2010 m. liepa Nr. 5
L a i k r a š t i s , t ę s i aX
n tXi sX šXi m
e tXi nXeX
sX
t rX
a dXi c
s . XLX
e iX
d žXi a
sX
nu
XtXmX
Xi jXa X
XmXaX
XoXXXX a . p r a d ž i o s .

PRO MEMORIA ALGIRDUI BRAZAUSKUI
Birželio 26 dieną po ilgos ir sunkios ligos
mirė Lietuvos Nepriklausomos Valstybės
Atkūrimo Akto signataras, 1992 – 1993 m.
Seimo Pirmininkas, ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, 1993 – 1998 metų kadencijos Lietuvos Respublikos Prezidentas, XII
ir XIII Vyriausybių Ministras Pirmininkas
Algirdas Brazauskas.
Savo aukščiausią pareigybę jis įvardino
kaip tarnystę tautai ir valstybei: „Valdžią
suprantu kaip didžiausią atsakomybę. Tik
savo protu, darbštumu, didelėmis valios
pastangomis galime sukurti klestinčią Lietuvos valstybę, kurioje būtų gera ir saugu gyventi kiekvienam piliečiui.“ Tiesos
žodžiai paprasti – šia senovės išmintimi
A.Brazauskas ryškiai rėmėsi savo darbuose,
kalbose, straipsniuose, knygose...
A. Brazauskas gimė 1932 m. rugsėjo
22 d. Rokiškyje tarnautojų Kazimiero ir
Sofijos Brazauskų šeimoje. Tėvai Algirdui
ir jaunesniam jo broliui Gerardui iš mažens
diegė darbštumą ir sąžiningumą, pratino
prie paprastų ūkiškų darbų. Algirdas mokėsi Kaišiadorių vidurinėje mokykloje, studijavo Kauno politechnikos institute, po to
įtemptai dirbo, sukūrė šeimą, gimė dukros
Audronė ir Laima.
A. Brazauskas dirbti pradėjo Kauno hidroelektrinės direkcijos inžinieriumi ir kaip
geras statybų, gamybinių procesų žinovas ir
organizatorius, gabus, iniciatyvus žmogus
sparčiai kilo karjeros laiptais. Net ir sunkiomis centralizuoto valdymo sąlygomis
A. Brazauskas ir jo bendradarbiai stengėsi
lėšas bei išteklius panaudoti ten, kur labiausiai reikėjo Lietuvai.
Legendinis Paberžės klebonas, vienuolis,
buvęs politinis kalinys M. Dobrovolskis –
Tėvas Stanislovas apie tuometinės Lietuvos
valdžios atstovus atsiliepė: „Tai jie, iškauliję
pinigų, tarybiniais metais atstatė Trakų pilį,
Žemaičių plentą ir Lietuvoje statė, statė, statė.“ A. Brazausko požiūrį į aneksuotos Lietuvos gyvenimą, jos pasiekimus, jo paties
profesinės veiklos vertinimą taikliai atspindi
paskutinės knygos pavadinimas „Ir tuomet
dirbome Lietuvai “. A. Brazausko nuomone: „Negalima piktai ir primityviai nurašyti
bent dviejų kartų žmonių, kuriems likimas

lėmė tuo metu gyventi ir dirbti. Mūsų šalis
toli gražu nebuvo užsikonservavusi, žmonių
išsilavinimu ir jų profesiniais gebėjimais,
mokslo
raida
pernelyg neatsiliko nuo laisvų
Europos tautų. Į
naują nepriklausomo gyvenimo
tarpsnį ji įžengė
turėdama gana
apsišvietusią visuomenę...“
1988 m., prasidėjus
tautiniam atgimimui
A.
Brazauskas
įsitraukia į gyvąją
politiką, dalyvauja ir kalba mitinguose, remia Sąjūdžio siūlymus
dėl persitvarkymo,
inicijuoja
pokyčius politiniame gyvenime.
Palaikomas šio
visuomeninio judėjimo jis tampa
pirmuoju LKP CK sekretoriumi bei vienu iš
pačių iškiliausių tautos lyderių. Jo populiarumas buvo grindžiamas asmeninėmis savybėmis: atkaklumu ginant Lietuvos interesus, asmenybės žavesiu, kas žadino žmonių
pasitikėjimą savo jėgomis, padėjo telktis
tautai. 1988 – 1989 m. kaip faktinis Lietuvos TSR vadovas ir TSRS liaudies deputatas, kontaktuodamas su Tarybų Sąjungos
vadovybe ir palaikydamas ryšį su Sąjūdžio
lyderiais, neutralizavo Maskvos spaudimą
lietuvių tautinio išsivadavimo procesui, tuo
reikšmingai prisidėjo prie taikaus Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo.
1989 m. gruodį A. Brazausko vadovaujama Lietuvos komunistų partija atsiskyrė
nuo Tarybų Sąjungos komunistų partijos,
tuo suardydama diktatorišką šios partijos
monolitiškumą. Toks Lietuvos komunistų
apsisprendimas tapo didele sensacija visame pasaulyje, o Lietuvos žmonės bene

pirmą sykį reiškė nuoširdų solidarumą
„partinėms skyryboms“.
1990 m. sausio 15 d. A. Brazauskas išrinktas Lietuvos
TSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo Pirmininku. Vasario
7 d. jo vadovaujama LTSR Aukščiausioji Taryba
priėmė
nutarimą, panaikinantį
1940 m. liepos
21 d. vadinamojo
Liaudies Seimo
deklaraciją dėl
Lietuvos įstojimo į Tarybų Sąjungą, tuo TSRS
atimant
teisinį
pagrindą laikyti
Lietuvą
TSRS
dalimi. To paties
nutarimo trečiuoju punktu Aukščiausioji Taryba
pasiūlė Tarybų
Sąjungai pradėti dvišales derybas dėl Lietuvos valstybės
nepriklausomybės atstatymo. Baigiantis
sesijai, A. Brazauskas deputatams kalbėjo:
„Likimas lėmė, kad mūsų karta turi imtis
atsakomybės už Lietuvą, jos ateitį, jos žmonių likimą. Šitai suvokdami, turime galvoti
apie kiekvieną savo žingsnį, jo tikslingumą.
Valstybės kūrimas – pats didžiausias kolektyvinis darbas ir atsakomybė tautai, jos pareikštai valiai“. Tautos atgimimo įkarštyje
A. Brazauskas buvo įvardintas kaip žmogus
– uola, už kurio pečių mūsų piliečiai ieškojo
užuovėjos, šilumos ir ramybės.
1990 m. vasario 24 d. Kaišiadorių rinkimų apygardoje A. Brazauskas buvo išrinktas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos,
vėliau pavadinto Atkuriamojo Seimo nariu.
Tų pačių metų kovo 11-ąją balsavo už Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą.
Lietuvių tautos kovoje už nepriklausomybę
1988 – 1990 metais A. Brazauskui teko isto-

rinis vaidmuo. 1990 m. kovo 17 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos buvo
patvirtintas Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko pavaduotoju. Nepriklausomos
Lietuvos pirmosios Vyriausybės laukė dideli darbai. Tai buvo akivaizdus Sąjūdžio ir
savarankiškos LKP bendradarbiavimo pavyzdys. Daug rūpesčių ir įtampos pareikalavo TSRS ekonominė blokada, kurios tikslas buvo sustabdyti Lietuvos siekį gyventi
nepriklausomai ir sugriauti šalies ūkį. Kaip
pastebėjo pats A. Brazauskas: „Būdami nepriklausomi, dirbome priklausomoje aplinkoje, tačiau tvarkėmės taip, kad kuo mažiau
nukentėtų Lietuva ir jos žmonės“.
1990-ųjų gruodžio mėnesį savarankiškoji
LKP pasivadino Lietuvos demokratine darbo partija, ir jos steigiamajame suvažiavime A.Brazauskas išrinktas jos pirmininku.
1991 m. atsistatydinus pirmajai Vyriausybei, A.Brazauskas perėjo į konstruktyvią
opoziciją radikaliai Sąjūdžio politikai. Jo
vadovaujama LDDP 1992 m. rudenį įtikinamai laimėjo rinkimus į Seimą. A.Brazauskas
buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininku ir pradėjo laikinai eiti Lietuvos
Respublikos Prezidento pareigas.
1993 m. vasario 14 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje tiesioginiuose ir visuotiniuose
Prezidento rinkimuose A.Brazauskas pasiekė didžiausią Lietuvos žmonių pasitikėjimą.
Prasidėjo naujas penkerių metų valstybės
vadovo kadencijos laikotarpis. A.Brazausko
prezidentavimo metais Lietuva toliau tvirtino savo valstybingumą ir demokratiją,
vykdė esmines reformas, buvo įgyvendinamas valdžios funkcijų atskyrimas, įteisinta
plati žiniasklaidos laisvė, gerėjo ekonominiai šalies rodikliai. Lietuva tapo daugelio
tarptautinių organizacijų nare, užmezgė
ir išplėtojo dvišalius ryšius su Europos ir
kitų žemynų valstybėmis, užmezgė gerus
santykius su kaimynais. Vadovaudamasis
Lietuvos Konstitucijos suteiktais prioritetiniais įgaliojimais užsienio politikoje,
Prezidentas ypatingą dėmesį skyrė ekonominių ryšių plėtojimui, bendradarbiavimo
stiprinimui kultūros ir meno, sveikatos apNukelta į 2 p.
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Atkelta iš 1 p.
saugos, mokslo ir technikos, informacijos ir
kitose srityse su artimiausiomis kaimynėmis
– Rusija, Lenkija, Baltarusija, Latvija ir Estija. Todėl puikiai suprantamas šio didelio
ir svarbaus daugelio metų darbo, ryžtingų
pastangų ir tolerantiškų sprendimų įvertinimas – Rusijos Prezidento Dmitrijaus Medvedevo 2010 metų birželio mėnesį įteiktas
apdovanojimas – Garbės ordinas už indėlį,
plėtojant santykius tarp Lietuvos ir Rusijos.
A.Brazauskas kaip Prezidentas įkūrė Prezidento kanceliariją, sudarė jos tarnybas, vadovavo nacionalinės valiutos įvedimui, užtikrino okupacinės kariuomenės išvedimą,
pateikė prašymą priimti Lietuvą į NATO ir
Europos Sąjungą, pasirašė Sutartį dėl Lietuvos ir Rusijos sienos, kartu su Lenkijos
prezidentu organizavo Vidurio ir Rytų Europos šalių vadovų Vilniaus konferenciją,
inicijavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atstatymą. Likimas lėmė,
kad po dešimtmečio, A. Brazauskui dirbant
Premjeru, jam teko pasirašyti jau Stojimo
sutartis – Lietuva buvo priimta į NATO ir
Europos Sąjungą.
Prezidentas, bendraudamas su žmonėmis,

