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Atsiliepimai 

***

Laurą Ruplėnaitę pažįstu jau beveik 10 metų, per kuriuos teko bendradarbiauti ir dirbti daugybėje 
jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo iniciatyvų bei renginių. 

Laura tai komandos žmogus, kuris turi daug gražių idėjų bei niekada neatsisako padėti!
Žaviuosi jos atsakingumu, darbštumu bei energija!

teisininkė, Lietuvos Respublikos Seimo narė 
Agnė Bilotaitė

***

Atsitiktinumų gyvenime nebūna. Tuo tvirtai tikiu. Visuomet mes susipažįstame su tais žmonėmis, 
su kuriais reikia susipažinti, eiti tais keliais, kuriais reikia eiti, kad išmoktume mums skirtas tam tikras iš 
aukščiau numatytas pamokas. Taip aš susipažinau su Laura. Tiesiog išdrįsau parašyti žinutę socialiniame 
tinkle ir pakviesti prisijungti organizuojant renginį mažiesiems biržiečiams. Tai buvo pirmas šauniausio 
jaunojo biržiečio konkursas. Laura net nedvejodama sutiko prisidėti ir kuo galėdama pagelbėti. Taip su-
pratau pirmą labai svarbų dalyką – šiai merginai socialinis gyvenimas yra artimas ir natūraliai supranta-
mas. Ji sugeba suvokti ir suprasti prasmę to, ką darai. Esu be galo jai dėkinga už visapusišką betarpišką 
palaikymą, kai reikėdavo realizuoti, rodosi, mažas idėjas, kurios virsdavo nemažais darbais. Tas idėjas, 
kurios gimdavo pirmiausia mano širdyje. Tokiomis akimirkomis supranti kas yra komanda ir koks svar-
bus palaikymas, patarimai, pagalba. 

Mūsų bendravimas vien renginiais neapsiribojo. Malonu bičiuliautis su jaunu žmogumi, kuris tam 
tikrose srityse turi patirties daugiau nei tu pats. Turi ką papasakoti ir netgi patarti. Žaviuosi Asmenybė-
mis. Manau Laura būtent tokia ir yra. Jos dėka galėjau žvilgtelėti į politikos užkulisius. Nuostabi pa-
tirtis! Susipažinti su žmonėmis ir suprasti, kad politika – tai kur kas sudėtingesnis mechanizmas nei gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Supratau, kad politika be kaukės – tai tie patys žmonės, kurie turi ne tik 
džiaugsmų ir sulaukia aplodismentų, tačiau turi ir problemų, svajonių, siekių, tikslų. Supratau taip pat, 
kad politika be kaukės gali būti ir nelabai graži... O kartais ir šaltakrajiškai pavojinga. 

Nesiliauju žavėtis Lauros diplomatiniais gebėjimais, jos žingeidumu mokslui, naujovėms. Tačiau 
kartu ir neatsiejama – nepamirštos fundamentalios, pamatinės žmogiškosios vertybės, kurios šiandien 
įgauna visai kitą prasmę ir vertę. Nesivaikyti paskui tuštybių karavanus, sugebėti laikytis savo gyvenimo 
kelio, kad ir koks jis kartais būna vingiuotas ar painus dėl akligatvių ir kryžkelių. 

Apie Laurą galiu drąsiai pasakyti – štai mūsų šalies patriotė. Dirbanti tyliai, nesivaikanti tuščio 
dėmesio, rampų šviesos ir pigios šlovės. Drąsa, išmintis, žingeidumas, supratingumas ir empatija – štai 
svarbiausi dalykai, visuomet gelbėjantys iš bet kurios situacijos.  Šiuos gebėjimus galima išsiugdyti mo-
kantis ir stebint, suvokiant tai, kas vyksta – protu ir širdimi.

Laura, nuoširdžiai linkiu, kad visas šis nueitas spalvingas gyvenimo takelis būtų tik didelio kelio 
pradžia. Tikiu, kad gali, nes esi Asmenybė. 

socialinė pedagogė, Lietuvos Sąjūdžio Biržų sk. Socialinių reikalų komiteto pirmininkė 
Ingrida Butkevičiūtė
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***

Laurą pažįstu nuo mokyklos laikų. Dar sedėdama mokyklos suole gana aktyviai užsiėmė visuo-
meninėmis veiklomis, dalyvaudavo įvairiose diskusijose, kurios daugiau ar mažiau buvo politinio po-
būdžio. Jau tada suvokiau, kad jos profesinė veikla bus susieta su politika. Kelias kuriuo ji eina grįstas 
tradicinėmis vertybėmis, konservatizmu paremtomis idėjomis bei tvirtomis moralės nuostatomis, kurias 
ji nebijo išreikti, tvirtai jomis tiki ir gina.

Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyriaus sekretorė 
Ingrida Cicero

***

Skaitant knygutę, iš pradžių galima pamanyti, jog tai beveik autobiografinis rašinys. Tačiau iš tikrų-
jų leidinukas turi ir platesnę aprėptį. Juk žmogus gyvena ne  izoliuotoje saloje. Todėl šiais globalizacijos 
laikais neįmanoma nepaminėti, kas dėjosi aplink. Autorei pavyko suderinti savo asmeninį matymą ir 
įvykių pamatymą su daugviet įdomių ir svarbių įvykių tiesiog pateikimu ir jų vertinimu, nesivaikant 
laikino modernizmo. Laikas bėga greitai, todėl šiandienos liudijimų vertė  tik didėja. Tikiu, kad po kokių 
penkiasdešimties metų, o gal ir greičiau, kuris nors istorikas, rašydamas, „kaip žmonės tada gyveno“, 
pacituos ir šią Lauros Ruplėnaitės knygutę.

matematikos mokslų daktaras, KTU docentas 
Ojaras Purvinis

***

Iš tų nedidelio skaičiaus epizodų, kuriuose galėjau pažinti Laurą kaip jauną politikę, susidariau 
įspūdį, kad jos dalyvavimas politinėje veikloje grįstas idealizmu, o ne kokiais nors pragmatiniais planais 
dėl savęs pačios. Ji stengiasi paremti tuos politikus, kuriais tiki, kurie atstovauja ir gina jai svarbias idė-
jas, ji padeda ieškoti naujų veidų politikoje. Pastebėjau, kad Laura, vertindama politinius faktus visada 
turi savo poziciją, nevengia ją viešai išreikšti.

 fizikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Jurgis Razma

***

Yra žmonių nevalgančių mėsos, ir manančių, kad taip gyventi sveika. Yra žmonių negeriančių 
pieno ir manančių, kad grynas vanduo yra sveikiau. Yra nesijuokiančių, nekalbančių, neveikiančių ir 
galvojančių, kad sveika gyvensena yra kažkokia pasninko forma.

 Laura juokiasi, kalba, veikia, dirba, atskuba laiku ir ne tuščiomis. Moka, ką jau išmoko, mokosi, 
kad sugebėtų daugiau, dirba su džiaugsmu, gyvena be depresijos ir nuovargio pertraukų. Politika ji „ne-
užsiima“. Ji tiesiog labai sumani politikė.

gamtos mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Egidijus Vareikis
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Šioje knygelėje yra pateiktos įvairios mano mintys iš ankstesnių Gyvenimo epizodų, taip pat joje 
yra informacija apie jau nuveiktus darbus ir įgyvendintas visuomenines idėjas. Žinoma, kad ji būtų kuo 
patrauklesnė, joje savo vietą rado ir nuotraukose užfiksuoti epizodai, apimantys daugiausia 2006-2013
m. laikotarpį, kaip ir mintys bei veiklos iš ankstesnių epizodų. Joje galima rasti ir keletą kiek naujesnių 
pamąstymų aktualiomis temomis, pavyzdžiui, ,,Apie žemės (ne)pardavimus“, Lietuvos Sąjūdį ir stojišką 
laikyseną Gyvenimo bėgių akivaizdoje.

Gal šiame įvade dar kelis sakinius parašysiu ir apie dabartį. Praeityje  įgyta  patirtis  ir  sukauptos 
žinios  man  leidžia  save  puikiai  realizuoti  dirbant  viešųjų  ryšių ir  įvaizdžio  formavimo srityse. 
Šiuo metu, be kitų veiklų, taip pat esu TS-LKD Vilniaus regiono koordinacinės tarybos narė, Lietuvos  
Sąjūdžio  revizijos komisijos narė. Dar 2008 m. užsimezgęs bendradarbiavimas su Seimo nare Agne 
Bilotaite tęsiasi iki šiol. Esu jos konsultantė. 

Vienas iš mano pomėgių – knygų skaitymas. Knyga mano Gyvenime užima ypatingą vietą. 
Nuo vaikystės mėgau bendrauti su žmonėmis, dalyvauti įvairiuose renginiuose, konferencijose, 

seminaruose, tai darau iki šiol. Dalyvauju tokiuose renginiuose kaip Krinycos ekonomikos forumas, 
Europos jaunimo lyderių forumas, įvairiuose projektuose per „Erasmus+“ programą ir t. t. Visada mėgau 
keliauti, domėtis kitų šalių kultūromis ir papročiais. Esu aplankiusi daugiau nei trisdešimt šalių, daugiau-
sia Europos žemyne. 

Visas Gyvenimas yra tarsi kelionė, kurioje svarbiausias pats keliavimas... Diena iš dienos mes kažką 
nuveikiame, pasistenkime, kad tos dienos būtų kuo įsimintinesnės ir kad savo dienų kelionėse kasdien 
nukeliautumėme ten, kur ir norime būti. Mūsų ateitis prasideda nuo dabarties akimirkų. Tad kviečiu 
drauge leistis į mažytę kelionę ir šio leidinio, kuris atsirado iš noro bent dalį informacijos išsaugoti ir 
tokiu formatu, puslapiais... O vėliau, galbūt, drauge leisimės ir į kitas keliones...

Daugiau informacijos galite rasti adresu www.ruplenaite.lt
Laura Ruplėnaitė
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Turinys

Keletas straipsnių ir kt.:

1. Įvadas
2. Apie žemės (ne)pardavimus
3. Tradicijos ir modernybės darna? O gal kategoriškas nesuderinamumas?
4. Stojiškumas, Markas Aurelijus ir Lietuvos Sąjūdis
5. Renesanso aliuzija su dabartimi...
6. Kas lemia mokytojo profesijos prestižą?
7. Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyriuje – diskusija apie socialines problemas
8. ,,Renkuosi gyvybę“ Biržuose

Keliasdešimt ankstesnių epizodų iš mano Gyvenimo, veiklos ir jau įgyvendintų visuomeninių 
idėjų...

