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Tarptautiniam komunizmo teismui turime ką pasakyti
Apibendrintas po antikomunistinio 
kongreso ir tribunolo vykęs darbas

Europai ir pasauliui kaip niekada yra 

svarbu vėl atnaujinti viešą pilietinę diskusiją 

dėl komunistinės ideologijos bei padarytų 

nusikaltimų žmonijai ir žmoniškumui

Oflf|£ra rugsėjo 4 d. 
2uv/v/Ovyko Tarptautinė 
mokslinė konferencija „Vilnius 
2005”, skirta 2000 m. vykusio 
tarptautinio kongreso „Komu-' 
nizmo nusikaltimų įvertini
mas” ir visuomeninio Tribunolo 
penkerių metų sukakčiai pami
nėti. Konferencija sutapo su 
partizanų vado Juozo Luk
šos-Daumanto žūties diena. 
Antikomunistinio kongreso ir 
2005 m. rugpjūčio 4 d. konfer
encijos iniciatoriai ir organiza
toriai - Lietuvos laisvės kovų 
dalyvių, buvusių politinių kali
nių ir tremtinių bei partizanų 
visuomeninės organizacijos.

Konferencija vyko Vilniuje, 
Nacionaliniame dramos teatre. 
Konferencija pasiuntė atstovus 
padėti gėles komunistinio tero
ro aukų atminimo vietose. Pir
majame posėdyje pranešimus 
skaitė prof. Vytautas Landsber
gis, Europos Parlamento narys 
(„Komunizmo byla”), Jure Kne- 
zovič, Tarptautinės buvusių 
politinių kalinių ir komunizmo 
aukų asociacijos prezidentas iš 
Kroatijos (perskaitė Guenter 
Rudolph) („Tarptautinė bu
vusių politinių kalinių ir komu
nizmo aukų asociacija. Užda
viniai ir tikslai”); dr. Arvydas 
Anušauskas, Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro direktorius („Komu
nistinių režimų istorijos tyri
mai po Tarptautinio antikomu
nistinio kongreso „Vilnius 
2000”); Peteris Simsons, Sae- 
mos narys, Latvijos politiškai 
represuotųjų sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas („Pasiprie
šinimas ir kolaboravimas - pra
eities problemos arba ateities 
pasirinkimas”); Emanuelis Zin
geris, Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, Europos Tarybos 
Parlamentinės asamblėjos Kul
tūros paveldo pakomitečio pir
mininkas, Tarptautinės komisi
jos nacistinio ir sovietinio oku
pacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti pirminin
kas („Baltijos šalių sovietinės 
okupacijos suvokimas ES teisės 
aktuose”); Irina Ostrovskaja, 
Tarptautinės draugijos „Me
morialas” atstovė iš Rusijos 
(„Draugijos ‘Memorialas’ dar
bas. Šeimos archyvas, kaip al
ternatyvus šaltinis studijuojant 
politines represijas”); istorikas 
prof. Antanas Tyla („Sovie
tinės okupacijos indoktrinacijos 
tarpsniai”).

A
ntrajame posėdyje pra
nešimus skaitė: Vytau
tas Zabiela, Vilniaus 

Tribunolo pirmininkas („Pavė
luota didžiųjų atgaila”); Kiss 
Tarnas, Vengrijos politinių kali
nių sąjungos pirmininko pava
duotojas („2005 metų Tarptau
tinis antikomunistų kongresas 
Vilniuje”); Algirdas Navasaitis, 
Kazlų Rūdos K. Griniaus gim
nazijos moksleivis, konkurso 
dalyvis; Mart Nikius, Estijos 
parlamento narys („Estijos Bal
toji knyga apie komunizmo 
nusikaltimus”); Galina Buvina, 
Tarptautinės draugijos „Memo
rialas” atstovė iš Rusijos („Sta
lino represijos Maskvoje. Masi
nių laidojimų vietos”); Larisa 
Bondaruk, mokslinė bendra
darbė iš Ukrainos („Veikiantis 
ukrainietiškasis antikomuniz
mas: tradicijos ir dabartis”); 
Guenter Rudolph, Tarptautinės 
buvusių politinių kalinių ir 
komunizmo aukų asociacijos 
vykdomasis sekretorius iš Vo
kietijos („Komunistinės prie
vartinės sistemos Vokietijoje 
tyrimas ir įvertinimas”).

T
rečiajame posėdyje pra
nešimus perskaitė Vilius 
Bražėnas, politologas, 
publicistas („Nuernberg I su
jaukė pasaulį”); Roman Kru- 

cyk, Ukrainos „Memorialo” Ki
jevo skyriaus pirmininkas („Ko
munistinė inkvizicija Ukraino
je”); Zita Sličytė, Vilniaus tri
bunolo vyriausioji kaltintoja 
(„Teroristai ir komunistai - 
subjektyviosios nusikaltimų 
pusės ypatumai”); prof. Ona 
Voverienė („Tarptautinis ko
munizmo teismas - kelias į 
teisingumo atkūrimą Europo
je”); dr. Povilas Jakučionis, LR 
Seimo narys, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas („Sovietinės oku
pacijos pasekmių panaikinimo 
procesas LR teisės aktuose”).

Konferencijai pranešimus 
taip pat atsiuntė Feliks Kra- 
savin iš Izraelio, Detlef W. 
Stein iš Vokietijos, Heino Noor 
iš Estijos. Po pranešimų vyko 
diskusijos, priimtos rezoliuci
jos.

Konferencijoje išplatintame 
informaciniame pranešime bu
vo prisiminta, kad 2000 m. 
Vilniuje vykusiame Kongrese 

dalyvavo atstovai iš 24 pasau
lio šalių ir pateikė duomenis 
apie jų šalyse įvykdytus komu
nizmo nusikaltimus, perskaitė 
53 pranešimus, kaltinančius 
komunizmo doktriną ir politi
ką. Tribunolo proceso metu vi
suomeniniai kaltintojai iš 15 
šalių pateikė dokumentinę 
medžiagą, leidinius, nuotrau
kas, vaizdo ir garso įrašus, ap-' 
klausė liudininkus, kurie pa
tvirtino, kad komunistinė ide
ologija yra žalinga žmonijai, 
gimdo totalitarinius režimus 
ir sėja mirtį. Galiausiai buvo 
paskelbtas nuosprendis, ko
munizmas pasmerktas ir nu
teistas.

T
ąkart Vilniuje pasauliui 
buvo atskleisti žiauriau
si komunistinių režimų 
nusikaltimai žmonijai,, pa

skelbta, kad pasaulyje jie nu
sinešė apie 100 milijonų gyvy
bių. Specialistų vertinimu Lie
tuvoje per dvi sovietines oku
pacijas nukentėjo apie 800,000 
jos gyventojų.

Kongresą ir Tribunolą vai
nikavo keletas išleistų knygų: 
Vilniaus Tribunolo nuospren
dis, Antikomunistinis kongre
sas ir Tribunolo procesas (900 
psl.), sukurtas filmas „Įteisin
tas blogis”. Šie renginiai turėjo 
didžiulio atgarsio pasaulio ži
niasklaidoje ir sukėlė nemažą 
diskusijų pasaulio visuomenė
se.

Remiantis Tribunolo išva
domis dešiniosios Europos Są
jungos jėgos, daugeliui poko
munistinio lagerio šalių tapus 
ES narėmis, dabar remiasi for
muodamos savo užsienio poli
tiką, tačiau įvairių šalių su

pratimas, kas buvo ir yra ko
munizmas, dar nėra galutinai 
susiformavęs. Vakarų Europos 
šalių piliečiai vis dar žino per 
mažai.

„Europai ir pasauliui kaip 
niekada yra svarbu vėl atnau
jinti viešą pilietinę diskusiją 
dėl komunistinės ideologijos 
bei padarytų nusikaltimų žmo
nijai ir žmoniškumui, dėl šios 
ideologijos atgaivinimo grės
mės. Tikimasi ir šios konferen
cijos pranešimus išleisti atski
ra knyga ir išversti ją į užsie
nio kalbas,” - sakoma infor
maciniame pranešime.

