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Su legendiniu, beveik šimtą 
solidžių vaidmenų kine 
sukūrusiu, tarptautinės šlovės 
sulaukusiu aktoriumi Juozu 
Budraičiu, keturiolika metų 
kultūros atašė poste Lietuvos 
labui besidarbavusiu Maskvoje, 
šiandien kalbamės apie Lietuvos 
užsienio politiką, apmirusį 
lietuvių nacionalinį interesą ir 
kultūrą, kurios tiek politiniame, 
tiek kasdieniame gyvenime 
šiandien stokojame labiausiai.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Itin sunkiu metu Maskvoje 
vos atsikūrusiai Lietuvos valsty-
bei (nuo 1922 ir 1939-ųjų) atsto-
vavęs ir itin daug jos labui nuvei-
kęs vienas pirmųjų „smetoni-
nės“ Lietuvos diplomatų, poetas 
Jurgis Baltrušaitis apie mažos 
šalies diplomatų darbo esmę yra 
pasakęs: „Svarbu atidžiai stebė-
ti didžiųjų „bičiuliškų“ šalių po-
litinius ypatumus ir įgeidžius, 
nes nepaprastai svarbu, kad žu-
velė gerai pažintų lydeką, viščiu-
kas - vanagą.“ Ar šiandien šia 
išmintimi mūsų valstybė užsie-
nio politikoje vis dar kliaujasi?

- Nepaprastai išmintingi tai žo-
džiai. Manau, šiuo suvokimu grįsta 
užsienio politika - gyvybiškai svar-
bus bet kurios nedidelės šalies, tu-
rinčios šalia didelių ir galingų kai-
mynių, išlikimo garantas. Viščiukas 
nė akimirkos neturi teisės užmiršti, 
kad šalia jo „draugiškai“ tupinėjantis 
paukštis - vanagas, ir net taikiausiai 
iš pažiūros atrodančią akimirką lai-
kytis nuo jo snapo saugiu atstumu, 
kaimyno neerzindamas, pernelyg 
neatkreipdamas į save dėmesio, tie-
siog „atsitiktinai“ plasteldamas į ša-
lį keliomis akimirkomis anksčiau, 
nei vanagas sumosuoja sparnais...

Be to, viščiukui šiukštu nega-
lima pamiršti, kad jis - viščiukas, 
todėl tiesiog neturi teisės ieškoti 
konfrontacijos - privalo ieškoti bi-
čiuliško susilietimo taškų. Jei, pa-
vyzdžiui, mums nepriimtina oficia-
li didžiosios valstybės politika - 
ieškokime bendrystės su nepalan-
kiai tos politikos atžvilgiu nusitei-
kusia visuomenės dalimi, opozicio-
nieriais, politikoje nedalyvaujan-
čiais menininkais, inteligentais...

Na, pavyzdžiui, nuo diplomati-
nio darbo laikų pažįstamą Maskvos 
intelektualų grupę, mėgstančią ke-
liauti dviračiais, pakviečiau pavie-
šėti Lietuvoje. Jie, Rusijoje prisi-
klausę apie lietuvių neapykantą 
rusų tautai, apie tai, kaip jie čia ne-
laikomi žmonėmis ir nuožmiai mu-
šami, vos prabilę rusiškai, nelen-
gvai leidosi įkalbami, bet kai grįžu-
sių jų pasiteiravau, kiek kartų Lie-
tuvoje buvo primušti, jie susigėdę 
pasakojo čia ne tik nesutikę prie-
šiškumo - patyrę tokį draugiškumą 
ir vaišingumą, kad nė vieno karte-
lio palapinėse neteko miegoti: at-
sitiktiniai žmonės jiems noriai rodė 
kelią, kvietė nakvynės į savuosius 
namus, vaišino naminiu pienu, la-
šiniais, mokantys atsakydavo ru-
siškai, nemokantys - lietuviškai...

Savuosius kelionės įspūdžius, 
kupinus susižavėjimo Lietuva ir 
lietuvių tauta, jie, beje, papasakojo 
ne tik man, bet ir per Rusijos tele-
viziją...

Valdžios keičiasi, politinės dok-
trinos nustoja galių, tačiau tautų kai-
mynystė išlieka, o santykiai tarp tau-
tų palieka tokie, kokius ne valdovai, 
o paprasti žmonės užsigyvena.

- Atvykęs į diplomatinę tar-
nybą Maskvoje, J.Baltrušaičio 
darbų pėdsakų dar aptikote?

- Atvirai tariant, J.Baltrušaičio 
pavyzdys ir autoritetas kaip tik ir 
padėjo apsispręsti prisiimant diplo-
matinio darbo atsakomybes, kurių 
nuoširdžiai bijojau, nes nesijaučiau 
tokiam darbui tinkamas. Nebuvau 
tvirtas politiniuose reikaluose, ne-
vikrus organizaciniuose darbuose, 
neįsivaizdavau, kuo galėčiau būti 
naudingas Lietuvai... Suvokiau, 
kad atsidūriau didžiulėje valstybė-
je, kuriai mažytė mūsų Lietuva - 
beveik nepastebima. Laužiau gal-
vą, kokiomis jungtimis, per kokias 
asmenybes, per kokius meno kū-
rinius galėčiau suartinti dvi kultū-
ras, ir, ieškant tinkamos kompani-
jos Mikalojui Konstantinui Čiurlio-
niui, kuris vis dar turi būrį gerbėjų 
Rusijoje, pagalvojau apie J.Baltru-
šaitį, daug nuveikusį ne tik Lietu-
vos kultūrai. Šiaip ar taip, jis užsi-
pelnė vietą ne tik lietuvių, bet ir 

rusų literatūros istorijoje, buvo 
vienas žymesnių rusų simbolizmo 
atstovų, pasinaudodamas Lietuvos 
diplomato statusu nuo bolševikų 
teroro išgelbėjo ir iš Rusijos pa-
sprukti padėjo tokiems pasaulinio 
lygio menininkams kaip Marina 
Cvetajeva, Konstantinas Balmon-
tas, Markas Šagalas (kurio net ir 
paveikslus išsiuntė į Lietuvą, kad 

iš čia jie iškeliautų į laisvąjį pasau-
lį). Buvo tokį pat išsigelbėjimo pla-
ną pasiūlęs taip pat ir poetui Osipui 
Mandelštamui, tačiau šis atsisakė...

Žvelgdamas į J.Baltrušaičio nu-
eitą kelią, supratau dar ir tai, kad 
diplomato užduotis - ne tik atsto-
vauti savosios šalies interesams, 
bet ir kurti bičiuliškus santykius 
su eiliniais žmonėmis, šalia kurių 
gyvena, nes valstybių bendravime 
žmogiška bičiulystė turi nemažes-
nės reikšmės nei politinis įdirbis. 
Tai suprasdamas, stengiausi glais-
tyti nesusipratimus ir akibrokštus, 
iškildavusius po neatsargių mūsų 
politikų žodžių, išsakytų Rusijos 
adresu, į kuriuos skaudžiai surea-
guodavo ne politikai, o eiliniai žmo-
nės. Todėl dalyvaudavau televizijos 
laidose, diskusijose, mėgindamas 
išlaviruoti, išsaugoti draugišką 
atmosferą ne tiek tarp valstybių, 
kiek tarp visuomenių. Bet pagrin-
dinė mano misija buvo būtent tarp-
tautiniai Lietuvos kultūros reikalai.