1. Universiteto dėstytojas – gimnazistų svečias 
2. Jauni žmonės sako – Biržams laikas keistis
3. Akcijos ,,Žmogau, nebūk abejingas‘‘ palaikymas
4. Laiškas Tautai
5. Dabarties labirintuose...
6. Bendražmogiškųjų vertybių svarba
7. Konferencija ,,Bendražmogiškos vertybės ir modernioji istorija‘‘
8. Baltijos kelio dienos minėjimas
9. Biržiečių svečias – prof. Kęstutis Masiulis
10. Skaudžios praeities keliais...
11. Jaunieji Biržų konservatoriai išvien su vyresniaisiais
12. JKL, JB vadovybės rinkimai 
13. Seimo narės Agnės Bilotaitės vizitas Biržuose
14. Biržiečiai paminėjo 125-ąsias Boriso Dauguviečio gimimo metines 
15. Dievo namai atviri menui
16. Mąstant apie žodžius ir darbus
17. Biržiečius poetus prisiminus
18. Sportas ir politika
19. Savivaldybių rinkimai – 2011
20. Pokalbis apie sveiką gyvenseną
21. Metų politiko rinkimuose favoritai TS-LKD Biržų skyriaus lyderiai
22. Sausio 13-osios minėjimas 
23. Skyriaus susirinkime aistrų kovos sukūriai...
24. Su Vasario 16
25. Kovo 11
26. Velykinis sveikinimas
27. Su Motinos diena!
28. Mindaugo karūnavimas
29. Su Mokytojo diena
30. Su Kalėdomis!
31. Dr. Egidijaus Vareikio paskaita
32. Akcija ,,Darom‘‘
33. LRS Švietimo komiteto pirmininkas viešėjo Biržuose
34. Biržiečiai Sąjūdžio XIII suvažiavime 
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35. Apie Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyrių 
36. Jaunimo lyderių susitikimas su premjeru 
37. Kvietimas PRO LT
38. Dviračių žygis 
39. Susitikimas - koncertas
40. Konkursas
41. Mokymai ,,Derybų menas ir lyderystė“
42. Biržų raj. Jaunimo talentai lankėsi Seime

Nuotraukos ir kt. 

1. Nuotraukos, kuriose įamžintos įvairios akimirkos
2. CV ( I d.)
3. Padėkos, diplomai ir kt.
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Apie žemės (ne)pardavimus

,,Silpnėjant nacionalinei kultūrai, atsiranda etnoso hidros, ryjančios nusilpusias kultūras ir... jas 
sukūrusias tautas“, – tokiais žodžiais kadaise perspėjo tautos dvasią savo širdyje nuolat puoselėjęs Lietu-
vos literatūrologas dr. Vytautas Kubilius. Dabartinių, tikėtina, istorinių įvykių fone šie žodžiai įgauna dar 
svaresnę prasmę ir reikšmę. 

Esame kryžkelėje. Poetas Robertas Frostas (Robert Lee Frost) yra rašęs: ,,Pavasario miške aš du kelius 
radau./ Deja, abiem keliauti negalėjau./ Stovėjau kryžkelėj, ilgai mąsčiau/ Ir nulėmiau gyvenimą pats sau,/ Kai 
iš dviejų kelių turėjau/ Vieną pasirinkti sau“. Mes, lietuviai, turime apsispręsti, kuriuo keliu turime toliau eiti, 
kokia turi būti tolesnė mūsų šalies istorijos raida. Stovime kryžkelėje, tad priimkime išmintingą sprendimą, 
kuris leistų mums išlikti kiek įmanoma, pagal galimybes, ilgiau tauta su sava kalba, kultūra ir tradicijomis.

Dažniausiai, diskutuojant šia tema, keliamas kaip vienas iš svarbesnių aspektų – tautos išlikimo, kas 
iš esmės dažniausiai ir neramina referendumą remiančius žmones. Apie tai truputį ir pakalbėkime. 

Nepriklausomai nuo (ne)patikimo faktas yra tas, kad, kaip yra išsireiškęs tarptautinių santykių pro-
fesorius Baris Buzanas (Barry Buzan): ,,Žiūrint iš istorinės perspektyvos, beveik visos tautos yra kosmo-
politinio mišinio produktai ir dabartinė jų būklė yra ankstesnių migracijų produktas“. 

Taip pat B. Buzan pažymi, kad ,,Potencialas tolesniam žmonių judėjimui yra didelis, ir akstinas 
tam kyla, kai atsiranda dideli gyvenimo kokybės skirtumai skirtingose valstybėse“. Ir to mes negalime 
išvengti. Taip buvo, yra ir tikriausiai bus. 

Iš esmės mes esame gan maža šalis, tai tik dar labiau suponuoja, kad vis tiek esame iš dalies priklau-
somi ir nuo kitų, kad dabartiniu laikmečiu mes negalime gyventi kažkur tai izoliuotai nuo kitų. Jei ne 
viena sąjunga, bus kita. Kryptis kaip ir akivaizdi. Europa turi potencialo būti pakankamai stipria, tačiau 
šiandien per daug paskendusi pliuralistinėje demokratijoje ir liberalizme. 

Yra vertybių, kurių mes negalime išsižadėti. Mes negalime pasakyti, kad santykiai tarp dviejų vyrų 
ar dvejų moterų, ar tarp vyrų/moterų su kitos rūšies žinduoliais yra pavyzdiniai ir sveikintini. Griežtai 
tokius dalykus turėtumėme pasmerkti ir pripažinti kaip ligos požymį. Tai yra akivaizdus veiksmas 
prieš gamtą. Gamtos dėsniai aiškiai byloje, kad teisingi tie santykiai, kurie leidžia susilaukti tolesnių 
palikuonių. Vertybių devalvacijos jūroje paskendę, mes nebesugebame Europos pateikti kaip ir mūsų 
tautai bendros kultūrinės nuostatos. 

Nepriklausomai nuo referendumo rezultatų, ryškėja tendencija, kad ateityje silpnėjant nacionalinėms 
kultūroms, dalis tautų nunyks (nesakau, kad po metų ar dviejų: tai ilgalaikiai procesai; beje,  istorijos 
įvykių eigoje jau ne vieną tautą prarijo ,,etnoso hidros“). O kaip ilgai sugebėsime išsilaikyti kaip nacija, tai 
iš dalies priklauso ir nuo mūsų. Verta akcentuoti, kad vienas iš tautą jungiančių bruožų – kalba. Tad bent jau 
sugebėkime nustatyti kalbos barjerą tiems, kuriuos ketiname įsileisti į savo šalies žmonių žemes. Žinoma, 
būtų sveikintina, jei sugebėtumėme kaip įmanoma ilgiau ir pastarąsias išlaikyti  tautiečių dispozicijoje.

Taigi nykstant sienoms ir riboms, tampame vis didesniais kosmopolitais. Pagal tarptautinių žodžių žodyną, 
kosmopolitas tai ,,žmogus, nepaisantis savo ir kt. tautų tradicijų, kultūros, neturintis patriotizmo, deklaruojan-
tis savo bendrumą su viso pasaulio kultūra“. Ar tai gerai ar blogai, tikriausiai jau spręs kitos kartos....

Mes dažnai tvirtiname, kad gėris visuomet geriau nei blogis, nors iš esmės ir iš tiesų nei absoliutus 
gėris, nei visiškas blogis kartais  net neegzistuoja... Tai tik tam tikros konceptualistinės sąvokos, koncep-
tualizmo išraiškos elementai, egzistuojantys žmogaus prote: kai kada vienam gėris gali būti blogiu, o ki-
tam blogis - gėriu... Tačiau mes, žmonės, laikomės tam tikrų sutartų ir visuotinai pripažįstamų moralinių 
ir etinių standartų ir ieškome jų atitikmenų kasdienybėje. Po kiek metų - kiti - galbūt tai, kas šiandien 
laikoma ydingu dalyku, laikys teigiamu ir pateiks kaip už pavyzdinį...

Ir prieš bandydami pasirinkti tolimesnį savo, savo tautos kelią, prisiminkime Zaratustrą, o pastaroji 
štai taip Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) žodžiais kalbėjo: ,,Aš daug ir visokių naudojau būdų, kol 
tiesą savo atradau: ir ne vienom aš kopėčiomis kopiau į aukštį tą, iš kur akis manoji į tolį mano žvelgia./ 
O kelio klausdavau aš visad sunkiai - tai prieštaravo mano skoniui! Mieliau pačių kelių aš klausinėjau 
ir mėginau jais eiti./  Mėginimai ir klausimų davimai - tai ir sudarė man kelionę visą; ir iš tiesų, į tokius 
klausimus dar ir atsakinėt i_š_m_o_k_t_i reikia! O tai - jau mano skonis: nei geras jis, nei blogas, bet 
m_a_n_o skonis, ir aš jau jo nei gėdijuos, nei slėpti nebenoriu./  “Šisai - m_a_n_a_s_i_s kelias, - o kur yra 
jūsiškis?” - taip atsakydavau aš tiems, kurie manęs vis ,,kelio” klausė. O kelio t_o - nėra iš viso!- -“.
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Tradicijos ir modernybės darna? O gal kategoriškas nesuderinamumas?

Ar tikrai ilgametės tradicijos nesilaikymas reiškia modernybę?.. Kai mes kalbame apie Bažnyčios 
padėtį, suvokiame, kad „modernybė“ susiveda galiausiai į nuodėmės legalizavimą ir atgailos palengvinimą. 
Kai kalbame apie modernybę šeimoje, viskas galiausiai susiveda į asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės 
sumažinimą. Hedonizmo triumfas? Kai kalbame apie negimusios gyvybės apsaugą, problema yra ne 
atsakomybės stoka lytiniame Gyvenime, bet būdas, kaip ištrinti pasekmes. Ar tikrai modernybė yra 
neatsakingumas?

Religijos, aiškindamos žmogaus Gyvenimo prasmę, pateikia labai įvairiapusiškus atsakymus, tačiau 
visos jos iš esmės sutaria dėl vieno: dėl to, kad žmogaus Gyvenimas – prasmingas ir žmogaus egzisten-
cija nėra tik grynas atsitiktinumas. Nors daugybė pirmykščių religijų jau išnyko, kaip ir jas išpažinusios 
bendruomenės ar/ir tautos, tačiau žmogus visuomet ieškojo ir ieško to, kas gali sudaryti bent laikinos 
iliuzijos vaizdinį ir padėti jam jaustis morališkai gerai ar bent jau geriau, padarius nebūtinai visuomenės 
tarpe pripažintų stereotipinių etikos normų ribose įsitenkantį poelgį ar veiksmą.

Pavyzdžiui, krikščionių katalikų, kurių Lietuvoje ir pasaulyje yra daugiausia, Bažnyčia atleis-
davo nuodėmes… ir už pinigus. Ir toks nuodėmių atleidimo būdas buvo pavadintas indulgencija. Vi-
sos konfesijos iš dalies atsirado iš konflikto ir nesutarimo ar nepritarimo atitinkamiems dalykams, kilo
kaip savotiško protesto apraiškos prieš tais laikais vyravusias nuostatas. Taigi keičiantis visuomenei 
Bažnyčia, norėdama išlaikyti savo patrauklumą šio tikėjimo išpažinėjams, buvo tarsi priversta ieškoti 
kitokių nuodėmių atleidimo formų nei brangių raštų, kuriuos iš esmės galėdavo įsigyti tik turtingi bajo-
rai ir buržuazijos atstovai pardavimas. Nuodėmių legalizavimas ir/ar jo palengvinimas buvo reikalingas 
ir mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms. Pastarieji, siekdami nuodėmių atleidimo, norėjo vienodų 
sąlygų ir galimybių jį įgyti. Laikui bėgant atsirado ir dabartinis nuodėmių išklausymas, o jų išpirkimu 
tapo… tik malda, kuri prieinama visiems ir materialiai nieko nekainuoja.

