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GYVIEJI ARCHYVAI

Kaip sutarëme su lenkais

Kà norime atsiminti, minëdami 1791 m. priimtà konstitucijà?
Atskirø autoriø bandymai
ieðkoti 1791 m. konstitucijoje
to, ko joje nebuvo. Kai kurie
istorikai, galbût áþvelgæ minëtus prieðtaravimus, ragina
ðios konstitucijos neskaityti
paþodþiui, kitaip sakant, ieðkoti joje ne to, kas joje yra,
o to, ko joje nëra, kad tame
„ko nëra“ bûtø galima atrasti reikðmæ ir Lietuvai, jos
valstybingumo panaikinimà
pavaizduoti, kaip jo iðsaugojimà ar net sustiprinimà. Todël tokiam màstymui bûdingas kurioziðkumas. Ðtai
VDU doc. Liudas Glemþa
pripaþásta, kad Geguþës 3 d.
konstitucijoje (tiksliau „Valdþios ástatyme –A. V.) „nutylëtas (arba „aplenktas“)
LDK valstybingumas“ ir èia
pat be árodymø daro iðvadà:
„Geguþës 3 d. Konstitucija yra
nepaprastai reikðmingas dokumentas Lietuvos istorijoje“1 . Jei „dokumentas“ gali
bûti reikðmingas ir tam, kuris tame dokumente net „neminimas“, „apeinamas“, tai
iðeitø, jog jis gali bûti reikðmingas ir Kinijos istorijai,
nes Kinija irgi tame akte neminima. Galbût „nepaprastu reikðmingumu“ èia norima ávardinti patá Lietuvos
paskelbimà Lenkijos Respublikos provincija? Bet tokiu atveju ðis dokumentas
jau bûtø buvæs Lietuvai ne
tik „reikðmingas“, bet ir lemtingas. E. Railai irgi be árodymø atrodë, jog „Visa Konstitucija átvirtino abiejø ðaliø

Lietuvos seimas 2008 m. paskelbë Lenkijos Konstitucijos, priimtos 1791
m. geguþës 3 d., Atmintina Lietuvos diena, o 2021 metus - tos konstitucijos
minëjimo Lietuvoje metais, vienà ið Seimo saliø – Didþiàjà – pavadino Geguþës 3-osios konstitucijos vardu...
suverenitetà ir valstybingumà“! Lenkø istorikas J. Bardachas, sureikðmindamas
Lietuvos bajorø dalyvavimà
minëtose komisijose ir jose
nustatytà lygø Lietuvos ir
Lenkijos bajorø skaièiø, laikë árodymu, jog „Lenkijos
karûna ir LDK lygiavertës politikos partnerës“ (p. 74). Èia
sàmoningai ignoruojamas
faktas, kad tos komisijos,
kaip minëta, priklausë þemutinei vykdomosios valdþios
grandþiai, neturinèiai kompetencijos priimti jokiø ástatymo galià turinèiø sprendimø, o atvirkðèiai - skirtos ðiai
konstitucijai ir kitokiems
vieningo Seimo ástatymams
ágyvendinti. Valdþios ástatymas, save vadindamas konstitucija, imperatyviai nurodë: „ðià konstitucijà visame
kame turi atitikti kiti dabartinio Seimo iðleidþiami ástatymai“ (preambulë)2 , vadinasi ir - „Abiejø tautø ásipareigojimo“ aktas. Apie „partneriø lygiateisiðkumà“ bûtø galima kalbëti nebent tuo atveju, jei tokia lygybë bûtø
átvirtinta pagrindinio Valdþios ástatymo formuluojamoje strateginëje Lenkijos
valstybës sàrangoje, teikiant
LDK sàjunginio ar autonominio darinio statusà. Dalinë lygybë vykdymo grandyje