- Patyrėte, kad kultūra yra 
kur kas patikimesnė medžiaga 
tarpvalstybiniams tiltams ties-
ti negu politika?

- Tiesiog manau, kad politika, 
neturinti savy kultūros, apskritai 
nėra veiksni. Ir ne tik tarptautinė. 
Pagrindinį dėmesį kultūrai skirčiau 
ir šalies vidaus politikoje. Kultūra 
yra pagrindinis dalykas, kuris puo-
šia, taurina tautą, kuris ją ugdo ir 
brandina ne tik kultūrinėje, bet ir 
visose kitose plotmėse, keičia 
žmogaus elgesį paprasčiausiose 
kasdienėse situacijose. Juk net ir 
tai, kokią emociją parsinešame po 
darbo dienos, kokios nuotaikos iš-
einame iš parduotuvės, išlipame iš 
troleibuso, lemia ne kas kita, o mū-
sų ir mus supančių žmonių kultūra.

Mažutis pavyzdys - prieš kele-
tą dienų šventėme suskaitmeninto 
1975 metų lietuvių kino filmo „Sa-
dūto tūto“ pristatymą, o juk atkėlę 
jį vos porai savaičių - birželio 
7-ajai - būtume galėję šiuo prista-
tymu, šiuo nauju formatu išleistu 
filmu gražiai paminėti šviesaus at-
minimo šio filmo režisieriaus sta-
tytojo Almanto Grikevičiaus aštuo-
niasdešimtmečio sukaktį. Būtų 
įvykio centre atsidūręs žmogus, o 
dabar - produktas. Kodėl apie tai 
nepagalvojome? Nes stokojame 
kultūros, dar neišmokome gerbti 
žmogaus.

Na, arba kad ir tas pats J.Bal-
trušaitis - ar esame išsileidę visą 
jo kūrybinį palikimą, ar daug apie 
jį žinome? O ką, pavyzdžiui, žino-
me apie poeto sūnų, taip pat Jurgį 
Baltrušaitį - pasaulinio garso kul-
tūrologą? Pavyzdžiui, prancūzų ar-
ba italų kalbomis galima surasti 
išleistus visus lig vieno jo veikalus, 
o kiek turime lietuviškai?..

Tačiau atrodo, kad nūdienos 
Lietuvai tai nesvarbu. Kai visuo-
menei atrodo nepalyginti svarbiau 
nugriauti sovietmečio paminklus, 
nei pakeisti ištrupėjusias, taip pat 
nuo sovietmečio likusias šaligatvių 
plyteles - tai irgi šį tą sako apie jos 
kultūrinę brandą.

Nacionalinis interesas - taip pat 
kultūrinės brandos požymis. O 
mes net nepasivarginome sukurti 
valstybės vystymosi strategijos, 
kuri būtų aiškiai išreikšta ir apie ją 
turėtų galimybę sužinoti kiekvie-
nas Lietuvos gyventojas, idant as-
meniškai galėtų prisidėti prie jos 
įgyvendinimo. O dabar man nėra 
aišku link kur judame, ko iš savęs 
norime, kokie Lietuvos ateities 
tikslai?

- Na, skelbiama, kad svar-
biausias Lietuvos tikslas - 
integ racija Europoje.

- Ak, taip - integruojamės. 
Taip šauniai integruodamiesi jau 
beveik virtome nuo Europos at-
kirstu užkampiu, nebeturinčiu 
transporto arterijų su Vakarais. 
Lėktuvų nėra, traukinių nėra, ma-
gistralių - taip pat ne gausybės ra-
gas... Man regis, iš savųjų namų 
po truputį „integruojamės“ į jų rū-
sį, kad savo gyvenimu kitiems ne-
trukdytume. Tikrąją savo padėtį 
pamatysime tada, kai ES nustos 
mums integracijai skirtus pinigus 
mokėję - tada su siaubu suvoksi-
me, kad esame luoši - nieko sava-
rankiškai sukurti, patys savimi 
pasirūpinti nebemokame. Nors, 
po teisybei, medicinoje, lazerinių 
technologijų srityje, be išimties 
visose meno srityse esame pajė-
gūs konkuruoti su bet kuo. Tad 
argi nebūtų galima paversti šių 
sričių strateginiais Lietuvos kozi-
riais ir sužaisti jais taip, kad vals-
tybė iš to turėtų naudos?..

- Kalbėjote apie dėmesį kul-
tūrai. O nuo kokių konkrečių 
veiksmų derėtų pradėti?

- Nuo švietimo sistemos, ku-
rios tikslas juk - ugdyti asmeny-
bes, o ne prikimšti jaunimo galvas 
padrikų žinių, kuriomis jie vargiai 
pasinaudos gyvenime. Kaip jau sa-
kiau, žmoguje turėtų būti ugdoma 
kultūra, dėmesys kitam žmogui... 
Manau, šalies Švietimo ir mokslo 
ministerijoje turėtų dirbti kvalifi-
kuoti specialistai, ministru turėtų 
būti ne politikas, o pedagogas, 
mokslo srities žmogus. Turėtų ne-
delsiant atsirasti prideramas vals-
tybės dėmesys mokytojams - ne 
tik jų darbo kvalifikacijai, bet ir dar-
bo sąlygoms. Juk akivaizdu - tokie 
atlyginimai, kokius šiandien gauna 
mokytojai - paprasčiausiai negali 
motyvuoti jaunų, gabių žmonių jais 
tapti.

Juk kultūrą žmonėms būtina 
skiepyti nuo pat vaikystės - tai tu-
rėtų virsti svarbiausia tėvų, vaikų 
darželių, mokyklų užduotimi. Jeigu 
vienu vaiku pas mus rūpintųsi pen-
kios auklės, o ne viena auklė - pen-
kiais vaikais, patikėkit, visiškai ki-
tokią Lietuvą šiandien už langų 
matytume.
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Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo A.Stulginskio universite-
to Miškų ir ekologijos fakulteto de-
kanas, profesorius Edmundas 
BARTKEVIČIUS, Seimo narys, bu-
vęs ilgametis Ukmergės urėdas Ka-
zys GRYBAUSKAS, Miško ir miško 
pramonės darbuotojų profesinių są-
jungų federacijos pirmininkė Inga 
RUGINIENĖ, Lietuvos miškininkų 
sąjungos Girininkų bendrijos pir-
mininkas Raimundas JUZIKIS, 
Valkininkų urėdas Arvydas 
STRAZDAS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Kodėl vis 
kyla visokių fantastinių idėjų 
keisti miškų valdymą?

E.BARTKEVIČIUS: Dažnai 
sakau, kad kiekvienąkart pasikeitus 
Seimui ar premjerui, šįkart - gene-
raliniam urėdui, vis grįžtama prie 
valstybinių miškų valdymo refor-
mos. Dabar - gal ketvirtą kartą. Šį 
kartą labai netikėtai, galima sakyti, 
slapta nuo miškininkų bend-
ruomenės, nuo visuomenės prem-
jerui buvo pateikta valstybinių miš-
kų pertvarkos vizija, kurioje vietoje 
42 miškų urėdijų numatytos 9. Kad 
ir kiek prašėme miškininkų vado-
vybės aptarti tuos reikalus, buvome 
raminami, kad nieko nevyksta, kad 
bus tariamasi su miškininkais, su 
miškininkų sąjunga. O štai premje-
rui buvo nunešta vizija, kurioje nu-
matytos 9 urėdijos. Buvo apeitas ir 
Seimas, ir Aplinkos apsaugos komi-
tetas. Natūralu, kad Seimo nariai 
taip audringai sureagavo ir įrašė į 
Miškų įstatymą 42 urėdijas.