visada stengėsi įsijausti į jų problemas. Iš jo
poelgių dvelkė didi vidinė inteligencija, tolerancija, atlaidumas. Jis niekada nepasirodė esąs svarbesnis už kitus, niekada nieko,
net savo didžiausio oponento neįžeidinėjo ir
nežemino. Tuo jis itin traukė žmones, pelnė
jų palankumą.
Prisimindamas prezidentavimo laikotarpį, jis sakė visuomet „buvęs kairiųjų pažiūrų“, todėl nieko nestebino jo suartėjimas
su Lietuvos socialdemokratų partija. 1996
– 2000 m. Seime opozicijai priklausiusios
kairiosios politinės jėgos pradėjo bendradarbiauti ir vienas sėkmingiausių tokios
veiklos pavyzdžių buvo Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija, rengiantis
2000 m. Seimo rinkimams. A. Brazausko
sugrįžimas į politiką pirmiausia sietinas su
siekiu konsoliduoti kairesnio politinio sparno jėgas, įkvėpti jas aktyviam gyvenimui
Lietuvos ir jos žmonių labui. 2001 m. sausio 27 d. LDDP ir LSDP susiliejo į Lietuvos
socialdemokratų partiją, kurios pirmininku
buvo išrinktas A. Brazauskas.
2001 m. vasarą, pasikeitus politinei situacijai, Prezidentas Valdas Adamkus paskiria A. Brazauską Lietuvos Respublikos

XII Vyriausybės Ministru Pirmininku ir
paveda ją suformuoti. Naujoji Vyriausybė
savo darbą pradėjo sudėtingomis sąlygomis. Svarbiausias Vyriausybės tikslas buvo
užtikrinti šalies ekonomikos kilimą, atvesti
Lietuvą į NATO ir Europos Sąjungą. Intensyviai dirbdamas, negailėdamas jėgų
ir laiko Algirdas Brazauskas šiuos tikslus
nuosekliai realizavo.
2004 m. liepos 14 d. po Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų Prezidentas
V. Adamkus Vyriausybės vairą vėl patiki
A.Brazauskui. Jam vadovaujant sustiprėjo
šalies ūkis, pagerėjo žmonių ekonominė ir
socialinė padėtis, makroekonominiai rodik
liai. 2006 m. birželio 1 d. atsistatydinęs iš
Ministro Pirmininko pareigų savo įpėdiniui
Lietuvą paliko jau NATO ir Europos Sąjungos nare. Kalbėdamas apie Ministro Pirmininko santykius su piliečiais, A. Brazauskas akcentavo: „Aš pats niekada nevengiu
žmonių, visada stengiuosi juos išklausyti,
suprasti, kiek įmanoma, padėti“.
Iki pat paskutinių gyvybingų dienų Algirdas Brazauskas kaip politikas aktyviai reiškėsi viešojoje erdvėje, turėjo begalinį norą
pasitarnauti valstybės ir tautos labui. Nuolat

domėjosi ekonominiais ir politiniais šalies
reikalais. Jis buvo ir lieka vienas žymiausių
nepriklausomos Lietuvos pastarojo dvidešimtmečio politinis veikėjas ir valstybės vadovas. Istorija dar įvertins jo darbus ir tai bus
geras pavyzdys ateinančioms kartoms...
Algirdas Brazauskas yra apdovanotas:
Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi – 1998 02 26; Lietuvos nepriklausomybės medaliu – 2000 07 01; Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine – 2003 02 03;
20-ties užsienio valstybių apdovanojimais.
Algirdo Brazausko parašytos knygos:
„Lietuviškos skyrybos“ – 1992 m.; „Penkeri
Prezidento metai“ – 2000 m.; „Apsisprendimas“ – 2004 m.; „Lietuvos galia: atlikti
darbai ir mintys apie ateitį“ – 2004 m.; „Ir
tuomet dirbome Lietuvai“ – 2007 m.
Algirdo Brazausko moksliniai laipsniai ir garbės vardai: Ekonomikos mokslų
daktaras – 1974 m.; Kauno technologijos
universiteto, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto, Minsko humanitarinio universiteto, Kijevo T.Ševčenkos universiteto
Garbės daktaras. Kaišiadorių, Rokiškio,
Švenčionių, Visagino, Neringos Garbės pilietis.

Štrichai Brazausko
kaip politiko portretui

Prof.Justinas Karosas,
Seimo narys
Algirdas Mykolas Brazauskas
– vienas iš tų nedaugelio asmenų,
kurie naujausios Lietuvos valstybingumo viražuose, nuo skausmingų jo
sutemų iki viltingo atsikūrimo, buvo
aukštuose, net pačiuose aukščiausiuose politiniuose vaidmenyse.
Taigi, vienas iš tų, kurie formavo to meto politiką ir patys buvo

jos formuojami. Politinį jo svorį patvirtina ir jau atsiradęs „Brazausko
eros“ terminas, kuris ausiai ir protui
neatrodo nenatūralus. Šiaip ar taip,
Brazauskas iš tikrųjų yra simbolinė
naujausios Lietuvos istorijos politiko figūra. Politiko profesija ypatinga
jau vien tuo, kad aukšto rango politikas turi išmokti gyventi jautresniam
žmogui sunkiai pakeliamoje kon
frontacinėje socialinėje terpėje. Tą
dėmesį ir pagarbą, kuriuos jam jau

savaime suteikia aukštos politinės
pareigos, pats politikas turi apmokėti griežta ir net pikta kritika, kurios
jis susilaukia iš savo oponentų ir
kuri anaiptol ne visuomet būna pagrįsta ir teisinga.
Socialinių, politinių ir ekonominių lūžių metais (o kaip tik toks
buvo šis laikotarpis Lietuvoje) tokie
konfrontacijos kontrastai paprastai
įgyja sunkiai suvokiamą dydį. Tai ir
buvo bene esmingiausia Brazausko
kaip politiko karma, kuri jam atiteko, ir kurią jis pats pasirinko. Paradoksas čia buvo tiktai tas, kad Brazausko kaip žmogaus charakteris
tokiai politinei misijai netiko. Jis vis
dėlto buvo kuklus ir jautrus žmogus, todėl per daug rimtai nežiūrėjo
į jam atitenkančias savo šalininkų,
pasekėjų (o ir pataikūnų) liaupses,
bet labai skausmingai išgyveno ant
jo galvos nuolat pilamus, kai kada
tiesiog neapykanta virstančius politinius kaltinimus. Brazauskas iki

pat savo gyvenimo pabaigos siekė
tokį jo tiesiogiai patiriamą Lietuvos
žmonių susipriešinimą švelninti,
jis net tikėjo, kad tą susipriešinimą
galima ir būtina tuoj pat nugalėti,
kitaip sakant, jis pats savyje taip ir
nepajėgė įveikti vadinamojo „šventojo naivumo“.
Taigi, jeigu mes kalbėsime apie
„Brazausko erą“, tai bene akivaizdžiausias jos ženklas buvo gana giliai į visuomenę įsiskverbęs žmonių
susiskirstymas į brazauskininkus ir
antibrazauskininkus (pastarieji irgi
turėjo savo pranašus ir savo vedlius,
bet dabar kalbame ne apie juos). Ir
įdomiausia tai, kad tokia alternatyva
neaplenkdavo net ir tų, kurie apie
šio politiko karjerą, konkrečius jo
veiksmus neturėjo beveik jokio supratimo. Savo pritarimu ar nepritarimu žmonės šiuo atveju įvertindavo
ne tiek Brazauską, kiek patys save,
savo pačių poziciją politinių ir ekonominių permainų kontekste. Tai-

gi, šis žmonių susiskirstymas buvo
daugiau intuityvus, negu racionalus.
Ta esminė problema, kuri slypėjo
tokiame daugmaž visus žmones
palietusiame jų apsisprendime – tai
sunkus ir skaudus kaltės bei atsakomybės klausimas.
Reikšmingiausias paskutiniųjų
metų Lietuvos istorijos politinis įvykis, nepriklausomybės atkūrimas, iškalbingas savo paradoksaliąja puse.
Atgimimo jėga išviešino tą faktą,
kad Lietuvos valstybės inkorporavimas į sovietų imperiją buvo prievartinis, nuo tos valstybės piliečių valios nepriklausomas politinis aktas.
Oficialus to inkorporavimo instrumentas buvo sąjunginė kompartija,
kuri turėjo savo padalinį ir vietininką
Lietuvoje. Todėl bent jau išoriniam
žvilgsniui realūs nepriklausomos
valstybės atkūrimo žingsniai turėjo
atrodyti šokiruojantys. Kaip tai gali
atsitikti, kad vietinei kompartijai
žmonės ima adresuoti savąsias
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Prezidentą
Algirdą Mykolą Brazauską
palydint

