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Mielieji „Artumos“ bičiuliai, 

prieš rašydamas Jums šį laišką iki paskutinės mi-
nutės laukiau gerosios žinios iš Seimo, idant galėčiau 
drauge su Jumis pasidžiaugti, jog pagaliau priimta ir 
galutinai patvirtinta Šeimos politikos koncepcija, dėl 
kurios ir Jūs taip aktyviai kovojote rinkdami parašus! 
Nors Seimas gegužės 15-ąją, minint Tarptautinę šeimos 
dieną, didele balsų dauguma po svarstymo pritarė šiai 
koncepcijai, oponentai tuomet ėmėsi visų įmanomų procedūrinių vil-
kinimo gudrybių, kad tik ji nebūtų galutinai patvirtinta... Visuomenei iš 
visų jėgų stengtasi papilti laviną dezinformacijos, o paprasčiau sakant – 
tiesiog melo, neva ši koncepcija diskriminacinė, pažeidžianti asmens 
laisvę bei privatumą, antikonstitucinė ir apskritai – supriešinanti tautą! 
Tuo tarpu ir apklausos, ir Jūsų beveik 30 tūkstančių parašų (būtent dėl 
tos formuluotės, po kuria Jūs pasirašėte ir kuri labai nepatinka oponen-
tams, subūrusiems vos keletą, bet garsiai rėkiančių savo šalininkų), ir 
pagaliau sveikas protas byloja: šeima gimsta tada, kai yra vyro ir moters 
santuokinis įsipareigojimas! Bet vis tiek kai kam šiandien labai norisi 
tai ištrinti, idant rytoj šeima būtų galima vadinti balažin ką (iš tiesų tai 
žinia ką, ir Jūs puikiai suprantate, ką jie norėtų vadinti „šeima“).

Iš visos sukeltos audros matyti, kad ši kova – ne tik dėl koncepci-
jos. Tai, kad prieš ją buvo mestos šitokios pajėgos, liudija, jog kova dėl 
šeimos sampratos slepia labai gilią vertybinę kovą: kurlink toliau eis 
Lietuva – meilės civilizacijos, gyvybės ar mirties kultūros keliu?!

Suprasdamas šios kovos svarbą arkivyskupas Sigitas Tamkevičius iškil-
mingame Seimo posėdyje, minint 1948-ųjų Didžiosios tremties 60-metį, 
taip užbaigė savo kalbą: 

„Šiandien galima sužlugdyti santuoka grįstos šeimos sąvoką ir uždegti 
žalią šviesą kelyje į moralinę aklavietę ir tautos sunykimą. Tepadeda Die-
vas kiekvienam iš mūsų padaryti pačius geriausius pasirinkimus. Tikroji 
laimė galima visur: tremtyje ir už grotų, galima ir dabartinėje Lietuvoje, 
nes jai užtenka sąžinės liudijimo, jog niekuomet nebuvo išduota tiesa, ne-
išduoti žmonės, su kuriais Dievo lėmimu keliaujama į amžinuosius Tėvo 
namus, neišduota Tėvynė. Negaliu nepasinaudoti šia proga ir nepaprašy-
ti Seimo: nesužlugdykite parengtos Šeimos koncepcijos, nepaskandinkite 
jos biurokratinių svarstymų džiunglėse. Ačiū.“

Ačiū ir Jums, brangieji „Artumos“ bičiuliai, kurie parašais, maldomis 
ar kitokiu būdu aktyviai palaikėte šią teisingą kovą! Ją tęskime ir toliau, 
nes ji, ypač maldos akcija, visuomet būtina! Ir galbūt tada, kai skaitysite 
šiuos žodžius, koncepcija jau bus patvirtinta. Tad ačiū ir visiems politi-
kams, nepraradusiems sveikos nuovokos ir drąsos! (Labiausiai Jums at-
sidėkosime šį rudenį – per Seimo rinkimus; jeigu skaitytojai pageidaus – 
paskelbsime ir visų Jūsų pavardes, kad žinotume, kam atsidėkoti.)

Na, pagaliau kiek apsiraminęs, galiu pristatyti Jums ir šį „Artumos“ 
numerį: birželį vėl švęsime Tėvo dieną, tad vėl kalbėsime apie tėvus, vy-
rus ir... agresiją. Kodėl nūnai tiek daug jos mūs Tėvynėje (net ir minėtoje  
„audroje“ apsčiai jos būta)? Be to, šį mėnesį pradedam švęsti apaštalui Pau-
liui skirtus metus (viršelyje matote šventojo skulptūrą, stovinčią priešais jo 
kapo baziliką Romoje; autorius Giuseppe Obici, XIX a. pab.). Gi tas pats 
Saulius, prieš tapdamas Pauliumi, buvo vienas agresyviausių vyrų Romos 
imperijoje... o galiausiai tapo „Himno meilei“ autoriumi! Kas nutiko?.. Gal 
ir mums galėtų taip nutikti?!. To ir linkiu (ir ne tik vyrams)!

Darius Chmieliauskas