Visa Lietuva žino, kad preziden-
tė šitas įstatymo pataisas vetavo, 
bet Seimas pakartotinai balsavo už 
Miškų įstatymo pataisas, kuriose 
numatytos 42 urėdijos. Manau, vi-
sos miškininkų bendruomenės var-
du turiu teisę, pareigą ir progą pa-
dėkoti už tokį vieningą balsavimą.

G.JAKAVONIS: O kas buvo 
iniciatoriai? Kas tie Tautos did-
vyriai, kurie pradeda tokius da-
lykus?

K.GRYBAUSKAS: Tais did-
vyriais, matyt, reikėtų įvardyti tuos 
pačius, kurie buvo prieš 8 metus, nes 
visas scenarijus prasidėjo nuo to, jog 
kai kurių netenkino, kad miškininkai 
parduoda paruoštą medieną kaip ža-
liavinę. Ir, aišku, Seimą pirmiausia 
vienas po kito pasiekė įstatymų pro-
jektai, kuriuose buvo siūloma suteik-
ti pirmenybę medieną perdirban-
čioms šalies įmonėms. Žinoma, rei-
kėtų šiai idėjai pritarti. Bet tikrai 
reikėjo atsižvelgti į tai, kad Lietuvos 
medieną perka ir Europos šalys. 
Įstatymo svarstymo metu buvo pa-

sirinktas labai paprastas variantas, 
kuris jau buvo įstatymu įteisintas, - 
pas mus parduodant žaliavinę me-
dieną tvarką nustato Vyriausybė ar-
ba jos įgaliota Aplinkos ministerija. 
Kitaip sakant, visi šitie klausimai grį-
žo į Aplinkos ministerijos lygį.

Aišku, liko nepatenkintų, kurie 
visą laiką manė, kad medieną reikė-
tų pirkti iš vieno asmens, kad iš ke-
lių urėdijų yra per daug sudėtinga ir 
pan. Tikrai buvo galima per tuos 8 
metus paieškoti geresnių medienos 
pardavimo tvarkos variantų.

Tarp kitko, padaryta ir labai ge-
rų dalykų dėl skaidrumo. Pvz., pre-
kyba per aukcionus. Bet lankstumo 
tikrai pritrūko, ir buvę Generalinės 
miškų urėdijos vadovai, įsitikinę 
tos tvarkos teisingumu, ko gero, 
šiek tiek klydo.

Aišku, lobistinės grupės suprato, 
kad galima dar išlošti valstybės arba 
valstybinių miškų sąskaita sugriovus 
sistemą, pasinaudojus tos sistemos 
sugriovimu, o tada jau galima diktuo-
ti kainas ir panašiai. Gal tai buvo 
įžanga prieš tam tikrą laikotarpį. Kad 
tai yra tiesa, galima spręsti iš Juozu-

po Zimnicko (Medienos perdirbėjų 
asociacijos direktoriaus - red. past.), 
viename Aplinkos apsaugos komite-
to posėdžių aiškiai pasakiusio, kad 
negalima atiduoti, kaip jis paminėjo, 
42 vagims visos medienos ir miškų 
valdymo tvarkos. Mane, kaip miški-
ninką, ir visus miškininkus, kurie 
dorai ir sąžiningai dirba, tai tikrai la-
bai žeidžia. Štai tokia galbūt buvo 
pradžia, bet paskui, aišku, tai išsiru-
tuliojo į visiškai kitokį procesą.

Kuo skiriasi miškų reformos nuo 
kitų šakų reformų? Pirmiausia mūsų 
miškai sertifikuoti pagal tarptautinius 
reikalavimus. Šių reikalavimų pagrin-
dinis principas aiškiai sako, kad visos 
miškų reformos, kad ir kokios jos bū-
tų, turėtų būti vykdomos nepablogi-
nant miškininkų visuomenės santy-
kio su bendruomene tiek socialine, 
tiek ekonomine prasme. Ką tai reiš-
kia? Pagerinti visada galima. Sakyki-
me, miškininkai gali prisiimti papil-
domų paslaugų - ar konsultavimo, ar 
apželdinimo darbų ir panašiai, jie ga-
li suteikti papildomų paslaugų moky-
kloms, darželiams ir visiems kitiems, 
kurie yra jų teritorijoje.

G.JAKAVONIS: Kas būtų at-
sitikę, jeigu vis dėlto siūlymas 
būtų priimtas?

I.RUGINIENĖ: Mus, kaip prof-
sąjungų federaciją, iš tikrųjų jaudina 
tas begalinis Vyriausybės spaudimas 
reorganizuoti urėdijas. Skaudžiau-
sias klausimas - darbuotojai. O kas 
gi bus po reformos? Generalinio urė-
do žiniasklaidoje minimi skaičiai - 
320 ar 350 - tiek būtų atleista. Mūsų 
skaičiavimais, turėtų būti atleista ne 
mažiau kaip 1000, netgi daugiau.

O mūsų oponentai rodo įvairius 
modelius, kurie neva yra patrauklūs 
ir kurie turėtų būti Lietuvoje įgyven-
dinami. Juose aiškiai matomas dar-
buotojų skaičius, kuris neviršija 
1000. Nereikia būti dideliam mate-
matikui, kad iš 3700 atimtum 1000 ir 
sužinotum, kiek žmonių po reformos 
galėtų būti atleista. Be abejo, mes 
suprantame, kad ne per vieną etapą, 
tačiau nukentėtų labai didelė dalis.

Daugelis mūsų oponentų galbūt 
pamiršta, kad tos darbo vietos yra 
sukurtos ne didmiesčiuose, o regio-
nuose ir kaimo vietovėse, kur šansai 
susirasti naują darbą žmogui yra ar-
timi nuliui. O miškininkas yra ypač 
siauros kvalifikacijos žmogus, tai nė-
ra darbininkas, kuris kastų duobes 
ir galėtų vienam ar kitam regione 
rasti tą darbą. Miškininkui tai pada-
ryti būtų kur kas sudėtingiau.

Taigi tas visas procesas kaip ir 
prieštarauja bendrai logikai. Vy-
riausybė šiandien eskaluoja temą 
apie užimtumo didinimą regionuo-
se, Europos Sąjunga meta begali-
nius pinigus įmonėms, kurios įkurs 
verslą regione, skatins užimtumą 
ir mažins nedarbą... O dabar išeitų, 
kad mes ta reforma kuriame at-
virkštinį procesą - visus stumiame 
į centrą, į didžiuosius miestus ir 
paliekame likimo valiai regionus.

