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Kokios trapios yra mažų valstybių 
ribos, kokia pažeidžiama jų istorija 
atskleidžia Mažosios Lietuvos 
likimas. Jeigu ne jos literatūros 
milžinai - Kristijonas Donelaitis, 
Martynas Mažvydas, daugybė 
kitų šio krašto kūrėjų ir švietėjų, 
be didesnių pastangų būtų sunku 
įrodinėti, kad tas kraštas buvo 
Lietuva, pati tikriausia Lietuva, 
įvairiais laikotarpiais grobstyta ir 
dalinta. Po Antrojo pasaulinio karo 
Donelaičio žemė buvo padovanota 
Rusijai. Ši ištrynė lietuviškus 
pavadinimus. Ir jei ne patriotiškų 
žmonių abipus sienos pastangos, 
vargiai kas juos prisimintų. Kaip 
sako Kristijono Donelaičio draugijos 
vadovas, narys nuo pat draugijos 
atkūrimo 1992 metais, Gintaras 
Skamaročius, nereikia daug 
laiko, kad istorija būtų užnešta 
dulkėmis. Nereikia ginklų, pakanka 
profesionalios propagandos bei 
sotesnio gyvenimo vizijos ir žmonės 
praras gebėjimą kritiškai mąstyti.

Dalia BYČIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

305-ieji metai eina nuo Mažosios 
Lietuvos lietuvių grožinės literatū-
ros pradininko Kristijono Donelaičio 
gimimo. Nėra jėgos, kuri sugebėtų 
nusavinti mūsų Tautos genijų, bet 
pasiekti vietas, kur jis gyveno, kur 
palaidotas, vis kebliau dėl įvairių 
kliuvinių. Vienas iš tiltų, jungiančių 
Donelaičio žemę su Lietuva, yra 
Kristijono Donelaičio draugija.

- Priminkite, kokie yra drau-
gijos tikslai, - paprašėme jos vadovo 
Gintaro SKAMAROČIAUS.

- Supažindinti visuomenę su 
Donelaičiu ir jo amžininkais, to 
krašto istorinėmis vietomis, rūpin-
tis, saugoti išlikusį palikimą, tvar-
kyti aplinką, skleisti žinią apie tai, 
kas atlikta, tartis, jungtis su pana-
šios veiklos draugijomis, organiza-
cijomis, pavieniais asmenimis, pa-
laikyti ryšius su abiejų valstybių 
pažangiomis organizacijomis. Arti-
miausi mūsų bendraminčiai yra Vy-
dūno draugija, Mažosios Lietuvos 
reikalų taryba, Mažosios Lietuvos 
rėmimo fondas, Amerikoje, Kana-
doje gyvenančių išeivių iš to krašto 
draugijos. Yra daug pavienių žmo-
nių, kurie tuo domisi ir labai džiau-
giuosi, kad mes nemonopolizuoja-
me tos veiklos. Būtų nusikaltimas 
sakyti, kad tuo išskirtinai rūpinasi 
tik draugija. Draugija leidžia savo 
leidinį „Donelaičio žemė“, kurio lei-
dyba daugiausiai rūpi pačiai draugi-
jai ir jai prijaučiantiems. Pastaruo-
sius trejus metus šiek tiek priside-
da Spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondas. Kitos lėšos - iš kele-
to rėmėjų ir mano šeimos biudžeto.

- Vadovavimas draugijai yra 
visuomeninė veikla, o pagrindi-
nės jūsų pareigos - viešosios įs-
taigos „Nemuno euroregionas“ 
Marijampolės biuro vadovas. Ar 
siejasi šios dvi veiklos?

- „Nemuno euroregiono“ Mari-
jampolės biuro užduotis - skatinti 

kaimyninių valstybių (Lietuvos, 
Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos Fe-
deracijos) pasienio regionų bendra-
darbiavimą įvairiose srityse, o Kris-
tijono Donelaičio draugijos veikla 
daugiau aprėpia kultūrinį, istorinį, 
švietėjišką Rusijos Federacijos ir 
Lietuvos nevyriausybinių organiza-
cijų bendradarbiavimą. Taip, tų pa-
čių tikslų vedini - viena ir kita da-
rome. Vienas pastarųjų metų vieno 
milijono eurų vertės projektų yra 
Tolminkiemio bažnyčios geotermi-
nio šildymo įrengimas, klebonijos, 
kuriame įkurtas K.Donelaičio mu-
ziejus, kapitalinis remontas bei Ša-
kių rajono Kidulių dvaro svirno pri-
taikymas turizmo poreikiams, abie-
jų šalių pasienio regionų kultūri-
niam bendradarbiavimui.

- Kaip Rusijos Federacijos 
valdžia vertina tokius bendrus 
projektus, kultūrinį bendradar-
biavimą?

- Kaip pasakė vienas Rusijos Fe-
deracijos užsienio reikalų ministe-
rijos atstovas, literatūrinis bendra-
darbiavimas tarp abiejų šalių - vie-
nintelė nenutrūkusi ir nesustabdyta 
grandis. Grandis, jungianti abiejų ša-
lių pažangų pasaulį. Prieš Kristijoną 
Donelaitį dar niekas nedrįsta kelti 
rankos. Trukdžių būna. Važinėjantys 
benzino, cigarečių, alkoholio nepa-
tiria didesnių problemų, o štai kul-
tūrinių mainų grupėms dažnai daro-
mi papildomi patikrinimai.

- O tarp tų, kurie užsitraukė 
Rusijos Federacijos nemalonę, 
esate ir jūs?..

- Taip, iki 2023 metų man už-
drausta įvažiuoti į Kaliningrado sri-
tį. Pranešime, kurį gavau praėjusių 
metų rudenį pasienio kontrolės 
poste, rašoma, kad sprendimą pri-
ėmė Federalinė saugumo tarnyba. 
Kuo esu pavojingas, niekas nepa-
aiškino.

- Kas yra Donelaitis mums, 
žinome ir vertiname. O kas yra 
Donelaitis Kaliningrado sričiai?

- Donelaitis tenykščiams gyven-
tojams padeda geriau suprasti, kas 
yra šis kraštas. IDaug kam akys pra-
šviesėja ir nebesako, kaip sakydavo 
pirmaisiais pokario metais, kad tai 
yra vokiečių fašistų žemė. Kuo to-
liau, tuo žmonės pradeda suprasti, 
kad čia gyveno ne tik vokiečiai, o ir 
daug lietuvių kilmės gyventojų. 

Žmonės, kurie nori save praturtinti, 
stengiasi pažinti Donelaitį. Jų vaikai 
lankosi Tolminkiemio muziejuje, da-
lyvauja renginiuose. Jie yra geriausi 
mūsų bendraminčiai, bendražygiai. 
Lietuvai Donelaitis yra tas vedlys, 
kuris tais laikais sugebėjo kovoti 
prieš germanizaciją, pirmąją pasau-
lio globalizaciją. Jo pavyzdyje galime 
rasti atsakymus, ką daryti ieškant 
Tėviškės geresnio supratimo, atsi-
sakyti pasaulio gundymų daryti me-
namas karjeras ir dirbti savo kraštui.

- Mažoji Lietuva mums davė 
ne tik Donelaitį...