Konferencijos Vilniuje me
tu aptarta, kas per penkerius 
metus nuo minėto antikomu
nistinio kongreso nuveikta, pa

Nuernberg I 
sujaukė pasaulį

VILIUS BRAŽĖNAS

C* m. Nuernberg mieste, Vokietijoje, 
-L cz x O vykęs tarptautinis teismas nebuvo 
pavadintas „Pirmuoju Nuernberg teismu” ar 
„Nuernberg I”. Pirmuoju jį vadina gyvomis 
išlikusios komunizmo aukos, skausmingai skelb
damos būtinumą sušaukti Nuernberg II, bent 
elementariam teisingumui pasaulyje atstatyti. 
Nuernberg I sujaukė pasaulį, šlykščiausiu ir aki
vaizdžiu būdu išniekindamas pagrindiniuš 
teisingumo principus. Jame buvo išaukštintas 
dvigubo standarto taikymas dviems, Antrąjį 
pasaulinį karą pradėjusiems, suokalbininkams. 
Jie abu karo metu, o vienas jų ir po karo, vykdė 
didžiulius nusikaltimus prieš žmogų, prieš tau
tas, ir net ruošėsi tai įvykdyti prieš visą žmoniją, 
primetus globalinę galią per visą pasaulinę vy
riausybę. Buvo rimto pagrindo bijoti komunistų 
užmojo per komintemą sukurti pasaulinę dik
tatūrą. Tų tikslų neslėpė nė vienas SSRS 
gensekas, pradedant Lenin ir baigiant Gorba- 
čiov. Tarp žymiausių žmonių, bandančių įspėti 
apie visapasaulinės valdžios siekius, buvo dabar
tinio popiežiaus Benedikto XVI pirmtakas Bene
diktas XV. Jau 1920 m. jis sakė: „Planuojamos 
pasaulinės vyriausybės ilgisi visi blogiausi ir 
iškrypėliški elementai. Tokia valstybė panaikin
tų visokį lojalumą tautai. Joje jokiu būdu nebūtų 
pripažintas autoritetas tėvo jo vaikams ar Dievo 
- žmonijos bendrijai. Jeigu tos idėjos būtų pri
taikytos praktikoje, tai neišvengiamai sektų dar 
negirdėtas teroras”. Sovietinį terorą patyrusieji 
supranta, koks būtų „pasaulinis sovietas”. Net 
jei pasaulį „susovietintų” Vakarai.

Remdamasis visa eile tokių autoritetų, esu 
rašęs kad „tokioje pasaulinėje santvarkoje gerai 
jaustųsi tik Gestapo ir NKVD-KGB tipo elemen
tai”. Tai patvirtino pateiktais faktais ir gyvų 
liudytojų iš 23-jų tautų paliudijimais perpildy
tas 2000 metų Vilniaus Komunizmo nusikalti
mams įvertinti kongresas ir jo įsteigtas Tarptau
tinis tribunolas. Komunizmo aukas ypač įskau
dina tai, kad Nuernberg I teisme teisėjų togas 
dėvėjo nusikaltusiųjų kariniais nusikaltimais ir 
genocidu atstovai. Šalia D. Britanijos, Prancū
zijos ir JAV teisėjų, už teisėjų stalo sėdėjo ir sovi
etiniai teisėjai: gen. mjr. N. T. Nikičenko ir jo 
antrininkas mjr. A. F. Volčkov.

Lietuvių enciklopedijoje XX tome nurodoma, 
kokiomis nusikaltimų grupėmis buvo kaltinami 
nacinio Reicho teisiamieji:

1. bendras planas arba konspiracija padaryti 
karinius nusikaltimus;

2. nusikaltimai taikai, būtent agresinio karo

planavimas, paruošimas ir pravedimas;
3. nusikaltimai karo nuostatoms, būtėnt 

karo įstatų ir taisyklių laužymas (pvz., belaisvių 
žudymas ir t.t.);

4. nusikaltimai žmoniškumui (pvz., pavergtų 
tautų žudymas ir kt.)

Teisėjo togas dėvėjo Nuernberg I teisme 
visais, bent jau tų keturių grupių, nusikaltimais 
nusikaltusios, tą karą pradėti su teisiamaisiais 
susimokiusios valstybės atstovai. Įsidėmėtina, 
kad teisiamųjų suole sėdėjo Ribbentrop, tačiau 
ten nebuvo Molotov. Visa tai apvertė aukštyn 
kojom teisingumą ponuernberginiame pasaulyje.

T
ačiau žinių apie sovietines okupacijas ir 
komunizmo kruviną tikrovę labai stigo 
okupacinių metų laisvajame pasaulyje. 
Stokojo įspėjimų apie komunizmo kėslus ir jų 
pavojų dar laisvam pasauliui. JAV veikė net 

keletas antikomunistinių, konkrečiai - antiso- 
vietinių, čiagimių piliečių organizacijų. Jos, savo 
laisvei užtikrinti, siekė JAV politikos pakeitimo į 
tokią, kuri, sustabdant visokią paramą Sovietų 
sąjungai leistų jai sugriūti. Tai savaime būtų ir 
pavergtųjų tautų išvadavimas. Įvairių tautybių 
ateiviai laisvajame pasaulyje susibūrę savo 
tarpe, padedant vietiniams dešiniesiems, būtų 
galėję suruošti tarptautinius visuomeninius 
Nuernberg II teismus Amerikoje, Kanadoje ir 
Australijoje. JAV, Pennsylvania valstijoje, yra 
net miestelis „Nuerenberg” vardu.

Laimei, Lietuvoje prieš 5 metus tremtinių, 
partizanų, rezistentų vadovų tarpe atsirado drą
suolių užsimoti suruošti Vilniuje tokį kongresą ir 
tribunolą. Atsirado ir pasiryžėlių tą užmojį 
pasigėrėtinai įvykdyti. Užsieniuose gal vien pa- 
baltiečiai būtų galėję tai padaryti. Dabar, 
pavyzdžiui, jie pagirtinai ėjo į plačią visuomenę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos priėmimo į NATO 
kampanijos metu.

Šiuo metu visiems kovotojams už laisvę ir 
tiesą galima naudotis prieš 5 metus surinkta 
komunizmo nusikaltimų medžiaga. Ji pateikia
ma pasauliui 1,000 puslapių knygoje Antico- 
munist congress and tribūnai proceedings. Tai 
yra tiesos ginklas ir paminklas komunizmo pa
vergtųjų žmonių kančioms bei kovoms. Turėtu
me veikti, kaip JAV Kongresas, - apie komuniz
mo nusikaltimus tylą nutrauktų ir daugelis kitų 
vyriausybių ir parlamentų, įskaitant ir Europą 
nudvasinti bandantis ES parlamentas. Lietuviš
ka tos knygos laida neturėtų būti nukišta į bib
liotekų užkampius, o parodomas, ypač mokyklų
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sitarta, kokia kryptimi toliau 
vystyti savo veiklą. Į konferen
ciją buvo susirinkę bendro liki
mo žmonės iš Rytų ir Vidurio 
Europos šalių, nukentėjusių 
nuo komunistinių režimų, pa
sidalino tyrinėjimų duome
nimis, kaip sekasi tvarkytis su 
šių režimų nusikaltimų pasek
mėmis, kokios perspektyvos 
komunizmą pagaliau, kaip ir 
derėtų, sulyginti su nacizmu. 
Juk nacizmas po II Pasaulinio 
karo Nuernberg sulaukė tikro 
tarptautinio teismo.

D
idžiausias konferenci
jos organizatorių siekis 
- surengti tarptautinį 
teismą komunizmui. Deja, ko
munistinė ideologija pusę am

žiaus trukusios propagandos ir 
melo pagalba yra stipriai už
teršusi ir sujaukusi pokomu
nistinių šalių piliečių sąmonę 
ir turi stiprų politinių jėgų pa
laikymą, o jaunosios kartos jau 
mažai ir težino, kuo tas komu
nizmas yra blogas, daugelis 
turbūt nei susimąstė, nei rado 
laiko pasigilinti apie komunis
tinių režimų padarytų nusi
kaltimų mastą. Nukentėjusieji 
nuo šio režimo laiko savo pa
reiga dar ir dar kartą apie tai 
kalbėti bei siekti teisinio įver
tinimo.

Drauge spausdinama kele
tas tarptautinėje konferencijo
je „Vilnius 2005” lietuviškai 
skaitytų pranešimų.

