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- Neseniai skaitytojams pri-
statėte knygą „Šarkos sielos 
šauksmas“. Joje - autentiški 
vaikystės išgyvenimai valdiš-
kuose namuose, gimtųjų namų 
ilgesys, motinos ilgesys. Ir tai 
ne vienintelis jūsų šauksmas 
šia skaudžia tema. Prieš kelio-
lika metų sukūrėte filmą „Ne-
palikit, prašau“, kuriame at-
skleidėte skaudžius globos na-
muose augančios mergaitės iš-
gyvenimus. Kodėl tėvai sten-
giasi palikti savo vaikus, kaip 
nereikalingus jiems daiktus? - 
klausėme Roberto ŠaRknicko.

- Mūsų, išmėtytų vaikų, yra 
daug, per daug tokioje mažoje vals-
tybėje kaip Lietuva. Suskaičiavus, 
kiek nuo pirmų internatų, vaikų 
globos namų iki dabar juose užau-
go beglobių vaikų, susidarytų di-
džiulis miestas. Turbūt tai būtų 
vienas didžiausių Lietuvos miestų, 
kuris vadintųsi Nemylėtų vaikų 
miestu. Tyli motinos, nes bijo at-
verti savo sielos žaizdų pandoros 
skrynią. Dar blogiau, kad tyli vals-
tybė. Tylėjo ji dvidešimt penkerius 
Nepriklausomybės metus. Tik kos-
metiškai kažką bandė reformuoti. 
Ačiū nors už tiek. Tikiu, kad būtų 
lengviau, jei mano likimo broliai 
kalbėtų daugiau ir atviriau. Papras-
tas pavyzdys: visi kalba apie krep-
šinį, ir krepšiniui lengviau, skiria-
ma daug pinigų. Jei mes, našlaičiai, 
daugiau kalbėtume, tikiu, kad ir 
mus labiau išgirstų. Valstybė dabar 
dažniausiai sprendžia pasekmes, 
bet ne užvilkintas priežastis.

- Globos namai jau uždaro-
mi, kalbama, kad jų apskritai 
neliks. Vaikai būsią perkelti į 
mažesnius namus, apgyvendi-
nami šeimynose. Bet ar nuo to 
sumažės našlaičių?

- Globos namai uždaromi, bet 
yra viena svarbi detalė - kaip už-
daromi ir kokiomis priemonėmis 
tai daroma. Perkėlus našlaitį iš di-
desnio namo į mažesnį, niekas ne-
pasikeis. Keičiasi tik namo fasa-
das, o kaip pakeisti vaiko vidinį 
gyvenimą, niekas negalvoja. Tiesa, 
vienokių ar kitokių bandymų yra, 
bet tai tik lašas jūroje. Atsidūrus 
vaikui globos namuose, turi jam 
būti paruoštas kelias, kokioje 
aplinkoje ir su kuo augs, kai baigs 
mokyklą, kas jam meškerę į ran-
kas įduos, kad galėtų pats pasigau-
ti žuvį, kabintis į gyvenimą. Pas-
tato išorė, lova, vadinamoji šeimy-
na neįveikia vaiko širdelės tylaus 
šauksmo: „Mama, kada tu mane 
pasiimsi į namus, savo namus, bet 
kokius, kokius tik turi?“ Lankau 

vaikų globos namus ne vienus me-
tus, ir patikėkite, situacija ne ką 
geresnė nuo tų laikų, kai aš ten 
gyvenau. Vieni globotiniai valka-
tauja, vaginėja, uždarbiauja šaltyje 
stotyse. Ir tik nedidelė dalis, ačiū 
Dievui, išsikapanoja ir gyvena ra-
mesnį gyvenimą.

- Blogai ne tik globos na-
muose. Praėjusią žiemą tėvas 
sumetė į šulinį ir nuskandino 
du mažylius. Aną savaitę du 
pririštus vaikelius senelis su-
talžė malka. Ir dar, ir dar... Ko-
dėl tai vyksta?

- Taip yra todėl, kad valstybė 
mato tik pasekmes, o ne priežas-
tis. Viskas turi būti sprendžiama 
ne priešokomis, o kompleksiškai. 
Manau, kad problemų yra dešim-
tys: švietimo, auklėjimo spragos, 
socialinių darbuotojų ir psichologų 
trūkumas, bendruomenės, kaimy-
nų budrumo stoka, pareigūnų 
veiksmų ribojimas. Nėra bendro 
tinklo, kurį būtų galima užmesti, 
taip apsaugant vaikų likimus. Nėra 
bendro stalo, prie kurio susėstų 
darbo biržos, anoniminių alkoholi-
kų klubo, policijos, psichologijos, 
socialinių reikalų, bendruomenės, 
teisėtvarkos, jaunimo atstovai. Jie 
turėtų būti šeimos taryba, visa ma-
tanti, visa girdinti, visa aprėpian-
ti, - žūvančių sielų gelbėtojai. To-
kios tarybos turėtų būti kiekvie-
noje savivaldybėje, gink Dieve, ne 
ant popieriaus, ne pinigingų pro-
jektų surištos, o dirbančios dėl 
žmonių. Tapęs Alytaus miesto ta-
rybos nariu, nuo pat pradžių dir-
bau, kad tokia visuomeninė orga-
nizacija mūsų mieste atsirastų. 
Patikėkite, tai labai gerai veikian-
tis aparatas, padėjome ne vienai 
šeimai įveikti sunkumus. Skaudu 
žiūrėti, kaip kaimuose, miesteliuo-
se, nutriušusiuose bendrabučiuo-
se, globos namuose vegetuoja už-
miršti, nurašyti žmonės. Aš pats 
iš ten atėjęs, todėl žinau tokio gy-
venimo kainą. Laimei, sutikau 
žmonių, kurie man buvo autorite-
tas, padėjo rasti jėgų išsikapstyti. 
Ne visiems pavyksta, ir tai nereiš-
kia, kad jiems yra uždrausta gy-
venti gražesnį gyvenimą. Lankau-
si bendrabučiuose, matau, vaikai 
prausiami apipelijusiuose dušų 
kambarėliuose, vaikšto remonto 
nemačiusiais koridoriais, nutriu-
šusiomis laiptinėmis. Ir tai XXI 
amžiuje, laisvoje Lietuvoje? Prisė-
du su vaikais tose laiptinėse, kalbu 
su jais, raginu juos aktyviau daly-
vauti visuomeniniame gyvenime. 
Ir netylėti, ir nebūti abejingiems, 
nepasiduoti. Dėjau pastangas, kad 
Alytuje atsirastų visuomeninė or-
ganizacija „Gelbėkit vaikus“, kur 
vaikai galėtų mokytis, klausytis 

įdomių žmonių, patys tvarkytų 
aplinką ir patys ruoštųsi ateičiai.

- Kai kuriose valstybėse, 
tarkim, Gruzijoje, vaikų namų 
nėra. Jeigu kas atsitinka šeimo-
je, vaikus paima auginti kiti 
šeimos nariai. Globos įstaigose 
nė susiderėjęs nerasi čigonų 
vaikų. Tas pats buvo anksčiau 
ir Lietuvoje - netekusį gimdy-
tojų vaiką užaugindavo gimi-
nės. Kas mus dabar pakeitė?