G.JAKAVONIS: Tądien, kai 
buvo svarstomas prezidentės 
veto dėl Miškų įstatymo pakei-
timų, mitinge prie Seimo buvo 
paminėta, kad reikia išsaugoti 
užimtų žmonių skaičių. Jau ma-
tėme, kaip viskas ribojama Dzū-
kijos nacionaliniame parke, 
Marcinkonių seniūnija tapo vi-
siškomis dyk vietėmis, ten išny-
ko visi kaimai.

R.JUZIKIS: Girininkai su ne-
rimu stebi šitą procesą, kuris susie-
tas su miškų sistemos valdymo to-
bulinimu. Mes kalbame apie tai, kad 
vizijos, kurios yra numatytos, nėra 
išdiskutuotos, jos nėra ilgalaikės 
strategijos, kaip tobulinti mūsų sis-
temą. Tokiu atveju mes galėtume 
spręsti, kas laukia, jei, sakykime, 
šiandien sujungtume urėdijas, ir kas 
laukia mūsų girininkijų, kaip to pa-
dalinio, kuris tiesiogiai dirba miške.

Manau, diskusijos, ko gero, dar 
laukia ir ateity. Bet tai reikėjo dary-
ti anksčiau, tada galbūt nebūtų rei-
kėję imtis drastiškų veiksmų dabar. 
Mes, girininkai, visada buvome už 
tai, kad miškų sistemoje būtų ūki-
ninkaujama kompleksiškai. Labai 

svarbu visiems suprasti, kad giri-
ninkijoje ar miškų urėdijoje dirban-
tys žmonės užsidirba sau pinigus, 
jie išlaiko miškus, juos prižiūri ir dar 
sugeba valstybei atiduoti tam tikrą 
įnašą, -  tai yra labai svarbu.

Girininkijos dabar yra optima-
liai minimalios. Darbuotojų nėra 
tiek, kad galėtume lengvai atlikti 
visus darbus. Mūsų funkcijos labai 
plačios - reikia ir gamybą plėsti, 
aišku, automatiškai kalbama ir apie 
miškų atkūrimą, priežiūrą. Labai 
svarbu, kad mes galėtume parody-
ti visiems, jog valstybiniai miškai 
tvarkomi tinkamai.

Visada sakiau, kad mes dažnai 
ieškome, kas blogai, bet nesidžiau-
giame, ką darome gerai. Kai prieš 
keletą metų miškai buvo įvertinti 
labai gerai, lyg ir santūriai džiau-
gėmės. Turbūt labiau reikėtų pasi-
džiaugti, kad gerai tvarkomės. Mū-
sų, girininkų, toks požiūris - jei 
dabar veikiančioje sistemoje gali 
būti stambinamos urėdijos, turbūt 
būtų labai keista, jei ateityje nebū-
tų stambinamos girininkijos.

Mes matome tendencijas, tokį 
estišką, latvišką variantą, kai girinin-
kijų yra apie 10 tūkst., o darbuotojų 
dirba po 5-7. Tai visgi kas čia yra 
šeimininkas? Ar Lietuvos miškams 
reikalingas šeimininkas girininkas?

G.JAKAVONIS: Seime disku-
tuojant buvo paminėta, kad lie-
tuviai dirba neefektyviai, o štai 
latviai, estai - daug efektyviau.

A.STRAZDAS: Pirmiausia miš-
kų urėdijos yra valstybinės įmonės, 
tik specifinės. Jos ne tik siekia pelno 

parduodamos nukirstą medieną, bet 
ir ją augina. Sodinimas yra privalo-
mas darbas. Ir jeigu mes jo atsisaky-
tume ir efektyvumą urėdijose skai-
čiuotume pagal tai, kiek nukirto me-
džių, kokia gamybos savikaina, pel-
nas būtų kur kas didesnis nei Latvi-
joje, Estijoje arba Lenkijoje.

Tačiau miškas yra visos Lietu-
vos žmonių turtas ir kad jį išsaugo-
tum, reikia ne vien tik žiūrėti, kaip 
jis auga. Yra ir medelynai, reikia 
užauginti sėklų, sodmenų, reikalin-
ga priešgaisrinė apsauga, meliora-
cija, keliai. Ir tuos darbus urėdijos, 
kaip specifinės įmonės, atlieka.

Jeigu žiūrėtume į pajamas, gau-
namas iš ploto vieneto, vis dėlto 
įžvelgtume tendenciją, kad smul-
kesni padaliniai dirba efektyviau. 
Efektyvumas yra ir priešgaisrinė 
apsauga. Gaisrų plotas Lietuvoje, 
palyginti su kitomis šalimis, yra la-
bai mažas. Mes patys atliekame 
valstybinių miškų priešgaisrinę ap-
saugą, kartu saugome ir privačius 
miškus. Tačiau to kai kas nežino. 
Vykdome bendrą sanitarinę miškų 

apsaugą, o tam irgi naudojamos iš 
valstybinių miškų gautos lėšos.

Bandyta priimti reforma dau-
giausia paliestų tas 42 urėdijas. Jose 
dirbantys darbuotojai nėra biurokra-
tai, tai yra specialistai, atliekantys 
tam tikras jiems skirtas funkcijas. 
Tai - atrinkti specialistai, išaugę iš 
žemesnės grandies - girininkų, ei-
gulių, baigę mokslus, jų funkcijos 
tikrai labai reikalingos miškui. Mes 
imdamiesi šios reformos nepagal-
vojome, kad mažindami žmonių 
skaičių mažiname ir specialistų, ku-
rie prižiūri miškus, skaičių.

Esu buvęs Latvijoje, kurios val-
dymo modelis yra giriamas, tačiau 
aš buvau Latvijoje ir kai susikūrė jų 

valstybiniai miškai, bet nemačiau po 
juos važinėdamas nė vieno rekrea-
cinio objekto, labai mažai mačiau 
plakatų priešgaisrine tematika. Ten 
viskas tiek užspausta, lėšos miškui 
skiriamos minimalios. Ir tomis mi-
nimaliomis lėšomis yra operuojama, 
kad tai efektyvus miškų valdymas.

Efektyvus miškų valdymas 
kaip tik Lietuvoje ir susiformavo 
per ilgą miškininkystės vystymo 
laikotarpį. Lietuva pripažinta pa-
saulyje kaip geriausiai tvarkanti 
miškus.

G.JAKAVONIS: Koks skir-
tumas tarp valstybinio ir priva-
taus miško? Pagal įstatymą jie 
turėtų būti kaip ir lygūs.

E.BARTKEVIČIUS: Miški-
ninkai valstybinius miškus prižiū-
ri labai rūpestingai. Valstybiniai 
miškai sertifikuoti, labai gražiai 
prižiūrėti ir tikrai yra geras paliki-
mas ateinančioms kartoms. Dėl 
valstybinių miškų Lietuvos žmo-
nės gali būti ramūs. Privačiuose 
miškuose taip pat yra gerų pavyz-
džių. Negalima kalti prie sienos 
privačių miškų savininkų. Bet yra 
ir nelabai gerų dalykų. Dabar sa-
vavališkų kirtimų, jeigu jų buvo 
Nepriklausomybės pradžioje, ti-
krai nėra. Visi privačių miškų sa-
vininkai kerta tik gavę mūsų tar-
nybų specialistų leidimus. Tačiau 
problema turbūt yra miško atkūri-
mas. Vienkartinį pelną pasiėmęs 
privataus miško savininkas nebe-
nori investuoti į mišką, nes juo 
pats tikrai nepasinaudos.