Draugo inform.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Apibendrintas po antikomunistinio kongreso ir tribunolo 
vykęs darbas • Nuernberg I sujaukė pasaulį • Sovietinės 

okupacijos pasekmių panaikinimo procesas LR teisės 
aktuose • Pokalbis su Leonidu Abariumi • Mariaus 

Katiliškio grįžimas į Lietuvą • Premijos
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Sovietinės okupacijos pasekmių panaikinimo 
procesas LR teisės aktuose

DR. POVILAS JAKUČIONIS

S
ovietų sąjungos Raudo
noji armija Lietuvą oku
pavo 1940 m. birželio 15 
d. Šimtatūkstantinė armija su 
tankais, artilerija ir aviacija 

įsiveržė į nepriklausomos vals
tybės teritoriją ir įvedė savo 
revoliucinę tvarką. Tą pačią 
dieną prasidėjo okupantų rep
resijos, neteisėti žmonių su
ėmimai. Netruko rastis pasi
priešinimas okupantams. Pra
džioje - pavienių asmenų, po to 
- asmenų grupių ir pagaliau 
gausių organizacijų pasiprieši
nimas, peraugęs į visuotinį 
1941 m. Birželio 22 d. sukilimą.

Nacistinės Vokietijos oku
pacijos metu (1941-1944 m.) 
Lietuvoje veikė keletas tautiš
kų pasipriešinimo organizacijų, 
kurios sutrukdė jaunimo mobi
lizaciją į Vermachtą, lietuviško
sios SS divizijos sukūrimą. Nuo 
1944 m. prasidėjo ginkluotas 
pasipriešinimas prieš sugrįžusį 
sovietinį okupantą. Ši didvyriš
ka ir tragiška ginkluota kova 
tęsėsi 10 metų, pareikalavo 
apie 30 tūkst. partizanų gyvy
bių.,

Lietuva ir jos gyventojai 
per sovietinę okupaciją, karo 
metų nacių represijas ir po karo 
buvusį komunistinį terorą 
nukentėjo bene skaudžiausiai, 
nes didvyriškai-priešinosi. Šalis 
neteko trečdalio gyventojų: su
šaudytų ir nukankintų vietoje, 
pasitraukusių į Vakarus, iš
tremtų į Rytus, įkalintų kon- 
clageriuose ir gulaguose. Kan
kinimai, šaudymai, sodybų de
ginimai, religijos priespauda ir 
kultūros naikinimas buvo tik
ras Tautos genocidas.

Dėl to Lietuvoje nuo pat 
pirmųjų sovietinės okupacijos 
teroro apraiškų vis keliamas 
klausimas dėl represijų organi-

Atkelta iš 1 psl.

jaunimui, visoje Lietuvoje. Tai 
užtikrinti būtų provincijoje pa
sklidusių dar gyvų komunizmo 
aukų ir jų palikuonių pareiga.

Nuernberg I didžiojo melo 
šleifas dar vis įtaigoja net tarp
tautinių organizacijų, kaip 
Jungtinių Tautų (JT) ir UNES
CO, vadovų galvoseną bei veik
lą. Tad dar gyvos komunizmo 
aukos ir komunistų įvairiu 
būdu nužudytų aukų polikuo- 
nys teisėtai reikalauja antrojo 
Nuernberg teismo. Jame teisė
jų togas dėvėti turėtų ne nusi
kaltėliai, o jų aukos.

Kadangi tėvus ar senelius 
komunistų kalėjimuose bei Gu
lage praradusieji ir gyvi išliku
sieji per ilgai tylėjo, kadangi jie 
garsiai nesmerkė komunizmo 
nusikaltimų ir nereikalavo 
ataskaitos iš komunistų parti
jos narių už partijos nusikalti
mus, šiandien daug kur prie 
valstybių vairo tebesėdi nusi
kaltėliškos organizacijos - 
kompartijos neatgailavę na
riai. Masinių žudikų viršinin
kai, kaip Chruščiov, Kosygin, 

zatorių ir vykdytojų teisinės 
atsakomybės. Dėl sovietų oku
pacijos nusikaltimų masto įver
tinimo ir komunistinės ideolo
gijos pasmerkimo tarptautiniu 
mastu. Nuogąstaujama dėl ko
munizmo ir totalitarizmo res
tauracijos pavojaus. Pakanka 
paminėti Baltarusiją arba kai 
kurias Vidurio Azijos valstybes, 
kad įsitikintume, kad toks pa
vojus yra realus. Neveltui ir 
Lietuvoje vis'pasigirsta ragini
mai atkurti 1991 m. uždraustą 
„LKP ant KP platformos”. Pa
saulyje dar yra valstybių valdo
mų totalitarinių komunistinių 
režimų - Kuba, Š. Korėja, Viet
namas, Birma...

Po nacizmo sutriuškinimo 
iš okupacijos išsilaisvinusiose 
Vakarų Europos šalyse buvo 
griežtai persekiojami nacių ko
laborantai ir imtasi veiksmingų 
priemonių prieš nacizmo atgai
vinimą. Yra pagrindo manyti, 
kad būtent dėl to Vakaruose 
greitai įsitvirtino demokratija, 
piliečių sąmoningumas, o kartu 
ir gyventojų gerovė.

P
rancūzijoje mirties baus
me buvo nubausta apie 
10 tūkstančių nacių ko
laborantų. Suimta ar internuo
ta apie 130 tūkstančių asmenų. 

Nuteisti 55 aukšti kolaboranti- 
nio Viši režimo pareigūnai. Pa
tikrinti visi valstybės tarnauto
jai. 13 tūkstančių iš jų atleisti 
iš valstybės tarnybos dėl ben
dradarbiavimo su okupantais. 
Prancūzai valdžioje ir teisėsau
gos įstaigose jau nebematė pa
čių žmonių, kurie juos engė ir 
žemino nacių okupacijos me
tais.

Olandijoje po karo buvo 
areštuota apie 150 tūkstančių 
asmenų. Vėl buvo įvesta mir-

Nuernberg I 
sujaukė pasaulį

Brežnev, Gorbačiov, buvo už
sienio sostinėse sutinkami 21 
patrankų šūviu ir garbės sar
gybomis.

N
uernberg I komunis
tams ir jų simpatikams 
Vakaruose pavyko Vo
kietijos nacių kruvinu šepečiu 
apteršti tautiškumą - naciona

lizmą bei patriotizmą apskri
tai. Buvo nuslėpta tikrovė, kad 
fašizmas ir nacizmas yra toks 
pat kraštutinis, ginklo griebę- 
sis socializmas kaip ir komu
nizmas. Tai padaryta, iš var
tosenos ištremiant nacių parti
jos tikrą pavadinimą - Nacio
nalinė socialistinė darbo parti
ja - ją gudriai sutrumpinant į 
„nacių” partiją, nacizmą, kaip 
„nacionalizmo” aidą pavadi
nant „dešine”. O dešinėje yra 
antikomunistinis nacionaliz
mas, tautiškumas, patriotiz
mas. Jokiu būdu dešinėje ne
teisėta įkišti (kairųjį) socializ
mą po bet kokia vėliava.

Tad lai šis garbus penkme
tis kiekvieną nepriklausomos 
Lietuvos oru dar tebealsuojantį 
patriotą iš naujo apginkluoja 
ryžtu išrauti iš mūsų tautos

Lietuva - 1991 m.

ties bausmė. Ypatinga teisena 
turėjo atgalinio veikimo galią. 
154 asmenų nubausti mirties 
bausme. Tiek pat kalėjimu iki 
gyvos galvos. 50 tūkstančių nu
teisti kalėti trumpesnį laiką.

Belgijoje kolaborantams 
buvo atimtos visos pilietinės 
teisės. Ir teisė dirbti visose vi
suomenei svarbiausiose srityse. 
Karo padėtis buvo pratęsta iki 
1949 m. vidurio. Piliečių teisės 
kolaborantams nebuvo atstato
mos po 30-40 metų.

Norvegijoje buvo areštuoti 

abejingumą politikai, atseit - 
pilietiškumui. Lai šis penkme
tis mus apginkluoja nauju ryž
tu skelbti tiesą ir plėšti kaukę 
nuo komunistinio melo. Lai 
šiurpių faktų akivaizdoje atsir
anda daugiau net buvusių par
tiečių, kurie atsipirktų tėvynei 
už savo klaidą, smerkdami 
jiems žinomą melą.