Prezidentas buvo
Lietuvos žmonių užuovėja

Ištrauka iš Seimo Pirmininko pavaduotojo, socialdemokrato
Česlovo Juršėno kalbos, pasakytos Seimo posėdyje
Susirinkome pagerbti vyro, ku- avantiūrizmą. Prezidentas į tokius
ris kaip plačiašakis ąžuolas tvirtai kaltinimus ne kartą yra argumenir ryškiai stovėjo didžiulių audrų tuotai atsakęs: elgėsi taip todėl, kad
blaškomoje XX amžiaus antrosios to meto sąlygomis jisai atsakė už
pusės Lietuvoje: priešo aneksuotoje Lietuvos likimą, jos žmonių gyveir išsilaisvinusioje.
nimą, kraują. Drįsčiau sakyti, kad
Pagerbiame Pirmąjį Tautos iš- Algirdo Brazausko išmintis svaria
rinktą Respublikos
Prezidentą, Pirmąjį
II Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, Pirmąjį jungtinės
LSDP Pirmininką,
Pirmąjį anuometinį
komunistinį veikėją,
ryžtingai skaldžiusį
totalitarinės TSKP
monolitą.
Algirdas
Brazauskas priklausė tai
lietuvių tautos daliai, kuri, išvengusi
pokario šūvių, Sibiro
tremties ir gulagų,
Prezidento A. Brazausko archyvo nuotr.
viešai paklusdama
okupantų valiai, kartu ieškojo kelių, dalimi lėmė ne tik Lietuvos, bet
kaip puoselėti savo Tėvynę – kelti ir Estijos bei Latvijos išsilaisvinijos ekonomiką, materialinę bazę, mo sėkmę. Žinoma, toks Lietuvos
duoti žmonėms darbo, ugdyti švie- smūgis TSKP į paširdžius įsiutino
timą, mokslą ir kultūrą. Šiandien imperinę Maskvą. Pradėtas neregėsunku surasti naivuolį, kuris siūlytų tas puolimas, kurį reikėjo atlaikyti
sugriauti Kauno HES, Vilniaus ope- A.Brazauskui ir jo bendražygiams
ros ir baleto teatrą, Klaipėdos laivų tiek Vilniuje, tiek Maskvoje, TSKP
statyklas, išardyti autostradas, bet CK plenumuose.
gausu tokių, kurie visa tai organizaBeje, perskaitęs tų posėdžių stevusius, kūrusius žmones su pasimė- nogramas paskutinysis I LR URM
gavimu vadina kolaborantais.
Juozas Urbšys tarė: „Lietuva turi
Taip, jis vykdė centrinės, mas- savo herojų. Algirdą Brazauską...“
kvinės valdžios nurodymus. Bet Kas kas, o J.Urbšys puikiai suprato,
mokėjo ir juos apeiti, išsisukti, pa- ką reiškia pakliūti į Kremliaus girdaryti kitaip. Neveltui tarybinis Lie- nas.[...] Kai išmušė Nepriklausomytuvos generalgubernatorius, t.y. CK bės valanda, A.Brazauskas ir mes,
II sekretorius, buvo liepęs paruošti jo bendražygiai, visiškai įvykdėm
dokumentus atleisti A.Brazauską Tautos valią ir savo balsais parėiš CK sekretoriaus pareigų. Mat, mėm Nepriklausomybės atstatymą.
A.Brazauskas sugebėjo nustumti Neveltui Kovo 11-ąją išrinktas AT
nuo Vilniaus į provinciją didelės ga- Pirmininkas Vytautas Landsbergis
myklos statybą, kuri būtų iššaukusi pareiškė: „Lietuvos gyvenimą, jo
kitataučių „pagalbininkų“ invaziją į raidą ir visus įvykius, kurie atvedė
sostinę.
mus į šią dieną, lėmė dvi pagrindiAlgirdas Brazauskas, kai tik nės politinės jėgos: Sąjūdis, gimęs
atsirado politinė prošvaistė, pasu- iš Lietuvos žmonių pasipriešinimo
ko Lietuvos laisvės keliu. Čia vėl ir vilties, ir pradėjusi persitvarkyti
gausu jo kritikų: kodėl jis tai darė Lietuvos Komunistų partija.“
neskubėdamas, apsidairydamas, koAlgirdas Brazauskas buvo pirmadėl nešūkavo kartu su tais, kurie, už sis atgimusios Lietuvos Prezidentas.
nieką neatsakydami, kvietė į politinį Jis su kitais turėjo įgyvendinti nau-

jąją konstituciją. Jam teko garbė ir
našta kurti Prezidento institucijos
darbo tvarką ir tradicijas. [...] Prezidento kadencijos pabaigoje Vilniuje surengta tarptautinė valstybių
vadovų konferencija pademonstravo Algirdo Brazausko tarptautinį
pripažinimą. Kai
kurie
istorikai
net palygino šią
konferenciją su
garsiuoju Lucko
suvažiavimu, kur
Europos didieji
pagerbė Vytautą
Didįjį. Algirdas
Brazauskas nuolat pabrėždavo,
kad jis visų pirma inžinierius,
ekonomistas, ir
tik po to politikas. Laisviausiai
jis jautėsi premjero poste, kur
viskas buvo žinoma, suprantama.
Dviejų ekonominių epochų patirtis
jį sulaikydavo nuo nereikalingos
rizikos, neapgalvotų sprendimų,
didesnių paklydimų. Jis kol kas ilgiausiai Lietuvos ūkiui vadovavęs
premjeras atkurtoje Lietuvoje. [...]
Radijo laidoje vienas labai susirūpinęs manęs paklausė, ar tiktai socialdemokratai neišnaudoja
Algirdo Brazausko mirties savo
partijos reklamai. Į tokio pobūdžio
klausimus paprastai neatsakoma.
Bet atsakysiu kitaip: taip, mes, kaip
ir didelė dalis Lietuvos, didžiuojamės, kad Algirdas Brazauskas buvo
Lietuvos socialdemokratų partijos
vadovas, kad jis papildė kairiosios
minties ir kairiosios veiklos didžiavyrių, pradedant Liudviku Janavičiumi, Jonu Šliūpu, Alfonsu Moravskiu, Andriumi Domaševičiumi
ir baigiant Kaziu Griniumi, Kipru
Bieliniu, Steponu Kairiu, Felicija
Bortkevičiene, Mykolu Šleževičiumi, gretas. Mums, kaip ir visai Lietuvai, jo labai trūks. Bet mes turėsime jo pavyzdį. Jį prisiminsime ne
tik pagerbdami, bet ir svarbesniais
mūsų partijos, mūsų valstybės momentais, mąstysime, kaip tokiu
atveju pasielgtų Algirdas.

valstybės išlaisvinimo viltis, o
galiausiai tos kompartijos sekretorių
demokratiškai išsirenka pirmuoju
atgimstančios valstybės prezidentu?
Kas neprisimena tuo metu ypač iš
mūsų išeivijos (bet ne vien tiktai iš
jos) ateinančių aimanų, kad, matyt,
okupacija ir kolaboravimas jau yra
nepataisomai paralyžiavę politinę
Lietuvos žmonių valią.
Brazauskui ir buvo lemta atsidurti visų tokių kaltinimų ir pasmerkimų smaigalyje. Atkakliai buvo peršamas vaizdinys, kad Brazauskas
yra vos ne makiaveliška asmenybė,
kuri savo tikslui – politinės valdžios
išsikovojimui ir išsaugojimui – su-

zauską, nes jis buvo visiška tokių
politikų priešingybė. Veidmainystė
ir cinizmas buvo visiškai jam svetimi, bet dėl to jis taip ir liko politiškai
pažeidžiamas ir sutinkantis prisiimti
sau net ir tas kaltes, kurių jis niekada
nėra padaręs. [...]
Brazauskas – tai jungtis tarp
dviejų skirtingų, nesuderinamų Lietuvos istorijos epochų. Pačiu savo
charakteriu jis švelnino skausmingą
ir dramatišką tų epochų sąlytį. Apie
jį, galbūt labiau negu apie ką kitą,
galima pasakyti, kad jis buvo tikras,
tradicinis lietuvis. Tačiau tai – ne
vertinimas, tai – konstatavimas.

maniai naudojasi visomis leistinomis ir neleistinomis, padoriomis ir
nepadoriomis priemonėmis, todėl
sugeba išlaikyti žmonių pasitikėjimą ir visomis sąlygomis išlikti politikos viršuje. Tačiau iš tikrųjų tokio
pobūdžio įvaizdžiai su šiuo politiku
neturėjo ir neturi nieko bendra.
Taip, politikai, net ir aukšto rango politikai, dažnai būna kiek makiaveliški, taigi retsykiais nevengia
veidmainystės ar cinizmo, ir tai
anaiptol, nėra jų silpnumo ženklas.
Greičiau priešingai: tokios savybės
juos užgrūdina, padaro atspariais
kritikai ir išmoko manipuliuoti žmonėmis. Bet visa tai – ne apie Bra-

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas
Aukščiausiasis pasiėmė visai
Lietuvai brangią asmenybę, žymų
valstybės ir visuomenės veikėją,
Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską. Seneka yra pasakęs „Kaip
ilgai gyvensiu, nuo manęs nepriklauso, bet nuo manęs priklauso, ar
tikrai gyvensiu, kol gyvenu“. Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko
gyvenimo pėdsakai giliai įsirėžę
mūsų šalies istorijoje ir mūsų širdyse. Save atidavęs valstybei, pats
Prezidentas sakė: „Tik savo protu,
darbštumu, didelėmis valios pastangomis galime sukurti klestinčią Lietuvos valstybę, kurioje būtų
gera ir saugu gyventi kiekvienam
piliečiui.“ Tokią svajonę jis stengėsi
įgyvendinti nuo pat savo politinio
kelio pradžios iki nepriklausomybės
atkūrimo ir vėliau, visus dvidešimt
nepriklausomybės metų.
Prezidentas tarnavo tautai ir valstybei. Ir iš tiesų, atmintyje daugeliui
išliks jo žemiškumas, sugebėjimas
uždegti kiekviename žmoguje tai,
kas liepsnojo jo paties širdyje.
Žengiant Nepriklausomybės link
šios asmenybės indėlis nepamatuojamas. Grumdamasis su galinga

totalitarine TSKP valdžia, Algirdas
Brazauskas veikė ir diplomatiškai, ir
ryžtingai. Tautos atgimimo įkarštyje
jis buvo įvardintas kaip žmogus –
uola. Iš tiesų – jis lietuviams buvo
užuovėja, kurios jie ieškojo. Jo vadovavimo valstybei metais Lietuva
toliau tvirtino savo valstybingumą
ir demokratiją, vykdė esmines reformas, buvo įgyvendinamas valdžios
funkcijų atskyrimas, gerėjo ekonominiai šalies rodikliai. Lietuva tapo
daugelio tarptautinių organizacijų
nare, užmezgė ir išplėtojo dvišalius
ryšius su Europos ir kitų žemynų
valstybėmis. Štai kodėl ši netektis
skausminga net tik Lietuvai.
Bet svarbiausia, kad visą tą laikotarpį, iki paskutinio atodūsio
Prezidentas nebuvo politikos nuošalyje. Visuomet domėjosi žmonių rūpesčiais, negailėjo patarimų
sprendžiant problemas. Mane visuomet žavės jo dvasios stiprybė,
proto jėga, sumanumas ir sugebėjimas ramiai, bet ryžtingai priimti
sprendimus. Tegul toks atminimas
apie jį rusena visų mūsų širdyse. O
mes tęskime Prezidento pradėtus
darbus ir dėkokime likimui, kaip
dėkojo Algirdas Brazauskas, kad
galime dirbti savo tautai.

Pamokanti
Algirdo Brazausko simbolika

Lauras Bielinis,
politologas
Iš tikrųjų netekome išskirtinio
politinio lyderio. Dabar galima kalbėti daug gražių žodžių apie Algirdo Brazausko asmenį, jo politinės
karjeros vingius, tačiau vertinga
susimąstyti ir apie jo paliktą „brazauskišką“ politinės tradicijos bei
kultūros pėdsaką. Čia tikrai galime
pamatyti, kad jis savo veiklos metu
suformavo naują ir reikšmingą Lietuvos politikams, savo partijai bei
Lietuvos piliečiams politinės elgsenos modelį.

