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Lietuvos garbė

Trispalvė, kurią vėl tradiciškai iškeliame, tai Lietuvos valstybės 
simbolis ir Lietuvos garbė.

Didžiuojamės, kad trispalvė plevėsuoja ir NATO, ir Europos 
Sąjungoje, ir daugely vietų plačiame pasaulyje, kur Lietuva dalyvauja 
saugodama taiką kaip pasaulio demokratinės bendrijos narė. Visur 
ten yra Lietuva, taip. Tačiau pagalvokime, kiek Lietuvos yra pačioje 
Lietuvoje?

Kiek Lietuvos yra, tarkim, Lietuvos mokyklose? Ką myli, kuo 
žavisi Lietuvos jaunimas? Ką jam grūdame?

Štai visuomeninėje televizijoje ir vėl neatsiranda laiko bei su-
pratimo transliuoti reguliarią pažintinę laidą Lietuvos jaunimui apie 
Lietuvą. Nereikia?

Štai buvo projektas leisti jaunimui, būtent keliolikmečiams, 
normalų, kultūringą ir lietuvišką savaitraštį. Valstybė tam lėšų ne-
skiria, projektą atmetė, tartum jai nereikia. Tegul sau nuobodžiauja, 
plėšikauja, tegul išvažiuoja. Tąsyk tokia ir valstybė.

O kiek Lietuvos garbės bėra ir kaip ją jaučia mūsų valstybės 
institucijos?

Netrukus minėsime 15-ąsias sausio žudynių metines. Ar apgy-
nėme Lietuvą gynusiųjų teises, ar įgyvendinom teisingumą? Ar pa-
reikalausim kada nors, kad Rusija talkintų įgyvendinant teisingumą, 
o neslėptų nusikaltėlių?

Dabar pasaulio akivaizdoje viešai prievartaujama Ukraina. 
Skelbėme draugystę, solidarumą, rodėm paramą artimai mums ša-
liai ir tautai. O dabar ar užtarsime bent žodžiu, ar pajudėsime kaip 
Europos Sąjungos šalis? Jeigu ne, tai to ir teverti mūsų draugystės 
žodžiai ukrainiečiams – kadaise net istorinės Lietuvos piliečiams 
– tokia menka dabartinė Lietuvos garbė.

Štai kodėl, kai žvelgiam į vėl iškylančią trispalvę, susimąstykime, 
ką ji reiškia. Kokia yra Lietuva šiandien ir kur jos garbė.

Kalba pasakyta Gedimino kalne, iškeliant naują Lietuvos trispalvę, 
2006-01-01
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Sausio 13-oji keičia istoriją

Sausio 13-oji prieš 15 metų buvo tvirtas įrodymas, kad kokie 
bevyktų – Jaltoje ar Potsdame ar dar kur nors – tautų pardavinėjimai, 
pačių tautų suvereni valia ir laisvės siekis taip pat šį tą reiškia. Kai 
kada reiškia nepaprastai daug, gali net pakreipti viso žemyno istoriją. 
Toks buvo Lietuvos Nepriklausomybės ir tautų laisvės dokumentas, 
kurį tą naktį savo krauju pasirašė laisvi Lietuvos piliečiai, nesutikę 
vėl tapti nelaisvi.

Konferencijos pagrindinė tema yra Jalta ir Potsdamas.
Jalta ir Potsdamas buvo vietos, kur pasaulio galingieji svarstė 

1944-1945 metų aktualijas: karo reikalai ir pokario Europos ateitis.
Jalta – tai pusės Europos atidavimas sovietų aneksijai arba 

būsimai pokario dominacijai be jokių įsipareigojimų per tam tikrą 
konkretų laiką išvesti Raudonąją armiją namo.

Potsdamas – tai Jaltos ir kai kurių Molotovo-Ribbentropo pakto 
(MRP) slaptųjų susitarimų įtvirtinimas de facto. 

Iš MRP į Potsdamą atkeliavo Baltijos valstybės ir Besarabija, 
inkorporuotos į Sovietų Sąjungą 1940 m. ir ten paliktos po karo, 
išduodant Atlanto Chartiją. Mažytis pėdsakas Potsdamo deklaraci-
joje, šį tą liudijantis apie Vakarų politikų garbės likutį, yra vienoje 
neišvengiamoje vietoje įrašytas vardas: Lietuva. Tiesiog Lietuva, 
atmetus sovietų reikalautą Lietuvos SSR. 

Iš Jaltos sandėrio žvelgia visa Centrinė Europa, palikta okupuoti 
sovietams ir toliau tvarkytis ten savo nuožiūra.

Sovietai Centrinėje Europoje sukūrė satelitinių komunistinių 
valstybių sistemą, o Baltijos valstybių visiškas inkorporavimas ir 
sovietizavimas buvo tęsiamas tarsi gavus Vakarų aprobatą.

Dabar pirmoji išvada ir tezė, kuri man atrodo svarbi. Kadangi 
Potsdamas de facto aprobavo MRP nulemtą regiono padalini-
mą, o MRP – oficialiai pripažintas nusikalstamu ir neteisėtu nuo 
pasirašymo momento, tai ir Potsdame iš neteisėtumo neatsirado 
teisėtumas, teritoriniai Stalino įgijimai liko ir toliau neteisėti. Prie 
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Baltijos [aneksijos] valstybių čia reiktų dar pridėti neteisėtą Kalinin-
grado/Karaliaučiaus (K/K) įgijimą. Pavedimas administruoti tuoj 
buvo perkeistas į aneksiją.

Dėl K/K aneksijos, kaip tai vyko. Stalinas pritaikė kraštui totalinį 
etninį valymą ir paskelbė SSRS dalimi! Vakarų valstybės, berods, 
jokio pareiškimo dėl to nepadarė, nė nepyptelėjo. Stalinas neapsi-
riko, žengęs neteisėtą žingsnį pagal Potsdamo ketinimų protokolą! 
Nelaukė numatytos taikos sutarties, o jos nėra ligi šiandien. Nepasi-
girdo pyptelėjimų ir Antrojo pasaulinio karo metais okupuotos bei 
aneksuotos Tuvos Respublikos klausimu. Buvo tokia Azijos valstybė, 
veikiau satelitinė, priklausoma nuo SSRS, bet valstybė. Staiga nėra 
valstybės, tik oblast, ir niekam tai nerūpi. 

Už tokį demokratinių sąjungininkų pataikavimą Rusijos tironui 
tautos mokėjo baisią kainą: ir tuoj pat, ir ilgus metus.

Nacistinės Vokietijos mirties stovyklos buvo tuoj perimtos ir 
pritaikytos toms pačioms kankinimo bei marinimo funkcijoms, 
paverstos SSRS valstybinės lagerių sistemos (GULAG) institucijomis, 
kurioms kad ir Vokietijoje vadovavo ir jas pagal svetimus sovietinius 
įstatymus tvarkė NKVD. Toks buvo M. Kalinino įsakas. Taip sovieti-
nė politinių kalėjimų sistema veikė ir už SSRS ribų, Rytų Vokietijoje 
net apie dešimt metų. 

Tarp kitko, Vakarų sąjungininkų kariniai komendantai Vokieti-
jos zonoms mielai sutiko, kad sovietai savo zonoje darytų, ką nori, 
neva „pagal SSRS įstatymus“, ir sutiko, kad zonos diktatorius, lemiąs 
civilių okupuoto krašto žmonių likimus, būtų apie jokias žmogaus 
teises nesapnavęs SSRS karinis komendantas.

Okupuotose Baltijos valstybėse sovietų kariniai-represiniai ir 
kartu Stalino bolševikiniai emisarai arba komisarai juolab darė, ką 
norėjo. Tik smulkios baudėjų piktadarybės kartais būdavo smer-
kiamos. Vagystės, plėšikavimai (mat liaudies turtas), bet tik ne 
genocidas. 

Vis dėlto patriotinis demokratinis pasipriešinimas Baltijos šalyse 
tęsėsi, ypač atkakliai Lietuvoje, po Stalino mirties keisdamas formas, 
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kol devintojo dešimtmečio pabaigoje pratrūko masiniais laisvinimosi 
sąjūdžiais. Jie labai sparčiai žengė į priekį, ir jau 1990 m. pavasarį 
Lietuva paskelbė atkurianti visišką teisinę, konstitucinę nepriklau-
somybę, o Estija ir Latvija, dar nesudegindamos visų tiltų, paskelbė 
einančios iš okupavusios Sovietijos į visišką, realią nepriklausomybę 
šiek tiek vėliau. Galutiniam sprendimui paskelbti joms dar prireikė 
pusantrų metų, tačiau koordinuojamos diplomatijos priemonėmis 
pasiekėme, kad pasaulyje nuo pat 1990 m. pavasario nebūtų juntamas 
mūsų statusų skirtumas. Jį primindavo nebent Lietuvai taikomos 
ypatingos represijos.

Tačiau ir po visiško tarptautinio atkurtų nepriklausomų valstybių 
pripažinimo pasireiškė Rusijos noras toliau primesti mums kažkokį 
nepilnavertišką „posovietinių respublikų“ statusą. Prasidėjo naujas 
politinės kovos tarpsnis. Anksčiau jis vadinosi Šaltasis karas ir buvo 
natūralus nebaigto Antrojo pasaulinio karo tęsinys, o mums vis 
dar tęsėsi. Buvusio sovietų bloko šalims lengviau pavyko nusimesti 
Varšuvos sutarties ir satelitinių šalių įvaizdį. Ir Rusijos nagai mažiau 
į jas kibo, nebent į Lenkiją, dėl kurios narystės NATO neva buvo 
reikalingas kažkoks Rusijos leidimas, tai duodamas, tai vėl atšaukia-
mas. Bet Molotovo-Ribbentropo propagandinė ir diplomatinė linija, 
iš naujo patvirtinta 1945 m. Potsdame, mūsų atžvilgiu liko kur kas 
giliau ir ilgiau varžantis „paveldas“, deja, ne vieno Vakarų politiko 
sąmonėje. Tas karas tęsėsi, nepaisant viešai skelbiamos Šaltojo karo 
baigties. Rusija vis naudojo MRP sukurtą argumentą stabdyti mūsų 
vakarietišką integraciją. Nepavyko sustabdyti, ir vis tiek MRP linija 
ligi šiol juntama kaip senas randas.