Prašykime mūsų tautos 
kankinių vėlių kreipimosi į 
Viešpatį palaiminti Lietuvą. O 
mes prašykime Dievo palaimos 
mums, kad ir menkiausiomis 
pastangomis tarnautume tėvy
nei iki paskutinio atodūsio. Ko
vai už Tiesą pakilusi tauta pri
vers vadovus kurti tokią Lie
tuvą, kokios nori Lietuvos pat
riotai. O didįjį melą atmetusios 
ir tiesos veiklai pakilusios tau
tos sukurs laisvesnį ir teisin
gesnį pasaulį.

Pranešimas, skaitytas rugsėjo 4 
d. Tarptautinėje konferencijoje 
„Vilnius 2005”. 

visi okupantų statytinio Kvis- 
ling vyriausybės nariai. Keturi 
iš jų nusišovė. 90 tūkstančių 
asmenų buvo iškeltos baudžia
mosios bylos. Iš jų 90 asmenų 
nubausti mirties bausme, 18 
tūkstančių įkalinti, 28 tūkstan
čių atimtos pilietinės teisės. 
Norvegija savo dydžiu ir gyven
tojų skaičiumi yra panaši į Lie
tuvą.

Susikūrus Izraelio valsty
bei, jos teismai teisė asmenis, 
kurie nacių okupuotose teritori
jose buvo įskundę ar kitaip pa

Lietuva - 1991 Nuotr. Jono Kuprio

dėję perduoti nacių adminis
tracijai bent vieną žydą, iki 10 
metų kalėjimo bausme.

Y
patinga teisena buvo 
praktikuojama ir kitose 
iš nacių okupacijos iš
laisvintose šalyse, nes reikėjo 
griežtai apvalyti visuomenę 

nuo kolaborantų ir neleisti 
jiems įsitvirtinti naujose val
džios struktūrose. Nusikaltimo 
senatis buvo panaikinta. Buvo 
praktikuojamas ir įstatymų 
veikimas atgalios.

Nuotr. Jono Kuprio

Lietuvoje, kaip ir kitose, iš 
komunistinių režimų išsiva
davusiose Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalyse, nieko panašaus 
nebuvo. Buvo tik nedrąsūs ban
dymai kurį laiką riboti kolabo
rantų teises dirbti valstybės 
tarnyboje, finansų ir švietimo 
įstaigų vadovais. Buvo priimta 
keletas desovietizacijos ir deko- 
munizavimo įstatymų. Tačiau 
jie buvo negriežti, su daugybe 
lengvinančių išlygų. Joks kola
borantas ar išdavikas realia 
bausme iki šiol Lietuvoje nebu
vo nubaustas, išskyrus kai ku
riuos Sausio 13-osios žudynių 
idėjinius įkvėpėjus. Kai ku
riems buvo leista pabėgti į už
sienį ir ten pasislėpti. Iki šiol 
laisvi gyvena net partizanų va
dų išdavikai, nes teismams vis 
„trūksta” įrodymų, netinka liu
dininkai.

Turbūt dėl to nesiseka su
kurti pilietinę visuomenę, į val
stybės tarnybos aukštas parei
gas prasiskverbia buvę KGB 
agentai ar rezervistai. Valstybė 
nesiima teisinių priemonių ap
saugoti save ir savo piliečius 
nuo Rusijos spectamybų infil
tracijos. Reikia Vakaruose 
praktikuotos ypatingos teise- 
nos, atskirų specializuotų teis
mų kolaboravimu nusikaltu- 
siems asmenims teisti. Para
doksalu, bet dabar tie patys de
mokratiški Vakarai griežtai 
prieštarauja specialių teismų 
steigimui.

Kalbą apie Lietuvos Res
publikos sovietinės okupacijos 
pasekmių panaikinimo teisės 
aktus reikėtų pradėti nuo Lai
kinosios Vyriausybės 1941 m. 
birželio 23 d. pareiškimo: „Ne
priklausomybės atstatymo dek
laravimas”. LR Seimas 2000 m. 
šį dokumentą paskelbė Teisės 
aktu, tačiau po keliolikos dienų 
savo teisingą sprendimą gėdin
gai atšaukė dėl užsienio spau
dimo. Šiame pareiškime buvo 
parašyti kiekvienam doram lie
tuviui šventi žodžiai:

„Susidariusi Laikinoji ir 
naujai atgimstančios Lietuvos 
Vyriausybė šiuo skelbia atsta
tanti laisvą ir nepriklausomą 

Lietuvos valstybę. Prieš viso 
pasaulio tyrąją sąžinę jauna 
Lietuvos valstybė entuziastin
gai pasižada prisidėti prie Eu
ropos organizavimo naujais pa
grindais. Žiauraus bolševikų te
roro iškankinta, Lietuvių tauta 
ryžtasi kurti savo ateitį tauti
nės vienybės ir socialinio teisin
gumo pagrindais.”

K
itas apsivalymo nuo bol
ševikinio užkrato teisės 
aktas, LR Seimo pripa
žintas 1999 m. sausio 12 d. ir, 
ačiū Dievui, neatšauktas, buvo 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džio (LLKS) 1949 m. Vasario 
16-osios deklaracija. Verta pa
cituoti šios Deklaracijos 16 ir 
17 punktus:

„16. Komunistų partija, 
kaip diktatūrinė ir iš esmės 
priešinga pagrindiniam lietu
vių tautos siekimui ir kerti
niam Konstitucijos nuostatui - 
Lietuvos nepriklausomumui, 
nelaikoma teisine partija.

17. Asmenys, bolševikinės 
arba vokiškosios okupacijos 
metu išdavę Tėvynę bendradar
biavimu su priešu, savo veiks
mais ir įtaka pakenkę tautos 
išsilaisvinimo kovai, susitepę 
išdavystėmis ar krauju, yra at
sakingi prieš Lietuvos Teismą”.

Vien šis teisės aktas sudarė 
gerą pagrindą jau 1991 m. pra
dėti ryžtingą apsivalymą nuo 
bolševikų, išdavikų ir kagėbis
tinių žudikų, pirmiausia įstei
giant tikrą Lietuvos Teismą. 
Dėl vien tik K. Prunskienės „re
abilitacijos” teismas aiškiai sa
ko, kad iki šiol Lietuvos Teis
mo nėra.

LR Atkuriamasis Seimas 
1991 m. rugpjūtį, iš karto po 
Maskvos pučo pralaimėjimo, 
priėmė nutarimą dėl LKP ant 
SS KP platformos veiklos už
draudimo. Šis nutarimas galio
ja iki šiolei. Taip pat iki šiol 
nelegaliai veikia M. Burokevi
čiaus LKP. Nei vienas asmuo 
nėra nubaustas už dalyvavimą 
pogrindinės antivalstybinės 
partijos veikloje.

1992 m. priimtas įstatymas 
„Dėl deputatų, įtariamų sąmo
ningu bendradarbiavimu su ki
tų valstybių specialiosiomis 
tarnybomis, mandatų patikri
nimo” apčiuopiamų rezultatų 
nedavė, nes nebuvo numatyta 
konkreti atsakomybė už įstaty
mo pažeidimus ir valdantys 
kairieji politikai „saviesiems” 
netaikė šiuo įstatymu nusta
tytų procedūrų.

1995 m. priimtas „Doku
mentų ir archyvų įstatymas” 
davė tiek naudos, kad buvo įs
teigtas Ypatingasis archyvas, 
kuriame saugomi LKP ir išlikę 
KGB dokumentai bei KGB su
darytos baudžiamosios bylos. 
Plačiajai visuomenei priėjimas 
prie šių archyvų dokumentų 
buvo uždarytas. 2004 m. naujo
je įstatymo redakcijoje priėji
mas prie KGB agentūros me
džiagos liko uždarytas 70-čiai 
metų po tos medžiagos sudary
mo.

