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Marijampolės savivaldybės valdžia 
pagaliau nuritino ją slegiantį 
akmenį. Ką tik taryba priėmė 
sprendimą uždaryti Marijampolės 
Botanikos centrą. Miestą, regioną 
garsinusi savivaldybės įstaiga 
uždaryta 14 tarybos narių 
sprendimu. Dauguma parodė 
savo požiūrį į mokslą ir kultūrą. 
Šiais laikais, kai net giliausiuose 
kaimuose nebedrįstama užkalti 
paskutinio kultūros židinio 
langų, politikai išspyrė iš miesto, 
kuris 2018 metais planuoja 
tapti Kultūros sostine, šalyje ir 
pasaulyje pripažintą kultūros 
židinį. Nereikia, ir viskas. Kaip 
sakoma, kai nori mušti, lazda po 
ranka visada atsiranda. Pirmiausia 
buvo suvestos sąskaitos su 
Botanikos centro direktoriumi 
biomedicinos mokslų daktaru 
Arūnu Balsevičiumi. Mokslininkas 
prašymą parašė savo noru. Šiuo 
metu A.Balsevičius vadovauja 
VDU Kauno botanikos sodo 
kolekcijų skyriui ir kartu seka, kad 
nebūtų sunaikinti Marijampolėje 
įgyvendinti ir nereikalingi tapę 
darbai, kad jie atitektų Lietuvai.

Dalia BYČIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

A.Balsevičius niekada neslėpė, 
kad gamtosauga Lietuvoje yra po-
pierinė, nėra strategijos, kaip realiai 
kovoti už gamtos saugojimą. Dau-
gelio tų augalų, kuriuos prieš dau-
gelį metų jis pradėjo su moksleiviais 
rinkti pirmojoje darbovietėje, Gam-
tininkų stotyje, ir sudėjo į garsųjį 
Sūduvos herbariumą, jau nėra. Jie 
išnyko paskui pašešupio pievas, ku-
riose tie augalai augo. Jos buvo su-
artos. Daug važinėdamas po pasau-
lį, bendraudamas su kitų šalių gam-
tos mokslininkais, praktikais vienu 
iš savo prioritetų A.Balsevičius įvar-
dijo siekį pakelti gimtąjį miestą į 
aukštesnį lygį jį gražindamas, keis-
damas miestiečių požiūrį į estetiką. 
Vytauto parkas po rekonstrukcijos 
pasipuošė unikaliais gėlynais, jais 
gėrėjosi ne tik miestiečiai, žavėda-
vosi svečiai. Bet tai jau praeitis.

- Kas nulėmė, kad įstaiga, ku-
ria miestas turėtų tik didžiuotis, 
staiga tapo nebereikalinga? - tei-
ravomės buvusio jos vadovo dr. Arūno 
BALSEVIČIAUS.

- Anksčiau, kol dar vadinomės 
Gamtos tyrimų stotimi, su moks-
leiviais atlikdavome šachtinių šuli-
nių vandens kokybės tyrimus. Už 
šį projektą gavome Pasaulio svei-
katos organizacijos apdovanojimą. 
Daug įvertinimų, pripažinimų su-
laukėme. Bet, matyt, nutiko taip, 
kad kuo daugiau esi vertinamas ki-
tų, tuo saviems esi blogesnis. Ne-
reikalingi tapome per gana trumpą 
laiką. Labai keista, kad buvo viskas 
gerai, turėjome palaikymą, o per 
tris mėnesius viskas apsivertė - už-
darymas. Kibirkštis įsižiebė šį pa-
vasarį neva dėl to, kad Vytauto par-
kas nebuvo apsodintas gėlėmis iki 
miesto dienų. Bet buvo tik gegužės 
pabaiga, pavasaris buvo šaltas. Nei 
pernai, nei užpernai parko neapso-
dinome gegužės pabaigoje, ir neuž-

kliuvo. Nereikia būti gamtininku, 
kad suprastum, jog per anksti pa-
sodintas gėles reikės keisti, atso-
dinti. Ypač šiemet, kai pavasaris 
buvo toks šaltas. Tuo metu atosto-
gavau, buvau išvažiavęs į Prahą, į 
mokslinę konferenciją. Grįžusį iš-
sikvietė meras, iškeikė. Sutinku, 
gal ir neišlaikiau ramaus tono (už 
tai sumokėjau sveikata), bet moks-
lo vardas mane įpareigoja savo nuo-
monę pasakyti remiantis savo prin-
cipais. Jeigu tų principų neturėsi, 
nieko gyvenime ir nenuveiksi.

Centras daug kuo skyrėsi nuo 
buvusios Gamtos tyrimų ir eko-
loginio švietimo stoties. Nuo 
2007 m. tuometinio Gamtos tyri-
mų ir ekologinio švietimo stoties 
botanikos sodas yra Pasaulinės bo-
tanikos sodų organizacijos regis-
truota botaninė kolekcija, prisijun-
gusi prie šios organizacijos progra-
mos „Botanikos sodai, išsaugant 
augalų rūšis“. Ši kolekcija yra vie-
na didžiausių pagal auginamų au-
galų rūšių ir veislių skaičių Lietu-
voje. Kadangi darbuotojų mažai, o 
kolekcijų priežiūra užima daug lai-
ko, su meru sutarėme, kad atsisa-
kome visų monitoringų, renginių, 
kuriame sodą. Tą ir darėme. Neat-
sisakėme tik tradicinių edukacinių 
renginių - „Duonos kelio“, „Paukš-
čių palydų“, „Derliaus kraitės“. 
Atsirado naujas niekur negirdėtas 
renginys - „Kvapų naktis“. O šie-
met jau nebuvo nieko.

- Viena buvusio Marijampo-
lės botanikos centro vertybių 
yra gyvų augalų kolekcija, kita 
- Sūduvos krašto floros kolekci-
ja. Koks likimas jų laukia užda-
rius centrą?

- Manau, kad jie yra saugūs. 
Herbariumo duomenys labai svar-
būs, todėl iškilus problemai atsira-
do ir nerimas, kad jis gali patekti į 
atsitiktines rankas, todėl kreipė-
mės į Švietimo ir mokslo ministe-

riją ir herbariumą perdavėme Bo-
tanikos institutui. Jis yra trečias 
pagal dydį šalyje moksliniais tiks-
lais įkurtas herbariumas, užregis-
truotas tarptautinėje herbariumų 
duomenų bazėje. Herbariumas 
rinktas nuo 1988 metų. Jame yra 
ir Žuvinto rezervato sukaupta me-
džiaga, ir dar ankstyvesnių metų 
rinkiniai. Mūsų herbariumu domė-
davosi ir pasaulinio lygio botanikai. 
Kai kurie jame saugomi augalai jau 
yra išnykę. Vakaruose herbariumai 
prezentuoja jų turėtojus, o Mari-

jampolėje - atvirkščiai. Ir mūsų 
miestas turėjo tuo didžiuotis, nes 
tai ne tik mokslinė, bet ir kultūrinė 
vertybė.