- Tai priklauso nuo kiekvienos 
tautos mentaliteto, kultūros. Tyri-
mo nesu atlikęs, tad nenoriu klai-
dinti, kas atsitiko su mūsų Lietuva. 
Tik žinau viena - kad labai ilgai 
valstybė neskatino savo piliečių 
būti atsakingų vieniems už kitus, 
neragino padėti laimėje ir nelaimė-
je. Net piliečių bendruomenės kai-

muose, miestuose atsirado tik 
prieš 10-15 metų. Jos pradėjo for-
muoti mąstyseną, kad padėti kai-
mynui, giminaičiui, draugui, net 
nepažįstamam yra svarbiausia. Bet 
vis dar gyvename ir dirbame sau, 
o įskaudinta Lietuva ir toliau išsi-
važinėja. Kol nebus požiūrio ir pa-
garbos žmogui, traukinys ir toliau 
važiuos nesustodamas, palikdamas 
griūvančias sodybas, tuščius ap-
leistus būstus, nusivylusius ir abe-
jingus žmones.

- Išvažiuoja dažniausiai ne tie, 
kuriuos savo knygoje pavadinai 
įskaudintų sielų šarkomis. Išva-
žiuoja stipresni, o šarkos ir visa 
atsakomybė už jas lieka Lietuvai. 
Jiems numetami trupinėliai pra-
misti (o gal pragerti?). Bet tai nė-
ra pagalba. Kas turi įvykti, kad 
pralaužtume užburtą ratą?

- Kaip iš nemeilės valstybė ne-
padeda savo žmonėms, taip iš ne-
meilės jie ir išvažiuoja. Paprastas 
dėsnis. Sąžiningai dirbančiam žmo-
gui nėra malonu, kai valstybė juo 
nesirūpina - eiliniu žmogumi, jaunu 
ir senjoru. Man taip pat nėra malo-
nu, kai didžiulius pinigus kraunasi 
gobšuoliai, dirbantiems numesdami 
grašius. Pasijutę atstumtaisiais, 
vieni geria už visus, kiek turi, kiti 
vagia, kad turėtų už ką gerti. Gims-
ta vaikai, ir jie, kaip ir jų biologiniai 
tėvai, tampa valstybės išlaikyti-
niais. Galiausiai, galutinai praradę 
viltį, be skausmo tyliai apleidžia šią 
ašarų pakalnę. Toks yra nevilties 
ratas... Niekaip nesuprantu, šešė-
lyje vartosi milžiniškos sumos pi-
nigų ir per tiek metų niekaip nesu-
gebama sutvarkyti visos sistemos. 
Galima vardinti klaidas, raginti jas 
taisyti. Jeigu ir pradėsime taisyti, 
tai užtruks ne vienus metus. Kol 
klaidos braukomos, sužeistų sielų 
turime ir turėsime. Man, pakilu-
siam iš purvo, šalčio vaikystėje, no-
risi tikėti, kad su kiekviena diena 
bus ramiau ir geriau, bet žinau, kad 
nieko iš nieko nebūna.
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 � Kaip iš nemeilės valstybė 
nepadeda savo žmonėms, taip 
iš nemeilės jie ir išvažiuoja

Kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje jis perėjo visą sovietinio 
palikimo vaikų globos sistemos pragarą. Gyvų tėvų našlaitis prieš 
skausmą ir pažeminimą ėjo ne kumščiais, o nuoga širdimi. Todėl 
neišmoko vogti, kankinti, žeminti, keršyti ir nekęsti. Kokia ta tėvų 
nemeilės kaina, atvedusi į šaltus ir bejausmius valdiškus namus, 
jis sudėjo į knygą ir filmą. Teatro ir kino aktorius, režisierius, 
pedagogas, politikas, tėvas... Taip trumpai galima apibūdinti Alytaus 
m. savivaldybės tarybos nario Roberto Šarknicko veiklą. Kaip pats 
teigia, jam labiausiai norėtųsi dirbti, kad kuo mažiau būtų kenčiančių, 
tėvų paliktų vaikų, ir iš esmės pakeisti visą vaikų globos sistemą.

 �Robertas Šarknickas su šeima - žmona Agne, dukrelėmis Patricija ir Julija

Lietuva negirdi vaikų sielų skausmo
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apie tai prie ŽaLGiRio 
nacio naLinio PaSiPRiEŠini-
Mo JUDĖJiMo apskritojo stalo 
diskutavo nepriklausomybės atkū-
rimo akto signataras Egidijus 
BiČkaUSkaS, filosofas Vytautas 
RUBaViČiUS bei Seimo nariai 
Vytautas GaPŠYS ir Povilas 
URBŠYS. Diskusiją vedė žalgirietis 
Gediminas JakaVoniS.

G.JAKAVONIS: Seimas 
prieš pat Gedulo ir vilties dieną 
nepriėmė rezoliucijos dėl  Ko-
munistų partijos nusikalstamo 
vaidmens. Politiniai kaliniai, 
tremtiniai pasmerkė politikus, 
nepalaikiusius rezoliucijos. 
Kaip vertinti anų laikų žmones,  
kurie norėdami ko nors pasiek-
ti gyvenime, eiti atsakingas 
pareigas buvo partijos nariai?

E.BIČKAUSKAS: Kelintus 
Nepriklausomybės metus mes gy-
vename? 26-us? Kodėl po tiek me-
tų mes vis apeliuojame į praeitą 
laikotarpį? Kokia čia būtinybė, Sei-
mas neturi, ką veikti? Nemato 
šiandienos problemų?

Šis klausimas nėra paprastas. 
Jis buvo aktualus, ypač po 1990-ųjų, 
pirmaisiais Nepriklausomybės me-
tais. Iš tikrųjų buvo daug iečių lau-
žoma. Ir turbūt turėjo būti laužoma 
dėl vadinamojo Liustracijos įstaty-
mo, kuris iki galo baigtas taip ir 
nebuvo priimtas. Taip, suprantu, 
kad tuo laikotarpiu tokio pobūdžio 
dokumentas, kaip suvedantis ba-
lansą, rodantis sąskaitas su praei-
timi, galbūt ir buvo reikalingas. Bu-
vo itin sudėtingas laikotarpis, Sei-
mas net ir tuo metu tokio doku-
mento nepriėmė dėl tam tikrų 
priežasčių. Nepriėmė ir dėl to, kad 
visuomenėje padėtis buvo sudėtin-
ga, tai būtų tik jos skaldymas ir tam 
tikros dalies visuomenės atstūmi-
mas nuo naujos Lietuvos kūrimo. 
To nebuvo padaryta.

Praėjus 10-15 metų apmąsčiau 
savo poziciją matydamas, kaip to-
liau rutuliojasi konkrečių partijos 
veikėjų likimai. O jie rutuliojasi 
dažnai labai neblogai. Susimąstyda-
vau, kad galbūt įstatymas tuo metu 
ir buvo reikalingas. Bet kalbėti da-
bar, sugrįžti prie to paties... Įver-
tinti reikia, bet tegul istorikai tai 
vertina, tegul vertina teisininkai.

Aš nediskutuosiu apie teisinius 
šios rezoliucijos aspektus, vargu ar 
gali Seimas pripažinti kažką nusi-
kalstama ir ar gali Seimas įparei-
goti Vyriausybę, kad ji pripažintų 
kažką nusikalstama.

Kita vertus, apeliuojame į 
Niurnbergo tribunolą. Žvelgiant iš 
teisinių pozicijų, Niurnbergo tribu-
nolas, manyčiau, buvo vienas iš an-
tidemokratiškiausių tribunolų, ko-
kių tik buvo. Nepamirškim ir jo 
sudėties, kas tie teisėjai buvo. Vie-
nas iš teisėjų buvo Sovietų Sąjun-
ga. Nepamirškim, kad tas pats tri-
bunolas nagrinėdamas bylas ne 
viską nagrinėjo. Molotovo paktas, 
Katynės klausimas nebuvo minimi, 
nes patys teisėjai taip susitarė.