Koks buvo milžiniškas pasipriešinimas, kad tik neturėtume liniją 
kertančio elektros tilto! 1999 m. pradžioje visai nedaug betrūko, kad 
atsirastų sprendimas, vykdytojas ir finansavimas. Sutrukdė dvi pro-
vokacijos, viena aiškiai kagėbinė. Ir tai tęsiasi. Neturim, tiktai kalbam. 
Kai Lenkija atsimeta, kaip dabar, ir nuo „Baltijos kelio“ projekto, ji 
vėl nevalingai palaiko, kam nors gal manipuliuojant, Molotovo-Rib-
bentropo skiriamąją liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos.
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Kai Vokietija sutinka nubrėžti naują draugystės liniją su Rusija 
mūsų jūros dugnu, J. Ribbentropas kape, tikriausiai, neprieštarauja. 
Kaip ir Stalinas šypsojosi savo kape prie Kremliaus, kuomet Rusijos 
prezidentas Bratislavoje paliaupsino MRP.

Ponios ir Ponai, taip tik atrodo, kad MRP, Jalta ir Potsdamas 
kažkur praeityje. Toli gražu! 

Rusijos neokolonializmas ir iš esmės nepakitęs bejausmis 
imperinis vadų mentalitetas liudija, kad ir Jalta, ir Potsdamas, kol 
Rusijoje statomi paminklai jų signatarams, tebėra gyvi, žalingi, gali 
būti ir pavojingi.

Jei Lietuva dar turėtų humoro jausmo, pastatytų Vilniuje prieš 
Rusijos ambasadą bendrą paminklą Molotovui ir Ribbentropui. 
Kodėl ne? Juk pats Rusijos prezidentas paskelbė, kad tie vyrai atliko 
gerą darbą! 

Kalba apskritojo stalo diskusijoje „Šešiasdešimt metų po Potsdamo“,  
Vilnius, 2006 01 12, publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 01 12, 

„Donelaičio žemė“, 2006 m. Nr. 1-2
.

Laisvės gynimas

Sveiki, Lietuvos piliečiai!
Šiomis dienomis mus vėl gaivina Sąjūdžio ir Sausio 13-osios 

dvasia, gausu minčių ir klausimų ir tiesos sakymų. O aš prisimenu 
kai kurias senos istorijos keistenybes. 

Pačioje rusų istorijos pradžioje, kai jie vis pjovėsi tarpusavy, 
susirinko kartą protingesnieji ir surašė laišką norvegams, kuriuos 
rusiškai vadino „variagais“. „Mūsų šalis didelė ir turtinga, bet nėra 
joje tvarkos. Ateikite ir valdykite mus.“ Ir atėjo variagai, tapo rusų 
kunigaikščiais, ir atsirado Rusija, kuri jau sugebėjo tvarkytis. 

Bet štai dabar girdim, kad lietuviai užsimanė kokių nors variagų. 
Žinoma, ne visi lietuviai, bet dar lietuviškai kalbantys. Dabar jie tokie 
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nusivylę savimi, kad šaukiasi variagų nors iš Archangelsko. Blogai, 
blogai – ateikit, valdykit mus, gelbėkit! 

O kaip dažnai vargšus žmones tyčia klaidina, kas nori sujaukti 
protus, painiodami valstybę ir valdžią. Tėvynę – ir kokius nors 
blogus pareigūnus arba netikusį įstatymą.

Tai visiškai ne tas pats. Blogas įstatymas – reikia jį taisyti, o 
ne keikti tėvynę. Juk tėvynė – tai mes patys, visi žmonės, nors ir 
klaidinami.

Daug tokių pasidavusių propagandai žmonių nebeskiria lais-
vės nuo nelaisvės, valstybingumą ar pavergimą matuoja pilvu ir 
prisitaikymu, daro išvadas, kad anoj sovietų nelaisvėj pilvas buvo 
ramesnis.

O gal jiems taip iš tolumos atrodo. Aš gyvenau įvairiais laikais, 
šį tą atsimenu. Ir pasakydavau tiems vis aimanuojantiems ir verkian-
tiems, kad Sąjūdis ar dar kas Lietuvą „sugriovė“: „Pone Artūrai, pone 
Algirdai, nueikite už kampo į mėsos krautuvėlę ir nusipirkite ko yra 
– kanopų ir tešmenų. Ten Lietuva dar nesugriauta.“

Žmonės per apklausas gauna klaidinančius klausimus. Jų ne-
klausia, ar vertina laisvę. O aš prisimenu, kokie žodžiai išlieti Laisvės 
varpe, kurį Amerikos lietuviai padovanojo anai atkurtai nepriklau-
somai Lietuvai. „Tu skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas, kas negina jos!“

Tad nejau trečdalis žmonių Lietuvoj prisipažįsta neverti laisvės? 
Ne, aš tvirtinu, kad klausimai duodami neteisingi, ne iš esmės.

Laisvės dvasia gyveno gynusieji laisvę šautuvu. Kiti ją gynė 
ištikimybe savo kalbai ir tikėjimui, gynė viltimi, kad Lietuva vėl 
bus laisva. 

Ta dvasia gyveno ir šiandien ypač prisimenami Sausio 13-osios 
pasiryžėliai, ne vien tie, kurių atminimui galvas lenkiam, bet visi, 
kurie pasakė: neleisim! Tai ir vyskupo A. Baranausko dvasia, kai 
jis mokė aukštaičius dainuoti revoliucines dainas. Carą jis vadino 
gudu ir sakė:
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„Kad tu, gude, nesulauktum,
kol bus kaip tu nori!
Bus kaip Dievas duos, ne tavo
priesakai nedori!“

Ir Dievas davė laisvę. Tada savanorių iškovotą, paskui gintą su-
kilėlių, partizanų, ir vėl jau taikiu būdu iškovotą Kovo 11-ąją, Sausio 
13-ąją. Ją tereikėjo branginti, puoselėti, ginti jau kitais būdais. Ginti 
kaip kiekvieno paprasto žmogaus teises nomenklatūros niokojamoj 
Lietuvoj, ginti kaip garbę ir teisingumą, neleisti, kad koks atsibastėlis 
tyčiotųsi, o nuosavi gudragalviai Tėvynės meilę pravardžiuotų idio-
tizmu. Čia, deja, permažai gynėm, nesukilo protestuoti visa Lietuva, 
tarytum pasidavė.

Bet aš manau, ji sukils! Būkim garbingi žmonės, ir bus mūsų 
tėvynė garbinga. Kai garbinga, tai ir teisinga. Tebūnie taip.

Kalba pasakyta Tėvynės Sąjungos surengtame mitinge  
Sausio 13-osios penkioliktosioms metinėms paminėti.  

Nepriklausomybės aikštė prie M. Mažvydo bibliotekos, Vilnius, 
2006-01-12

Publikuota : XXI amžius, 2006 01 25, Nr. 7

Parlamento kokybė

Ekscelencijos,
Ponios ir Ponai,
Lietuvos piliečiai!

Tada, prieš 15 metų, čia buvo parlamentas, kuris neatsiribojo 
nuo žmonių, ir žmonės jį gynė.

Posėdžiai būdavo transliuojami ištisai radijo bangomis, kai kada 
ir televizijos priemonėmis, žurnalistai buvo visur – mūsiškiai ir užsie-
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niečiai, – o mes norėjom, kad jų būtų kuo daugiau. Visai kita kultūra, 
niekam nebūtų atėję į galvą pavadinti žurnalistą „tūpu“. Darydavau 
Lietuvos ir tarptautinių mus liečiančių dalykų, tad einamosios padė-
ties apžvalgas dažniau negu kartą per metus ir tikrai norėdavau, kad 
mūsų žmonės gautų kartu žinias ir padrąsinantį arba instruktuojantį, 
perspėjantį požiūrį. Valstybė buvo bendras reikalas. 

Čia dirbo parlamentas, kuris neapgaudinėjo žmonių ir jiems 
rūpimų ekonominės socialinės politikos dalykų nesprendė uždaroje 
keturių galvų kamarėlėje. (Juolab, jeigu viena galva visai niekam 
neatskaitinga ir už nieką neatsakinga). Blokados metu darydavom 
bendrus Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Vyriausybės po-
sėdžius, kad tik nesirastų dviejų – dvigubų – valstybės politikų, 
paslapčiomis brandinamų konfrontacijų ir užnugarinių intrigų. 
Pirmaisiais metais to vis tiek neišvengėm, bet Sausio 13-oji pamokė. 
Bent jau būtų turėjusi pamokyti. Parlamentas aiškindavo, kaip ir 
tardavosi su žmonėmis, kartais net didžiuosiuose mitinguose, dėl 
būsimų sunkumų; todėl egzistavo abipusis pasitikėjimas, ir jį griauti 
reikėdavo ypatingų diversinių senojo režimo pastangų. Lietuvos 
laisvė tebebuvo neabejotina vertybė ir net aukščiausioji, dėl kurios 
negaila nė gyvybės. Todėl beprasmiai vėlesnieji klausimai, kas ką 
tada gynė, nes gynėmės kartu ir gynėme laisvę.

Po to atsirado kiti parlamentai, kažkas kalbėdavo, kad rinkėjo 
vaidmuo pasibaigiąs rinkimų dieną, ir panašiai. Frazės apie tai, kad 
„kiekvienas tegu dirba savo darbą“ slėpdavo mintį, kad piliečiui 
bemaž nė nedera rūpintis valstybės reikalais. Jaunam – ypatingai 
nedera, juos reikia tiesiog atkirsti nuo vadinamojo „politikavimo“. 
Bet ir suaugę atseit, tegu sau ką nors abejingai dirbinėja, „netrukdy-
dami vairuotojui“, kol vėl bus pakviesti pabalsuoti. Taip ir slydome 
iki dabartinės pelkės. 

Pakeliui buvo prarastà gana paprasta solidarios demokratijos 
tiesa, nesubrandinta nuostata dėl visų piliečių atsakomybės, kuri 
būtų labiau įtakojusi ir edukacinį darbą. Vietoj to įskiepyta viena 
ypač nuostolinga klaida. Valdžia pasipūtė kalbėti kaip „valstybė“, ir 
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žmonės, nepatenkinti valdžia, keikdavo valstybę. Iš kažkur dar lindo 
profesionalūs įkalbinėtojai, neva nepriklausoma Lietuvos valstybė 
pasirodžiusi daug ko nesugebanti, tiesiog netikusi. Atsiranda ir dabar 
svetur pasimokiusių jaunų aktyvistų, kurie kviečia nubausti savo 
valstybę, visai neiti balsuoti. Arba štai skleidžiami šnekalai, kad net 
svetimųjų valdžia, netgi nelaisvė buvusi geresnė už laisvę.

