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didele ir skaudžia tema

Lietuvos švietimo sistemai reikia reformų

Rankose mažytė 42-jų puslapių 
knygutė. Jos viršelyje — geltona 
Dovydo žvaigždė raudoname ir 
juodame karo ugnies fone. Prie
kyje — juoda moters figūra, kuri 
skausmo iškreiptu veidu žvelgia 
į tolį. Knygos autorė: York Uni
versity Toronte profesorė Sara 
Ginaitė, o knygutė skirta Kauno 
geto kankiniams prisiminti, ir 
pavadinta Žydų tautos tra
gedijos Lietuvoje pradžia. Tai 
maža knygelė be galo didele ir 
skaudžia tema, nenustojusia 
mus, vienus ir kitus, žydus ir lie
tuvius, jaudinti iki dabar ir tarsi 
tebeieškančia įvairiais būdais 
sąžiningos ir gailestingos baig
ties.

To, atrodytų, siekia ir autorė, 
pažymėdama, jog ši knygelė tai 
tik didesnio darbo pradžia, ir 
įžangoje atskleisdama jos tikslą ir 
paskirtį:

„Viskas prasidėjo taip... 1941 
metų birželio 23 dieną Lietuvoje 
įvyko pirmieji antižydiški eksce
sai ir prasidėjo masinės žydų žu
dynės.. Po trejų metų iš 200,000 
prieš Antrąjį pasaulinį karą Lie
tuvoje gyvenusių žydų liko vos 
8,000-9,000. Visi kiti nacistinės 
Vokietijos okupacijos metais 
Lietuvoje buvo nužudyti. Esu tų 
šiurpių įvykių liudininkė. Visą 
gyvenimą mane persekioja skau
dus klausimas — kodėl ši tragedi
ja įvyko? Kokios buvo tų baisių 
žudynių priežastys? Nedidelėje 
knygelėje taip pat bandau at
sakyti į klausimą: ar galima 
kaltinti visą lietuvių tautą už 
nusikaltimus, kuriuos padarė 
maža tautos dalis, ar etiška ir 
padoru aiškinti ir teisinti žydų 
žudynes Lietuvoje tariamu jų 
aktyvių dalyvavimu sovietinės 
okupacinės administracijos 
veikloje 1940-1941 metais. Ar 
įmanoma lyginti šiuos du skirtin
gus Lietuvos istorijos puslapius?” 
[...]

„Esu įsitikinusi, kad būtinai 
reikia išaiškinti ir įvardyti visus 
gelbėjusius žydus lietuvius ir 
įamžinti jų žygdarbį” (p. 3)

Istorikams paliksime vertinti 
autorės apmąstymus apie trage
dijos priežastis ir vyksmą. 
Sustosime tik prie vieno vaizdo, 
kuris savyje talpina tas kraupias 
dienas.

„1941 metų žiemą mano tėvas 
sunkiai sirgo skrandžio vėžiu, 
pavasari jį operavo ir, prasidėjus 
karui, jis buvo prikaustytas prie
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Žydų tautos 
tragedijos 
Lietuvoje pradu

t

Dr. S.Ginaitė

neliktų „tuščiagal- 
svarbiau — nebūtų 
į nusikaltėlių gru-

lovos. Sekmadienį, t.y. birželio 22 
d., mano motina su savo artimai
siais svarstė, ar mūsų šeimai 
trauktis į Rytus. Bet niekas iš 
artimųjų nenorėjo trauktis. Rusi
joje mes neturėjome nei giminių, 
nei artimų pažįstamų. Be to, sun
kiai sirgo ir mano močiutė, kurią, 
sovietams atėjus, jos namo kiem
sargis išvarė iš buto ir pats jame 
apsigyveno, neleido pasiimti nei 
baldų, nei kitų namų apyvokos 
daiktų, grasino, kaip buvusiai 
kapitalistei, sunaikinti visą 
mūsų šeimą. Vienam mano moti
nos broliui, Abraomui Viravičiui, 
buvo ką tik gimusi dukrelė Ta- 

I nia. Jis su žmona buvo atvažiavęs 
' iš Palestinos atostogauti, bet, 
prasidėjus karui, jau negalėjo 
grįžti namo. O su naujagime 
trauktis į Rusiją jiems atrodė 

I neįmanoma. Mano sesers vyro 
šeima — Benjaminavičiai, jau 
buvo patyrę žiaurų sovietinio 
režimo ekonominį terorą, todėl 
griežtai atsisakė pajudėti iš vie
tos. Jiems atrodė, kad vokiečiai 
bus mažesnė blogybė negu sovie
tai. Ir iš tikrųjų, kas karo iš
vakarėse galėjo įsivaizduoti, koks 
tragiškas bus žydų tautos liki
mas.”

„Taip mes visi — mano tėvai, aš, 
mano sesuo su savo vyru ir jo 
šeima, močiutė, trys motinos 
broliai su šeimomis, motinos 
sesuo su šeima — likome Kau- • metodai pristato naujas koncepci

jas, procesus ar funkcijas po 
ribotą dalelę, labai sistematiškai. 
Mokymo mašinos sugeba indivi
dualizuoti mokymą, pvz., jei 
duodami pavyzdžiai per sunkūs 
(daromos klaidos), jos pasiūlo 
lengvesnius. Jos, kaip ir kompiu
teriai, gali būti vartojamos, kada 
norima mokytis, kada norima

ne.
„Baltaraiščiai prie mūsų namo 

Būgos gatvėje atsirado jau 
birželio 23 d. pavakarę, bet dar 
nedrįso įeiti į butą. Jie tik sekė. 
Iš ryto, kai aš ėjau į parduotuvę, 
jie mane sulaikė, pareikalavo ati-

(Nukelta į 4 psl.)

JUSTINAS PIKŪNAS

Švietimo reformų tema yra 
labai plati, todėl nagrinėsiu tik 
kai kurias nūdienos Lietuvos 
švietimo problemas ir galimybes. 
Visų pirma galima klausti, ko
kios turėtų būti mokyklos, kad 
būtų verta į jas leisti vaikus ir pa
auglius? Kokias savybes ir kom
petenciją privalėtų turėti moky
tojai, kad būtų tikrai reikalingi 
auklėti vaikams? Jei tradicinė 
mokymo metodika keistųsi, tai 
kokia ji galėtų būti? Mažai ką 
reformojant, bus toliau atsilie
kama nuo Vakarų Europos ir 
Šiaurės Amerikos. Ką daryti, kad 
paaugliai 
viai”, dar 
„įsiurbti” 
puotes?

JAV šeštajame dešimtmetyje 
buvo patobulintos Pressey, Skin- 
ner ir kitų sukonstruotos moky
mo mašinos ir išvystytos siste- 
matiškos programos įvairiems 
dalykams dėstyti. Kiek vėliau 
skirtingų dalykų mokymo pro
gramos buvo sėkmingai pritaiky
tos kompiuteriams. Tuo pat metu 
buvo sukurta gausybė edukaci
nių filmų, pradėjo veikti moko
mosios TV su specialiais efektais 
ir gerai parinktais dėstytojais, 
taip pat šimtai videojuostų, vi
deoklipų, tinkamų ne tik pradi
niams, bet ir universiteto kur
sams. Taip buvo pradėta kurti 
nauja mokymosi sistema.

Prieš keliolika metų įvairūs TV 
tinklai susijungė į pasaulinį 
Internetą, į kurį įsijungė ir 
Litnetas — Lietuvos mokslo ir | 
studijų kompiuterių tinklas. 
Sutelkta gausybė informacijos. 
Turint asmeninius kompiuterius, 
sumokėjus abonentinį mokestį, 
yra iš ko semti norimus duome
nis. Kadangi medžiaga į Interne
tą subėga iš labai daugelio 
šaltinių, jos moksliniu patiki
mumu galima abejoti. Todėl dar 
yra Sprintneto tinklas, kur duo
menų tikrumas centralizuotai 
kontroliuojamas. Iš Sprintneto 
galima persijungti ir naudotis 
kitais kompiuterių tinklais. Abu 
tinklai yra sukaupę daug enciklo
pedinės multimedia medžiagos 
(tekstas+garsas+grafika+vaiz
das), tinkamos įvairių mokslo 
dalykų studijoms.

Kai modernios technologijos 
priemonės moko ar egzaminuoja, 
jos nei pyksta, nei barasi, nei 
baudžia už triukšmą ar pokalbį. 
Jos laukia, kol mokinys vėl 
panorės jas vartoti. Technologijos

kartoti, taip pat — žaisti. Didelė 
dalis JAV penkerių - šešerių me
tų vaikų jau ima pirmąjį kompiu
terių vartojimo kursą, ir jiems pa
tinka kompiuterio sugebėjimai 
ne tik mokyti, bet ir žaisti. O ir 
žaisdami, vaikai išmoksta valdyti 
šį mokymosi meną ir įgyti jiems 
patrauklių žinių.