Dažniausiai dėl asmens anksčiau jau minėto psichologinio ypatumo visos religijos ir tikėjimai 
iš esmės siekia tam tikra prasme legalizuoti nuodėmes ir palengvinti atgailą, taip padėdami individui 
jaustis morališkai tvirčiau. Kinta ir prisitaiko prie esamo gyvenamojo laikotarpio tik pati nuodėmės 
legalizavimo ir atgailos palengvinimo forma, tačiau ne pats principas. Taigi vargu, ar galime tradicijų 
išlaikymo principą pavadinti ypatinga „modernybe“, kuri, kaip matome, galiausiai susiveda į atgailos 
palengvinimą. Tačiau, o kaip gi bus, jei kalbėsime apie modernybę šeimoje?..

Prisiminkime, kad bolševikai, sekdami internacionalo šūkiu „pasaulį seną išardysim“, bandė atsi-
sakyti tradicinių šeimos vertybių ir šeimos kaip tokios. Bet tai tęsėsi trumpą laiką, net jiems teko grįžti 
prie tradicinės šeimos.

Kita vertus, protinga modernybė negali egzistuoti savaime kažkur, jos terpė yra šeima ir 
visuomenė.

Visais laikas žmonės siekė palengvinti sau Gyvenimą ir kasdienę buitį, išrasdami vis naujesnių 
ir modernesnių technologinių įrenginių tam palengvinimui užtikrinti: telefonai ir kompiuteriai – efek-
tyvesniam bendravimui, indaplovės – indų plovimo palengvinimui, robotizuoti dulkių siurbliai – švaros 
namuose palaikymui, skalbimo mašinos – rūbų skalbimo procesą padaryti malonesnį, reikalaujantį 
mažiau darbo ir laiko ir t. t. Žmonėms ne itin didelių malonumų suteikia kai kurie privalomi kasdieniniai 
darbai, už kuriuos neretai atsakomybė šeimos narių kolektyve pasiskirsto daugiau ar mažiau proporc-
ingai. Iš dalies dėl to – dėl siekio patirti kuo daugiau teigiamų emocijų – randasi ir daugelis šių laikų 
modernių išradimų, kas skatina tam tikrą nuolatinį technologinį progresą…

Siekimą užsitikrinti bent šiokią tokią tvarką namuose ir atlikti buities darbus nebūtinai gali in-
spiruoti modernybė, tai gali būti tam tikra hedonizmo išraiškos forma. Tačiau nereikia pamiršti, kad 
šiandieniam moderniam žmogui malonumas nebūtinai yra vienintelis gėris ir galutinis žmonijos tikslas. 
Gyvendamas globaliame pasaulyje ir būdamas kosmopolitas šiandienos žmogus turi ir kitų tikslų, kurie 
irgi yra reikšmingi ir svarbūs…

Per pastarąjį šimtmetį šeima prarado didelę dalį savo socialinės misijos. Kol nebuvo senatvės pensijų 
sistemos, kol nebuvo vienišų žmonių su vaikais apsaugos, kiekvienas privalėjo auginti vaikus pats, jais 
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rūpintis ir saugoti vieni kitus. Šiandien esame mokomi išgyventi pavieniui, o ne šeimoje. Vadinasi, šeima 
išgyvenimui tampa kaip ir nereikalinga, vaikai tampa veikiau pramoga ar brangiai atsieinantis malo-
numas, o ne Dievo dovana, leidžianti išgyventi šeimoms ar atskiriems individams. Savo ruožtu seksas 
virsta labiau pramoga, nei giminės pratęsimas.

Šeimos, giminės tąsos užtikrinimui ypač didelės reikšmės ir svarbos turi vaikai, nes tik juose 
lieka dalis tėvų ir buvusių prieš tai kartų genų – DNR molekulių fragmentų – informacijos. O siek-
dami užtikrinti ne tik šeimų pratęsimą, tačiau ir tautos išlikimą imperatyviai privalome teikti ir deramą 
apsaugą negimusiai gyvybei. Dėl ko ir kur kyla problemų, kai pradedame apie tai kalbėti?

Biologiniai ir fiziologiniai dėsniai lemia, kad naujos gyvybės – žmogaus – prasidėjimui reikalinga
moters ir vyro sąjunga – kopuliacija. Paprastai nėštumas prasideda gemalui įsitvirtinus moters gimdos 
sienelėje, o baigiasi kūdikio gimimu. Šis laikotarpis trunka apie 9 mėnesius, kurių metu embrionas pereina 
visas reikalingas vystymosi pakopas. Tačiau pasitaiko atvejų, kada partneriai (arba vienas iš jų), turėję 
lytinį aktą ir susilaukę ne visada pageidaujamo nėštumo, nenori įsipareigoti ir prisiimti atsakomybės už 
naujo žmogaus, netrukus gimsiančio, Gyvenimą ir pasirenka alternatyvų variantą – abortą…

Šia prasme, kaip sako dauguma feminizmo šalininkų, moters teisės yra kur kas aukščiau vaiko 
teisių. Bažnyčios pozicija kalba apie tai, kad visų žmonių teisės yra mažiausiai… lygios. Mirtis, vaisiaus 
mirtis ar motinos mirtis, yra tragiškas įvykis, žudymas yra nusikaltimas, tad Gyvenimo komforto saugo-
jimas žudant, savaime negali būti dorybė.

Žvelgiant į ateities perspektyvą ir pasekmes, toks sprendimas dažniausiu atveju sukelia nemenkų 
problemų. Tyrimai rodo, kad dauguma visų moterų, nutraukiančių nėštumą, tą padaro dėl išorinio spau-
dimo iš aplinkos. Dažnu atveju nutraukus nėštumą pasireiškia ir poabortinis sindromas, kuris sukelia 
psichosomatinių arba/ir psichinių simptomų.

Taigi, kaip matome, turime kalbėti ne apie patį lytinį aktą, kuris dažnu atveju teikia ir tam tikrą 
teigiamą emociją, malonumą ir pozityviai veikia asmenį daugeliu aspektų, o ir ar atsakomybės jo 
metu užtenka. Kalbėti turime apie būdą, kaip ištrinti galimas pasekmes ir apie tai, ar tikrai abortas yra 
atsakomybės išvengimas ir geriausias pasirinkimas…

Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje „Evangelium vitae“ rašė: „Aborto priimtinumas viešajai 
sąmonei, elgsenai ir net patiems įstatymams – tai ženklas, rodantis nepaprastai rimtą krizę moralės jaus-
mo, vis menkiau tegebančio skirti gėrį nuo blogio, net tada, kai kalbama apie pamatinę teisę į gyvybę. 
Atsidūrę tokioje rimtoje situacijoje turime labiau nei bet kada anksčiau sukaupti drąsą, pažvelgti tiesai į 
akis ir pavadinti daiktus tikraisiais jų vardais, nepasiduodami patogiems kompromisams ar saviapgaulės 
pagundai. Taip darančius nepaprastai aiškiai supeikia pranašas: „Vargas vadinantiems pikta geru, o gera 
piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą“ (Iz 5, 20). Ypač abortams pavadinti labai dažnai varto-
jama dviprasmiška terminologija, kaip antai „nėštumo nutraukimas“, kuria stengiamasi pridengti tikrąją 
aborto prigimtį ir sušvelninti jo svarbą viešosios nuomonės akivaizdoje. Galbūt šis kalbinis reiškinys 
pats savaime liudija apie nešvarią sąžinę. Tačiau jokiais žodžiais negalima pakeisti daiktų tikrovės: abor-
tas yra tyčinis ir tiesioginis žmogaus nužudymas pradiniu jo gyvenimo laikotarpiu, trunkančiu nuo pas-
tojimo iki gimimo, nesvarbu, kokiomis priemonėmis jis būtų atliekamas“.

Taigi galimybė lengviau spręsti problemą, ją pašalinant (šia prasme – žudant) tampa savotiškos 
modernybės ženklu. Tai visą diskusiją apie modernybės ir tradicijos santykį padaro iš esmės kaip ir 
nebereikalingą. Bent jau gyvybės apsaugos srityje.

Apibendrindami tradicijos ir modernybės santykį galime pasakyti, kad tradicijų nesilaikymas ar jų 
kaita savo esme dar nereiškia absoliučios modernybės, o pastaroji nėra neatsakingumo išraiškos forma 
ir kai kada pasireiškia buvusių ar esamų tradicijų pavidalu.
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Stojiškumas, Markas Aurelijus ir Lietuvos Sąjūdis...

Šį straipsnelį pradėsiu išmintingo vadovo Marko Aurelijaus žodžiais: ,,Lempos šviesa šviečia ir 
neužgęsta, kol jos neužpūsi; argi tavyje glūdinti tiesa, teisingumas ir išmintis užges anksčiau už tave?“ 
Įdomu tai, kad praėjus kone 1900 metų, net ir dabartiniu laikotarpiu, gal tik jau kiek kitokiame kon-
tekste, tačiau tai labai reikšmingi ir svarbūs žodžiai. Į juos reikia įsiklausyti. Išties geras klausimas: 
ar gebėsime išlikti teisingi ir verti tų žmonių, kurie kadaise kovojo už laisvę, už laisvą žodį, už laisvą 
Lietuvą?.. Tačiau apie tai kiek vėliau, o dabar trumpai prisiminkime, koks tai buvo laikotarpis, kada 
gyveno daugeliui puikiai žinomos ir jau spėjusios virsti legendomis tokios asmenybės kaip Poseidonijas, 
Seneka, Markas Aurelijus ir kt. 

Yra toks kai kuriems puikiai žinomas (o kai kuriems gal ir ne itin) žodis ,,stojiškas“... Tarptautinių 
žodžių žodynuose šio žodžio apibrėžtis panaši. Daugmaž tokia: ,,stoicizmo šalininkas arba ištvermingas, 
kantrus žmogus, ramiai pakeliantis sunkumus.“ Na, o štai stoicizmas iš esmės yra antikinės filosofijos
kryptis, kuriai jau buvo svarbu fizika, materialus pasaulis ir jo samprata, logika, nors taip pat neišsižadėta
burtų bei stebuklų. Tačiau pagrindiniu tyrimų objektu laikyta buvo etika, pagal kurią to laikotarpio su-
pratimu aukščiausiu gėriu laikomas doras, drąsus, kuklus, nuosaikus ir išmintingas elgesys. Istoriniuose 
šaltiniuose nurodoma, kad stoicizmas atsirado III a. pr. Kr. antikinėje Graikijoje. Praėjus keliems amžiams 
pradėjo dominuoti krikščionybė, perėmusi iš antikinės filosofijos nemažą dalį pažiūrų ir nuostatų.