G.JAKAVONIS: Ar privati-
ninkui galioja kitokie įstatymai?

E.BARTKEVIČIUS: Yra 
skirtumų. Sakykime, atkūrimo 
nuostatai yra liberalesni priva-
tiems savininkams. Galima palikti 
mišką savaime atželti. Jeigu, saky-
kime, ten auga drebulės, taisyklės 
leidžia palikti atželti savaime. Ži-
noma, tikėtis gero miško sunku.

G.JAKAVONIS: O valstybi-
niuose miškuose?

E.BARTKEVIČIUS: Valsty-
binių miškų atveju griežtai pasa-
kyta, koks miškas turi būti atkur-
tas. Labai griežtai. Kita vertus, 
negalima visų miško savininkų kal-
tinti, nes tos valdos yra labai smul-
kios. Savininkas gyvena toli. Ne-
turi galimybių tvarkingai prižiūrė-
ti miško, nes jis - ne specialistas. 
Nors vyksta savininkų konkursai, 
įvairūs mokymai, tačiau jeigu tavo 
miškas yra už 200 kilometrų, per 
dieną nenuvažiuosi. Ten ir vagys-
čių būna. Žodžiu, dėl privačių miš-
kų problemų yra.

K.GRYBAUSKAS: Man atro-
do, kad su įstatymų baze kaip ir vis-
kas gerai. Miškų įstatymas vienodai 
galioja tiek valstybiniams, tiek pri-
vatiems miškams. Yra šiokių tokių 
nukrypimų poįstatyminiuose ak-
tuose. Aplinkos ministerija galėtų 
truputį griežčiau tą reikalą prižiū-
rėti, nes jau dabar yra numatytos 
tam tikros sankcijos, jeigu miško 
neatkūrei. Tokiais atvejais atkuria 
valstybiniai miškininkai. O už tai 
turi pinigus atiduoti.

Bet takoskyros nėra. Labai 
džiugu, kad valstybiniai miškinin-
kai puikiai bendradarbiauja su pri-
vačių miškų savininkais. Šiokia to-
kia takoskyra atsirado įstatymų 
pagrindu, kai Seimas apsisprendė, 
kad 5 proc. gautų pajamų privačių 
miškų savininkai turėtų sumokėti 

į valstybės biudžetą. Bręsta mintis, 
kad tie pinigai turėtų grįžti atgal į 
privačius miškus. Sakykime, ke-
liams tvarkyti. Jei valstybinės miš-
kų urėdijos galėtų dar praplėsti sa-
vo teises, galėtų kur kas daugiau 
dirbti kartu su privačių miškų sa-
vininkais. Na, bent jau priešgaisri-
nei ir sanitarinei apsaugai skirtus 
kelius prižiūrėtų. Tai labai svarbu 
nacionalinio saugumo klausimu. 
Manau, kad girininkijos neturėtų 
atsisakyti.

Dėl privačių miškų norėčiau pa-
reikšti dar vieną nuomonę. Valsty-
bė per ilgai nesprendžia privatizuo-
tinų miškų likimo klausimų. Tokių 
yra daugiau nei 200 tūkst. hektarų. 
Tada galėtų atiduoti už miestų že-
mę. Dabar, kaip žinome, daugiau 
nei 2 tūkst. pretendentų paprašė 
miško už turėtą miesto žemę. Jei-
gu šitie procesai pagreitėtų ir dar 
dalis būtų parduota aukcionuose, 
atsirastų papildomai apie 10 proc. 
miškų, kurie pakliūtų į apyvartą. Iš 
šito galima tikėtis didesnės naudos 
ir valstybei, ir visiems. Taigi ma-
nyčiau, kad reikėtų įstatymų pa-
grindu paieškoti būdų šiam proce-
sui paspartinti, kad reforma būtų 
baigta ir su žmonėmis sąžiningai 
atsiskaityta, taip pat ir mišku.

Ne visai sutikčiau dėl girinin-
kijų stambinimo. Girininkų taryba 
aiškiai apsisprendė, Miškininkų są-
junga pritarė, kad optimalus dydis 
yra 2,5 tūkst. Tai yra variantas, ku-
ris taikomas kitose šalyse. Nerei-
kėtų girininkijų visai naikinti, gal-
būt reikėtų spręsti dėl girininkų 
darbo stiliaus. Sakykime, kaip gali 
būti girininkija ir Sudervės, ir 
Dūkšto. Gal dvi dienas girininkas 
galėtų dirbti Sudervėje, o dvi die-
nas - Dūkšte. Tada ir žmonėms pri-
einamumas pagerėtų.

Pateiksiu tokį palyginimą, gal 
ir ne visai mums tinkamą: juk pa-
rapijose klebonai irgi ne visur yra, 
bet parapijų nenaikina. Manau, kad 
valstybiniai miškininkai neturi nu-
tolti nuo privačių miškų savininkų. 
Vietos tikrai užteks. Konfrontaci-
jos ir dabar nėra, bet galimybių 
bendradarbiauti tikrai dar yra.

G.JAKAVONIS: Kas yra Ru-
sijos nelaimė? Tai, kad ji laiko-
si ne iš gamybos, o iš savo naf-
tos produktų, dujų eksporto. Ir 
mes, lietuviai, kopijuojame 
juos. Nieko negaminame, miš-
kus užauginome, supjovėme ir 
išvežėme. Tie, kurie save vadi-
na medienos perdirbėjais, ma-
no įsitikinimu, tiesiog yra dide-
lės lentpjūvės. Nesugebame 
nieko gaminti patys. Kaip jums 
atrodo tie perdirbėjai? Jie šian-
dien diktuoja, kad urėdijos ne-
reikalingos, panaikinsime, bus 
mažesnė miško medienos kai-
na. Su viena urėdija visada len-
gviau susitarti nei su 42.

R.JUZIKIS: Tikrai yra daug 
tiesos, kad su viena dviem susi-
tarti lengviau nei su 42 urėdijo-
mis. Problema yra ir ta, kad vi-
suomenė, kuri, aš taip tikiuosi, 
palaiko miškininkus, ir ypač ti-
kiuosi, kad palaiko girininkus, 

dažnai kalba tą, ką mato. O mato-
me ką? Dažniausiai vežamą me-
dieną. Tad reikia kiekvieną kartą 
aiškinti visuomenei, kur ta me-
diena vežama, kad ji nėra „parce-
liuojama“, kaip liaudiškai kalba-
ma. Ir kad girininkų bei miškinin-
kų pagrindinė priedermė yra at-
sodinti mišką, jį puoselėti ir pa-
ruošti. Vis dėlto tai yra produktas. 
Ir mes, valstybė, nesame tokie 
turtingi, kad mišką paleistume 
vėjais, yra taisyklės, kad jis turi 
būti paruoštas ir parduotas.

Mūsų sistema kaip ir prekybos 
modelis, - kas  rinkoje pasiūlo di-
džiausią kainą, tas ir laimi.

G.JAKAVONIS: Suomijos 
Konstitucijoje yra įrašas, kiek 
procentų turi sudaryti miškų 
plotas. Ne šiaip kokiame įsta-
tyme, o Konstitucijoje!