Tokiame moralinės sumaišties fone senoji pelkė išmeta spalvotų 
burbulų, kurie žada rojų po 11 arba 111 dienų, o mūsų Adomai ir 
Ievos tais obuoliukais ir susižavi.

Mėginame suvokti, kodėl tarp anos Sausio 13-osios ir pastarųjų 
kelerių metų – tokia krintanti visuomenės susipratimo ir valstybei 
dėmesio linija. Gal todėl, kad ir visuomenės tada buvo daugiau. 
Pilietinė visuomenė, štai apie ką visi kalbame ir dairomės, iš kur 
ji turėtų atsirasti. Tada ji atėjo ir apgynė savo šalį, savo valstybę. 
Nebuvo svarstoma, geresnė ji ar blogesnė. Tai mūsų Lietuva, kurią 
patys ir sudarome – tokia valstybės tauta, kokia esame; ir turime 
susimeistravę tokią valstybę, kokios ir nusipelnę. Parlamento koky-
bę, valdžios kokybę pagerins jaunimas, kai nutars, kad tikrai nori 
geresnės Lietuvos. Jau šiandien matome tokių viltingesnių ženklų. 

Jaunimas nesutinka, kad Lietuvoje per daug studentų, nes jų yra 
proporcingai dešimtis kartų mažiau negu pažangiose šalyse. Pilie-
čių su aukštuoju mokslu turime vos keliolika procentų, kai Vakarų 
šalyse – keliasdešimt procentų. Jaunimas nesutinka, kad švietimui, 
mokslui, ūkio inovacijoms būtų skiriama tik 1 procentas Europos 
paramos lėšų, reikalauja, kad Lietuvos ateičiai kurti būtų skiriama 
ir skaidriai skirstoma 10 procentų! Paremkime. 

Sausio 13-ąją trylika brolių ir viena sesuo, dauguma visai jauni, 
žuvo už Lietuvą galimą, būsimą, viltingai kaskart geresnę ir geresnę. 
Bet ar ji tikrai auga ta kryptimi, ne vien BVP rodikliais? Į tai atsako 
net mūsų požiūris į drąsuolių patriotų žūties prasmę ir teisingumo 
reikmę. Iš tiesų ji labai bendra ir visuotinė. Tos reikmės beveik ne-
turime, jeigu nereikalaujame teisingumo įvairiose srityse ir nesmer-
kiame, pavyzdžiui, sausio 13-osios nusikaltėlių globėjų. Kokios čia 
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kalbos apie abstrakčiai „gerus santykius“ su jau nuteisto ir pabėgusio 
Sausio 13-osios nusikaltėlio globėjais? Jie tūno ne kokiame Saratove, 
o Maskvoje, kur aukštoji valdžia viską puikiai žino. Juolab žino apie 
didžiuosius sunkiai įtariamuosius. 

Nepamirškime, kad Sausio 13-oji reiškia ne tik žuvusiųjų kraują, 
bet ir daugybę suluošintųjų, taip pat našlaičių ašaras, žilstančias naš-
les ir be vaikų likusias senas motinas, tiek daug pažeistų, sulaužytų 
likimų. Atsakinga už agresiją ir tarptautinės humanitarinės teisės 
pažeidimus valstybė, tai yra, Rusija turėtų bent kompensacijas išmo-
kėti; tačiau kam jai mokėti, jeigu Lietuva nė neprašo? O čia turėtų 
skambėti visai aiškus, oficialus reikalavimas. Tačiau ir vėl, kaip tu ko 
pareikalausi, kad ir paprasto teisingumo, jeigu bijai, kad nusikaltėlių 
globėjas šiek tiek susierzins? Daraisi nusikaltimo dengimo paklusni 
dalis, ir viskas. Žmonės valdžioje, kuriems teko pareiga ir galia ginti 
savo piliečių teises, o jie tos pareigos nevykdo, neverti būti valdžioje, 
ir viskas. Tegu kai kas nors pagalvoja apie tai, nestumdo vieni kitiems. 
Nejau negalėtų susėsti parlamento, Užsienio reikalų ministerijos ir 
prokuratūros vadovai, kad per kelias dienas sutartų, Prezidentui 
pritariant, dėl teisinių ir diplomatinių veiksmų plano?

Sausio 13-osios naktį priešo tankai, šarvuočiai spaudė ir traiškė 
beginklius žmones; kaleno kulkosvaidžiai ir automatai, sproginėjo 
„paketai“, o gynėjai šaukė jiems į veidą: „Fašistai, ką darot? Fašistai, 
fašistai!“ 

Ne vienas dabartinių Seimo politikų, kaip regis, bėgte bėgtų į 
tą vietą perspėti: „Nereikia tokių žodžių, tik nesupykinkim jautraus 
kaimyno! Nesvarbu, kad mus šaudo ir užmušinėja, bet negadinkim 
santykių!“ „Naudokim diplomatiškesnę kalbą!“

Seimas, jei tartų aiškų žodį, galėtų mažinti politinę sąvokų su-
maištį, žalingą ir teisiniam procesui. Čia verta stabtelėti.

Sausio 13-oji tolydžio vadinama tai visai neutraliai – įvykiais, 
tai iš esmės absurdiškai – perversmu. Dėl „įvykių“, tai toks buvo 
veidmainingas M. Gorbačiovo klausimas: kas ten pas jus įvyko? 
Teko atsakyti, kad ne pas mus „įvyko“, o jūs mums padarėt; tačiau 
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aiškinti tai ištisus 15 metų yra ilgoka. „Perversmas“ – tai lyg pačios 
Lietuvos kariuomenė (apie ką iš anksto kalbėjo M. Burokevičius) 
būtų darius vidinį perversmą, kai iš tiesų patyrėm žiauriai paprastą, 
pagal Afganistane ir Afrikoj išmėgintą, net ne samdinių, o užsie-
nio jėgos agresiją, užsienio valstybės reguliariosios kariuomenės 
puolimą. Kas, vengdamas agresijos, toliau šneka apie perversmą, 
sąmoningai ar nesąmoningai daro paslaugą agresoriui ir jo teisių 
bei kaltės tęsėjams. 

Visai prastai skamba aimanavimai, net šiandien, apie „bejėgę Lie-
tuvą“. Tai būtų valstybė, kurios institucijos tik dėl akių ką nors daro 
Rusijos atsakomybės kryptimi ir klausosi lietuviškąjį konformizmą 
pateisinančių neva „bejėgiškos“ padėties vertinimų. Arogancijos 
specialistai dideliame mieste visai patenkinti: lietuviai patys prisi-
pažįsta esą bejėgiai, tai tegul ir užsičiaupia. Tačiau Sausio 13-osios 
gynėjams nebent J. Jermalavičius aiškino, kad jie bejėgiai ir verčiau 
eitų namo. Žmonės nesijautė bejėgiai ir jie laimėjo, ir paliko mums 
pareigą niekad nekapituliuoti vadinant save bejėgiais.

Ką galėtų vieningai daryti valdžios struktūros, pritariant Prezi-
dentui, jau esu minėjęs.

Politika yra arba adekvati užduočiai, ori ir galų gale efektyvi, 
arba svyruojantis darinys, primaišytas baimės ir pataikavimo. Jeigu 
mūsų politika teisingumo klausimu vis dar nutyli tremtinių skriaudas 
ir neišspaudžia nė žodžio dėl Rusijos pasisavintų Lietuvos žmonių 
rublinių indėlių, tai Sausio 13-osios išskirtinumas vis dėlto padėjo 
įveikti minėtąją silpnybę. Nors kiek, nors iš dalies, bet ledai tarsi pa-
judėjo. Gal subręs ir Seimo laiškas šiuo klausimu, tiesiog adresuotas 
Rusijos Dūmai, į kurį jau galima tikėtis atsakymo. Priimtasis vakar 
pareiškimas neblogas, bet panašesnis į laišką sau patiems. Gal prabils 
Lietuvos parlamentas ir dėl žmonių santaupų, vis nešančių palūkanas 
Rusijos taupomajam bankui, o ne to buvusio „Sberbanko“ apvog-
tiesiems; gal bent Seimas kreipsis [į Dūmą] ir paprastu pasiūlymu 
kalbėtis dėl sovietų okupacijos padarytos žalos. Kantrybė laimi, bet 
kantrybė nėra miegojimas. O niekas nebus labiau įgaliotas kalbėti 
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apie tautos ir piliečių teises, negu šalies parlamentas. Jis gynė šias 
teises prieš 15 metų, tai tegul gina ir vėl. Tikiuosi, kad tai ir kelias 
įveikti skaudų, per kelias kadencijas įvykusį, susvetimėjimą tarp 
valdžios ir tautos. Atėjo posūkio metas.

Kalba pasakyta minint Sausio 13-osios 15 metines  
Lietuvos Respublikos Seime,

2006-01-13

Čečėnijos likimas ir perspektyvos 

Tai, kas vyksta Čečėnijoje jau daug metų ir šiandien taip pat, 
yra įgavę tokių genocido bruožų, kurių nebuvo gal ir praktikuo-
jama pasaulyje anksčiau, kaip antai vaikų sveikatos pakirtimas 
nuo mažens, kad tauta sunyktų, nekalbant apie žmonių žudymą, 
ypač vyrų ir nepilnamečių berniukų, visi jie buvo traktuojami kaip 
galimi pavojingi pasipriešinimo dalyviai . Ir ne vien dėl to jie buvo 
naikinami, o kad čečėnų tautoje neliktų vyrų ar panašiai. Atsimenu 
šia proga tokį nuostabų man įspūdį, kai vos tik prasidėjus Lietuvos 
Sąjūdžiui atvažiavo čečėnai. Jau pasigirdo, kad yra Sąjūdis, ir štai 
mūsų būstinėje pasirodė du čečėnai. Vienas toks senyvas, plika galva, 
mažas ir labai kresnas, o kitas jaunas, aukštesnis. Jie prašė Sąjūdžio 
pagalbos išspausdinti medžiagą, jų literatūrą rusų kalba, kad galėtų 
ją skleisti ir patiems čečėnams paaiškinti, kas jie ir kokie jų tikslai. 
Mes radom būdų padėti, nors ta medžiaga atrodė chaotiška ir ne 
visai gerai parengta. Jie sakė – nesvarbu, mums reikia ko nors, tik 
padauginkite. Tai buvo padaryta. 