JAV mokymo technologija grei
tai plito mokyklose, taip pat vi
durinėse ir aukštosiose. Net ir 
universiteto lygyje daugelis 
dalykų (ypač pirmuosius dvejus 
metus) yra dėstomi TV ekranų, 
taip pat kompiuterių pagalba. 
Vaikai ir paaugliai yra gabūs 
kalboms, tai ir kompiuterių 
„kalbą”, ar tai būtų Basic, ar For
tran, ar Pascal, ar kitokią, jie 
greitai išmoksta. O ir teksto tvar- 
kiklių (procesuotojų) vartojimas 
jiems nesudaro daug kliūčių. Su 
kompiuteriu ar atskirai, jie juk 
taiso parašyto dalyko klaidas, ar 
tai būtų to paties žodžio per daž
nas vartojimas (parodomi sinoni
mai), ar skyrybos, ar raidžiavimo, 
ar gramatikos, ar sintaksės, ar 
kiti dalykai. Rašinių ar straips
nių redagavimas padeda išmokti 
mažiau daryti klaidų.

Iki šiol dar nesu matęs lietuviš
kų programų kalbai taisyti, reda
guoti, o juk tik mes patys galime 
surinkti sinonimus, skyrybą ir 
kitus kalbos dalykus, to už mus 
nepadarys anglai ar vokiečiai. Su 
trupučiu fantazijos galima būtų 
pridurti: kodėl nekomplektuoti ir 
rusų kalbos procesavimo progra
mas? Lietuvos specialios apara
tūros ir elektronikos technologi
jai gal tereiktų keleto žingsnių, 
kad su Vakarų pagalba galėtų 
gaminti teksto procesuotojus di
džiajai Rytų rinkai. Argi įmano
ma toli atsilikti nuo mokslinės 
technologijos, kai Vakarų in
stitucijos ir firmos teikia gana 
daug įvairios pagalbos, ieškoda
mos bendrininkų naujoje rinkoje. 
Šiuo metu tinkamas laikas pra
dėti planuoti ir vykdyti, kad ne
liktume paskutiniųjų tarpe.

Kai minėtos technikos priemo
nės informuoja, moko, egzami
nuoja, tai kokiam tikslui reika
lingi mokytojai? Į minėtus faktus 
žvelgiant, galima klausti, ar 
mokytojai išvis reikalingi, ar 
neužtenka turėti gerą mechani
ką, kuris kalibruotų ir taisytų 
mašinas? Gal dar reikėtų tvark
dario, esant dideliam besimokan
čių skaičiui.Tai kam gi reikia mo- 

I kytojų?
Šeštame - septintame dešimt

metyje JAV mokslo ir technikos 
pažangos sukeltas entuziazmas 
gana greitai nuslūgo. Tiesa, kai 
kuriems moksleiviams tai tapo 
idealia mokymosi aplinka, nepa
lyginama su mokytojų darbu, bet 
kitiems — šių pastarųjų buvo ne
palyginamai daugiau — toks mo
kymasis visiškai nebuvo pagei- 

' dautinas. Gausios studentų ir 
moksleivių apklausos, eksperi
mentinės ir empirinės studijos 
parodė, kad dėl mokomųjų daly
kų tiek vaikai, tiek paaugliai ir 
jaunuoliai, labiau pageidauja 
turėti nors ir prastesnius, neretai 
pykstančius ir baudžiančius mo
kytojus, negu pačią moderniausią 
technologiją. Keista, bet taip yra! 
Vaikai ir paaugliai mėgsta ban
dyti, mėgsta žaisti, o mokytis — 
tai kažkas kita. Čia reikalingas 
dalyką žinantis ir juos kontroliuo-

Dr. Justinas Pikūnas, anksčiau University of Detroit, Detroit Michigan, dabar 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune psichologijos profesorius.

jantis žmogus. Kokia ji bebūtų, 
mokslinė technologija tegali būti 
pagalbine priemone, reikalinga ir 
naudinga, bet ne pagrindine.

Nors namai yra geriausia mo
kykla (kai tėvai geri mokytojai ir 
auklėtojai), bet be mokyklinės 
sistemos nė viena šalis negali ap
sieiti. Tradicinė mokymo metodi
ka, pagrįsta faktų ir taisyklių bei 
formulių dėstymu, turėtų reikš
mingai keistis, nes būtina vaikus, 
paauglius, net ir studentus mo
kyti kaip mokytis, kaip gauti rei
kiamą informaciją, ją siejant su 
asmeniniais poreikiais. Būtina 
pakartojamai skatinti smalsumą, 
stebėjimąsi, dėmesingumą ir dės
tomo dalyko pamėgimą. Dar 
svarbiau įkvėpti norą mokytis ne 
tik mokykloje, bet ir visur kitur. 
Pripažįstama, kad pasiekimai 
mokykloje mokomų dalykų balais 
ir vėlesni laimėjimai gyvenime 
skiriasi — jų koreliacija nėra 
aukšta. Nūdien ir ateityje reikės 
mokytis per visą žmogaus amžių, 
nes mokslo ir technologijos žinios, 
JAV mokslininkų apskaičiavi
mais, „padvigubėja” kas sep
tynerius su puse metų.

Įsidėmėtina, kad mokymas nė
ra inokuliacija (skiepai) — kartą 
gavai adatą ir nesirgsi ta liga ar
ba net keliomis ligomis. Pažvel
kime į trenerių darbą. Jie nesa
kys, „praėjusį kartą mokėme 
kaip pasuoti sviedinį, tai šiandien 
mokysime kaip mėtyti baudas”. 
Ką jie mokė, žaidėjai kartoja ir 
vėl kartos, bus daug treniruo- 
jamasi, ir taip kartosis metai po 
metų... Mokyti — reiškia sąvokas, 
procesus, mintis ir teorijas reikš
ti ir kartoti, keičiant sąlygas ir 
perspektyvas. Mokyti — reiškia 
egzaminuoti, tikrinti tiesiogiai po 
kelių savaičių, semestrui baigian
tis, ir po metų, dvejų —- vėl tes

tuoti. Kadangi stebėtinai daug 
užmirštama, todėl būtina daug 
ką priminti, kad įgytos žinios 
nemažėtų. Ilgos vasaros atostogos 
kenkia įgūdžių ir žinių apimties 
prasme, štai kodėl Japonijoje 
dviejų mėnesių atostogos būna ne 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais, o 
išskaidytos per visus metus. Re
zultatyviai mokytis — neįmano
ma, nesuteikus dėmesio. Vaikai 
sutelkia dėmesį 20-25 minutes, 
suaugusieji — 40-45 minutes. 
Leiskime ir vieniems, ir kitiems 
atsikvėpti 5-10 minučių — pasi
kalbėti, net paišdykauti, tomet 
bus lengviau vėl susikaupti. Mo
kytis — reiškia plėsti proto galias, 
žadinti jausmus.

Garsus Amerikos humanistas 
Carl R. Rogers sukūrė emocinio 
mokymo pagrindus. Knygoje 
Freedom to Learn jis ragina dės
tomą dalyką suasmeninti ir sue- 
mocinti. Vadovavimasis vien šal
ta logika ar kuria nors sistema, 
nesudomina nei mokinių, nei stu
dentų. Mokant yra būtina kartais 
klausti: „Ką tau tai reiškia, kaip 
tau tai atrodo?” Jausdamas meilę 
savo dėstomam dalykui, mokyto
jas turėtų jį jausmingai pateikti, 
skatinti klausimus. Jau Sokratas 
suprato, kokie svarbūs yra klau
simai, nes nuo jų priklauso atsa
kymai. Be gerų klausimų, nebus 
gerų ir atsakymų.

Pasak Rogers’o, mokant ir 
auklėjant neįmanoma išsaugoti 
visiškos širdies ramybės. Jeigu 
stigs emocijų mokymo procese, 
prireiks neigiamų emocijų discip
linuojant — baudžiant mokinius 
už jų išsišokimus, pokštus, pokal
bius ir kivirčus. Taigi reikia svei
kinti mokinių iniciatyvą, akty
vumą, leisti jiems save išreikšti 
ir būti savimi. Tyloje ir paklus
nume juk nėra dorybės.

Mažinant monotoniškumą ir 
rutiną, galima kartkartėmis pa
vartoti technologines priemones. 
Dėstant geografiją, galima pra
bilti tomis kalbomis, kurios var
tojamos šalyse, apie kurias kal
bame. Jau viena kita frazė pa
trauks moksleivių dėmesį. Taip, 
jūs dar jos nesuprantate, bet esat 
jauni, rasite laiko išmokti pran
cūzų kalbą ir, kada nors nuvažia
vę į Paryžių, jausitės patenkinti. 
Dėstant literatūrą, reikia nepa
miršti Odisėjo, Don Kichoto ar 
kitų nuotykingų personažų, nepa
miršti humoro. Užduokite galvo
sūkį ar mįslę, nupieškite kieno 
nors karikatūrą ant lentos ir 
prašykite bandyti atspėti. Atsi
neškite smuiką ar fleitą ir 
pagrokite savo mokiniams. At
siveskite svečią ar dar ką nors 
sugalvokite, kas bent šiek tiek 
nustebintų mokinius. Panaudo
dami savo sugebėjimus ir fanta
ziją, mokytojai skatins vaikų ir 
paauglių kūrybiškumą.