ir dar pasiþadëjimo akte – tai
ne esmës, o ástatymø techninio ágyvendinimo specifikos
klausimas.
Tiems, kurie nori itin sureikðminti Lietuvos bajorø
dalyvavimà minëtosiose komisijose, galima priminti
analogijà su Lietuvos atstovø buvimu sovietinëse valdþios institucijose. Sovietø
konstitucija okupuotà Lietuvà, kaip þinome, vadino ne
provincija, o psichologiðkai
patrauklesniu „sàjunginës
Sovietø Sàjungos respublikos“ vardu. Lietuvos „atstovams“ buvo leista dalyvauti
net aukðèiausiose sovietø
valdþios institucijose (Aukðèiausioje Taryboje). Bet veikdami ðiose institucijose, jie
atstovavo ne Lietuvai, o jos
okupacijai maskuoti, legalizuoti, átvirtinti. „Atstovai“
be savo valstybës visur yra ne
„atstovai“, o tik savo tautos
vienokio ar kitokio pavergimo (ðiuo atveju sulenkinimo
ar surusinimo) talkininkai.
Taigi turime pagrindiná
kuriozà: Valdþios ástatymas
kuria unitarinës valstybës
modelá, o jo sudëtine dalimi
laikomas Ásipareigojimo ástatymas tarsi sako: Nieko panaðaus – paliekame ir dualistinæ „Abiejø Tautø Respublikà“ su buvusiu konfe-
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Ið rengiamos prozos knygos „Apokalipsës dvelksmas“

Rekviem
Kodël taip tyliai oðia àþuolai ir liepos, kuriø nëra? Kodël saulëtà dienà baltuoja
smëlëtas kelias, kuris seniai
suartas? Nebeatspësiu, ið kurio berþyno skamba paukðèiø
orkestras... Bet tarsi uþuodþiu
ið kaþkur staiga atsklidusius
vienkiemiø kaminø dûmus. Ir
sapnuose, ir ne sapnuose
karðtos vasaros ir gilios þiemos vis lanko. Tarp miðkø nemaþa laukymë – vaikiui smagu siûti ið vieno kaimo galo á
kità. Jame maþdaug per puskilometrá viena nuo kitos iðsidësèiusios sodybos, prisiglaudusios prie senø, aukðtø
medþiø. Prireikus pagalbos –
kaimynai kaipmat atskubës.
Koks prasmingas pasakymas:
geri kaimynai – tai uþuovëja.
Ið tikrøjø. Tame sodþiuje kaimynas daþnai geriau nei giminë. Tam kaimui pasisekë – visi graþiai sugyveno, sunkiai
dirbo savo þemæ, augino gamtà, kraðtà mylinèius vaikus.
Kad kaimas ir ávairiai per kelis ðimtmeèius vadintas – Ku-

ceviciai, Kucûnai, Kuèiûnai, –
jo dvasia, veidas nekito. Net
ir numelioruotas, seniai ariamas, bet gyvas palikuoniø, iðbarstytø po vieðpaties sutvarkytà pasaulá, ðirdyje. Melioracija vienus iðkëlë á netoliese
esanèià gyvenvietæ, kiti patraukë á miestà. O dar kiti ið
kaimo iðëjo, miesto nepriëjo...
Tuk tuk! Vis beldþia á pirkios duris. Daþniausiai vëjas
klebena nerakinamø mano
senelio Vinco Stanislovo, tëvo Èeslovo Skarþinskø pirkios durø velkæ, kartais uþ
puskilometrio gyvenà kaimynai Kucevièiai, Labaravièiai,
Miliai ar Þiogeliai. Kokià
svarbià þinià atneðæ ar paprasèiausiai pasikieminëti atëjæ. Labai daþnai jie rudená
pasibeldþia, kai laisvo laiko
nuo darbø daugiau atkrinta.
Kaimynai pasakoja ávairias istorijas. Oho, kaip maþiems
pipirams ádomu! Kai kuris jø
net iðsiþiojæs klausosi... Niekam neprailgsta net ilgas lie-

tingas ruduo.
Matau savo kaimà, kaip jis
atrodë prieð ðimtà ir daugiau
metø. Susidariau vaizdà ið tëvø pasakojimø, ið ðykðèiø raðytiniø ðaltiniø. Vartau 1925
metais Kaune Finansø ministerijos iðleistà broðiûrà „Lietuvos apgyventos vietos“. Leidinyje pateikiami 1923 metø
pirmojo visuotinio Lietuvos
gyventojø suraðymo duomenys. Andai Alytaus apskrities
Merkinës valsèiaus Kucûnø
kaime yra 6 ûkiai (kiemai), 50
gyventojø. Tais laikais – tai labai maþas kaimas. Kitaip ir
negalëjo bûti. Jame gyveno
stambiø ûkiø gaspadoriai.
Buvæ bajorai – Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kariai. Bajorø palikuoniø þemës
driekësi ne tik ðiame, bet ir
gretimuose Margø, Gudakiemio, Lemkaraisèio kaimuose.
Kai kurie su miðkais ir pievomis valdë daugiau nei po du
valakus. Daugiausia Þiogeliai
turëjo þemës – apie 60 ha.
Mano senelis – su miðkais ir