1998 m. priimtas įstatymas 
„Dėl SSRS valstybės saugumo 
komiteto (NKVD, NKG, MGB,, 
KGB) vertinimo ir šios organi
zacijos kadrinių darbuotojų 
darbinės veiklos”, kur KGB ir 
kitos SSRS specialiosios tarny
bos pripažįstamos nusikalsta
momis organizacijomis, jų kad
riniams darbuotojams taikomi 
darbinės veiklos apribojimai iki 
2009 metų. Nukelta 13 psl.
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Neleidžiant dirbti valstybės 
tarnyboje, strategiškai svarbių 
įmonių vadovais, taikomi kai 
kurie apribojimai, tarp jų - ir 
kandidatuoti rinkimuose.

1999 m. priimtas „Asmenų, 
slapta bendradarbiavusių su 
buvios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, registracijos, prisi
pažinimo, įskaitos ir prisipaži
nusių) ų apsaugos įstatymas”. 
Populiariai jis vadinamas Lius
tracijos įstatymu. Per šio įsta
tymo nustatytą laiką prisipaži
no ir buvo užregistruoti tik 1,5 
tūkst. buvusių slaptųjų agentų 
iš mažiausiai 10 tūkstančių. 
Įstatymo trūkumais laikoma 
nevykusiai sudaryta Liustraci
jos komisija ir trumpas (tik pu
sės metų), nustatytas prisipa
žinimo terminas. Prisipažinu- 
sieji yra įslaptinti. Jiems nu
statomas 10-ties metų darbi
nės veiklos apribojimo laikotar
pis.

Seimo valdybos suorgani
zuota darbo grupė prieš porą 
mėnesių baigė rengti ir užre
gistravo Liustracijos ir Archyvų 
įstatymų pataisas bei su tuo 
susietų dar 16 įstatymų pakei
timus. Šių pataisų tikslas - su
griežtinti sąlygas, kad buvę 
KGB kadriniai darbuotojai, re
zervistai ir agentai negalėtų 
patekti į renkamas valstybės 
valdymo institucijas ir valsty
bės tarnybą. Kad Ypatingasis 
archyvas būtų atviras visuo
menei. Deja, šios pataisos vėl 
tik „kosmetinės”, nedraudžian- 
čios, o tik paskelbiančios kas 
kuo buvę, lyg rekomendacinio 
pobūdžio. O archyve agentūrinė 
medžiaga pasilieka 70 metų už
dara visuomenei.

T
uo tarpu Europoje įsivy
rauja ir kitokios nuomo
nės. Rumunijos naujasis 
prezidentas žada iki metų pa
baigos išslaptinti visas komu

nistinio laikmečio bylas. Euro
pos Taryba ketina rekomenduo
ti visoms savo narėms - šalims 
atverti visus su komunizmo 
nusikaltimais susijusius archy
vus, ištirti faktus ir pradėti de
rybas dėl kompensacijų nuken- 
tėjusiems asmenims mechaniz
mo parengimo. Šis sprendimas 
turėtų būti priimtas dar šiais 
metais. Slovakijoje, Čekijoje, 
Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje 
viešai skelbiami buvusių KGB 
ir kitų komunistinių režimo 
slaptųjų tarnybų agentų sąra
šai. Lietuvoje tai daryti vis dar 
delsiama. Bet vilties teikia su
aktyvėjusi Liustracijos komisi
jos veikla.

Ko nedaro valstybė, imasi 
daryti visuomeninės rezistentų 
organizacijos. Prieš penkerius 
metus buvusių politinių kalinių

Nuotr. Jono KuprioLietuva - 1991 m.
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ir tremtinių organizacijos buvo 
surengę tarptautinį antikomu
nistinį kongresą „Vilnius 
2000”. Kongrese pranešimus 
apie komunistinių režimų nu
sikaltimus skaitė pranešėjai iš 
24 pasaulio šalių. Tai buvo is
torikai, politikai, visuomenės 
veikėjai ir nukentėjusieji nuo 
komunistinio teroro, kurie liu
dijo savo asmeninę patirtį.

Kongreso dalyvių surinktą 
ir susistemintą kaltinamąją 
medžiagą nagrinėjo ir vertino 
Tarptautinis visuomeninis Tri
bunolas, kuriam vadovavo ži
nomas Lietuvos advokatas Vy
tautas Zabiela.

Apie Kongreso ir Tribunolo 
darbą buvo sukurtas filmas, 
parašyta 1,000 psl. knyga. Vė
liau sukurtas filmas „Vienui 
vieni” apie Lietuvos partiza
nus. Visa ši medžiaga buvo uo
liai platinama Europos ir JAV 
politikams - valstybių vado
vams ir parlamentarams. Bu
vusių politinių kalinių ir trem
tinių organizacijų Jungtinė Ta
ryba siuntė keletą viešų laiškų 
Europos Sąjungos Parlamentui 
ir ETPA, atkreipiančių dėmesį 

Joks kolaborantas ar išdavikas realia bausme 
iki šiol Lietuvoje nebuvo nubaustas, 
išskyrus kai kuriuos Sausio 13-osios 

žudynių idėjinius įkvėpėjus.

į melagingą Kremliaus politikų 
propagandą, „pagražinančią” 
Antrojo pasaulinio karo pra
džios istoriją ir nepagrįstai 
kaltinančią Baltijos valstybes 
neva fašizmo išaukštinimu.

M
anome, kad tokia „an- 
tipropaganda” iš da
lies prisidėjo prie ES 
politikų požiūrio į SSRS tikrąjį 
vaidmenį prablaivėjimo. Iš tie

sų didelį postūmį sovietinės 
okupacijos ir komunistinių re
žimų nusikaltimų teisingam 
vertinimui davė Antrojo pasau
linio karo pabaigos 60-ųjų me
tinių minėjimo išvakarėse pra
sidėjusi vieša diskusija. Vals
tybių vadovų pareiškimai, par
lamentų rezoliucijos dėl karo 
priežasčių ir pasekmių, dėl 
Baltijos šalių okupacijos su
skambo labai panašiai, verti
nant SSRS vaidmenį, kaip visa 
tai buvo vertinama Antikomu
nistinio kongreso rezoliucijose 
ir Tribunolo nutarimuose bei 
Lietuvos rezistentų organizaci
jų pareiškimuose. Taip pat ne 
tik Molotov-Ribbentrop pak
tas, bet ir Muenchen, Jaltos, 

Potsdamo nusikalstami susita
rimai pradėti vertinti pana
šiai.

Po to, kai JAV prezidentas 
George W. Bush atvirai pripa
žino, kad Jaltoje ir Potsdame 
Vakarų valstybių vadovai ati
davė į komunistų vergiją Rytų 
ir Vidurio Europos šalis, o Bal
tijos valstybes pasmerkė sovie
tų okupacijai, kai Europos Par
lamentas ir JAV Senatas ir 
Atstovų rūmai rekomendavo 
Rusijai pripažinti Baltijos val
stybių okupaciją, Rusijos prezi
dento ir Dūmos griežta pozicija 
pradėjo švelnėti.

Žinoma, naivu būtų tikėti, 
kad Rusijos politika Baltijos 
šalių atžvilgiu greitai sugrįš į 
1990 metų pozicijas. Tai būtų 
įmanoma esant kitam prezi
dentui ir kitos sudėties Dūmai. 
Tuo pačiu ir okupacijos žalos 
atlyginimas, deja, nusikelia į 
tolimesnę ateitį.

Pranešimas, skaitytas rugsėjo 4 
d. „Vilnius 2005” konferen
cijoje.

Mes turime būti savimiPokalbis su Leonidu Abariumi

L
eonidas Abaris išeivi
jos chorvedžiams ge
riausiai yra žinomas, 
kaip religinės muzikos 
autorius. Jo sukurti kūriniai 

skamba mūsų šventovėse, džiu
gindami ne tik klausytojų šir
dis, bet ir keliantys dainininkų 
pasigėrėjimą paprasto dainavi
mo ar giedojimo nuostabiomis 
melodijomis bei sąskambiais. 
Leonidą sutikau po Jėzuitų 
gimnazijos abiturientų šv. Mi
šių ir išleistuvių ceremonialo 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, ku
rioje giedojo Leonido vadovau
jamas gimnazijos choras.

- Jūs, Leonidai, esate 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 
muzikos mokytojas ir choro 
vadovas. Ką dar veikiate, 
radęs laisvą minutę, atliku
sią nuo pedagoginio darbo 
ir kūrybos?