Lietuvos mokyklų reforma ne
pilnai save pateisins be vie
nalytės ir beklasės mokymo me
todikos pakeitimų. Kadangi vai
kų ir paauglių gabumai įvairiems 
dalykams yra labai skirtingi, 
beklasė sistema yra rekomenduo
tina. Beklasis dėstymas yra prak
tikuojamas daugelyje valstybių, 
ypač privačiose mokyklose. Prisi
mintina, kad mokinių skirstymas 
klasėje grupėmis pagal raides 
(A,B,C) ar vardus neįrodo pakan
kamo sėkmingumo. Norint vi
siems mokiniams atrasti teigia
mų įvertinimų ir sustiprinimų, 
reikia individualizuoti mokymą, 
nes beveik kiekvienas vaikas yra 
pasirengęs žengti tolimesnį 
žingsnį ir žinoti tai, ko jis dar 
nežino. Bet tai neįmanoma, tu
rint apie 20 ar daugiau mokinių 
vienoje klasėje. Todėl vienintelis 
sprendimas — mokyti paauglius 
įvairiose klasėse. Pavyzdžiui, ši 
12 metų mergaitė mokosi mate
matikos 5-osios klasės lygiu, 
anglų kalbą — 8-osios, o lietuvių 
— 6-osios klasės lygiu, kuri jai 
tinka pagal amžių. Beklasė siste
ma traktuoja vaiką ar paauglį pa
gal jo turimus talentus ir sugebė
jimus, o ne pagal pragyventus 
metus. Kai kurie pedagogai tvir
tina, kad individas turėtų būti 
grupuojamas pagal savo tempera
mentą, net pagal savo ryškiąsias 
asmenybės savybes, bet čia jau 
gali būti peržengiama netikrumo 
riba — mažinamas vaiko prisitai
kymas prie kitų asmenų įvairo
vės, sutinkamos gyvenimo eigoje.

Mergaičių ir berniukų moky
mas tose pačiose klasėse tampa 
sudėtinga problema paauglystei 
prasidėjus, ypač nuo 7-osios 
klasės. Būdamas kartu su ber
niukais, daugelis mergaičių ne
drįsta pasakyti žodžio, o gabiosios 
nenori pasirodyti gudresnės už 
berniukus. Daugelis berniukų vi
saip demonstruoja savo gudrybes, 
norėdami patraukti kitos lyties 
dėmesį, kiti vien spokso į mergai
tes, gyvena fantazija. Prasideda 
ir dažnėja susižavėjimo ir anksty
vosios meilės intrigos, rašomi ir 
siuntinėjami laiškeliai... Dažnėja 
varžybos, net grasinimai ir įvai
rios kovos už patraukliausius 
kitos lyties asmenis. Dėmesys 
mokymuisi sužlunga.

Paaštrėjusią situaciją tegalima 
taisyti, sukuriant paralelines kla
ses. Kadangi maždaug yra tiek 

(Nukelta į 3 psl.)
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„Apvalaus stalo” 
riteriai

Pokalbiai su kai kuriais 
Lietuvos politikais (3) 

RIMA MARIJA GIRNIUVIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Ignacas Stasys Uždavinys 
— Krikščionių demokratų 

partija

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Dažnai vienas esminių 
partijų skirtumų būna: ar parti
ja yra už socialinę lygybę, už 
socialinį teisingumą. Kaip jūsų 
partija į tai žiūri?

I. S. UŽDAVINYS: Mūsų par
tija yra už socialinį teisingumą. 
Socialinė lygybė — nemanau, kad 
yra pilnavertis principas. Vis 
dėlto krikščionybėje daugiau vy
rauja teisingumas, krikščio
niškojo teisingumo sąvoka. O 
lygybė — tai visų sulyginimas, 
nepriklausomai nuo to, ką tu 
darei visuomenei. Tai nėra tei
singa. Socialinio teisingumo at
veju nebus visuotinės lygybės, bet 
bus užtikrintas žmogui tam 
tikras minimalus egzistavimas... 
Ir... argi tą socialinę lygybę įma
noma įgyvendinti? Net tos vals
tybės, kurios apie ją skelbė — mes 
puikiai žinome, kokią socialinę 
lygybę jos turėjo... Ir tuo tas vis
kas baigėsi.

RIMA MARIJA GIRNIŲ- ( 
VIENĖ: Ar reikia Lietuvai savos 
kariuomenės, ir ką ji turėtų 
veikti užpuolimo atveju?

I. S. UŽDAVINYS: Taip, aš 
manau, kad Lietuvai reikia 
turėti savo ginkluotąsias pajėgas. 
Ir visiškai nesvarbu, kad jos ne
sugebės viską apginti ar at
remti... Jau pats armijos turėjimo 
faktas yra labai svarbus. Antra: 
reikia visuomet atsiminti, kad, 
kalbant apie gynybą, reikia žino
ti kokioje geopolitinėje padėtyje 
yra Lietuva... Ir atsigręžti į is
toriją — ką istorija sako apie Tau
tos ir Valstybės likimą... Išeinant 
iš to, man peršasi vienareikšmiš
ka išvada: visi būdai, kurie gina 
Tautą, ir tokią mažą tautą, yra 
reikalingi! Ir vienas iš jų — Vals
tybei turėti savo armiją. Kodėl 
mes taip veržiamės į NATO? Tai 
yra viena iš garantijų, kad galė
sime kaip nors išlikti... Taip kad 
mano požiūris yra visai viena
reikšmiškas.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar yra vieninga Jūsų 
partijos nuomonė, kas turėtų būti 
Lietuvos prezidentu?

I. S. UŽDAVINYS: Šitas 
klausimas partijoje tokiu kampu 
nebuvo svarstytas. Yra kalbama 
apie atskiras kandidatūras, jų 
bruožus, tinkamumą arba netin
kamumą — kitaip sakant, ban
doma apie tuos žmones plačiau 
sužinoti, bet formuluotės „Ką gi 
mes matome Lietuvos prezi
dentu” partijoje nėra... Laikraš
čiai siūlo užsienio kandidatus: 
daug rašoma apie Valdą Adam
kų, buvo rašyta ir apie Vytautą 
Dambravą. Gal ir dabartinis pre
zidentas balotiruosis antrai ka
dencijai... Kalbama ir apie Land
sbergį... Dabar eina kalbos apie 
galimą pretendentų krepšelio 
sudarymą; kalba apie realius pre
tendentus bus gerokai vėliau... 
Dar vėliau — kas iš tikrųjų liks.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: O jau žinote, ko nenorė
tumėte matyti prezidentu?

I. S. UŽDAVINYS: Aš dabar 
kalbėsiu ne už partiją, o už save. 
Aš norėčiau, kad būsimas pre
zidentas ypatingai gerai jaustų 
Lietuvos problemas. Antra — kad 
labai jautriai jaustų Lietuvos 
gyvenimo pulsą. Trečia — kad jis 
būtų, iš vienos pusės, pakan
kamai tvirtas, iš kitos — nebūtų 
vienašališkas, kad visuomet mė

gintų rasti kalbą su visomis poli
tinėmis jėgomis. Kitaip sakant, 
kad Prezidentas būtų asmenybė, 
kuri būtent būtų už tai, kad būtų 
vykdoma, apibrėžtai suformuluo
ta valstybinė politika ir kad tokia 
būtų įgyvendinama. O ne Pre
zidentas — vienos partijos at
stovas — visai Lietuvai. Šito tai 
daugiau nenorėčiau...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Dėkui už pokalbį.

Vytautas Landsbergis, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Artėjančių rinkimų į 
Seimą metu JAV lietuviai ko ge
ro norėtų balsuoti daugiausia, 
manau, už dešiniąsias partijas, 
bet jie ne visi žino, kuo jos viena 
nuo kitos skiriasi. Ar galima 
būtų jas smulkiau apibūdinti? 
Kuo, sakykime, Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatorių partija) 
skiriasi nuo kitų dešiniųjų par
tijų?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Žinote, klausimas nėra 
lengvas, nes reikėtų lyginti prog
ramas, ir ten mes nerastume di
delių skirtumų. Bet skirtumų yra 
partijų taktikose. Vienos partijos 
daugiau akcentuoja vienas prob
lemas ir reikšmes, kitos — gal 
šiek tiek daugiau kitas; bet tai 
nėra skirtumai, nėra, kad būtų 
kaip nors labai skirtingai žiūrima 
į tas problmas. Skirtumai ryškė
ja, svarstant Lietuvos europinius- 
tarptautinius santykius ir in
tegracijos perspektyvas. Skir
tumai vėlgi nėra, bent kol kas, 
labai esminiai, tačiau kai kur yra 
juntamas didesnis atsargumas 
arba euroskepticizmas tarp deši
niųjų partijų, veikiau — tarp 
mažesnių partijų.