Stoicizmo doro elgesio sampratą gerai nusako keli sakiniai, kuriuos pacituosiu iš 2003 m. dr. Jono 
Čiurlionio parengtos santraukos apie filosofinę sklaidą. ,,Taigi, stoikų pasaulis yra vieninga, monistinė,
dinamiška sistema, kurioje medžiaga ir judėjimas sudaro vieningą visumą. <...> Pagrindinis žmogaus 
gyvenimo tikslas yra būti darnoje su savimi ir pasauliu. <...> Ši harmonija yra pasiekiama tik gyvenant 
pagal prigimtį. Gyventi pagal prigimtį yra tas pats, kas gyventi dorai. <...> Doras elgesys yra ir tada, kai 
jo ketinimas arba motyvas yra doras.“ 

Prisimindami šį laikotarpį negalime nepaminėti Zenono iš Kitijo, kitaip dar vadinamo Zenonu Stoi-
ku. Iš pradžių jis buvo kinikų šalininkas ir mokinys, bet vėliau įkūrė savo mokyklą, kuri iš esmės ir 
davė startinę poziciją stoicizmo atsiradimui. Tačiau dėl ribotos šio straipsnio apimties ir kitokio tikslo 
neišsiplėsiu rašydama apie tuos žmones, kurie davė pradžią, ir apskritai apie vieną iš helenistinės filoso-
fijos etapų (stoicizmą). O tikslas, kaip yra rašęs paskutinis žymus stoicizmo filosofijos atstovas Markas
Aurelijus, derėtų būti tik toks, koks yra naudingas visuomenei. Imperatoriaus žodžiais tariant, ,,pirma, 
nieko nedaryk neapgalvojęs ir be tikslo. Antra, neturėk kito tikslo, kaip tik tą, kuris yra naudingas vi-
suomenei“. 

Markas Aurelijus, gyvenęs 121-180 m., čia prisimintas neatsitiktinai, o būtent dėl to, kad jis buvo 
tas asmuo, kuris baigė savaip žavų ir įdomų istorinį etapą, ir dėl to, kad jo įžvalgumas gali būti veikiau-
siai tinkamu pavyzdžiu ir šiandienos politikams. Šio žymaus asmens, savo išmintimi ir branda gebėjusio 
pralenkti laiką ir įeiti į istoriją, išlikusios mintys ir šiandien yra pakankamai reikšmingos, galima pas-
akyti, kad kone universalios, kalbančios apie žmogaus padėtį pasaulyje.. Dažnai akcentuojama dora, 
teisingumas, išmintis, garbė, laikinumas ir kuklumas. 

Imperatoriaus valdymo laikotarpis (161-180) nebuvo lengvas, vyko nuolatinės konfrontacijos, gin-
kluoti konfliktai, karai, vyravo badas, siautė ligos, stichinės nelaimės, ekonominė suirutė. Tačiau net ir
visa tai nepalaužė kilnios ir stiprios vadovo valios, jo polinkio į kilnumą, teisingumą ir humaniškumą. 
Literatūros tyrinėtojas dr. Rimantas Skeivys straipsnyje ,,Markas Aurelijus – valdovas ir filosofas“
pažymi, kad jo ,,politinės veiklos aukščiausi principai buvo žmoniškumas ir pavaldinių gerovė. Kiek 
leido galimybės, jis tobulino įstatymus, švelnino papročius, – pavyzdžiui, mėgino uždrausti gladiatorių 
kautynes ir tai sukėlė liaudies nepasitenkinimą. Nors daugelio sumanymų jam nepavyko įgyvendinti, 
bet, kartą paskelbti, jie virto moraline norma, ilgus amžius veikusia Europos tautų sąmonę ir gyvenimo 
tradicijas”. 

Šiandien labai dažnai linkstama manyti, kad žmonės yra kone aukščiau visko, aukščiau gamtos, 
suvokiame save kaip ,,gamtos išsivystymo viršūnę“ (evoliucija nėra pasibaigusi; ji nuolat tebevyksta), 
norime manyti, kad viską galime žinoti, mokėti ir viską galėti..., net ir išsižadėti tų vertybinių nuostatų, 
kurios pasaulyje jau labai seniai laikomos teisingomis, priimtinomis ir tinkamomis. Vienas iš šio teksto 
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siekių parodyti, kad net ir kintamume yra šis tas pastovaus... Net ir prabėgant tūkstančiams metų išlieka 
tai, kas tikra, tai, kas kilnu ir gražu... Taip, interpretavimo forma gali kisti atsižvelgiant į laiko aplinkybes, 
tačiau pamatinė esmė išlieka dėsninga ir gyvybinga žmonių protuose ir širdyse... 

Truputį liūdina, kad pasiklydę gausių tuštybių mugėje kai kada primirštame esminius doros veiklos 
ir lyderystės principus, kuriais turėtumėme nuolat visi vadovautis, ypač politikai (juk dažnai visuomenės 
akys krypsta pirmiausia į tuos, kuriems patikima ,,vesti“ Tautą į priekį). Tie kertiniai metmenys, anot 
seminarų apie dorą lyderystę lektoriaus Alexandre’o Havard‘o, tokie: didžiadvasiškumas, nuolankumas 
(lyderystės esmė); išmintingumas, drąsa, susivaldymas, teisingumas (lyderystės pamatas, svarbiausios 
dorybės/charakterio savybės); tikėjimas, viltis ir meilė (dieviškosios dorybės). 

Pastaruoju metu labai rimtą susirūpinimą kelia vienos organizacijos, kurios reikšmė Lietuvos istorinei 
eigai neabejotinai yra svarbi ir reikšminga, deklaruojamos vertybės ir vykdoma politika. Nesunkiai galima 
suprasti ir pateisinti tuos žmones, kuriems įtakos priimant sprendimus turi jų patirtis tarptautinėje politiko-
je, kone nuolatinis buvimas potencialaus melo ir brutalių apgaulių aplinkoje, ir galimai pozityvus požiūris 
į kosmopolitizmą, nuo kurio nė vienas tikriausiai nepabėgsime, o to daryti ir nereikia. Beje, įdomumo 
dėlei, ir stoikai taip pat palankiai žiūrėjo į žmogų kosmopolitą. Tačiau tai dar nereiškia, kad būtinai reikia 
išsižadėti savo tapatumo, savo kalbos, savo žemių… Galima iš dalies palankiai žiūrėti į kosmopolitizmo 
procesą nebūtinai to išsižadant, galima siekti tarpusavio darnos ir vienovės, bet nepamiršti, kad tiesa, 
sąžinė ir garbė turi būti išlaikomos. Juk tiek daug apie tai kalba mūsų šalies politikai, buvę ir esami tautos 
vadai! Tik kyla retorinis klausimas: o ar patys visuomet išlieka ištikimi sau, savo šaliai ir jos žmonėms?.. 

Dalyvaujant Lietuvos Sąjūdžio XV suvažiavime, skaitant tolesnius pasisakymus iškilo papras-
tas klausimas: ar iš tiesų gali būti vertas pagarbos toks organizacijos pirmininkas, kuris pats tiesiogiai 
pripažįsta, kad ne pats pasirenka komandą (įstatuose tokia teisė numatyta), o kažkas jam asmeniškai daro 
įtaką?.. Ar galime gerbti tokį žmogų, kuris nedrįsta išsakyti savo pozicijos?.. Ar iš tiesų jam galime ploti, 
pasakydami, kaip viskas gražu ir gerai?.. Ar išties tai taip jau gerai?.. Ar iš tiesų svarbiausias sėkmingo 
šių dienų politiko bruožas – lojalumas? Ir dar daug tų ,,ar iš tiesų...?“ būtų galima parašyti, tačiau ne 
viskas taip jau ir blogai. Vilties teikia tokių žmonių kaip hab. dr. Kazimiero Garšvos gebėjimas išlikti 
ištikimam Sąjūdžio idėjiniam pagrindui, gebėjimas išsakyti nuomonę viešai, kilnus ir garbingas poelgis, 
pavyzdys visiems, parodantis, kad postai nėra svarbiau už sąžinę ir orumą, už teisingumą. 

Mano širdyje buvo, yra ir, tikiu, kad visuomet bus Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, kuriam 
labai būdingas doras, drąsus, teisingas, sąžiningas, didžiadvasiškas, kuklus, nuosaikus ir išmintingas el-
gesys, humaniškas požiūris į žmogų. Turbūt nieko keista, kad tokiais žodžiais galima apibūdinti žmogų, 
kuris jau nuo vaikystės matė taurų tėčio gerb. prof. Juozo Kupčinsko pavyzdį, kuriuo nuolat kasdiene 
veikla buvo parodomas atsakingas ir humaniškas elgesys su žmonėmis. Gal tai viena iš priežasčių, kodėl 
Sąjūdžio organizacijai vadovaujant R. Kupčinskui buvo išlaikoma aukšta kultūra ir moralė, taktas ir 
inteligencija, tvirtas vertybinis pamatas. To, deja, negaliu pasakyti apie dabartinius Sąjūdžio vadovus, 
nes susidaro įspūdis, kad tai tik žmonės, turintys labai jau savitą sąžinės ir garbės supratimą... dažnokai 
neatitinkantį pamatinių Sąjūdžio vertybių... 

Prisiminusi jau minėtus Marko Aurelijaus žodžius apie lempos šviesą noriu palinkėti, kad žodžiai 
tiesa, teisingumas ir išmintis būtų ne tik deklaratyvi Sąjūdžio retorikos išraiškos forma, o ir atitiktų 
realybę, t. y. darbus ir veiksmus. Šiuo metu, bent jau man, deja, Sąjūdis vis labiau primena baigiančią 
užgesti žvakę... O taip norėtųsi, kad šviesa šviestų skaisčiai, ryškiai ir šviesiai, pasipuošusi gėrio, meilės, 
tiesos, teisingumo ir garbės spinduliais... 

Linkėdama tiek sau, tiek ir kiekvienam Sąjūdžio nariui, pirmiausia, išminties išeiti iš šio kone 
sąstingio taško, šį minčių pasidalijimą baigsiu šiais prof. Vytauto Landsbergio žodžiais, išsakytais 
žurnalistams 2012-10-16: ,,<...> rinkimams įsisiautėjus išplaukė ir neregėto dar masto rinkimų korup-
cija. Apie tai reikia kalbėti atvirai, nes arba valstybė kovoja su korupcija, arba leidžiasi į dugną.“ 

Pritardama tam, kad negalime toleruoti korupcijos, nesąžiningo elgesio, melo ir Sąjūdžio vertybių 
išdavystės, raginu visus Sąjūdžio narius, kurie dar turi sąžinės ir garbės, nenuilstamai budėti kovoje už 
laisvę, garbę ir orumą. Tik tada gali vėl ryškiau įsižiebti žvakės liepsnelė, o po tam tikro laiko gal ir vėl 
rasis liepsna... liepsna žmonių širdyse ir protuose... O viso to priešakyje ir vėl bus Lietuvos Sąjūdis... 
Arba ne...
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Renesanso aliuzija su dabartimi...

Renesansas, kuris verčiamas kaip Atgimimas, kartu buvo ir savotiška nuodėmių epocha. Kilo labai
aršūs religiniai karai. Ar tik vėl mūsų nelaukia tas pats?