A.STRAZDAS: Lietuvos miš-
kingumas vis didėja. Šiuo metu jis 
yra 33 proc. Prisimenu, kai įstojau į 
Žemės ūkio akademiją 1975-aisiais, 
dekanas uždavė klausimą, koks yra 
Lietuvos miškingumas. Tuo metu 
miškingumas buvo 27,2 proc. Ka-
dangi mano tėtis miškininkas, aš į 
šitą klausimą atsakiau. Kaip matote, 
miškingumas padidėjo 6 proc.

Lietuvos teritorija yra 64 tūkst. 
hektarų, taigi suskaičiuokime, kiek jos 
sudaro miškai. Tai pirmas atsakymas, 
kodėl mūsų Konstitucijoje nėra nuro-
dyta, kiek turėtų būti miškų. Tačiau 
yra ilgalaikės miškų programos, kurio-
se numatyta, kad miškingumą reikia 
padidinti iki kokių 35 proc. To siekiama 
kiekvienais metais. Juk yra daug ne-
derlingų dirvonuojančių žemių.

Varėnos rajonas yra specifinis, 
čia miškingumas yra didesnis nei 
60,62 proc. Teko susitikti su buvusiu 
rajono meru, jis kalbėjo, kad Varė-
nos rajonui Miškų įstatymas yra tam 
tikras stabdis, negali plėtotis gyve-
namųjų namų statyba. Yra tam tikrų 
problemų, kurias reikia išspręsti. 
Tačiau galima tai padaryti nepažei-
džiant tam tikrų pusių interesų.

G.JAKAVONIS: Kaimas vi-
sada buvo Lietuvos šaknys, kur 
išsilaikydavo mūsų kalba ir tau-
tosaka. Visada lietuvių Tauta 
atsigaudavo nuo žemės. Mūsų 
kaimas nyksta, ką daryti, kad 
neišnyktų ir miškai?

E.BARTKEVIČIUS: Ką da-
ryti? Gal negražu taip pasakyti, bet 
nereikia tokių drastiškų reformų, 
tada tikrai mūsų miškai gražiai ža-
liuos.

Yra, sakykime, kokių nors 
smulkmenėlių, kurias įvardijo ge-
neralinis urėdas, bet jas visas gali-
ma išspręsti urėdijos viduje.

Dabar man atėjo mintis, kad nu-
kentėtų ne tik miškininkai, nukentėtų 
ir daug kaimo žmonių, kurie šalia to 
miško yra. Nes jeigu būtų stambios 
urėdijos, iš karto prasidėtų ir stambūs 
viešieji pirkimai. Kaimo žmonės ne-
sugebėtų dalyvauti tuose pirkimuose. 
Ateitų stambūs užsakovai. Kaimo 
žmonės nebegautų darbų mišką sodi-
nant, mišką kertant ar panašiai. O jei-
gu tas stambus viešojo pirkimo daly-
vis ir pasisamdytų kaimietį, jis dirbtų 
vergo sąlygomis. Taigi manau, kad 
miškininkai pasiruošę ir toliau gerai 
dirbti. Jie neužsispyrę, pasiruošę re-
formuotis. Tai vyksta nuolat, nenu-
trūkstant. Manau, mes tai išlaikysime.

G.JAKAVONIS: Kiti metai 
paskelbti Piliakalnių metais. 
Piliakalnių yra ir urėdijų teri-
torijose. Kas jiems nutiktų?

K.GRYBAUSKAS: Kernavėje 
yra ne vienas piliakalnis, bet, kad 
ir kaip keista, Ukmergės miškų 
urėdija nutarė Kernavės girininkiją 
panaikinti. Tikrai nesuprantama. 
Ten labai gražus pažintinis takas. 
Žmonės, kurie atvažiuoja, jei nega-
li su ekskursija pereiti per Kerna-
vės piliakalnius, tą laiką praleidžia 
miške. Vienas iš bendruomenės na-
rių kiekvienais metais organizuoja 
miško dienas, yra ir kitokių rengi-
nių. Taigi beveik visi apylinkių gy-
ventojai nepritarė šiam svarstymui.

Kitas pavyzdys - Ukmergėje 
esanti Želvos girininkija. Želvos gi-
rininkas daug dirba su bendruome-
ne ir yra viso Ukmergės rajono 
bendruomenių pirmininkas. Tai 
reiškia, kad girininkai užėmę tvir-
tą vietą visuomenėje, žmonės pas 
juos gali ateiti ne tik dėl miškų, bet 
ir bet kuriuo kitu klausimu.

Kaip vienas iš reformos varian-
tų -  sugrįžti prie senųjų tradicijų 
ir jas puoselėti. Valstybiniai miški-
ninkai, eiguliai ir girininkai spręs-
davo visus klausimus, kurie iškil-
davo privačių miškų savininkams. 
Kontroliuoti yra kitos struktūros, 
yra valstybinių miškų tarnyba, ku-
ri gali atvažiavusi patikrinti. Tai dar 
labiau priartintų mūsų žmones, vi-
si žinotų, kad reikia atvažiuoti į gi-
rininkiją, girininką rastų bet kuriuo 
paros metu. Anksčiau, aišku, taip 
buvo, bet kažkuriuo laiku viską 
centralizavo, o pasekmės yra blo-
gos, nes Ukmergėje, pavyzdžiui, 
privačių miškų savininkais, kurių 
yra 9000, rūpinasi vos du žmonės 
ir jie, aišku, niekur nespėja. Išeina 
tokia paviršinė pagalba ir žmonės 
vienas kito pradeda nebesuprasti.

G.JAKAVONIS: Atsimenu 
tokią diskusiją pasišaipant. Sa-
ko: gerai tau būti girininku, ta-
vęs darbe niekada nėra, pa-
klausi kur - miške... Apsiginti, 
kad laiku neateini darban, pa-
siteisinimą visada turi.

R.JUZIKIS: Šiandien girininkas 
pasiekiamas beveik 24 valandas per 
parą, jeigu ne mobiliuoju, tai vietiniu, 
ačiū Dievui, juos dar vis palieka.

Parengė Jovita MILAŠIENĖ

Miškininkų bendruomenė su nerimu laukė, kuo baigsis Seimo ir 
prezidentės galynėjimasis: šalies vadovė vetavo Parlamento priimtas 
Miškų įstatymo pataisas, mat jai atrodo, kad reikia stambinti urėdijas. 
Vis dėlto Seimas įveikė prezidentę, atmetė jos veto, ir reformų 
miškininkystėje nebus. Reikia ar nereikia esminių pertvarkų?
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Taip prieškario Lietuvoje buvo 
tituluojamas Aleksandras 
Dambrauskas-Adomas Jakštas, 
gimęs prieš 145 metus, 1860 m. 
rugsėjo 8 d., Ukmergės aps. 
Pagirių vls. Kuronių k. Tėvai 
karališkieji ūkininkai Andriejus 
Dambrauskas ir Kotryna 
Vaičiūnaitė turėjo 20 ha žemės. 
Kaimynai tėvus vadino ne 
Dambrauskais, o Jakštais, 
mat tėvo gimtoji sodyba 
buvusi prie Jakštupio upelio. 
Vėliau sūnus tėvo pravardę 
pasirinko savo pseudonimu.