Ir galbūt kai kada matomas 
toks nacionalizmas arba radika
lizmas dėl santykių su kaimynais 
— dėl Lietuvos dabartinių sienų, 
dėl Lietuvos etninių žemių atei
ties. Čia yra tam tikrų skirtu
mų... Pastebima tokių akcentų, 
kad Lietuva turėtų reikalauti 
savo etninių žemių... Net dėl Ka
raliaučiaus krašto nėra visai 
identiška pozicija, kaip ji yra 
formuluojama Lietuvos partijose. 
Visi sutinka, kad Karaliaučius 
turi būti demilitarizuotas. Visi 
mes pasirašėme reikalavimus, 
kad Karaliaučiaus kraštui būtų 
sudarytos laisvos vystymosi 
galimybės. Bet, man regis, kai 
kurios dešiniosios partijos ties tuo 
ir sustoja ir nemano, kad yra 
laikas kalbėti, jog vienas iš šio 
laisvo vystymosi atvejų ateityje 
galėtų būti Karaliaučiaus krašto 
susijungimas su Lietuva ar kokie 
ypatingesni jo ryšiai su Lietuva. 
O kai kurios kitos partijos apie 
tai kalba.

Tai ir čia aš matau daugiau 
taktinius skirtumus, negu prin
cipinius. Štai kodėl Jūsų klausi
mas yra gana sunkus: partijos 
turi skirtingus pavadinimus, 
skirtingus vadus, dalyvauja rin
kimuose atskirais sąrašais... kai 
kada — koaliciniais sąrašais. 
Tarp kitko, dar savivaldybių rin
kimuose būtų dalyvaujama bend
ru sąrašu, t.y. kuo platesne ko
alicija. Tai buvo principinis kvie
timas, kurio kai kurios partijos — 
net mūsų sąjungininkės — taip 
pat principingai nepalaikė, — 
man nėra ko slėpti, visi tai žino, 
kad tokia buvo Krikščionių demo
kratų pozicija: dalyvauti rinki
muose tik savo sąrašu, be jokių 
koalicijų. Paskui jau, po rinkimų, 
sudarinėti koalicijas savivaldy-
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Jono Tamulaičio nuotrauka

bėse. Taip ir įvyko, taip ir dir
bame, ir dėl to konfliktų tarp 
partijų nėra. Vėlgi sakati — yra 
faktinai politinių kovos būdų 
skirtingi supratimai.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kokia Konservatorių 
pozicija Karaliaučiaus klausimu?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Tai ir yra, kurią aš išdės
čiau kaip pirmąją — demilitariza- 
vimas ir krašto vystymasis vis 
didėjančios autonomijos ir gali
mos nepriklausomybės linkme.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Neprisijungiant prie 
Lietuvos?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Apie tai negali būti spren
džiama Lietuvoje, nes tai, ko ge
ro, tikrai pakenktų to krašto evo
liucijai į negrėsmingą, demilita
rizuotą Europos dalį. Yra idėjų, 
kad tą kraštą turėtų administruo
ti kokia nors tarptautinė struk
tūra. Tokia idėja yra iškelta JAV, 
ir šio turinio koncepcija yra 
pateikta Kongresui. Mes matome 
įvairių galimybių ir nenorėtume 
kaip nors paaštrinti klausimo, 
kad štai Lietuva siekia gauti 
žemių. Lietuva su teritorinėmis 
pretenzijomis — nes taip būtų 
pavadinta — labai apsunkintų 
savo integraciją į Europos eko
nomines, stabilumo ir saugumo 

Algio JakAto (Švenčionėliai) nuotrauka „Vizija"

struktūras, šalys, kurios nori 
gauti papildomų žemių, nėra 
labai pageidaujamos; jos gali būti 
vaizduojamos kaip agresyvios... 
Lietuva tokia nėrė, ir todėl kokių 
nors klaidinančių ir mūsų poli
tikai kenkiančiu žingsnių mes 
galime išvengti, tuo pačiu metu 
matydami, jog Karaliaučiaus 
krašte turėtų vykti natūralus 
dekolonizacijos procesas.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Jūsų — Konservatorių 
— požiūris į Rusiją: -jinai pavoj
inga... ji pavojinga tuo, kad ap
skritai yra šalia mūsų... Ar eiti į 
bendradarbiavimą... ar nustatyti 
griežtas savo politikos ribas... 
Jinai tokia didelė: ar nebūna kar
tais pavojinga tąsyti liūtą už 
uodegos, kaip liaudyje sakoma?..

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Tai priklauso nuo to, kaip 
kas supranta tą vadinamą „tąsy
mą už uodegos”... Nepriklauso
ma, savarankiška, suvereni pozi
cija... Pačios Rusijos, na, tokiems 
ekspansionistiniams politiniams 
sluoksniams, tiems žmonėms, ku
rie norėtų dominuoti Baltijos 
valstybėse, valdyti Lietuvą, gali 
atrodyti, kad pati Nepriklauso
mybė jau yra liūto tampymas už 
uodegos... Kai kam ir Lietuvoje 
taip atrodo... Ir labai dažnai tai 
buvo sakoma, kad tai — nerealus 
reikalavimas, kad Kovo 11-oji yra 

klaida — mes žinome, kas tai sa
kė; kad to pasiekti negalima, tik
tai bus supykdyta Sovietų Są
junga, ir mes nukentėsime, nieko 
nelaimėję... — panašiai...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Dabar tai jau praeityje?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Tai ne visai praeity... Tai ne 
visai praeityje, nes tos pačios 
galvojimo kryptys išlieka. Dabar 
jos tokios rafinuotesnės, labiau 
paslėptos. Bet kada iškyla klau
simas: ar daryti nuolaidas Rusi
jai, kuri daro mums kokį nors 
spaudimą ir kelia reikalavimus, 
tai labai greitai išsiskiria ir 
išsiryškina tos galvojimo kryptys. 
Sakysime, opozicija — Tėvynės 
sąjunga ir kitos opozicinės parti
jos — jos yra tos nuomonės, kad 
nusikaltėlį, pažeidus] Lietuvos 
įstatymus ir sėdėjusį kalėjime 
Valerijų Ivanovą reikėjo išsiųsti 
į Tėvynę. Tuo tarpu valdančioji 
partija išsigando Rusijos 
grūmojimų ir padarė gėdingą 
sprendimą — palikti jį Lietuvoje.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ne kalėjime? Šiaip, lais
vai gyventi?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Jis jau yra atsėdėjęs 
kalėjime... Ir mūsų valdžia 
priėmė labai klaidingą formula
vimą, kad jį išsiųsti iš Lietuvos 
būtų antra bausmė už tą patį... Iš 
tikrųjų įstatymas sako labai pap
rastai: „Užsienio pilietis, kuris 
pažeidė Lietuvos įstatymus, yra 
asmuo, kuriam turi būti pasiū
lyta pačiam išvažiuoti iš Lietu
vos. Jeigu jis to nepadaro, tada 
Vidaus reikalų ministrija daro 
sprendimą jį išsiųsti iš Lietuvos. 
Ivanovui buvo pasiūlyta išvažiuo
ti iš Lietuvos, kaip kadaise — Bo
risui Dekanidzei. Dekanidze iš
važiavo, tęsė savo nusikalstamą 
veiklą kitur, bet išvažiavo iš Lie
tuvos. O Ivanovas atsisakė išva
žiuoti, ir užuot žengus tolimesnį 
žingsnį — pasodinus jį į traukinį 
arba į lėktuvą, kuris skrenda į 
Maskvą, mūsų vyriausybė kapi
tuliavo.

Ir štai Jūs matote, kaip tęsiasi 
tos pačios dvi nuostatos: bijoti, 
prisitaikyti ir didesniu ar mažes
niu mastu atsisakyti savaranku
mo ir suverenios valstybės oru
mo, kad tik Rusija nesupyktų... 
Arba — pirmiausia vykdyti nepri
klausomos valstybės politiką... O 
ar Rusija supyks, ar tik vaidins, 
kad supyko — tai čia jau daugiau 
jos reikalas... Estai nepabijojo — 
du kartus išsiuntė nepriimtiną 
Estijai Rusijos pilietį. Maskva 
grūmojo, bet nieko nepadarė, nie
ko neatsitiko. Santykiai nepablo
gėjo. Taigi daugiausia problemų 
glūdi mūsų pačių galvosenoje, 
kuri yra nevienoda...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Koks Jūsų požiūris į 
Lietuvos kariuomenę: ar jinai rei

kalinga ir, jei reikalinga — ar 
jinai sugebėtų apsiginti, sakyki
me, staiga Rusijai užsinorėjus 
mus pulti (aišku, neduok, Dieve, 
kad taip įvyktų)?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Čia vėlgi klausimas 
truputėlį per daug supaprastin
tas... Ir Lietuvoje kai kada taip 
kalba žmonės, kurie nėra palan
kūs Lietuvos kariuomenės stipri
nimui ar net pačiam jos buvimui.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Aš tik klausiu...