- Priklausau Nacionalinei 
dainų švenčių komisijai. Ši ko
misija svarsto aktualius klau
simus, kurie susiję su Lietuvos 
dainų šventėmis: statuso stipri
nimas, pasiruošimas šventėms, 
dainų švenčių turinys, lietuviš
kumas. Mes turime būti patys 
savimi, ir jeigu dainų šventė 
bus nuspalvinta kokiomis ame
rikietiškomis, „popsinėmis” ar 
kitokiomis svetimomis spalvo
mis, tai ar tada ji bus Lietuvos 
dainų šventė, juo labiau, kad 
UNESCO įtraukė Baltijos vals
tybių dainų šventes į dvasinio 
paveldo sąrašą. Tai yra didžiulė 
pasaulinė vertybė.

- Kada dabar bus Dainų 
ir šokių šventė? Pagal nusis- 
toyėjusią tvarką, turėtų bū
ti po 4 metų?

- Pagal Lietuvos vyriausy
bės nustatytą tvarką, mums 
priklausytų 2007 metais ruošti 
didžiąją dainų šventę, o 2009 - 
moksleivių šventę. Šiuo metu 
vyksta diskusija, deja, daugiau 
iš valdžios pusės. Artėja 2009 
metai - Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmečio jubilie
jus. Buvo valdžios pasiūlymas, 
kad didžioji šventė būtų per
kelta į 2009 metus. Tada 2009 
metais ateina eilė moksleivių 
šventei, ateina eilė Baltijos val
stybių studentų dainų šventei 
„Gaudeamus” ir dar, jeigu di
džioji dainų šventė, tai susidaro 
didelis perkrovimas. Mums at
rodo, kad tikslinga būtų išlai
kyti švenčių periodiškumą, to
dėl ir siekiame, kad 2007 me
tais įvyktų didžioji dainų šven
tė, o 2009 metais moksleivių 
dainų šventę galima būtų su
stiprinti atskira, Lietuvos jubi
liejui skirta šventine dalimi, 
kurioje dalyvautų žymiausi 
Lietuvos ir išeivijos suaugu
siųjų chorai.

- Leonidai, jūs buvote 
dainų šventės režisierius, o 
gal net ir kelių, prašau pa
tikslinkite.

- Oficialiai 1998 metų, o 
neoficialiai nuo 1990 m. nuo 
XIII dainų šventės teko akty
viai prisidėti prie moksleivių, 
studentų ir suaugusiųjų dainų 
švenčių (iš viso aštuonių) orga
nizacinių ir kūrybinių momen
tų.

- Tai dainų švenčių or
ganizavimo ir įgyvendinimo 
darbą puikiai pažįstate?

- Drįsčiau pasakyti - taip.

- Žinodamas šį darbą, 
Leonidai, maždaug įspėkite 
mus - ko mums bijoti, į ką 
atkreipti dėmesį, kuo pasi
rūpinti iš anksto ruošiant 
išeivijos 8-ąją dainų šventę?

Leonidas Abaris

Kas, jūsų manymu, nulemia 
šventės sėkmę?

- Bijoti jums nieko nerei
kia. Labai gerai, kad vėl įvyks 
jūsų dainų šventė, nes atvažia
vimas į Lietuvą ir dalyvavimas 
šventėje yra tik ribotas jūsų kū
rybinio darbo parodymas. Būtų 
gerai, kad užsienio lietuvių 
chorai, kurie atvažiuoja į Lietu
vos dainų šventes, neapsiribotų 
dainų švente. Pamenu, 2004 
metais australų kolektyvai tu
rėjo koncertus Lietuvoje, kiti 
vienetai atvežė progines pro
gramas. Siektina, kad tai, kuo 
jūs gyvenate, galėtumėte ir 
mus čia visus praturtinti.

Dabar nesunku pasirinkti 
įvairaus repertuaro, todėl no
rėčiau palinkėti, kad chorų pa
siruošimo procesas nebūtų la
bai sunkus. Kartais labai sudė
tingas kūrinys gali nuslopinti 
norą dainuoti, arba net ir ne
labai sklandus atlikimas sudė
tingo kūrinio sumenkina pasi
tenkinimo jausmą. Todėl visiš
kai pasitikėdamas tuo patyri
mu, kurį turi ir Rita Kliorienė, 
ir Dalia Viskontienė, ir jūs, ir 
kiti jūsų dirigentai, neabejoju, 
kad tai bus tokie kūriniai, ku
riuos bus gera dainuoti. Man, 
pavyzdžiui, pats didžiausias 
malonumas buvo šių metų 
moksleivių dainų šventėje sto
vėti kartu su visu jaunimu ir 
dainuoti. Repertuare buvo ir 
sudėtingesnių kūrinių, bet, kai 
drauge suremi pečius su kitais 
chorais, jeigu būna gerai ap
galvotos aranžuotės, chorai su
skamba puikiai. Kartais prisi
menu renesanso muzikų sieki
mą, kad balsų melodijos išraiš
kingos, nuosekliai vedamos, pa
togios, kad nevargintų, kad ga
lėtų grožėtis ir tie, kurie dai
nuoja, ir tie, kurie klausosi. O 
dainų švenčių sėkmę, aišku, le
mia repertuaras ir to repertua
ro pateikimas.

- Ką pasakytumėte apie 
praėjusios Lietuvos Dainų 
šventės repertuarą?

- 2003 metų dainų šventės 
dainų dienos programoje, deja, 
buvo daug margumo. Ten buvo 
ir puikių chorinių kūrinių, buvo 
dainų, buvo dainelių, buvo ir 
dainuškų. Reikia mokėt pasi
rinkti, kad būtų skoninga, nuo
sekli programa, kad būtų reži
sūrinis vystymas, minties vedi
mas. Dažnai programos spra
gas bandoma paslėpti režisūri
niais žaidimais. Nors to irgi 
reikia, tačiau negalima pamirš
ti, kad pagrindinė vertybė dai
nų šventėje yra daina, dainavi
mas ir dainininkas, o visi tie 
„pasicirkinimai”, tai kaip sal

dainiui popieriukas. Tikiu, kad 
jūsų dirigentai turės atspirties 
tašką, panirs į dainos prasmės 
gilumą, sujungs žodį, muziką ir 
dainininką, - kas ir yra aukš
čiausia siekiamybė.

- O dabar, kalbant apie 
repertuarą, tai kaip jums 
atrodo mūsų ruošiamos 
8-osios dainų šventės re
pertuaras?

- Atvirai pasakius, labai 
rimtai nebuvau įsigilinęs į visą 
repertuarą, tik mane nugąsdi
no toks galingas 40-ties kūri
nių sąrašas. Kaip man, tai reik
tų dvejų metų darbo su choru, 
kad pasiruoščiau.

- O mes per metus viską 
padarysime.

- Tai jūs tenai iš Spartos 
kilę, ne iš Lietuvos...

- Keletą dainų yra 
numatyta bendram dainavi
mui, įjungiant publiką, ke
letas kūrinių yra išeivijos 
chorų tradiciniai kūriniai, 
na, o kiti visai nauji visiems, 
arba sukurti specialiai šiai 
šventei.

- Jeigu yra kūrinių, kurie 
jūsų dainuoti, tai gal ir paleng
vina padėtį. O daugiau nedrįs
čiau nei kritikuoti, nei siūlyti. 
Jūs geriausiai žinote savo cho
rus, jų pajėgumą, tradicijas, - 
juk pagal tai atsiranda reper
tuaras.

- Mūsų šventės repertu
are yra jūsų originalių ir 
aranžuotų kūrinių. Kaip at
sirado vaikų repertuaro 
daina „Vyturys”.

„Vyturys” atsirado 1994 m. 
Tada pavasarį mūsų komisija 
važiavo per Lietuvą ir klausėsi 
konkurso „Dainų dainelė” atli
kėjų. Jau buvo prasidėję tele
vizijos gastrolės Vilniuje ir 
svarstėme, kokią dainą parink
ti baigiamojo koncerto pabai
gai. Paskui besišaipydamas sa
kau: „va, pasibaigs komisijos 
posėdis, grįšiu namo, 100 gra
mų išgersiu ir parašysiu dai
ną”, ir iš tikrųjų tą vakarą atsi
rado ši daina „Vyturys” pagal 
Prano Raščiaus eiles.

