
2015 metų Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalio „Tarnaukite Lietuvai“ 
nominacija už filantropinę veiklą, 
ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą 
ir rėmimą, suteikta Jurbarko r. 
Raudonės pagrindinės mokyklos 
lietuvių kalbos mokytojai 
metodininkei, maironiečių 
būrelio vadovei Elenai 
ELZBERGIENEI. Su nominante 
kalbėjomės, kaip skiepyti 
jaunimui meilę tėvynei, pagarbą 
gimtajam kraštui, kalbai, 
kultūrai, istorijai, domėjimąsi 
literatūra ir kas už tai atsakingas.

Dalia BYČIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

- Maironiečių veikla Lietu-
voje prasidėjo prieš 25 metus. 
Tiek pat laiko jūsų dėka drau-
gija gyvuoja Raudonės pagrin-
dinėje mokykloje. Ar buvo leng-
va uždegti mokinius Maironio 
dvasia? Ką jums pačiai reiškia 
Maironio asmenybė?

- Tai buvo 1989-1990 metai. 
Gyvenome įkvėpę gaivaus laisvės 
oro - ir mokytojams, ir mokiniams 
viskas buvo nauja, netikėta. Kadan-
gi Maironis man - tėviškė, tėvai, 
mano Mokytojai, tai savaime rado 
vietą mano ir mano mokinių širdy-
se. Augau prie Maironio apdainuo-
tos Dubysos, šalia poeto tėviškės, 
„prie Žemygalos medžių trijų“. 
Nuo pat vaikystės girdėjau Mairo-
nio vardą, dainuojamas dainas. Tė-
vai gerbė mokslą ir knygą, grįžda-
mi iš miesto dovanų parveždavo 
knygą. Vėliau likimas lėmė sutikti 
nuostabių Mokytojų, meilę Lietu-
vai, pagarbą kalbai įdėjusių į širdį 
kaip savaime suprantamą dalyką - 
pirmiausia savo pavyzdžiu. 1967 m. 
Raseinių 1-ojoje vidurinėje mokyk-
loje auklėtojas Titas Globys mums 
tik papasakojo, kad būdamas moks-
leivis stovėjo garbės sargyboje prie 
Maironio karsto, o mums tai buvo 
be jokių aiškinimų labai svarbu. To-
dėl po pamokų su auklėtoju važia-
vome į Pasandravį ir atkasinėjome 
Maironio gimtosios trobos pama-
tus. Vieną ketvirtadienį nuvažiuo-
jame, nuo pagrindinio kelio numi-
name takelį per arimus, o kitą ke-
tvirtadienį takelis suartas. Auklė-
tojas trumpai paaiškindavo, ką nors 
primindavo. Iki šiol prisimenu jo 
sakinį: „Apsiaukite guminius ba-
tus, kad nesušlaptumėte kojų. Ka-
da nors su bateliais gražiu takeliu 
nueisite.“ Kai dabar einu ąžuolais 
apsodintu taku, visada pagalvoju, 
kad tikrosios gyvenimo, patriotiz-
mo pamokos vyksta tyliai, kasdie-
niškai. Iš savo mokytojų mokausi 
iki šiol. Ir sovietmečio šaltyje Ra-
seinių 1-oji mokykla augino mus 
Maironio dvasia. Taigi maironiečiai 
buvo lyg lauktas, širdyje nešiotas 
reiškinys. Kai Panevėžio mokytojai 
Eugenijus Urbonas ir Birutė Go-
berienė pakvietė eiti Maironio ke-
liu, labai nudžiugome. O jeigu idė-
ja tiki mokytojai, ja patiki ir moki-
niai.

- Draugijos veikla neapibrė-
žiama tik Maironio gyvenimo 

ir kūrybos studijomis. Jūsų 
tikslas turbūt yra kur kas pla-
tesnis? Kokia yra tos veiklos 
esmė?

- Geriausiai mūsų veiklą nusa-
ko Maironio žodžiai: „Paimsme ar-
klą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos 
keliu.“ Maironiečių veiklos esmė - 
gimtojo krašto istorijos ir dabarties 
pažinimas, valstybės švenčių ir 
svarbių datų, rašytojų, ypač Mairo-
nio, kūrybos ir gyvenimo paminė-
jimas. Lietuvos maironiečiai du-
kart per metus, per Jurgines ir Bal-
tų vienybės dieną, suvažiuoja į 
sambūrius vis kitoje Lietuvos vie-
toje. Per 25 metus pabūta beveik 
visuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose, atrasta nuostabiausio 
grožio kampelių, bendrauta su tau-
tos iškiliomis asmenybėmis - Tėvu 
Stanislovu, poetu Marcelijumi 
Martinaičiu, profesore Vanda Za-
borskaite ir kt. Kita veiklos sritis - 
kūryba. Ne visi, sukūrę keletą ei-
lėraščių ar net vieną jų, bus poetai, 
bet jeigu atrado Maironį, manau, 
nenumos ranka: „Ai, eilėraščiai...“

- Esate viena iš vertingos 
knygos apie Raudonės mieste-
lio ir pilies istoriją, krašto pa-
pročius, gyventojus autorė. Ra-
šant knygą jums padėjo ir jūsų 
auklėtiniai maironiečiai. Ši pa-
tirtis turbūt nepraeina be pėd-
sakų? Ko jūsų auklėtiniai, be 
senolių pasakojimų ir dainų, 
dar išmoko?

- Trys Raudonės, Kauno, Pane-
vėžio ir Raseinių maironiečių va-
saros Raudonėje iki šiol prisime-

namos visų raudoniškių. Maironie-
čiai tada tapo ne tik mokyklos, bet 
ir visos seniūnijos būreliu. Vaikai 
su vadovėmis aplankė visus Rau-
donės seniūnijos kaimus ir vien-
kiemius. Pirmiausia reikėjo žmo-
nėms išsikalbėti, o paskui pasako-
davo, pasakodavo... Vaikai mokėsi 
suprasti, išklausyti. Kartais ir nu-
stebdavo, kiek žino ir gali papasa-
koti jų močiutė, senelis, kaimynai... 
„Keisti tie Jūsų vaikai - mūsų, se-
nių, klausosi...“ - dėkodavo susiti-
kę. Šiandien tie vaikai augina savo 
vaikus pasklidę po Lietuvą ir pa-
saulį, tapę mokytojais, architektais, 
inžinieriais, prisimena Raudonę, 
prisimena maironiečius. Ačiū Die-
vui, spėjome daug išgirsti ir užra-
šyti. Kai dabar vartome knygą, pa-
matome, kad daugiau kaip pusės 
tų žmonių jau nebėra. Tada blyks-
teli mintis, kaip būtų įdomu užra-
šyti po kaimus vaikščiojusių vaikų 
atsiminimus. O jų būta ir linksmų, 
ir juokingų, ir liūdnų, kai aplanky-

ta paskutinė Milkūniškės kaimo 
gyventoja... Džiaugiuosi, kad kartu 
su kolegėmis galėjome pasiūlyti 
vaikams paprastų patriotizmo ir 
žmogiškumo pamokų.

- Mokykla vaikų širdyse so-
dina patriotizmo, dorovės dai-

gus, bet, sutikime, tie daigai ne 
visada prigyja? Ką reikėtų da-
ryti, kad jie klestėtų visą gyve-
nimą, būtų skiepijami vaikams, 
iš jų - vaikaičiams? O gal patrio-
tizmas įgyja naujų pavidalų, jei-
gu teigiama, kad Lietuvoje pa-
triotų mažėja?