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Aš suprantu. Jūsų klau
simas man nenaujas, ir jis skam
ba ne tik iš užsienio (cha, cha, 
cha) — jis skamba ir Lietuvoje: ar 
mes pajėgtume apsiginti, o jeigu 
mes nepajėgtume apsiginti, tai ar 
verta gintis?

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: ... ir į jį reikia, aišku, at
sakymą turėt...

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: ... į jį reikia turėt atsakymą 
ir tas atsakymas, aš manau, Lie
tuvos visuomenei — turbūt dau
gumai visuomenės — yra pakan
kamai aiškus, kad gintis reikia... 
Kad sunku įsivaizduot ką nors, 
kas labiau slėgtų, gėdingai slėgtų 
mūsų Tautos sąmonę, kaip 1940 
metų birželio 15-oji... Kuri paskui 
buvo kompensuojama ir Birželio 
sukilimu, ir partizanų kova, ir vėl
— Kovo 11-osios darbais ir gyni
mu, net neturint rankose jokio 
ginklo. Bet aukojant savo gyvy
bes...

Todėl, kad gintis reikia, tai ki
tokios nuomonės nėra, bent jau 
pasakytos garsiai... Diskusija kai 
kada vyksta: kiekgi? kaip ilgai? 
su kokiais nuostoliais? Ir tada vėl 
mes palyginti greitai sutariame, 
net ir besiginčijančios pusės, de
šinioji ir kairioji, nes tai jau yra 
formuluojama Lietuvos naciona
linio saugumo koncepcijoje kaip 
besąlygiškas visuotinis gynima
sis, niekam neturint, teisės už
drausti gintis arba paskelbti ka
pituliaciją ... Iš štai čia atsirado 
kitokių nuomonių iš kairės pusės
— būtent, kad tam tikru momen
tu reiktų ir kapituliuoti.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar buvo apibrėžtas tas 
momentas — kada?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Nebuvo. Ir būtent čia mes ir 
sutarėme — man teko padaryti 
tokį perspėjimą — kad, jeigu kas 
nors apibrėžtų tą momentą, tai 
būtų labai palengvintas dalykas 
galimam agresoriui... apskai
čiuoti visus žingsnius... Būtų tam 
tikras pasiūlymas orientuotis į 
tai, kada jau mes kapituliuosi
me. Su tuo sutiko ir kairioji pusė. 
Tačiau principinis klausimas: 
kad niekas neturi teisės įsakyti 
kariuomenei, kariams, bet ku
riam piliečiui nesiginti, išlieka, 
mes norime jį išlaikyti. Dabar

grįžkime prie kariuomenės reika
lingumo... Konkrečiai mes nela
bai įsivaizduojame tiesioginį 
frontinį puolimą, tankų diviziją, 
nes tai atrodytų beprasmiška. 
Nors iš Rusijos galima laukti ir 
„beprasmiškų” žingsnių...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Čečėnijos pavyzdys?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Taip, negeras pavyzdys... 
Tačiau Čečėnijai buvo pateiktas 
formalus pretekstas, kurį prieš 
Lietuvą turėti galėtų tik tuo at
veju, jeigu grįžtų į valdžią komu
nistai - fundametalistai ir pa 
skelbtų Sovietų Sąjungą tebe 
egzistuojančia, na, o visokias 
šalis, nenorinčias būti Sovietų 
Sąjungoje, nors buvo jos valdo
mos, paskelbtų sukilėliais ar su
laužiusiomis, pažeidusiomis 
Konstitucinę tvarką, kurią reikia 
atstatyti bet kokiomis priemonė
mis — Jūs suprantate, kad formu
lių galima rasti...

Bet tam reikalinga tam tikra — 
labai bloga — politinė padėtis 
pačioje Rusijoje, labai kraštutinė 
komunistinė - fašistinė valdžia, 
kuri mažai su kuo skaitytus: ar
ba matytų, kad Vakarai kapitu
liuoja — t.y. jie sutiks su bet kuo, 
kad tik Rusija neitų toliau. Tai 
nėra visai negalima, todėl mes 
turime ir apie tai galvoti, bet 
daug labiau galimi yra kitokie 
dalykai. Yra galimas Lietuvos 
pajungimas savo valdžiai, darant 
visokeriopą politinį - ekonominį
- karinį spaudimą, reikalaujant iš 
Lietuvos nuolaidų, taip pat ir 
nuolaidų karinėje - strateginėje 
srityje, uždraudžiant Lietuvai ar
ba užkertant jai kelią (net ir per 
Vakarus) jungtis į NATO ...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Atseit, nenori to Rusija
— kaip dabar sako... Tiesiog be 
jokių aiškių tam motyvų...

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Na, Rusija viską padarys, 
kad to neįvyktų... Bet Rusija vęi- 
kia ne tik tiesiogiai, Rusija pir
miausia veikia Washington’e ir 
kitur... Ir kol kas yra tokių bruo
žų, kad viena yra sakoma, o ki
taip dalykai klostosi, ir niekas ne
žino, kaip galų gale bus. Nes Va
karai duoda Rusijai vilčių, kad ji 
spaudimu, gąsdinimu, kiršinimu, 
galbūt dar Rusijos diplomatija 
gali ir pasiekti to tikslo: kad Bal
tijos šalims, jeigu ne visai forma
liai būtų uždarytas kelias į 
NATO, tai bent jau būtų ištęstas 
iki begalybės... (Tai yra praktiš
kai ištęsiant, bet formaliai neat
metant.) Štai Rusija to ir nori 
pasiekti.

Ji taip pat turi daugiau gali
mybių panaudoti savo įtaką ir 
įtvirtinti savo valdžią, išnau
dodama mūsų strategiškai silp
nas vietas... jeigu to nekompen
suoja aktyvus Vakarų noras iš
laikyti mūsų Nepriklausomybę... 
O tos silpnos vietos yra: gyvento
jų sudėtis Estijoje ir Latvijoje... 
Ypač didžiuosiuose miestuose ir 
ypač rytinėse dalyse, per kurias 
gali būti daromas spaudimas, 
šantažas, grasinimas atplėšti 
teritorijas arba įvesti kokią nors 
dalinę kariuomenę rusų teisėms 
apginti... kaip tai buvo padaryta 
Moldovoj. Tokie modeliai mums 
yra žinomi. Taip buvo sudrasky
tas Kaukazas, ten panaudojant 
pačių kaukaziečių tarpusavio pro
blemas. Bet Moldovoje buvo pa
naudojama rusų gyventojų dau
guma... Tuo pačiu gali būti 
gąsdinamos Latvija ir Estija... iš 
dalies galbūt ir Lietuva. Todėl 
mes turėjom griežtai pasisakyti 
prieš planą išplėsti Visagino 
miesto teritoriją iki pat Bal
tarusijos sienos (Visagino miestą 
daugiausia sudaro nelietuviai).

Be to, Rusija gali panaudoti 
Baltarusiją kokiems nors dirb
tiniams konfliktams ties Lietuvos 
— Baltarusijos siena, kuri yra 
labai nauja, dar ne visur užfik
suota (žemėje — dar neužfiksuo
ta); ir, norint, smulkių provoka
cijų ir problemų galima ten pri
daryti. Jeigu Rusija norėtų tą 
daryti Baltarusijos rankomis — 
tai Lietuvai būtų pavojinga... O iš

(Nukelta į 3 psl.)
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Pirma mokslo metų diena Birštone Juozo Kazlausko nuotrauka

Danutė Žilaitytė

Lietuvos švietimo sistemai 
reikia daug reformų

(Atkelta iš 1 psl.)
pat mergaičių, kiek ir berniukų, 
paralelinis mokymas yra lengvai 
pasiekiamas. Atskiros klasės 
sušvelnintų berniukų-mergaičių 
tarpusavio santykius — leistų ir 
vieniems, ir kitiems geriau susi
tikti mokymuisi. Dar geriau būtų 
atskiros vidurinės mokyklos, kas 
miėstuttSe yra visiškai įmanoma 
ir pateisinama, nes tokios mo
kyklos padėtų paaugliams stip
rinti vyriškas arba moteriškas ta
patybes, artimiau bendraujant su 
savo lyties bendraamžiais. Ma
žiau fantazijų, svajonių, pasima
tymų, troškimų, per ankstyvų su- 
elCfti'.'J.tikskendimo" kitoje lyty-’ 
je. Seksualinis švietimas ir 
auklėjimas tokiose klasėse būtų 
geriau pritaikytas, ypač dėl to, 
kad mergaitės lytiškai bręsta 
dvejais metais anksčiau negu 
berniukai. Paauglystėje — tai 
poliarizacijos, aštrėjančių kon
fliktų, dažnėjančios kritikos, 
padidėjusio jautrumo ir emocinių 
audrų metai. Ji ypačiai sunki 
išlepintiems vaikams, kurių yra 
daug, nes dabar yra daugiau 
vienintelių dukrelių ir vienin
telių sūnelių, kuriems dažnai pa
taikauja motinos ir tėvai. Jiems, 
taip pat ir kitiems, būtina leng
vinti sunkų brendimo kelią.