Dar nežinau, kur atsidurs gyvų 
augalų kolekcija, bet žinau, ji gali 
atsidurti tik kompetentingoje ins-
titucijoje, kuri sugebės kolekciją 
išsaugoti. Lietuvoje yra keturi bo-
tanikos sodai, visi universitetiniai. 
Viename jų kolekcija, matyt, ir at-
siras. Kad ir kaip nenori mūsų val-
džia, visas tas negražus konfliktas 
Marijampolėje yra stebimas moks-
lo bend ruomenės, ji turi autoritetą, 
todėl netikiu, kad būtų leidžiama 
kolekciją išdraskyti. Marijampolėje 
perduoti jos nebuvo kam. Kolegija 
tokios specialybės neturi, o kitos 
įstaigos tiesiog nežinotų, ką su ja 
daryti. Kadangi savivaldybė nesu-
rado 2 hektarų laisvos žemės mies-
te, kolekcija augo privačioje žemė-
je, savivaldybė su šeimininku buvo 
sudariusi panaudos sutartį. Ta su-
tartis jau yra nutrūkusi. Iš visų dau-
giau kaip 5-6 tūkst. augalų didžiau-
sią vertę turi apie 1 tūkst. veislių 
jurginų kolekcija, unikalus vilkdal-
gių rinkinys. Nemažai augalų mūsų 
centrui yra padovanojusi Gėlininkų 

selekcininkų draugija. Išvestas 
naujas veisles jie patikėjo saugoti 
ne kitam botanikos sodui, o mums. 
Kolekcija yra nepaprastai vertinga, 
nes ten surinkti mūsų vietinių de-
koratyviųjų augalų genetiniai ište-
kliai - valstybės pasididžiavimas. 
Dar viena kolekcijos dalis yra lau-
kiniai augalai iš visų pasaulio šalių 
botanikos sodų. Mes keisdavomės 
augalų sėklomis su daugeliu jų. Bo-
tanikos sodai labai gražiai bendra-
darbiauja. Mes visur važiuodavo-
me, dalyvaudavome konferencijo-

se, mus lankydavo. Pernai įstojome 
į Baltijos šalių botanikos sodų aso-
ciaciją. Visur, kur tik teko būti, ats-
tovaudavome Marijampolei. Ir šie-
met kvietė, bet jau nebuvo net kam 
važiuoti.

- Kodėl tiek daug pasiekusi 
įstaiga nusipelnė tokio finalo? 
Kokie kaltinimai buvo pateikti 
Botanikos centrui?

- Vienas, kad sodas neuždirba 
pinigų. Šiltnamyje, kurį savivaldybė 
pastatė, vos pajėgdavome užaugin-
ti 30-40 tūkstančių augalų, kurių 
reikia Vytauto parkui apsodinti. 
Apskritai botanikos sodų darbas 
sunkiai siejamas su komercija. Ne-
bent Amerikoje yra tokių botanikos 
sodų, kurie uždirbtų pinigus. Žino-
ma, jie yra privatūs. Bet tai yra 
Amerika. Kaip kita priežastis nuro-
doma, kad herbariumas, kuris pagal 
įstaigos nuostatus yra viena Bota-
nikos centro funkcijų, perduotas 
Švietimo ir mokslo ministerijai. Be 
to, per brangu centrą išlaikyti (sa-
vivaldybės duomenimis, apie 100 
tūkst. eurų per metus - red. past.). 
Ir trečia, kad tokie padaliniai yra ne 
savivaldybės funkcija.

- Iš Lietuvos jūsų surinktas 
herbariumas, gyvų augalų ko-
lekcijos nedings. Kas puoš Vy-
tauto parką, kuris už unikalumą 
užpernai buvo įvertintas Aplin-
kos ministerijos? Ką prarado 
Marijampolė?

- Manau, kad žmonės supranta, 
jog ten, kur prasideda politika, bai-
giasi kultūra. Vytauto parką apsodin-
ti nėra taip paprasta. Mes turėjome 
savo stilių. To nepadarysi pats nepa-
matęs, kaip tai daroma kitur. Apskri-
tai mūsų gėlynų kultūra tebeprime-
na Rusiją, o ne Europą. Neužtenka 
pasodinti vien serenčių ir žilių, kad 
gėlynai trauktų akį. Mokėmės iš 
daugelio šalių, daugiausia iš britų. 
Per žiemą susidėliodavau gėlyno 
schemą, kad kiekvienas centimetras 
būtų skirtingas ir kartu tarpusavy 
derėtų. Augalų ieškodavome visur. 
Kartą vienos kinrožės ieškojau apie 
mėnesį, su daug kuo susirašinėjau, 
bet kinrožė taip ir liko nepasodinta. 
Iš pradžių galvojome prie augalų dė-
ti etiketes, kad žmonės žinotų, kaip 
tie augalai vadinasi, bet paskui apsi-
galvojome. Manėme, ateis dar laikas. 
Paprastai Europos soduose tokių eti-
kečių prie medžių, prie gėlių yra. 
Buvo toks pastebėjimas, ko čia sten-
giatės, tas gėles išvogs, bet niekas 
nevogė. Matyt, grožis žmones au-
klėja, ugdo kultūrą. Turbūt tai ir yra 
daugiausia, ką Marijampolė prarado.

- Nepasakojate, bet Marijam-
polėje kalbama, kad uždarant 
Botanikos centrą būta nemažai 
politikavimo. Ar tai tiesa?