- O ar buvo išgerta 100 
gramų tą vakarą?

- Daugiau... Paskui, po 
dviejų savaičių, pasikviečiau 
būrelį M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos mokinių, kurie padai
navo šią dainą komisijai. Bet 
komisija buvo santūri, jiems 
daina „nelabai tiko”.

Nukelta į 4 psl.
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Mariaus Katiliškio grįžimas į Lietuvą

N
ežinau, ar tai sutapi
mas, ar Arvydo Renec- 
kio noras savo sukurtą 
filmą apie Marių Katiliškį per 
Amerikos lietuvių TV parodyti 

prieš pat rašytojo 90-ąsias gi
mimo metines. Eilinį kartą 
(rugpjūčio 21 d.) valandą laiko 
praleidau prikaustyta prie tele
vizoriaus ekrano, bet dėl to nė 
kiek nesigailiu. A. Reneckio su
kurtas filmas „M. Katiliškis. Iš 
prisiminimų” apie vieną po
etiškiausių Lietuvos rašytojų, 
manau, patiko ne vįen man. Tai 
filmas apie menininko, gyve
nančio svečioj šaly, atplėštam 
nuo gimtinės šaknų, tragediją, 
apie jo nepritapimą svetimoje 
šalyje ir apie išsaugotą Dievo 
jam duotą talentą.

Marius Katiliškis (Albinas 
Vaitkus) gimė 1915 metais rug
sėjo 15 d. šiaurinėje Lietuvoje. 
Talentą rašyti matyt turėjo iš 
mažens, nes, kaip pats prisi
pažįsta, pirmus 3 jo eilėraščius 
Šiaulių savaitraštis „Naujie
nos” „atmušė” jau 1931 m.

Žiūri apie rašytoją sukurtą 
filmą, skaitai, kas apie jį para
šyta amžininkų prisiminimuo
se ir nejučiomis ateina mintis, 
ar gyvenimo negandos, palietu- 
sios žmogų, keičia jį patį? Iš da
lies - taip. Bet žiūrint iš kitos 
pusės, jaunystėje matyti vaiz
dai, jausmai, pojūčiai, girdėta 
kalba lieka žmogaus atminty
je, jo „viduje užsidaro tas vaiz
das, ir jis amžinai palieka toks 
pat, kaip fotografijos plokšte
lėje įspaustas” (Seno kareivio 
sugrįžimas, Šiauliai, 2003, p. 
218). Kitaip kaip paaiškinti tai, 
kad žmogus, daugybę metų 
pragyvenęs toli nuo savo gim
tųjų vietų, visiškai jam sveti
moje aplinkoje, taip ryškiai gali 
aprašyti Lietuvos kaimo buitį, 
puikiai pavaizduoti lietuvišką 
charakteri, išsaugoti savo gim

tosios kalbos grožį. Mariaus 
Katiliškio kalba sodri, pilna 
poetinių palyginimų, jo žodis 
poetiškas, spalvingas: „Blanko 
dangaus mėlynė, nutaškyta 
užslėptos saulės gelsvumu. Iš 
vakarų rūsčiais kalnais siautė 
debesys. Telefonų vielos giedo
jo pakasynų litaniją, smelk- 
damosis į nusivylusiojo krūt
inę. O varnos kilo nuo ražienų, 
gižiai krankdamos, ir nešė niū
rų rudenį sparnais” (Seno 
kareivio sugrįžimas, Šiauliai, 
2003, p. 31). Anot Henriko 
Nagio ,jo romanai geresni už 
dešimt ar šimtą eilėraščių”. 
Kas žino, gal kaip tik skaudi 
tėvynės netektis ir padėjo Ma
riui Katiliškiui atsistoti vieno
je gretoje su žymiausiais Lie
tuvos rašytojais? Gal ta fizinė 
tėvynės netektis, toji sopu
linga kančia, kad daugiau jos 
niekada nepamatys, tas nepri
tapimas svetimoje žemėje ir 
padėjo išsakyti, išraudoti tai, 
kas buvo likę atminty iš jau
nystės metų - tą nepaprastą 
Lietuvos grožį, įdomų, įvairi
aspalvį lietuvio charakterį ir 
tą nenusakomą meilę miškui? 
„Miškai — grynai lietuviškas 
reikalas”, - sako filme Marius 
Katiliškis. O kad tai tikra tie
sa rodo ir tai su kokia meile jo 
paties statyti lietuviški namai 
Lemonte, su kokiu uolumu so
dinti ten medžiai tokie pat, 
kokie augo Lietuvoje. Čia, Le
monte, buvo jo antroji Lietuva 
su medžiais, su tilteliu, į kurio 
turėklus atsirėmęs jis dažnai 
kažką svajodavo.

Nors spaudoje yra pasiro
dę per dešimt Mariaus Ka
tiliškio knygų, norisi pakalbė
ti apie jo parašytą pirmąją, bet 
tik 2003 metais išleistą nove
lių knygą Seno kareivio sugrį
žimas, kurios pratarmėje lei
dėjas Stasys Tumėnas rašo:

Šios knygos pasirodymas - 

turbūt pati didžiausia dovana 

jos autoriui, deja, taip ir 

nesužinojusiam savo 

„kūdikio" likimo.

„Ypač dėkoju Zinaidai Katiliš
kienei - Liūnei Sutemai, kad ji 
pasitikėjo ‘Šiaurės Lietuvos’ lei
dykla ir suprato simbolio pras
mę - Mariui Katiliškiui grįžti į 
Lietuvą per ‘Šiaurės Lietuvą’ ” .

Šios knygos pasirodymas - 
turbūt pati didžiausia dovana 
jos autoriui, deja, taip ir nesu
žinojusiam savo „kūdikio” liki
mo. Jos atradimo istorija verta 

naujo romano sukūrimo. Visi, 
tame tarpe ir pats autorius, lai
kė ją dingusia. Apie šios knygos 
rankraščio likimą nebuvo žino
ma šešiasdešimt metų. M. Ka
tiliškio biografijos metmenyse 
Algirdas Titus Antanaitis rašė: 
„Verta paminėti, jog pirmosios 
Albino Vaitkaus knygos ran
kraščiai nebeatgaunamai žuvo” 
(Išėjęs negrįžti, Chicago, 1986, 

p. 61). Ir reikėjo gi Arvydui Re- 
neckiui sumanyti kurti filmą 
apie išeivijos lietuvių likimus, 
nuvažiuoti į Vilnių ir nukakti 
Lietuvos literatūros ir meno 
archyvam Archyvo darbuotojos 
iš spintų ištraukė pluoštą įvai
riausių aplankų. Arvydas, bū
damas lituanistas, atkreipė dė
mesį į kuklų užrašą: „Albinas 
Vaitkus. 'Seno kareivio sugrįži
mas’ ” 1944.” Arvydas negalėjo 
patikėti savo akimis: Albinas 
Vaitkus - Marius Katiliškis ir 
jo knygos, kurią visi seniai jau 
buvo „palaidoję”, rankraštis. 
Kodėl archyvo darbuotojos iš
traukė būtent šią aplanką, ko
dėl į ją buvo pasiūlyta žvilg
terėti, kodėl tas rankraštis bu
vo parodytas žmogui, atvažia
vusiam iš Amerikos? - istorija 
nutyli.

O
 toliau užvirė darbas, ir 
2003 metais, praėjus 
šešiasdešimčiai metų 
nuo rankraščio įteikimo „Saka
lo” spaustuvei, Seno kareivio 

sugrįžimas išvydo dienos švie
są.

Teisus ir įžvalgus buvo po
etas Kazys Bradūnas atsisvei
kinime su Mariumi Katiliškiu 
rašęs: „Katiliškis... pasirinko 
laisvę, įsijungdamas į XX a. is
torinį lietuvių literatūros egzo
dą, apie kurį kada nors laisvoje 
tėvynėje bus rašomos litera
tūros mokslininkų studijos, bus 
planuojami diplominiai darbai 
ir nagrinėjamos daktarų tezės” 
(Draugas, 1985. 12. 23). Šian
dien laisvoje Lietuvoje Ma
riaus Katiliškio kūrybos nagri
nėjimas įtrauktas ne tik į stu
dentams skirtus vadovėlius. Su 
šio autoriaus kūryba supažin
dinama jau ir vidurinėje mo
kykloje, jo pavardė minima ša
lia kitų iškilių Lietuvos rašyto
jų pavardžių.