Tiek jo šalininkai, tiek ir jo kritikai bei oponentai traktavo jį kaip
stiprų lyderį ir vertino jo poziciją.
Tai nebuvo lengva nei jį supantiesiems, nei jam pačiam, nes stipraus,
įtakingo lyderio aureolė tarsi atskyrė A.Brazauską nuo aplinkos ir
pakylėjo jį į kitokį politinį lygmenį. LSDP gretose A.Brazauskas
buvo traktuojamas kaip kita erdvė,
kažkas neginčijamo ir tuo pačiu
patikimo. Taigi, pirmoji politinio
palikimo vertybė būtų A.Brazausko
gebėjimas išlikti virš kivirčų, smulkių intrigų, gebėjimas būti aukščiau
gausios politinės kritikos bei visuomenės emocijų kaitos jo asmens
atžvilgiu.
Ne kartą jis buvo įvardintas kaip
didysis stabilizatorius. Neretai
tai buvo tariama pašaipiai, tačiau
šiandien ta stabilumo politiniame
lauke savybė – turbūt, tai, ko labiausiai pasigendame... Daugelis
tarpusavyje kovojančių politinių
partijų bei frakcijų Seime, žvelgiant retrospektyviai, judėjo tarsi
Nukelta 7 p.
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Socialdemokratai pagerbė
Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską
Atsisveikinę su Prezidentu Prezidentūros kolonų salėje, Seimo
LSDP frakcijos nariai, partijos
bičiuliai susirinko į Seimo Konstitucijos salę pasidalinti šiltais prisiminimais apie Anapilin iškeliavusį
partijos Garbės pirmininką, Prezidentą Algirdą Brazauską, dar kartą
pagerbti šviesų jo atminimą.
Daugeliui socialdemokratų ilgametis partijos vadovas visų pirma
buvo mokytojas, savo pavyzdžiu
rodęs, kaip reikia dirbti negailint
jėgų, kaip jausti paprastą žmogų.
Praėjusių metų gruodį, kai sveikata dar leido rodytis viešumoje,
A.Brazauskas bičiuliams kalbėjo:
„Socialdemokratų stiprybė – mes
matome žmones ir žmonės mato
mus“.
Partijos pirmininkas Algirdas
Butkevičius sakė visuomet žavėjęsis A.Brazausko mokėjimu bendrauti ir tuo, kad viena iškiliausių
asmenybių Lietuvos padangėje
niekuomet nedemonstravo esąs
geresnis už kitus. A.Butkevičius
prisiminė prieš daugelį metų nutikusį įvykį, kai jam paskambino
kadenciją baigęs A.Brazauskas.
„Atsiliepiu telefonu, o pašnekovas man sako: „Skambina Brazauskas“. Pamaniau, kad sulaukiau kito partijos bičiulio, taip
pat Brazausko, skambučio, todėl
paprašiau paskambinti vėliau, ir
tik po kelių sekundžių sumojau,
kad šnekuosi su prezidentu. Jis
nė kiek neįsižeidė ir tęsė pokalbį. Su juo bendraujant buvo daug
panašių pavyzdžių“, – pasakojo
A.Butkevičius.
„A.Brazauskas mums davė tą
užtaisą, kuris pasiliks ilgam“, –

kalbėjo LSDP vicepirmininkas
Juozas Olekas.
Europarlamentaras Zigmantas
Balčytis su šypsena prisiminė,
kaip prieš dešimtmetį jam kandidatuojant į Seimą Šilutės vienmandatėje apygardoje, teko susitikti su
A.Brazausku.
„Tais laikais žaidžiau krepšinį,
ir taip jau nutiko, kad prieš pat rinkimus komandos draugas alkūne
man kliudė veidą. Atsirado didelė
mėlynė, ir man, taip atrodančiam,
teko pasirodyti A.Brazauskui. Jis
manęs paklausė, ką čia veikiu.
Atsakiau, kad kandidatuoju į Parlamentą. Tąsyk partijos vadovas
man nieko nebesakė. Tačiau, kai
buvau išrinktas, jis užsiminė, kad
sportas gali pridaryti ir tokių bėdų.
Jis mokėjo būti subtilus“, – tvirtino Z.Balčytis.
Kaunietis Vasilijus Popovas
taip pat minėjo Prezidento paprastumą, jis prisiminė, kaip į vieną
renginį A.Brazauskas atvažiavo
savo „Žiguliuku“, pats jį vairavo,
nors jau tada pagal statusą galėjo
gauti „valdišką“ automobilį su vairuotoju.
Prisiminimais pasidalinęs LSDP
garbės narys Dobilas Kirvelis sakė,
jog labiausiai A.Brazauską vertinantis kaip industrinės Lietuvos
kūrėją ir puoselėtoją. Socialdemokratas Justinas Karosas kalbėjo,
kad asmenybes gimdo laikmetis.
„Toji epocha buvo nepakartojama ir turėjo įtakos Prezidento
A.Brazausko asmenybės atsiskleidimui“, – kalbėjo J.Karosas.
„Iš jo išmokau korektiškumo
ir nebūti pikta menančiu. Atstatydinant premjerą Adolfą Šleže-

vičių, aš nepalaikiau Prezidento
A.Brazausko, tačiau jis nelaikė
akmens užantyje – likome bičiuliai ir labai artimi žmonės“, – sakė
politikas.
Europarlamentaras Justas Paleckis apgailestavo, kad tik dabar,
Prezidentui mirus, sakoma apie
jį tiek daug gražių žodžių, kurių
iškilus politikas, būdamas gyvas,
deja, negirdėjo. Susitikimo metu
socialdemokratai atvirai kalbėjo,
kad juos įskaudino Bažnyčios hierarchų sprendimas neįleisti velionio į Vilniaus arkikatedrą. Seimo
narys Gediminas Kirkilas sakė apgailestaujantis, nes šis sprendimas
visų pirma bus smūgis pačiai Bažnyčiai. „Dėl to visai nesidžiaugiu.
Moraliniai klausimai šiandien yra
labai svarbūs“, – kalbėjo partijos
vicepirmininkas.
Jis prisiminė, kaip per pirmąjį
Sąjūdžio suvažiavimą buvo nuspręsta Vilniaus arkikatedrą grąžinti Bažnyčiai.
„Suvažiavime vyko daug diskusijų, A.Brazauskas tvirtino, kad
be kalbų reikia padaryti konkretų
veiksmą. Jis visada taip sakydavo, toks buvo jo būdas. Daugelis
supranta, ką tais laikais reiškė
priimti tokį sprendimą. Nereikia
pamiršti, kad tuomet Lietuvoje
buvo didelė okupantų kariuomenė
ir įtampa buvo didžiulė, – tvirtino
G.Kirkilas. – Galima tik apgailestauti dėl Bažnyčios sprendimo.
Mums buvo svarbu, kad Prezidentas būtų pagerbtas pagrindinėje
krašto šventovėje“.
Auksė Kontrimienė
LSDP frakcijos atstovė spaudai

5

ALGIRDAS BRAZAUSKAS IR KITA LIETUVA
Leonidas Donskis,
EP narys
„IQ. The Economist partneris
Lietuvoje“. 2010 liepa (nr. 4).
Algirdo Brazausko išėjimas užverčia Lietuvos laisvės siekio ir jos
atgavimo istorijos sagos svarbios
dalies paskutinį puslapį. Kartu su
Vytautu Landsbergiu jis tapo ta atramine Lietuvos figūra, kurios patirtus iššūkius ir įtampas aprašius
būtų galima sukurti puikią istorinės
antropologijos studiją apie laisvėjančios, bet savo sunkios ir slegiančios praeities vis dėlto veikiamos
šalies savivokos dramas.
Prisipažinsiu, prezidentas Algirdas Brazauskas niekada nebuvo
mano politinis herojus, todėl rašyti
apie šią didelę ir sykiu daugeliui
mano kartos žmonių svetimą figūrą ir sunku, ir sykiu lengva. Sunku, nes mes veikiausiai nežinome
daugelio jo asmenybės ir veiklos
niuansų, kurie gali pradingti dichotomijomis ir juodai balta socialine
optika pagrįstoje mūsų poliarizuotos ir susipriešinusios visuomenės
analizėje. Kartu ir lengva, nes atsiranda distancija, kuri leidžia matyti
šį tą, ko artimos aplinkos žmonės
paprastai nepastebi arba laiko savaime aiškiais dalykais. Bet tai, kas
mums atrodo savaime aišku, nuo
mūsų dažniausiai ir pabėga.
V. Landsbergio ir A. Brazausko
politinę kovą daugelis mūsų laikėme savotiška pokomunistinės
Lietuvos matrica, nuo kurios nie-

kaip nepabėgsi: buvusi kompartiŠito kokteilio konsistenciją dar
ja, kurios santykis su katalikybe ir ilgai tyrinės mūsų istorikai ir polilietuviška tradicija pasirodė esąs tologai. Tai egzistencinis mazgas,
ne toks jau ir paprastas, nesileidžia kurį atpainiodavo tik šiltesni, hunušluojama nacionalinio atgimimo maniškesni ir todėl netikėti Liesąjūdžio pagimdytos konservaty- tuvos valstybės veikėjų veiksmai.
vios ir nacionalistinės jėgos, kuri A. Brazauskas tokiais veiksmais ir
po kelerių metų
triumfo kartais,
deja, staiga ima
ir
paaiškėja
esanti dar tolimesnė liberaliai
demokratijai
nei jos didžioji
oponentė.
Sykiu
atsiskleidė, kad
buvę kompartijos nariai kartais parodo didesnį socialinį
jautrumą ir net
geresnę politinę nuovoką nei
paprastai dori,
idealistiški, bet Europarlamentaras L. Donskis.
anachronistiški
ir politinę „hibernaciją“ patyrę, lai- pasirinkimais ryškiai pranoko savo
kinai užšaldyti ir vėliau tarsi iš ki- kolegas ir varžovus. Tad jam patos epochos atkeliavę jų oponentai. aiškinti ar suprasti netinka schema,
Tai Rytų Vidurio Europos pokomu- kurioje neišvengiamai dingsta niunistinės visuomenės sindromas ir ansai. Juk A. Brazausko būta žmosykiu jos matrica, nuo kurios nepa- gaus, kuris savo asmenybe, šiluma
bėgo beveik niekas – nei Ukraina, ir paprastumu ardė visas schemas.
nei Baltijos šalys, nei Lenkija, nei Ne politinę A. Brazausko lyderystę
Slovakija, nei Vengrija. Tik čekai esu linkęs akcentuoti (kaip tik dėl
gal liko kiek atsparesni šiam sin- jos ir nesu tikras), o jo šiltą žmodromui.
niškumą ir gyvenimišką, liaudišką,