Okupuotoje Vokietijoje beveik 
visi nacių partijos nariai buvo pa-
šalinti iš valstybinių pareigų, tačiau 
tai tęsėsi tik keletą metų, paskui 
jie visi buvo sugrąžinti, nes buvo 
pamatyta, kad dirbti kažkam juk 
reikia. Kažkam valdyti irgi reikia. 
Jeigu neklystu, beveik 98 proc. 

Berlyno nacionalinės filharmonijos 
orkestro orkestrantų buvo partijos 
nariai.

Taigi čia nėra toks paprastas 
dalykas. Palikite, parlamentarai, ši-
tą dalyką dėl Komunistų partijos 
ramybėje. Yra kur kas svarbesnių 
dalykų, nei priimti kartais net juo-
kingas rezoliucijas, kokias prieš 
keletą metų siūlė konservatoriai: 
ką vadinti teroristine organizacija 
ar organizacija.

V.GAPŠYS: Tai yra istorinis 
laikotarpis, turbūt praėjo tas laikas, 
kai buvo galima vertinti vienus ar 
kitus dalykus. Valstybei dabar rei-
kia susitelkimo, susivienijimo, o ne 
kažkokių atsiskyrimo momentų 
ieškojimo. Tikrai neteisinu Komu-
nistų partijos, tikrai padaryta labai 
daug brutalių dalykų, tie dalykai 
liks mūsų istorinėje atmintyje. Ir 
savo vaikui, kai paklausia, kodėl 
vėliava nuleista iki pusės arba juo-
das kaspinas užrištas, visada sten-
giuosi paaiškinti, kas įvykę, kad 
labai svarbu neužmiršti to laikotar-
pio. Tačiau teisės aktai, tokie kaip 
šis, tos rezoliucijos sukelia tam tik-
ras emocijas. Dabar priešrinkimi-
nis laikotarpis ir vėl keliamas tas 
klausimas, kad būtų sukeltos aist-
ros, kad būtų galima pabandyti mo-
bilizuoti, atskirti elektoratus ar dar 
ką nors. Buvo daug mirčių, daug 
žmonių, kurie neteko visko. Ir da-
bar manipuliuoti jų praeitimi sie-
kiant kažkokių rezultatų, man at-
rodo, yra nesąžininga.

Taip, istorinė atmintis turi būti 
išsaugota. Tačiau ką darysime pri-
ėmę deklaraciją prieš komunistus? 
Kitas žingsnis bus uždrausti jiems 
kur nors dirbti. Beveik tris Nepri-
klausomybės dešimtmečius galėjo 
dirbti ir staiga 2016-aisiais ar 
2017-aisiais nebegali. Ar tai sąži-
ninga?

O galbūt mes tą rezoliuciją įme-
sim į stalčių ir tik pasakysim, kad 
tokia buvo? Jei taip, tada ar tai yra 
tas svarbiausias dalykas, dėl kurio 
mes ją rašėme?

Manau, kad mes kaip tik turime 
stiprinti to laikotarpio istorinių da-
lykų įtvirtinimą švietimo sistemo-
je, kad vaikams būtų dėstoma, bū-
tų primenama, būtų apie tai disku-
tuojama. Tai yra labai svarbu, nes 
bėgant metams lieka vis mažiau 
gyvų tų įvykių liudininkų, todėl 
mes turime kalbėti, kaip tai bus 
įamžinta ir atspindėta visuomenė-
je. Šie dalykai, man atrodo, turėtų 
būti prioritetai ir akcentai, o ne 
vienokios ar kitokios rezoliucijos.

V.RUBAVIČIUS: Yra labai 
daug dalykų, kurie turi tiesioginį 
poveikį tiek geopolitikai, tiek poli-
tikai ir taip toliau. Reikia aiškiai 
įvardyti, kad čia siūloma pripažinti 
kaip nusikalstamus Sovietų Sąjun-
gos ir jos okupuotų šalių sateliti-

nius veiksmus. Tikriausiai tai turi-
ma omeny. Kai pereinama į euro-
pinį lygmenį ir pradedama siūlyti 
komunistų partijas uždrausti, ne-
galima taikyti vieno mastelio ir vi-
sų jų sulyginti, nes jų veikla įvairi 
ir jų indėlis į tų tautų ir valstybių 
raidą yra įvairus.

Mes tiksliai žinome, ko mes 
norime pasmerkdami Komunistų 
partiją. Norime pasmerkti Sovietų 
Sąjungos komunistus, nes Lietu-
vos komunistų partijos nebuvo, bu-
vo tik nacionaliniu vadinamas pa-
dalinys. Tada labai sunku viską 
įvilkti į juridines sąvokas, kad ne-
iškiltų neaiškumų.

Iš kur apskritai atsiranda noras 
pataisyti praeitį, sudėlioti tam tik-
rus dalykus, kad ji tarsi būtų aiš-

kesnė, ir taikyti tam tikrą moralinį 
žmonių skirstymą į tam tikras ka-
tegorijas? Reikia labai aiškiai su-
prasti vieną dalyką, kad šitaip pa-
smerkdami mes vienaip ar kitaip 
moraliai pasmerkiame ir tuos na-
rius. Juk nėra taip, kad nariai nie-
kuo dėti, kad tik struktūra kalta. 
Taip nebūna. Klausimas prasideda, 
kokio rango ir kaip moraliai bloges-
ni tampa tie, kurie aukščiau kilo, ir 
taip toliau. Kitaip tariant, visuome-
nei tarsi duodamas tam tikras sver-
tas kažką kažkaip pradėti morališ-
kai vertinti arba gauti iš to vertini-
mo tam tikrą pasitenkinimą, kuris 
niekada nebūna be politinės val-
džios prieskonio.

Praeities tvarkymas nebūna be 
pasekmių, jis nėra nepavojingas, 
todėl, mano galva, su praeitimi rei-
kia elgtis ypač atsargiai ir palikti ją 
labiau saviraidai ir mūsų moralinės 
ir mokslinės refleksijos dalykams, 
kurie savaime iškelia atsiminimus, 

o juose natūraliai egzistuoja įvairūs 
smerkimai ir susipina į bendresnį 
moralinį vertinimą.

Didžiausia bėda yra ta, kad to-
kia rezoliucija yra toks negimęs 
vaikas to vyksmo, kuris turėjo 
įvykti. Turėjo įvykti desovietizaci-
jos veiksmas. Lietuvoje jis nėra 
įvykęs. Yra tik desovietizacijos sa-
tisfakcijos norinčių žmonių dalis, 
bet dar didesnė yra grupė politikų, 
kurie manipuliuoja šiais lūkesčiais 
ir kurie kitados neleido įvykti de-
sovietizacijai. Desovietizaciją buvo 
galima įvykdyti tada, kai konserva-
toriai 1996 m. į savo rankas gavo 
visą valdžią. Tuo metu buvo galima 
ją įvykdyti, bet nieko neįvyko. Ko-
dėl neįvyko - kitas klausimas.

Aš manau, kad to neįvykusio 
vyksmo dabar nebeįmanoma įvyk-
dyti. Viskas yra praėję, mes dabar 
gyvename pasaulyje ir Lietuvoje, 
kur yra daug jaunimo, nebesuvo-
kiančio, nežinančio ir nebesido-
minčio jokiomis komunistų parti-
jomis, jiems reikėtų iš naujo viską 
aiškinti, kodėl visa tai vyksta, ko-
kie čia atminties dalykai (trėmimai, 
suprantama, yra nusikaltimas).