- Pirmiausia vaikui reikia pa-
vyzdžio. Ne įvairios programos, 
projektai ar prevencijos, ne draudi-
mai augina Žmogų, o nemeluoti šei-
mos, mokytojų, valdžios vyrų ir 
moterų pavyzdžiai. Valstybei, tau-
tai, žmogui pirmiausia reikia pagar-
bos. Visos gėrio sėklos sėjamos 
šeimoje, mokyklos misija daigelius 
padėti tėvams auginti. Mano many-
mu, Tėvynės meilė prasideda nuo 
meilės Motinai, Tėvui, Seneliams, 
Giminei... Savo kiemui ar gatvei, 
kaimui ar miestui... Lietuvai ir jos 
Žmogui... Pašalpos maitina tik pil-
vą... Gal ne tik tam skirkime lėšų, 
bet kad galėtume vaikams parody-
ti Lietuvą. Kalbu apie ekskursijas, 
kurioms pašalpų nėra. Ar mylės 
vaikas Kernavę, Pasandravį, jų net 
nematęs? Kiek pinigų skiriama pre-
vencinėms programoms... O kur 
rezultatai? Pasakysiu paprastai ir 
kasdieniškai - išvažiavęs į spektaklį 
ar ekskursiją vaikas nerūkys, ne-
gers... Liūdna, tačiau daug mano 
mokinių nebuvę teatre... Džiaugia-
mės, kad Jurbarko valdžia remia 
maironiečių keliones - į sambūrius 
vykstame nemokamai. Taigi duoki-
me vaikams, o paskui laukime at-
sako. Kad užaugintum Žmogų pa-
triotą, neužtenka vien pašalpų ir 
nemokamo maitinimo mokykloje...

- Ne paslaptis, dažnas į už-
sienį išvažiavęs jaunas lietuvis 
savo vaikų mokyti gimtosios 
kalbos, jos papročių nesivargi-
na. Ar neišaugs užsienyje gimę 
lietuviukai be gimtinės jausmo: 
senelių, tėvų tėviškės meilės jie 
nebus išmokę, o šalies, kurioje 
gimė ir kurios kalba šneka, 
meilės neturės, nes jų tėvams 
ta šalis nieko nereiškia?

- Tai vėl lemia tėvų noras ir pa-
vyzdys. Pastebėjau, kad gimtąją 
kalbą pamiršti linkę mažesnį išsi-
lavinimą turintys emigrantai. Daž-
nai mėgina teisintis: „O ką man 
davė Lietuva?“ Liūdina, kai mama 
lietuvaitė išdidžiai pareiškia, kad 
jos dukra lietuviškai nemoka, nes 
tėvas ne lietuvis. Prisiimkime už 
tai atsakomybę, ko nepadarėme ar 
ką darėme ne taip... Visi - aukš-
čiausios valdžios institucijos, Mo-
kykla, Tėvai...

- Pastebima, kad lietuvių 
raštingumas prastėja, kad iš 
mokyklos dalis mokinių išeina 
taip ir neišmokę be klaidų ra-
šyti. Ar galima teisintis, kad 
dabartiniams, pedagogų „Z“ 
karta vadinamiems, mokiniams 
gimtosios kalbos gerai mokėti 

nebereikia dėl to, kad jie vos 
gimę prilimpa prie kompiuterių 
mygtukų? Gal čia slypi gilesnės 
šaknys?

- Gal ir kompiuteriai, telefo-
nai... Bet pirmiausia nepagarba 
gimtajai kalbai. Menka „puskalbe“, 
kai užtenka kelių žodžių, prabyla 
solidūs politikai, valdininkai. Ką jau 
kalbėti apie kai kuriuos laidų vedė-
jus - jiems, matyt, nereikalingas 
joks išsilavinimas. Tokius pavyz-
džius mes naudojame pratyboms - 
taisome klaidas. Pasigendame gim-
tosios kalbos mokymo sistemos. 
Reforma veja reformą, keičiamos 
programos, o esmės neužgriebia-
me... Tik taikykime, pritaikykime, 
individualizuokime, kad tik vaikui 
būtų lengva ir linksma... Ir užauga 
laukdami, kad tik būtų lengva ir 
linksma. Ar galime teigti, kad be 
klaidų rašyti mokėsi tik žaisdamas? 
Ne. Reikia darbo. Nesvarbu, kokius 
metodus taikys mokytojas, vaikas 
turi mokytis. Tai jo pareiga, nes, 
be teisių, kurias puikiai visi žino, 
yra ir pareigos... Liūdna ne tik dėl 
rašybos. Skursta mūsų kalba - 
nyksta gražūs žodžiai, posakiai, fra-
zeologizmai. Keleri metai, kai už-
sirašau žodžius, kurių prasmės vai-
kai nežino: versmė, vilnis, vėpūti-
niai, dulksna... Kaimo vaikas nepa-
žįsta medžių, javų, ajerų, purienų, 
duonelę pjauna... Taigi kažkas su 
mumis darosi. Gal programas ne 
taip keičiame, gal ne to mokome? 
Mums tėvai, močiutės parodė pa-
saulį, mokė pažinti paukštelius, žo-
leles... O kas išmokys šiandien? Iš 
knygų mokomasi gražios kalbos. O 
kiek knyga vertinama? Rašo kny-
gas visi, kas tik nori. Tai man pri-
mena greitąjį maistą - paskaitei ir 
nieko nereikia galvoti. Paprasta 
kaip suvalgyti kebabą. Nyku, bet 
tam kartui sotu, nors ir greit išalk-
si, o perskaitęs tokią knygą greit 
pamirši. Taip mokomės kalbėti ir 
rašyti primityviai. O kompiuteris - 
puiki darbo priemonė, kol netampa 
visažinis ir visagalis.

- Šiuo metu abiturientai ga-
li patys spręsti, kokį laikyti bai-
giamąjį lietuvių kalbos egzami-
ną - valstybinį ar mokyklinį. 
Mokyklinį egzaminą dažniau-
siai renkasi tie, kurie nesiren-
gia stoti į valstybės finansuoja-
mas vietas universitetuose ar-
ba ruošiasi mokytis užsienyje. 
Ar mūsų gimtoji kalba tokia ne-
perkandama, kad ją dar moky-
klos suole reikėtų skirstyti į ly-
gius, kaip Japonijoje, daugiau 
ir mažiau išprususiems? Ar tuo 
ji nesumenkinama?

- Egzaminų reformos, pakeiti-
mai, patobulinimai. Vos ne kasmet. 
Rašėme rašinius, interpretavome, 
rašome rašinius, samprotaujame... 
Vis bandome. Mano manymu, baig-
damas vidurinę mokyklą mokinys 
turi bent minimaliai išmanyti lite-
ratūrą, mokėti taisyklinga kalba, be 
klaidų parašyti rašinį (sukurti teks-
tą). Valstybinis egzaminas - kaip 
mokėsi, tokį įvertinimą gausi. Tai-
gi manau, kad turėtų skirtis ne eg-
zaminas, o vertinimo normos. Gal 
ir lygiai išliktų.

Meilė Tėvynei prasideda nuo lopšio

 � Kad užaugintum Žmogų patriotą, 
neužtenka vien pašalpų ir 
nemokamo maitinimo mokykloje...