Veiksmingiausius mokymosi 
pasikeitimus galima pasiekti 
vaikų ir paauglių tarpe. Mokymo 

į efektyvumu tirti būtina testuoti 
| vaikų ir paauglių gabumus ir 
juos lyginti su dėstomųjų dalykų 
pasiekimais. Tai būtų priemonė 
tikrinti mokytojų efektyvumą, jų 
metodikos kokybę. Jau keli de
šimtmečiai, kai JAV buvo sukon
struoti ir standartizuoti abiejų 
rūšių testai. Jų pavyzdžiais ga
lėtų būti Hammillo DTLA-3, Mc 
Carthy (MSCA), Wechsler WISC- 
III ir Wilkinson WRAT-3. Keliose 
valstijose yra vykdomi tokie 
testavimai, ir jau spaudoje yra 
paskelbtų mokslinių pranešimų 
apie jų teigiamą reikšmę, keliant 
mokymo lygi. Panaudojant tų tes
tų modelius, nebūtų per daug su
dėtinga parengti juos Lietuvos 
mokykloms. Periodiškai tiriant, 
būtų galima atrasti geriausias 
mokyklas ir rezultatyviausius 
mokytojus. Savo specifišką meto
diką jie galėtų konferuoti ki
tiems, ypač naujiems mokyto- 

| jams. Tai reikšmingai prisidėtų 
prie visos Lietuvos mokyklų pa
žangumo kėlimo.

Prieš keletą metų įvesta reli- 
! gijos ir etikos mokymą reikėtų 
laikyti lemtingu veiksniu, die
giant dorovines ir humanitarines

Pokalbiai su Lietuvos politikais
(Atkelta iš 2 psl.)

paskos gali ir pagrasinti, nebūti
nai kariuomenės įvedimu... Bet 
didelės kariuomenės buvimas čia 
pat, už 30 kilometrų nuo Vil
niaus, su paraginimais susipras
ti, kaip Jūs sakote — neerzinti 
liūto.. O tai reiškia: nuolankiai 
atsiklaupus, išsimuilinus... pa
čiam lįsti į jo nasrus... kad ma
žiau skaudėtų...

Štai kokios mūsų alternatyvos, 
jeigu dalykai kryps (arba bus 
kreipiami) į blogąją pusę... Tai ne 
mūsų interesas — kreiptis į blo
gąją puąę... Bet tai gali būti da
roma... Dar viena pavojinga ir 
silpna vieta, ypatingai pavojinga 
vieta yra Rusijos karinis tranzi
tas...

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Karinis tranzitas į abi 
puses? Ar net ir išvesti iš Kara
liaučiaus srities karinį potencialą 
per Lietuvą — taip pat negerai?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Kai tas klausimas mums 
buvo keliamas — dar gana seniai, 
kai mes pasirašėme Lietuvos-Ru
sijos sutartį, kur mes išvengėme 
Rusijos karinio tranzito bet kokio 
paminėjimo, buvo kalbama tik 
apie keleivių, prekių tranzitą, ir 
tai — specialiai susitarus. Tačiau

(Nukelta į 4 psl.) 

vertybes paaugliams, drauge for
muojant jomis grįstus vertinges
nius santykius su tėvais, mokyto
jais, visuomene. Devynmetės mo
kyklos pavertimas dešimtmete 
taip pat yra sveikintinas mo
kyklų reformos reiškinys. Daug 
15-mečių ir 16 mečių dar metus 
pasiliks su tėvais ir tose pačiose 
mokyklose ir tuo prisidės, o gal ir 
padės mažinti šeimos išlaidas.

Jauną žmogų reikia mylėti, mo
kyti, auklėti, taip pat saugoti nuo 
žalingų aplinkos veiksnių. Vai
kams ir paaugliams reikia auklė
tojų, kurie su pasitikėjimu žvelg
tų į jų ateitį, įžiebtų norą moky
tis ir lavintis, tiek mokykloje, 
tiek ir gyvenime. Jiems reikalin
gi tokie auklėtojai, kurie nūdie
nos vaiką matytų ne tokį, koks jis 
yra, nes tai neskatintų jo noro 
būti geresniu, bet tokį, koks jis, 
tėvų ir mokytojų padedamas, ga- 
ėtų tapti, atskleisdamas savo as
menybės gerąsias savybes. Lietu
vos mokykloms siūlomi pakeiti
mai nepareikalautų nepakeliamų 
išlaidų. Vaikų ir jaunimo mokslo 
ir gerovės kėlimui, ugdant tau
rumą ir dvasingumą, jokia tautos 
auka nebūtų per didelė, nes ji 
reikšmingai prisidėtų prie ge
resnės ir kultūringesnės Lietuvos 
sukūrimo.

Vytautas Landsbergis Liepos 6-osios, Lietuvos Valstybės dienos, paminėjime 
Medininkuose.

* * *

Rožės paslaptis.
Tylos paslaptis.
Širdies paslaptis.

Kiek daug paslapčių.
Kiek mažai laiko.

* * *

Viena su naktim, 
su šaltom žvaigždėm.

Viena su vėjais, 
viena su lelijom.

Viena su gyvenimu, 
keistu, 
gražiu, 
baisiu, 
nesuprantamu.

Viena. Ir vis vien 
ne viena...

* * *

Balti kalnai 
su debesėliais 
kalbasi.

Žalia upė 
dieną naktį plaukia.

Tėvų kapus 
senas kryžius 
saugo.

Didelis ilgesys 
mano mažą širdį 
virkdo...

* * *

Baltas mėnulis.
Kiek daug jis saugo: 
gražius sapnus, 
gerus prisiminimus.
Ir lelijas, kurios spindėjo 
vaikystės soduos.

* * *

Kodėl vasaros nakties 
ramybė 
prikėlė praeitį?

Vėl girdžiu šūvius, 
matau žuvusiųjų 
akis.

Raudonas kraujas 
juodoj sausio nakty.

Pridenkit, baltieji angelai, 
tą baisią
juodą naktį!..

* * *

Koks geras Viešpats: 
nuskina gyvybę 
lyg gėlę 
ir vėl grąžina 
amžinam Buvimui

* * *

Neverk, poete, 
iš tavo ašarų minia 
tik pasityčios---------
Nedejuok dėl savo 
nykios vienatvės, — 
ji vis vien tavęs 
niekada nepaliks.

■ * * *

Spindėkit, rožės, 
Švieskit savo nieku 
tiems, kurie 
jau turi viską.

* * *

Baltas mėnulis 
virš girios. 
Ramybė. — 
Po kiemus sapnai 
vaikšto.----
Ilga bus naktis. 
Ramybė. * * *

* * *

Mirusieji mums 
siunčia ramybę. 
Tik jos nepriima 
kietos mūsų širdys.

* * *

Ta kryžių, ta skausmo žemė. 
Tos pavargusios širdys. - - - 
Sunku, kai verkia 
patys tyriausi. - - -
Tai mūsų žiema.
Tai vilčių kapas. • - 
Gelbėk, Marija!----

Ieškoti pavargom.
Net verkt nebemokam.----
Baltos lelijos nešviečia.
Vilties šaltinis išseko. - - 
Gelbėk, Marija!

* * *

Ljya pilkas 
spalio lietus. - - 
Tyli sušlapę 
paukščiai. - - 
Džiaugias širdis — 
gal jau greit 
nereikės verkti...

♦ * *

Šaukia pasigailėjimo 
vęjai ir medžiai, 
jūra ir debesys. 
Žolės, gėlės.
Ir akmenys.

Jeigu jau 
akmenys šaukia, 
kodėl tylim mes?

* * ♦

Laikas labai godus — 
ima ir ima, 
ir nieko neduoda.

fe CK 'vsk/A? sC

Spindi ramioj saulėj 
geltonos gėlės. - - 
Lietus nuplovė 
dulkes nuo miesto. - - 
Spindi vysdamos gėlės.
Spindi vysdamas skausmas.
' 1 4 ‘ /fiP. (lATI

♦ ♦ ♦

Aš išeisiu.
Pasiliks knygos, 
paveikslas su kalnu. 
Dangus bus gilus.
Skraidys linksmi paukščiai. 
Pavasarį — žydės gėlės.
O rudenį gelsvi lapai kris.

Neateik prie mano kapo, 
ten manęs nerasi.
Palūkėk, susitiksim 
Tėvo namuose.

♦ * *

Šitame keistame 
gyvenime 
nevysta tik skausmas. - - 
Trokštu vėl 
pajaust Tavo prisilietimą.----
Pradžios grožis...
Pabaigos grožis...

* * *

Savo balsą 
padovanojau šaltiniui. 
Akis — žolėms. 
Šypseną — akmeniui. 
Ilgesį — rožei.

Ko atėjai, 
jaunystės aide? 
Tau neturiu 
dovanų.