Paskutinis susitikimas su Prezidentu
A. Brazausku

Irena Šiaulienė,
LSDP frakcijos seniūno pirmoji
pavaduotoja
Kol Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas buvo su mumis,
nematavome jo stiprybės, tiesiog
intuityviai ją jutome. Imponavo
jo kompetencija ir autoritetas.
Jautėme tai per jo sprendimus,
požiūrį, elgesį, kalbą. Jautėme jo
išskirtinę valią, atsakomybę už
valstybę, pragmatiškumą, padorumą ir geranoriškumą. Šiandien
visiškai akivaizdu, jog bendras
darbas, susitikimai ir asmeniškas bendravimas su Prezidentu
A.Brazausku buvo didelė gyvenimo dovana ir mokykla mums visiems – jis keitė politikos samp

ratą, žmonių mąstymą, požiūrį į
valstybę ir valdžią, nors niekada
nepabrėždavo esąs politikas. Žavėjo jo atvirumas ir nuoširdumas,
puikus kiekvienos situacijos pajautimas ir vertinimas, gebėjimas
paprastai bendrauti su kiekvienu,
išlikti oriam ir garbingam. Už
tai jį mylėjo dauguma Lietuvos
žmonių.
Daug ir įvairių būta susitikimų su A.Brazausku, bet man
įspūdingiausiai jo valia ir momento reikšmingumo suvokimas
atsiskleidė per paskutinįjį susitikimą su Prezidentu. Likus trims
dienoms iki Prezidento išėjimo
Anapilin, birželio 23 d. Rusijos
ambasadorius Lietuvoje V. Čchikvadzė jam įteikė Rusijos garbės
ordiną. Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas aukštą apdovanojimą A.Brazauskui skyrė už
didelį įnašą stiprinant Rusijos ir
Lietuvos bendradarbiavimą bei
gerus kaimynystės santykius.
1994 m. įsteigto Rusijos garbės
ordino iki šiol Lietuvoje niekas
nebuvo gavęs. A.Brazauskas –
pirmasis mūsų šalies aukščiausio
lygio politikas, kuriam Rusija
skyrė valstybinį apdovanojimą.
Į įteikimo ceremoniją Prezidento rezidencijoje Turniškėse
buvome pakviesti ir keletas socialdemokratų Seimo narių –
LSDP pirmininkas Algirdas But-

kevičius, Seimo vicepirmininkas
Česlovas Juršėnas, LSDP pirmininko pavaduotoja Milda Pet
rauskienė ir Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno pirmoji
pavaduotoja Irena Šiaulienė bei
LSDP atsakingasis sekretorius
Antanas Valys. Įteikdamas ordiną Rusijos ambasadorius akcentavo A.Brazausko nuveiktus darbus gerinant Rusijos ir Lietuvos
santykius, ypač Prezidento nuopelnus išvedant Rusijos kariuomenę, pasirašant tarpvalstybinę
sutartį dėl sienų. Ambasadorius
taip pat perdavė Rusijos prezidento D.Medvedevo ir premjero
V.Putino linkėjimus. Tuo metu
Prezidentas jau jautėsi labai
prastai. Kalbėti beveik nebegalėjo. Prezidento žmona Kristina, rankose laikydama ordiną,
kreipdamasi į jį rusiškai prašė:
“Algirdai, skaži spasibo” (vert.
“Algirdai, pasakyk ačiū”).
Pauzė. Atrodė, kad Prezidentas didelių pastangų dėka geriausiu atveju gali tik pakartoti
pasiūlytus žodžius. Bet ir šį –
paskutinįjį sykį – mus nustebino.
Sukaupęs jėgas, nors ir sunkiai,
ištarė kilnų ir orų padėkos žodį
“Blagodariu” (vert.“Dėkoju”).
Apdovanojimo metu jau žengdamas per Amžinybės slenkstį jis
buvo PREZIDENTAS.

kone spontaniškai besireiškusią
paprasto žmogaus išmintį – bruožus, kurie neabejotinai padarė daug
gera Lietuvai. Jo kalba baigus prezidento kadenciją, žymėjusi laikiną pasitraukimą ir kelio užleidimą
varžovams, leido į mūsų politikos
avansceną ateiti
Valdui Adamkui. A. Brazauskas gerai jautė,
kada laikas yra
su juo, o kada jis
atsigręžia prieš
jį. Tai išminties
ir brandos ženklas.
Jo žmogiška šiluma ir
išmintis kartas
nuo karto pasireikšdavo spontaniškais, neišprotautais ir jo
aplinkos bei patarėjų nenurodytais veiksmais.
A. Brazauskas
į Lietuvos ir pasaulio istoriją neabejotinai pateko kaip pirmasis nepriklausomybę atgavusios lietuvių
tautos tiesiogiai išrinktas prezidentas, bet kitas jo vardą istorijoje
išgraviravęs poelgis buvo Lietuvos
Respublikos prezidento kalba Izraelio Knesete.
Jos metu jautriais, šiltais ir paprastai žodžiais buvo atsiprašyta
žydų tautos ir valstybės už tuos

lietuvius, kurie Antrojo pasaulinio
karo metais masiškai žudė savo
bendrapiliečius žydus, tuo išduodami savo tėvynę, tautą ir gražiausias istorines jos tradicijas. Niekas
niekada neužmirš A. Brazausko reakcijos į pagyvenusį nedidelį žmogų, kuris jo vizito Izraelyje metu
stovėjo prie Kneseto su transparantu, skelbiančiu, jog karo metais
baltaraiščiai išžudė visą jo šeimą
ir artimuosius. Lietuvos valstybės
vadovas padarė tai, po ko beliko
tik nusilenkti jam ir Lietuvai už kilnumą bei žmoniškumą – jis nieko
nesakęs apkabino ir pabučiavo tą
žmogų.
Savo nuosaikumu ir realybės
jausmu A. Brazauskas stabdė bet
kokį radikalizmą ir revanšizmą –
ne tik oponentų, bet ir savo aplinkos. Šito Lietuvai tuo metu labai
reikėjo – ne tik socialinei taikai ir
bent minimaliam pilietiniam solidarumui palaikyti, bet ir simboliniam lietuvių tautos susitaikymui,
be kurio mūsų ateities projektas
būtų tiesiog sužlugdytas. Kadangi nebuvo konfrontacijos žmogus, jis be jokio teatrališkumo ir
skundų ištverdavo ne tik karčią
ir pagrįstą, bet ir gerokai perdėtą,
neskoningą kritiką. Savęs nesureikšminimas ir bendro, didesnio už savo paties asmenį tikslo
pojūtis taip pat buvo stiprioji A.
Brazausko savybė. Nemanau, kad
kuris nors kitas mūsų šalies lyderis tuo jam prilygo. [...]

Tvirtybė Nepriklausomybės
priešaušryje ir aušroje

Juozas Olekas,
LSDP pirmininko pavaduotojas,
Seimo narys
Nors ne viename Sąjūdžio mitinge Algirdo Mykolo Brazausko pasisakymai buvo palydėti
džiaugsmingais plojimais, tačiau
niekas neprilygo toms Steigiamojo
Sąjūdžio suvažiavimo ovacijoms,
kai Prezidentas iš suvažiavimo tribūnos emocionaliai pareiškė, jog
Vilniaus katedra gražinama Lietuvos tikintiesiems.
Dar po pusmečio mus suvedė
darbas paskutinėje Sovietų Sąjungos Aukščiausioje Taryboje. Mums
– jaunesniems ir radikalesniems
Lietuvos delegacijos nariams – ne
kartą norėjosi ir didesnio aštrumo,
bet Algirdo Brazausko racionalus
šaltumas ir tuo pačiu nuoseklus
Lietuvos reikalo gynimas, kartais
nė kiek nedvejojant ir prisiimant
visą atsakomybės naštą asmeniš-

kai, jau tada imponavo, o kai kam,
galbūt, net sukeldavo pavydo jausmus. Be jo aiškių argumentuotų
pasisakymų iš tribūnos, giliai įstrigo vienas toks tipiškas Algirdo
Brazausko šaltakraujiškas atsakas
tuometiniam Sovietų Sąjungos vadovui Michailui Gorbačiovui. Algirdui Brazauskui atvykus į SSSR
AT posėdį, po LKP atsiskyrimo
nuo SSKP, M.Gorbačiovas per
posėdžio pertrauką pakvietė visą
Lietuvos delegaciją į suvažiavimo
užkulisius. Praėjome pro išvaizdų
apsaugos būrį ir buvome susodinti koridoriaus pasieniais. Tada
M.Gorbačiovas pakeltu tonu pratrūko, vos ne šaukdamas, į Algirdą Brazauską, ką šis galvojąs taip
pasielgęs. Ar dabar jį reikės sutikti
prie lėktuvo trapo tiesiant raudoną kilimą, kaip atskiros valstybės
vadovą? Visas priekaištų monologas užtruko keletą minučių. Jam
pasibaigus, Algirdas Brazauskas
kiek įsitempęs, tačiau labai ramiu
tonu atsakė, jog tokia yra Lietuvos
žmonių ir Lietuvos kompartijos
narių valia, ir jis jai atstovauja. Atsakymo tonas ir tvirtumas tartum
paralyžiavo M.Gorbačiovą – neradęs daugiau svarių argumentų,
dar kiek pakartojęs tas pačias frazes, numojo ranka, ir mes išsiskyrėme. Tuo metu visi labai aiškiai
pajutome šio Algirdo Brazausko
Nukelta į 7 p.
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Vilnius – Briuselis – Strasbûras