El
en

os
 E

lz
be

rg
ie

nė
s a

sm
en

in
io

 a
lb

um
o 

nu
ot

r.

Nr. 316ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas



G.JAKAVONIS: Anapus pa-
lydėjome dvi šviesias asmeny-
bes, Sąjūdžio pradininkus - Al-
girdą Vaclovą Patacką Kaune ir 
Romualdą Ozolą Vilniuje. Prisi-
minkime Sąjūdžio pradžią.

A.SAKALAS: Aš nebuvau ini-
ciatyvinės grupės narys, buvau tik 
Vilniaus tarybos pirmininkas. Bet, 
mano nuomone, pagrindinis ideo-
logas buvo Romualdas Ozolas.

B.GENZELIS: Mano maty-
mas gana tolimas, nes aš su 
R.Ozolu buvau ne tik pažįstamas. 
Tai jeigu jo prisiminimus skaity-
site, matysite, kad Sąjūdis ne 
staigiai subrendo, o buvo disku-
tuojama.

Turbūt retai organizuojamos to-
kios akcijos, kokios buvo prieš 
R.Ozolą. Bet, sakykim, paskutinė 
mane pritrenkė. Net mūsų Kultū-
ros fondas atmetė R.Ozolo knygos 
išleidimą. Turbūt beprecendentis, 
įžūlus atvejis.

KGB generolas majoras Eduar-
das Eismuntas rašo, kad jis paliko 
6377 agentus, kurie pasiruošę 
dirbti ateičiai. Ir buvo sąrašas as-
menų, kurie turi būti represuoti. 
Tame asmenų sąraše buvo ir 
R.Ozolas.

E.Eismuntui nepavyko šito pa-
daryti, ir tada prieš R.Ozolą niekas 
neorganizavo baudžiamosios bylos, 
tik pasamprotavo. Nepriklausomo-
je Lietuvoje turbūt pirmą kartą bu-
vo bandoma tai padaryti. Ir kas 
bandė?

Tai buvo policijos komisaras, 
dirbęs diplomatinėje tarnyboje Iz-
raelyje (Kęstutis Lančinskas - red. 
past.). Jis buvo paskirtas Vilniaus 
apskrities policijos komisaru, ir 
vienas pirmųjų veiksmų buvo prieš 
mitingą organizuoti bylą R.Ozolui 
ir kitiems.

Vis dėlto apie teisininkus esu 
labai geros nuomonės. Visų instan-
cijų teismai - nuo žemiausio iki 
aukščiausio - be išlygų išteisino ir 
priėmė išvadą, kad policija atliko 
baudžiamuosius veiksmus, suklas-
tojo dokumentus.

Tai ir toliau egzistuoja. Tada 
man kyla mintis, ar siekis užbaigti 
tą akciją, kurią pradėjo E.Eismun-
tas, vėl nepasisekė.

Dėl rinkimų - su A.Butkevi-
čiumi buvome gerokai susiginči-
ję. Sąjūdžio įstatuose nebuvo nu-
matyta pirmininko pareigybė, tik 
pirmininko rotacijos principas. 
Kyla klausimas, kodėl neaiškios 
asmenybės, kurių dabar neminė-
siu, bet apie kurias visi žino, stai-
ga suorganizavo pirmininko iš-
rinkimą.

A.BUTKEVIČIUS: Abudu 
žmonės yra identifikuoti kaip bend-
radarbiavę su KGB.

B.GENZELIS: Taip, teisin-
gai identifikuoti. Kažkas iš tos 
pačios kompanijos parašo straips-
nį, apie kurį negaliu pasakyti, ar 
pagal užsakymą, ar ne, ir pirmi-
ninkas išrenkamas. Audrius tada 
mane naktį užpuolė: kaip išdrįso-
te šiurkščiai pažeisti Sąjūdžio įs-
tatus?

A.BUTKEVIČIUS: Buvau 
jaunas ir formalistas.

B.GENZELIS: Mes taip visą 
naktį prasiginčijome. Paskui jis su-
tiko: nekelkime dabar audros, kol 
dar valdžios neturime. Aš dabar 
viešai noriu pasakyti: Audriau, tu 
buvai teisus.

A.BUTKEVIČIUS: Kartais 
studentai būna teisūs, profesoriau.

B.GENZELIS: Aš buvau ne-
teisus. Bet tada buvo išrinktas 
R.Ozolas. Buvo aiškiai nubrėžta: 
birželio 3-iąją baigiasi V.Landsber-
gio kadencija ir Sąjūdžio tarybos 
pirmininku tampa R.Ozolas. Tai bu-

vo užfiksuota visuose dokumen-
tuose.

Organizuotos visokios intrigos, 
kad tik R.Ozolas neužimtų šio pos-
to. R.Ozolas sakė: „Ką dabar dary-
siu, jeigu kiti susitaiko?“ Kitų bū-
tent nebuvo, nes pusė Sąjūdžio ta-
rybos narių tuo metu buvo Mask-
voje.

Nebuvo galima sukviesti posė-
džio, bet atsistatydinimas tai aiš-
kus: žmogus iš esmės užima vietą, 
kuri teisiškai jam nepriklauso. Jis 
nėra pirmininkas.

Visokios intrigėlės buvo vykdy-
tos ir prieš kai kuriuos kitus sąjū-
diečius, prieš Arvydą Juozaitį. Ne-
galiu tvirtinti, kurie yra iš E.Eis-
munto sąrašo, nes tas sąrašas incog-
nito, žinau tik kelias pavardes.

Prieš R.Ozolą buvo daugiausia 
pulta, kad tik jis netaptų pirminin-
ku. Jis ir nepretendavo užlipti kam 
nors ant sprando.

G.JAKAVONIS: Koks buvo 
R.Ozolo vaidmuo kuriantis Są-
jūdžiui?

E.BIČKAUSKAS: Aš vargiai 
sugebėčiau labai kategoriškai pa-
sakyti, kad tas buvo lyderis, anas 
buvo lyderis. Visi tam tikra prasme 
buvo reikalingi ir visi buvo savo 
vietoje.

Kažkam, matyt, kyla noras pa-
imti viską į savo rankas, kad jis yra 
lyderis, jis vienintelis, daugiau ap-
linkui nieko nebuvo. Ir tai iš tikrų-
jų visiška netiesa.

Ar reikalingas tuo metu buvo 
tas žmogus, kuris stengėsi šitaip 
padaryti, kuriam, bent jau oficialiai, 
lyg ir viskas priskiriama? Taip, ma-
tyt, jis irgi buvo reikalingas, atliko 

atitinkamą vaidmenį.
Dėl lyderystės. Koks, sakykim, 

Romualdo Ozolo ir profesoriaus 
Vytauto Landsbergio santykis? 
Galiu pasakyti viena: V.Landsber-
gis atėjo į Sąjūdžio iniciatyvinę 
grupę ir buvo priimtas ten, o 
R.Ozolas neatėjo, jis pats kūrė, 
pats tai darė.

G.JAKAVONIS: Jis jau ten 
buvo.

E.BIČKAUSKAS: Dėl ideolo-
ginių postulatų, be jokios abejonės, 
R.Ozolo nuopelnas yra gerokai di-
desnis. Ar Romualdas būtų suval-
dęs pragmatinę organizacinę situ-
aciją? Galas žino, gal ir būtų, jeigu 
būtų atitinkama komanda. Bet aš 
kalbu apie pirmystę, apie ideologi-
ją. Ir čia R.Ozolo nuopelnai yra di-
džiausi.