Jei pažiūrėtume į Sąjūdžio 
branduolį, jame taip pat daug kas 
susiję su Komunistų partijos na-
ryste. Kyla klausimas: kam tokia 
sumaištis, kokios pasekmės ir ko-
kia iš to nauda visuomenei, valsty-
bei, kuri ir taip nustekenta visai 
kitokių problemų. Gerai būtų, jei 
siūlytojai ir balsuotojai galėtų aiš-
kiai atsakyti, o ne paviršutiniškai.

Mes matėme, ką reiškia istori-
nis teisingumas grąžinant žemę. 
Istorija rodo, kad visada, kai kas 
nors pradeda taikyti istorinį teisin-
gumą, neteisingumo tik daugėja.

P.URBŠYS: Iš tikrųjų mes tu-
rime apibrėžti, ar mes buvome oku-
puoti ir kas buvo vienas iš pagrin-
dinių tos okupacijos organizatorių. 
Nori nenori turime įvardyti būtent 
Komunistų partiją. 1998 m. priėmė-
me įstatymą, susijusį su SSRS vals-
tybės saugumo komiteto pripažini-
mu nusikalstama organizacija. Kie-
no nurodymus vykdė KGB? Ne pa-
slaptis, kad KGB jokių veiksmų 
savarankiškai atlikti negalėjo. KGB 
atlikdavo tik tuos veiksmus, ku-
riuos nurodydavo būtent Komunis-

tų partija. Juk 1941 m. gegužės mė-
nesį visasąjunginės Komunistų par-
tijos Centro komitetas ir TSRS liau-
dies komisarų taryba priėmė politi-
nius sprendimus dėl gyventojų trė-
mimo iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltaru-
sijos, Moldavijos.

Mes kalbame apie organizaciją, 
kuri organizavo nusikaltimus Lie-
tuvos žmonėms. Būtent 1941 m. 
birželio pradžioje Lietuvos komu-
nistų partijos Centro komitetas ap-
svarstė NKVD ir NKGB vadovų 
pranešimus apie pasirengimą įgy-
vendinti trėmimų planus ir tremti-
nių apskaitą. Ką tai rodo? Rodo, 
kad tos represinės struktūros vi-
sus veiksmus, nukreiptus prieš 
Lietuvos tautą, derino su Komu-
nistų partija. Šiandien mes kalba-
me, kad buvo ištremta ir įkalinta 
apie 300 tūkst. Lietuvos gyventojų, 
iš jų 50 tūkst. atgulė Sibiro platy-
bėse, iš jų -  5 tūkst. vaikai. Kaip 
suprantu, jeigu teisiami asmenys, 
kurie susiję su trėmimu ir žudymu, 
jiems netaikomas senaties termi-
nas, o šiuo atveju reikia daryti iš-
vadą, kad jie buvo tik įrankiai, tik 
vykdytojai. Galų gale net Europos 
Žmogaus Teisių Teismas viena-
reikšmiškai pasakė, kad tai vykdė 
būtent Sovietų Sąjungos komunis-
tų partija ir jos vietos padaliniai ar 
Lietuvoje, ar Latvijoje. Jeigu mes 
kalbame apie nuoseklumą, turime 
pripažinti, kad tai buvo okupacija. 
Mes ir savo Baudžiamajame ko-
dekse įrašėme straipsnius apie ge-
nocidą bei nusikaltimus žmogišku-
mui, kad galėtume tuos asmenis, 
kurie bendradarbiavo su kolaboran-
tais, traukti atsakomybėn. Bet kaž-
kodėl kai tik mes prieiname prie 
Komunistų partijos įvardijimo nu-
sikalstama organizacija, iš karto 
traukiamės atatupsti sakydami, kad 
ta Komunistų partija buvo labai 
įvairi. Nesakau, kad žmogus, jei tu-
rėjo kišenėje Komunistų partijos 
nario bilietą, - nusikaltėlis. Kiek-
vienas turi atsakyti už savo asme-
ninę kaltę. Bet pačią organizaciją... 
Jeigu mes pripažįstame KGB kaip 
nusikalstamą struktūrą, tai tarę B, 
turime pasakyti ir A.

E.BIČKAUSKAS: Kaip vertin-
ti Lietuvos komunistų partijos 

vaid menį 1989-aisiais atsiskiriant 
nuo SSRS komunistų partijos? Tam 
tikro vertinimo reikėtų. Galima ver-
tinti kaip norą išlikti Lietuvos komu-
nistams, o galima vertinti ir visai ki-
tu aspektu, nes tai buvo milžiniškas 
smūgis Sovietų Sąjungai. Milžiniš-
kas, patikėkite. Ne Seimo kažkokie 
sprendimai, o Lietuvos komunistų 
partijos atsiskyrimas nuo SSKP.

Todėl nemanau, kad klausimą 
dėl komunistų dabar galima išspręs-
ti Parlamento rezoliucija. Manyčiau, 
kad jis yra ne laiku ir tik suskirstys 
tuos žmones į dvi dalis. Dėl įdomu-
mo peržvelgiau sąrašą, kuris buvo 
pridėtas prie ankstesnio Seimo nu-
tarimo dėl komunistų, - jame išvar-
dyta, kas turėtų būti įvardijami kaip 
nusikaltėliai. Jis sukurptas gana mė-
gėjiškai. Na, parašyta, pvz., proku-
rorai. Aš iš savo srities žiūriu. Tuo 
metu visus klausimus spręsdavo 
prokurorų padėjėjai. Prokuroras bu-
vo vienas. Miesto arba rajono. O 
visus kaltinimus ir visa kita palai-
kydavo prokuroro padėjėjai. Pakliu-
vo jie į šį sąrašą? Nepakliuvo. Bet 
tai - praeitas etapas.

Neseniai ruošiausi ambasado-
rių konferencijai, verčiau savo už-
rašus apie tarptautinį Lietuvos pri-
pažinimą. Juose pamačiau, kad 
1991-ųjų rugsėjo 17 d. Maskvoje 
rengiau priėmimą tarptautinio Lie-
tuvos pripažinimo proga, jame da-
lyvavo daug ambasadorių, daug 
žmonių. Tarp jų - ir vadinamasis 
Perestroikos architektas Aleksan-
dras Jakovlevas. Amžiną atilsį jam. 
Neužsirašiau visos jo kalbos, bet 
viena citata liko mano užrašuose. 
Jos esmė - mes sugebėsime ženg-
ti į naują pasaulį tik tada, kai suge-
bėsime viduje atsikratyti neteisy-
bių, ieškoti praeities skriaudų.

Jeigu Seimas priimtų rezoliuci-
ją, įpareigojančią Vyriausybę skirti 
atitinkamą lėšų sumą sukurti ins-
titutui, kuris išsiaiškintų visa tai ir 
sudėliotų visus taškus, taip, aš pa-
laikyčiau tokią mintį. Sudėliokime 
tuos taškus, išnagrinėkime ir Ko-
munistų partijos ideologiją. Nesu 
didelis tų ideologijų žinovas, bet 
greičiausiai tose ideologijose vis-
kas buvo sudėliota gražiausiai, kaip 
ir turi būti, tik didelis klausimas, 
kiek Komunistų partija atitiko tą 
ideologiją.

G.JAKAVONIS: Keista, bet 
tokie dalykai politikams pa-
rūpsta prieš rinkimus.

V.GAPŠYS: Puikiai suprantame, 
kad tai yra su rinkimais susijęs doku-
mentas. Gal jį parengė anksčiau, gal-
būt turi kitų intencijų, bet tai yra po-
litikų darbas. Ir jie apie tai kalba, apie 
tai galvoja. Nieko nepadarysi, kitose 
šalyse panašių dalykų irgi rastume.