Ta proga išgirdom ir apie Stalino laikais vykdytą čečėnų genoci-
dą,  kuris, tarp kitko, vienintelis yra pripažintas Europos Parlamento 
dokumente, kur būtent paminėta ir įvardinta čečėnų genocidas 1944 
metais. Jokių pasekmių nėra, nes niekas toliau nesirūpina, bet tuo 
galima pasiremti – Europos Parlamentas konstatavo 1944 metais 
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vykdytą genocidą. Ir iš to ką man pasakojo tada tas vyresnysis čečėnas, 
vienas dalykas įsiminė, beje aktualus Lietuvai ir lietuviams šiandien. 
Kai čečėnai suprato, kad siekiama sunaikinti Čečėniją, ištremti tautą 
į tokias vietas Kazachstane ir kitur – į stepes ir dykumas, kur jie turės 
išmirti, – susirinko vyresnieji, senieji, alakhalai, ir svarstė, ką čečėnai 
turi daryti tokiomis sąlygomis. Jie nutarė, jog vienintelis būdas išlikti 
čečėnų tautai – kad kiekviena čečėnė kiekvienais metais pagimdytų 
po vaiką. Štai toks buvo vyriškas išminčių sprendimas. Ir jis buvo 
įgyvendintas, išliko čečėnų tauta, ir sugrįžo į savo tėvynę. Dabar ją vėl 
naikina, net ir tokiais būdais, kai naikinama pati žemė, kad joje nebūtų 
galima gyventi. Daužomi kalnai, kad nuošliaužos sunaikintų kaimus, 
ir panašiai. Ir žinoma ta programa, kurią užsibrėžė Rusijos prezidentas 
V.Putinas, „čečėnizuoti“ visą problemą, – kitaip sakant, sukurti stribų 
armiją Čečėnijoje, ką mes prisimename ir iš savo istorinės patirties. 
Jai dabar vadovauja akademikas Ramzanas Kadyrovas. Čia bet kokio 
juodo humoro viršūnė pasaulyje, bet tai faktas. Žinoma, jis visokių 
titulų turi, bet yra ir akademikas, ar tik ne Žemės ūkio akademijos, 
gal Plechanovo, apie kurią mes juolab girdime Lietuvoje. 

Būdamas jau treti metai Europos Parlamente iš pradžių kaip 
stebėtojas, dabar kaip parlamentaras aš matau, kad čečėnų problemos 
kėlimas, viešinimas ne stiprėja, o veikiau gęsta. Pasaulis, vadinamas 
demokratiniu pasauliu susitaiko su tragedija kaip su tam tikru faktu. 
Be abejo, priėmė Rusijos propagandą, neva Čečėnijos pasipriešinimas 
yra terorizmas, inspiruojamas iš užsienio, kad jis yra „Al Qaedos“ 
ir visokių kitokių reiškinių tarptautinė dalis. Taip nebuvo, nebent 
atsiranda kokių nors priekabių ir pretekstų, antai kažkoks arabas 
vadovavo, dar kažkas buvo pasirodęs tarp čečėnų.

O paskui, kai labai aukštas asmuo įžūliai meluoja, tai mažai kas 
ryžtasi jam pasipriešinti, nes nemandagu. Nemandagu pasakyti: pone 
Prezidente, jūs meluojate. Niekas taip negali pasakyti. O kai išklauso-
ma, vadinasi, taip tartum ir yra. Ir tai pamažu daro savo poveikį.

Humanitariniai aspektai dar kiek daugiau pasiekia sąmonę. Kai 
kurie ir politiniai žingsniai galėtų labiau pasiekti europiečių sąmonę, 
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jeigu jie matytų veikiančią Čečėnijos vyriausybę. Ką norėčiau matyti, 
tai kokį nors Ičkerijos vyriausybės ir prokuratūros veikimą, Čečėni-
joje vykdomų nusikaltimų registraciją. Oficialiu lygmeniu, o ne vien 
„Kavkaz Center“ ar kokių nors straipsnių, kad tai būtų vyriausybės 
medžiaga…Kartais pakalbama, (ir aš esu kalbėjęs) kad reikės tarp-
tautinio tribunolo karo nusikaltimams Kaukaze apskritai, ne tik Če-
čėnijoje. Ta medžiaga galėtų būti rengiama iš anksto šiam tikslui, nes 
ne vieną kartą esu stebėjęsis kovojančios Čečėnijos įsitikinimu, kad ji 
laimės. Atrodytų, neįtikėtina, bet kažkada į mus taip pat žiūrėjo kaip į 
neįtikėtiną dalyką, nejau mes galėtume ne vien mesti pirštinę, iššūkį, 
bet ir laimėti. Žinoma, ten taikomos kur kas žiauresnės priemonės, 
veikiama be atodairos ir pasauliui tam tikra prasme sutinkant.

Aš Bratislavoje klausiau ponios Condoleezos Rice (Kondolizos 
Rais), kodėl nepritaikius Čečėnijai Rytų Timoro sprendimo, kai 
vis dėlto po daugelio metų žudynių, Indonezijos vykdomo geno-
cido buvo leista, kad Rytų Timoro žmonės su tarptautine priežiūra 
įvykdytų referendumą, kaip jie nori gyventi. Dabar jie turi apsaugą 
ir valstybę, ir jiems padeda tarptautinė bendruomenė. Čečėnijai 
neleidžiama net padėti, arba tik tokiais įnašais kuriuos pasiims „aka-
demikas“ ir pasidalins su savo draugais arba su draugais iš Maskvos. 
Tą irgi žino Vakarai, kartais primena, bet vis tiek kiša pinigus, kad 
parodytų nors gerą valią, o iš tikrųjų, kad šiek tiek nuramintų sąžinę, 
nes tai ne tokia pagalba, kuri galėtų išgelbėti čečėnus apskritai.

Čečėnijos klausimas tebėra gyvas kaip neišspręsta problema. Vis 
dėlto kraštas visą laiką minimas kaip didelių žmogaus teisių pažeidimų 
vieta. Galbūt per maža kalbėti vien apie žmogaus teises, bet nors apie 
žmogaus teises pasaulis dar kalba. Dėl tautų apsisprendimo mes jau 
1988–1989 metais supratome, kad tuo keliu eiti yra pavojinga ir gal 
būtų net pražūtinga, jeigu mes vėl iš naujo reikalautume apsisprendi-
mo. Mums reikėjo laikytis to, kad jau esame apsisprendę 1918 metais, 
ir po to nuo tada Lietuva buvo pripažinta. 

Kita vertus, kas įvyko Balkanų regione ir toliau ten vyksta, iškelia 
ir apsisprendimo klausimų. Pavyzdžiui, dabar beveik jau priartėta 
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Kosovo statuso sprendimas. Ar Kosovui bus leista tapti valstybe? Jūs 
žinote padėtį. Kosovas yra albanų gyvenama vieta. Pavojinga, kai  ko-
soviečiai albanai su Albanija pradeda kalbėti apie „didžiąją Albaniją“. 
Tai kliudo sprendimui. Jeigu žiūrėtume tiesiai vien į tą vietą, tai yra 
tam tikra nedidelė valstybė. Galbūt Karaliaučiaus kraštas irgi galėtų 
būti tokia valstybė, kur gyventojai kalba rusiškai, bet galėtų tapti 
europiečiais, turėti savo valstybę. Kosovas dabar yra priartėjęs prie 
sprendimo ribos, telieka tam tikra formali problema, kad vis dėlto 
tai Serbijos dalis, buvusi Jugoslavijos dalis, ir Jugoslavijos Serbijos 
dalis. Sprendžia tie, kurie visada šneka apie valstybinį teritorijos 
integralumą, kad jo negalima pažeisti, todėl esą, negalima paremti 
Čečėnijos, nes sugrius visa Rusija… Tą mes girdėjome ir dėl mūsų 
buvo sakoma, kad sugrius Rusija? Nesugriuvo dėl mūsų, nes daug 
tautų norėjo pasiekti laisvės. Rusija nepajėgė tada jų sulaikyti. Bet 
kai toliau, ypač Rusijos Federacijoje, vyksta panašūs reiškiniai, – vėl 
kartojama ta pati daina, kad tautoms negalima leisti apsispręsti, nes 
tada „domino efektas“ eis toliau.

Ar turi būti pasmerkta, kad tik neitų koks abstraktus „do-
mino efektas“, politikams yra per daug sudėtingi klausimai. Jie 
atskiros tautos, jos likimo ir jos valios paprastai nesvarsto, tik 
mato pasjansą ir, kur ant stalo gali atsirasti kortos. O ką pati korta 
galvoja ir ko ji nori – šių klausimų nėra, tiktai, kur ją šeimininkas  
padės. 

Vis dėlto, kai žmonės ko nors nepaprastai nori, darosi suvokiama, 
kad tai irgi dalis klausimo ir problema, kuri, ko gera, nepasibaigs 
neradus sprendimo.

Dabar mes Kosovą matome labai iš arti, ir kartu eina tarptauti-
nė informacija, ir Rusijos vadovai kalba kalba apie visą kompleksą 
neišspręstų situacijų ir gąsdina, kad jeigu Jungtinės Tautos pripažins 
Kosovo teisę į valstybę, tai jie tada pasinaudos tuo kaip argumentu 
Abchazijai, Pietų Osetijai, atplėšti nuo Gruzijos. Arba nuo Moldovos 
atimti kokį nors gabalą ir daryti ten savo marionetinę valstybę tuo 
pretekstu, kad štai kitiems buvo leista. Bet, jeigu Rusija taip jau eitų tuo 
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keliu, čia vėl atsiranda ir Čečėnija, kuri ne dirbtinai yra daroma mario-
nečių valstybe, bet pati nori būti ir turi teisę. V.Putinas yra bent porą 
kartų viešai pripažinęs, kad Čečėnija buvo de facto nepriklausoma, po 
Chasavjurto ir po Taikos sutarties, kurią pasirašė du prezidentai. 