Mamos Aleksandras neteko ei-
damas dešimtuosius metus. Žiemas 
praleisdavo pas senelę ir tetą iš mo-
tinos pusės netoliese esančiame 
Maišymų kaime. Dėdė advokatas 
Vaičiūnas mokė jį rusiškai ir lenkiš-
kai. Vėliau globojo tėvo brolis Šiau-
lių apskrities Kriukų parapijos kle-
bonas Stasys Dambrauskas. Pusę 
metų mokėsi liaudies mokykloje, 
geriau pramoko rusų kalbos ir arit-
metikos. Dar du mėnesius buvo 
rengiamas repetitoriaus ir įstojo į 
Šiaulių gimnazijos I klasę. Čia daug 
padėjo dėdė, nes į Šiaulių gimnaziją 
valstiečių vaikai nebuvo priimami. 
Gimnazijoje Aleksandras - vienas 
gabiausių ir drausmingiausių moki-
nių. Buvo vienuoliško būdo, netu-
rėjo ir neieškojo draugų, daug skai-
tė. Labiausiai mėgo poeziją, filoso-
fiją, matematiką, graikų ir prancūzų 
kalbas bei istoriją. Mėgino eiliuoti, 
jau IV klasėje parašė sveikinimo ei-
lėraštį dėdei. Matematika dar dau-
giau susidomėti privertė ir gyveni-
mas. Gimnazijoje 1860-1880 m. dir-
bo matematikos mokytojas K.Hor-
bacevičius, kuris buvo labai reiklus. 
A.Dambrauskas tiek išpruso, kad 
jau IV klasėje savarankiškai tyrinė-
jo kai kurias matematikos tiesas.

Baigiamuosius gimnazijos eg-
zaminus išlaikė gerais pažymiais. 
Tuo metu jam buvo jau beveik 20 
metų. Reikėjo rinktis gyvenimo 
kelią. Aleksandras atvyko į Peter-
burgo universitetą. „Aš pasirinkau 
fizikos-matematikos skyrių, - rašė 
jis apie save. - Mat dėstomi ten 
mokslai man atrodė tobuliausi. 
Ypač žavėjo mane matematiškos 
tiesos. Jos man atrodė absoliutinės, 
turinčios dvi dieviškas savybes:  
visuresamybę ir nekintamumą 
<...>. Kas tiesa Peterburge, tiesa 
ir Paryžiuj, ir Londone, ir Mėnuly, 
ir Marse. Panašiai jos yra amžinos 
ir nekintamos: kokios jos buvo pra-
džioje, tokios bus ir visados, ir per 
amžius.“

Peterburgo universitete Alek-
sandras klausėsi garsiojo chemiko 
D.Mendelejevo (1834-1907), filo-
sofo V.Solovjovo (1853-1900) ir ki-
tų dėstytojų paskaitų. Universitete 
priklausė lietuvių būreliui, tačiau 
šis buvo neveiklus, o būrelio nariai 
dar ėmė įžeidinėti Aleksandro re-
liginius įsitikinimus, todėl jis nuo 
būrelio nutolo. Jo religiniams įsiti-
kinimams, kaip paaiškėjo disputuo-
se su draugais, reikėjo gilesnio te-
ologinio pagrindo. Ėmė dar labiau 

domėtis ir šia sritimi. O universi-
tete - studentų neramumai, bruz-
dėjimai, riaušės. Nužudomas caras 
Aleksandras II (1818-1881). Uni-
versitetas kuriam laikui uždaro-
mas. O dar ir lėšų stoka. Visa tai 
tiesos ieškantį studentą privertė 
abejoti, ar tinkamą gyvenimo kelią 
pasirinko. Nepatenkino jo smal-
saus proto ir kai kurie matematikos 
dėstytojai. Savarankiškos teologi-
jos studijos paskatino pasirinkti 
kunigų luomą. Nelaukdamas nė 
metų pabaigos, atsiėmė dokumen-
tus iš universiteto, grįžo į Lietuvą 
ir įstojo į kunigų seminariją Kaune.

Bandė religijos tiesas įrodyti 
matematiškai. Kai tai nepavyko, nu-
sivylė, net norėjo išstoti iš semina-
rijos. Tačiau, patartas seminarijos 
inspektoriaus poeto Antano Bara-
nausko (1835-1902), padarė išvadą, 
kad tarp religijos ir matematikos yra 
analogija: jų tiesos amžinos, tik ma-
tematikos tiesos racionaliai įrodo-
mos, o religijos tiesomis tenka ti-
kėti. Ši išvada padėjo pasilikti semi-
narijoje. Mokėsi puikiai. 1884 m., 
pamačius jo neeilinius gabumus, iš-
siunčiamas į Peterburgo dvasinę 
akademiją. Čia konfliktavo su pro-
lenkiška akademijos vadovybe.

Baigęs III akademijos kursą įsi-
šventė kunigu, o IV kurso gale, ga-
vęs teologijos magistro laipsnį, bu-
vo paskirtas Panevėžio realinės 
mokyklos kapelionu. Skatinamas 
savo patriotinių įsitikinimų, jauna-
sis kapelionas A.Dambrauskas iš-
drįso organizuoti Panevėžyje gim-
nazistų katalikų protestą. Per caro 
šeimos šventes visi mokiniai tuo-
met turėdavo dalyvauti iškilmingo-
se pamaldose stačiatikių cerkvėje. 
Jaunasis kapelionas nuvedė gimna-
zistus katalikus į bažnyčią. Už tai 
buvo pašalintas iš pareigų ir pusei 
metų uždarytas į Kretingos vie-
nuolyną, po to 5 metams ištremtas 
į Ustiužną Novgorodo gubernijoje.

Susipažino su ten dirbusiu gy-
dytoju Vincu Pietariu (1850-1902), 
skatino jį literatūrinei kūrybai. Ra-
šė ir pats, jau turėjo sukaupęs ir 
bendradarbiavimo slaptoje spaudo-
je patirties: pirmasis jo spausdintas 
darbas - Vladislavo Sirokomlės 
(Syrokomla, tikr. Liudvikas Kon-
dratovičius, 1823-1862) eilėraščio 
„Apie kaimietį, nemokantį rašyti“ 
vertimas - pasirodė „Aušroje“ dar 
1884 m. Literatūriniai bandymai 
vėliau subrandino poezijos rinki-
nius „Dainų skrynelė“ (1894), 
„Nakties mąstymai“ (1906) ir „Ru-
dens aidai“ (1911).

Tremtyje gilinosi ir į kitas moks-
lo sritis. Matematinių knygų gaudavo 
iš V.Pietario. Grįžęs iš tremties, jau-

nasis kunigas trejus metus nuolati-
nės vietos negavo. 1898 m. tapo Kau-
no kunigų seminarijos profesoriumi, 
kiek vėliau - ir Žemaičių vyskupo 
Mečislovo Paliulionio (1834-1908) 
sekretoriumi. Čia dirbdamas nemaža 
nuveikė gindamas kun. Juozą Tumą-
Vaižgantą (1869-1933) nuo kunigų 
lenkomanų.

Čia 1906 m. įsteigė Šv.Kazimie-
ro draugiją, kuri leido lietuviškas 
knygas. Iki 1931 m. ši draugija iš-
leido 2 994 000 egz. knygų, taigi 
beveik kiekvienam lietuviui po 
knygą.