Europa gali ir privalo pasirūpinti savo moterimis

Vilija Blinkevičiūtė,
europarlamentarė,
LSDP Pirmininko pavaduotoja
Europos Sąjungoje (ES) moterų yra daugiau nei vyrų, tačiau
gyvena jos blogiau. Apie tai buvo
diskutuota Europos Parlamento
(EP) plenarinėje sesijoje Strasbūre. Skurde gyvena daugiau nei 85
milijonai žmonių, kurių dauguma
– moterys ir vaikai. Moterys uždirba net 17 proc. mažiau negu vyrai
ir todėl gauna mažesnes pensijas.
Jos dažniau dirba laikinus, namudinius darbus nepilną darbo dieną,
kuri ne visada atsispindi nedarbo
statistikoje. Reikia įvertinti dar ir
tai, kad ant moterų pečių dažniau

gula ir vaikų auginimas bei namų
ūkio darbai, todėl galima teigti,
jog jos yra mažiau socialiai apsaugotos už vyrus. Didėja netiesioginė moterų diskriminacija, išlieka
aukštas smurto prieš moteris lygis,
nepajėgiama įveikti prekybos moterimis ir vaikais.
Ekonominė krizė dar labiau
pablogino moterų padėtį. Daugybė moterų neteko darbo ir pastovių pajamų. Negelbsti ir tai, jog
pastaraisiais metais buvo sukurta
daugiau darbo vietų jaunimui ir
moterims. Dažnai tai tik laikinas
ir menkai apmokamas darbas, nesuderinamas su žmogaus teisėmis
ir motinystės įsipareigojimais.
Didelė dalis moterų dirba viešųjų
paslaugų sektoriuje, kuris dėl riboto finansavimo mažėja. Valstybių
biudžetai irgi balansuojami moterų sąskaita. Viešųjų išlaidų mažinimas labiausiai paveikia moterų
padėtį, kurios yra labiau priklausomos nuo socialinių išmokų bei
viešųjų paslaugų. Tenka tik apgai-

lestauti, kad šio poveikio valstybės
nemato ir neplanuoja atitinkamų
kompensavimo mechanizmų.
Šie vertinimai visiškai tinka ir
Lietuvai. Nors pagal lyčių lygybės indeksą Lietuva yra 30 vietoje pasaulyje, tačiau problemų
turi pakankamai. Pastaruoju metu
moterų padėtį pablogino nevykę
valdančiosios koalicijos bandymai
subalansuoti valstybės biudžetą
žmonių sąskaita. Motinystės išmokų ir vaiko pinigų sumažinimas
pirmiausia smogė vaikus auginančioms moterims. Nesuvaldytas nedarbo augimas, atlyginimų ir pensijų mažinimas daugiau nei keturis
kartus padidino į skurdą puolusių
šeimų skaičių. Ne vienai moteriai
tenka spręsti sunkų klausimą, kaip
išmaitinti šeimą, aprengti ir oriai
išleisti į mokyklą savo vaikus. Galima tik pasidžiaugti, jog Seimas
socialdemokratų dėka bent laikinai sustabdė Andriaus Kubiliaus
Vyriausybės planus vėlinti pensinį amžių. Norėta pensinį amžių

sparčiau vėlinti moterims, neįvertinant, jog nemaža dalis vyresnio
amžiaus bedarbių patektų į skurdo
spąstus.
Paradoksalu – nors moterų ir
vyrų lygybė yra viena svarbiausių
ES vertybių, tačiau antikriziniai
planai buvo rengiami neįvertinant krizės poveikio moterims.
Pagrindinis dėmesys skiriamas
pramonei ir bankams. Ekonomikos atkūrimo paketas numato „žaliųjų“ darbo vietų kūrimą, kurios,
deja, dažnai yra „vyriškos“, ypač
alternatyviosios energijos srityje.
Tačiau atsižvelgiant į neigiamas
demografines tendencijas bei siekiant realiai įgyvendinti lygių galimybių principus, turėtume vis
labiau pradėti vertinti moteris kaip
lygiaverčius su vyrais darbuotojus. Reikėtų atsižvelgti ir į moterų
privalumus. Pavyzdžiui, moterų
įtraukimas į finansinių sprendimų
priėmimo procesą galėtų padėti
išvengti nepagrįstų rizikų, kadangi, pasak tyrėjų, jos yra linkusios

vengti rizikos ir didesnį dėmesį
skirti ilgalaikei perspektyvai, tuo
atsverdamos savo kolegų vyrų į
riziką linkusį elgesį. Aišku, valdymo „feminizacija“ visų problemų
neišspręstų, tačiau padėtų bent iš
dalies. Būtina įveikti pasenusius
lyčių stereotipus ne tik šeimoje,
bet ir valstybės politikoje.
EP daug tikisi iš Vilniuje birželį pradėjusio veikti Europos lyčių
lygybės instituto, kuris turėtų analizuoti ekonomikos krizės poveikį
lyčių aspektu. Esu įsitikinusi, jog
institutas teigiamai paveiks ir Lietuvos lyčių lygybės politiką, kuri
šiuo metu akivaizdžiai nėra prioritetinė.
EP pateikė tvirtas išvadas, kurias adresavo Tarybai, Komisijai,
šalims narėms ir visiems, kurie
atsako už šią svarbią politikos
sritį. Lyčių lygybės aspektas turi
būti vertinamas nuolat, priimant
sprendimus ES valstybėse narėse.
Europa gali ir privalo pasirūpinti
savo moterimis.

Z. Balčytis: Skaudžios valdančiosios daugumos
priimtų sprendimų pasekmės

Nors jau metus didelę laiko dalį
praleidžiu ne Lietuvoje, tačiau
darbas Europos Parlamente leidžia
pažvelgti į Lietuvos problemas
kitų šalių kontekste.
Gyvename labai sudėtingu laikotarpiu: 2008 prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė, 2010 m.
virto jau nebe vien ekonomine, bet
socialine ir moraline praraja: tokio
masto pesimizmo, nusivylimo po-

litikais, netikėjimo savo šalimi,
turbūt, dar nesame regėję.
Deja, į šią prarają pastūmėjo ne
vien pasaulinės ekonominės tendencijos, bet ir dabartinės vyriausybės veiksmai arba neveikimas.
Ekonomikos, sociologijos ir kitų
visuomenės mokslų atstovai galės
ilgai nagrinėti, kokius padarinius
tautai ir valstybei sukėlė valdžios
atstovų demonstruojamas „buhalterinis“ mąstymas ir nesugebėjimas priimti sunkmečiu reikalingų
sprendimų.
Neįsiklausius į beveik visuotinę
kritiką buvo keliami mokesčiai,
beatodairiškai karpomos išmokos,
pagaliau biudžeto lėšų taupymas ir
biudžeto deficito mažinimas tapo
tarsi burtažodžiai, kurie nepalieka

vyriausybės atstovų lūpų.
Kokius socialinius padarinius
sukėlė tokia politika jau imame
matyti: emigracija ir bedarbystė
auga, pataisos namai sunkiai betalpinama nuteistuosius, gyventojų
mažėja, o vienas dirbantysis regionuose išlaiko keturis bedarbius.
Kokią įtaką pasirinkta krizės įveikimo politika kelia šalies
ūkiui? Kaip ir ekonominės krizės
pradžioje, taip ir šiandien verslas
paliktas „suktis kaip išmanydamas“. Jokių lengvatų, jokių bandymų padėti užsitikrinti apyvartinių lėšų, po to kai komerciniai
bankai užsuko finansavimo kranelį, jokių investicijų į infrastruktūra, siekiant išjudinti stagnuojančią
ekonomiką.

2008 m. pabaigoje mintys, kad
bandymas sumažinti biudžeto deficitą per mokesčių didinimą turės neigiamų pasekmių, nebuvo
išgirstos. Šiandien jau ir viešai
diskutuojama, kad pernelyg didelis taupymas stumia į dar gilesnę
duobę. Tarp taupymo kritikų yra
ir Nobelio premijos laureatas,
vienas įtakingiausių ekonomistų
pasaulyje J.S.Stiglitzas. Jis teigia,
kad tokia vyriausybių politika gali
nulemti antrąją krizės bangą.
Stiglizo teigimu, nereikėtų bijoti biudžeto deficito. Kad ekonomika imtų suktis sparčiau reikia impulso, reikia investicijų ir protingo
jų valdymo. Tikrai nereikia tikėtis,
kad vien taupydami galime sugrįžti į pakilimo fazę.

Šios mintys yra ignoruojamos
valdančiųjų, ir mažai tikėtina, kad
kas nors pasikeis iki naujų Seimo
rinkimų. Tačiau aš apeliuoju ne
vien į dabartinę vyriausybę. šiam
uždaviniui turi ruoštis ir socialdemokratų partija. Turime būti
parengę valstybės investicijų programą, kuri duotų naudą visuomenei ir paskui save trauktų visą
ekonomiką.
Naujosios Vyriausybės ir mūsų
partijos laukia sudėtingi iššūkiai,
todėl tik profesionali, iš anksto
veikimo planą ir žmonių pasitikėjimą turinti vyriausybė galėtų
sugrąžinti valstybės politiką prie
gerovės valstybės koncepcijos
įgyvendinimo.

Pamąstymai iš Briuselio

Justas Paleckis,
EP narys
Visai neseniai Briuselio priemiestyje mūsų, socialistų ir demokratų frakcija Europos Parlamente
suruošė diskusiją apie Europos Sąjungą (ES), socialdemokratų ateitį, krizės įveikimo būdus. Štai kai
kurie mozaikiniai pastebėjimai,
pamąstymai.
Vengrijoje po rinkimų pavojuje atsidūrė demokratija. Valdanti
partija turi konstitucinę daugumą,
opozicija negausi ir silpna. Šioje
situacijoje vengrų nacionalizmas
tampa aršesnis už slovakų nacionalizmą. Dešinieji prakalbo apie I

ir II Pasaulinio karo rezultatų reviziją, sienų pakeitimus. Tai pavojinga eskalacija. Jei neturėtumėme
ES, šiandieninės krizės situacijoje būtume liudininkais ginkluotų
konfliktų, o gal ir karų Europoje.
Čekų socialdemokratai per rinkimus pasiekė Piro pergalę – Vyriausybę sudarys dešinieji. Viską
nulėmė dvi naujai sukurtos dešiniosios populistinės partijos, kurios
užtikrintai pateko į Parlamentą.
Visa žiniasklaida dešiniųjų rankose, joje pastoviai šaukiama: „žiūrėkite, ką socialistai pridirbo Graikijoje“. Duoti atkirtį nėra galimybės.
Panaudoti Graikijos situaciją prieš
socialistus – niekšinga ir juokinga.
Niekas nekalba apie buvusį Graikijos premjerą dešiniųjų lyderį Karamanlį, nors jis vien dėl statistikos
falsifikacijų galbūt vertas atsidurti
kalėjime. Graikijos socialistai kovoja už šalies išgelbėjimą ir euro
stabilumo išsaugojimą.