Paskui KGB paveldėtojai nutarė eiti į naują karą. Ir sukūrė siau-
bingos nelaimės ir beteisės erdvės zoną. Beteisė erdvė yra suvokiama 
problema ne vien ten. Tokios yra Uždniestrė ir Abchazija, bet ir Če-
čėnija turi būti įrašyta, nes čečėnų teisėtos vyriausybės pajėgos nėra 
tokios, kad krašte galėtų būti įgyvendinta jų valstybės teisė. Tiesa, 
prikišama, kad kažkuriuo metu ten atsirado ir Šariato teisė. Šariatas 
pripažįstamas kur nors Saudo Arabijoje, bet juo gąsdinama kitur, tai 
esą labai žiaurūs įstatymai, čečėnai užmušinėja neištikimas moteris ir 
panašių dalykų kartais girdžiu Europos Parlamente. Žinoma norėtųsi 
kiekvieną kartą patikrinti, bet aš neturiu medžiagos, todėl nebent 
čečėnų vyriausybė įstengtų sekti tas apkalbas, atremti kaltinimus. Ir 
yra konkretus kaltinimas, kurį sunku paneigti, kai sako: Beslanas, 
Basajevas, ir štai Basajevas yra vyriausybėje! Čia nėra gera situacija. 
Aš nežinau, gal pačioje Čečėnijoje tai neišvengiama. Jo populiaru-
mas, dar kažkas, arba jo galimybės veikti Čečėnijos viduje, jis turi 
jėgą. Bet tarptautiniu mastu tai nėra gerai, tai sunkiai atremiamas 
minusas Čečėnijos teisėtai vyriausybei. 

Štai yra kontekstas, kuriame ateina tokių kaip Rytų Timoro 
sprendimų laikas ir Europos pietryčių regionui, pradedant nuo 
Balkanų. Taip Balkanai ir Kaukazas įgauna bendrų bruožų. Naujų 
valstybių priėmimas į Europos Sąjungą: Rumunijos, Bulgarijos 
ir galbūt Gruzijos, labai stiprus jos nepriklausomybinis veikimas 
suformavo koncepciją dėl Juodosios jūros valstybių bendrumo. 

Gruzinai nebenori būti „Pietų Kaukazo“ valstybė, kurią dėtų visą 
laiką į vieną krepšį su Azerbaidžanu ir su Armėnija. Jie yra pažengę 
daugiau ir tikriausiai, visai teisingai akcentuoja, kad yra Juodosios jūros 
valstybė. Bulgarija, Rumunija, Gruzija yra Juodosios jūros nepriklau-
somos valstybės, kurios visos turi perspektyvą į Europos Sąjungą. 

O koncepcija, kad Kaukazas yra tam tikra visuma, dar turi 
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būti kaip nors plėtojama. Tai taip pat dalykas. Tada atsiras erdvė 
kalbėti apie visą Šiaurės Kaukazą. Kai kada pasiseka ir į kokį nors 
tarptautinį dokumentą įvesti terminą „Šiaurės Kaukazas“. Regionas 
kaip visumą, nes šiaip žinomas tik Pietų Kaukazas, bet juk yra ir 
Šiaurės Kaukazas. Prieš porą dienų debatuose irgi galėjau pasakyti 
apie visus „separatizmus“, kai dabar Kosovas ir Abchazija dedami į 
vieną lentyną. Nereikia priimti rusų valdžios koncepcijos. Ten, kur 
jiems naudinga, tai jie skatins separatizmą, o kur jiems nenaudinga, 
tai užlies kraujo jūra. Jeigu kas nors kalba apie dvigubus standartus, 
tai jau didesnio pavyzdžio nėra.

Taip atsiranda tam tikra erdvė politinei kalbai ir tarptautinėse 
organizacijose apie Čečėnijos ateitį ir apie Čečėnijos ateitį. Nebūti-
nai, tik taip, kad ji kažkada buvo Rusijos sudėtyje ir truėtų priimti, 
ką šeimininkas duoda. O jeigu vergas negeras, tai šeimininkas už 
nepaklusnumą skaudžiai baudžia. Ir čia būtų šiokia tokia pažanga, 
nes visi matė, kad V.Putino pažadai „sutvarkyti“ per mėnesį, per tris 
mėnesius, per pusę metų buvo nerealūs, kaip ir kadaise P.Gračiovo 
pažadas per tris dienas užimti Grozną, kur žlugo visa jo operacija. 
Tai baisi kaina, kurią čečėnų tauta moka už pamažu atsirandantį 
supratimą, kad sprendimo visvien reikia ir neužtenka kalbėti, kal-
bėti, rašinėti kokius nors dokumentus, kad mat reikalingas „politinis 
sprendimas“, kad „tik taikiomis priemonėmis“ o dabar, kadangi taikių 
priemonių nematyti, tai jau ir nebekalbama. Toks tenai labai blogas 
konformizmo bruožas, ir lieka tik žmogaus teisių gynimas. 

Kažkodėl yra viena Rusijos valdoma tauta, kurią valdytojas 
naikina. Tai negerai. O kad jinai valdoma, tai viskas būtų gerai, kad tik 
jos nenaikintų. Bet gal jie patys kalti, kad juos naikina? Toks pasidaro 
bjaurus, negarbingas sampratų mišinys, bet vis dėlto, tai klausimas, 
dėl kurio nebėra iliuzijų, kad pati Rusija išspręs jį jėga. 

Kalba pasakyta Tarptautinėje konferencijoje „Kuo mes tampame Rusijos kare 
prieš Čečėniją“, Vilnius, 2006-02-24
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/versta iš anglų kalbos/

Muzika ir laisvė

„Ponios ir Ponai,
Muzika yra laisvės namai.
Langai tuose namuose yra plačiai atverti, ir laisvės paukščiai 

skraido pro juos pirmyn ir atgal. 
Pro šalį važiuoja šarvuoti automobiliai ir tankai raudonomis 

žvaigždėmis ir šaudo į paukščius, o nukritusius pervažiuoja gele-
žiniais vikšrais.

Bet muzikos negalima sunaikinti, ir iš jos tolydžio gimsta ir vėl 
pakyla skrydžiui naujos laisvųjų paukščių kartos.

Ateina skaičiuotojai ir nori suskaičiuoti, kiek yra kulkų, kurios 
bus vėl iššautos gavus naujų kreditų ir sprogs aukų kūnuose, ir kiek 
dar liko paukščių, ir kelintą apgaulės valandą rodo Europos laikro-
dis. Skaičiuotojams rūpi, kada visa tai pasibaigs, vienaip ar kitaip, ir 
kada jie galės vėl ramiai skaičiuoti kitus dalykus, greičiausiai pinigus, 
gurkšnodami gerą ir garbingai pelnytą alų.

Bet muzikos negalima suskaičiuoti, jos visada būna daugiau negu 
natų ir instrumentų. Visų jos langų neįmanoma uždaryti, visų jos 
raktų dar niekam nepavyko nupirkti.

O gal jūs mokate parišti sparnus tiems laisvės paukščiams, kurie 
ir numirę dega danguje?

Ne, jūs ne tam atėjote į gyvenimo šventę, o pabūti prie laisvės 
namų, kurie vadinasi muzika.

Tegul muzika paaiškina nežinančiam, tegul primena tam, kuris 
pamiršo.

Aš esu iš Lietuvos, ir jūs žinote, ką aš norėjau pasakyti.
Leiskite man paskambinti, ponios ir ponai, truputį muzikos mi-

rusiems už laisvę Berlyne, Vorkutoje, Budapešte, Prahoje, Gdanske, 
Tbilisyje, Baku ir Vilniuje. Aš sutrukdysiu jus tik vieną minutę.“1

1 Kalbant 1991m. parinkta M.K.Čiurlionio gedulingas ir iškilmingas Preliudas 
h-moll (VL 182a). Dabar šis kūrinys buvo atliktas kiek vėliau - žr. p. 36.
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Tai buvo tik citata, ir leiskite man toliau plėtoti jos mintį, taip 
išreišktą prieš 15 metų Šlezvigo-Holšteino festivalio atidarymo metu. 
Tai įvyko praėjus keliems mėnesiams po Sovietų agresijos prieš naujai 
atkurtą nepriklausomą Lietuvą ir beginklių žmonių skerdynių prie 
televizijos bokšto mūsų sostinėje Vilniuje. Kaip rodo Lietuvos patirtis 
bei mano kaip muzikologo žinios, muzika visuomet gindavo laisvę 
pati tapdama prieglobsčiu jai.

XIX-ame amžiuje dainos lydėjo kiekvieną sukilimą Rusijos 
aneksuotoje Lietuvoje. Kaip teigė jas girdėjusieji, net paprastos 
liaudies dainos skambėdavo kaip jaudinantys himnai, dainuojamos 
slaptai mažuose provincijos chorų susirinkimuose. Tai ypač buvo 
ryšku tuomet, kai žmonės Rusijos aneksuotoj didesnėje Lietuvos 
dalyje dainavo naują patriotinį repertuarą kaip „Apsaugok, 
Aukščiausiasis, tą mylimą šalį“, arba mažesnėje Prūsiškojoje Lietuvos 
dalyje atitinkamai – „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime 
ir būt!“ Gydytojas ir rašytojas Vincas Kudirka, kuris žadino tautinį 
atgimimą XIX amžiaus pabaigoje, sukūrė tik vieną dainą, tačiau ji 
tapo tautiniu himnu ir padėjo atkurti nepriklausomą valstybę.

Po II-ojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos nelaisvėje ir pries-
paudoje Lietuva visa tai išgyveno dar katą per muziką reikšdama 
valią išsaugoti savo tapatybę. Žmonės sukūrė daugybę naujų dainų 
apie miško brolius arba ginkluoto pasipriešinimo dalyvius – laisvės 
kovotojus, kurie dešimt tragiškų metų nenutraukė savo kovų. Ma-
žytė Lietuva, kovojanti prieš Sovietų Sąjungą! – koks tai neįtikėtinas 
vaizdas, kai niekas į šią Europos dalį nekreipė dėmesio. Leiskite man 
pacituoti keletą šių naujų liaudies dainų: „Sūneli, Tėvynė tave šaukia, 
ir vėl bus laisva Lietuva“, „Už Lietuvą, už Tėvynę, tegul šauna man į 
krutinę...“, „Dieve Visagali, saugok mūsų šalį, tėvą ir motutęir mažą 
sesutę“; „Mergaite, papuošk kareivio kapą baltais akacijų žiedais“. 
Žinoma, tokias dainas arba nepriklausomybės himną dainuoti vie-
šumoje buvo draudžiama.