Tarptautinių žodžių žodyne viena iš Renesanso definicijų pateikiama tokia: ,,V. ir Vid. Europos šalių
kultūros visuomeninės minties epocha XIV – XVI a., kuriai būdinga ir ryškus mokslo ir meno pakilimas, 
jų pasaulietinimo tendencijos, antikos kultūros tradicijų gaivinimas ir didelis dėmesys žmogaus asme-
nybei.‘‘ Verta atkreipti dėmesį, kad tai tik vienas iš apibrėžimų. Įvairiuose šaltiniuose Renesanso trukmė 
apibrėžiama skirtingai, tačiau bendrai sutariama, kad tai laikotarpis tarp Viduramžių ir Naujųjų amžių. 
Taip pat kiekviena apibrėžtis yra kiek sąlygota autoriaus turimų žinių, socialinės aplinkos (kultūros), jo 
įsitikinimų ir patirties.

Tai tam tikra prasme buvo feodalizmo irimo ir kapitalizmo formavimosi metas, kada šalia 
humanistinių judėjimų vyravo aršios religinės ir socialinės kovos. Atgimimo epochos prielaida, anot dr. 
Romualdo Ozolo, ,,pradinio kaupimo ribas peržengęs prekinis kapitalas. Jo sėkmingas funkcionavimas 
reikalauja iš esmės koreguoti feodalinius santykius, teikia daugybę galimybių žymiai laisvesnei, indi-
vidualesnei žmogaus jausenai, protavimui ir elgesiui“.

Kaip matome iš anksčiau pateiktos definicijos, vienas iš epochai būdingų požymių – mokslo ir
meno pakilimas. Išties tai buvo metas, kada radosi ne vienas visuomenei naudingas išradimas: atrasta 
heliocentrinė sistema, sukurta spausdinimo mašina, sukonstruotas gaublys, mikroskopas, telesko-
pas. Taip pat būta ir ne vieno svaraus geografinio laimėjimo: 1492 m. Kristupas Kolumbas (Cristo-
foro Colombo) atrado Ameriką, 1498 Vaskas da Gama (Vasco da Gama) suranda kelią į Indiją aplink 
Afrikos kontinentą,1519-1522 m. Fernando Magelano (Fernão de Magalhães) kelionė aplink pasaulį. 
Mene ir literatūroje pasireiškė tokie žymūs asmenys kaip: Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci), 
Mikelandželas Buonarotis (Michelangelo Buonarroti), Rafaelis Santis (Raffaello Sanzio), Migelis de 
Servantesas Savedra (Miguel de Cervantes Saavedra), Viljamas Šekspyras (William Shakespeare), Fran-
sua Rablė (François Rabelais) ir kt.

Ir šiandien puikiai žinomo romano ,,Gargantiua ir Pantagriuelis“ autoriaus F. Rablė kūryba, kaip, 
beje, ir daugelio kitų rašytojų, rėmėsi antikinių kultūros motyvų panaudojimu. Tiesa, ne visose šalyse 
atsižvelgimas į antikines kultūros tradicijas buvo vienodai ryškus. Vokietijoje humanizmo šalininkai 
daugiausia dėmesio skyrė ne antikos, o Senojo ir Naujojo Testamento tyrinėjimams.

,,Gargantiua ir Pantagriuelis“, nepaisant to, kad tai ne tik grožinės literatūros fantastinis kūrinys, 
tačiau gausus ir filosofijos, senovės istorijos, mitologijos, teisės, medicinos žinių, iš esmės dėl jame
vartojamos to meto požiūriu aštrios autoriaus satyros, dėl perdėto žavėjimosi kūnu, aiškaus nusistatymo 
prieš katalikų dvasininkiją buvo uždraustas pardavinėti ir pasmerktas sudeginti. Minimas kūrinys buvo 
įtrauktas į katalikų bažnyčios draudžiamųjų leisti, skaityti ir platinti knygų sąrašą (Index librorum pro-
hibitorum). Tokie sąrašai buvo sudaromi, norint išsaugoti ,,tikėjimo grynumą ir dorą“. Jie buvo panai-
kinti tik 1966 m. popiežiaus Pauliaus VI.

Vis stiprėjantis visuomenės nepasitenkinimas bažnyčios atstovų galios ir valdžios troškimu, siekiu 
dominuoti ir reguliuoti įvairias žmogaus kasdienio Gyvenimo sritis nuosekliai skaldė bažnyčią ir 
neišvengiamai brendo permainų laikas...

Galimai atsiradusias religines priešpriešas kiek paspartino ir tai, jog ypač didelis dėmesys buvo 
skiriamas žmogaus asmenybei ir autoritetų nykimui, jų neigimui. Esminis Renesanso bruožas – human-
izmas, kurio idėjinis pagrindas asmens pripažinimas kone aukščiausia vertybe. Dr. Česlovas Kalenda 
teigia, kad ,,Renesanso laikų humanizmas buvo susijęs su žmogaus troškimu kuo labiau apvaldyti gamtą 
ir pajungti ją sau, negalvojant apie pasekmes ir susikaupusių ekologinių skolų grąžinimą gamtai. Toks 
humanizmas šiandien laikomas kraštutiniu, patologišku antropocentrizmu“. Taip pat stipriai pasireiškė 
ir kapitalizmas su savo padariniais.

Anot įtakingo vokiečių socialisto Frydricho Engelso (Friedrich Engels), aukso ir sidabro gavyba 
buvo ,,paskutinis postūmis, 1470-1530 m. ekonominiu atžvilgiu pastatęs Vokietiją Europos priešakyje 
ir taip pat padaręs ją centru pirmosios buržuazinės revoliucijos, įvilktos į religinį vadinamosios Refor-
macijos apdarą“. 
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Būdamas dvidešimt septynerių metų, 1510 m. Martynas Liuteris (Martin Luther) pasiekė savo 
jaunystės tikslą ir nukeliavo į Romą – Renesanso ištakų šalį, kuri garsėjo savo svariu indėliu į mokslo 
ir meno raidą. Tačiau ten jis susidūrė su abejingumu tikėjimo klausimais: M. Liuteris tebebuvo kata-
likas, tačiau taip pat jau ir griežtai kritikavo katalikų dvasininkiją dėl tokio atsainaus požiūrio į daugelį 
pamatinių tikėjimo klausimų ir rūpinimosi asmenine gerove. Grįžęs iš Romos pasinėrė į rimtą Šventojo 
Rašto studijavimą, o 1517 m. ant Vitembergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes, kuriose atsispindėjo 
jo nepritarimas dvasininkų elgsenai.

Tezės sukėlė įvairiapusiškai aštrias reakcijas ir diskusijas. Kaip atsaką į jas vienuolis dominiko-
nas, mokytas paties popiežiaus, Johanas Dicelis (Johann Diezel), dar vadinamas Ticeliu (Tetzel), parašė 
savo tezes. Vėliau M. Liuteris ir liuteronybė iš esmės buvo visuomenės pasmerkti, nes neigė socialinių 
permainų būtinumą ir tam priešinosi, o tai iš dalies ir sukėlė liaudies nepasitenkinimą ir reformaciją, 
susipynusią su valstiečiu sukilimu. Plito kontrreformacijos judėjimai (inkvizicija, Jėzuitų ordinas). Re-
liginiai karai baigėsi Vestfalijos taikos sutartimi 1648 m. Tačiau sutartimi visi nesutarimai ir reformos... 
nesibaigė..., jos tam tikra prasme tęsiasi iki šiol...

Pokyčių, skriaudų, nelaimių, pergalių ar/ir pralaimėjimų metas, kaip matome, truko skirtingai, o ir 
vadinosi jis nebūtinai vienodai: Italijoje – činkvečento, Vokietijoje – reformacija, o Prancūzijoje – rene-
sansu.

Tačiau ne pavadinimai esmė, o tai, kad iš to savotiško puritoniško tikėjimo žmogaus dieviška 
prigimtimi, autoritetų neigimo ir kapitalizmo įtakos didėjimo radosi nemažai bėdų ir problemų, už kurių 
pasekmes skaudžiausiai atsakė dažniausiu atveju... eilinis pilietis, kuris ir taip per visus laikotarpius, 
kaip taikliai yra apibūdinęs įtakingas Renesanso epochos politinis veikėjas Nikolas Makiavelis (Niccolo 
Machiavelli), labiausiai ir nukenčia. Gal dėl to, kad moralės aspektams dažnai teikia didesnę reikšmę 
nei aukštesnes pareigas ir/ar padėtį užimantys asmenys, kurių poelgiai, nepaisant moralumo aspektų, 
kai kada būna būtini, siekiant užtikrinti visapusiškesnį stabilumą, harmoniją... ir naujus rezultatyvius 
atradimus... 

Įvairaus nuodėmingumo esama visose epochose. O pats moralumo aspektas vargu ar gali būti trak-
tuojamas absoliučiai aiškiai ir vienodai... Mokslo atradimai kai kada reikalauja aukų, tarp jų ir dorovės 
disbalanso. Dr. Egidijus Vareikis pastebi, kad ,,mokslas ir dorovė ne visada sutapo, Renesanse tai 
netgi nesutapo. Šiandien irgi nesutampa“. Pažvelgę į šiandienos medicinos ir kitų sričių laimėjimus 
galime tik džiaugtis, kad praeityje ir dabar atsirado/atsiranda drąsių žmonių, pasiryžusių mesti iššūkius 
nusistovėjusioms nuomonėms ir dogmoms. Tačiau negalime ir pamiršti, kad gamtos užkariauti veikiau-
siai mums niekada nepavyks..., o ir nereikia to daryti; nereikia eiti prieš gamtą: sutardami su ja pasiek-
sime daugiau ir didesnių laimėjimų.

Pokyčių metas pribręsta palaipsniui ir dažniausiai kyla iš nepritarimo ar pasipriešinimo esamoms 
idėjoms ar santvarkoms. Tai savotiškas nuolatinis vyksmas: anksčiau ar vėliau, kada susidaro kritinės 
masės, permainos būna reikalingos, nes tai paskatina ir tam tikrą progresą, nors kelias į jį ne visada leng-
vas, o kai kada ir skausmingas... Tačiau jis vyksta, nors pavadinimai ir pačios procesų formos kiek kinta, 
tačiau esmė išlieka ir mes nelabai turime prielaidų manyti, kad ateityje... nebus karų, nebus konfliktų ir
nesutarimų, kad visos religijos ir jas išpažįstantys žmonės sutars... Konfliktai ir dabar vyksta, tik kol kas
kritinė masė radikalesniems pokyčiams dar nėra susiformavusi...
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Kas lemia Mokytojo profesijos prestižą?

Pastaruoju metu galima įžvelgti kiek didesnį švietimo profsąjungų, kurios ir taip nėra pasyvios, 
aktyvumą. Štai gruodžio mėnesį švietimo profsąjungos sukvietė apie penkis šimtus pedagogų į mitingą 
prie Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM). Vis dažniau užsimenama ir apie galimus įspėjamuosius 
streikus. Jau nebe pirmas kartas, kada  nepasitenkinimą švietimo įstaigų atstovai išreiškia dėl atlyginimo 
dydžio, kuris, pagal stereotipinę nuostatą, tarsi nulemia pedagogo prestižą. Tačiau ar išties taip?..