Vien biudžeto karpymai, taupymai ES šalyse nepadės. Svarbiausia – augimo, darbo vietų
kūrimo strategija – ir ES, ir
atskiroms šalim. Bankai gauna
didžiulius pelnus dėl valstybių
įsiskolinimų. Būtinas finansinių
transakcijų mokestis – finansinės
rinkos sukėlė krizę, jos ir turi atsakyti. Globalizacija reiškia pokyčius – gyvenamosios vietos,
darbo keitimą, prisitaikymą prie
naujų sąlygų; žmonės to nenori, kyla nerimas, netikrumas dėl
ateities. Antra – „socdemai“ visada pasisakė už kuo didesnį išsilavinimą visiems – tikėjomės,
kad jį gavusieji mus palaikys,
bet tapo individualistais. Trečia
– teisingai, kad rūpinamės silp
naisiais, neįgaliaisiais, tačiau per
mažai galvojam apie stropiai dirbančius vidurinės klasės žmones.
Nesugebam parodyti, kad nepriimtini žmonėms pokyčiai sukelti

dešiniųjų – tai jie nenorėjo kontroliuoti rinkų ir todėl prisišaukė
krizę.
Kodėl žmonės dažnai palaiko
dešiniuosius? Jie sugebėjo išnaudoti žmonių baimes – po rugsėjo
11-osios terorizmo aktų, krizės pasekmių, imigrantų antplūdžio Europoje. Jie nedaro politikos, perleidžia ją daryti rinkai – o rinkos
juk nekaltinsi... Be to, dešinieji
perėmė socialdemokratų retoriką,
jie irgi esą už socialinius reikalus,
didesnį valstybės įsikišimą. Bet
iš tiesų tik skatina individualizmą – svarbus tik aš pats, mažėjant
mokesčiams aš pats pasirūpinsiu
savimi.
Mes sakom kitaip: jūs, žmonės,
svarbiausi; kartu, ne po vieną, mes
galime pasiekti pasikeitimų. Privalome padaryti taip, kad žmonės
nebijotų pokyčių, kad jie jaustų
saugumą tuose pokyčiuose. Sociologiniai tyrimai ES šalyse rodo,

kad pranašavimai apie socialdemokratų eros pabaigą neturi pagrindo. Nusivylę „socdemais“ rinkėjai
paprastai lieka namie arba renkasi
kitas kairiojo spektro partijas, nebalsuoja už dešiniuosius. Dabartinis socialdemokratų susilpnėjimas
– normalus ciklas, po kurio turėtų
sekti pakilimas. Žinoma, jis neateis savaime – priklausys nuo socialdemokratų aktyvumo ir idėjų.

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.
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Bažnyčios direktoriai?

Artūras Orlauskas,
LSDP narys,
Kauno rajono savivaldybės
tarybos narys
Žmonės kalba, kad kardinolas
Audrys Juozas Bačkis neįleido
Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko karsto su palaikais į Arkikatedrą todėl, kad tuo metu šitų
patalpų neva buvo atvykę apžiūrėti svarbūs investuotojai iš Las
Vegas, naujam kazino įrengti…
Kalbama, kad neva tai – Premjero A.Kubiliaus nuopelnas pritraukiant investuotojus. O dar ir nuo
mokesčių bažnyčia yra atleista.
O ir šiaip, kadangi bažnyčia yra
atskirta nuo valstybės, tai ir tos
valstybės įstatymai jai negalioja...
Todėl investuoti į tokius Vilniaus
centre esančius objektus yra naudinga.
Kam daryti išimtis eiliniam, kaip išsireiškė kardinolas
A.J.Bačkis ir jo kolega Kauno
vyskupas S.Tamkevičius, žmogeliui. Tikriausiai, visai „atsitiktinai“
jie pamiršo, kad tas eilinis žmogelis buvo pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Prezidentas,
už kurį balsavo daugiau kaip milijonas du šimtai tūkstančių rinkėjų.
O tai yra absoliutus visų prezidentinių rinkimų Lietuvoje rekordas
iki šiol. Kodėl Lietuvos bažnyčios

hierarchai (o gal tiksliau būtų direktoriai?) pamynė savo tikėjimą
ir savo katalikiškus kanonus?
Kad laidotuvėse nedalyvaus
gerbiamas profesorius ir europarlamentaras buvo aišku iš karto
– jis vis dar negali patikėti… O
ir darbų Briuselyje kaip tik tomis
dienomis susikaupė nemažai, todėl jis nusprendė apsikuopti darbo
kabinetą ir tokiu būdu, su šluota
ir skudurėliu rankose, pagerbti
Prezidento atminimą. Jam taip patarė konsultantai ir jo sąžinė, juk
darbas – geriausias vaistas nuo
patirtų emocijų. Jis leidžia susivaldyti ir neišsiduoti. Tačiau grįžtant
prie kardinolo A.J.Bačkio poelgio,
susidaro įspūdis, kad padėties suvokimo, o gal ir kompetencijos
pritrūko. Juk su pirmo Prezidento
laidotuvėmis buvo kuriamas ritualas ir tradicijos, kaip bus laidojami
kiti Prezidentai... O gal viršų paėmė žmogiškos silpnybės, kurios
turėtų būti svetimos tokio aukšto
rango bažnyčios veikėjams?
Žinant,
kad
Prezidento
A.Brazausko sveikatos būklė jau
senokai buvo prasta, buvo galima
pasiruošti ir suderinti visas detales gerokai prieš lemtingą birželio mėn. 26 d. Todėl man susidaro įspūdis, kad bažnyčia buvo iš
anksto pasiruošusi padaryti tai,
ką padarė ir paskelbė apie savo

sprendimus laidotuvių komisijai
nė nespėjus susirinkti į pirmą posėdį. Kai kam gal pasirodė, kad jų
sprendimas skubotas, tačiau bent
jau man nekyla abejonių, kad jis
buvo iš anksto gerai apgalvotas,
aptartas ir suderintas. Su kuo? Manau, kad daugelis jau žino. Tokioje
situacijoje darosi akivaizdu, kad
bažnyčia negerbia Prezidento institucijos, kuri yra Lietuvos valstybingumo ir demokratijos pamatas.
O taip pat akivaizdu, kad kai kurie
veikėjai yra ženkliai menkesni už
eilinius „mafijozus“, nes „mafijozai“ visada atvyksta į savo priešų
laidotuves su gėlėmis ir užuojauta.
Daugelis šiomis dienomis tik
rai suprato ir suvokė, kad Prezidentas A.M.Brazauskas, net ir
išėjęs Anapilin ir prisijungęs prie
buvusių Lietuvos valdovų, apnuogino ir atskleidė visai Lietuvai ir
Europai mūsų dešiniosios pusės
politikų menkumą ir dvasinį ubagiškumą. Prezidentas A.M. Brazauskas išliks pavyzdžiu visiems
progresyviai mąstantiems Lietuvos politikams. Ir tai ne vien mano
nuomonė. Tą kartojo visų užsienio
šalių vadovai, atsiuntę užuojautos
telegramas arba savo atstovus. Ir
niekas šito jau nebepakeis…
P.S. Dievas viską mato ir visus
įvertins. Net ir „direktorius“.

Tvirtybė Nepriklausomybės priešaušryje ir aušroje
Atkelta iš 5 p.
apsisprendimo svarbą ir reikšmę
mūsų kelyje į Nepriklausomybę,
ir labai nuoširdžiai sveikinome
savo kolegas, priėmusius tokį
sprendimą.
Po 1990 kovo 11-osios Nepriklausomybės Atstatymo akto
priėmimo, suformavus pirmąją
Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybę, nors Algirdas Brazauskas kuravo šalies ūkį ir ekonomiką, o aš vadovavau sveikatos
apsaugai, mus ypatingai suartino
užgriuvusi sovietinė ekonominė
blokada, skaudžiai palietusi ir
sveikatos sistemos aprūpinimą
vaistais bei medicinine įranga.
Algirdas Brazauskas, tuo metu
vadovaudamas
antiblokadinei
Vyriausybės grupei, kiekvieną dieną asmeniškai nuosekliai

analizavo padėtį Lietuvos ūkyje ir dėjo visas pastangas, kad
dar savo sienų nekontroliuojanti
mūsų valstybė būtų aprūpinta
energijos resursais, kad nesutriktų gyventojų aprūpinimas pagrindiniais maisto produktais, tuo
pačiu ypatingą dėmesį skiriant
ir būtiniausių sveikatos paslaugų
teikimo išlaikymui.
Bendrų pastangų dėka nepavyko parklupdyti Lietuvos ūkio
ir palaužti jos žmonių valios,
nors ūkiui buvo padaryta didžiulė žala. Po dviejų mėnesių,
nepasiekę savo tikslų, Sovietai
savo ekonominę blokadą buvo
priversti nutraukti. Tame buvo
ir didžiulis asmeninis Algirdo
Brazausko įnašas. Jo tikslumas
ir tvirtumas, dėliojant skaičius
ir faktus, platus akiratis ir puikus ūkio išmanymas, kiekvieno

Lietuvos kampelio pažinimas bei
šilti žmogiški santykiai bendraujant su visais žmonėmis, o ypač
su savo kolegomis bendradarbiais yra ir bus puikus vadovo
darbo stiliaus pavyzdys. Puikus
žmogaus patrioto, perėjusio sudėtingus mūsų Tėvynės istorijos
tarpsnius, žmonių, buvusių skirtingose barikadų pusėse suvienijimo – šauklio – pavyzdys. Jo
darbai ir asmeninis pilietiškumas suteikia užtaisą ir įpareigoja
kiekvieną iš mūsų nenuilstamai,
neišsigąstant kartais ir labai
triukšmingos oponentų kritikos
dirbti socialiai teisingesnės Lietuvos ir jos žmonių labui. Manau, jog Prezidento nuosekli ir
racionali tvirtybė Nepriklausomybės priešaušryje ir jos aušroje yra mūsų dabartinės tvirtybės
pamatas.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjunga ragino Bažnyčios hierarchus
pakeisti sprendimą ir A. Brazausko
palaikus pašventinti Arkikatedroje
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga ragino Bažnyčios
hierarchus pakeisti sprendimą ir A.Brazausko palaikus pašventinti
Arkikatedroje
Po bažnyčios hierarchų sprendimo neleisti įnešti Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko palaikų į Arkikatedrą per šv.Mišias, birželio 29 d. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS)
pareiškė savo nuomonę šiuo klausimu. LSDJS pritarė Lietuvos
visuomenės bei valstybės vadovų nuomonei ir ragino Bažnyčios
hierarchus pakeisti sprendimą, leidžiant Prezidento A.Brazausko
palaikus pagerbti Arkikatedroje.
„Paslaptingumo skraiste pridengtas buvo hierarchų sprendimas
suglumino ne tik valstybės vadovus, bet ir didžiąją visuomenės
dalį. Velionis A.M.Brazauskas yra išreiškęs norą, kad jo palaikai
laidotuvių dieną būtų pagerbti Arkikatedroje, kurią Prezidentas
savo nuoširdžia valia grąžino tikintiesiems, pats buvo praktikuojantis katalikas. Laidojant tokią svarbią Lietuvai asmenybę, pateikiami
argumentai, jog karstas į Katedrą nenešamas dėl techninių priežasčių, neatrodė įtikinama“, – savo pareiškime rašė LSDJS.