Dar mokydamasis vidurinėje mokykloje Kaune moksleivių 
vakarėliuose aš skambindavau Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
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, Lietuvos meno pasididžiavimo, preliudą. Šiandien prisimenu tų 
paprastai triukšmingų klausytojų susikaupimą. Jų neįprasta tyla iš 
tiesų galėjo būti susijusi su tų dienų įvykiais, tokiais kaip ginkluotas 
pasipriešinimas ir tiek daug jo aukų bei civilių žmonių vežimai į 
Sibirą gyvuliniais vagonais. Leiskite man dabar jį paskambinti.

Žlugus ginkluotam pasipriešinimui ir prasidėjus kultūrinei 
rezistencijai, o tie įvykiai beveik sutapo su Stalino mirtimi, 
autentiškos liaudies dainos vėl gynė tiesą, moralę ir tautinį identitetą. 
Oficiali politika skelbė, kad liaudies dainos priklauso praeičiai. 
Valstybės remiami liaudies dainų ir šokių ansambliai dažnai 
atlikdavo jas sovietizuotu kičiniu stiliumi, tačiau tokiai krypčiai 
priešinosi saviveikliniai kaimų ansambliai, kurie atvykdavo į miestus 
ir ten rengdavo savo pasirodymus lydimus ypatingo pasisekimo. 
Autentišku kaimišku stiliumi pasirodymus rengdavo grupės 
studentų ir jaunų aktorių, kurie repertuarą dažnai išmokdavo ir jo 
stilių perimdavo tiesiogiai iš savo senelių. Tai vėlgi buvo kultūrinio 
atsparumo ir rezistencijos forma, kova, į kurią jungėsi ne tik atlikėjai, 
bet ir muzikologai bei kritikai, išlikę ištikimi tiesai ir turinio, ir 
stiliaus prasme. Kaip matote, čia buvo pasirinkimas ir skirtumas 
tarp paklusnios ir nepriklausomos pozicijos, tarp pasidavimo ir 
rezistencijos netgi moraline prasme. 

Savo ruožtu kompozitoriai naudojosi sąlyginiu garsų nepaval-
dumo totalitarinio režimo kontrolei. Kurdami nepriklausomai jie 
gynė, bendrąja prasme, individo orumą, teisę į saviraišką ir laisvą 
bendravimą. Tačiau tai nebuvo lengva užduotis.

Kadangi muziką, kurią lydėjo žodžiai ir sceninis pastatymas, gali-
ma buvo efektyviau kontroliuoti, Lietuvos kompozitoriai vis dažniau 
rinkosi grynai instrumentinę muziką – kamerines arba simfoninę 
formas – ir tokiu būdu dar kartą pademonstravo laisvų žmonių laisvą 
kūrybos pasirinkimą. Kodėl talentingiausi nekuria kantatų apie Komu-
nistų partiją? Tokios kritikos jie susilaukdavo iš susierzinusių sovietų 
valdininkų, o gynė muzikos kritikai, kuriuos vėlgi puolė valdžia ir 
kaltino pažangių kompozitorių klaidinimu. Tada buvo sukurta gana 
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tiesmuka kantata Rabindranath Tagore žodžiais, apie du paukščius 
miške: vienas skraido laisvai, o kitas tupi narve; vienas džiaugsmingai 
gieda apie laisvę, o kitas dėsto apie tupėjimo narve privalumus.

Mūsų Kompozitorių sąjunga, oficialiai vadinta „Lietuvos Soci-
alistinės Tarybų Respublikos kompozitorių sąjunga“ buvo maksvie-
tiškos centralizuotos SSRS kompozitorių sąjungos filialas. 1989 m. 
sausio mėnesį jos „respublikinis“ suvažiavimas vyko Vilniuje. 
Tuomet buvo priimtas istorinis sprendimas dėl mūsų organizacijos 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos organizacijos bei patvirtinti nauji 
įstatai. Matote, tai buvo lyg muzikinė atkurtos valstybės Nepriklau-
somybės akto, priimto po metų repeticija.

Lietuvos kompozitorių sąjunga, kuri taip pat jungė ir muzikologus 
bei atlikėjus, buvo pirmoji organizacija, pradėjusi Lietuvos dailininkų, 
žurnalistų, filmų kūrėjų, architektų ir rašytojų organizacijų 
atsiskyrimą nuo Maskvos valdomų atitinkamų organizacijų. 
Paskutinė tai padariusi organizacija buvo Komunistų partija, labai 
sunkiai priėmusi tokį sprendimą tik 1989 m. gruodžio mėnesį.

Atminkite: laisviausieji žmonės – muzikai – buvo pirmieji. 
Pagrindinė pilietinė viso dvasinio ir politinio laisvėjimo varomoji 
jėga buvo Lietuvos pertvarkos judėjimas „Sąjūdis“, įkurtas 1988 m. 
Mūsų laukė sudėtingas politinis darbas, tačiau didžiausia mūsų 
taikaus revoliucinio judėjimo ašimi tapo „Dainuojanti revoliucija“. 
Matote, Rožinė ir Oranžinė revoliucijos įvyko po 15 metų, tačiau jas 
taip pat lydėjo dainos. Kai Baltijos šalyse pasirodė šimtai tūkstančių  
naujai atgautą laisvę dainuojančių žmonių, buvo akiviazdu, kad laisvė 
sklinda iš vidaus, iš dainomis atvertų širdžių. Lietuviška, latviška ir 
estiška latvio autoriaus sukurta daina „Bunda jau Baltija“ suskambo 
milžiniška jėga, kai ją uždainavo milijonai žmonių, 1989 m. rugpjūčio 
23 d. sudariusių gyvą žmonių grandinę nuo Vilniaus per Rygą iki 
Talino, tapusią didžiausia pasaulyje manifestacija „Baltijos kelias“. 
Jos gaida išlieka amžinai ir vis dar skamba mūsų širdyse.1

1 Čia pranešėjas padainavo „Bunda jau Baltija“ fragmentą.
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Ponios ir ponai, muzika yra žmogiškųjų vertybių politika ir mo-
kykla; todėl muzika gali būti ginklas ir manifestacija kai jūs ginate  
savo gyvenimo pagrindus.

Vytautas Landsbergis

Kalba sakyta konferencijoj „Žvilgsnis į muziką –dvidešimto amžiaus totalita-
rinių režimų persekiotų muzikų ir uždraustos muzikos pagerbimas“ Viena, 

2006 05 03

/versta iš anglų kalbos/

Baltųjų Damų sala

Sala kaip kalėjimas – čia nėra nieko nauja. Yra buvę salų kaip 
kalėjimų arba salų su kalėjimais tokiems labai svarbiems asmenims 
kaip Napoleonas, Dreifusas ir kiti. Salos taip pat buvo naudojamos 
nesuskaičiuojamiems kalinių ir tremtinių, pasmerktų mirti lėtai 
ar greičiau, ešelonams – tai Trofimovskas Arktikos vandenyne ties 
Lenos upės žiotimis, Mirties sala tūkstančiams žmonių be maisto 
Angaros upėje, Olchonas Baikalo jūroje, į kurį buvo ištremta mano 
žmona, Kolyma – „nuostabioji planeta“ – Sovietų Sąjungos Toli-
mųjų Rytų šiaurėje. Dabar šilta jūra ir sala, kuri atlieka kalėjimo 
visai tautai funkciją, tai Kuba. Jeigu kubiečiams, daugeliui kubiečių 
toks kalėjimas patinka – tai jų reikalas, tačiau mes, tikintys laisve, 
užjaučiame juos visus. Bėgdami į laisvę, jie rizikuoja savo gyvybe 
arba griežčiausiomis įkalinimo bausmėmis, visai kaip senojoje 
Sovietų sistemoje. 

Castro komunistinis režimas Kuboje sukūrė uždarą visuomenę 
ir uždarą valstybę. SSRS modelis, pritaikytas užsienyje. Tačiau ar 
viskas yra taip pat ir Kubos visuomenėje? Yra du panašumo į Sovietų 
sistemą dalykai:

1) Vienijanti jėga – vieno asmens garbinimas ir neapykanta 
milijonams blogojo kaimyno žemėje. 
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2) Vienijanti jėga – slaptosios tarnybos ir baimė, teroras, kuomet 
valdžia terorizuoja savo tautą despotiška galia ir socialiniu teroru.

F. Castro norėjo būti didelis tarptautinis veikėjas, revoliucijos 
skleidėjas, tačiau jo šalis tapo sovietų įrankiu norimoje komunistinėje 
Centrinėje Amerikoje. Ja buvo naudojamasi ir sovietų visuotinės 
ekspansijos žaidimuose Afrikoje, į kurią eksportuota juodaodžiai 
Kubos kareiviai. Šiandien diktatorius bando vaidinti tokį vaidmenį, 
pačiu pasinaudodamas plintančiu anti-amerikonizmu. 

Damas de Blanco1 rodo kitokią Kubą, tačiau aš nežinau, ar joms 
leidžiama apsilankyti Europos demokratinių šalių ambasadose 
Havanoje. 

Nėra teisinga, jeigu Kubos tautos gyvenimas ir toliau bus grin-
džiamas fanatizmu ir neapykanta. Jeigu tai būtų tik oficiali pozicija... 
Bet kuriuo atveju tai turi veikti visą Kubos dvasią blogąja prasme ir 
neapykantos, ir fanatiškumo dimensijose. Komunistų neapykanta 
turtingųjų klasei, kuri taip pat išplėčiama visoms JAV, yra ne tik 
beprasmė, bet ir neproduktyvi. 

Didžiuotis amžinai kovojant – už ką? 
Normalaus gyvenimo negalima uždrausti amžiams. Taigi neverta 

tęsti nenormalaus
Senstančio diktatoriaus, kuris niekada neįgyvendino savo pažadų 

suteikti žmonėms laimę, fanatiškas garbinimas natūraliai artėja prie 
pabaigos.

Kur dabar tokie šūkiai kaip Partia a muerte2? Sovietinis ir orve-
liškasis mentalitetas pavertė Cuba libre nelaisva šalimi. 

Tiek daug jų pasirinko laisvę už patria ribų, labai rizikuodami 
muerte arba ilgais metais kalėjime. Tačiau Castro laikai baigsis. 