1907 m. ėmė leisti mėnesinį li-
teratūros, mokslo ir politikos žur-
nalą „Draugija“, kuriame buvo ne-
maža rašoma ir apie pedagogiką, 
redagavo „Nedėldienio skaity-
mus“, „Garnį“, „Ateitį“ bei jos 
priedą „Mokytoją“. Per 8 metus iš 
viso 667 000 egz. tų leidinių pasie-
kė skaitytojus. 1911 m. A.Damb-
rauskas - vienas iš ateitininkų or-
ganizacijos kūrėjų, parengė ateiti-
ninkams idėjinę - kultūrinę progra-
mą, išugdė du žymiuosius ateiti-
ninkų sąjūdžio vadus - Praną Do-
vydaitį (1886-1942) ir Stasį Šal-
kauskį (1886-1941), vėliau tapu-
sius žymiais Lietuvos (Vytauto 
Didžiojo) universiteto profesoriais.

1914 m. už didelius nuopelnus 

Bažnyčiai vyskupas Pranciškus Ka-
revičius (1861-1945) pakėlė A.Dam-
brauską iš karto į prelatus. Pirmasis 
pasaulinis karas nutraukė nemaža 
gražiai pradėtų darbų. Tačiau ir šiuo 
rūsčiu laikotarpiu A.Dambrauskas 
rašė grožinius kūrinius, rengė logi-
kos ir trigonometrijos vadovėlius, 
išvertė bei išleido P.Mironovo „Ge-
ometrijos vadovėlį“ (1915) progim-
nazijoms su savo sukurtų lietuviškų 
geometrijos terminų sąrašu.

A.Dambrauskas visą gyvenimą 
domėjosi esperanto kalbos proble-
momis, aktyviai ją propagavo, dar 
1890 m. parengė pirmąjį lietuvišką 
šios kalbos vadovėlį. 1919 m. buvo 
vienas iš Lietuvos esperantininkų 
sąjungos kūrėjų, įsteigė ir redaga-
vo esperantininkų laikraštį „Litova 
stelo“ („Lietuvos žvaigždė“). Ne-
priklausomybės metais parašė 
daug straipsnių ir studijų literatū-
ros ir meno, kalbotyros, politikos, 
filosofijos temomis. Straipsnius 
daugiausia spausdino „Vienybėje“ 
ir „Ryte“. Didžiausios studijos: 
„Meno kūrybos problemos“, „Pik-
to problema“, „Mūsų naujoji lite-
ratūra“, „Ekspresionizmas dailėje 
ir poezijoje“. 1930 m. išėjo jo „Ly-
rika“, 1931 m. - feljetonų rinkinys. 
Feljetonus dažniausiai pasirašinė-
davo Druskiaus slapyvardžiu. Rašė 
taip pat apie istoriją, ekonomiką, 
teisę, moralę, etiką. Parašė ir ne-
maža teologijos bei liturgijos dar-
bų. 1922 m. A.Dambrauskas išren-
kamas Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (toliau - LKMA) pirmi-
ninku. Tais pat metais Lietuvos 
universitetas suteikė jam garbės 
profesoriaus titulą (1922 10 16). 
1928 m. gruodžio 14 d. universite-
to Matematikos-gamtos fakultetas 

išrinko A.Dambrauską garbės dak-
taru. 1932 m. filosofijos garbės 
daktaru jį išrinko ir Humanitarinių 
mokslų fakultetas. 1933 m. LKMA 
išrinko A.Dambrauską pirmuoju 
šios akademijos akademiku.

Pamažu jis tapo pripažintas ti-
kinčiosios visuomenės vadas, nie-
kas nepradėdavo rimtesnio darbo, 
nepasitaręs su juo. Tai liudija ir ne-
paprastai gausi jo korespondencija. 
Nors A.Dambrauskas neįgijo mate-
matinio išsilavinimo, matematikai 
liko ištikimas visą gyvenimą. Dau-
gelį savo šios srities darbų pasirašė 
Adomo Jakšto vardu. Taip jį toliau ir 
vadinsime. Svarbiausias A.Jakšto 
matematinis darbas - „Naujos trigo-
nometriškos sistemos“. Šį veikalą 
jis išleido esperanto kalba 1906 m. 
Berlyne. 1908 m. darbas prancūzų 
kalba išėjo Belgijoje, o 1922 m. lie-
tuviškai - Kaune. Šiame darbe 
A.Jakštas šalia 6 įprastinių trigono-
metrinių funkcijų vartoja daug nau-
jų, taip gauna naujas trigonometri-
nes formules. Vėliau pamatė, kad jo 
idėjos nėra naujos, buvo žinomos jau 
XIX a. viduryje. Taigi nors A.Jakštas 
ir „išrado dviratį“, bet apskritai bu-
vo gerai matematiškai pasirengęs, 
mokėjo originaliai mąstyti. Geriau 
A.Jakštui sekėsi taikomoji matema-
tika ir mokslo populiarinimo darbai. 

Nemaža A.Jakšto darbų skirta 
matematikos mokymui atkurtos 
Nepriklausomos Lietuvos mokyk-
loje. 1919 m. A.Jakštas išleido tri-
gonometrijos vadovėlį Lietuvos 
mokykloms. 

A.Jakšto darbai neturėjo dides-
nės įtakos kuriai nors matematikos 
šakai ar problemai. Jis - matemati-
kas mėgėjas. Įstojęs į Lietuvos 
gamtininkų draugiją nuo pat jos įsi-
kūrimo pradžios, A.Jakštas iki mir-
ties buvo aktyvus matematikos 
sekcijos, vėliau virtusios Matema-
tikos ir fizikos mokytojų draugija, 
narys. Jam pirmajam teko sukurti 
ir daug naujų matematikos termi-
nų, kurių nemaža prigijo. O nepri-
gijusius atkakliai vartojo pats. Ne 
visai pritapo ir prie „jablonskinės“ 
rašybos. Savo nuomonę A.Jakštas 
kiekvieną sykį tvirtai apgindavo, jo 
sukurtos teorijos būdavo preciziš-
kos, matematiškai tikslios. Jis 
vengdavo viešų žodinių ginčų - bu-
vo ir neiškalbus, ir nedrąsus. Kas 
kita ginčai spaudoje - čia jis lengvai 
niekam nepasiduodavo.

A.Jakšto plunksnai priklauso 
apie 50 knygų ir brošiūrų, keli šim-
tai straipsnių. Pagal darbų ir asme-
nybės reikšmę Lietuvai A.Dam-
brauskas-Jakštas prieš karą buvo 
laikomas trečiuoju asmeniu po Jono 
Basanavičiaus (1851-1927) ir Vinco 
Kudirkos (1858-1898). Mirė A.Dam-
brauskas-Jakštas 1938 m. vasario 
19 d. Kaune. Palaidotas prie Kauno 
arkikatedros bazilikos, o antkapyje 
įrašyti jo paties pasirinkti žodžiai: 
„Mes ne savo ugnimi žėruojam ir 
ne sau aplinkui šviesą liejam“.

Prof. habil. dr.Algirdas AŽUBALIS  
Generolo J.Žemaičio Lietuvos karo 

akademija 
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 �Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas (1860-1938 m.)
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