 - Negaliu pasakyti. Ko gero. 
Anksčiau priklausiau tai partijai, 
kurios atstovų dauguma nubalsavo 
dėl uždarymo. Man politika yra ne-
priimtina, bet būčiau neišlikęs įs-
taigos vadovu, jeigu nebūčiau įsto-
jęs į partiją. Kai kilo konfliktas, 
mane išmetė už neva įžeidžiamą 
komentarą prie karikatūros viena-
me socialiniame tinkle. Brūkšte-
lėjau, kad Marijampolėje kultūra 
būtų tada, jei visus lovelius palan-
gėse apsodintume runkeliais. Me-
ras tai priėmė asmeniškai. Asme-
niškai niekam netaikiau, tik pasa-
kiau savo tiesmukišką požiūrį, jį 
gyniau ir ginsiu. Botanikos sodo 
veikla yra kūrybinis darbas, o kū-
rybinis darbas netelpa į jokius rė-
mus. Man tokia savivaldybės re-
akcija buvo lyg stumtelėjimas at-
sipeikėti, kur aš esu ir kad man čia 
ne vieta. Marijampolėje susipynė 
politiniai ir profesiniai dalykai. 
Nors iš tiesų gėlynai Vytauto par-
ke turėtų būti visiškai apolitiški. 
Gali pasodinti gėlynus, bet jie ne-
bus botanikos sodas. Reikia daug 
žinojimo, kad šį darbą padarytum 
kompetentingai. Parašiau prašymą 
atleisti ir per kelias dienas mane 
atleido. Pavargęs nuo įtampos, po-
sėdžių, tikrinimų, kaltinimų. Klau-
siate, ar palengvėjo? Jau palengvė-
jo, jau apsipratau ir mintimis, kad 
Marijampolėje manęs nesuprato, 
nereikėjo to darbo, kurį norėjau 
padaryti. Mane konfliktas užgriuvo 
netikėtai, nes nebuvo iš savivaldy-
bės priekaištų, nurodymų daryti tą 
ar daryti aną. Įsivaizdavau, kad 
manimi pasitikima.

Grožis žmones ugdo. Bet to nebereikia
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 � Manau, kad žmonės supranta, 
jog ten, kur prasideda 
politika, baigiasi kultūra



Apie tai prie ŽALGIrIO NAcIO-
NALINIO PASIPrIEŠINIMO JU-
DėJIMO apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys Povilas UrBŠyS, Lie-
tuvių kalbos instituto profesorė Dan-
guolė MIkULėNIENė, filosofas Ar-
vydas JUOZAItIS ir Vytauto Didžio-
jo universiteto profesorius Alvydas 
BUtkUS. Diskusiją vedė žalgirietis 
Gediminas JAkAVONIS.

G.JAKAVONIS: Kodėl mes 
net su braliūkais latviais netu-
rime tokių santykių, kokių no-
rėtųsi?

P.URBŠYS: Tenka pripažinti, 
kad mes su latviais tarsi esame 
broliai, bet tarsi svetimi vienas ki-
tam. Lyg turėdami vieną motiną, 
bet būdami skirtingų tėvų. Aišku, 

skirtinga mūsų istorinė patirtis, 
skirtingos religijos ir visi kiti skir-
tumai mūsų nevienijo.

Tai, kad ilgą laiką jautėmės vie-
nas kitam svetimi, buvo ir dalis iš-
orinės įtakos. Nepamirškime, nors 
per sovietinę okupaciją buvo dekla-
ruojama tautų draugystė, ji buvo 
grynai asimiliacinė. Pagrindinis 
tikslas buvo surusinti tas tautas, ku-
rios buvo prievarta įtrauktos į socia-
listinių respublikų sąjungą. Todėl 
net nebuvo stengiamasi, kad mes 
jaustume vienas kito bendrumą.

Atgimimo laikotarpiu mes jau-
tėme, kad esame vieningi, ir sie-
kėme to paties tikslo. Bet atkūrę 
valstybes pradėjome vadovautis 
grynai savo tikslais. Nelabai mes 
manydavome, kad tikslinga derin-
ti savo išorės politikos klausimus 
su Latvija ar Estija. Kiekvienas 
lenktyniavome savaip skubėdami į 
NATO, į Europos Sąjungą.

Toks ir liko daugiau materiali-
nis, o ne dvasinis mūsų suvokimas. 
Mūsų sąmonėje mažai kas pasikei-
tė nuo sovietinių laikų, kai buvo 
nutiestas naftotiekis „Družba“, ku-
ris mus tarsi sujungė. Ir kai jo ne-
beliko, tarsi nebeliko mus vienijan-
čių jungčių.

2012 metais buvo pristatyta 
studija dėl Lietuvos ir Latvijos 
bendradarbiavimo perspektyvų. Jo-
je buvo konstatuota, kad Lietuvos 
užsienio politika daugiau orientuo-
jasi į JAV, Baltarusiją, Rusiją, Len-
kiją. Latvija tarsi tampa mūsų už-
sienio politikos paraštėje.

Viešojoje erdvėje mes daugiau 
žinome, kas vyksta Izraelyje nei 
kaimynėje Latvijoje, nors kai kurie 
klausimai iš tikrųjų mums labai ak-
tualūs. Tai rodo, kad mes neturime 
bendros informacinės erdvės ir net 
nesistengiame jos kurti.

Mes labiau akcentuojame ma-
terialinį, ekonominį bendradarbia-
vimą. Mes kalbamės apie strategi-
nius energetinius projektus, susi-
jusius su atomine elektrine, su du-
jų terminalu, apie „Via Baltica“, 
„Rail Baltica“.

Bet svarbiausia turėtų būti mū-
sų dvasinio, kultūrinio bendrumo 
puoselėjimas. Mūsų savasties su-
vokimas slepia tam tikrą potencia-
lą, galų gale ir ekonominį. Bet san-
tykių sumaterialėjimas grindžiamas 
taip: apsimoka ar neapsimoka.

Dar kurį laiką egzistuojantis 
Lietuvos ir Latvijos forumas bandė 
atkreipti dėmesį, kad baltų tapaty-
bės ir savasties išsaugojimas yra 
svarbiausias tikslas. Ir net siūlė 
konkrečias priemones.

Paradoksas tas, kad 2012 me-
tais įvyko V Lietuvos ir Latvijos 
forumas. Jame sveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, Latvijos prezidentas.

Buvo priimtos rezoliucijos, 
kviečiančios priimti politinius 
sprendimus. Buvo siekiama sukur-
ti baltų kultūros kapitalo fondą, ku-
ris remtų baltų identiteto tyrimus, 
literatūros vertinimą, baltų litera-
tūros skleidimą.

Bet šiandien mes matome, kad 
kultūrinis baltų bendradarbiavimas, 
dvasinis ryšys paliktas savieigai. 
Viskas kyla tik iš atskirų mokslo 
bendruomenių žmonių entuziazmo.

D.MIKULĖNIENĖ: Žinote, 
yra genetiniai, istoriniai, kultūri-
niai ryšiai.

Iš tikrųjų gal daugeliu atvejų mes 
ir elgiamės kaip vyresnieji broliai. 
Mes stipresni, mūsų daugiau, mes 
jaučiamės galį daugiau pasakyti ir 
apie savo istoriją, ir apie praeitį. Ir 
labai smagu, kai kolegos mus palaiko.