* * *

Didelis dangus. 
Pieva didžiulė. 
Maža mergaitė 
žiūri į upę. - - - 
Ratilai, ratilai...

1995-1996-ieji metai
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Tapyba ant šilko Čiurlionio galerijoje
ANTANAS PETRAITIS

Spalio 4-20 dienomis Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Čika
goje, teks mums, čikagiečiams 
dailės mėgėjams pamatyti tai, ko 
iki šiol beveik nematėm lietuvių 
tarpe — tikrai aukšto lygio ta
pybą ant šilko. Dailininkės Lo
retos Platkevičiūtės šios meno 
rūšies darbų paroda bus atida
ryta ateinanti penktadienį, spalio 
4 dieną, 7:30 v.v.

„Sunku pasakyti, kada susido
mėjau menu”, sako Loreta. „Bū
dama dvejų metų, paišiau, ant 
grindų pasitiesus didelius popie
riaus lapus, tokius dinozauriu- 
kus, kurie’ turėjo savitas nuo
taikas, savo asmenini gyvenimą. 
Man atrodė, kad dalyvauju tame 
jų gyvenime. Maždaug penkerių 
metų amžiaus galvojau apie dai- 
ininkus, kurie kuria marginimo 
raštus medžiagom. Tada maniau, 
kad tik išrinktieji turi laimę kur
ti raštus medžiagai...”

Loreta Platkevičiūtė gimė Kau
ne 1964 metais. Baigus vidurinę 
mokyklą, įstojo į Kauno taiko
mosios dailės mokyklą, kurią 
baigė 1982 metais. Norėdama 
pasitobulinti, ji kartu su devy
niais kitais jaunais dailininkais 
1985 metais pradėjo mokytis 
privačioje dailininko Antano 
Petraičio studijoje piešimo, ta
pybos, kompozicijos. Čia besimo
kydama, pradėjo dirbti trikotažo 
fabrike „Silva” dailininke. Galu
tinai apsisprendus studijuoti dai
liąją tekstilę, Loreta 1988 metais 
įstojo į Valstybinę dailės akade
miją. „Silvos” administracija 
leido jai dirbti laisvu grafiku, 
todėl Loreta dirbo ir studijavo stą- 
tionare. Kartais, ypač prieš sesi
jas teko padirbėti net ir naktimis.
Dirbdama „Silvoje” Loreta su-. firmoje ji rado laiko vykdyti as- 
kūrė daug raštų, gavo šešiolika meninius užsakymus. Sukūrė ori- 
garbės diplomų parodose, kurios j ginalų, apie 250 kvadratinių 
vyko už Lietuvos ribų. Po šešerių 
metų praleistų Dailės akademijo
je Loreta apgynė diplominį darbą 
„Tarp juodo ir balto”.

Tais pačiais 1994 metais daly
vavo konkurse „Kauno audinių” 
akcinės bendrovės vyriausiojo niausią yra tapyti „laisvai”, 
dailininko vietai užimti. Loreta 
konkursą laimėjo ir pradėjo va
dovauti dailininkių kolektyvui. 
Ji asmeniškai ruošė bendrovės 
kolekcijas, o dažnai ir pati vyko 1 viai jas parduodavo Yves Saint

Loreta Platkeviėiūtė

Šeštadienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Kertinė paraštė

(Atkelta iš 3 psl.)

Loreta Platkeviėiūtė

Dailininkė Loreta Platkeviėiūtė, apsigaubusi savo sukurtu egiptietišku šalių.

į užsieni atstovauti firmai. Ypač 
gerai jos paruoštos kolekcijos 
įvertintos 1994 ir 1995 metais 
Frankfurt’e (prie Maino), 1995 
metais Hong Kong e , Tallinn’e, 
Vilniuje.

Dirbdama „Kauno audiniai”

' metrų šilkinių užuolaidų ansam
blį privačiam namui. Užuolaidos 
sujungia interjerą su pušynu už 

I lango, suteikia patalpom jau- 
| kūmo.

Pati Loreta sako, kad malo- 

1 nevaržomai užsakovų, bendrovių 
ir pan. Taip ji tapo skaras ir 
Salius. Jau prieš porą metų Lo-

I retos skarom susidomėjo ir pasto-

(Atkelta iš 1 psl.)

duoti laikrodi ir įsakė grįžti 
namo. Taip mano šeimai prasidė 
jo šiurpios dienos. Popiet seseriai 
pavyko prasmukti į parduotuvę ir 
nupirkti duonos, pieno bei kitų 
būtiniausių produktų. Vokiečių 
gatvėje nesimatė, bet ant kiek
vieno kampo bodėjo baltaraiščiai 
Kitą dieną mano motina, susis 
kambinusi su savo broliais, gy 
venusiais 28-ame Vytauto pro 
spekto name, kuris buvo vienas iš 
ištaigingiausių Kaune ir priklau 
sė mūsų tolimiems giminėms, pa
tarė man persikelti pas juos. 
Namas buvo aptvertas geležine 
tvora su užrakinamais vartais... 
Atrodė, kad ten bus saugiau. 
Šalutinėmis gatvėmis, per Vy 
tauto prospekte esančias kapines 
be sunkumų ir ekscesų pasiekiau 
savo gimines. Aplinkui atrodė 
tylu, ramu, nesimatė nei gink 
luotų vyrų, nei vokiečių kareivių. 
Tačiau kitą rytą, apie 6 valandą, 
į mūsų butą Vytauto prospekte 
Nr. 28 įsiveržė baltaraiščiai k ar 
tu su buvusiu mano močiutės 
kiemsargiu. [! | Jis juos atvedė ir 
iškilmingai pasakė: ’Štai kur visi 
komunistai žydai slapstosi’. Be 
jokių kalbų ir paaiškinimų, kad 
nesame komunistai, kad mūsų gi
mines prieš savaitę išvežė sovie
tai (net jų kambariai yra ligi šiol 
užantspauduoti), baltaraiščiai 
suėmė visus penkis to namo gy
ventojus vyrus, tarp jų tris mano 
motinos brolius: SolOmoną, įsaką 
ir Abraomą Viravičius. Nepadėjo 
jokie prašymai pasigailėti Visus 
penkis išvedė' į kiemą ir kiek, 
atokiau nuo namo, prie pat Vy
tauto parko, sušaudė. Aš tai 
mačiau savo akimis ir iš baimės 
netekau žado, negalėjau pajudėti 
iš vietos. Mat pro kitas duris 
išbėgau į kiemą, kad pasižiūrė
čiau pro tvorą, kur baltaraiščiai 
ves savo aukas;, Jie pasuko Vy
tauto parko link, taip iš kiemo aš 
mačiau visą tą šiurpų vaizdą. 
Kiek vėliau pamačiau, kaip pri-

„Kūrinys turi būti įdo- važiavo vežimas ir vežikas-įmetė 
į jį keturių vyrų lavonus, penktą 
vyrą kitas vežikas atsargiai įkėlė 
į kitą vežimą ” (pp. 28 - 30).

Pasakojimo tegalima klausytis 
su vis augančia baime, kad tie, 
kurie žudė, save laikė aukščiau

Laurent, Kenzo, ir United Colors 
of Benetton kolekcijų salonas. 
Pastovūs užsakymai jai duodami 
iš Vilniaus ir Rygos salonų, jos 
skaromis domisi vokiečiai ir ka
nadiečiai. Loreta nesusigundo 
komerciniais pasiūlymais ir to
liau tapo „originalias” skaras jai 
įdomesnėmis temomis.

Loreta jau Dailės akademijoje 
pasižymėjo originaliom temom ir 
netikėtom kompozicijom. „Mene 
nėra negalimų sprendimų”, sako 
Loreta.
mus ir neprarasti gero skonio”. 
Loretos skaros įvairios — su ažū
rais (kiaurapjūvis), su lygiais ir 
be jų. Temos priklauso nuo nuo
taikos, čia galima rasti Egipto, 
Senosios Graikijos, Tibeto ir lygius 
savo archaiškumu baltų moty
vus. Loretos kolekcija visą laiką 
pasipildo naujom technikom. Vė
liausios Loretos skaros labai 
modernios, artimos šiuolaikinei 

I tapybai. Jos skiriasi nuo tų „is- 
| tarinių” temų improvizacijom ir 
ekspresija.

Loreta palyginti neseniai, gal 
tik prieš dešimt metų, pradėjo 
profesionalios dailininkės kelią ir 
dar tikriausiai daug posūkių 

1 laukia priekyje. Šioje parodoje 
daugiausia per pastaruosius dve
jus metus sukurtų darbų, jų maž
daug pusšimtis. Lengviausiai 

i būtų skaras ir Salius sugrupuoti 
pagal temas, tai egiptietiškas cik
las, baltistika arba lietuviška 
kolekcija ir 20-ojo amžiaus 
pabaigos moderniausi meno kryp
ties darbai. Dauguma darbų tapy
ti ant labai plono natūralaus 
šilko crepe de chine.