- Mažoji Lietuva mums davė di-
delį būrį mūsų Tautos žiedo, kuris 
kūrė ten dėl vienintelės priežas-
ties - tam tikrų religinių skirtumų 
ir terpių. Evangelikų liuteronų Mar-
tyno Liuterio ir Stanislovo Rapolio-
nio kuriamas tikėjimas turėjo dar 
neišblėsusių pagoniškų bruožų, nes 
vis dar kvietė Dievą matyti „ne per 
blizgesį, o per arčiau žmogaus esan-
čią aplinką“. Žmonės, kurie kalbėjo 
apie didesnę meilę savo Tėvynei ir 
sukūrė tikėjimą, kuris kvietė dar la-

biau mylėti savo Tautą bei Dievą, 
kalbėti savo kalba. Tai skatino kur-
ti lietuviškas mokyklas, leisti kny-
gas. Ne Martyno Mažvydo „Kate-
kizmas“ buvo pirmoji lietuviška 
knyga, tik ji vienintelė išlikusi. Kaip 
yra pasakęs profesorius Zigmas Zin-
kevičius, Mažvydo „Katekizme“ 
yra eilučių, kurios buvo naudotos 
ankstesniuose kūriniuose. Tie kiti 
neišliko arba buvo ištrinti iš atmin-
ties tautų konkurenciniame katile

- Kuo mums dar svarbi Ma-
žoji Lietuva?

- Tai buvo ta pati lietuviška Lie-
tuva, tik kito tikėjimo. Tas tikėjimas 
leido būti lietuviu, kol neprasidėjo 
germanizavimas. Didžioji Lietuva 
buvo katalikiška Lietuva, kur jau 
buvo įsibėgėjęs kolonizavimas, vė-
liau rusifikavimas. Kur daugiau bu-
vo lietuviškos dvasios, nedrįsčiau 
sakyti - ir vieni ir kiti kariavo su 
savo okupantais. Mažoji Lietuva 
mums padėjo išsaugoti lietuvišką 
kalbą, daug lietuviškų papročių, ku-
rie, atsiradus galimybei, buvo per-
metami į Didžiąją Lietuvą.

Dabar dalis Mažosios Lietuvos 
istorijos yra pavogta, siekiant ten 
gyvenantiems parodyti jų teises į tą 
kraštą. Jie iš mūsų vagia istoriją, 
kad mes nepažintume savo lietuviš-
kos praeities. Kai Prūsijos valstybė 
atsikratė Kryžiuočių ordino paliki-
mo ir pasuko į evangelišką pasau-
lietišką valstybę, rytinė ir šiaurinė 
dalis, atitinkanti maždaug dabartinį 
Karaliaučiaus kraštą, liko valdoma 
lietuviškų valsčių rūmų. Jei ta lie-
tuviška dalis buvo valdoma lietuviš-
kų valsčių rūmų, norėčiau, kad nau-
jieji mūsų istorikai pasišvęstų tą 
tiesą sugrąžinti.

Ta istorija dabar yra enciklope-
dininkų galvose, rankraščiuose, iš 
Vokietijos archyvų pakliūvančiuose 
dokumentuose, bet ne oficialioje is-

torijoje, pasaulėžiūroje. Jos atsiradi-
mas duotų išsamesnį žinojimą pa-
tiems apie save, supratimą, kokius 
mes turime kaimynus ir kokie jų sie-
kiai ne tik Karaliaučiaus krašte, bet 
ir Klaipėdoje. Tiek vokiečiai, tiek ru-
sakalbiai Klaipėdos gyventojai turi 
labai keistų ambicijų. Tas kraštas va-
dinamas vokiškais vardais ir mums 
dirbtinai pabrėžiama, kad jūs, lietu-
viai, nesate čia šeimininkai, čia tarsi 
niekieno žemė. Kodėl Klaipėdos 
kraštas taip traukia vokiečius? Jie 
atvažiuoja į savo senelių ir protėvių 
žemę, o jų pavardėse dar galima at-
sekti lietuviškų pavardžių priesagų - 
„vilkutait“, „tėvelait“, “vanagait“, 
„voverait“. Kai jie buvo ištremti ar 
išvaryti, didelė jų dalis liko Vokieti-
joje. Liko tie, kurie sutiko būti vo-
kiečiais dėl sotesnio gyvenimo. Kam 
tėvai nepasakė, kas iš tiesų jie yra, 
tą turime jiems pasakyti mes.

- Ir kaip tai padaryti?
- Pasakyti, kad jie buvo apgauti, 

kad istorija yra vagiama, perkama. 
Juk kalama, kol patiki. Nereikia to-
li pavyzdžių ieškoti. Turime Krymą, 
Pietų Osetiją. Panašūs dalykai vyks-
ta Klaipėdoje nuolat kalant, kad tas 
kraštas buvo ne lietuvių, o vokiečių. 
Turėjome didžiulę problemą staty-
dami Vydūno paminklą Klaipėdoje. 
Daugiau kaip trejus metus vis rei-
kėjo įrodinėti, ką lietuviai turi ben-
dra su Klaipėda, kaip Klaipėdoje 
buvo kuriamos lietuviškos gimna-
zijos, kad prieš 100 metų buvo pri-
imtas Mažosios Lietuvos (Tilžės) 
aktas, kuriame žmonės pasakė, kad 
lietuvių yra dauguma? Kad Šilutės 
apylinkės - lietuviškiausi valsčiai. 
Jeigu taip ir toliau bus plaunamos 
smegenys, neteksime Klaipėdos. 
Kuriamos sąlygos, kad tą kraštą ga-
lėtų prisijungti bet kas. Didžiausią 
įdirbį daro Rusija ir Vokietija.

- Pietinėje Lietuvoje tą patį 
daro Baltarusija...

- Taip, lygiai taip pat galime pra-
rasti Vilnių, jeigu mūsų valstybė 
nesuvoks, kur tokie žaidimai gali 
nuvesti. Kaip suprasti, kai kaimy-
ninės šalies vadovas viešai pasako, 
kad lietuvių Vilniuje yra per daug? 
Negalima leisti žaisti su savo praei-
timi ir istorija.

- Kas ir kaip tuos žaidimus 
gali sustabdyti?

- Pirmiausia, reikia viešinti tikrą 
informaciją. Galima iš tūkstančio 
surasti vieną parsidavėlį, kuris pa-
sakys, kad viskas yra gerai. O kaip 
sovietiniais metais mūsų istorija bu-
vo pakeista? Priklijuoji etiketę, 
tūkstantį kartų pakartoji... Mes tu-
rime beprotiškai daug propagandos 
apie Baltarusijos Vilnių. O prieš-
nuodis tam - tikrosios tiesos sklei-
dimas. Juk Stanislovas Rapolionis, 
gimęs Vilniaus apylinkėse, kūrė lie-
tuvišką mokyklą. Kam būtų reikėję 
mokyklos, jei ten nebūtų buvę lie-
tuvių. Įkūrė universitetą. Kalbėki-
me, kiek žmonės davė valstybei, 
kaip mus nutautino. Dėkime tai į 
vadovėlius ir mokykime vaikus pa-
žinti tikrąją istoriją.

