ATSAKAS!
Žiniaraštis "Lietuvos sąžinės" savanoriams.
2019 m. sausio mėn. 24 d. Nr. 1.
Mieli Lietuvos šalininkai,
Mus savanorius jungia rūpestis atsakyti už 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų (K.Škirpos,
J.Ambrazevičiaus, J.Noreikos ir kitų) nusikaltimus žmonijai, būtent jų veiklą Lietuvos žydus išvaryti,
atskirti ar išžudyti. Mes nenorime, kad Lietuvos valstybė juos laikytų didvyriais.
Kviečiu dalyvauti pasitarimuose, kuriuose tarsimės dėl bendrų veiklos gairių, sąrašo reikalavimų ir
tolimesnių žingsnių.
2019 m. sausio mėn. 28 d., pirmadienį, 16:00-17:00, rinksimės Vilniuje, Naugarduko g. 10/2,
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre, mažojoje konferencijų salėje.
2019 m. vasario 8 d., penktadienį, 16:15, vesiu pokalbį Plungės viešojoje bibliotekoje.
Šiuo metu svarbiausia susipažinti su tais savanoriais, kurie pasirengę skirti laiko ir pastangų, kad
Lietuvos visuomenė suvoktų, kad Lietuvos valstybė yra šiais klausimais sąmoningai pasirinkusi ydingą
neatsakomybės kelią, o vardan dorovės privalo pripažinti savo nusižengimą ir ryžtis rinktis
atsakomybės kelią. Tam reikia jai įvardinti bendrą sąrašą reikalavimų, kad jinai suvoktų kaip glaudžiai
susiję mūsų visų atsakomybė už tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai, valstybės ligšiolinis
melas istorijos klausimais, valstybės nusikalstama kova su teisakalbiais ir visuomenės atjautos stoka
Lietuvos istorijoje labiausiai nukentėjusiems.
Rinksimės su tikslu bandyti susikalbėti dėl bendro sąrašo reikalavimų ir taip pat dėl bendrų gairių.
Žiniaraščio pabaigoje rasite mano pasiūlymus, kuriuos svarstysime. Laukiu pastabų ir iš negalinčių
dalyvauti. Suprantu, kad galima ir būtina mūsų bendrų tikslų siekti įvairiausių pasaulėžiūrų pagrindu.
Visgi, aš asmeniškai siūlau vienytis tautinės valstybės pagrindu su tikslu parodyti, kad visi mūsų tikslai
išplaukia iš širdingo ir sąžiningo supratimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos, ir atskleisti jog
vienintelė kliūtis atsakomybei yra lietuvių tautos apsišaukėliai, kuriuos galime kiekvienas asmeniškai
įvardinti.
Aš asmeniškai iš karto įvardinu prof.Vytautą Landsbergį, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centrą (Birutę Teresę Burauskaitę), Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir
viešųjų ryšių departamentą (Rūtą Apeikytę), Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą (Joną Buroką), jaunimo
sambūrį Pro Patria (Vytautą Sinicą) ir Adolfo Damušio demokratijos studijų centrą (Gintę Damušytę).
Svarbu bendromis jėgomis paviešinti jų sąmoningą, žalingą, nusikalstamą melą, atskleisti jų tarpusavio
sąsajas, kas ir kodėl juos remia, kas už jų slypi.
Kviečiu į talką visus drįstančius atsakyti už Lietuvos dorovę.
1) Rašysime užklausas Genocido centrui, kad jinai, kaip valstybės įstaiga privalo, atskleistų savo melo
raizgalyne, ar prieštaraudama sau ar vis įspūdingiau meluodama. Įstatymas ją verčia per mėnesį