Šitas klausimas kyla tik dėl to, 
kad kažkas nori būti vienas ir vie-
nintelis aplinkui, ir tai yra akivaiz-
di netiesa.

A.BUTKEVIČIUS: Sąjūdis 
niekada nebuvo vienalytis. Aiškiai 
išsiskyrė du sparnai, R.Ozolas ir 
V.Landsbergis.

Ir šiuos sparnus labai lengva 
įvardyti. Vienas Sąjūdis buvo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 
V.Landsbergis nuo pat pradžių lai-
kėsi šios linijos.

Kitas Sąjūdis buvo Lietuvos 
Tautinio Atgimimo Sąjūdis. Mes, 
daugybė žmonių, kurie tada jungė-
mės į šitą organizaciją, iš karto save 
suvokėme kaip šio sparno dalyvius.

Pasiklausykime įvairių kalbų, 
pasakytų tuo metu per Lietuvos 
Sąjūdžio pirmąjį suvažiavimą. Aiš-
kiai matyti, kad viena grupė rengė 
įvairaus profilio žaidimus su tuo-
metine komunistų partija.

Ir buvo kitas sparnas, ateinan-
tis nuo 1794-ųjų (Tado Kosciuškos 
sukilimas - red. past.), kartu su vi-
sais sukilimais, su partizaniniu pa-
sipriešinimu. R.Ozolas kaip tik ir 
buvo štai šito sparno labai svarbi 
figūra. Negaliu pasakyti, kad A.Sa-
kalas ar B.Genzelis buvo ne tenai.

Su A.Sakalu mus siejo išskirti-
nai svarbi diskusija - aš tuo metu 
atstovavau Kauno Sąjūdžio grupei, 
o A.Sakalas atstovavo Vilniaus Są-
jūdžio grupei. Tai, ką mes darėme, 
buvo gana didelis spaudimas Sąjū-
džio iniciatyvinei grupei įvairiais 
svarbiais politiniais klausimais.

Tai kas vis dėlto yra Sąjūdis - 
tautinio atgimimo tąsa ar Persi-
tvarkymo Sąjūdis? Vos tik Sąjūdžio 
suvažiavime su visomis regalijomis 

buvo įtvirtinta V.Landsbergio, kaip 
vadovo, kandidatūra, buvo svars-
tomas LTSR konstitucijos projek-
tas. Kitaip kalbant, buvo gerinama 
Tarybų Sąjunga ir Lietuva buvo su-
vokiama kaip TSRS sudėtinė dalis.

Tuo pat metu formavosi kitas 
sparnas, ir mes buvome to sparno 
dalis. Mes visi sėdintys buvome Są-
jūdžio Politinio komiteto pagrindiniai 
nariai. Ir mes formavome poziciją, 
kad Sąjūdžio uždavinys - paskelbti 
Lietuvą nepriklausoma valstybe.

Tarp šių dviejų sparnų prasidė-
jo ištisinis karas. Tie, kurie peržiū-

rėtų to meto įvairias diskusijas ir 
filmuotas medžiagas, matytų, kad 
iš pradžių Sąjūdis nepripažino net-
gi teiginio, kad Lietuva siekia su-
vereniteto. Ir mums teko labai ilgai 
kautis aiškinant. Tada komunistai 
pradėjo teigti, kad įmanomas suve-
renitetas TSRS sudėtyje.

Buvo įdomi šios diskusijos in-
terpretacija - komunistai bandė for-
muoti NVS, Nepriklausomų Valsty-
bių Sąjungą. Jiems reikėjo nuolat 
žaisti su žodžiu „nepriklausomybė“.

Kai „bankrutavo“ suverenite-
tas, kaip galimybė jį turėti TSRS 
sudėtyje, mes pradėjome reikalau-
ti, kad Sąjūdžio tikslas būtų atkur-

ti nepriklausomą valstybę. Ir vėl 
komunistai pradėjo žaisti tą patį 
žaidimą: kad gali būti nepriklauso-
mybė naujoje sandraugoje, pasira-
šius naują sąjunginę sutartį.

Mums teko eiti iki tam tikro 
lingvistinio absurdo teigiant, kad 
Sąjūdžio tikslas turi būti Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė ne 
TSRS sudėtyje. Šiuo klausimu mes 
labai aktyviai diskutavome prieš 
pat rinkimus į LTSR Aukščiausiąją 
Tarybą.

Kad ir kaip būtų gaila, tas spar-
nas, kuriam atstovavo V.Landsber-
gis, užblokavo aiškaus, nedvipras-
miško Sąjūdžio tikslo paskelbimą 
einant į rinkimus. Žmonės tik hi-
potetiškai suvokė, kad Sąjūdis bal-
suos už Nepriklausomybę.

1989 metais Kaune, operos tea t-
 re, buvo organizuojamas mūsų sei-
mas. Važiavome pas R.Ozolą ir 
klausėme jo: prisiimsi ar ne atsa-
komybę išspausti, kad čia būtų pa-
skelbta, jog pagrindinis Sąjūdžio 
tikslas yra nepriklausomos valsty-
bės atkūrimas?

Tada mes persvėrėme vadina-
muosius Persitvarkymo Sąjūdžio 
veikėjus ir pirmą kartą rezoliucijos 
reikalavime įrašėme, kad Sąjūdžio 
tikslas turėtų būti nepriklausoma 
valstybė. Tai nebuvo fiksuota kaip 
rinkimų kampanijos tikslas, nes 
dar buvo metai iki kampanijos.

Per R.Ozolo ir V.Landsbergio 
priešpriešą atsiranda suvokimas, 
kad Sąjūdis turėjo dvi kryptis: link 
tautinio atgimimo bei nepriklauso-
mos valstybės atkūrimo ir link ge-
rinimo TSRS.

Vėlesni įvykiai ir pats Nepriklau-
somybės paskelbimas buvo gana di-
delio spaudimo, taikomo tuometei 
Sąjūdžio vadovybei, rezultatas.

Kalbėti apie R.Ozolą tik kaip 

apie vieną iš Sąjūdžio veikėjų ne-
reikėtų. Apie jį reikia kalbėti kaip 
apie Sąjūdžio architektą, kuris dė-
jo labai stambius akmenis į Sąjū-
džio pamatus. Bet nusikalsčiau ne-
pasakęs, kad A.Sakalas ar B.Gen-
zelis, ar kita profesūra, kuri laikė 
šitas Nepriklausomybės pozicijas, 
padarė mažiau.

G.JAKAVONIS: Kai rinkda-
vomės į Sąjūdžio seimo posė-
džius, iš šono tos kovos nesimatė. 
Kaip pavykdavo visus suvienyti?

A.SAKALAS: Sunkiai sekėsi, 
nes R.Ozolas ir V.Landsbergis - la-
bai skirtingi žmonės. R.Ozolo po-
zicija buvo vienyti Lietuvos visuo-
menę, kad ji būtų pilietinė. 
V.Landsbergio pozicija buvo kita, 
jis skirstydavo žmones į draugus 
ir į priešus. Tie, kurie ne su juo, 
būdavo jo priešai, ne tik asmeniniai 
priešai, bet ir valstybės priešai. 
Negalėjo būti sutaikymo.

Prisimenu, kai V.Landsbergis bu-
vo išrinktas Aukščiausiosios Tary-
bos pirmininku, pasirodė A.Juozaičio 
straipsnis „Istorinė klaida“. Sutaiky-
ti tų žmonių tikrai nebuvo įmanoma.