Kalbėkime tiesą, kaip mokė Kristijonas Donelaitis

 � Donelaitis tenykščiams 
gyventojams padeda geriau 
suprasti, kas yra šis kraštas
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 � Mažoji Lietuva mums padėjo išsaugoti 
lietuvišką kalbą, daug lietuviškų 
papročių, kurie, atsiradus galimybei, 
buvo permetami į Didžiąją Lietuvą
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Dešimtmetis S.Daukanto aikštės rūmuose

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPIREŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo buvęs Seimo pirminin-
kas, laikinai ėjęs prezidento parei-
gas Artūras PAULAUSKAS, Ne-
priklausomybės Atkūrimo akto 
sig nataras, teisininkas Egidijus 
BIČKAUSKAS, Seimo narys 
Artūras SKARDŽIUS ir žurnalis-
tas Vilius KAVALIAUSKAS. Dis-
kusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Baigiasi 
antroji prezidentės kadencija 
Simono Daukanto aikštės rū-
muose. Gerbiamas Artūrai, 
dvi kadencijas buvote Seimo 
pirmininku, jums pačiam teko 
eiti prezidento pareigas. Pa-
kalbėkime apie pastarąjį mū-
sų valstybės dešimtmetį ir pa-
bandykime įvertinti Dalios 
Grybauskaitės veiklą.

A.PAULAUSKAS: Aš ne 
kartą dalyvaudamas prezidento 
rinkimuose esu permąstęs, kokio 
prezidento reikia Lietuvai. 2014 
metais dalyvavau prezidento rin-

kimuose su D.Grybauskaite ir aš 
jau tada jai išsakiau savo priekaiš-
tus kaip prezidentei. Gal per ant-
rąją kadenciją ji šiek tiek keitėsi, 
gal kažką taisė savo elgesyje. 
Man visada atrodė, kad preziden-
tas turi būti lyderis, turi būti for-
muojantis, telkiantis, vienijantis, 
bendraujantis. Žmogus, kuris čia, 
mūsų visuomenėje, yra priima-
mas kaip autoritetas, kaip lyderis, 
ne dėl to, kad jo bijo, ne dėl to, 
kad jis yra griežtas ar žiaurus, bet 
todėl, kad jis yra išmintingas, tu-
ri idėjų ir tos idėjos traukia žmo-
nes. Esu buvęs Estijoje, man pa-
tiko tokia tradicija, kad preziden-
tas prieš Kalėdas apvažiuoja visą 
šalį, gyvena kiekvienoje savival-
dybėje, susitinka su žmonėmis, 
dalyvauja savivaldybių tarybų po-
sėdžiuose. Kitaip tariant, bend-
rauja ir susitikinėja su žmonėmis, 
tada grįžta į Taliną ir prieš pat Ka-
lėdas dalijasi kelionių įspūdžiais, 
visus sveikina ir pan. Mūsų pre-
zidentė veikia visiškai pagal kitą 
elgsenos modelį, gal pagal savo 
charakterį, gal pagal savo sufor-
muotą būdą. Ji apskritai nedaly-
vaudavo įvairiuose renginiuose, 
labai mažai išvykdavo bendrauti 
su žmonėmis, tie susitikimai bū-
davo daugiau parodomieji. Nebu-
vo noro telkti žmones, bandyti 
pažinti juos. Aš jau nekalbu apie 
tai, kad reikia keisti visą prezi-
dento palydą, kai važiuojama su 

žiburėliais, policijos palyda ir visa 
kita. Mes esame nedidelė šalis ir 
tikrai nereikia tokios parodomo-
sios akcijos kiekvieną kartą at-
vykstant ar išvykstant. Aš manau, 
kad viską reikia daryti paprasčiau. 
Nekalbu apie Islandijos preziden-
tę, kuri į darbą eina pėsčiomis. 
Tuo ji artimesnė paprastiems 
žmonėms. Prezidentas turėtų bū-
ti savas žmogus.

Didelė mūsų prezidentės klai-
da, kad nuo pirmos savo darbo 
dienos ji pradėjo naikinti partinę 
struktūrą, visaip ją žemindama ir 
ignoruodama. Todėl šiandien mes 
turime tai, ką turime. Partijas iš-
tikusi krizė, atsiranda partijoms 
alternatyvos - komitetai ir kiti da-
riniai. Sakyčiau, ji labai daug pri-
sidėjo, kad politinė mūsų sistema 
visiškai nusilpo. Per dešimt metų 
D.Grybauskaitė su visomis val-
džiomis konkuravo. Vienintelis 
Andrius Kubilius jai pataikavo 
galbūt todėl, kad buvo krizė ir gal 
reikėjo palaikymo. Tačiau visuo-
met ji bandė atrodyti virš visų, ne 
kartu dirbti, o visiems vadovauti. 
Buvo nuolatinis noras pasirodyti, 
kad „čia aš esu stipriausia“. Ta 
konkurencija yra šiek tiek ir 
konstituciškai užprog ramuota, 
bet ji labai neigiamai veikia mūsų 

žmonių sąmonę, ir pačių valdžių 
darbo rezultatus. Galiu pasakyti 
iš savo pavyzdžio, kai mes 2012 
metais atėjome į Seimą. Man te-
ko vadovauti komitetui (Naciona-
linio saugumo ir gynybos komi-
tetas - red.). Mūsų kariuomenė ir 
mūsų gynyba buvo nustekenta iki 
tokio lygio, kad nebuvo jokio re-
zervo, jokio finansavimo, visos 
atsargos buvo išnaudotos ir t.t. 
Finansavimas buvo tiesiog tragiš-
kas, tik 0,6 proc. (nuo BVP - red.).

Kai mes pradėjome sakyti, 
kad reikia atkurti mūsų gynybinį 
pajėgumą, kad iki 2018 metų pa-
siektume tuos 2 proc., ji visuomet 
bandė užbėgti už akių. Jeigu mes 
sakome - 2018 m., tai ji sako - 
2016 m. Jeigu mes sakome, kad 
2017 m., tai ji sako 2015 m. Kitaip 
sakant, bandė pasirodyti svarbes-
nė už visus, bet ne dėl to, kad 
įsigilintų į esmę, o todėl, kad ne-
užleistų pirmenybės.

Trečia dalis - teisėsauga. Tai 
taip pat yra jos sritis. Ji parenka 
žmones, su kuriais vėliau nebend-
rauja. Skirdama teisėją klausia, ar 
jis bus jos komandoje. Visiškas 
nesupratimas, kad teisinė valdžia 
irgi yra valdžia, kad ji taip pat yra 
nepriklausoma. Akivaizdu, kad 
buvo padaryta daug klaidų. Ji nau-
dojosi teisėsaugos informacija, 
manipuliavo ja ir tokiu būdu tvir-
tino savo autoritetą, savo galias. 
Aš manau, kad taip buvo padary-

ta didelė klaida ir tai mūsų teisė-
saugai, be abejo, atsilieps.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Egidijau, jūsų kolega, Neprik-
lausomybės Atkūrimo Akto 
sig nataras Algimantas Norvi-
las pokalbyje su „Respub lika“ 
prieš keletą savaičių priminė 
prezidento priesaiką, kad jis 
prisiekia būti visiems vienodai 
teisingas. Kaip prezidentei se-
kėsi vykdyti šiuos priesaikos 
žodžius? Turėjome Darbo par-
tijos bylą, dabar turime libe-
ralų. Nusikaltimo prasme, 
mažai matau skirtumų. Tačiau 
pažvelkime į prezidentės el-
gesį Darbo partijos atžvilgiu 
ir liberalų - skiriasi kaip diena 
nuo nakties...

E.BIČKAUSKAS: Ne paslap-
tis, aš visuomet buvau skeptiškas 
prezidentės atžvilgiu. Atrodo, kad 
visi mes čia esame tokio požiūrio, 
tad aš nenorėčiau toks būti. Taigi, 
ką mes turėjome prieš 10 metų ir 
ką turime dabar? Ką ji gavo ir ką 
palieka? Sutikime su tuo, kad bent 
jau ekonomiškai Lietuva blogiau 
negyvena nei prieš 10 metų, gal-
būt tik socialinė atskirtis padidėjo, 
bet Lietuva nesužlugo.