Neseniai grįžau iš pasaulinio 
geolingvistų ir dialektologų kon-
greso. Kolegės latvės kartu su vi-
sais nuoširdžiai balsavo už tai, kad 
kitas kongresas, 2018 metais, būtų 
surengtas Lietuvoje. Mes į Lietuvą 
atsivežame viso pasaulio tarmėty-
rininkus ir rodome, kaip saugome 
tarmes. Tai yra toks pripažinimas. 
Bet tą patį pripažinimą jaučia ir ko-
legos latviai. Net kolegė iš Estijos, 
kuri sėdėjo prie stalo, sakė „Baltic 

states“ („Baltijos valstybės“). To 
bendrumo, kai reikia, yra. Bet, ma-
tyt, reikia ir bendro priešo?

Gal viena iš priežasčių, kodėl ne 
visada mums sekasi, yra ir ta, kad 
esame labiau orientuoti į praeitį. 
Bet tokiu pakalbėjimo ir romantiza-

vimo lygiu. Nėra solidžių tarpdaly-
kinių tyrimų, kur kartu dirbtų ar-
cheologai, istorikai, kalbininkai, kul-
tūros istorijos specialistai.

Ne tik mums patiems to reikia. 
Galų gale tai yra ir moralinė duok-
lė, skola Europoje išnykusiems 
prūsams. Kai susitinka didesnės 
kalbininkų bendruomenės, iš karto 
mūsų lituanistų klausia, ar teisybė, 
kad prūsų kalba labai gimininga lie-
tuvių kalbai.

Taip, mes baltai, bet mūsų vis 
mažėja. Kad tik mes dabar nepasi-
mestume savo pačių žemėse ir sa-
vo pačių Europoje, kur labai ryškus 
didysis tautų kraustymasis.

Mums reikėtų daugiau ben-
drauti ne tik kultūriniu, šventiniu 
lygmeniu. Štai švenčiame Baltų 
vienybės dieną. Bet reikia ir dides-
nio įdirbio, bendresnių studijų.

A.JUOZAITIS: Praeitis niekur 
nedings, ji gyvena. Ne kartą esame 
kalbėję apie Lietuvos televizijos ir 
radijo nusikalstamą veiklą. Jau ne-
bereikia net kabučių. Visiškai nieko 
apie Latviją nekalbama savaitę, dvi 
savaites. Latvijoje taip nėra - kiek-
vieną dieną yra koks nors praneši-
mas iš Lietuvos, apie Lietuvą.

Žinoma, reikia suprasti, kad 
mes turime tokius kaimynus - len-
kus. Jie suryja visą dėmesį ir spe-
cialiai šitai daro, kad nebežiūrėtu-
me į šiaurę, į tikrus brolius. Latviai 
neturi tokio kaimyno, tai jiems rei-
kia brolių, du tik tėra - apie estus 
ir lietuvius šneka. Tai apie lietu-
vius vis dėlto daugiau, ačiū Dievui.

Visi, kas domisi, Latvijoje žino 
daugiau, ir ką D.Grybauskaitė pasa-
kė. Apie Lietuvą latviai rašo sekda-
mi mūsų publikacijas. Tai rodo, kad 
jie vis dėlto gyvena kartu su lietu-
viais. Ir lietuviai jiems dešimteriopai 
svarbesni negu mums latviai.

Turime baisiai liūdną atvejį. Kai 
dabar pasakiau, kad televizija vyk-
do nusikalstamą veiklą, tai žinoki-
te, man paskambins. Aš taip vieną-
syk pasakiau radijui, tai man iš kar-
to po laidos paskambino vadovas. 
Tiek gavau pylos, koks aš esu nu-
sikaltėlis. Ir jis pasigyrė, kad turi 
Latvijos prezidento kažkokį ordiną.

Lapkričio 18-ąją jie transliuoja 
kelias daineles ir primena, kad yra 
Latvijos nepriklausomybės diena. 
O kodėl visą laiką leidžiamos anglų 
dainos? Sako, atseit autorinės tei-
sės, jos irgi yra mokamos. O latvių 
dainų neleidžiama, kai jų estrada 
yra trigubai geresnė.

Latvių estradą iki šiol kontro-
liuoja Raimondas Paulas, kuris yra 
kanonas, kuris yra kamertonas vi-
sai vadinamajai pramoginei viešajai 
kultūrai. Mes neturime tokio ka-
nono. Ne veltui „Euroviziją“ laimė-
jo Marija Naumova, irgi perėjusi 
per R.Paulo rankas.

Čia ne tyrimų klausimas, jau 
tiek ištirta. Dabar yra konkrečios 
politikos klausimas: ar Lietuvos ra-
dijas ir televizija toliau vykdys nu-
sikalstamą veiklą? Nekalbėkime, 
kad mes ten sudarėme sutartis. Bū-
tent taip ir sakė vadovas: mes ten, 
Latvijoje, duodame žiūrėti savo. 

Kalbu, kad pas mus latviai ateitų. 
O latviai pasirūpins savo ruožtu.

Seimas turi liautis žaisti žaidi-
mus. Yra sudaryta lietuvių ir latvių 
tarpparlamentinė grupė. Tai ką ji 
daro, be kelių susitikimų per me-
tus? Ji turėtų spausti Vyriausybę, 
iškelti klausimą, kodėl šiemet kaž-
kur „ištirpo“ Baltų vienybės diena?

Žiūrėjau televiziją. Žinome, kad 
vienos dienos skirtumu Baltų vie-
nybės diena sutampa su Genocido 

atminimo diena, kas savaime yra la-
bai minėtina. Tai dienai buvo skirta 
tiek įvykių, kad Baltų vienybės die-
na visai išnyko. Ji, sakyčiau, tyčia 
išnyko. O ir švenčiama tik nuo 2000 
metų, kai latviai paskelbė lygiadienį 
(rugsėjo 22 d.) Baltų vienybės diena, 
tądien vyko Saulės mūšis. Savaime 
aišku, kur jiems daugiau būti vienin-
giems, jeigu ne Saulės mūšyje.

G.JAKAVONIS: Merkinės pi-
liakalnyje buvo ir latviškų, ir lie-
tuviškų giesmių, sukurtas laužas, 
visi su tautiniais rūbais. Kodėl tai 
tik pavienių entuziastų idėja?

A.BUTKUS: Dieveniškėse mes 
radome vieną latvę. Tai turbūt pie-
čiausiai nuo Latvijos gyvenanti latvė, 
meilės imigrantė. Mūsų vyrukas, so-
vietmečiu tarnavęs Rygoje, įsimylė-
jo ją ir atsivežė į Žižmų kaimą.