atsiliepti, užtat Grant Gochino atstovas Rokas Rudzinskas galės 2019 m. kovo mėn. 5 d. teismo
posėdyje parodyti, kaip Genocido centras atsisako sąžiningai svarstyti Jono Noreikos ir kitų "didvyrių"
nusikaltimus žmonijai. Kas norėtų užklausą rašyti arba sutiktų savo vardu užklausą išsiųsti?
2) Mokysimės kurti vikipedijos puslapius apie nusikaltėlius, aukas ir susijusius istorinius įvykius, kad
visa istorija būtų visiems prieinama.
3) Geranoriškai kreipsimės į jaunimo sambūrį Pro Patria, į etnofuturistinį jaunimo sambūrį Kryptis, į
kitus vasario 16 d. eitynių rengėjus, į Vilniaus miesto savivaldybę ir į Vilniaus arkivyskupą Gintarą
Grušą, kad eitynėse nebūtų jokių plakatų aukštinančių nusikaltėlius žmonijai Joną Noreiką ir Kazį
Škirpą, kaip kad buvo pernai.
4) Plėtokime ryšius su Lietuvos istorikais.
5) Mums reikalingi savanoriai mokantys vokiečių, jidiš, latvių, rusų ar anglų kalbą.
Ačiū Rozai Bieliauskienei už pagalbą su šaltiniai jidiš kalba!
Ačiū Vilniaus žydų bendruomenei už sausio 14 d. surengtą renginį.
Kaip tiesti tiltą virš prarajos tarp lietuvių ir žydų? Yra paprastas būdas. Pirmiausia, reikia permesti
virvutę, jei ne kitaip, tai su aitvaro pagalba. O toliau viskas aišku: virvute pertempti virvę, virve
grandinėlę, grandinėl grandinę, grandine lyną, ir toliau jau lynų begalybę. Tad šiuo metu kviečiu
pačius tyriausius, drąsiausius, atsakingiausius. Man pavyzdys yra Lietuvos laisvės lyga, kuri nuo pat
pradžių pasirinko galutinį tikslą - Lietuvos nepriklausomybę - ir jo garbingai laikėsi. Tad ir mes
įvardinkime tikslą ir jo laikykimės.
Andrius
Andrius Kulikauskas
Žiniaraščio redaktorius
Kapitono Jono Noreikos muziejaus ir archyvo kuratorius
ms@ms.lt +370 607 27 665
___________________________________________________________________________________

Atsakingos Lietuvos savanorių tinklas Lietuvos

sąžinė

Atsakome už 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai.
Reikalaujame
A) Atsakyti už valstybės nusikaltėlius
•

A1) Suvokti, kad visi sąmoningi Lietuvos piliečiai atsakome pripažinti ir pasmerkti Lietuvos
valstybės vardu, lietuvių tautos labui, mūsų lietuvių tautos valios reiškėjų sumanytus,
palaimintus ar vykdytus nusikaltimus žmonijai.

•
•

•

•

A2) Pripažinti, kad 1941 m. beveik visi lietuvių tautos valios reiškėjai nusikalto žmonijai
ragindami Lietuvos žydus išvaryti, atskirti ar išžudyti.
A3) Įvardinti visus lietuvių tautos valios reiškėjus nusikaltusius žmonijai, nusakyti jų
nusikaltimus, ir uždrausti valstybei juos kaip nors kitaip įamžinti, juos gerbti ar
apdovanoti.
A4) Įamžinti kiekvieną išžudytą Lietuvos žydų bendruomenę, ją nors lenta pagerbti
pagrindinėje aikštėje, kad visi atvykę susipažintų su jos gyvenimu, jos pasiekimais, jos paveldu
ir jos skaudžiu likimu.
A5) Kasmet birželio mėn. 23 d. minėti valstybinę Sąžinės dieną atsakyti už Lietuvos praeitį,
dabartį ir ateitį.

B) Kovoti su valstybės melu
•
•
•

•
•
•
•

B1) Viešai paskelbti nusikaltimus nušviečiančius dokumentus.
B2) Parodyti, kaip šiuos nusikaltimus kurstė trys baisūs K.Škirpos melai, kad Lietuvos žydai
skriaudė lietuvius, kad lietuviai jiems keršijo, ir kad lietuviams priklausė išdalinti jų turtą.
B3) Išaiškinti ir įvardinti sąmoningus melagius, melo skleidėjus ir melo palaikytojus, tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje, tiek praeityje, tiek ir mūsų laikais, teisinusius ar neigiusius lietuvių
tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai.
B4) Neleisti Lietuvos valstybei palaikyti šią melagingą veiklą.
B5) Drausminti spaudoje, eitynėse ar kitur viešai aukštinti nusikaltusius žmonijai.
B6) Atskirti įstaigas Lietuvoje besirūpinančias istorijos vertinimu ir istorijos tyrimu.
B7) Nebrukti valstybės palaimintos Lietuvos istorijos, o verčiau leisti visuomenei plėtoti
supratimų įvairovę.