„Šiuo metu yra netvarka. Viskas prastėja – kalbant ir apie darbo užmokestį, ir pagaliau požiūrį 
į pedagogą. Iš visų pusių žiūrint: kas šiandien yra pedagogas? Kas nori, iš visų pusių gali į jį spjauti 
– pradedant tėvais, baigiant Vyriausybe“. Tai vienos pedagogės iš Panevėžio teiginys, kuriam turbūt 
pritartų ir nemaža dalis kitų šios profesijos atstovų.

Tikriausiai tai būtų ne be pagrindo. Tačiau pabandykime šiek tiek giliau ir plačiau pažvelgti, kas 
slypi mokytojų bendruomenės atstovų žodžiuose.

Kaip vieną iš esminių dalykų mokytoja įvardija darbo užmokestį. Be abejo, reikia sutikti, kad 
mokytojų darbo užmokesčio dydis, nors ir nėra lygus pragyvenimo minimumui, tačiau toli gražu nėra 
pats didžiausias Lietuvoje. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad visgi jis – vidutinis. O tai jau tarsi ir ne 
pats blogiausias variantas, palyginti su kitų profesijų atstovais. Iš to galime atsargiai pasakyti, kad ver-
tinant vien tik per atlyginimo dydžio prizmę mokytojo profesijos prestižas kol kas vertintinas daugmaž 
vidutiniškai.

Žinoma, tikriausiai reikėtų pasakyti, kad žmonių gyvenimo lygio kokybę tam tikra dalimi lemia 
ne tik gaunamas atlyginimas, tačiau ir jų gyvenamoji vieta. Tarkime, mažesniame miestelyje ar kaime 
gaunant vidutinio dydžio algą yra vienokios pragyvenimo sąlygos, o didesniuose miestuose – kiek kito-
kios. T.y. kuo didesnis miestas, tuo pragyvenimo kaštai yra didesni ir gaunamas atlygis tampa reliatyviai 
mažesnis.

O ką sako atlyginimo dydis? Pagal visuotinai priimtus susitarimus, algos dydis tenulemia specialybės, 
profesijos pelningumą ar pajamingumą. O tuo tarpu mokytojo profesijos prestižą vertinti tik algos dydžiu 
būtų mažu mažiausiai kiek neteisinga, kadangi tai gerokai platesnė sąvoka ir problema.

Matematikos mokslų daktaras Ojaras Purvinis sako, jog „stebina tai, kad nors ir mokytojai kai kur  
kenčia nuo chuliganizmo, yra įstatymų neapginti ir bejėgiai,  jų profsąjungos dažnokai mato tik algos 
problemas. Kyla abejonių, ar jos  gina visus tikruosius mokytojų interesus“.

Ir iš tiesų, tarkime, kad mokytojo atlyginimas tampa didesnis už Seimo nario. Tačiau jeigu jį pamo-
koje mokiniams bus leidžiama iškoneveikti necenzūriniais žodžiais, ir niekas administraciniais aktais 
negalės jo apginti, tai labai abejotina, ar mokytojo profesija bus laikoma itin prestižine. Siekiant, kad 
niekas „į jį iš visų pusių“ nebegalėtų „spjauti“,  reikia įstatyminiuose aktuose įteisinti mokytojo gynimą 
jo pareigų vykdymo metu. (Beje, įstatymuose yra numatyta atsakomybė už, pvz., policijos pareigūnų 
teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymą, jų garbės ir orumo įžeidimą). Vadinasi, mokytojo prestižas 
susijęs su mokyklos, kaip mokymosi aplinkos, prestižu ir valstybės pastangomis užtikrinti tą prestižą.

Labai svarbus yra ir mokslo bei žinių prestižiškumas. Pasitaiko atvejų, kada net puikiai baigę mokyk-
las ir vėliau įgiję bakalauro ar/ir magistro laipsnius žmonės sunkiai suranda darbą ar išvis jo neranda. 
Veikiausiai nebūtų iš dalies itin ydinga manyti, kad dėl to kalta ekonomika, kurios padėtis priklauso ne 
tik nuo mūsų šalies. Tačiau yra ir kitokių faktų – kur kas svarbesnių. Vieną iš jų pateikia Seimo Jaunimo 
ir sporto komisijos narys Rytas Kupčinskas, kuris sako, kad ,, jeigu mokslas ir  žinios nebus prestižinės, 
tai ir jas suteikiantis asmuo kažin ar bus labai vertinamas ir gerbiamas. Deja, tendencijos šiuo atžvilgiu, 
mano galva, ne visai vienareikšmės. Valdžia ir valstybė turėtų objektyviai pažvelgti į moksleivių auk-
siniais ir sidabriniais medaliais įvertintas žinias pasaulinėse dalykinėse olimpiadose, ir laimėtojus labiau 
paskatinti atitinkamomis bei lygiavertėmis premijomis“.

Ir paskutinis dalykas, kurį vertėtų paminėti, yra tas, kad savo ir žinių prestižu  turi rūpintis ir  patys 
mokytojai. Mokytojų darbe nuolatinis kompetencijų tobulinimas, žinių gilinimas, mano tvirtu įsitikinimu, 
turėtų būti tarsi savaime suprantamas dalykas. Antai, kažin ar pagarbą keltų mokytojas, kuris pamoką 
pradeda: „Tai ką, ir vėl mane apskundei tėvui?!”
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Dr. Ojaras Purvinis retoriškai klausia: „Ar bus pagarba mokytojo pastangoms, jei jis pats vidury 
pamokos išeina, tarkime, pasakydamas: „Pasėdėkit, turiu svarbesnių reikalų, nei ta jūsų pamoka.“ Ar 
tėvai gerbtų mokytoją, keršijantį vaikui už tai, kad nepakankamai nuolankūs tėvai?  Ar  būtų galima gerbti 
mokytoją, kuris, tarkime, nenori nei atsiprašyti, nei ištaisyti vaikui parašyto nepatenkinamo pažymio dėl 
savo klaidingų žinių, nors vaikas parašė absoliučiai teisingai?“ Taip pat pažymi, kad „tai viso labo tik 
šaukšteliai deguto  į medaus statinę. Tačiau ją gadina“.

Baigdama norėčiau atkreipti dėmesį, kad mokytojo prestižas yra kompleksinė sąvoka. Tai toli gražu 
ne vien atlyginimo dydis. Mokytojo prestižas susideda: iš žinių prestižo, iš mokyklos, kaip mokymosi 
aplinkos, prestižo, iš tinkamų įstatymų, iš deramos pagarbos gerai besimokantiems mokiniams ir jų 
įvertinimo valstybėje, iš paties mokytojo elgesio ir kitų komponentinių dalių.
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Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyriuje – diskusija apie socialines problemas

Į Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyrių kreipėsi švietimo pagalbos specialistai, nerimaujantys dėl susidari-
usios padėties mūsų rajone: sparčiai mažinamų specialistų etatų, nekuriamų naujų darbo vietų. Tai buvo 
vienas iš paskatinimų išsamiau aptarti šiuos klausimus. Visa turima informacija rodė, kad jie keliami ne 
be pagrindo. Žmonės, kėlę šiuos klausimus buvo pakviesti pristatyti matomas problemas jungtiniame 
skyriaus tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ir skyriaus Socialinių reikalų komiteto nariai.

Atvykę asmenys, paklausti, ką jie darė ir kokia konkrečiai pagalba jiems reikalinga, teigė, kad ne 
kartą pavieniui kalbėję apie tas problemas ir su savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojais, su viceme-
re, tiesiogiai kuruojančia socialinės apsaugos ir švietimo sritis. Deja, tai tęsiasi jau  keletą metų, o jokie 
pokyčiai, išskyrus pažadus, nepastebimi. Buvo nuogąstaujama ir dėl galimo darbo vietų praradimo, jei 
jie pradės viešai apie tai kalbėti, nes ir taip jau būta pačių įvairiausių užuominų. Jie patys nebedrįstantys 
jau ir kalbėtis su tais žmonėmis, kurie turėtų tiesiogiai spręsti šiuos klausimus, todėl prašantys ,,bent jau“ 
pabandyti atkreipti visuomenės ir valdžios atstovų dėmesį į šią aktualią ir spręstiną problemą.

Skyriaus pirmininkė Laura Ruplėnaitė vienareikšmiškai pasakė, kad tokia situacija, kada žmonės 
bijo viešai pateikti savo nuomonę spaudoje, bijo kalbėti apie esamas ar spręstinas problemas, o bandan-
tiems tą daryti, yra vienokiomis ar kitokiomis formomis pasakoma: ,,kam čia išvis apie tai kalbėti, jei 
viskas ir taip gerai“ (tokį patį išsireiškimą naudojo ir socialinė darbuotoja, dalyvavusi posėdyje), yra ne-
toleruotina, o tokia situacija, kada logopedas yra traktuojamas lygiai tuo pačiu, kas ir psichologas – yra 
keista, švelniai tariant.  Palmyra Prašmantienė, kuri savo darbe kone kasdien susiduria su socialinės 
rizikos šeimomis,  pritarė, kad pastaruoju metu išties ryškėja vis daugiau ir daugiau negatyvių aspektų 
socialinės apsaugos srityje.

Dalyviams išsakius savo nuomones, L. Ruplėnaitė apibendrino posėdžio eigos metu išdėstytas min-
tis ir išreikšdama apgailestavimą, kad iki šiol specialistai, kurie kasdien tiesiogiai su tuo susiduria, nė 
karto nebuvo šiuos klausimus sprendžiančių žmonių pakviesti (taip teigė specialistai, dalyvavę posėdyje) 
prie bendro stalo išsamesnei situacijos analizei, pažadėjo, kad Sąjūdis neliks abejingas šiais klausimais 
ir sieks jų išsamesnio aptarimo ir situacijos pagerinimo.

Spalio mėnesio dvidešimt septintą dieną, antradienį, Biržuose Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyrius 
inicijavo diskusiją tema: Švietimo pagalbos specialistų poreikis ir perspektyvos Biržų rajone organizuo-
jant pagalbą šeimoms. Diskusija buvo atvira specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeima. Džiugu, jog 
aktyviausiai į diskusiją atsiliepė patys specialistai. Susirinko nemažas būrys socialinių pedagogių, spec. 
pedagogių, logopedžių, psichologė ir

 Į Biržus atvyko ir kitų savivaldybių atstovai: Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Gintarė 
Skaistė ir  Klaipėdos savivaldybės Šeimos tarybos pirmininkė, Švietimo tarybos pirmininko pavaduotoja 
Kristina Paulikė, kuri pristatė efektyviai veikiančios Klaipėdoje Šeimos ir Švietimo tarybų perspektyvas 
ir galimybes.

Pranešėja vyr. socialinė pedagogė Ingrida Butkevičiūtė, kuri taip pat yra ir Lietuvos Sąjūdžio 
Biržų skyriaus Socialinių reikalų komiteto pirmininkė, apžvelgė bendrą situaciją ir švietimo pagalbos 
specialistų poreikį bei perspektyvas Biržų rajone. Dinamiškai keičiantis gyvenimo kokybei kasmet į 
ugdymo įstaigas ateina vis daugiau vaikų, turinčių įvairių socialinių, psichologinių sutrikimų. Sveikai 
socializacijos raidai trukdo žema motyvacija, nedarbas, žemas demografinis lygis mūsų regione ir ypač
mūsų rajone, didelė emigracija (tūkstančiai euronašlaičių – iš esmės tai naujadaras), socialinės prob-
lemos (alkoholizmas, socialinės rizikos šeimos).