Kalbant apie pačią prezidentę, 
Artūras jau užsiminė, kad nuo pat 
pradžios nebuvo matyti švelnu-
mo ir artumo žmonėms. Antroje 
kadencijoje ji jau bandė bendrau-

ti ir su vaikais, ir su šeimomis, 
bet čia buvo daugiau parodomo-
sios viešųjų ryšių akcijos, kurios 
manęs neįtikino. Ar nors vienas 
prisimena kokią nors prezidentės 
spaudos konferenciją, kur būtų 
neparuošti klausimai? Aš kažkaip 
neprisimenu. Bandžiau galvoti, 
kodėl tai įvyko. Iš dalies, manau, 
tai lėmė jos charakteris. Darau 
išvadą, kad tai atsirado todėl, kad 
ji atėjo kaip prezidentė su tam 
tikra paslaptimi, kuri ne visiems 
buvo paslaptis. Ji, dalyvaudama 
rinkimuose, puikiai žinojo, kad 
jeigu kas nors duos komandą iš-
viešinti visą šią paslaptį, tai ji ne-
laimės rinkimų. Tačiau tos ko-
mandos nebuvo ir ji atėjo su savo 
paslaptimi. Bijau, kad ji tapo tar-
si įkaite, todėl ir nenorėjo arti-
mesnio bendravimo, viešumo. 
Galų gale buvo baimė, kad ta pas-
laptis bus išviešinta. Iki šiolei 
mes nežinome, kaip ji atsirado 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Tad dėl tų pačių spaudos konfe-
rencijų - neduok, Dieve, dar kas 
nors paklaus, kaipgi ji atsakys į 
neparuoštą klausimą. Neduok 
Dieve, kas nors ims ir duos ko-
mandą. Manau, kad tai stipriai 
paveikė jos elgesį. Kaip yra, taip 
yra, bet kandidatai į prezidentus 
turi ateiti be jokių paslapčių.

Ką mes turime? Deja, kaip tu-
rėjome didžiausią savižudybių 
skaičių Europoje, taip ir tebetu-
rime. Kaip turėjome didžiausią 
nužudymų skaičių Europoje, taip 
ir turime. Šiuos veiksmus - savi-
žudybes ir nužudymus - vertinu 

kaip objektyvią visuomenės mo-
ralinę būseną, kuri nėra gera.

Ką mes turime saugumo pras-
me? Prezidentė aiškina, kad mes 
dar tokie saugūs niekada nebuvo-
me. Leiskite man nesutikti. Poli-
tine prasme - taip, galbūt. Mes 
tikrai nesame geopolitiniai žaidė-
jai, kurie gali paveikti viso pasau-
lio politiką, bet savo lygmeniu 
mes įtaką daryti galime. Mes kal-
bame apie Rytų partnerystės 
kryptį. Idėja puiki, nuostabi. Bet 
kai ji yra paremta tik tuo, kad per 
ją bandoma padaryti tik blogiau 
vienam iš kaimynų, tai tokia part-
nerystė keičia savo prasmę.

A.SKARDŽIUS: Aš norėčiau 
platesne prasme pažvelgti į tą 10 
metų laikotarpį. Deklaruota, kad 
įvairiuose sektoriuose siekiame 
nepriklausomumo. Kalbėta, kad 
parlamentas yra blogai, nuo jo ga-
li būti priklausomi vieni ar kiti. Ta-
čiau prezidentės sprendimai svar-
biausiais aspektais - finansų, ener-
getikos, beje, ir gynybos sekto-
riuose - priimami vienasmeniškai. 
Pažiūrėkime, šiandien prezidentės 
štabo vadovas Vitas Vasiliauskas - 
Lietuvos banko valdybos pirminin-
kas, antrosios kadencijos štabo 
vadovas - Romas Švedas - „Lietu-
vos geležinkelių“ valdybos pirmi-
ninkas, buvęs patarėjas Arūnas 
Molis vadovauja SGD terminalui, 
kitas patarėjas - Nerijus Udrėnas - 
Klaipėdos jūrų uosto direkcijos 
valdybos pirmininkas. Dar vienas 
patarėjas, Nerijus Rasburskis, įgy-
vendina šiukšlių deginimo, fabrikų 
statybos projektą. Jau nekalbėsiu 
apie Ingridą Šimonytę, kuri yra ži-
noma nuo Finansų ministerijos lai-
kų, buvo sėkmingai įdarbinta su 
Vitu Vasiliausku Lietuvos banke. 
Žinoma, Rokas Masiulis yra „pil-
kasis kardinolas“, vadovaujantis 
Susisiekimo ministerijai. Kaip ži-
noma, jis savo karjerą pradėjo 
įtvirtindamas SDG terminalą su 
privačiu juridiniu asmeniu - „Klai-
pėdos nafta“. Matau čia nepotiz-

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, teisininkas

  Kai eini į prezidentus, turi 
viską sudėlioti ant lėkštučių, 
kad netaptum savo įkaitu 

Artūras SKARDŽIUS
Seimo narys

  Galima būtų kalbėti apie viešuosius 
ryšius, kai didieji žiniasklaidos 
atstovai buvo išvadinti skalikais, o 
savi skalikai apkabinėjami medaliais  

Neseniai žiniasklaida priminė, jog prezidentei Daliai 
Grybauskaitei šeimininkauti prezidentūroje liko 100 dienų. 
Kokią mes turėjome prezidentę, kokiomis vertybėmis ji 
vadovavosi, ir ką pavyko nuveikti jai per dvi kadencijas?
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tr. mą, savo patarėjų protegavimą ir 
tylą, visuomenės informavimo ty-
lą, manipuliavimą žiniasklaida. 
Greičiausiai ta pati žiniasklaida yra 
finansuojama tiesiai ar per tarpi-
ninkus. Mes matome, kad viešuo-
siuose sektoriuose - finansuose, 
energetikoje, transporte - per ran-
govus, per tiekėjus su užsienio 
įmonėmis yra daug kontraktų. Kas 
vyksta tuose sektoriuose? Bankai, 
skolinimosi politika. Dabar atlie-
kamas parlamentinis aukščiausio 
lygio tyrimas, kada jis baigsis - 
sunku pasakyti. Dabar matyti, kad 
pasiskolinus 2010-2012 metais, 
būtent prezidentės pirmosios ka-
dencijos metu, 7,5 mlrd. eurų, mes 
palūkanų permokėsime 2 mlrd. 
Eur, o skolą grąžinsime tik 2022 m. 
Kur nukeliavo tie pinigai? Gal ty-
rimas į šiuos klausimus atsakys. 
Valstybės kontrolė tuo metu ne-
galėjo „įkąsti“, buvo labai neskaid-
ru, buvo neaiškūs asmenys, kurie 
skolinosi.