C) Ginti visuomenės tiesakalbius
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

C1) Palaikyti Lietuvos visuomenėje platesnius, drąsesnius, brandesnius pokalbius tiesos ir
melo, doros ir atsakomybės, taikos ir gynybos, tautų ir valstybės, praeities ir ateities klausimais.
C2) Nesulyginti nacių ir sovietų nusikaltimų, nė žydų ir lietuvių kančių, ir jų nesuplakti.
C3) Nevertinti žmonių pagal ideologiją, nė pagal tautybę, bet kiekvieną dorą žmogų atpažinti iš
jo elgesio, ir atjausti visus nukentėjusius.
C4) Pašalinti visas teisines kliūtis viešai, atvirai ir nuoširdžiai aptarti Lietuvos istoriją, kad būtų
galima teisėtai suabejoti bet kokia prievarta, tiek okupantų, tiek mūsų pačių sukilėlių bei
pokario partizanų.
C5) Paviešinti kas, kaip ir kodėl Lietuvos valstybėje vykdė informacinio karo nusikaltimus
prieš paskirus tiesakalbius, ir kas Lietuvos visuomenėje šiuos nusikaltimus palaikė.
C6) Įgalioti Lietuvos valstybės pareigūną rūpintis tiesakalbių rūpesčiais, juos išklausyti,
nukreipti ir užtarti.
C7) Pripažinti, kad Lietuvoje yra visuomenininkų, kurie nukentėjo kaip tiesakalbiai, netgi kaip
žydų partizanų garbės gynėjai, ir pasirūpinti, kad niekas Lietuvoje nebetrukdytų jiems dirbti
pagal savo specialybę.
C8) Pašalinti iš valstybinės Lukiškių aikštės visas relikvijas kurstančias neapykantą, o ypač
žemę iš Kaniūkų kaimo žudynių, tyčia užgauliojančią žydų partizanus.
C9) Išsaugoti Rūdninkų girioje išlikusį žydų partizanų bunkerį, ir taip pagerbti žydus
partizanus, kaip aršiausius nacių okupacijos priešus.
C10) Viešai atsiprašyti žydų partizanų ir visų, kuriuos Lietuvos prokuratūra persekiojo,

•

keršydama už tarptautinės visuomenės bendras pastangas nepriklausomoje Lietuvoje nuteisti
nors vieną kitą lietuvį nusikaltusį žmonijai.
C11) Pirmoje vietoje gerbti ne karius, o taikdarius, be ginklo užstojusius kitus, kaip antai žydų
gelbėtojus.

D) Atjausti visus nukentėjusius ir jų palikuonis
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

D1) Atminti savo nukentėjusius, kartu atminti ir kitų nukentėjusius.
D2) Susigaudyti, kad Lietuvos žydai beveik visi išžudyti, tad jų rūpesčiai privalo būti ir mūsų
visų rūpesčiais.
D3) Suvokti, kad lietuvių tarpe trūksta deramos atjautos Lietuvos žydams, ir netgi supratimo,
jog atjauta amžinai reikalinga, kaip kad našlei užuojauta.
D4) Gedėti žydų, tarsi prūsų ar jotvingių, ir įsivaizduoti kokia Lietuva būti nuostabesnė ir netgi
lietuviškesnė, jeigu kaip kadaise, Vilniuje, Kaune ir kiekviename miestelyje, kad ir pusė
gyventojų būtų Lietuvos žydai.
D5) Branginti kiekvieną litvakų paveldo apraišką, kaip raktą į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę,
kurios kultūrą litvakai mums išsaugojo.
D6) Įsiklausyti į Lietuvos žydų likutį, ko jie patys labiausiai trokšta, ir nesiriboti mūsų valstybės
palaimintais žydų atstovais, bet išklausyti įvairiausius Lietuvos žydus.
D7) Pajusti Lietuvos žydų skaudulį, kad seniausios Vilniaus žydų kapinės, kurias sovietai
išniekino ant jų pastatydami Vilniaus sporto rūmus, nebūtų mūsų naujai išniekintos, juos
paverčiant kongreso rūmais.
D8) Gražinti Lietuvos žydams jų seniausias kapines Vilniuje, kad jas galėtų savo nuožiūra
tvarkyti ar netgi atstatyti, kaip visos Lietuvos atjautos ženklą, matomą nuo Gedimino kalno,
kaip kad didžiųjų kunigaikščių laikais.
D9) Atšaukti 1941 m. Lietuvių aktyvistų fronto programos nusikalstamą punktą, atšaukiantį
svetingumą žydų tautinei mažumai.
D10) Kviesti žydus, o kartu ir visus Lietuvos šalininkus, laisvai gyventi ir kurti mūsų šalyje,
kaip kad juos kvietė mūsų kunigaikščiai šviesuoliai, Gediminas ir Vytautas.