Geras akcentas yra tas, kad šie-
met, pirmą kartą istorijoje, per Bal-
tų vienybės dieną Rokiškyje susi-
tiko abiejų šalių vyriausybės. Antrą 
dieną susitiko tarpparlamentinės 
grupės. Trečią dieną Agluonoje bu-
vo atidengtas paminklas Mindau-
gui ir Mortai, karalienei ir karaliui. 
Beje, paminklas statytas latvių ini-
ciatyva. Projektą laimėjo lietuviai.

Buvo pasiūlyta, kad bendrautų 
vyriausybės, kad ministerijos ga-
lėtų rengti atskirus posėdžius ir 
spręsti problemas, kurios bendros 
Lietuvai ir Latvijai.

Prisiminkite, sovietmečiu buvo 
vadinamasis soc. lenktyniavimas. 
Kokie partneriai buvo? Latvija - Es-
tija, Lietuva - Baltarusija. Mes bu-
vome atskirti. Gal čia istoriškai 
orientuota į Livoniją, į LDK. Oficia-
liai mes buvome skirtingose pusėse.

Latviai ir lietuviai turi bendrą 
sieną. Ta siena yra seniausia šita-
me regione, siekia dar Mindaugo 
laikus. Su Baltarusija galutinę sie-
ną turime tik nuo 1940 metų, apie 
Lenkiją net nekalbėsiu. Kaliningra-
do sritis buvo vokiškoji Prūsija, 
vėlgi negalime kalbėti apie pasie-
nio kontaktus.

Lietuvių ir latvių kontaktai ly-
giai tokie patys seni kaip ir siena. 
Dar nuo kuršių, sėlių ir žiemgalių 
laikų, nes ta siena šias teritorijas 
dalijo pusiau.

Latvija Lietuvai nekelia jokių 
pretenzijų dėl draugystės. Ji neke-
lia išankstinių sąlygų kaip Lenkija. 
Tai reikia vertinti. Tai vienintelė 
šalis kaimynė, kuri be jokių sąlygų 
tiesia draugystės ranką. Tiktai ją 
reikia paimti. Mes jos nepaimame.

V Lietuvių ir latvių forumas įvy-
ko 2012 metais Vilniuje, Seime. Tie 
suvažiavimai rengiami kas dveji me-
tai. Kitais metais turėtų būti jau mū-
sų eilė. Deja, apie latvių suvažiavi-
mus nieko gero negaliu pasakyti, nes 
jie neprilygsta mūsiškiams. Mūsų 
yra sodrūs, turiningi, o latviai kaž-
kaip formaliai rengia. Išskyrus II su-
važiavimą 2006 metais. Tai, kas per-
nai vyko Liepojoje, kur buvo susitikę 

mūsų abiejų šalių kultūros ministrai, 
negalima laikyti suvažiavimu.

Forumas yra paskelbęs suva-
žiavimo rezoliucijas. Bet forumas 
nėra vykdomoji valdžia. Jis negali 
atidaryti televizijos, įsileisti Latvi-
joje kanalų, tai turi daryti kitos 
struktūros.

Man pavydu žiūrėti į skandina-
vų patirtį, kaip bendrauja švedai su 
norvegais, danai su švedais, gimi-
niškos kalbos, giminiškos tautos. 
Jie daug žino vieni apie kitus, gy-
vena kaip vienas trilijonas.

Mes irgi galime gyvent kaip 
vienas trilijonas, bent jau su lat-
viais tai tikrai - vienodo dydžio 
valstybės. Gyventojų skaičius apy-
tikslis. Tuoj suvienodės.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad kai 
kurie kaimynai suinteresuoti, kad 
mes nebendrautume. Lenkija nori 
turėti Lietuvą savo įtakos zonoje. 
Rusija nori turėt Latviją savo įtakos 
zonoje. Ir tos įtakos jau yra pasida-
lintos. Galbūt tai trukdo Lietuvai ir 
Latvijai glaudžiau bendradarbiauti?

Lenkija vykdo selektyvią poli-
tiką Lietuvos ir Latvijos santykiuo-
se. Pavyzdžiui, Latvijoje tautinių 
bendruomenių mokyklose 60 proc. 
dalykų yra dėstoma valstybine (lat-
vių) kalba, tarp jų ir lenkiškose mo-
kyklose. Lenkija dėl to jokių pre-
tenzijų nereiškia. Lenkija lat viams 
nereiškia pretenzijų dėl pavardžių 
rašybos. Netgi giria. Lenkijos pre-
zidentas, nuvažiavęs į Rygą, giria 
Latvijos vyriausybę už tai, kad ji 
labai gerai rūpinasi lenkų bendruo-
mene Latvijoje.

Atvažiavęs į Lietuvą, tas pats 
prezidentas peikia Lietuvą. Už tą 
patį, už ką Latviją giria. Aš vis dėl-
to siūlyčiau bendrinti įstatymus.

G.JAKAVONIS: Kolega Ar-
vydas, prieš įvedant eurą, netgi 
siūlė bendrą lietuvių ir latvių va-
liutą, kad kažkaip atsilaikytume 
prieš globalizaciją, kuri mažoms 
tautoms visiškai pražūtinga. Be 
to, veikia Baltijos Asamblėja. 
Bet ten, man atrodo, daugiau pa-
dedamas „kryžiukas“, negu 
svarstomi rimti dalykai.

P.URBŠYS: Paprasčiausiai pri-
imta manyti, kad Lietuva neturi 

valstybinio požiūrio į Latviją kaip 
į savo nacionalinių interesų partne-
rę. Yra daugiau vartotojiškas po-
žiūris, nesvarbu, ar latviai galės 
prisidėti prie atominės elektrinės, 
ar jie ims dujas iš dujų terminalo.

Ir šiandien tam tikros valstybės 
nesuinteresuotos, kad Lietuva su 
Latvija turėtų kitokį bendradarbiavi-
mą. Tai matome iš Lenkijos užsienio 
politikos, jau nekalbu apie Rusijos.

Bet mes turime pripažinti, kad 
patys viską darome, kad tų santykių 
nebūtų. Mes ne kartą elgėmės su 
latviais kaip su svetimais. Vien tik 
mūsų įstatymo projektas dėl vardų 
ir pavardžių rašymo yra dūris lat-
viams į nugarą. Jie prieš kelerius 
metus išsprendė šią problemą.