Iš tiesų galime sukurti institu-
tą. Susodinti mokslininkus, filoso-
fus, teisininkus, kad jie padarytų 
išvadas. Bet kodėl tai turi vykti 
Parlamente? Sakykime, pripažįsta-
me Komunistų partiją kaip nusi-
kalstamą. O kas paskui? Ką nors 
teisime? Ar tik paliksime kokiame 
dokumente ir kiekvienam, kuris 
pasakys, kad nebuvau Komunistų 
partijoje, ištrauksime tą dokumen-
tą ir sakysime, o tu čia esi?

Pasikartosiu, tai yra mūsų isto-
rijos laikotarpis, mes turime apie 
jį kalbėti. Kalbėkime apie tai mo-
kyklose, universitetuose. Visais 
galimais formatais priminkime at-
keliaujantiems į Lietuvą, parodyki-
me, ką mes išgyvenome. Bet Par-

lamento neapkraukime vienokiu ar 
kitokiu istorijos rašymu, perrašy-
mu. Ne tik apie šį siūlymą kalbu. 
Buvo ir kitų atvejų, kai mes suge-
bėjome suteikti įvairias pareigas 
atbuline data. Gerokai atbuline.

G.JAKAVONIS: Jūs turite 
galvoje generolą Žemaitį?

V.GAPŠYS: Taip. Man tikrai ne 
gaila nė vienų pareigų, galime vadin-
ti kaip norime. Bet turime suprasti, 
kad tai yra praeities dalykas. Į pra-
eitį, kad ir kaip mes norėtume, nu-
keliaut kol kas neleidžia fizika. O į 
įstatymus, rezoliucijas, aišku, mes 
galime surašyti bet ką. Bet tada tai 
tampa ne taip reikšminga ir kartais 
taip elgdamiesi mes patys save su-
menkiname. Dėl to sakau - judėkime 
į priekį, kalbėkime apie ateitį, kalbė-
kime apie tuos dalykus, kurie mums 
svarbūs. Bet neužsiimkime tokiais 
dokumentais, kurie vėliau gulės stal-
čiuose, o interpretacijų bus daugiau, 
negu buvo iniciatorių galvose.

V.RUBAVIČIUS: Daugelis 
žmonių nesuvokia vieno dalyko, kad 
tvarkyti praeitį yra ganėtinai pavo-
jinga. Manau, pavojus ir bus tai, kad 
atsiras ta moralinio vertinimo laz-
delė, kurią dalis visuomenės, ypač 
dalis politikų, galės panaudoti savo 
tikslams. Kitas dalykas - žengus ju-
ridinį žingsnį A, reikia žengti ir B, 

reikia tam tikro nuoseklumo. O tuo-
se juridiniuose nuoseklumuose glū-
di didžiuliai pavojai, kai nepaisoma 
socialinės materijos būsenos. Mes 
aiškiai turime suvokti, kad juridiniai 
nuoseklumai ir juridinės normos 
kuriamos ne šiaip dėl kažkokių 
knygų, bet  socialinei materijai 
tvarkyti. Kitaip tariant, sociali-
niams santykiams. Taigi kas juri-
diškai atrodo nuoseklu, gali išvirs-
ti į didelius nesusipratimus. Ir čia 
aiškiai galiu pasakyti, kad pripaži-
nus nusikalstamą ne tik Lietuvos, 
bet ir Sovietų Sąjungos komunistų 
partiją, būtinai reikia žengti dar 
vieną žingsnį C - įvertinti tuos na-
rius. Kitaip negali būti.

Čia mes tik apsimetame, kad ne 
visi buvo nusikaltėliai. Kas pasakė, 
kad ne visi nusikaltėliai? Galiu pasa-
kyti, kad visi jūs nusikaltėliai. Kur-
kite komisiją, tegul ji vertina visus.

Tai begalinis vyksmas. Atsiras 
tų, kurie kūrė tas komisijas arba 
sukūrė kažkokį komitetą, kuris pri-
iminėjo prisipažinimus. Ir vie-
niems saugumiečiams labai gražiai 
atleido ir leido dirbti aukščiausiuo-
se Aukščiausiosios Tarybos pos-
tuose, o kitiems - ne. Realijos vi-
sada tokios. Nieko nebūna be pa-
sekmių. Ypač dėl tokių dokumentų.

Man tik graudu, kad daugiausiai 
prie tų dokumentų, kaip ir prie de-
sovietizacijos, prisideda tie, kurie 
anuo metu desovietizacijos neįvyk-
dė. Ir visais savo politiniais veiks-
mais kaip tik neleido, kad būtų iškel-
tas tas klausimas visuomenei svars-
tyti ir būtų vienokia ar kitokia forma 
tai įvykę. Tada mums nereikėtų da-
bar svarstyti daugelio problemų.

P.URBŠYS: Bet kokiu atveju 
kiekvieno asmens įstatymo pažei-
dimas turi būti individualizuotas. 
Negali būti asmens kolektyvinės at-
sakomybės. Bet aš kalbu vėl apie 
pačią organizaciją. Mes bandome 
įteigti, kad per vėlu, kad tai jau pra-
ėjęs laikas.

Kiek praeitis veikia dabartį? Tai 
kodėl tada susirenka Baltijos šalių, 
Lenkijos, Ukrainos teisingumo mi-
nistrai ir minint tremties 75-metį 
pasmerkia patį faktą ir konstatuoja, 
kad Rusija, perėmusi Sovietų Sąjun-
gos teises, iki šiol nesiėmė veiks-
mų, kad kompensuotų žiaurių nusi-
kaltimų žalą. Rusijos retorika lieka 
nepakitusi. Nusikaltimai neigiami, o 
sovietinio meto lyderiai garbinami. 
Mes reikalaujame, kad Rusija įver-
tintų savo praeitį, bet mes patys ne-
turime politinės valios to dalyko da-
ryti. Kodėl tada beldžiamės į Euro-
pos Sąjungos duris, į Europos Par-
lamentą, prašydami, kad įvertintų 
tuos sovietinio režimo vykdytus nu-
sikaltimus Lietuvoje,  negana to, 
mes  pasiekėme, kad 2009 m. Eu-
ropos Parlamentas priėmė rezoliu-
ciją, kurioje konstatavo: Europa nie-
kada nesusivienys, jei nepasieks 
bendro požiūrio į savo istoriją, ne-
pripažins nacizmo, stalinizmo ir fa-
šistinių bei komunistinių režimų 
bendru paveldu ir nesurengs sąži-
ningų, išsamių diskusijų dėl praėju-

siame amžiuje režimų vykdytų nu-
sikaltimų. Tuo konstatuota, kad nė-
ra praeities, kurią reikia pamiršti.

Mes turime įvertinti praeitį. Jei-
gu nėra aiškios takoskyros, kas yra 
nusikaltėlis ir auka, o mes tą ribą 
ištriname, tada iš tikrųjų kyla dilema 
teisėjui, kuris nagrinėja bylas, susi-
jusias su genocido nusikaltimais, nu-
sikaltimais žmoniškumui, pasakyti, 
kad nieko to nėra buvę. Nėra nieko 
to buvę. Tai sudaro tam tikras pasek-
mes, kurias mes jaučiame šiandien.

Komunistų partija iš tikrųjų bu-
vo įvairi įvairiais istoriniais tarps-
niais. Bet noriu paklausti, ar nacių 
partija nebuvo įvairi? Vykdė holo-
kaustą, bet kai kas gali pasakyti, kad 
iš pradžių ji buvo labai pozityvi Vo-
kietijai. Ji pakėlė ūkį, sustiprino 
valstybę, pakėlė ją, kai Vokietija bu-
vo parklupdyta. Bet kažkodėl šian-
dien niekas nedrįsta to ištarti. Nes 
aiškiai nubrėžta - nacių organizacija 
yra nusikalstama organizacija, kuri 
vykdė nusikaltimus žmoniškumui.