Energetika... Reikėjo sužlug-
dyti SDG projektą, kurį įgyvendi-
no Žemės ūkio ministerija su 
„Achema“ ir sukurti savo „pinigų 
plovimo“ sistemą per šį projektą. 
Užuot įsigiję naują laivą, mes jį 
išsinuomojome už trijų laivų kainą 
dešimčiai metų. Jeigu norėsime 
išsipirkti, turėsime dar sumokėti 
vos ne įsigijimo kainą, po dešim-
ties metų privalomos nuomos. 
Dujos... Buvo kalbama apie prezi-
dentės patikėtinį ir globotinį Roką 

Masiulį, kad štai „Gazprom“ bus 
taikoma teisinga kaina. Beje, 
„Gazprom“ dujų ir buvo daugiau-
siai nupirkta, vadovaujant Arvydui 
Sekmokui, už didžiausią kainą. 
Dujos buvo perkamos net tam, 
kad iš jų gamintų elektrą ir tai bu-
vo vadinama energetine neprik-
lausomybe, nors pagaminta elek-
tra iš „Gazprom“ dujų buvo tris 
kartus brangesnė 2010, 2011, 
2012 m., nei iš pačios Rusijos tie-
siogiai įsigyta elektros energija. 
Kas čia per fenomenas? Tai yra 
pinigų plovimo schema, kartu su 
„Gazprom“. Dujos, pradėjus veik-
ti SDG terminalui, buvo pirktos 
iš „Statoil“, sutartis dabar taip pat 
galioja 10 metų, iki 2024 metų. 
Per pirmus pirkimus, nors pirko-
me labai nedidelį kiekį, palyginti 
su rinkos kaina, mes permokėjo-
me 34 proc. Už tą nedidelį kiekį, 
įsigytą 2015 m., už dujas mes per-
mokėjome 54 mln. Grįžkime prie 
bankų. „Snoro“ ir Ūkio banko už-
darymas, teigiant, kad Skandina-
vijos bankai yra skaid resni. Jie 
sėkmingai pasidalijo bankų grobį, 
turiu omenyje šių bankų klientus. 
Pasirodo, tie patys Skandinavų 
bankai taip pat sėkmingai „plau-
na“ rusų pinigus. O už bankų už-
darymą, daugiau nei 1 mlrd. Lie-

tuvos mokesčių mokėtojai iki šiol 
turi mokėti, nes, kaip žinote, yra 
draudimo sistemos.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Viliau, viešojoje erdvėje randu 
bandymus lyginti D.Grybaus-
kaitę su tarpukario preziden-
tu Antanu Smetona. Aš į tą 
gretinimą žiūriu skeptiškai. 
A.Smetona - prezidentas, ku-
ris išugdė tautiškumą ir pilie-
tinę visuomenę, jis net rašė 
vadovėlius. Jūs esate žmogus, 
susijęs su Vyčio idėja. Deja, ji 
įgyvendinta ne Lukiškių aikš-
tėje, o Kaune. Atrodo, kad rei-
kėjo prezidentei tik stipriau 
kumščiu trenkti į stalą ir vis-
kas būtų stoję į savo vietas. 
Bet atsitiko taip, kad Lietuva 
pasidalijo į dvi dalis...

V.KAVALIAUSKAS: Pir-
miausia, nereikėjo kumščiais tran-
kyti. Reikėjo paprasčiausiai sim-
boliškai įnešti vieną eurą ir pasa-
kyti - „aš už tai“. Bet ji pasakė: 
„Man alergija nuo šito.“ Pas mus 
atsiranda politikų, kurie bijo isto-
rijos, nes jie praeityje turi kažką 
nešvaraus. Per daug nesigilinsiu, 
bet man atrodo, kad tuos dešimt 
metų Lietuva nematė prezidentės. 
Jeigu palyginsime A.Smetoną ir 
D.Grybauskaitę, tai A.Smetona 
prisistatė Lietuvai, apvažiavo visą 
šalį, jis buvo kiekvienoje apskrity-
je, 1927 m. vos ne visus valsčius 
aplankė. Ką lanko mūsų preziden-
tė? Kur ji važinėja? Niekur. Per 
dešimt metų ji Lietuvos taip ir ne-
matė. Buvau neseniai Pagiriuose, 
tai - istorinis miestelis, tarp Ute-
nos ir Kėdainių. Jame vyko to 
miestelio išlaisvinimo nuo bolše-
vikų 100 metų renginys. Man gai-
la, kad mes užmirštame savo žmo-

nes, savo miestelius ir savo isto-
riją. Miestelis, kuris davė 19 Vy-
ties kryžiaus kavalierių, 95 sava-
norius, nuo 1988 m. yra net ne 
apylinkė, net ne seniūnija, nėra 
mokyklos. Pražygiavo Pagirių or-
kestras, du vyrai su armonikomis, 
vienas su būgnu ir vienas su sak-
sofonu. Jie sugrojo maršą, savano-
riai pastatė labai gražų paminklą. 
Ar buvo prezidentė Pagiriuose? 
Juk tokie miesteliai lėmė, kad mes 
tapome valstybe. Gaila, kad prezi-
dentė niekur nevažinėja. Todėl, 
matyt, ir Lietuvos nepažįsta. O gal 
ji tiesiog bijo pažinti Lietuvą.

Noriu grįžti dar prie to, kas kal-
bėta. Mane labai stebina dvigubi 
standartai. Aš prisimenu Sauliaus 
Spėčiaus istoriją. Jis buvo Algirdo 
Brazausko ir Gedimino Kirkilo pa-
tarėjas energetikai. Kai jis pamatė, 
kad reikia jau išeiti iš darbo, iš po-
litinio darbo išėjo į energetiką. 
VTEK nusprendė, kad jis neturėjo 
teisės, nes nuėjo į sferą, kurią pats 
globojo. Dabar jūs man pasakykite, 
kai paskiria terminalo vadovu žmo-
gų, kurio atlyginimas yra gal pen-
kis kartus didesnis nei preziden-
tės, kaip viskas atrodo? Tada buvo 
negalima, o čia - viskas galima? Ar 
mes ir įstatymus kaitaliojame tada, 
kai reikia?

Mums sako, kad prezidentė 
yra atsakinga už užsienio politiką. 
Pas mus praktiškai visi pasiima 
tiek valdžios, kiek nori ir niekas 
neskaito Konstitucijos. Tai sena 
istorija, kodėl prezidentė važinė-
ja į Europos vadovų susitikimus. 
Kodėl į tuos susitikimus važinėja 
Estijos ir Latvijos premjerai, o iš 
Lietuvos - važiuoja prezidentė. 
Man teko dirbti gal jau su pen-
kiais premjerais ir aš vis girdžiu 
tuos palyginimus. Paskutinieji 
premjerai teigė, kad jiems net ne-
pasakydavo, ką svarstė. Tai ar 
mes tikrai esame valstybė, ar 
esame kažkoks privatus uabėlis - 
noriu - nuvažiuoju ir paklausau, 
noriu - papasakoju, o nenoriu ir 
nepasakoju. Konstitucija, kurią 
skaito prezidentė, yra ta pati, ku-
rią skaito ir Lietuvos piliečiai. Aš 
vieną kartą paprašiau, kad prezi-
dentūra man paaiškintų, ar čia 
viskas yra pagal Konstituciją, tai 
man visai nebuvo atsakyta. Man 
ne taip svarbu, ar prezidentė yra 
karo vadas, ar užsienio politikos 
vadas, man svarbu, kokią atmos-
ferą ji sukuria Lietuvoje. Ar mes 
esame vieninga Tauta, ar mes 
esame vieninga valstybė, ar mes 
turime tikslą, į kurį visi eina? Nuo 
2009 m., kur mes visi einame? 
Dabar paskelbta - „Globali Lietu-
va.“ Dumkit iš Lietuvos, kur kas 
nori, viskas yra gerai. Kitam pre-
zidentui teks priimti imigrantus - 
ne lietuvius, ne krikščionis, ko 
gero. Visi sakys, kad štai visi su-
važiavo valdant šiam prezidentui. 
Bet viskas padaryta daug anks-
čiau, vietos jau yra ištuštintos, 
belieka tik atvažiuoti.