Yra Latvijos prezidentės Vairos 
Vykės-Freibergos 2004 metais pa-
sakyti žodžiai. Tada Latvijoje labai 
aršiai virė diskusijos dėl valstybinės 

kalbos statuso išsaugojimo. Ji pasa-
kė: „Latvija neprivalo lyg kaltina-
masis teismo salėje įrodinėti savo 
unikalios kultūros ir žmogiškosios 
vertės. Mes nesame kaltinamųjų 
suole. Mes neturime visą laiką tei-
sintis, kad esame tokie pat žmonės 
kaip ir kiti. Kad mūsų kalba yra tiek 
pat vertinga kaip ir kitos.“

Kiek mes, lietuviai, padėjome 
jiems būtent toje kovoje? Kai lat-
viai bandė apginti savo valstybinės 
kalbos statusą, mes palikome juos 
vienus. Latviai apsigynė. Ir praėjus 
10 metų mes parengėme G.Kirki-
lo ir I.Šiaulienės Vardų ir pavardžių 
rašymo dokumentuose įstatymo 
projektą, kuris praktiškai revizuo-
ja tai, ką pasiekė latviai.

Mes galime tuo įstatymu sukur-
ti precedentą. Latvijoje rusakalbiai, 
inspiruoti tos pačios Rusijos, pradės 
kelti sumaištį ir reikalauti, kad klau-
simas dėl vardų ir pavardžių būtų 
peržiūrėtas. Nes Latvija apsaugojo 
savo valstybinę kalbą nuo svetimų 
ženklų, nuo svetimų raidžių.

Mes dabar siūlome būtent latviš-
ką variantą. Ir dabar vadinamasis po-
litinis elitas mus išjuokia, vadinda-
mas kietakakčiais ir nesusipratėliais. 
Mes turime skirtingą suvokimą, kas 
yra vertė ir kas yra saugotina. Ir tai 
mus ne sujungia, o atskiria.

Šiais metais Lietuva pirminin-
kavo Baltijos Asamblėjai. Pasižiū-
rėkite posėdžių darbotvarkę, kas 
buvo nagrinėjama. Dominuoja 
transporto, energetinio saugumo, 
ekonominio bendradarbiavimo, 
sveikatos apsaugos klausimai.

Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitete švietimas analizuojamas 
tiek, kiek reikia darbo rinkos ir 
švietimo ryšiams.

Piliečių rengimas domina tik 
tiek, kiek tampa svarbus gynybai, 
paaštrėjus santykiams su Rusija, 
bet čia visiškai nekalbama apie ta-
patybės, savasties išsaugojimą.

Valstybinės strategijos nėra. 
Atvirkščiai, yra iniciatyvų, ar dėl Tau-
tinių mažumų įstatymo, ar dėl vardų 
ir pavardžių rašymo, kurios nukreip-
tos grynai prieš Latvijos interesus. 
Bet mes nesuvokiame vieno dalyko: 
tiek, kiek mes pakenkiame Latvijos 
tapatybei, tiek pakenksime ir sau.

G.JAKAVONIS: Latviai bu-
vo žemdirbių tauta, visada bū-
davo nukariauti. Bet kalbėjo 
latviškai. Lietuva turėjo vals-
tybingumą, tai buvo LDK, bet 
elitas vis dėlto lenkiškai kalbė-
jo ir buvo atitolęs nuo savų.

A.BUTKUS: Latviai neturėjo 
valstybės. Jie neturėjo elito. Bet 
tai jiems išėjo tik į naudą. Nes ne-
buvo kam vokietėti. Mūsų elitas 
lenkėjo. Iš pradžių lingvistiškai, 
paskui jau kultūriškai.

Latviai visą laiką buvo latviai. 
Jie savo elito neteko per XIII a. ka-
rus su vokiečiais. Liko tik valstiečių 
tauta. Jie neturėjo dilemos „kas aš 
esu“. Kaip pas mus žmogus svarstė, 
ar jis lietuvis, ar lenkas. Latvių 
identitetas buvo stipresnis, kai Lat-
vija XIX a. formavosi kaip tauta. Ir 
netgi šiais laikais latviai turi stipres-
nį savo tautinį identitetą.

D.MIKULĖNIENĖ: Mes tur-
būt ir susiduriame su tuo, ką pasa-
kytume ekonomikos terminais: 
vertės ir savivertės dalykai. Suvo-
kiame vertę, bendros kultūros ir 
istorijos vertę, bet yra mūsų savi-
vertės trūkumas.

Tarkim, vardų ir pavardžių ra-
šymas keliolika metų sprendžia-
mas kaip dvišalės sutarties pagrin-
du suformuluota problema. Paaiš-
kėjo, kad šitos taisyklės tada pri-
valomos visai Lietuvai. Laiku ne-
pasižiūrėta, kaip tuos klausimus 
tvarkė Lenkija ir Latvija. O buvo 
galima tai padaryti.

Kitas dalykas - labai svarbu vi-
si kaimynai. Neturime pamiršti, 
kad interesai visada turi kryptį. 
Lenkija Lietuvai yra didesnis regio-
nas negu Latvija, ir šiuo požiūriu 

ekonomika ir visi tie santykiai yra 
nukreipiami į kuo didesnę rinką.

Net ir tada, kai kalbėjome apie 
pirmąsias lietuviškas kompiuteri-
nes programas, mums „Microsoft“ 
aiškiai pasakė: jūsų labai maža rin-
ka, na, kam jums čia ta lietuvių kal-
ba, jūs tokie mažyčiai.

Kai tau sako, kad esi mažas, tu-
ri jausti norą būti didesnis. Turi 
kilti savivertė. Mes turime būti 
kultūringesni, išradingesni ir kito-
kie, kad mus matytų, kad mes ne-
prapultume šitame kontekste.

Latviai sako: jums gerai, jūs tu-
rėjote valstybę, jūsų valstybės ša-
knys yra gilesnės. Jie džiaugiasi 
mūsų kultūra. Mūsų iškilūs kultū-
ros veikėjai yra dirbę Latvijoje. Ir 
dirigentai važiuoja, ir solistai dai-
nuoja, pripažįstama opera ir taip 
toliau. Mūsų mokslininkai ten skai-
to paskaitas ir mes bendraujame.

Tačiau nėra geostrategijos. Ir 
čia nepasakysi, kad bendravome su 
tais, o dabar bendraukime su tais.

Vokiečių kalbininkai yra paste-
bėję, kad net ir ekonominiai ryšiai 
tarp giminingų žemių, kur kalbama 
giminingais kalbos variantais, yra 
kur kas stipresni. Regis, tai mums 
turėtų padėti bendrauti.

Pamenate, kaip džiaugėmės, 
kad šiaurinėje Lietuvoje mokyklose 
bus dėstoma latvių kalba, kad mo-
kiniai mokysis latvių. Esame kai-
myniniai regionai ir galėsime gražiai 
bendrauti. O ką šiandien apie tai ga-
lime pasakyti? Yra daug labai gerų 
iniciatyvų, ir jos geso, užgeso.