Kodėl Komunistų partija per tiek 
laiko visose valstybėse, kur ji buvo, 
nė karto nebuvo pripažinta kaip nu-
sikalstama? Todėl, kad tie, kurie 
įgauna politinių galių, imasi valdyti 
žmones, jie vadovaujasi ne kuo kitu, 
bet komunistinės valdžios mentali-
tetu savo tautos atžvilgiu, savo žmo-

nių atžvilgiu. Nes nėra nubrėžtos 
ribos, kad tai yra nusikalstama. Ir 
šiandien turime situaciją, kai komu-
nistų partija mutavosi į atskiras par-
tijas, būtent todėl išliko komunistinis 
požiūris į žmogų, kai žmogus yra tik 
sraigtelis ir tik priemonė partijos nu-
rodytam tikslui siekti.

G.JAKAVONIS: Ar gali būti 
parašyta Europos istorija, kuri 
tiktų visoms šalims? Tas, kuris 
vienu laikotarpiu buvo vadina-
mas banditu, kitu - partizanu. Ir 
atvirkščiai.

P.URBŠYS: Tarptautinė bend-
ruomenė vis dėlto aiškiai nubrėžia 
ribas, kas yra nusikaltimai žmoniš-
kumui, Niurnbergo procesas aiš-
kiai nubrėžė, kas yra naciai ir kas 
yra nacizmas. Kodėl tokio Niurn-
bergo proceso nebuvo Komunistų 
partijos atžvilgiu?

E.BIČKAUSKAS: Taip, tai 
reikalinga. Bet tai padaroma ne 
Seimo rezoliucija...

P.URBŠYS: Politinė valia turi 

būti aiškiai išreikšta būtent tos orga-
nizacijos atžvilgiu, kuri vykdė nusi-
kaltimą tautos, nepriklausomos vals-
tybės atžvilgiu. Galų gale mes būki-
me nuoseklūs. Seimas jau yra priė-
męs įstatymu ne ką kita, o Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjūdžio tarybos de-
klaraciją, kuri buvo priimta 1949 m. 
vasario 16 d. Joje teigiama: Komu-
nistų partija, kaip diktatūrinė, iš es-
mės priešinga pagrindiniam lietuvių 
tautos siekimui ir kertinėms Konsti-
tucijos nuostatoms, Lietuvos nepri-
klausomumui, yra nelaikoma teisine 
partija. Tai jau yra įtvirtinta įstatymu.

E.BIČKAUSKAS: Jūs kalbate 
kaip teisininkas. Noriu pasakyt tik vie-
na apie tą pačią istoriją: man keletą 
kartų šituose, vadinkime, istoriniuose 
procesuose teko dalyvauti kaip liudy-
tojui ir bene dviejuose procesuose - 
kaip advokatui. Medininkų žudynių 
byloje matydamas teisėjų sudėtį pa-
sakiau, kad buvo toks laikotarpis, kad 
buvo neatmetama galimybė, kai galė-
jo susidaryti situacija, kad aš sėdėčiau 
teisiamojo Konstantino Michailovo 
vietoje, o Michailovas sėdėtų jūsų vie-
toje ir teistų mane. Ir būtų teisiama, 
ir būtų aiškinama iš esmės tais pačiais 
politiniais, istoriniais argumentais.

V.RUBAVIČIUS: Kai juridiniai 
matai taikomi socialiniam gyveni-
mui, jie gali būti nepaprastai pavo-
jingi. Kodėl jokia šalis, išsilaisvinu-
si iš sovietinio lagerio, nepasmer-
kė? Todėl, kad savisaugos instink-
tas šiuo atveju yra blaivesnis, nes 
puikiai jie įsivaizduoja vieną esminį 
dalyką. Ir visi tą žino. Mes gyveno-
me okupacijos sąlygomis. Gyveni-
mas okupacijos sąlygomis yra ga-
nėtinai sudėtingas. Ir jokiais šitais 
A, B, C juridiniais dalykais nėra iš-
matuojamas ir netgi pasmerkiamas.

Aišku, kas gali neigti būtinumą 
prisiminti, būtinumą aiškintis? Nes 
be praeities aiškinimosi mes ir 
ateities nesuvoksime.

Bet mes nesprendžiame papras-
tesnių klausimų, kuriuos galėtume 
išsiaiškinti. Pavyzdžiui, 1990 m. ir 
kokių 1995 m. Lietuvos išvogimo 
istorijos. Visi veikėjai gražiausiai 
gyvenantys, daugelis jums žinomi. 
Ar jūs parengsite kokią nors rezo-
liuciją dėl šito? Ar kas nors dabar 
abejoja rezoliucija, kurią konserva-
toriai pasirašė su Pramonininkų 
konfederacija, kad nebebus jokių ju-
ridinių pasekmių dėl Lietuvos išvo-
gimo, ir buvo įteisintas visas tas 
vadinamasis prichvatizacijos vyks-
mas? Įteisintas kaip norma, ir vis-
kas baigta. Tie dalykai, kuriuos mes 
patys savo rankomis darėme, ir vi-
sai neseniai, ir dar tebedarome, 
mums tarsi net neįdomūs. O jie, be-
je, mano galva, ir teisingumo jause-
nai, ir socialinei konsolidacijai būtų 
daug svarbesni negu čia aptarinėja-
mas buvimas Komunistų partijoje.

Parengė Jovita MiLaŠiEnĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Palikite, 
parlamentarai, 
šitą dalyką 
dėl Komunistų 
partijos ramybėje. 
Yra kur kas 
svarbesnių dalykų

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � Kodėl tokio 
Niurnbergo 
proceso nebuvo 
Komunistų 
partijos 
atžvilgiu?

Povilas URBŠYS
Seimo narys

 � Valstybei dabar 
reikia susitelkimo, 
susivienijimo, 
o ne kažkokių 
atsiskyrimo 
momentų 
ieškojimo

Vytautas GAPŠYS
Seimo narys

 � Kaip vertinti anų 
laikų žmones,  
kurie norėdami 
ko nors pasiekti 
gyvenime, eiti 
atsakingas 
pareigas buvo 
partijos nariai?

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Kodėl 
nesprendžiame 
paprastesnių 
klausimų. 
Pavyzdžiui, 
1990 m. ir 
kokių 1995 m. 
Lietuvos išvogimo 
istorijos?

Vytautas RUBAVIČIUS
Filosofas

Vos ne prieš kiekvienus Seimo rinkimus atnaujinamos diskusijos dėl 
Lietuvoje veikusios Komunistų partijos, kaip nusikaltėlių organizacijos, 
įvertinimo. Ar nepavėluotas desovietizacijos procesas? Kaip tai 
padaryti praėjus ketvirčiui amžiaus po Sovietų Sąjungos žlugimo? 
Kaip įvertinti lietuvius, buvusius partijoje? Taikyti kolektyvinę 
atsakomybę ar kai kuriuos už ypatingus nuopelnus nuo jos atleisti?

Ar sovietmečiu komunistais buvę lietuviai nusikaltėliai?