Dėl Nepriklausomybės paskel-
bimo - kadangi buvo tokia Sąjūdžio 
valia, niekas negalėjo priešintis. 
Bet kas dėjosi po to - visi matėme. 
Buvo ir „šunauja“, buvo dar viso-
kių dalykų. Buvo reikalaujama su-
šaudyti dalį Lietuvos žmonių. Kai 
kurie Kauno deputatai išreiškė to-
kią nuomonę: kad būtų tvarka, rei-
kia sušaudyti maždaug 200 tūkst. 
komunistų. O R.Ozolas buvo Lie-
tuvos žmonių vienytojas.

G.JAKAVONIS: Kokį jūs at-
simenate R.Ozolą ne rinkimuo-
se, bet pačioje Sąjūdžio veikloje?

B.GENZELIS: Atsimenu, jei-
gu kur nors vykdavo diskusijos tau-
tiniu klausimu, tai J.Juzeliūnas, 
J.Karnavičius dalyvaudavo, jų pozi-
cijos buvo aiškios. V.Landsbergis 
kukliai kampe sėdi, jokio žodžio ne-
prataria. Ir pasakykite, už ką jis yra.

Galvojau, kad jis toks tykus 
žmogus, gal reikia šito tykaus žmo-
gaus, ir aš dėl to pritariau jo kan-
didatūrai. O paskui prasidėjo vidi-
nės intrigos, ne visas jis, bet kai 
kurias aplinkiniai rezgė.

Vieno dalyko niekaip negaliu 
pamiršti. Kai šitos „beretės“ akis 
badė Č.Kudabai, J.Marcinkevičiui, 
aš nuėjau pas V.Landsbergį ir pa-
klausiau: ar jūs tam pritariate? Oi, 
ne, sako, nepritariu. Tai, sakau, 
profesoriau, išeikite į aikštę ir pa-
sakykite, kad J.Marcinkevičius, 
Č.Kudaba yra žmonės, kurie nusi-
pelnė Lietuvai. Sako, gerai gerai. 
Bet jis to nepadarė.

Reikėjo nuslopinti įtampą. Iš ti-
krųjų tos „beretės“, viena vertus, 
pagrįstai protestavo. Bet tarp „be-
rečių“ pamačiau ir, sakykim, buvu-
sią ministro žmoną, kurios univer-
sitete buvo valymas. Ji buvo tiek 
prasikaltusi, išvalyta katedra, ir 

staiga ji virsta „berete“. Žinote, 
rektorius pasielgė kitaip - išvijo iš 
universiteto. Aš galvoju, kad buvo 
kažkieno organizuota priešprieša.

A.SAKALAS: Nebuvo piktes-
nio antikomunisto kaip buvęs ko-
munistas.

E.BIČKAUSKAS: Aš sau už-
duodu klausimą: ar galėjo būti ir ar 
būtų buvę geriausi Lietuvos vado-
vai V.Kudirka, J.Basanavičius ir 
pan.? Ir atsakymo neturiu. Bet jei 
paklaustume, ar galėjo susikurti 
Lietuva be V.Kudirkos, J.Basanavi-
čiaus, matyt, vienareikšmiškai at-
sakytume, kad negalėjo.

Visa ši mūsų diskusija kyla dėl 
noro kažkam prisiimti vienvaldę 
lyderystę. Nebuvo tokių.

Romualdo buvo visai kitas po-
žiūris į pačią, net man atrodytų, 
nežymią problemą, bet jis maty-
davo tą problemą filosofiškai, gi-
lindavosi, sugebėdavo ją išgvil-
denti.

Ar galėjo Romualdas būti tuo 
vienvaldžiu lyderiu, kaip kažkas 
nori? Vargu. Iš ilgametės partne-
rystės pasakyčiau: tam, kad būtum 
politikoje lyderis ir valstybės lyde-
ris, reikia turėti tvirtas alkūnes.

B.GENZELIS: Sąžinę.
E.BIČKAUSKAS: Aš nepasa-

kyčiau.

G.JAKAVONIS: Raganosio odą.
E.BIČKAUSKAS: Labai tvir-

tą. Neturėjo Romualdas nei tvirtų 
alkūnių, bent jau nesišvaistydavo 
jomis. Kai aš paskaitau jo dienoraš-
čius, abejoju, ar labai tvirta jo oda.

G.JAKAVONIS: Gana jaut-
riai reaguodavo į įžeidimus.

E.BIČKAUSKAS: Taip, vie-
naip ar kitaip, daug metų mes iš-
buvome kartu partijoje. Kad ir 
kiek buvo mūsų kiršinimo, - iš ti-
krųjų politiniai oponentai stengėsi 
visais frontais dirbti ir vienoje, ir 
kitoje pusėje, - kad ir kiek buvo 
konfliktinių situacijų, tai būdavo 
tarp mūsų.

Norėčiau truputėlį replikuoti 
Audriui - dėl to, kas pirmiau norė-
jo, arba prirašyti, kas norėjo per-
tvarkos Tarybų Sąjungos viduje. 
Ne visai taip buvo. Šitaip galvojant, 
užduokime paprasčiausią klausimą. 
Antanas Terleckas ir Lietuvos lais-
vės lyga buvo kategoriškai prieš 
dalyvavimą TSRS liaudies deputa-
tų rinkimuose, nes tai okupacinė 
struktūra. Ir galiu pasakyti, kad te-
oriškai A.Terleckas šimtu procen-
tų buvo teisus ir net ginčų negalė-
tų būti. Ar praktiškai to reikėjo, ar 
praktiškai gerai ten buvo dalyvau-
ti? Taip, gerai, be jokios abejonės.

Dar iki Sąjūdžio suvažiavimo 
rengiau Lietuvos referendumo įsta-
tymą, kuriuo mes galėtume pasi-
naudoti esant tam tikroms sąly-
goms. Vytautas Radžvilas kirtosi su 
manimi: kaip mes galime rengti Re-
ferendumo įstatymą neturėdami Pi-
lietybės įstatymo? Taip, V.Radžvilas 
šimtu procentų buvo teisus, net 
abejonės nėra. Ar reikėjo tuo mo-
mentu tai daryti - kad būtų vidaus 
referendumas Tarybos Sąjungos 
metu? Manau, kad reikėjo. Ir tokių 

pavyzdžių, taktinių žingsnių galė-
čiau pasakyti labai daug.

Mano požiūriu, Romualdas ga-
na subtiliai tai suprato, sugebėda-
mas įvilkti į rūbą, nesukiršindamas 
sparnų. Nedarydamas tų pačių Lie-
tuvos žmonių vienų draugais, kitų - 
priešais.

Minėjote, kad V.Landsbergiui 
trūko radikalumo. Galiu prisiminti 
Maskvos įvykius. Jėzau, kai tik pa-
matydavau tribūnoje V.Landsbergį 
(gal čia jo stilius yra potekstiniai 
įžeidimai), žinodavau, kad dabar 
prasidės labai nerami situacija. Tai-
gi radikalumo jam užteko.

A.BUTKEVIČIUS: Ne apie 
radikalumą kalbama.

E.BIČKAUSKAS: Galbūt, bet 
Maskvai atrodė ypač radikaliai. 
Daugiau negu radikaliai.

B.GENZELIS: Bet ar buvo ra-
dikalumas tenai reikalingas?