Esant socialinei frustracijai, kai dėl žemo pragyvenimo lygio, nedarbo ir kitų faktorių šeimos negali 
visapusiškai realizuoti savo poreikių, kyla daugybė problemų: finansinių, darbo, socialinių, smurto arti-
moje aplinkoje, tėvystės įgūdžių stoka ir t. t.

 Diskusijos metu išryškėjo keletas itin opių klausimų. Iš policijos atstovės specialistės Irmos 
Parčiauskienės pranešimo sužinojome, kad įgyvendinant smurto artimoje aplinkoje įstatymą, Biržuose 
kasmet daugėja smurto artimoje aplinkoje atvejų. Per nepilnus metus fiksuoti 364 tokie įvykiai (lygi-
nant su pernai tuo pačiu metu 250) . Artimiausias Specializuotas pagalbos centras, kuris susisiekia su 
nukentėjusiais ir teiraujasi dėl reikalingos pagalbos įsikūręs Panevėžyje. Biržuose, pasibaigus projektui 
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net teoriškai nebeveikia moterų krizių centras. Taigi realios skubios pagalbos nukentėję smurto aukos 
negauna jokios.

Specialieji pedagogai ir logopedai skambina pavojau varpais: mažinami specialistų etatai, tačiau 
vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius didėja. Pagal oficialius Biržų rajono savivaldybės duomenis
pagalbos mokiniams aprėptis per metus yra daugiau nei 200 pedagoginių psichologinių įvertinimų, 
daugiau nei 400 psichologinių konsultacijų. Vykdytos vaiko minimalios priežiūros įstatymo priemonės 
taikytos (2011-2013 m.) 129 vaikams. Tuo tarpu šiais metais į Biržų rajono vaiko gerovės komisijos 
sudėtį  neįtrauktas psichologas (vietoje jo kaip specialistas be socialinio pedagogo yra logopedas). Biržų 
rajone tėra vos 4 psichologai, kurie švietimo įstaigose dalinasi 3 etatus (vienas psichologas taip pat pilnu 
etatu dirba ir vaikų socializacijos centre, ši ugdymo įstaiga nėra pavaldi Biržų rajono švietimo skyriui). 
Nors jaunų specialistų, baigusių psichologijos, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos studi-
jas yra, tačiau jų įsidarbinimo galimybės dažnu atveju,  kiek ribotos. Diskusijoje dalyvavęs švietimo 
skyriaus specialistas patikino, kad kai kurie psichologai yra labai užimti ir fiziškai nebepajėgūs imtis
visų darbų.

Niekaip nesprendžiama mokytojų/auklėtojų padėjėjų problema, nors akivaizdu, jog vaikų, turinčių 
specialiųjų poreikių daugėjo. Lygiuojamės į kitas pasaulio šalis, tačiau mūsų rajone archaiškas požiūris 
į vaikų ugdymą, kai 4-5 metų vaikų grupėse (ikimokyklinio ugdymo įstaigose) yra vidutiniškai 18 vaikų 
ir su jais dirba 1 auklėtojas. Apie tai, kad bent jau lopšelių grupėse būtų mažiau vaikų ar būtų steigiami 
auklėtojų padėjėjų etatai net nekalbama. Netgi svarstoma padidinti vaikų skaičių grupėse.

 Atskirtyje gyvena šeimos, auginančios neįgalius vaikus, nes tokioms šeimoms šiai dienai Biržų 
rajono švietimo skyrius tegali „pasiūlyti“ savaitines darželių grupes. Kad tokioms šeimoms sudėtinga 
rasti realios pagalbos, pritarė ir diskusijoje dalyvavusi vaikų gydytoja Jurgita Augustinavičienė, kuri 
kompetentingai kėlė nemažai susirūpinimą keliančių klausimų, kurie, akivaizdu, neturi likti nuošalyje. 
Ji atkreipė dėmesį į tai, kad Biržų rajonui labai trūksta vaikų neurologo (Rokiškio rajono pedagoginė 
psichologinė tarnyba turi vaikų neurologo etatą), kuris tikrai palengvintų darbą tiek gydytojams, tiek 
specialistams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais mūsų rajone.

Savo pranešime Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Ramunė Čigienė kalbėjo apie visų savival-
dos institucijų – vykdančių priežiūrą, teikiančių pagalbą ir švietimo įstaigų efektyvaus bendradarbiavi-
mo būtinybę. Dabartine praktika kiekviena institucija dirba atskirai, jų veiklos rezultatai neanalizuojami, 
neaptarimi ir neieškoma kartu sprendimų kaip padėti vaikui, šeimai, mokyklai. Remdamasi Islandijos 
savivaldos institucijų bendradarbiavimo modeliu, grindžiamu veiklos įrodymais (rezultatais), vaizdžiai 
pateikė iliustracijas kaip galima užtikrinti realią pagalbą. 

 Viešnia iš Kauno miesto tarybos G. Skaistė savo puikiai parengtame pranešime akcentavo pre-
vencinio darbo svarbą tiek instituciniu lygiu, tiek ir su šeimomis. Užsiminė ir apie itin aktualią patyčių 
problematiką. G. Skaistė pateikė duomenis, kad Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2009-2010 me-
tais atlikto vaikų ir paauglių sveikatos tyrimo išvados neguodžiančios. Lietuva patyčių srityje nuosekliai 
pirmauja visose amžiaus grupėse. Analogiškos išvados pateikiamos ir 2013 metais UNICEF atlikto vaikų 
gerovės tyrimo ataskaitoje. Joje mūsų šalis išskirta kaip vienintelė, kurioje patyčias patiria daugiau kaip 
pusė vaikų. Dar blogiau, kad daugeliui paauglių tai nėra epizodinis nemalonumas. Pagal PSO duomenis, 
kas trečias vaikas Lietuvoje patyčias patiria nuolat.

 ,,Mokslininkai analizuojantys patyčių priežastis, išskiria santykių šeimoje transformaciją, 
emigraciją, nedarbą ir kitus Lietuvoje paplitusius veiksnius. Pastebima, jog vaikai, augantys nepilnose, 
rizikos grupės šeimose, taip pat į užsienį išvykusių tėvų palikti pas gimines, sulaukia per mažai dėmesio, 
meilės, todėl jie gali pradėti tyčiotis, norėdami įrodyti, kad yra „kažko verti“. Tuo tarpu aukštesnę 
savivertę turintys, mylimi vaikai rečiau įsitraukia į patyčias. Ar tai reiškia, kad mažiau meilės ir šilumos 
gaunantieji – potencialūs patyčių iniciatoriai? Galbūt. Bet tai tik įpareigoja mus skirti jiems papildomą 
dėmesį, suteikiant galimybę turėti pilnavertę vaikystę“ – kalbėjo Kauno m. savivaldybės tarybos narė 
G. Skaistė.

Diskusijos pabaigoje renginio dalyviai džiaugėsi, jog pirmą kartą prie apvalaus diskusijų stalo 
buvo sukviesti švietimo pagalbos specialistai ir kitų institucijų atstovai, tiesiogiai dirbantys su vaikais ir 
šeimomis iš viso rajono: diskusijoje dalyvavo policijos atstovė, vaiko teisių apsaugos specialistė, vaikų 
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gydytoja, švietimo skyriaus specialistas, Biržų jaunimo reikalų koordinatius, jaunimo erdvės darbuotoja, 
psichologė, Biržų verslo ir technologijų verslo mokymo centro specialistė, bendruomenės pirmininkė ir 
kiti specialistai bei Biržų rajono savivaldybės tarybos nariai.

Gaila, kad dėl svarbių priežasčių renginyje negalėjo dalyvauti Biržų rajono savivaldybės meras 
Valdemaras Valkiūnas, tačiau jis pažadėjo šias problemas spręsti iš esmės ir itin teigiamai vertina vi-
sas pozityvias idėjas, kurios padeda stiprinti tradicinės šeimos sampratą, sutiko su tuo, kad šeima kaip 
visuomenės pamatas ir visi bendrai turime maksimaliai prisidėti prie šeimos kaip vertybės palaikymo 
visuomenės tarpe. V. Valkiūnas taip pat išreiškė kategorišką nuostatą prieš homoseksualizmo propagandą 
ir telefonu teigė, kad ,,yra vertybių, kurių mes negalime išduoti, net jei dėl to, kad jas giname, kai kada ir 
susilaukiame neigiamos visuomenės reakcijos. Aš visada palaikiau ir palaikysiu mūsų valstybės – Lietu-
vos – žmonių tradicines vertybines nuostatas ir ginsiu tai, kas teisinga. Aš myliu Lietuvą ir aš myliu 
Biržus, ir už juos kovosiu ten, kur reikės“.

 Atsižvelgiant į esamą situaciją ir galimas ateities perspektyvos tendencijas, yra pagrindo teigti, kad 
šiuo metu Biržų rajone nėra iki galo įgyvendinta optimali, organizuota ir efektyvi pagalba šeimai. Nėra 
efektyvaus krizių centro. Formuojasi šiuolaikinės visuomenės tendencija: vis didesniam skaičiui šeimų, 
ypač socialinės rizikos aplinkoje, trūksta tėvystės įgūdžių. Problemų sprendimai yra paviršutiniai, nees-
miniai – naudojamasi socialine parama. Kaip jau rodo patirtis, pašalpos niekaip nesprendžia esminių 
problemų, kurios, nepaisant finansinių paramų, tik gilėja.

 Apvalaus stalo diskusija parodė, kad Biržų rajone yra norinčių ir galinčių ne tik dirbti, bet ir turinčių 
idėjų žmonių. Tereikia juos išgirsti bei pabandyti keistis ir keisti situaciją. Mūsų rajonas yra vienas labi-
ausiai senstančių ir rajono savivaldos atstovų prioritetu turi tapti ne tik naujų darbo vietų steigimas, bet 
ir pagalba, iniciatyvų palaikymas, rūpestis šeimomis, ypač jaunomis, grįžtančiomis ar atvažiuojančiomis 
čia gyventi, norinčioms dirbti ir auginti Biržų rajone vaikus.  Švietimo situacijos gerinimas – galėtų tapti 
prioritetine sritimi.

 Diskusijos dalyviai pritarė bendrai rezoliucijai, kurioje iš esmės atsispindi tie dalykai, kurie buvo 
įvardinti renginio metu, o vienas iš punktų yra toks: ,,pripažindami tradicinę šeimą kaip visuomenės 
pamatinę sudedamąją dalį ir siekdami kokybiškesnio šeimų poreikių tenkinimo bei pagalbos joms sutei-
kimo, darome prielaidą, kad Šeimos tarybos įsteigimas, jei tik būtų kompetentingai organizuojamas jos 
darbas, įneštų teigiamų pokyčių į Biržų bendruomenę ir skatintų glaudesnį šeimų tarpusavio bendravimą. 
Tikėtina, kad tai turėtų pozityvių socialinių pasekmių. Matome neišvengiamą poreikį stiprinti tradicinės 
šeimos vertybinę sampratą“.