(Parengė Andrius Kulikauskas).
Priedai
1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai nusikaltę žmonijai
•
•
•

rengę Lietuvos žydų išvarymą: LAF Berlynas - K.Škirpa, A.Maceina, Lietuvos pasiuntiniai
S.Lozoraitis, P.Klimas, LAF Kaunas
rengę Lietuvos žydų atskyrimą: Lietuvos Laikinoji vyriausybė - J.Ambrazevičius
rengę Lietuvos žydų išžudymą: LAF Karaliaučius, LAF Telšiai - J.Noreika, Lietuvių
nacionalistų partija.

1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai nenusikaltę žmonijai: Prezidentas Antanas Smetona,
ambasadoriai J.Šaulys, B.Balutis, P.Žadeikis.
(Parengė Andrius Kulikauskas).

Siūlomos bendros gairės
E) Pasitikrinti, ar mus gali jungti kelios bendros gairės, pavyzdžiui:
• E1) Lietuvių ir litvakų santykius gadina neteisingas Lietuvos istorijos supratimas.
• E2) Teisinga istorija privalo pripažinti, jog 1941 m. tiesiog visi lietuvių tautos valios reiškėjai
(K.Škirpa, P.Klimas, S.Lozoraitis, L.Prapuolenis, J.Ambrazevičius, Lietuvių aktyvistų frontas
(tiek Berlyne, tiek Kaune, tiek po visą Lietuvą), Lietuvos laikinoji vyriausybė ir t.t.) nusikalto
žmonijai Lietuvos valstybės vardu ir lietuvių tautos labui.
• E3) Sąmoningi lietuviai, visi kurie sąmoningai renkasi būti lietuviais, asmeniškai atsako, kad
visi lietuvybės puoselėtojai šiuos nusikaltimus pripažintų ir pasmerktų.
• E4) Lietuvos Respublika pagal savo konstitucija yra tautinė valstybė, o tai reiškia, kad lietuvių
tauta atsako už Konstituciją, už nepriklausomybę, už Lietuvos valstybę, už tautinę santarvę ir už
būtinumą pasmerkti visus nusikaltimus žmonijai darytus būk tai Lietuvos valstybės vardu ir
lietuvių tautos labui.
• E5) Mes visi norime ir turime teisę būti tokiais sąmoningais lietuviais - jais gali būti visų tautų
žmonės - juk lietuviai yra visi Lietuvos vaikai, visi mylintys Lietuvą, visi Lietuvos šalininkai,
kurie tik yra šališki savo šaliai.
• E6) Mus vienija susirūpinimas, kad Lietuvos valstybė akivaizdžiai tyčia renkasi ir puoselėja
būtent ydingą Lietuvos istorijos supratimą, kad lietuvių tautos valios reiškėjai nėra niekaip
nusikaltę žmonijai.
• E7) Mes siekiame, kad Lietuvos visuomenė apsišviestų, subręstų ir suveiktų, o Lietuvos
valstybė nuoširdžiai, atvirai, sąmoningai ir kryptingai keistų savo politiką.
• E8) Mes suprantame, kad svarbiausia yra paskatinti lietuviais save laikančius, ypač mums
prijaučiančius, imtis atsakomybės ir prisijungti prie reikalavimo, kad valstybė keistų savo
politiką.
• E9) Mes esame pasiryžę susitarti tarpusavyje dėl dalykiško sąrašo reikalavimų aprėpiančio ir
atspindinčio visa tai kas mums atrodo reikalinga teisingai istorijai, sveikai visuomenei, geriems
santykiams ir meilei Lietuvos valstybei.
(Parengė Andrius Kulikauskas).