E.BIČKAUSKAS: Visiškai 
nebuvo reikalingas. Galiu pasakyti, 
kad lygiai tą patį pasakydavo tie 
patys Latvijos atstovai.

A.BUTKEVIČIUS: Mes visi 
žinome - istoriją rašo nugalėtojai. 
O iš tikrųjų istoriją rašo tie, kurie 
buvo prileisti prie plunksnos, tie, 
kurie turėjo samdomą rašytoją.

Pasižiūrėkime mūsų to meto aki-
mis: ką daro Sąjūdis? Į savo pirmąjį 
suvažiavimą sukviečia masę Lietu-
vos komunistų partijos veikėjų ir pri-
stato Lietuvos visuomenei pagrindi-
nį Lietuvos komunistų partijos vei-
kėją A.Brazauską. Tai yra naujas pir-
masis sekretorius. Jis pateikiamas 
kaip gražus, švarus ir gavęs Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio palaiminimą.

Greta įvedamas kitas žmogus - 
V.Landsbergis, kuris save pateikia 
kaip Lietuvos savanorių palikuonį, 
pristato savo tėvą šitame suvažia-
vime. Man, kaip linkusiam į psicho-
loginius žaidimus, visiškai aišku, 
kad yra kuriama demonstratyvi žai-
dybinė strategija, kaip suformuoti 
du lyderius. Vieną esantį valdžioje, 
o kitą - valdomos opozicijos lyderį. 
Natūralu, kad mes pradedame ieš-
koti, kas už viso to stovi.

Dar truputį pasikapsčius tampa 
aišku, kad šitas žmogus, kuris tapo 
Sąjūdžio vadovu, gali būti valdomas. 
Natūralu, kad mes pradedame ieš-
koti alternatyvos. Tai yra tie perife-
rijos žmonės. Mums alternatyva 
tampa R.Ozolas. Jis labai aiškiai kal-
ba apie tautinio atgimimo klausimus.

Bet mums pavyko suformuoti 
naują bendrą Sąjūdžio strategiją. Nes 
tam pačiam V.Landsbergiui pasidarė 
nebepatogu žaisti su komunistais, 
jam ten nebeliko vietos, todėl jis ta-
po labai rimta opozicija jiems.

Prisiminkime rinkimus į LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin-
kus. Mes išrinkome V.Landsbergį. 
Bet nedaug kas žino, kad buvo labai 
didelė, intensyvi kova. Ta kova vyko 
keliais frontais. Visų pirma komunis-
tai kėlė A.Brazauską, ir dalis Sąjū-
džio žmonių buvo pasiruošę balsuo-
ti su jais. Netgi kai kurie Sąjūdžio 

žmonės siūlė kelti A.Brazauską.
Štai tada jau aš, ieškodamas 

tam tikro kompromiso, kalbėda-
mas su vyresniais kolegomis, nu-
ėjau pas V.Landsbergį ir pasakiau: 
mes sutiksime už jus balsuoti, jei-
gu jūs sutiksite, kad R.Ozolas bū-
tų jūsų pavaduotojas. Mes norė-
jome, kad išliktų tautinio atgimi-
mo linija ir R.Ozolas kaip jos ly-
deris.

Mes balsavome už V.Landsber-
gį. Vėliau atėjau pas jį, tai buvo kaip 
tik tas metas, kai jis turėjo siūlyti 
savo pavaduotojus. V.Landsbergis 
šypsosi ir sako: „O tu manai, kad 
aš norėčiau?“ R.Ozolas netampa jo 
pavaduotoju. Ir tik per didelio po-
litinio kompromiso paieškas mes 
pagaliau susitariame, kad R.Ozolas 
bus K.Prunskienės pavaduotoju, 
vicepremjeru.

Tada mes stipriname Vyriausy-
bės pozicijas. Stipriname tiek, kad 
V.Landsbergis nebeatlaiko įtakos ir 
pradeda ataką prieš savo paties Vy-
riausybę. Aš jums pasakoju seno 
konflikto eigą ir istoriją.

O juk buvo situacija, kai 
V.Landsbergis norėjo siūlyti A.Bra-
zauską į premjerus. Ir tada, kilus 
dideliam vidiniam konfliktui, mes 
per jėgą persvėrėme šią situaciją. 
Kaip kompromisas buvo pasiūlyta 
K.Prunskienė.

Aš iš pradžių buvau siūlomas į 
vicepremjerus, paskui gavau Kraš-
to apsaugos departamento, kaip 
raktinio instrumento, vadovo po-
zicijas.

Sąjūdžio istorija yra gilaus vi-
dinio konflikto istorija, kuriame 
R.Ozolo užimta pozicija arba čia 
esančių gyvų liudininkų užimtos 
pozicijos turėjo lemiamą svarbą.

A.SAKALAS: Aš buvau labai 
nustebęs: buvo sutarta, kad R.Ozo-
las taps Seimo vicepirmininku, bet 
visi trys vicepirmininkai buvo ko-
munistai. Nė vieno nebuvo iš disi-
dentų gretų. Buvau nustebęs ir ne-
galėjau atsitokėti. Kodėl šitaip yra? 
Kodėl V.Landsbergis pasirinko tris 
komunistus, o ne kokį seną sąjū-
dietį ar, sakykim, politinį kalinį?

E.BIČKAUSKAS: Neseniai 
buvau prokuratūros nepriklauso-
mos respublikos 25-mečio minėji-
me. Stebėjau apdovanojamus žmo-
nes, ką bendra jie turi su prokura-
tūros sąjūdžiu, Nepriklausomybės 
atėjimu. Tarp tų apdovanotųjų gal 
vienas ar du su išlygomis buvo ar-

ti, o visi kiti - deja. Istorija formuo-
jama, kaip matote, kitaip.

Kartais, bežiūrėdamas televizi-
jos laidas, galvoju: velnias, kartais 
gali atrodyti, kad aš darausi di-
džiausias Lietuvos priešas. Tie, ku-
rių niekados nemačiau galvojančių 
apie Lietuvos kūrimą, yra didžiau-
si Lietuvos patriotai. Kas čia iš tik-
rųjų pasidarė?

Didžiausia tragedija, kad po 2000 
metų, kai buvo pralaimėta rinkimuo-
se, jis iš esmės buvo nustumtas. Jis 
buvo visiškai nereikalingas. Pasikei-
tė valstybė. Dėl ko pasikeitė?

Atrodo, kad aš turėčiau lyg ir 
būti įrašytas į Lietuvos antipatrio-
tus. O tie, kurių Baltijos kelyje net 
arti nemačiau, tampa Lietuvos pa-
triotais. Prisipirkau dabar knygų 
apie Didžiąją Prancūzijos revoliuci-
ją, skaitau, ten taip pat visko buvo.

G.JAKAVONIS: Kai vieni 
kaunasi barikadose, kiti ima 
valdžią. 

A.BUTKEVIČIUS: R.Ozolas 
buvo vienas iš Vyriausybės vadovų, 
vicepremjeras, jis kuravo labai ak-
tualias sritis, valstybės gynybos sis-
temą ir dalyvavo per visą mūsų pa-
siruošimą taikyti vienas ar kitas 
gynybines idėjas. Nuo 1990 metų 
rugpjūčio mes kuo puikiausiai žino-
jome, kad su mumis bus dorojama-
si jėga. Mes planavome savo atsaką.

