
1918 metų vasario 16 diena – kai laisvė buvo jausmas, o ne žodis, kai tai buvo lyg Paktolo upės ištakoje 

skendintis auksas: nepasiekiamas, bet geidžiamas, kai laisve degė širdis iki skausmo, iki karčiausių ašarų, ir 

nepaisant to, nebuvo nieko labiau išilgto ir norimo. Praėjus amžiui, vos šimtui metų, laisvė tapo sąvoka, 

nuvalkiotu žodžiu, kažkuo, apie ką kalbėti nereikia, nes „mes nebe Rusijos priespaudoj“. Pavertę laisvę 

žodžiu, jos reikšmę užrašome į žodyną, užverčiame ir padedame į lentyną. Kaip galime būti laisvi, jei 

nebeturime laisvės savyje? Argi laisvė neprasideda nuo mūsų? Vis dėl to mes gyvename šimtu metų vėliau. 

Mūsų amžiuje mūsų šalyje laisvė nebeturi senosios aukso vertės. Ir tai visiškai normalu – keičiantis kartoms, 

keičiasi ir vertybės. Tačiau Lietuvoje taip su visomis kartomis. Senimui, užaugusiems ir gyvenusiems 

priespaudoje, laisvė vis dar atrodo nusižengimas prieš Tarybų sąjungos diktatorius, tai, ko nevalia minėti, tai, 

kas kelia nerimą ir abejones, nors garsiai to jie ir nepripažįsta – bijoti juk nešiuolaikiška. Jaunimui – tai tema, 

kuri įkyrėjusi iki kaulų čiulpų, nesuprantama ir gerokai atsibodusi. Tačiau ką jaunam žmogui daugiau begali 

reikšti laisvė? Nevažiavome mediniu, dulkėtu traukiniu į Sibiro tuštybę, neieškojome be žinios dingusių 

artimųjų, nebuvome priversti kalbėti svetima kalba, mūsų tėvam į nugarą nepaleido trijų kulkų – neturime 

su kuo palyginti tai, kas yra šiandien ir kas galėjo būti vakar. Šiandien laisvė mums kaip vanduo. Ne ta prasme, 

jog be jos neišgyventume nė trijų dienų, o ta, jog jos paragauti galime prie kiekvieno čiaupo. Tai kasdienybė, 

tai rutina, tai bejausmis išgyvenimas, reikalaujantis net mažiau pastangų nei kvėpavimas. Ir vis dėl to – tai 

kvėpavimas. Tai oras. Tai atgaiva. Atgaiva, jog neturime lieti daugiau kraujo, jog galime ramiai vaikščioti 

gatvėmis, jog galime rašyti rašinius, kritikuojančius tai, kas mums duoda teisę kritikuoti.  

Naujausios technologijos, žaibiškai pralekiančios naujienos ir apskritai modernusis pasaulis įpratino mus prie 

greitų pokyčių, prie to, kad niekas nestovi vietoje. Ir galbūt dėl to laisvė lekia paskui mus tarsi prašydama 

įvertinimo. Metai iš metų vis taip pat ją minėti pasidarė tiesiog sunku. Mes juk žinom, kad mes laisvi. Mums 

nereikia to priminti kiekvieną kartą, jei nepaminėtume, mūsų rankų staiga nesukaustytų grandinės. 

Pasaulyje, kuriame viskas pastoviai kinta, mes vis dar kalbame apie tą pačią, tarsi neaktualią laisvę. Apie SSRS, 

kurios kaip šalies apskritai nebėra, apie kentėjusius žmones, kurie tiesiog nori pamiršti ir judėti į priekį. Taip, 

svarbu tai prisiminti, kad nepakartotume. Taip, svarbu tai žinoti. Bet tai nėra toks laisvės minėjimas, kuris 

mus verstų didžiuotis savo pasiekimu. Man, jaunam žmogui, vasario 16-oji yra diena, kai salėje susirinkę 

mokiniai stebeilysis į savo telefonus, kol priespaudą patyrę žmonės kalbės apie mūsų valstybės 

nepriklausomybės svarbą. Ne senos šventės judina mūsų valstybę į priekį, o menas, technologijos, drąsūs, 

jauni žmonės pasiryžę keisti pasaulį. Man vasario 16 turėtų būti diena, kai mes bandome kitaip suprasti laisvę 

ir kalbame apie šiuolaikinius suvaržymus. Tai turėtų būti šventė, verčianti mus susimąstyti ne apie tai, kaip 

jautėsi mūsų seneliai ir signatarai, o kaip dabar jaučiasi diskriminuojami ir atstumti mūsų valstybės žmonės. 

Tai tūrėtų būti šventė, kuri ne uždusina šiuolaikinį žmogų praeities dulkėmis, o išjudina jį keisti savo valstybę 

bejudant į priekį. Kai ši šventė sugebės paliesti ne tik sentimentalius senolius, bet ir prie pokyčių pripratusį 

jaunimą, tuomet laisvė vėl bus kažko siekimas, tai vėl bus jausmas, o ne žodis, tai bus mūsų bendruomenės 

nepailstantis noras tobulėti, toks pats geidžiamas kaip ir auksas Paktolo upės ištakose. Šių metų vasario 16 

man reiškia geresnės valstybės siekimą be praeities plagijavimo. Kaip sakė C.S. Lewis: „Tu negali grįžti ir 

pakeisti pradžios, bet tu gali pradėti iš naujo ten, kur esi ir pakeisti pabaigą.“ 
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