 �Pirmosiomis Nepriklausomybės dienomis žmonės reikalavo įvertinti, pasmerkti komunistų partiją, tačiau tai 
buvo palikta kaip ginklas politikams, kuriuo galėtų jie pamosikuoti ir dabar 
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Nutirpęs ledynas 2 km už Cei-
kinių paliko penktą pagal aukštį - 
288,9 m - Lietuvos kalvą Nevaišius 
(Aukštojo kalva - 293,8 m, Lada-
kalnis - 175 m). Aukščiausiomis 
keteromis pravingiuoja Nemuno ir 
Dauguvos upių takoskyra. Ateina 
ji pro Ceikinius nuo Švenčionių, 
nusitęsia Daugėliškio, vėliau Zara-
sų pusėn. Šio krašto aukštumos - 
aukštupių žemė. Prof. Č.Kudaba 
Ceikinius vadino kalnų kaimeliu ir 
labai įspūdingai pasakodavo apie 
įstabų kaimo aidą, informuojantį, 
kas, ką kokiame kaimo kampe vei-
kia, kokias dainas dainuoja... Nuo 
senovės prekybinis ir karinis ke-
lias, jungęs Vakarų ir Centrinę Eu-
ropą su Rytų Europa, ėjo per Vil-
nių, Pabradę, pro karališkąjį Min-
daugų dvarą Švenčionyse, Vidžius, 
Drūkšių pilį, Daugpilį į Rygą. Šį 
kelią rusų kronikos minėjo jau XI-
XIII a. aprašydamos lietuvių ir sla-
vų kovas. Pietrytinė Ignalinos ra-
jono pusė pateko į aktyvaus judė-
jimo zoną, todėl joje jau buvo daug 
dvarų, nes vietovę raižė keliai.

Kai kaimuose mažėja kultūros 
įstaigų, šiandienos krašto metraš-
tininkai, paveldo saugotojai, ben-
druomenių telkėjai, žinių perteikė-
jai vėl tampa patriotiškai nusiteikę 
kunigai. Nors šiuose kraštuose pir-
miausia kūrėsi evangelikų refor-
matų bažnyčios, dabar tai katalikų 
parapijos. Ceikinių ir Mielagėnų 
parapijų tikinčiuosius maldai kvie-
čia kun. Marijonas Savickas. Jo rū-
pesčiu buvo gražiai suremontuota 
pati Ceikinių bažnyčia, gražiai tvar-
komas Ceikinių bažnyčios švento-
riuje palaidoto kunigo, Helsinkio 
grupės nario Karolio Garucko 
(1908-1979 m.) kapas. Kun. M.Sa-
vicko gerbiamas kolega aktyviai 
gynė bažnyčios ir žmogaus teises, 
pasisakė už blaivybę, kategoriškai 
atsisakė dalyvauti tarybų valdžios 
rinkimuose, su kolegomis rašė raš-
tus dėl kunigų ir tikinčiųjų perse-
kiojimo, tarybmečiu aktyviai gynė 
žmogaus teises ir įspėjo, kad į už-
sienio informacinę erdvę patenka 
perdėm optimistiška nuomonė apie 
tikėjimo laisvę tuometinėje Lietu-
voje. Kunigas po mirties apdova-
notas Vyčio Kryžiaus ordino Kari-
ninko kryžiumi.

Tame pat šventoriuje - ir tėvo 
Stanislovo bendrakursio, tremtinio 
kunigo Kazimiero Vaičionio, sakiu-
sio, kad žmogus negali padaryti 
tiek, kad Dievas negalėtų atleisti, 
kapas. Šalia ir vieno iš didžiųjų Lie-
tuvos dainininkų Kipro Petrausko, 
kurio tėvas vargonininkavo Ceiki-
nių bažnyčioje (brolis Mikas gimė 
Palūšėje), gimtinė. Pavasarį Ceiki-
niai patyrė netektį - sudegė bažny-
čia. Beveik mėnesį jos likimas bu-
vo neaiškus, nes Lietuvos bažnyti-
nė vyriausybė atsisakė ją atstatyti. 
Buvo pradėti rinkti parašai atstaty-
mo leidimui gauti. Kun. M.Savickas 

ėmėsi titaniškų žygių, ir po ilgų ir 
gana audringų derybų Katalikų baž-
nyčios Lietuvoje vadovybė vis dėl-
to leido atstatyti buvusį liaudies 
meno paminklą. Darbai sparčiai ju-
da į priekį, žmonės iš paskutiniųjų 
aukoja atstatymo darbams.

Ir tai ne viskas apie Ceikinius. 
Garbusis kunigas Marijonas Savic-
kas pasakojo, kad pastaraisiais me-
tais, remontuodami dabar jau sude-
gusią bažnyčią, darbininkai po alto-
riumi rado lobį. Manoma, kad tai 
sukilėlių palikimas, nes ją tvarkant 
tarp vargonų buvo rasta patalpa, ku-
rioje, pasak jo, buvo slepiami suki-
lėliai. Senesniais laikais bažnyčioje 
vyko ir bajorų seimelio sueigos. 
Komunikabilusis kun. M.Savickas 
apie paveldą gali ir pasakoja daug 
visiems, kam tai įdomu. Tai unika-
lus žmogus, kurio rankomis tiesio-
gine ta žodžio prasme gaivinamas 
visas šis rajono paribys.

Atviros širdies kunigas - žmo-
gus yra malonus ir savo luomo 
žmonėms, ir su šypsena pasitinka 
visus, apsilankančius jo tarnystės 
vietose - Ceikiniuose ir Mielagė-
nuose. Jis pats jau tapo puikiu gidu, 
mielai pasakoja apie šias ir kitas sa-
vo tarnystės vietas: stebuklingąjį 
šaltinį jo pastangomis suremontuo-
toje Paringio bažnytėlėje, vargus 
tvarkant Smalvų maldos namus. 
Anykštėnai didžiuodamiesi M.Sa-
vicką laiko savo kraštiečiu. Šioje 
poetiškoje žemėje jis gimė 1950 m. 
Negalėdamas iškart įstoti į Kauno 
kunigų seminariją, 1968-1970 m. 
dirbo miško kirtėju, laiškanešiu, kol 
buvo pašauktas atlikti privalomąją 
karinę tarnybą sovietinėje kariuo-
menėje. 1970-1972 m. jis tarnavo 
kariniuose daliniuose Glazgove (Ir-
kutsko sritis, Rusija) ir netoli Prže-
valsko Kirgizijoje, kur likvidavo že-
mės drebėjimo pasekmes.

Kunigas aktyviai dalyvauja ben-
druomenės gyvenime. Mielagėnų 
bažnyčioje saugoma Mielagėnų vė-

liava su herbu. Mielagėnų herbas - 
iksas, arba susikirtimas, simboli-
zuojantis čia ėjusių gana svarbių 
prekybinių kelių sankirtą. Miela-
gėnai minimi jau XVII a. pabaigoje. 
Dokumentai rodo, kad Paliesiaus, 
Mielagėnų ir Krikonių dvarų savi-
ninkai buvo Livonijos taurininkai 
Justina ir Kazimieras Kublickiai. 
Būtent jie ir prisidėjo prie to, kad 
Mielagėnai buvo viena dvasiškai ir 
materialiai turtingiausių gyvenvie-
čių. Jų dėka Mielagėnai įgijo mies-
telio statusą, jų prašymu LDK ku-
nigaikštis Stanislovas Augustas 
1768 m. rugpjūčio 13 d. suteikė 
privilegiją Mielagėnuose rengti sa-
vaitinius turgus ir tris metinius 
prekymečius. Tai ne tik kėlė Mie-
lagėnų, jų savininkų autoritetą, bet 
ir smarkiai paveikė ekonominį gy-
venimą. Bažnyčia buvo gausiai ap-
dovanota ir nuolat remiama. Da-
bartinė bažnyčia buvo pradėta sta-
tyti 1779 m. anūko Juozo Kublickio 

lėšomis. Pačios parapijos dydis il-
gus gyvavimo šimtmečius beveik 
nesikeitė. Ši bažnyčia nepatyrė nei 
gaisrų, nei sugriovimų. Joje kuni-
gavo daug iškilių kunigų, išsiskiria 
1925-1939 m. kunigavęs šviesuolis 
Karolis Gumbaragis. Jis 1926 m. 
įkūrė Mielagėnuose Šv. Kazimiero 
draugijos skyrių, platino lietuvišką 
spaudą, buvo persekiotas Lenkijos 
administracijos, o bolševikų iš-
tremtas į Sibirą. M.Savickas, per-
nai minėjęs kunigystės jubiliejų, į 
Mielagėnus buvo paskirtas 1983 m. 
Šiuo metu jis yra dvidešimtasis ir 
ilgiausiai iš Mielagėnų bažnyčioje 

kunigavusių - net 33 metus. La-
biausiai kunigas džiaugiasi, kad pa-
rapijos žmonės religingi. Net aš-
tuoni parapijiečių vaikai tapo kuni-
gais. Du iš jų kunigystę pasirinko 
jau jam vadovaujant parapijai. Vidas 
Smagurauskas net tapo jo „virši-
ninku“ Ignalinoje...