 Lietuvos Sąjūdžio Biržų sk. sekretoriatas, 
parengtą pagal Socialinių reikalų komiteto informaciją
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,,Renkuosi gyvybę“ Biržuose

Labai taiklią mintį yra išsakęs buvęs JAV prezidentas: Pastebėjau, kad kiekvienas, kuris pasisako už 
abortus, jau yra gimęs (Ronaldas Reiganas)

…Kai kas nors manęs vis pabando paklausti: „O ką tu pati padarei, kad kas nors vyktų ir keistųsi?..“ 
Aš jau turiu keletą tvirtų atsakymų. Nieko ypatinga, tiesiog prisidedu prie akcijų ir renginių organiza-
vimo, stengiuosi atkreipti žmonių dėmesį. Tiesiog būnu žmogumi- neabejingu kitų širdgėlai ir klausi-
mams. Kartais į kai kuriuos klausimus sunku rasti atsakymų, bet… visuomet atsakingai pagalvoju – gal 
tas atsakymas, kad ir trumputis bus vieninteliu šiaudu, kuris padės išplaukti iš dvejonių sūkurio?

Taip nuo pernai metų mano gyvenime atsirado akcija ,,Renkuosi gyvybę“ (Lietuvoje ši akcija orga-
nizuojama trečius metus, jos sumanytojas – Laisvos visuomenės institutas). Kaip ir pernai mūsų mieste 
akcijos įgyvendinimo iniciatyvos imtis buvo pakviestas Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyrius. Tiek skyriaus 
pirmininkė Laura Ruplėnaitė, tiek ir kiti skyriaus nariai visada remia tokio pobūdžio akcijas ir dalyvauja 
jų realizavime. Smagu, kad šiais metais nedvejodami prisidėjo Lietuvos Raudonojo kryžiaus Biržų sky-
rius ir Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

Kaip mamai, kaip pilietei, kaip žmogui ir netgi kaip socialinei pedagogei man tai labai svarbu. Svar-
bu, nes kasmet dėl abortų Lietuva netenka beveik pusės tokio miestelio kaip Biržai, Pasvalys, Kupiškis… 
Šiais metais oficialiais duomenimis Lietuva neteko 5231 gyvybės. Tai tik oficiali statistika. Įsivaizduokite
– kiek klegesio, skambaus juoko padaugėtų vaikų darželiuose, mokyklose… Abortų statistika yra žiauri. 
Ji žiauresnė nei savižudybių aukų ir autoįvykiuose žuvusių skaičiai. Kaip retai mes apie tai susimąstome, 
pagalvojame… ir net nenutuokiame kiek aplinkui mus vaikštančių moterų nešiojasi šitą skausmą savo 
viduje. Deja, visam gyvenimui…

Tikiuosi, kad ši graži akcija atvers širdis ir akis, padės sugrąžinti šeimoms ir būsimiems tėveliams 
pagarbą gyvybei, meilę savo brangiausiam kūriniui – vaikui.

Juk jei mūsų tėveliai būtų pasirinkę kitaip – šiandien nebūtų kas uždega tūkstančių liepsnelių ir tie 
gyvybės medžiai nesikerotų visoje Lietuvoje…

Šią gražią, prasmingą akciją mūsų Biržų rajone minėjome sakralioje vietoje – bažnyčios šventoriuje. 
Kai buvo kreipiamasi į kunigą Ernestą Želvį su pasiūlymu prisijungti prie akcijos, jis net ndvejodamas 
pakvietė akciją įgyvendinti Biržų šv. Jono krikštytojo bažnyčios šventoriuje po šv. mišių už negimusius 
vaikučius ir šį skausmą išgyvenančias šeimas.

Šiemet mūsų medis kur kas labiau išaugęs nei pernai. Tikiuosi pavyks jį auginti kasmet, tuo pačiu 
mažinant tuos baisius statistinius skaičius už kurių – galėję gimti, galėję gyventi… tačiau pasmerkti 
vaikai. Tūkstančiai vaikų.

Ingrida Butkevičiūtė, 
Lietuvos Sąjūdžio Biržų skyrius
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Keliasdešimt ankstesnių epizodų iš mano Gyvenimo, veiklos ir jau 
įgyvendintų visuomeninių idėjų...
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Nuotraukos iš praeities etapo 
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VAIKYSTĖS BIOGRAFIJA

Laura Ruplėnaitė gimė 1988 m. rugsėjo 29 d. Biržuose. Tėvas – vairuotojas, o 
motina bendrosios praktikos slaugytoja dirba Pasvalio ligoninėje. 

1995 m. pradėjo lankyti ,,Kaštonų“ vidurinę mokyklą, o 2002 m. pavadinimas pa-
keistas į ,,Kaštonų“ pagrindinę mokyklą. Mokslas sekėsi gerai.

2000 m. dalyvavo TV žaidime ,,Išgelbėk draugą”.
2001 m. matematikos olimpiados I ture laimėjo II vietą.
2002 m. tapo Jaunųjų miško bičiulių sambūrio nare.
2003 m. buvo išrinkta į moksleivių tarybą mokykloje.
2003 m. kovo 18 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje Žemės dienai skirtoje 

konferencijoje skaitė pranešimą tema ,,Ekokultūra“.
2003 m. Panevėžyje Žemės dienai skirtoje konferencijoje skaitė pranešimą tema 

,,Ekokultūra“.
2003 m. matematikos olimpiados I ture užėmė I vietą. Mokykloje vykusiame ma-

tematikos uždavinių sprendimo čempionate III vietą.
2003 m. balandžio 26 d. Girionyse vykusiame renginyje ,,Jaunųjų miško bičiulių dienos kolegijoje“ Biržų 

miškų urėdijos jaunųjų miško bičiulių sambūrio komanda tarp jų ir L. Ruplėnaitė (komandą sudarė iš Biržų trys 
ir iš Pasvalio trys moksleiviai) laimėjo I vietą.

2003 m. pradėjo mokytis Biržų ,,Saulės“ gimnazijoje.
2006 m. tapo LMKKSC organizuoto konkurso ,,50 klausimų LMKKSC 50-mečiui“ nugalėtoja.
2006 m. už puikias žinias ir domėjimąsi sportu gavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo 

Vydo Gedvilo padėką.
2006 m. tapo konkurso ,,Atraskime humanitarinę teisę”, kurį organizavo LRK (Lietuvos Raudonasis Kryžius) 

laureate.
2006 m. L. Ruplėnaitės iniciatyva buvo įkurtas JKL BS, tais pačiais metais ji išrinkta JKL BS pirmininke.
Buvo renkama į įvarius valdymo organus: Jaunimo bendruomenėje (Organizacinio komiteto narė, Tarybos narė, 

Priežiūros komiteto pirmininkė),  TS-LKD  Biržų skyriuje pirmininkės pavaduotoja viešiesiems ryšiams,  TS-LKD  
dalykiniame Aplinkos apsaugos komitete vicepirmininkė, LATA Biržų skyriaus pirmininkė, JKL organizacijoje 
Priežiūros komiteto darbe ir kitose veiklose dalyvavo kelias kadencijas. Taip pat aktyviai dalyvavo ir kitų organi-
zacijų užsiėmimuose.

CHILDHOOD BIOGRAPHY

Laura Ruplėnaitė was born on 29th of September, 1988 in Biržai. The father is a driver and the mother works 
as nurse in Pasvalio Hospital. 

In 1995 started going to “Kaštonų” Secondary School, and in 2002 the name of school was changed into “Kaš-
tonų” Basic School. Schooling was successful. 

In 2000 took place in TV game “Išgelbėk draugą”.
In 2001 took II place in I round of mathematics Olympiad.
In 2002 became a member of Society of Young Forest Friends.
In 2003 was elected to students’ board at school. 
On 8th of March, 2003, read a paper of topic “Ecoculture” in the conference dedicated for Earth Day in Petras 

Vileišis Gymnasium. 
In 2003 read a paper of topic “Ecoculture” in the conference dedicated for Earth Day in Panevėžys. 
In 2003 took I place in I round of mathematics Olympiad, and III place in the championship of mathematical 

tasks’ solving.  
On 26th of April, 2003 the team of Society of Young Forest Friends of Biržai Forest Enterprise, among them- 

L. Ruplėnaitė (the team was composed of three pupils from Biržai and three pupils of Pasvalys), took I place in 
the event which took place in Girionys.  

In 2003 started learning at Biržai “Saulės” Gymnasium. Schooling at Gymnasium was successful. 
In 2006 became a winner of contest “50 questions for Fiftieth of LMKKSC”, organized by LMKKSC. 
In 2006 got acknowledgement of Seimas Chairman of the Republic of Lithuania Vydas Gedvilas. 
In 2006 became a laureate of contest “Let’s discover humanitarian right”, organized by LRK (Lithuanian Red 

Cross). 
In 2006 there was established JKL BS by initiative of L. Ruplėnaitė. During the same year she was elected as 

chairwoman of JKL BS. 
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Kai kurios padėkos, diplomai ir kt.
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Kaip sukurti knygą apie save?
 
Galima įvairiai. Galima parašyti romaną pirmuoju asmeniu ir švelniai sugestionuoti, kad autoriaus 

ir personažo panašumas neatsitiktinis. Aišku, personažas bus teigiamas, drąsus, subtilus... bet kiek ne-
vertas pasitikėjimo.

Galima skaičiais, faktais, lentelėmis nuotraukomis parodyti, kaip stropiai autorius rūpinasi tauta, 
šeima ir šiek tiek savimi. Nuotraukos lietuviškame peizaže, apvadėliai trispalviai, veidai su šypsenomis... 
Kažkur daug kartų matyta.

 
Galima rašyti dienoraščius ir tinklaraščius, kurie svarbesni ne tiems, kas juos skaito, o kas juos 

rašo(si). Kiti juk nepastebės, kad pats esi stebėtinas, „palaikins“ lengva ranka... o kodėl gi ne?
 
Galima kurti nerimo tekstus apie globalias problemas ir autoriaus didelį nerimą dėl pasaulio – nuo 

miško vabalo iki Antarkties ledynų. Pavojus subanalėti, nes didžiai besirūpinantys mažai ką realiai pa-
daro...

Galima ir dar kitaip...

Lauros kūrinio nepriskirčiau nė vienai iš šių formų. Vadinčiau jį gyvąja knyga – apie tai, kad paroje 
yra 24 valandos, kai esi gerąja prasme truputį „trenktas“ tai supranti, kad laiko nereikia taupyti – juo 
galima gyventi savo gyvenimo nuotykį vertą viso to, kas į knygą gyvai sudėta. Kaip mūsų sielose – tu-
rinys negriežtas, sakiniai be sintaksių cenzūros, žodžiai iš tikrų lūpų. Su šyptelėjimais, leptelėjimais, ir 
kitomis tekstinio interjero detalėmis. Beveik barokas. 

Dr. Egidijus Vareikis
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