G.JAKAVONIS: Išrinkus 
Seimą, prezidentas Valdas 
Adamkus visada ateidavo, da-
lyvaudavo pirmajame posėdy-
je, bet esant D.Grybauskaitei 
mes viso šito nematėme. Ar 
nereikėtų Seime rinkti prezi-
dento, kaip daro mūsų kaimy-
nai latviai. Suprantu, gal žmo-
nėms, kurie laukia prezidento 
rinkimų, ta mintis atrodytų 
nepopuliari...

A.PAULAUSKAS: Man dar 
norisi grįžti prie tų minėtų dvigu-
bų standartų. Prisiminkime Ro-
lando Pakso prezidentavimą. Jam 
nebuvo nieko atleidžiama, buvo 
kietai kalama dėl visų jo padarytų 
klaidų. D.Grybauskaitė sužaidė, 
sakyčiau, gerą žaidimą. Ji suprato, 
kad jos praeitis yra silp noji pusė, 
ji užsitikrino konservatorių palai-
kymą. Tai jai leido žinoti, kad iš 
tos radikalios dešinės pusės ji ne-

sulauks kritikos. Antra, ką ji pa-
darė - sugebėjo pamaloninti, už-
tildyti žiniasklaidą, kad negalima 
prezidentei užduoti neparuoštų 
klausimų. Kai latvis žurnalistas, 
nežinodamas mūsų tradicijų, už-
davė klausimą, ji pašoko ir išėjo. 
Mūsų žiniasklaida visa tai ignora-
vo. Žinoma, vėliau visi buvo ap-
dovanoti ordinais už tokį palaiky-
mą. Vis dėlto, jai leido kurti tą 
dvigubų standartų atmosferą. Sa-

vo oponentams taikė vienus rei-
kalavimus, o savo komandai buvo 
visai kiti reikalavimai.

E.BIČKAUSKAS: Gerbiami 
ponai, jūs įsivaizduokite tokią si-
tuaciją, kad konservatoriai visiš-
kai nereaguotų į prezidento veik-
lą ir elgesį. Tai yra nerealu, tad 
per tuos dešimt metų jie ir nerea-
gavo. Komandos niekuomet ir ne-
buvo. Ar tai nėra dvigubi standar-
tai? Žinant tą situaciją ir girdint 
prezidentės žodžius apie Sausio 
13-osios bylos nuosprendį, tai gal 

geriau reikėjo patylėti. Kalbant 
apie elementarų padorumą, rei-
kėjo patylėti. Puikiai atsimenu 
1988, 1989, 1990 ir 1991 metus. 
Prisimenu, koks buvo sunkus 
daugelio žmonių apsisprendimas 
tą momentą, iš manęs neišgirsite 
prezidentės pasmerkimo. Aš ži-
nau, kaip buvo sunku apsispręsti. 
Bet, deja, kai eini į prezidentus, 
viską turi sudėlioti ant lėkštučių, 
kad netaptum savo įkaitu. Taip 
įkaitu tampa ir visa visuomenė. 
Džiaugiuosi, kad Lietuva yra stip-
ri, kad ir kiek mes matome prob-
lemų, ji nesužlugo, ir, manau, jau 
nesužlugs. Pagrindinis dalykas, 
kuris sietinas su šia kadencija, 
man yra prezidentės atitolimas 
nuo žmonių. Negaliu pamiršti jos 
skridimo pigiu lėktuvu. Pirmiau-
sia, tai yra gėda Lietuvai. Bet no-
rėtųsi dabar, po dešimties metų, 
paklausti, ar dar kada nors ji skri-
do tokiu lėktuvu?

G.JAKAVONIS: Žiūrint į 
prezidentę, man susidarė 
vaizdas, kad ji Lietuvoje ne-
bemato savo ateities, galbūt 
svajoja apie darbą kažkur eu-
ropinėse struktūrose.

A.SKARDŽIUS: Be abejo, 
galėtų tapti Konservatorių parti-
jos pirmininke, jeigu ponas Vy-
tautas Lansbergis taip nuspręs-
tų... Galima būtų kalbėti apie vie-
šuosius ryšius, kai didieji žiniask-
laidos atstovai buvo išvadinti ska-
likais, o savi skalikai apkabinėja-
mi medaliais. Prezidentė daug 

kalbėjo apie gynybą, apie BVP 
procento didinimą, tačiau antroje 
kadencijoje buvo tik investicijos 
į „dūdų orkestrus“ ir jų skaičiaus 
didinimą. Antroje kadencijoje, įsi-
gyjant tuos gerai išreklamuotus 
„bokserius“, buvo 88 vienetai nu-
matyta įsigyti, prisimenant tą 
„auksinių šaukštų“ skandalą, bū-
tent tuo metu, tą savaitę, buvo 
pasirašoma sutartis. Ne veltui bu-
vo kalbama, kad per daug išeikvo-

ta, įsigyjant virtuvės įrangą, lauko 
virtuvių įrangą, pavadintą „auksi-
niais šaukštais“, kadangi tuo me-
tu buvo po milijoną dolerių per-
mokėta už kiekvieną „boxerį“, 
lyginant su vokiečių kariuomenės 
tais pačiais 2016 m. įsigytais „bo-
xeriais“. Europos Komisija parei-
kalavo dokumentų ir Lietuva tuos 
dokumentus siuntė. Tuose doku-

mentuose buvo surašyta, kad bū-
tent gynybos taryba, vadovauja-
ma prezidentės, 2015 m. buvo 
nurodžiusi, kad 2016 m. pirksime 
„boxerius“, kokius „boxerius“, su 
kokia įranga. Nurodyta ir tai, kad 
jie bus perkami per tarpininkus. 
Užtat ta kaina išaugo. Ar tai, kad 
88 mln. dolerių permokėta, ne gy-
nybinių pajėgumų silpninimas? 
Už 88 mln. buvo galima įsigyti 
daug tos pačios karinės įrangos, 
technikos. Galų gale, mes galėjo-
me nusipirkti ir tankų.

V.KAVALIAUSKAS: Pas mus 
valstybėje prioritetas yra šokiai ir 
krepšinis, nieko daugiau. Daugiau-
siai apdovanoti asmenys yra iš tų 
sferų. Nebuvo apdovanotas nė vie-
nas rektorius. Tai ir parodo, kokie 
yra valstybės prioritetai, kuriuos 
nustato ne kas kitas, o valstybės 
vadovas. Čia yra visuomenės iš-
kreipimas, kai mes pradedame 
melstis ne tiems dievams. Kai mes 
orientuojamės ne į šviesą, ne į 
mokslą, ne į kažkokią pažangą, o 
žiūrime, kas, kam laiku paduoda 
naktinį puoduką, o tai nėra pats ge-
riausias dalykas. Blogiausia yra tai, 
mano nuomone, kad pas mus yra 
iškreipti prioritetai, o pačios vals-
tybės strateginio tikslo taip ir ne-
buvo suformuota per šiuos 10 me-
tų. Nuo 2004 m. mes klaidžiojome 
kaip po dykumą, laukdami, kada 
numirs karta, prisimenanti organi-
zuotumą, gerą administraciją ir 
pan. Po Nepriklausomybės paskel-
bimo tik rai buvo neblogai besitvar-
kančių vyriausybių, kurios gelbėjo 
mus iš krizių, iš blokadų ir pan., 
tikrai buvo šviesių dalykų. Apskri-
tai, mūsų istorija yra labai šviesi, 
bet tas Mozė, kuris turi stovėti 
priekyje, turi jausti daugiau, išma-
nyti daugiau ir atsakyti daugiau. 
Pas mus valstybės vadovas, kuris 
yra renkamas, bus laiku apkirptas, 
pamaitintas, laiku bus paduodama 
kavos. Bet jis visus tuos penkerius 
metus, kuriuos bus laikomas Kons-
titucijos garantu, Vyriausiuoju ka-
riuomenės vadu ir mūsų vadovu 
bet kokioje situacijoje, turi jausti 
atsakomybę. Jeigu mes renkame 
prezidentą nacionaliniuose rinki-
muose, tai jis turi jausti daug di-
desnę atsakomybę, nei jis jaučia.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Dešimtmetis S.Daukanto aikštės rūmuose