R.Ozolo dažnai klausdavau, kokia 
bus jo pozicija, kaip Vyriausybė elg-
sis, kai reikės arba daryti taip, kaip 
darė A.Smetona, arba gintis. Romu-
aldas atsidarydavo stalčių, išsitrauk-
davo ten laikomą pistoletą ir sakyda-
vo: „Aš iš čia niekur nesitrauksiu. 
Jeigu tu nori manęs paklausti, ar Vy-
riausybė ginsis, tai aš šausiu.“

Kaip žmogus, siekęs tam tikrų 
matomų efektų per 1991-ųjų sau-
sio įvykius, kaip žmogus, kuriam 
reikėjo, kad būtų sudėti visi taškai 
kuriant mūsų pasipriešinimo stra-
tegiją ir jos manifestaciją, aš tvirtai 
žinojau, kad R.Ozolas mūsų neap-
vils. Jeigu reikės, R.Ozolas ginsis.

Kartais dramatiškas ir parodo-
masis didvyriškas aktas yra daro-
mas ne tam, kad jo reikėtų tau pa-
čiam, bet tam, kad jo reikėtų isto-
rijai ir tiems, kurie ateis po mūsų. 
Taigi R.Ozolas buvo toks.

E.BIČKAUSKAS: Ne per se-
niausiai 25-mečio proga išėjo knyga 
„Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos 
pasiekimai“. Ten daugelis prie savo 
biografijos yra parašę, ką jie laiko as-
menybe. Žvilgtelėjau dėl įdomumo, 
ką parašė R.Ozolas. Romualdas pa-
rašė štai ką: asmenybė - tai žmogus, 
kuris tvirtai laikosi savo principų.

B.GENZELIS: Vis dėlto R.Ozo-
lui svarbiausia ne valdžia, bet tiks-
las. Galima aukotis dėl tautinės 
valstybės. Daryti kompromisus ne 
dėl idėjų, bet daryti kompromisus 
dėl kokio nors postūmio.

Parengė Janina PELECKIENĖ

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Tie, kurių 
Baltijos 
kelyje net arti 
nemačiau, 
tampa Lietuvos 
patriotais 

Prof. Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras, teisininkas, diplomatas

 � R.Ozolui 
svarbiausia 
ne valdžia, 
bet tikslas 

Prof. Bronislovas GENZELIS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � R.Ozolo pozicija 
buvo vienyti 
Lietuvos 
visuomenę, 
V.Landsbergis 
skirstydavo 
žmones į 
draugus ir 
į priešus

Prof. Aloyzas SAKALAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 

signataras, buvęs europarlamentaras

R.Ozolas buvo Lietuvos žmonių vienytojas

 � Kai vieni kaunasi 
barikadose, kiti 
ima valdžią

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

Kas buvo tikrieji Lietuvos Sąjūdžio vadai ir ideologai? Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO 
PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo sąjūdiečiai, Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signatarai buvęs europarlamentaras prof. Aloyzas SAKALAS, prof. Bronislovas 
GENZELIS, teisininkas, diplomatas prof. Egidijus BIČKAUSKAS ir pirmasis krašto apsaugos 
ministras Audrius BUTKEVIČIUS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

 � Istoriją rašo 
tie, kurie buvo 
prileisti prie 
plunksnos, tie, 
kurie turėjo 
samdomą 
rašytoją 

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 

pirmasis krašto apsaugos ministras
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Kunigas S.Gimžauskas - lietuvybės puoselėtojas
Beveik prieš 170 metų, 1845 m. 
spalio 13 d., buv. Švenčionių aps. 
Linkmenų parapijos Kirdeikių 
kaime (dab. Utenos r.), ant 
gražaus Pakaso ežero kranto 
gimė Silvestras Gimžauskas. Jo 
tėvai buvo pasiturintys valstiečiai 
Liudvikas ir Liucija Marijona 
(Vaitkevičiūtė) Gimžauskai. Be 
šio pirmagimio, jie užaugino 
dar tris sūnus ir tris dukteris.

Nuo mažens Silvestrą supo vaiz-
dinga girių, pelkių, ežerų kaimynystė, 
apie praeitį bylojo netoliese stūksan-
tis Linkmenų piliakalnis. Sulaukęs 
septynerių metų, Silvestras ėmė lan-
kyti parapinę mokyklą Linkmenyse, 
joje prasimokęs penkerius metus, 
1857 m. įstojo į Švenčionių miesto 
mokyklą (progimnaziją). Po trejų me-
tų perėjo į Daugpilio realinę gimnazi-
ją ir gerai baigė visą jos kursą.

1862 m. S.Gimžauskas įstojo į 
Vilniaus kunigų seminariją. Prasidė-
jus sukilimui, Vilnių teko palikti ir 
darbuotis Švenčionių vaistinėje pro-
vizoriaus padėjėju. Nutarė tobulintis 
šioje srityje, Peterburge išlaikė ati-
tinkamus egzaminus, bet 1875 m., 
susitikęs su ankstesnių studijų drau-
gu, tada jau atsikuriančios Vilniaus 
kunigų seminarijos rektoriumi Mo-
tiejumi Harasimavičiumi, jo buvo 
įkalbėtas toliau siekti kunigystės. 
S.Gimžauskas įstojo į antrą semina-
rijos kursą ir tais pačiais metais bu-
vo įšventintas kunigu.

Studijas tęsė Peterburgo dvasinė-
je akademijoje, bet dėl ligos iš jos iš-
stojo. Tačiau akademijoje susidrauga-
vo su Lietuvos atgimimo žadintojais 
Petru Kriaučiūnu (1850-1916) ir Ka-
zimieru Jauniumi (1848-1908) ir jų 
paskatintas įsitraukė į lietuvių nacio-
nalinio atgimimo judėjimą. Vikaravo 
Žaludke, Ščiutino aps. (dab. Baltaru-
sija), Žiežmariuose, Vidiškėse. Buvo 
Kietaviškių ir Valkininkų klebonas bei 
Merkinės dekanas. 1891 m. pakeltas 
į garbės kanauninkus.

Visur pasižymėjo kaip itin akty-
vus lietuvybės puoselėtojas ir blai-
vybės apaštalas. Antai 1886 m. Kie-
taviškėse, kur iki tol bažnyčioje 
skambėjo tik lenkų kalba, klebonas 
S.Gimžauskas šventadieniais pats 
ėmė eiti kryžiaus kelius ir balsiai 

lietuviškai kalbėti maldas. O kai sta-
cijas eina patsai kunigas, tai kartu su 
juo ir parapijiečiai. Jau po metų pa-
rapija smarkiai sulietuvėjo.

Valkininkų parapijoje S.Gimžaus-
kas steigė slaptąsias daraktorių mo-
kyklas, padėjo knygnešiams. Ši para-
pija irgi greitai sulietuvėjo. Visa tai 
nepaprastai išgąsdino lenkomanus. 
Prasidėjo įvairios intrigos, skundai, 
prie kurių prisidėjo ir paties S.Gim-
žausko brolis Vladas, už degtinę įda-
vęs žandarams brolį už tai, kad šis 
platino ir pats rašė lietuviškas knygas. 
Tuo pasinaudojo ir Valkininkų rusin-
tojai - popai, kurių skundai pasiekė 
Vilniaus generalgubernatorių. S.Gim-
žauskas vėl tapo eiliniu vikaru Gie-
draičiuose, o pašlijus sveikatai - Ba-
gaslaviškyje altaristu.