Mes galime daugiau papasakoti 
apie bendravimą su Punsko lietu-
viais, galbūt ir dėl to čia yra tas ry-
šys. Labai smagu buvo išgirsti, kad 
Punsko moterys važiuoja į Mari-
jampolę šukuotis prieš vestuves, 
nes gražiau sušukuoja, gražiau ap-
kerpa Lietuvoje. Toks pripažinimas.

Turi būti bendri socialiniai, ge-
osocialiniai tinklai. O dabar jie kol 
kas atskiri ir viskas apsiribota šita 
siena. Per vietos bendruomenes, 
verslininkus turime kurti ryšius.

G.JAKAVONIS: A.Juozaičio 
knygoje „Ryga - niekieno civili-
zacija“ yra tokia mintis, kad 
miestas yra blogis. Tiek Lietuvo-
je, tiek Latvijoje tautos šaknys 
visada būdavo kaime. Bet kai-
mai nyksta. Miestas daugiakul-
tūris. Mes prarandame savo lie-
tuviškumą, latviai - latviškumą.

A.JUOZAITIS: Savaime su-
prantama, istorinės priežastys aiš-
kios. Bet Rygos, kaip sostinės, na-
cionalinė padėtis yra daug prastes-
nė nei Vilniaus. O ten iš tikrųjų jau-
ti, kad esi Latvijos sostinėje. Labai 
dažnai stebi: kreipiasi parduotuvėje 
rusė pardavėja, rusas pirkėjas. Iš 
pradžių pradeda šnekėti latviškai. 
Paskui, kai pajunta, kad abudu ne 
latviai, pereina prie rusų kalbos. La-
tvių kalbos dominavimas yra tota-
lus. Ir tai padaryta sąmoningai, labai 
sunkiomis sąlygomis. Tai padaryta 
netgi apgulto miesto sąlygomis.

Latviai gyveno fronto sąlygo-
mis, bet atsilaikė, nes jie yra šiek 
tiek vokiečiai: jeigu priima įstaty-
mą, tai įvykdo.

Ne vienąkart kalbėjau su latvių 
rašytojais Ventspilyje. Klausiu: „Jūs 

įsivesite eurą? Mes tai kažkaip abe-
jojame.“ Sako: „Tu žinai, mes neno-
rime, bet vyriausybė nusprendė, 
sako, reikės įvesti.“ Kad jau nu-
sprendė valdžia, jie taip ir padarys.

Blogis buvo tas miestas, nes tai 
buvo svetimas miestas. Latviai 
įtvirtino nepriklausomybę Rygoje. 
Jie jį gavo dovanų, tokį milžinišką, 
netgi ne pagal tautos dydį jie turi 
tą miestą.

Sakote, lenkai mums didesni ir 
mes ten turime daugiau ekonomi-
kos. Bet Ryga - toks miestas, kad 
tik eikite, lietuviai, ir jį valdykite.

Teko dalyvauti vienoje paskaito-
je. Ir ne kas kitas, o istorijos muzie-
jaus direktorius pasakė: „Žinote, 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą lietuvių 
buvo 100 tūkst. Dar kiek, ir mes jau 
manėme, kad lietuviai paskelbs Rygą 
savo sostine.“ Visi darbingi žmonės 
iš Lietuvos išlėkė į Vakarus. O tada 
važiavo į Rygą uždarbiauti. Ekonomi-
ka laukė, tik važiuokite, vyručiai.

Dabar visas socialinis tinklas, 
arba gerovės minimumas, Latvijo-
je toks pats kaip Lietuvoje, gal net 
geresnis, nes daugiau erdvės, nėra 
tokių grumtynių.

Nematau kažkokios ypatingos 
kliūties, kad mes negalėtume ten 

eiti ir būti. Kad nekalbame latviš-
kai, tai išmokti galima per pusmetį.

Mano pavyzdys: visai nemokė-
damas, gavau iš profesoriaus dova-
nų jo parengtą žodyną, dabar jis yra 
internete, ir klausaisi kasdien la-
tvių radijo. Bet kur, dabar ir inter-
nete gali. Įsijungi ir su ausinėmis 
vaikštai po miestą klausydamasis. 
Nieko daugiau nereikia, jau po me-
tų laisvai šnekėsi latviškai.

G.JAKAVONIS: Atsimenu, 
manęs niekas nemokė lenkiškai, 
bet mes Varėnos krašte matėme 
lenkų televiziją ir aš išmokau tą 
kalbą rašto neskaitydamas. Fil-
mus galėjau žiūrėti, nes tuo me-
tu lyg ir Vakarų daugiau būdavo.

A.BUTKUS: O kur yra Latvi-
jos televizija? Pasienyje užgeso ini-
ciatyva mokyti lietuvius ir latvius 
vaikus antrosios baltų kalbos. Nes 
nėra erdvės, nėra fono, kur jie ga-
lėtų išnaudoti tą kalbą. Ne visi gi 
pasienio lietuviukai važiuos į Lat-
viją. Kiti važiuos, tarkim, mokytis 
į Šiaulius, Kauną, Klaipėdą. Kur jie 
tą latvių kalbą išnaudos?

Jeigu būtų kokia erdvė, televizi-
ja rodytų filmus latvių kalba su lie-
tuviškais titrais, tada būtų prasmė 
mokytis. Mes dabar moterį išmokė-
me japonų kalbos, ir kur mes ją dabar 
dėsime išmokę? Niekur, jeigu nega-
lėsime panaudoti. Bėda, kad nėra 
aplinkos. Lietuvoje per žiniasklaidą 
mes niekur negirdime latvių kalbos.

Per Baltų vienybės dieną Ro-
kiškyje vyko vyriausybių, tarppar-
lamentinių grupių susitikimai. Ir 
ką apie tai sužinojo Lietuva? Buvo 
pasakyta, kad, be kitų klausimų, 
buvo svarstomi ir pabėgėlių klau-
simai. O kokie tie kiti klausimai?