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Žiūrint į prezidentę, man susidarė 
toks vaizdas, kad ji nebemato 
Lietuvoje savo ateities

Artūras PAULAUSKAS
Buvęs Seimo pirmininkas, laikinai ėjęs prezidento pareigas  

  Ji naudojosi teisėsaugos informacija, 
manipuliavo ja ir tokiu būdu tvirtino 
savo autoritetą, savo galias

Vilius KAVALIAUSKAS
Žurnalistas

  Pas mus atsiranda politikų, 
kurie bijo istorijos, nes jie 
praeityje turi kažką nešvaraus 



Žalgiris 2019 m. balandžio 13-19 d.12

2019 metų NACIONALINĖS VERTYBĖS pristatomos šeštadieniais „Žalgirio“ nacionalinio pasipriešinimo judėjimo priede su „Respublika“. Rašykite ir Jūs!
NACIONALINIŲ VERTYBIŲ RINKIMAI 2018,  A.Smetonos g. 2, Vilnius LT-01115, arba el.paštu redaktorius@respublika.net. Tel. (8-5) 212-35-25

Nepriklausomybės dvasios gaivintojas V.K.Banaitis
Atskubėjo ir tolsta į praeitį 
nuoširdaus lietuvninko, Lietuvos 
patrioto, kultūrininko, žurnalisto, 
muziko Valterio Kristupo Banaičio 
gimimo 100-osios metinės. 
Apmaudu, kad prabėgus beveik 
dviem dešimtmečiams po 
išėjimo amžinybėn, per rūpestį 
sava egzistencija, vis rečiau 
prisimenami jo didūs darbai 
Lietuvai. Gyvenimas jam lėmė, 
artėjant rusų okupacijai 1944 
metais, trauktis į Vakarus ir ten 
įnirtingai darbuotis gaivinant 
Lietuvos Nepriklausomybės 
bylą, iki pat 1999 metų rugsėjo 
9-osios, kai Vokietijoje, 
Fiurstenberge, jis užgeso.

Vykdydama jo valią, sesuo Eva 
Koch-Banaitytė pasirūpino, kad jis 
grįžtų į Lietuvą, prie Rambyno, į 
Bitėnų kapinaites, kuriose jis lan-
kydamasis 1992 metų vasarą prie 
Martyno Jankaus ir Vydūno kapų 
sukalbėjo maldą. Ir tada, ir lankantis 
Tilžėje teko matyti jį ir bend rauti, 
žavėtis jo patriotine tvirtybe, kurios 
nesuniokojo nei atskubėjusi liga, nei 
ilgametis buvimas toliau nuo Lietu-
vos, kuriai buvo pašventęs visą sa-
vo gyvenimą nuo pat jaunų dienų.

V.K.Banaitis gimė Karaliaučiu-
je 1918 metų rugsėjo 26 dieną. Dar 
jaunuoliu būdamas, kartu su šeima, 
tėvais Kristupu ir Lėna Banaičiais 
ir sesute Eva, persikėlė arčiau Lie-
tuvos, į Tilžę, kur lankė tenykštę 
gimnaziją ir profesoriaus M.Šnue-
rio vargonininkų kursus. Įkopęs į 
17-tuosius metus jis jau buvo žino-
mas kaip šio miesto lietuvių ir vo-
kiečių bažnyčių vargonininkas.

Kaip tik tada ėmė ryškėti jo 
taurios lietuviško patriotizmo pa-
žiūros, dėl kurių buvo pašalintas iš 
gimnazijos. Tad liko viena išeitis - 
persikelti į Lietuvą. Taip 1937 me-
tais jis atvyko į Kauną, kur įstojo į 
„Aušros“ gimnaziją. Ją baigęs, tei-
sę studijavo Vytauto Didžiojo uni-
versitete, o muziką, vargonavimą, 
muzikos teoriją bei kompoziciją - 
Kauno konservatorijoje pas auto-
ritetingus kompozitorius Joną Ben-
dorių, Vladą Jakubėną, Balį Dvario-
ną ir kitus, su kuriais ir vėliau sėk-
mingai bendravo, bendradarbiavo. 
Persikėlęs į Vilnių, studijas tęsė 
Vilniaus universitete, bet dėmesys 
vis krypo į muzikinių institucijų 
veiklą. Pažintis su B.Dvarionu su-
artino jį su architektu V.Landsber-
giu-Žemkalniu, kuriems bendrai 
veikiant kūrėsi Filharmonijos or-
kestras. O jiems reikėjo pagalbos 
kaupiant repertuarą, rūpinantis na-
tomis. Tuo entuziastingai užsiėmė 
V.K.Banaitis. Tada orkestruose 
grojo daugiausia žydų tautybės mu-
zikantai, kuriems, užplūdus nacis-
tinės Vokietijos bangai, reikėjo pa-
galbos. V.K.Banaitis žydų nelai-
mėms nebuvo abejingas, už tai bu-
vo suimtas ir išvežtas darbams į 
Vokietiją. Bet 1942 metais jam pa-
sisekė laimingai pabėgti ir grįžti į 
Lietuvą. Vėl įsijungęs į muzikinį 
gyvenimą, dirbo Vilniuje susibūru-

sios Operos trupės koncertmeis-
teriu ir administratoriumi, talkino 
kompozitoriui ir dirigentui Jeroni-
mui Kačinskui, pas kurį sėmėsi ir 
dirigavimo įgūdžių. Ta patirtis, ži-
noma, pravertė vėliau, kai jau bai-
giantis Antrajam pasauliniam karui 
artėjanti rusų okupacijos banga vėl 
nubloškė jį į Vokietiją. Dabar jau 
iki gyvenimo pabaigos.

Rengiant „Tautiečių balsų“ ra-
dijo valandėles, o jų buvo arti 500, 
vis tekdavo „sutikti“ V.K.Banaičio 
pavardę, žavėtis jo įvairiapuse mu-
zikine, visuomenine, patriotine 
veikla, kuri leido pabėgėliams lie-
tuviams nepamiršti savo kalbos, 
liaudies dainų, giesmių.