deraciniu seimu, nesvarbu,
kad toká seimà kà tik buvo
uþdraudæs pagrindinis tos
konstitucijos ástatymas ir kad
tas pats ástatymas në þodþiu
neuþsimena apie „Abiejø
Tautø Respublikà“. Nesvarbu ir tai, kad tas ástatymas
ásakmiai, matëme, draudë
priimti kitus ástatymus, jam
prieðtaraujanèius. Vadinasi,
visos Ásipareigojimo akto kalbos apie Abiejø Tautø respublikà, apie „konfederuotà
seimà“, kaip prieðtaraujanèios pagrindiniam konstitucijos ástatymui, turëtø bûti
laikomos niekinëmis ir traktuojamos kaip neápareigojantis tekstas. Taèiau komentatoriai pastarosios normos
neskaito arba ja netiki, todël
atsitiko, kaip liaudës patarlëje: Ir vilkas sotus, ir avis
sveika“ - sukurta ir unitarinë valstybë, ir neva iðsaugota „Abiejø Tautø Respublika“, iðsaugotas ir „abiejø ðaliø suverenitetas ir valstybingumas“3 , ir Lenkijos karûnos, ir LDK kaip „politikos
partneriø lygiavertiðkumas“.
Bet taip atsitinka tik tada,
kai kiekvienas ið dviejø ðalia
esanèiø ir turiniu susijusiø
ástatymø skaitomas atskirai
ir suvokiamas atskirai, kad
reikiamu momentu bûtø galima pasirinkti mums patraukliau atrodantá. Kai istorikai virsta politikais, tada ið
tiesø nelengva susivokti, kuris ið dviejø ástatymø kalba
apie esmæ, o kuris – apie
techninius tos esmës ágyvepievomis – 42 ha. Giminaièiai
Kucevièiai – apie 60 ha. Dokumentuose – ið pirmo þvilgsnio – tik pliki skaièiai, taèiau
man – iðkalbingi, nors gimiau,
kai nebeaidëjo partizanø kovos, þemë ið tëvø buvo atimta, kai jie su kaimynais vargo
sovietiniame ûkyje. Taèiau ðitame viename maþyèiame
Lietuvos kaime dar 1959 metais (irgi gyventojø suraðymo
duomenimis) gyveno 23 þmonës. Kaimelis stipriai nukraujavo pokaryje. Pusæ miðkø
apsupto kaimelio gyventojø
pateko á Sibiro tremtá, þuvo
apsuptuose bunkeriuose, kiti
kitaip buvo laiko iðblaðkyti.
Kiekvienà dienà po karo vis
tyliau ëmë oðti àþuolai ir liepos, kuriø Kucûnuose augo
labai daug. Storakamieniø,
ðimtameèiø. Ko nesunaikino
okupantai, pribaigë savi. Tuomeèio „Puðyno“ sovietinio
ûkio vadovai drauge su rajono valdþia numelioravo, iðdraskë kaimà. Iðrovë àþuolus,
liepas, iðpjovë net dalá miðko.
Kad daugiau plyno lauko bûtø. Vietoje pastatø, senø, didingø medþiø ëmë bergþdþiai
þaliuoti pievos. O tolëliau –
iðtiesintas Straujos upelis, átekantis á Nemunà, karðtomis