Marius Katiliškis Vytauto Maželio nuotr.

Norisi padėkoti Algimantui 
Keziui, kažkada filmavusiam 
M. Katiliškį, turbūt tada net 
negalvojusiam, kad jo daryti 
kadrai įeis į istoriją ir bus tokie 
reikalingi kuriant „Portretus”. 
Ačiū Ramunei Rakauskaitei, 
Donatui Bukliui, Zoya Rūtai 
Dirsė ir visiems kitiems, da
riusiems eskizus Mariaus Kati

liškio portretui. Nuoširdus ačiū 
ir Arvydui Reneckiui už eskizų 
panaudojimą tapant rašytojo 
portretą ir jo padovanojimą vi
siems žiūrovams Mariaus Ka
tiliškio devyniasdešimtojo gim
tadienio proga.

Laima Apanavičienė

Paskirtos 2005-njų 
JAV LB Kultūros 
tarybos premijos

Š.m. rugsėjo 14 d. vykusiame posėdyje, dalyvaujant 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei Marijai Remienei, 
tarybos narei Lilijai Jasaitei, Muzikos premijos komisijos 
pirmininkui Faustui Stroliai, Tautinių šokių mokytojo 
premijos komisijos pirm. Rasai Poskočimienei, Žurnalisto 
premijos komisijos pirm. Danutei Bindokienei, paskirtos 
2005 metų Kultūros tarybos premijos. Dailės (pirm. Dalia 
Šlenienė), Teatro (Vitalija Sireikis) ir Radijo (Algis Zapa- 
rackas) premijų pirmininkams savo sprendimus atsiuntė 
raštu.

Kandidatus šioms premijoms buvo kviečiami siūlyti 
visi JAV lietuviai, kvietimą daug kartų skelbiant visoje 
mūsų žiniasklaidoje. Deja, Kultūros taryba daug siūlymų 
nesulaukė, todėl sudarytos komisijos turėjo daryti spren
dimus ir pagal atsiųstus kandidatų pasiūlymus, ir pagal 
savo atliktas apklausas.

Š.m. JAV LB Kultūros tarybos premijos paskirtos taip: 
Dailės premija — dail. Vytautui Virkau, gyv. Dow- 

ners Grove, Illinois;
Tautinių šokių mokytojos — Antaninai Bulotienei iš 

Denver, Colorado;
Radijo premija paskirta Kaziui Gogeliui, Detroit, 

Michigan;
Teatro premija — „Žaltvykslės” teatro režisierei Ilo

nai Čepaitei;
Muzikos premija — Antanui Skriduliui — Daytona 

Beach, Florida;
Žurnalisto premija — dr. Romualdui Kriaučiūnui iš 

Lansing, Michigan.
Posėdyje taip pat nutarta skirti JAV LB Kultūros tary

bos Garbės premiją ilgamečiui Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių grupės vadovui Frank Zapoliui.

Premijų mecenatas yra Lietuvių fondas. Premijų įtei
kimo šventė vyks š.m. lapkričio 12 d., šeštadienį, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje.

Su premijų laureatais plačiau bus supažindinta vė
liau.

D.B.

Premijos išeivijos dailininkėms

K
auno Vinco Kudirkos 
viešoji biblioteka jau 
vienuoliktą kartą suruo
šė tradicinę Knygos šventę. Ši 
šventė buvo neeilinė. Ji skirta 

bibliotekos 80-čio minėjimui. 
Biblioteka - viena seniausių 
Lietuvoje. Ta pačia proga buvo 
suorganizuotas tarptautinis 
ekslibrisų konkursas. Konkur
sui savo kūrinius atsiuntė 17 
autorių iš septynių pasaulio ša

Dailininkės Laima Švabaitė-Petrulis ir Veronika Švabienė.

lių: Lietuvos, Lenkijos, Čeki
jos, Graikijos, Jungtinių Ameri
kos Valstijų, Argentinos ir Ja
ponijos.

Vienas ekslibrisas buvo 
skirtas V. Kudirkos viešosios 
bibliotekos įkūrėjui Vincui 
Ruzgui atminti. Knygos šventė
je buvo paskelbti ir apdovanoti 
ekslibrisų konkurso laureatai.

Lietuvai atstovavo septyni 
autoriai. Išeivijai - Veronika 

Švabienė ir jos duktė Laima 
Švabaitė-Petrulis. Abi dailinin
kės iš Lemont, IL.

„Brandžiais darbais parodą 
papildo užsienio dailininkų 
kūriniai. Liaudiški tautiniai 
motyvai skamba JAV lietuvių 
dailininkių Veronikos Švabie- 
nės ir Laimos Petrulis ekslibri
suose”, - rašo menotyrininkė

Mes turime būti savimi
Atkelta iš 3 psl.

Dar buvo svarstyta J. Ce
chanovičiaus daina „Dainų ša
lis”, o galiausiai buvo pasiūlyta
O. Peterson „Himnas laisvei”. 
Ir paradoksas, lietuviškos 
„Dainų dainelės” finaline dai- 
na-himnu tapo O. Peterson 
„Himnas laisvei”. Bet „Vytu
rys” rado savo vietą ir 1998 
metais skambėjo II pasaulio 
lietuvių dainų šventėje.

- O „Tigras obely”, juo 
labiau, kad Lietuvoje tigrų 
nėra. Kaip ši daina atsira
do?

- Mumyse kiekviename 
yra tigras ar tigriukas, ar kitas 
plėšrūnas, o gal tiktai atrodo, 
kad plėšrūnas, o ten tik koks 
taikus žaismingas padarėlis... 
Moterų choras „Eglė” padova
nojo mūsų šeimai V. Kukulo 
eilių knygutę. Ten ir radau šias 

Vilma Šidiškytė. Abi dailinin
kės apdovanotos premijomis, 
joms taipgi įteikti ir padėkos 
raštai.

„Konkursui sukurti ekslib
risai papildys Kauno apskrities 
viešosios, Vinco Kudirkos ir 
Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekų rinkinius. 
Norėtųsi, kad šie mažosios gra

žaismingas eiles, kurios atitiko 
tuometinę nuotaiką ir davė 
impulsą atsirasti naujai vai
kiškai dainelei.

- Ko norėtumėte palin
kėti mūsų dainininkams 
ateinančioje 8-oje išeivijos 
dainų šventėje ,Atsiliepk 
daina”?

- Nuoširdžiai linkiu daina
vimo palaimos... Juk svarbiau
sia, kad žmogus neužmirštų 
dainuoti, kad jokie rūpesčiai 
nenuslopintų noro dainuoti. Ti
kiuosi, kad mes sulauksime 
jūsų dainininkų ir mūsų šven
tėse. O man namuose didžiau
sias džiaugsmas, jeigu girdžiu, 
kad kuris iš vaikų uždainuoja, 
kad ir kitą sykį kokią nesąmo
nę, bet dainuoja. Dainavimas 
yra ta stebuklingoji palaimos 
būsena. Tiesiog gera, kai žmo

fikos kūriniai neliktų vien pa
rodos eksponatais, dūlyjančiais 
asmeniniuose archyvuose ar 
bibliotekų bei muziejų fonduo
se, o skatintų bibliografų ir eks- 
libristų bendradarbiavimą”, — 
rašo katalogo įvade Vilma Ši
diškytė”.

B. P.

gus dainuoja.

- Nuoširdžiausiai dėko
ju kompozitoriui Leonidui 
Abariui už malonų pokalbį, 
už įdomias mintis, už tuos 
puikius kūrinius ir kūri
nėlius vaikams bei suaugu
siems, priverčiančius šyp
sotis, džiaugtis, pamąstyti 
arba suklupti maldai. To
kių žmonių dėka, tarp išei
vijos ir Lietuvos pradingsta 
atstumai. Artimas bendra
darbiavimas, pagalba, pata
rimai ir gilus susidomėji
mas mūsų kultūrinio, kūry
binio gyvenimo sunkumais 
bei džiaugsmais suteikia 
mums stiprybės ir tikėjimo 
mūsų pačių sunkiu darbu.
»

Nijolė Benotienė
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