Karo bangos nublokštas 25-erių 
V.K.Banaitis pirmiausia atsidūrė 
nedideliame Baltijos jūros pakran-
tės žvejų miestelyje Hafkruge, kur 
buvo susitelkę apie 600 lietuvių. 
Čia jis pajuto, kad ir vargingiausio-
mis sąlygomis lietuvaičiai norėjo 
sportuoti, dainuoti. Neperio dinis 
žurnalas „Gintaras“ tuokart rašė: 
„Jeigu žmogui jo gyvenimo pagrin-
das yra muzika ir visi kiti gyveni-
miški veiksmai remiasi į ją, tarsi 
lapai į šaką - jis gali kartais ir kur-
čiam įpūsti muzikinę klausą. Toks 
yra V.K.Banaitis...“ Ir tęsė: „Jis su-
sipažino su turima medžiaga ir pa-
lapinėse prasidėjo atskirų balsų 
repeticijos. Pradžioj nedrąsios, ne-

disciplinuotos, kaskart vis augo, 
plėtėsi ir stiprėjo. Reikėjo gaidų - 
gaidų trūko. V.K.Banaitis sėdo prie 
pianino harmonizuoti atsimenamas 
ir nugirstas dainas.“

1945 m. spalio 14 d. Vokietijoje 
ansamblis „Tėvynės garsai“ pasta-
tė Juozo Krūmino „Piršlybas“, į 
kurias V.K.Banaitis įvedė kai kurias 
savo harmonizuotas dainas. Spek-
taklį matęs kompozitorius Vladas 
Jakubėnas buvo sužavėtas dainų 
harmonijos rūbu ir jų atlikimu, to-
dėl 1962 m., atvykstant į Čikagą 
(šią kelionę rėmė mecenatas J.Ba-
chunas), JAV lietuvių dienraštyje 
„Draugas“ rašė, kad jo „pasiekti 
rezultatai, mano asmeniškai girdė-
ti 1945 m. Hafkrugo ansamb lyje, 
buvo tikrai pirmaeiliai.“ Tame pa-
čiame rašinyje V.Jakubėnas tvirti-
no, kad „Valterio Banaičio asmeny-
je turime neišsemiamos energijos 
ir degančio entuziazmo veikėją, ku-
rio visas gyvenimas paskirtas lie-
tuviškos muzikos labui.“ Ir dar pri-
dūrė, kad jis „yra didelių gabumų 
muzikas, kurio talentai tačiau iš-
sklaidyti ir muzikinės pastangos 
nėra koncentruotos vienon kurion 
sritin“.

Taigi, V.K.Banaitis pakluso gy-
venimo tėkmei. Atsiradus galimy-
bei, kompoziciją studijavo Štutgar-
to aukštojoje muzikos mokykloje 
pas profesorių Georgą fon Albrech-
tą, darė ir tai, ko reikalavo aplinky-
bės. Pajutęs klastingas Lietuvos 
okupantų užmačias, veikė ryžtin-
gai - kalbėjo per „Amerikos balso“, 
„Laisvosios Europos“ radiją, vis 
pasisakydamas už Lietuvos neprik-
lausomybę. Puikiai pažinęs lietuvių 
kompozitorių simfoninę kūrybą, 
padėjo kaupiant lėšas įvairių sim-
foninių opusų įrašymui į plokšte-
les, jų transliavimui per didžiųjų 
Vokietijos miestų radiją. Jo rūpes-
čiu, diriguojant profesoriui Vytau-
tui Marijošiui, į plokšteles buvo 
įrašyti M.K.Čiurlionio, J.Karnavi-
čiaus ir J.Pakalnio kūriniai. Gaila, 
kad per bombardavimus šis didžiu-

lis darbas pražuvo. Vėliau jo rūpes-
čiu ir pastangomis į plokšteles buvo 
įrašyti B.Jonušo maršai. Savo pasi-
sakymuose per radiją V.K.Banaitis 
nevengė kritikos, o ir pagiriamųjų 
žodžių Lietuvoje likusiems kompo-
zitoriams, kuriuos asmeniškai ge-
rai pažinojo.

Gaila, kad Lietuvą yra pasieku-
si tik maža dalelė V.K.Banaičio kū-
rybinio palikimo. „Tautiečių balsų“ 
valandėlėse skambėjo jo harmoni-
zuotos evangelikų giesmės, tilpu-
sios Čikagoje išleistoje plokštelėje 
„Liaudies giesmė“, kurias įrašė Jur-
gio Lampsačio diriguojamas Tėviš-
kės lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos choras, vargonais palydint 
V.Jakubėnui. Gavus 1951 m. Liud-
vigsburge išleistų lietuvių evange-
likų giesmių kopijas, jos pasiekė 
Vilniaus evangelikų reformatų baž-
nyčios choro „Giesmė“ tuometinę 
vadovę Tamarą Gaitanži-Blažienę, 
kurios rūpesčiu net devynios gies-
mės („Kaip niekingas“, „Diena jau 
pasibaigė“, „Kelkitės, apsišarvuo-
kit“, „Dangaus saulelė“, „Jėzau, 
mielas prieteliau“, „Pavesk tu Die-
vo valiai“, „Meilė tiktai viena“, 
„Gerą kovą išlaikiau“, „Užmerksiu 
akeles“) buvo įrašytos į garso kase-
tę. Beje, jis buvo paminėtas ir Vil-
niaus evangelikų reformatų bažny-
čioje, kur prisiminta ir jo harmoni-
zuota lietuvių liaudies daina „Ant 
ežerėlio rymojau“, skambėjusi Či-
kagoje JAV ir Kanados lietuvių dai-
nų šventėje 1971-aisiais.

1992 metais V.K.Banaičiui lan-
kantis Lietuvoje, jį nuoširdžiai 
globojo sesuo Eva Koch-Banaity-
tė. Tada su jais teko aplankyti Lie-
tuvos nacionalinę filharmoniją, 
kurios po remonto beveik nebe-
atpažino, buvusią Vilniaus Vytau-
to Didžiojo gimnaziją, kur nu-
skambėjo ir V.K.Banaičio muzika, 
Kauno miesto savivaldybėje, Ka-
čerginėje, kur maloniai bendravo 
su V.Žemkalniu-Landsbergiu, jo 
dukra Alena Karazijiene, atvyku-
sia iš Australijos. Per kelionę į 
Tilžę aplankytas Vydūno gyvena-
masis namas, apžiūrėta buvusi 
Tilžės evangelikų bažnyčia, pa-
versta mašinų remonto dirbtuve. 
Bet skaudžiausia jam buvo maty-
ti, kad greta buvusios kapinaitės, 
kuriose palaidotas ir žymus kul-
tūrininkas, tautosakos rinkėjas 
Endrikis Budrius, sulygintos ir 
užasfaltuotos.

Jautriausi įspūdžiai liko iš ap-
silankymo Bitėnų kapinaitėse, kur 
nusilenkta Martyno Jankaus, Vy-
dūno atminimui. Čia V.K.Banaitis 
sukalbėjo maldą. Gal ir tai lėmė, 
kad 1999 metais, vykdydama 
V.K.Banaičio valią, E.Koch atvežė 
jo pelenų urną ir ten palaidojo. Taip 
buvo išreikšta jo gyvenimo prasmė 
amžinybėje būti su Lietuva. Malo-
nu, kad ir Šilutės kraštas nepa-
miršta šio didžio Nepriklausomy-
bės dvasios gaivintojo.

Vaclovas JUODPUSIS,
muzikologas
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 Valterio Kristupo Banaičio malda prie Vydūno kapo

 V.K.Banaitis ir dirigentas, muzikos kritikas Algimantas Kalinauskas

  Valterio Banaičio asmenyje 
turime neišsemiamos energijos 
ir degančio entuziazmo veikėją, 
kurio visas gyvenimas paskirtas 
lietuviškos muzikos labui

Vladas JAKUBĖNAS


