elektrifikavimo pla-
nus panaudojant jo ištirtus dide-
lius Lietuvos upių energijos ište-
klius, bet dėl okupacijos jie buvo 
realizuoti tik iš dalies. 1941 m. už 
darbus gavo technikos mokslų 
daktaro laipsnį ir buvo išrinktas 
Lietuvos mokslų akademijos tik-
ruoju nariu.

Kaip ir daugelis kitų jo kolegų, 
prof. S.Kolupaila prisidėjo prie Lie-
tuvos kariuomenės karininkų kva-

lifikacijos kėlimo, dėstė Aukštuo-
siuose karininkų kursuose.

Lietuvoje iki 1944 m. S.Kolu-
paila paskelbė 96 veikalus ir 
mokslinius straipsnius hidrologi-
jos klausimais (daugiausia apie 
Lietuvos upių hidrometriją). Pa-
siūlė formulę maksimaliems upių 
debitams ir naują metodą upių 
žiemos debitams skaičiuoti. For-
mulė ir metodas plačiai paplito 
pasaulyje. S.Kolupaila padėjo ge-

rus pagrindus Lietuvos upių hid-
rologiniams tyrimams. Dalyvavo 
net 18 tarptautinių mokslinių hid-
rologų, geodezininkų ir energeti-
kų konferencijų, skaitydamas pra-
nešimus Rygoje (1926), Taline 
(1928), Varšuvoje (1930), Lenin-
grade (1933), Helsinkyje (1936), 
Vašingtone (1936), Berlyne 
(1938) ir kitur.

Beje, nuo išvežimo į Sibirą jį 
ir šeimą irgi išgelbėjo tai, kad ka-
ro pradžią S.Kolupaila sutiko Le-
ningrade, mokslinėje konferenci-
joje. Kai sovietiniai aktyvistai bė-
go iš Lietuvos, S.Kolupaila dar su 
dviem kolegomis vyko į Lietuvą. 
Traukiniais pavyko atvažiuoti iki 
Daugpilio, paskui iki Kauno teko 
keliauti pėsčiomis. Tai jam nebuvo 
labai sunkus žygis, nes Nepriklau-
somybės metais S.Kolupaila buvo 

didelis turizmo entuziastas, vado-
vavo daugeliui turistinių žygių su 
baidarėmis Lietuvos upėmis ir 
ežerais. Nemėgo pasyvaus atos-
togavimo. Plaukiodamas Lietuvos 
ežerais ir upėmis, kartu kaupė 
mokslinius duomenis. Išleido ke-
letą knygų, kuriose detaliai aprašė 
daugelį Lietuvos upių, jų pakran-
tes. Knygas ir straipsnius gausiai 
iliustravo savo padarytomis nuot-
raukomis, nes buvo didelis mėgė-
jiškos fotografijos entuziastas, fo-
tografijos mėgėjų judėjimo Lietu-
voje vienas pradininkų ir veiklos 
organizatorių.

Aktyviai dalyvavo skautų veik-
loje, auklėjo jaunimą gamtosau-
gos, meilės Tėvynei dvasia. Buvo 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos ku-
nigaikščio Gedimino II laipsnio 
ordinu. Iš viso Lietuvoje parašė 
apie 500 mokslo populiarinamųjų 
straipsnių. 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. Be darbo nebuvo ir Vo-
kietijoje, įsidarbino su hidrometri-
ja susijusioje firmoje, dėstė Pabal-
tijo universitete. 1948-1963 m. 
profesoriavo „Notre Dame“ uni-

versitete (JAV), tai retas atvejis, 
kad atvykęs iš Lietuvos karo pa-
bėgėlis iš karto taptų profesoriumi 
JAV. Vokietijoje ir JAV toliau rašė 
mokslo darbus, dalyvavo moksli-
nėse konferencijose, vėl paskelbė 
apie 500 mokslo populiarinamųjų 
straipsnių. Aktyviai dalyvavo lie-
tuviškoje veikloje, rengė turisti-
nes išvykas po JAV. Be aktyvaus 
darbo negaišo nė minutės. Kaip 
tvirtino žmona, jiedu nė karto ne-
buvo rimtai susipykę per 48 bend-
ro gyvenimo metus, nes „jisai tam 
ir laiko neturėtų!“

S.Kolupaila 1932 m. išleido 
knygą „Logaritminė linijuotė“ ir 
taip vienas pirmųjų Lietuvoje ėmė 
propaguoti logaritminę liniuotę, 
kuri apie 50 m. buvo pagrindinis 
inžinierių ir kitų skaičiuotojų įran-
kis.

Mirė prof. S.Kolupaila 1964 04 09 
JAV, Indianos valst. Saut Bendo 
mieste.

Habil. dr. Algirdas AŽUBALIS, 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 

karo akademijos profesorius

Prof. Steponas Kolupaila

 � Steponas Kolupaila padėjo 
gerus pagrindus Lietuvos upių 
hidrologiniams tyrimams

Steponas Kolupaila gimė 1892 09 14 Latvijoje, Daugpilio aps., 
Tuminiškių dvare, neturtingų bajorų šeimoje. Tėvas Jonas buvo to 
dvaro nuomininkas. Jis buvo kilęs iš Vabalninko apylinkių, baigęs 
Peterburgo felčerių mokyklą. Motina - bajoraitė Liudvika Labunskaitė, 
nedidelio dvarelio Agluonos apylinkėse (Latvija) savininko duktė.
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