Parengė Janina PELEckIENė

 � Viešojoje erdvėje 
mes daugiau 
žinome, kas 
vyksta Izraelyje 
nei kaimynėje 
Latvijoje

Povilas URBŠYS
Seimo narys

 � Lietuva turėjo 
valstybingumą, 
bet elitas vis 
dėlto lenkiškai 
kalbėjo

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Dabar 
važiuojama į 
egzotiškesnius 
kraštus, visiškai 
pamirštant 
artimąją kultūrą

Danguolė MIKULĖNIENĖ
Lietuvių kalbos instituto profesorė

 � Latvija 
vienintelė šalis 
kaimynė, kuri 
be jokių sąlygų 
tiesia draugystės 
ranką

Alvydas BUTKUS
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius  � Lenkai suryja 

visą dėmesį 
ir specialiai 
šitai daro, kad 
nebežiūrėtume 
į tikrus brolius 
latvius

Arvydas JUOZAITIS
Filosofas

Kodėl lietuviai ir latviai - vis mažiau braliūkai?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 �PIRMĄSYK. Šiemet rugsėjo 18-ąją, Baltų vienybės dienos išvakarėse, Rokiškyje įvyko Lietuvos ir Latvijos vyriausybių bendrasis posėdis; jam vadovavo 
Latvijos Vyriausybės vadovė Laimduota Straujuma ir Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius
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tr.Prieš Rusiją rėkaujame vieni. 
Niekas, išskyrus rusus, negirdi. 
Ir Briuselyje niekas negirdi, jei ir 
drįstame ką pasakyti. Nes sakome 
vieni. Dujų terminalą statėme 
vieni. Elektros jungtį iš Švedijos 
atsitempėme vieni. Kodėl 
pučiamės lyg būtume pasaulio 
bamba? Kodėl nenorime turėti 
bendrų interesų su geriausiais 
savo kaimynais braliūkais latviais?



Lietuvą, Biržų ir Panevėžio kraštą 
išgarsino Dauguviečių giminė. 
Pirmasis garsus iš šios giminės 
buvo Pranas Dauguvietis.

Jis gimė 1854 metais gruodžio 
2 dieną Dauguviečių vienkiemyje 
netoli Nemunėlio Radviliškio. Tė-
vai vertėsi žemės ūkiu. Ūkis buvo 
gana didelis. Vėliau, jau Pranui val-
dant ūkį ir jį nuomojant, buvo nu-
rodoma, kad ūkis sudarė apie 77 ha.

Teisės mokslus Pranas baigė 
Peterburgo universitete. Pagal kai 
kuriuos atsiminimus, baigdamas 
mokslus Peterburge buvo perėjęs 
iš evangelikų reformatų į stačiati-
kių tikėjimą, bet vėliau grįžo prie 
evangelikų reformatų tikybos. Ti-
kybą jis bandė keisti norėdamas 
gauti tarnybą Lietuvoje.

Gyvendamas Peterburge vedė. 
Jo pirmoji žmona - olandė Van der 
Flas, kurios tėvas buvo Napoleono 
armijos kareivis. Po Napoleono žy-
gio į Rusiją jis pasiliko Rusijoje ir 
tuo metu Peterburge vertėsi gydy-
tojo okulisto praktika.

Su pirmąja žmona Pranas Dau-
guvietis susilaukė penkių vaikų. 
Tai buvo keturios dukros ir vienas 
sūnus. Visi jie tapo garsiais žmo-
nėmis. Tai Jekaterina Dauguvie-
tytė (1882-1942) - Peterburgo 

konservatorijos profesorė, Lidija 
Malko (1883-1955) - dirbo Kaune 
ir Vilniuje muzikos mokytoja, vė-
liau Vilniaus konservatorijos pro-
fesorė, Nadežda Jemeljanenko 

(1886-1972), agronomė ir moky-
toja Zinaida Fomina (1888-1967) 
emigravo ir mirė Australijoje.

Dėl sūnaus Boriso (1885-1949) 
tėvas turėjo daugiausiai problemų. 

P.Dauguviečiui jau dirbant taikos tei-
sėju Panevėžyje sūnus krėsdavo 
įvairias eibes ir nuomotojai neapsi-
kentę prašydavo šeimos išsikelti, to-
dėl teisėjui dažnokai tekdavo keisti 
nuomojamus namus. Vėliau Borisas 
irgi išgarsino giminę ir tapo garsiu 
režisieriumi. 1908 metais jis baigė 
Peterburge imperatoriškąją teatro 
mokyklą ir gyvenimą susiejo su sce-
na. Baigęs mokslus vaidino Petrapi-
lio mažajame teatre, o nuo 1924 me-
tų - Kauno teatre. Jo sukurtas spek-
taklis „Žaldokynė“ buvo žinomas vos 
ne kiekvienam tos kartos žmogui.

Žmona, pagimdžiusi paskutinę 
dukrą, netrukus mirė ir P.Dauguvie-
tis vedė antrą kartą. Jo antroji žmona 
buvo pirmosios netikra sesuo. Tai 
buvo prancūzė Nadin Žiko. P.Daugu-
vietis atvyko su Nadin į Panevėžį ir 
ji užaugino visus penkis vaikus.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, 1919 metais balandį P.Daugu-
vietis buvo paskirtas Panevėžio ir 
Joniškėlio apskričių taikos teisėju. 
Kartu jam pavesta eiti ir teismo tar-
dytojo pareigas. Neilgą laiką jis dirbo 
ir Panevėžio apskrities viršininku. 
Tuo metu tai buvo sudėtingas aps-
kričiai etapas. Reikėjo formuoti nau-
ją valdžios aparatą. P.Dauguvietis 
Panevėžio miesto apylinkės teismo 
taikos teisėju išdirbo iki pensijos - 

1926 metų gegužės 1 dienos. Apie 
jo atleidimą pranešė miesto laikraš-
tis „Kraštas“. Jis rašė, kad atleidžia-
mas Panevėžio 1-osios nuovados tai-
kos teisėjas P.Dauguvietis, išdirbęs 
teisės sistemoje 40 metų.

Išėjęs į pensiją P.Dauguvietis 
daug laiko praleisdavo Dauguvie-
tynėje. Ten buvo jo ūkis. Žemės 
pats nedirbdavo, bet ją nuomodavo. 
Nuomininkai ir gyvendavo šeimi-
ninko name, tik palikdavo kelis 
kambarius šeimininkui.

P.Dauguvietis buvo išsilavinęs 
žmogus. Mokėjo rusų, lenkų, žydų, 
vokiečių kalbas, gražiai griežė 
smuiku ir turėjo gražų balsą. Savo 
gimtinėje labai mėgo grybauti. Am-
žininkai jį atsimena einantį grybau-
ti visada su lazda. Naudodamas laz-
dą jis ir rinkdavo grybus.

Savo gimtinėje labai tausojo miš-
ką. Kas jam pasiūlydavo parduoti 
miško medžius, tapdavo priešu, o 
kas sakydavo, kad neverta parduoti 
medžių ir miško, tapdavo draugu.

Paskutiniais metais gyveno Pa-
nevėžyje, Topolių gatvėje. Mirė 1943 
metais gruodžio 28 dieną. Palaidotas 
Panevėžyje. Jo žmona mirė 1951 me-
tų birželį. Palaidota greta vyro.

Elena MArkUckytė, 
Donatas PILkAUSkAS

Pranas Dauguvietis - garsus teisininkas 

 �Pranas Dauguvietis
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