O kas bus po Castro? Buvo diktatorių, kurie ruošė savo šalis 
geresniam gyvenimui po jų – tai Franco, Pinochetas ir Deng Siao 
Pengas, tačiau Hitleris, Stalinas ar Poli Potas – niekada. 
1 Politinių kalinių žmonos, susivienijusios į baltais rūbais protestuojančių 

moterų organizaciją. 2005 m. jos pagerbtos Europos Parlamento skiriama 
A.Sacharovo premija. 

2 Tėvynė arba mirtis (ispaniškai).
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Koks yra šis diktatorius, kokį kelią Kubai ruošia Castro? Kubos 
demokratinė opozicija turi ateitį apgalvoti iš anksto. 

Kubos demokratijos darbotvarkė: kiekvienam ir visur būti pa-
sirengus taikiai įgyvendinamiems pokyčiams. 

Pastebėjimai Tarptautinio komiteto dėl demokratijos Kuboje konferencijoje, 
Briuselis, 2006 05 30 

Sulaužyti gyvenimai

Nė viena kita Europos Sąjungos valstybė nepatyrė tokio nacio-
nalinio masto smūgio kaip Lietuva, Latvija ir Estija, kurias tai ištiko 
prieš 65 metus. Dešimtys tūkstančių eilinių piliečių sovietų neseniai 
okupuotose šalyse buvo išplėšti naktį iš namų ištisomis šeimomis, 
su seneliais ir kūdikiais, ir išgabenti iš mylimų tėvynių į tolimiausias 
ir priešiškas vietoves okupuojančioje šalyje, kad patirtų vergystę, 
išsekinimą, mirtį. 

Gal taip elgėsi mongolų ar kitos klajoklių ordos ankstyviaisias 
viduramžiais? Taip, be abejo, tačiau dabar tai buvo 20 a. vidurys ir 
Europos vidurys, kai sovietai pritaikė savo „raudonąjį terorą“ kaip 
geriausią priemonę pavergti ir išnaikinti „liaudies priešus“, anot 
Stalino vykdytojų žodyno.

Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas traktuoja masinius piliečių trė-
mimus iš okupuotos šalies į šalį-okupantę kaip sunkų karo nusikaltimą, 
kuriam nėra senaties. 1996 m. sausio 25 d. Rusijos priėmimo į Europos 
Tarybą dokumentas apėmė ir straipsnį su aiškiu Rusijos įsipareigojimu 
padėti asmenims, anksčiau ištremtiems iš okupuotų Baltijos šalių, ir 
jų palikuonims grįžti į tėvynę pagal specialiai sudarytas repatriacijos 
ir kompensacijos programas... Tą patį reikalavimą Rusijai praėjusiais 
metais Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja pakartojo naujame 
dokumente. Asamblėja buvo sąžininga, bet Rusija – ne.
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Nė cento, jokių programų, jokio atsiprašymo, tačiau neįvykdyti 
įsipareigojimai (taip pat kiti) nesutrukdys Rusijai pirmininkauti 
Europos Tarybai kaip tik dabar, tuoj pat.

Praėjusiais metais Europos Parlamentas, paminėdamas Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos Europoje 60-ąsias metines, priėmė istorinį 
dokumentą apie to laikotarpio nelaimes ir nusikaltimus su milijonų 
žūtimi ir kančiomis, kurias sukėlė dvi tironijos – nacių Vokietija ir 
komunistinė Sovietų Sąjunga. 2005 m. gegužės 12 d. rezoliucija nu-
skambėjo kaip taurus vieningos Europos balsas kviečiąs žvelgti „į visas 
aukas visose kariaujančiose pusėse kaip bendrą Europos tragediją“ ir 
pabrėžė, kaip svarbu yra „išlaikyti gyvą praeities atsiminimą“. 

Dar vienas dokumentas, kurį Europos Liaudies partija priėmė 
2005 m. birželio 28 d., pareiškė „gilų liūdesį, kad neteisėta okupacija 
šiurkščia jėga sukėlė Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybinių struktūrų 
ir pilietinės visuomenės totalinį griovimą /.../, sukeldama masinį 
terorą, sisteminę žmogaus teisių priespaudą /.../, taip pat nesuskai-
čiuojamas tragedijas ir žalą“.

Dėl to ir surengta ši paroda.
Čia labai tinka pažymėti, kad EPP-ED padėjo paminėti Euro-

pos Parlamente pirmų didžiųjų trėmimų iš Baltijos šalių – dabar 
Europos Sąjungos narių – 65-ąsias metines, paskatino šią parodą. 
Jos medžiagą parengė Lietuvos žmonių genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras Lietuvoje.

Įžanga parodai Briuselyje, Europos Parlamente,  
skirtai paminėti trėmimų iš Lietuvos į Rusiją 65-ąsiais metines

2006-05-24

Nusidėjome apsileidimais

Ačiū susirinkusiems į šį mūsų susitikimą – pasikalbėjimą apie 
Lietuvos valstybę ir apie dieną, kurioje šiandien esam atsidūrę. 
Pirmiausiai galbūt prisimename tris dalykus, kuriuos galėtumėm 
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šiandien žinoti. Vienas perkeltas į sekmadienį, bet šiandien yra 
Dievo Kūno šventė. Tai Vilniuje Devintinių procesija sekmadienį. 
Bet įsivaizduokim, kad šiandien skamba visų bažnyčių varpai, ir 
kad labai daug žmonių nori kitokio gyvenimo, nori atsinaujinimo 
ir nesivaržo išeiti procesijomis visomis Vilniaus gatvėmis. Tai bus, ir 
kada nors, kai tai bus, Lietuva bus kitokia. Kitas dalykas, kuris šian-
dien mus čia surinko, tai skaudūs ir visada prisimintini įvykiai. Prieš 
66-erius metus Lietuvą ištiko baisus ir klastingas smūgis. Raudonoji 
armija įsiveržė į mūsų šalį, paskui ją čekistai ir GPU kariuomenė. 
Prisimenam turbūt B.Brazdžionio žodžius ir dainą Šaukiu aš tautą, 
GPU užguitą. Svetimieji pastatė savo marionetes, komunistus ko-
laborantus į vietinę okupuotos šalies valdžią, ir žinome, kas toliau 
buvo. Verta priminti, kad tą dieną krito ir pirmoji auka, Lietuvos 
valstybės pareigūnas, pasienio policijos karininkas Aleksandras 
Barauskas. Jį okupantai be jokios priežasties, o tik dėl savo neapy-
kantos, ištempę iš namų paprasčiausiai nužudė šeimos akivaizdoje. 
Galbūt, koks nors naujas Lietuvos premjeras, naujas Užsienio reikalų 
arba Krašto apsaugos ministras atkreips Rusijos valdžios dėmesį, jog 
tos aukos šeimai turėtų būti išmokėta kompensacija už tiesioginę 
žiaurią žmogžudystę.

Na, o šiandien kaip tik dar sutampa, kad Vyriausybėje vėl nori 
įsitvirtinti buvusi komunistų partija, pakeitusi pavadinimus, prisi-
traukusi buvusių socialdemokratų tarsi persivertusią viršūnėlę, ir 
Seimui teikiamas pritarti arba tvirtinti eilinis nomenklatūros koalici-
jos premjeras. Galėtų kas nors paklausti: tai šitas jau bus geresnis už 
Brazauską? Ir kažin ar jie galėtų tai patvirtinti. Tai ko tada žmonėms 
tikėtis ? Kad bus kas nors geriau? 

Šį kartą dar nieko nebus. Šį kartą! Neverta tikėtis. Žinoma, Uspa-
skichas nesulaukė šios valandos, kai grius Brazauskas – tada Uspaski-
chui jau būtų likus visa Lietuva ir su niekuo nebūtų reikėję dalintis. 
Tačiau Apvaizda, o gal būt sąžiningi teisėsaugos pareigūnai, išgirdę 
ženklų, padėjo kol kas išvengti grėsmės. Tad bent neįvyko blogiau, 
tačiau tikėtis, kad bus geriau, mes kol kas neturime pagrindo. 
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Ir daug kas klausia, kodėl Lietuva taip nusigyveno? Juk buvo 
toks pakilimas! Žmonės jautė tokią didelę brolybę ir tikėjimą, kad 
bus kitokia Lietuva, kad gyvensime kitaip: sutardami, ir sąžiningiau, 
ir broliškiau. Ir kodėl taip atsitiko? Čia nereikia ieškoti priežasčių 
kas ką pasakė, ką padarė, kaip dažnai mėgstama ieškoti. Turėtumėm 
suprasti, kad nusidėjome. Tiesiog nusidėjome. Mes, Lietuvos žmonės, 
vieni suprantantys, kiti gal dar ne – nusidėjome apsileidimais. Juk 
matome – pusė Lietuvos piliečių, beveik daugiau kaip pusė, net neina 
balsuoti rinkimuose, kurie jiems yra suteikti kaip dovana, neturėta 
keliasdešimt metų. Kaip dovana patiems galvoti, rinktis ir spręsti 
apie savo, savo vaikų, savo krašto ateitį. Pusė piliečių sutinka, kad į 
valdžią ateitų bile kas. Tai yra balsavimas kojomis iš tikrųjų atgal, į 
pelkę. Na, ir turime „bile ką“, tiktai kiekvieną kartą prastesnį. 

Visi žino, ir mes turim ne vien žinoti, bet ir pagalvoti: juk 
prageriame, kaip tauta, daugiausiai visoje Europoje, ir vis verkda-
mi, kad nėra pinigų. Ar nėra pinigų degtinei? Ne, tam visada yra. 
Net labiausiai vargstantys, net vaikams nenuperkantys maisto ar 
drabužėlių, jeigu turi pinigų, tai turi jų degtinei. Ir blogiausiai, 
kad tie prageriami milijardai – o milijardai prageriami Lietuvoje! 
– reiškia, kad prageriame Lietuvos ateitį. Aišku, turime ir suprasti 
vargšus žmones, paklydusius, nebesusivokiančius arba neturinčius 
valios, bet turime ir rodyti kelią, o tą kelią gali parodyti tam tikra 
šviesuomenė ir tiesiog neabejingi žmonės. Tiktai reikia, kad jų 
visur būtų. Ačiū, kad jūs čia esate, ir aš tikiu, kad kitą kartą bus 
dešimteriopai daugiau.