Tik atvykę į Mielagėnus supra-
site, kodėl M.Savicko veikla išskir-
tinė: toks įspūdis, kad bažnyčia - 
dar vadinama mažąja Katedra - ir ją 
supantys pastatai yra lyg atskiras 
kaimo „mikrorajonas“, lyg gabalėlis 
kaimo, apšviesto galingais prožek-
toriais. Jus pasitiks kažkokia šviesa, 
kurią galima mistifikuoti ir vadinti 
dvasios namų šviesa, bet greičiau-
siai tai šviesiai ir šviežiai dažytų 
pastatų skleidžiamas gaivumo po-
jūtis. Bažnyčią supanti klebonija, 
parapijiniais senelių namais pavers-
tas apleistas darželio pastatas, gau-
tas kaip kompensacija už naciona-
lizuotus bažnyčios statinius... Visa 

tai atsirado kunigo M.Savicko rū-
pesčiu su rėmėjų iš Vokietijos 
miesto Klopenburgo pagalba. Jo 
prašymu lėšų skyrė ir rajono savi-
valdybė, bet kažkas turėjo pradėti 
planuoti, prašyti, veikti. Kun. 
M.Savicko mintis, matyt, tikrai ma-
teriali, nes visi jo sumanymai virs-
ta realybe, už savo darbus yra tapęs 
LŽŪ ministerijos konkurso „Lietu-
vos kaimo spindulys“ nominacijos 
„Išradingas kaimo aplinkos gražin-
tojas“ laureatu (2008 m.). Už indė-
lį ugdant moralinį, dvasinį ir tautinį 
Ignalinos rajono bendruomenės są-
moningumą, ilgametę veiklą socia-

Lietuvos paribio kultūros sargas 
Marijonas Savickas linės paramos ir labdaros, aplinkos 

tvarkymo, kultūros ir meno puose-
lėjimo srityse jam suteiktas Ignali-
nos rajono garbės piliečio vardas 
(2005 m.), 2015 m. buvo apdovano-
tas Kultūros ministerijos garbės 
ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Nesu girdėjusi, kad jis kam ne-
atvertų Mielagėnų bažnyčios durų 
ir neleistų pasigėrėti joje saugo-
mais Vincento Smakausko tapybos 
ir skulptūros darbais, įstabiai dro-
žinėta neobarokine sakykla su ho-
reljefais ir dviejų angeliukų skulp-
tūromis, skulptoriaus Labanauskio 
(1853 m.) stulbinančiomis neogo-
tikinėmis meniškai drožtinėmis vi-
dinėmis durimis, J.Fražė darbo me-
taliniu barokiniu ornamentuotu ta-
bernakuliu. Kunigas besidomin-
tiems visada maloniai papasakoja 
parapijos ir bažnyčios, neatsiejamai 
susijusios su miesteliu ir netolimo 
Paliesiaus dvaru, istoriją, pristato 
V.Smakausko gyvenimo ir kūrybos 
istoriją. V.Smakauskas - vienas 
ryškiausių Vilniaus meno mokyklų 
atstovų. Jis išsiskyrė aukšta inte-
lektualine kultūra ir kūrybiniu vi-
sapusiškumu. Vienodai tobulai kū-
rė tapybos, skulptūros, grafikos 
darbus, analizavo dailės teoriją. 
Netolimo Krikonių dvaro dvarinin-
kaitės E.Kublickaitės vyras 
V.Smakauskas pats buvo 1797 m. 
gimęs Vilniuje (mirė - 1876). Dirb-
damas provincijoje turėjo galimy-
bes stebėti kaimo žmonių gyveni-
mą. Iš šiandienos žvelgiant para-
doksalu, bet jis paveiksle „Žydų 
vestuvės“ pirmasis Lietuvoje nu-
tapė cimbolus, o mūsų amžiuje 
Mielagėnų parapijos muzikantas 
J.Lechovickas visoje Lietuvoje gar-
sėja kaip ypatingos grojimo manie-
ros cimbolininkas... Mielagėnų 
bažnyčią puošia jo tapyti didingi pa-
veikslai „Šv. Matas Evangelistas“, 
„Šv. Morkus Evangelistas“, „Šv. 
Lukas Evangelistas“, „Šv. Jonas 
evangelistas“, didįjį altorių puošia 
jo paveikslas „Šv. Jonas Krikštyto-
jas“, presbiterijoje - „Jėzus Kristus 
Nukryžiuotasis“. 1838 m. jis sukū-
rė portiką puošiančias didingas Šv. 
Petro ir Šv. Povilo stiuko skulptū-
ras, o presbiterijoje - Kublickių 
biustus ir paminklinę lentą. 
M.Savicko rūpesčiu V.Smakausko 
paveikslus restauravo puikūs res-
tauratoriai iš Sankt Peterburgo 
V. Korbanas ir V.Nikiforovas (net 
vėliau priėmęs katalikybę).

Nesibaigiančių rūpesčių rate 
kun. Marijonas Savickas randa lai-
ko kiekvienam atvykusiam. O jo 
durys retai užsidaro: čia ir parapi-
jiečiai, ir vietos bei respublikos po-
litikai su savo rinkimų pažadais, ir 
šeimos šventes švęsti susiruošę, 
ir bėdos prispausti, ir menotyrinin-
kai, ir žurnalistai, ir turiningų va-
saros įspūdžių beieškantys, o pas-
taruoju metu ir į gretimo Paliesiaus 
dvaro muzikinius renginius be-
vykstantys... Dažnam atvykstan-
čiam jis nepatingi varpais paskam-
binti, o išvažiuojant jus perže-
gnos... Ir nors būsite ne iš šios pa-
rapijos, pasijusite pakylėti link dan-
gaus. O tai padaro vienas geras, 
jautrus, atidus žmogus - kunigas 
Marijonas Savickas.

Dalia SaVickaiTĖ

Dauguma atvykstančiųjų į 
Ignaliną nuo Vilniaus pravažiuoja 
nuorodą į Ceikinius. Šis 
Lietuvos kampas ne ką mažiau 
vaizdingas nei Aukštaitijos 
NP kalvynai. Šiandien sunku 
įsivaizduoti, kad anksčiau - prieš 
kokius 70 tūkst. metų - visa ši 
teritorija buvo jūros dugnas.
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 �Kunigas Marijonas Savickas

 � Kun. M.Savickas apie paveldą gali 
ir pasakoja daug visiems, kam tai 
įdomu. Tai unikalus žmogus, kurio 
rankomis tiesiogine ta žodžio prasme 
gaivinamas visas šis rajono paribys