1897 m. vasarą S.Gimžauskas iš-
vyko į Varšuvą gydytis akmenligės, 
kur tų pačių metų rudenį mirė. Kapas 
nežinomas. Tačiau yra keletas vietų, 
kurios primena apie šią iškilią asme-
nybę. Bagaslaviškio bažnyčios šven-
toriuje stovi akmeninis paminklas su 
užrašu „Kunigui Silvestrui Gimžeuc-
kui, Lietuvos mylėtojui“. Valkininkų 

bažnyčios šventoriuje 1997 m. rugsė-
jo 28 d. buvo pastatytas kenotafas su 
mediniu kryžiumi. Kietaviškėse, kur 
klebonavo S.Gimžauskas, prie moky-
klos stovi jam skirtas stogastulpis.

S.Gimžausko gimtasis namas - 
liaudies architektūros paminklas - 
buvo pervežtas į Rumšiškes. Namo 

vietoje Kirdeikiuose 1988 m. paso-
dintas ąžuoliukas ir pastatytas S.Ka-
ranausko koplytstulpis. Dar 1936 m. 
kunigo gimtajame kaime pastatyta ir 
jo vardu pavadinta parapijos salė. Jos 
statybai lėšas rinko dar kan. Juozas 
Tumas-Vaižgantas (1869-1933) ir Kir-
deikių klebonas kun. J.Breiva, kurio 
rūpesčiu statyba buvo baigta. Rašy-
tojo kūrybinis palikimas išleistas 
1996 m. pasirodžiusioje knygoje 
„Lietuvos bičiuolis“.

Dar iki studijų Peterburge ėmęs 
domėtis slaptąja lietuviška spauda, 
1870 m. Leipcige Vargomačio slapy-
vardžiu S.Gimžauskas išleido saty-
rinių eilėraščių rinkinį „Linkmenė“, 
kuriame aštriai pliekė girtavimą, 
tamsumą. Vėliau išleido patriotinių 
romantinių ir didaktinių humoristi-
nių eilėraščių bei publicistinių kny-
gelių: „Ant Naujų metų Lietuvai do-
vanėlė“, „Lietuvos bičiuolis“, „Me-
tinė dovanėlė antra“, „Jokaunos dai-
nos“, „Trys tėvyniškos dainos“, 
„1885 metų priešaušris“. Aišku, ra-
šė ir slaptojoje lietuviškoje periodi-
koje: „Aušroje“, „Apžvalgoje“, „Ūki-
ninke“ ir kitur. Rinko tautosaką, 
etnografinę ir tarmių medžiagą. 
1875 m. išleido knygelę „Žodžiai iš 
gyvos kalbos linkmeniškių“. K.Jau-
niaus padedamas, išspausdino kele-
tą mokslinių kalbotyros straipsnių. 
Kovodamas su lietuvių lenkinimu, 
S.Gimžauskas rašė:

Kaipgi keistas Nemenčinas,
Kad kalbos gimtosios ginas.
Tikriausiai buvo skaitęs Kons-

tantino Tiškevičiaus (1906-1868) 
lenkų kalba parašytą knygą „Neris ir 
jos krantai“ (1871), kurioje autorius 
rašė, kad ekspedicijos Nerimi metu 
XIX a. 3-iojo dešimtmečio pabaigoje 
niekaip nepavyko susikalbėti su Ne-
menčinės gyventojais - niekas joje 
nemokėjo lenkiškai. O paskui kelias 
dešimtis metų „gerai“ padirbėjo ku-
nigai lenkintojai...

Nors S.Gimžauskas nekentė ca-
rizmo okupacinės politikos vykdyto-
jų, tačiau žavėjosi rusų kultūros lai-
mėjimais. Sekdamas įžymiojo rusų 
rašytojo grafo Levo Tolstojaus 
(1828-1910) praktinės ir teorinės 
pedagoginės veiklos pavyzdžiu, En-
drė Mainionio Lietuvio slapyvardžiu 
1888 m. Tilžėje išleido elementorių 
„Pradzomokslis Lietuwiszko spau-
drasczo ir rankrasczo su pridejimu 
skaitmanio“ (2-sis leid. 1892), kurio 

viena dalis buvo skirta aritmetikai 
(skaitmaniui) mokyti.

Elementoriuje S.Gimžauskas pir-
masis Lietuvoje suformulavo aritme-
tikos mokymo tikslus: „Tuos keturius 
weikłus iszmokens, galesi tada lengwai 
sumesti wisokiu skaitlius, piningu, 
jawu, metus atrasti, kada kas gymies, 
kada kokia trioba statyta ir židas prie 
pirkimo arba pardavimo tawens nebe-
apgaus.“ Paskutinė frazė - joks ne an-
tisemitizmas, o konstatavimas fakto, 
kad tuo metu prekyba ir amatais ver-
tėsi beveik vien tik žydai. Tą liudija ir 
vienas uždavinys (užmatas): „Stiklo-
ris pas Jaraszuno ideja stikłus del 12 
łangu; 4 łangai tureja po 6 stikłus; 3 
łangai po 8 stikłus; likuse po 12 stikle-
lu - kiek židas ideja stikłu isz wiso.“ 
Taigi stiklioriaus ir žydo sąvokos ne-
skiriamos, jos - sinonimai.

Uždavinyno išleidimo vieta ir da-
ta - kontrafakcinės, nurodyta, kad jis 
išleistas iki spaudos draudimo pra-
džios Varšuvoje, 1862 m. Tai padėjo 
apgauti ne tik caro tarnus, apsigavo ir 
žymus Lietuvos matematikos istori-
jos tyrinėtojas prof. Zigmas Žemaitis 
(1884-1969), laikęs S.Gimžauską pir-
muoju spausdinto lietuviško matema-
tikos vadovėlio autoriumi.

S.Gimžauskas - vienas iš tų ne-
gausių XIX a. antrosios pusės lietuvių 
inteligentų pasišventėlių, kurie, ne-
gailėdami sveikatos, siekė įsigyti iš-
silavinimą, kuris daugiausia buvo pla-
tus, enciklopedinis, leidęs sėkmingai 
darbuotis bent keliose srityse. Jų pa-
stangomis atgimė lenkinama ir rusi-
nama tauta, buvo padėti tvirti Nepri-
klausomybės pamatai - ant jų jau kitų 
šviesuolių ir atgimusios tautos darbo 
bei kovos dėka išaugo gražus Nepri-
klausomybės rūmas. Sovietiniais me-
tais S.Gimžauskas buvo, ko gero, ir 
specialiai užmirštamas, beveik niekur 
neminimas, išskyrus kuklius straips-
nelius poroje Lietuvos sovietinių en-
ciklopedijų su neigiama pabaiga: 
„Gimžausko kūryboje šalia romanti-
nių patriotinių temų pasireiškė kleri-
kaliniai ir šovinistiniai motyvai“ (Ma-
žoji lietuviškoji tarybinė enciklopedi-
ja, t.2, p.560).

Prof. habil. dr. Algirdas AŽUBALIS 
Generolo Jono Žemaičio  

Lietuvos karo akademija

 � S.Gimžauskas - vienas iš tų negausių XIX a.  
antrosios pusės lietuvių inteligentų 
pasišventėlių, kurių pastangomis 
atgimė lenkinama ir rusinama tauta

 �Kunigo Silvestro Gimžausko portretas Linkmenų bažnyčioje
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