Lietuviška tema įvairiapusė, 
daugiausia tai lietuviškų medžio 
raižinių, verpsčių, grafikos moty
vai. Ši tema vystosi per senoviškus 
sodžiaus vaizdus, medinių bažny
čių architektūros elementus. Lie
tuviška tema nuklysta į gilią 
praeitį —• senovių raštą-rūnas, 

| taip pat Donelaičio „Metų” teks
tus.

Modernios skaros labai ekspre
syvios, kiekviena jų yra originali, 

I turi savitą kompozicinę logiką. 
Skaros vientisos savo nuotaiką ir 
atlikimu — daug improvizacijos, 
nėra „apvedžioto” piešimo. Jose 
pasireiškia autorės sugebėjimas 
kurti impulsyviai, plačiais tep
tuko mostais, lengvom laisvom li
nijom. Loreta, subtiliai jausdama 
spalvų santykius, tarsi žaidžia 

i ant šilko linijomis ir šviesa.
„Senasis Egiptas”, 1996 Turbūt ją labiausiai traukia toks 

Šalis, 2.20 x 0.50 m sąlygomis neapribotas žaidimas, 
Tapyba ant šilko kuriame gimsta menas.

x>reta Platkevičiūtė Skara
Tapyba ant Miko

gėrio ar blogio. Iš vienos pusės, 
visa tai interpretuoti galbūt 
padeda Antrojo pasaulinio karo 
metu ir tuoj po jo iškilusių eg
zistencializmo filosofų „kraštu
tinės situacijos” sąvoka — į ją 
patekęs žmogus tegali daryti žūt
būtinius asmeniškus sprendi
mus... Tokius, kurie normalaus 
visuomenės gyvenimo taikos 
laikais sąlygomis nebūtų pa
teisinami. Iš kitos pusės, kaip tik 
tokiose situacijoje pernelyg

Loreta Platkeviėiūtė „Perforacija", 1996
Šalia, 21 2.20 X 0.60

Tapyba ant Milto

Senovių raitas „Rūnos”
Tapyba ant šilko

lengvai atpuola teisingumo 
dėsniai, tiesos imperatyvas, 
nekalbant jau apie žmoniškumą 
— žmogus pats sau čia pat kuria 
elgesio normas, teisindamas jas 
tuo, kad taip elgtis reikalauja jo 
ypatinga padėtis, jis vykdo aukš
tesnį tikslą. Laisvės siekdamas, 
neretai tampa kosminio blogio 
įrankiu. Nors kartais gal tik per
dėm banalaus blogio — kaip ki
taip žvelgti į tokį niekšelį, kaip 
knygelėje minimą Kauno kiem
sargį: sovietams okupavus Lie
tuvą, jis išvaro „kapitalistus” ir 
pasiglemžia jų namą ir turtą, už 
metų ateinant vokiečiams, jis 
medžioja „komunistus”? Blogio 
manifestacijų persunkta visa 
mūsų to karo laikotarpio atmin
tis — nėra ko stebėtis, kad ji dar 
vis gelia, o jas patyrusiems 
žmonėms niekada nepaliaus gel
ti.

Tačiau, ir autorė savo knygelėje 
tai labai stipriai pabrėžia, buvo 
tų, kurie gelbėjo: „Mano motina, 
jos sesuo, visos mdno pusseserės 
buvo išvežtos į Vokietijos kon
centracijos stovyklas ir ten žuvo. 
Iš visos mūsų gausios giminės 
gyvi liko tik mano sesuo, jos 
vyras ir Viravičių dukrytė Tania. 
Ją 1944-ųjų gegužės mėnesį mano 
sesuo Alisa (Benn) išnešė iš geto 
maiše. Trejų metų mergaitę 
priglaudė nepaprastai kilnus 
žmogus Pranė Grunskytė. Jos 
ryžtui priimti mergaitę pritarė 
Pranės sesers šeima — Liuda ir 
Antanas Bužiai” (p. 33). Autorė 
kelia būtiną reikalą surinkti 
visas galimas žinias apie žydus 
gelbėjusius lietuvius, išsamiai 
nagrinėti „tą herojiškąją lietuvių 
istoriją” (p. 40). Liudininkų 
sparčiai mažėja, todėl reikia sku
bėti atlikti tą darbą, „kad hu
manizmo, o ne tik barbarizmo is
torijos puslapiai būtų naudojami 
tautų savitarpio santykiams aiš
kintis, kad jie padėtų tuos san
tykius gerinti ir įveikti kylančius 
nesusipratimus bei konfliktus” 
(p. 40).

Reikia tikėtis, kad šios tų bai
siųjų įvykių liudininkės ir juos 
savo širdyje visą gyvenimą svars
čiusios dr. Saros Ginsitės balsas 
bus išgirstas — ir lietuvių, ir žydų 
tarpe. Nes, kaip ji pabaigoje rašo:

Pokalbiai su 
Lietuvos politikais

klausimo apie karinį tranzitą 
nutarėme nesvarstyti, nes ne
būtume susitarę. (Tai buvo mūsų 
delegacįjų derybose 1991 metais.) 
Tada mes pusiau juokais pasaky
davome: jeigu tik viena kryptimi, 
tai mes galėtume sutikti — iš 
Karaliaučiaus į Rusiją. Žinoma, 
jeigu būtų svarstomas klausimas 
armijos išvedimo, kaip buvo Vo- 
kietijos vyriausybės prašant: mes 
ne tik tam nedarėme jokių kliū
čių, bet sutikome ir su nuosto
liais, atsisakėme savo interesų, 
kad tiktai Sovietų Sąjunga — pas
kui Rusija neturėtų jokio preteks
to delsti kariuomenės išvedimą iš 
Vokietijos, — atseit, Lietuva kuo 
nors trukdo.

Tai aš tuos dalykus labai gerai 
atsimenu, bet kalba eina apie 
kitką: Rusįjos interesas yra tran
zitas į Karaliaučių, kariuomenės 
ten laikymas, muitinimas, stipri
nimas ir pats tranzito teisės per 
Lietuvą turėjimas. O kai jau Lie
tuva yra įsipareigojusi, kad per 
jos žemę pagal sutartį važinėja 
Rusijos kareiviai ir skraido Rusi
jos lėktuvai — tai vėlgi, dalykam 
pakrypus, neduok, Dieve, į blo
gesnę pusę, labai lengva patiems 
susiorganizuoti kokią nors diver
siją ar katastrofą, parodyti, kad 
šis kelias yra nesaugus, ir kadan
gi Lietuva jo neapsaugo, tai pati 
Rusija turi jį apsaugoti. Tuomet 
mes atsiduriame 1940 metų pra
džios situacijoje, kai Sovietų 
bazės Lietuvoje buvo naudojamos 
kaip provokacijos žaidimai ir 
kaltinimai Lietuvos vyriausybei, 
kad ji nevykdo sutarties. Rezul
tatas buvo ultimatumas pakeisti 
ją į tokią vyriausybę, kuri bus 
sudaryta Rusijos Ambasadoje ir 
vykdys sutartį. Tai mūsų istori
niai prisiminimai. n

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Liūdni...

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Taip, liūdni. Ir kai aš 
perspėju, kartu su mūsų partijų 
protestais, prieš karinio tranzito 
susitarimą — aš perspėjau, kad 
tai bus bazė ant ratų — tai aš ir 
turėjau galvoje tą 1940-ųjų metų 
atvejį.

(Tęsinys ateinantį 
šeštadienį)

i

„Šiame lietuvių ir žydų tautų 
istorijos puslapyje dar yra ne
mažai neištirtų faktų. Skirtingos 
yra tų įvykių interpretavimo po
zicijos, kurios, toliau tiriant šiuos 
klausimus, galėtų suartėti. Toles
ni šios problemos tyrinėjimai, 
plačios diskusijos arba vadinama
sis lietuvių ir žydų dialogas tais 
klausimais padėtų ne tik at
skleisti dar nežinomus istorijos 
puslapius, bet ir užgydyt atviras 
lietuvių ir žydų žaizdas” (p. 39).

(a.lL)

VALSTYBINĖJE 
BIBLIOTEKOJE - 

TIBETAS, IGARKA IR 
NERINGOS KOPOS

Rugsėjo 17 dieną Valstybinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
atidaryta Vengrijoje gyvenančio 
lietuvių fotomenininko ir 
keliautojo Pauliaus Normanto 
fotografijų paroda. Paulius Nor
mantas plačiai yra išgarsėjęs 
savo fotopasakojimais apie 
nykstančias Sibiro ir kitų kraš
tų tauteles, apie pavergtą Ti
betą.

Penkiolikos metų kūrybinei 
sukakčiai skirtoje parodoje 
eksponuojami fotografijų ciklai 
apie ne kartą Pauliaus Nor
manto aplankytą Tibetą, lietu
vių tremties vietą — Igarkos 
kraštą, foto menininko gimtąją 
Lietuvos dalį — Žemaitiją, Ne
ringos kopas ir Kryžių kalną.

(Elta, 09.17)
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