nimo dalykus.
Taigi á Geguþës 3-èiàjà atëjo „Abiejø Tautø Respublika“, o iðëjo jau – „vieninga
Lenkijos Respublika“: Lenkijai tai reiðkë paþangà, Lietuvai – grësmæ iðnykti.
Geri dabarties santykiai su
Lenkija nëra pagrindas iðkreiptai aiðkinti istorijà. Nepalankius Lietuvos egzistencijai istorijos ávykius vaizduoti palankiais ir dar vertais atmintinos Lietuvai dienos, vargu ar yra oru. Geri
dabarties santykiai su Lenkija nereikalauja atitinkamai
iðkreipti praeities ávykiø, nes
tokie santykiai kuriami
orientuojantis ne á praeitá, o
á ateitá. Praeitá reikia þinoti
tik tam, kad nepavyzdinga
praeitis nebûtø pavyzdys ateities santykiams. Bet þinoti
istorijà nepakanka, jà dar
reikia ir adekvaèiai suvokti,
kad Lietuvos valstybingumui
ir tautos iðlikèiai grësmæ këlæ istoriniai ávykiai nebûtø
skelbiami Lietuvai atmintinomis dienomis.
Ar korektiðka Atminties diena pagerbti teisës aktà, ignoravusá Lietuvos valstybingumà. Geguþës 3-ios konstitucijos priëmimo dienos paskelbimà Lietuvai Atmintina diena sunku pavadinti kitaip, kaip kvietimà ðvæsti
Lietuvos valstybingumo iðkeitimà á Lenkijos provincijos statusà. Tuo rodomas tam
tikras lietuviø tautos valstybingumo siekio nebranginimas, nutylëjimas veiksniø,
galëjusiø kësintis ne tik á Lietuvos valstybingumà, bet ir á
lietuviø tautos etnolingvistinæ ateitá. Kad tai buvo pavojingas Lietuvai ir jos ateièiai

dokumentas, patvirtino po
to sekæ ateities ávykiai, kai
atgimusi Lenkijos valstybë
po 1918 m. ëmë karu reikðti
pretenzijas á Lietuvos teritorijà kaip á savo provincijos
þemes. Ar nepanaðiai ðiandien màsto ir Kremliaus vadovas, grásdamas savo „istoriniuose straipsniuose“ teritorines pretenzijas kaimynams.
Siekis ásiteikti uþsienio jëgoms kuria ir kitoká kuriozà: Birþelio 23 d. sukilimas,
paskelbæs Lietuvos valstybës atkûrimà, Atmintina
Lietuvai diena nelaikomas,
o Lietuvos (LDK) paþeminimas iki kitos valstybës
provincijos – laikomas. Toks
elgesys savotiðkai susiðaukia
ir su 2019 m. paskyrimu nacionalinës premijos M. Ivaðkevièiui uþ romanà „Þali“
(2002, 2018), besityèiojanèiam ið paties lietuviø tautos nepriklausomybës, valstybingumo siekio ir dël jo
þuvusiø laisvës kovotojø.
Pirmu atveju tarsi norima
dþiaugsmingai prisiminti
Lietuvos valstybingumo nuþeminimà iki Lenkijos provincijos, antru atveju – paversti valstybingumo (nepriklausomybës) sieká patyèiø
objektu, skatinant patyèias
valstybës garbës þenklais.
Tuo sàmoningai ar nesàmoningai formuojama antipatriotinë Lietuvos þmoniø,
ypaè jaunimo, sàmonë, nesusimàstant, ar tuo nekeliama psichologinë grësmë
Lietuvos nacionaliniam saugumui.
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vasaromis nusenka, nes ne
per ðaltiniuotas vietas jau teka. Pikta valia sunaikino dalá
unikalaus kraðtovaizdþio.
Gyvenvieèiø didinimas aukojant maþus kaimelius (vienkiemius) pakirto maþo kaimelio ðimtmeèiø gyvavimo
nuostatas, istoriná bûvá.
Daug kas pamirðæs, kad
toks kaimas buvæs. Kucûnai ir
tûkstanèiai panaðiø kaimø
Lietuvoje sunaikinti. Net þe-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

mëlapiuose nelikusiø. Bet kodël taip daþnai girdisi tø kaimø àþuolø ir liepø oðimas, kodël taip skaisèiai baltuoja berþynai su skambiausiomis pasaulyje paukðèiø giesmëmis?
Manding, daug kur þemæ galima numelioruoti, suarti, bet
neámanoma kiekvienam net
ávairø pandemijø metu ið vidaus viskà iðrauti...
Èeslovas SKARÞINSKAS