Seimo sesijos pabaigoje –
pluoštas svarbių socialinių klausimų
Liepos 2 d. Lietuvos valstybės
himnu Seimo nariai baigė pavasario sesiją. Paskutinėmis sesijos
dienomis valdantieji vėl suskubo
priimti kuo daugiau visuomenei
svarbių įstatymų. Toks valdančiųjų
poelgis priminė 2008-ųjų gruodį,
kai buldozeriu buvo priiminėjami
svarbūs socialiniai ir ekonominiai sprendimai, vėliau skaudžiai
paveikę didelę visuomenės dalį.
Opozicijos dėka birželio 30 d.
sužlugdytas balsavimas, kuriuo
turėjo būti priimtas sprendimas
vėlinti pensinį amžių. Planuota,
kad 2026-aisiais į pensiją tiek
vyrai, tiek moterys išeitų, būdami
65-erių. Priimti tokį sprendimą
nepakako balsų.
Priimta ir daugybė kitų įstatymų
pataisų, pvz., kitais metais nedidės
sumažintos politikų, teisėjų algos.
Pagal darbo sutartis pirmą kartą
įsidarbinę asmenys vienerius metus nemokės „Sodros“ įmokų.
Tuo pasinaudoti galės žmonės,
uždirbantys ne daugiau nei 2,4
tūkst. litų.

Paskutiniame posėdyje karštas
diskusijas
sukėlė
klausimas
dėl vadinamų vaiko priežiūros
atostogų. Seimo sprendimu, nuo
kitų metų liepos tėvai galės rinktis, kiek laiko likti mokamose
vaiko priežiūros atostogose –
vaiką prižiūrėti vienerius metus,
gaunant 100 proc. atlyginimo arba
dvejus, pirmaisiais gaunant 70
proc., o antraisiais – 40 proc. buvusio darbo užmokesčio, bet ne
daugiau nei nustatytos „lubos“.
Beje, antraisiais vaiko priežiūros
metais tėvai galės dirbti. Bet ką
reiškia šis „leidimas“ sunkmečiu,
kai darbo neturi 15 proc. darbingo amžiaus žmonių. Vyriausybė
prastūmė ir dar vieną savo siūlymą
– laikinas nedarbingumo pašalpos
sumažinimas turi tapti nuolatiniu. Jeigu šį sprendimą palaikys
Prezidentė, susirgęs darbuotojas ir
toliau dvi pirmąsias ligos dienas iš
darbdavio gaus 80-100 proc., nuo
trečiosios iš „Sodros“ – 40 proc.,
o nuo aštuntosios – 80 proc. atlyginimo.

Pamokanti
Algirdo Brazausko simbolika
Atkelta iš 3 p.
sūkuryje aplik vienintelę aiškią politinę konstantą – A.Brazausko poziciją. Toks elgesys, net tuomet, kai
jis abejodavo, kokį sprendimą reikėtų priimti (o tokių atvejų būta ne
vieno), inertiškai (turbūt ilgametis
įgūdis) versdavo jį elgtis solidžiai ir
vengti abejotinų bei skubotų žingsnių, ir ypač saugotis emocijomis
pagrįstų žodžių bei sprendimų. Nesakau, kad jis buvo neemocingas,
gal buvo net azartiškas, tačiau savęs suvokimas valstybės bei istorijos audinyje vertė jį būti ypač atsargiu, kad nenutrauktų, nesupainiotų
nepatvarių, besikeičiančių politinių
gijų. Su laiku tai išaugo į asmeninį
turimo autoriteto vertinimą.
Politinė reputacija jam buvo ne
tiek įvaizdžio reikalas, kiek savęs

suvokimo Lietuvos likime pojūtis,
verčiantis darant sprendimus matyti pasekmes ir galimybes ateičiai.
Būtent todėl jo politinis azartas
pasireikšdavo laiku: kaip Katedros
atidavimas Bažnyčiai – spontaniškas, bet savalaikis; kaip Žemutinių
rūmų atstatymo iniciatyva – istoriškai gal ir kritikuotina, bet politiškai
svarbi ir reikšminga pasimetusios
visuomenės sąmonei, nes tai solidžios valstybės simbolio atstatymas.
Ar mes bei mūsų politikai gebės
perimti tokį solidumo principą?
Nežinau, bet manau, kad laikui bėgant atrasime A.Brazausko pamokų
simbolikos vertę ir suvoksime jos
reikšmę tiek Lietuvos atgimimui,
tiek ir jos ateičiai.
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Gerbiamas Algirdai Butkevičiau,
Estijos socialdemokratų partijos vardu reiškiu gilią
užuojautą Jums ir Lietuvos socialdemokratų partijos
nariams netekus Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko
- vieno iš modernios Lietuvos valstybės kūrėjų.

Europos Parlamento socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso grupės vardu reiškiu nuoširdžią
užuojautą mirus mūsų bičiuliui Lietuvos Prezidentui
Algirdui Brazauskui.
Prezidentas Algirdas Brazauskas yra istorinė figūra,
kuri pelnė pasaulinį pripažinimą, kai stojo už laisvę,
demokratiją ir socialinį teisingumą pačiu sunkiausiu
periodu ne tik Jūsų valstybei bet ir kitoms Europos
šalims.
Jis tapo pirmuoju tiesiogiai išrinktu Lietuvos Prezidentu
ir paruošė dirvą savo šalies stojimui į Europos Sąjungą
bei NATO. Algirdas Brazauskas buvo charizmatiška
asmenybė ir visuomenės gerbiamas politikas ne tik
Lietuvoje, bet ir už jos sienų.
Mūsų politinė šeima gedi Prezidento ir brangaus
draugo. Jo labai trūks, o Europos Parlamento socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso grupė prisimins jo
nuveiktus darbus su dideliu dėkingumu.
Nuoširdžiai Jūsų,
S & D grupės lyderis Europos Parlamente
Martinas Šulcas
Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje šv.Mišių metu
perskaityta Vatikano užuojautos telegrama, kurią
atsiuntė Šv. Sosto valstybės sekretorius
„Sužinojęs apie Lietuvos Respublikos Prezidento
Algirdo Mykolo Brazausko mirtį, Šventasis Tėvas
paveda Jūsų Eminencijai perduoti visiems artimiesiems
ir šeimos nariams nuoširdžią užuojautą, užtikrindamas,
kad iš širdies dalyvauja visą lietuvių tautą palietusiame
gedule. Karštai maldoje užtardamas garbingo mirusiojo
sielą, popiežius visiems jo gedintiems, taip pat visiems
dalyvaujantiems laidotuvių apeigose mielai suteikia
sustiprinantį Apaštališkąjį palaiminimą“, – rašoma
Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus kardinolo
Tarcisio Bertone pasirašytame laiške.

Tai kartu ir didelė netektis velionį pažinojusiems
Estijos socialdemokratų partijos nariams. Buvęs
Estijos socialdemokratų partijos pirmininkas ir Estijos
Prezidentas Toomas Hendrikas taip pat reiškia gilią
užuojautą.
Nuoširdžiai,
Juri Pihl,
Estijos socialdemokratų partijos pirmininkas

Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui mirus,
netekties valandą giliai užjaučiame Ponią, Šeimą,
gimines ir tėvynainius.
Argentinos lietuvių centras

Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko – vieno
žymiausių Lietuvos vadovų, politikų ir Valstybės
pamatų
kūrėjo
netektis – skaudus
smūgis
paprastiems
Lietuvos žmonėms. Prezidentui
dirbant, visuose aukščiausiuose ir atsakinguose
Valstybės postuose buvo bendradarbiaujama ir
siekiama socialinio dialogo įtvirtinimo su Lietuvos
profesinėmis sąjungomis, kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis, rūpinamasi, kad visose darbo
srityse vardan Lietuvos žmonių ateities būtų sudarytos
kuo geresnės darbo sąlygos, įtvirtintos socialinės
garantijos.
Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko
ir jos žmonėms labai trūks...

Lietuvai

Sunkią netekties valandą nuoširdžią užuojautą
reiškiame velionio žmonai, vaikams, artimiesiems ir
visiems geros valios Lietuvos žmonėms.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
Utenos rajono centro vardu –
			
Laimutė Taleikienė

Netekome pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos
valstybės Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko.
Lietuvos žmonių širdyse amžiams liks šio išskirtinio
politiko ir valstybės žmogaus šviesus atminimas.
Liūdną netekties valandą linkime stiprybės ir reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
Pagarbiai,
Lietuvos sentikių Bažnyčios
Aukščiausiosios tarybos Pirmininkas
Dvasinis tėvas
Grigorij Bojarov

Anglų kalbos mokytojo
Gintaro Kavarsko užuojauta
Prašau išsaugoti mano nuoširdžiausią užuojautą dėl
to, kad mirė kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos
Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Artimuosius
telydi paguoda ir dvasios ramybė šią labai sunkią
netekties valandą. Didingas Prezidentas Jo Ekscelencija
Algirdas Mykolas Brazauskas visada išliks pasaulio
žmonių prisiminimuose iš aukščiausios pagarbos
Lietuvos Respublikos stiprėjimui ir klestėjimui tarp
Europos šalių ir daugelio pasaulio šalių tarpe. Visiems
žmonėms sunku žodžiais išreikšti dėkingumą dėl
Algirdo Mykolo Brazausko nuolatinio rūpestingumo
Lietuvos valstybe. Nors ir visi esame bejėgiai prieš
mirtį, bet tegul niekada nelieka tuštuma. Tegul saulės
spindulėliai dažnai sušildo žemę, švelniai apkabinusią
labai garbingą asmenybę, tegul kartais žemės pusnis
lietus gaivina, tegul baltas, spindintis sniegas žiemą
primena gyvybę prie kapo, o naktį žėrinčiais deimantais
žvaigždės spindi, o dangus tegul visada apgaubia
dangaus šviesa paminklą, o medžiai lai linguoja nuo
vėjo, ir lapai, ir medžių šakos, tegul išsklaido kapų
tylą nuostabiausiais muzikos kūriniais, gaivinančiais
Algirdo Mykolo Brazausko dvasią. Tegul visų pagarba
ir nuolatinis rūpestis sustiprina artimuosius šiomis
sunkiomis dienomis palydint į amžinybę labai garbingą
Lietuvos asmenybę.
Jus visus nuoširdžiausiai gerbiantis ir užjaučiantis,
Gintaras Kavarskas

Liepos 1d. Lietuvos Prezidentas, LSDP garbės Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas išlydėtas į paskutiniąją kelionę
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