Kelias į nepragertą Lietuvą, kurioje žmogaus orumas, žmogaus 
teisės ką nors reikštų, ir kurioje valstybės orumas būtų svarbus da-
lykas, reikalauja, kad ne tik patys valdžios žmonės nežemintų savo 
šalies, bet ir nė vienas pilietis neleistų tyčiotis iš Lietuvos.

Aš paminėjau žodžius iš maldos, kad nusidedama apsileidimais. 
Tuos žodžius dažnai sakom sekmadieniais: nusidėjau mintimis, 
žodžiais, darbais ir apsileidimais. Verta dažniau susimąstyti, ką tai 
reiškia. Nusidėjau mintimis. Turbūt pirmiausiai pykčiu ir pavydu 
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prieš savo artimą. Apkalbomis ir blogio skleidimu būtent todėl, kad 
blogos mintys dažnai mus aplanko arba net užvaldo. 

Nusidėjau žodžiais – to pilna visur: gatvėse, viešose vietose 
ir televizijose, plūdimais ir šlykščiausiais žodžiais, o dar buvusio 
okupanto kalba.

Nusidėjau darbais – Lietuva nusideda ligi šiol visuotine korup-
cija, melavimu, sukčiavimu. Tai ko mes paskui norime, kad eitųsi 
gerai, teisingai? Kas turi tai atnešti, jeigu tai nekyla iš mūsų pačių? 
Ir gal būt nereikia pirmiausiai pirštu rodyti, kas melagis – beje, 
aš šiandien parodysiu pirštu į juodus melagius, kurie šneka, kad 
Tėvynės Sąjunga „nenori grąžinti indėlių“, – bet pačiai visuomenei 
reikia žiūrėti į save ir įvertinti įvairius dalykus, kaip pernelyg lengvą 
melavimą. Man kaip politikui tiesiog nuostabu kartais žiūrėti iš šalies 
net į kai kurių valstybių aukštus politikus, ypač į tuos Rytuose nuo 
mūsų: kaip nepaprastai lengvai jie meluoja! Jokių problemų. Jeigu 
mes turim bent problemų, tai jau gerai.

Na, ir apsileidimais, kuriuos aš minėjau: pilietinis pasyvumas, 
moralinė kapituliacija, čia ir girtuoklystė, ir abejingumas savo vai-
kams, net ir nenoras jų turėti, juos mylėti, juos auklėti – čia glūdi visos 
Europos pavojus. Ir Lietuvai pavojus, jeigu mes nebemylime. Kaip 
dažnai nebemylime artimo, nebemylime to artimiausio sau mažo 
žmogaus, ar tai būtų mūsų pačių, ar kieno kito vaikas, kuris taip pat 
laukia mūsų meilės. Dar vienas baisių apsileidimų yra netikėjimas. 
Netikėjimas savim, savo tauta, savo ateitimi. Taip dažnai tenka gir-
dėti ir stebėtis, kai sakoma: Nieko nepadarysim... Ką mes galim... Ką 
aš vienas galiu... Man pastaruoju metu teko daugiau bendrauti su 
jaunimu – su tuo, kuris užaugo jau laisvoje Lietuvoje. Ten irgi yra 
pasakančių: Ką mes galim? Daryk karjerą, nesirūpink, kas čia aplink 
tave. Bet yra ir kiti, sakantys : Ne, nevalia taip galvoti. Mes galim! Mes 
neturime būti abejingi ir tylėti, ir nieko nežinoti. 

Vakar išlydėjau gražų būrelį jaunų žmonių į Sibiro tremčių vietas. 
Jie nori pamatyti. Jiems tai svarbu. Jie jau kitokie žmonės, ir jie grįš 
dar kitokie. Jie pamatys pasaulį anoj pusėj, pamatys prisiminimą ir 
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dabartį. Tas jaunimas yra mūsų viltis. Dabar gal blogas laikas, egza-
minai, atostogų pradžia, bet aš neabejoju, kad netrukus ateis daug 
jaunimo ir tars savo žodį arba viešuose susirinkimuose, arba pradės 
ryžtingai eiti į rinkimus.

Taigi, viena vertus, kai kalbu apie kaltes, jų tarpe ir apie pilietinį 
apsileidimą, tad ir auklėjimo – tėvišką, brolišką apsileidimą – kodėl 
nesulaikau savo artimo nuo blogio? Reikia pasakyti, kuo dažniau 
turime pasakyti – ne tik bažnyčioje : Esu kaltas, bet ne rodyt pirštu: 
Jis kaltas! Pirmiausiai tarkim: Esu kaltas. Galėjau padaryti daugiau. 
Ir visi tai supraskime.

O kita vertus, iš tikrųjų ateina nauja banga ir jaunimo, ir vėl 
prabundančios visuomenės, kuri bus pajėgi pasakyti : Ne! Žodis ne 
kartais yra nepaprastai svarbus. Ne – blogiui. Ne – blogai valstybės 
krypčiai. Ne – visuomenės smukdymui į išsigimimą. Ir nė kiek ne-
prastesnis žodis – gana. Ir jis turi būti pasakytas. Be langų daužymo, 
be grasinimų, tiesiog tvirtai ir aiškiai: Gana, ponai draugai!

Gal pasakom, kiek čia mūsų yra : Gana!
Šiandien čia gal keli šimtai. Kitąkart gal bus keli tūkstančiai. Dar 

kitą kartą bus keliasdešimt tūkstančių, ir tada ponai draugai išgirs. 
Dirbkime to vardan.

Kalba pasakyta Sąjūdžio mitinge, Vilniuje 
2006-06-15

Konstitucija – raidė ir dvasia

„Dabarties iššūkiai“ glūdi ne Konstitucijoje. Tačiau pirmoji 
konferencijos dalis siejama su Konstitucija

Kokia pagrindinė teisinės sistemos Lietuvoje problema? – tai 
žmonės sudarantys sistemą, jų žmogiškoji kokybė. 2006 m. birželio 
pabaigoje Briuselyje girdėjome Clevelando teisėjo Bohdan Futey 
labai vertingą ir aiškų pranešimą. Pagrindinės teisėjo kvalifikacijos: 
sąžinė ir drąsa. Plius citata: „Jie negali tikėtis visuomenės pagalbos, 
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kol negerbia patys savęs“. Manau, pasiduotume iliuzijai, neva šią 
pagrindinę problemą galima spręsti taisinėjant Konstituciją. 

Priėmus 1992 m. Konstituciją ir jai įsigaliojus bei promulgavus 
ir paskelbus ją kaip nuolatinį pagrindinį valstybės įstatymą (o tai 
įvyko tarp 1992 m. spalio 25 ir lapkričio 6), neteko galios 1990 m.  
Laikinasis pagrindinis įstatymas arba laikinoji 1990-1992 m. kons-
titucija. Matyt, neteko galios ir laikinai sustabdytoji 1938 m. Kons-
titucija, nors apie tai niekur nieko nepasakyta.

Priminsiu, kad 1990 m. kovo 11 d. buvo priimti, tarp kitų, du 
konstitucinai aktai; vienas apie atnaujintą 1938 m. gegužės 12 d. Lie-
tuvos Konstitucijos veikimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
o kitas – apie tos Konstitucijos galiojimo sustabdymą, patvirtinant 
Laikinąjį pagrindinį įstatymą. 

Nei 1992 m. Konstitucijoje, nei ją lydinčiame įstatyme dėl įsiga-
liojimo tvarkos nėra nieko pasakyta apie 1938 m. Konstituciją, nebent 
ją laikytume įstatymu, kuris prieštarautų naujai Konstitucijai ir todėl 
toliau nebegalioja. Arba „galioja tiek, kiek neprieštarauja Konstitucijai“. 
Taigi tema konstitucinės teisės darbui, jeigu jis dar neparašytas.

Čia, jau pamatiniame lygmenyje, susiduriame su įstatymo raidės 
ir dvasios problema, ir pirmenybę teikiant dvasiai 1938 m. Konsti-
tucija išnyko savaime, nors laikinosios 1990 m. konstitucijos galia 
buvo rūpestingai panaikinta specialiu straipsniu. 

1990 m. kovo 11 d. įstatyme dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo 
pagrindinio įstatymo trečiuoju straipsniu nustatyta, „kad Lietuvos 
Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei 
kiti teisės aktai, kurie neprieštrauja Lietuvos Respublikos Laikinajam 
Pagrindiniam Įstatymui“.

Ši nuostata pakartota ir 1992 m. įstatyme dėl naujosios Konsti-
tucijos įsigaliojimo tvarkos. 

Pirmuoju atveju ji leido toliau naudotis SSRS įstatymais ir dau-
gybe reguliuojančių teisinių aktų, žinoma, atmetant bet kokį paval-
dumą buvusiai okupantei. Antruoju atveju – pratęsė aną leidimą, 
kur atkurtoji Lietuva dar nespėjo išleisti savų įstatymų, ir dar apėmė 
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1990-1992 m. valstybės statybos laikotarpį. Naujoji konstitucija 
nustatė ir naują, tobulesnę valstybės sąrangą su kur kas geresniu 
kompetencijų ir atsakomybių paskirstymu. 

Žinoma, ir čia liko spragų, nieko nenumačius tokiam atvejui, 
kai Seimas nepatvirtina Prezidento teikiamų Ministro pirmininko 
kandidatūrų ir tuo būdu paralyžiuoja tiek Vyriausybės sudarymą, 
tiek Prezidento galią skelbti naujus rinkimus. Trūksta vieno sakinio, 
bet jo trūksta.

Labai svarbi nuostata „galioja tik paskelbti įstatymai“ susikir-
to su pačios Konstitucijos įsigaliojimu, skirtingai nustatomu dar 
dviejuose Konstitucijos straipsniuose, ir neatsakė į klausimą dėl 
Lietuvos įstatymų paskelbtų ligi 1940 m. – ne vienas jų galėjo būti 
naudingai laikomas galiojančiu, kad ir ne „savaime“, bet priimant 
atskirus aktus, tačiau tuo nepasinaudojome. Būtinai stengėmės kurti 
ir priimti naujus įstatymus arba vargome taisinėdami sovietinius. Čia, 
kaip regis, veikė ir ta „reali konstitucija“, kurią nusako politinės ir 
teisinės visuomenės mąstysena. Posovietinei visuomenei artimesni 
buvo sovietiniai įstatymai. Beje, tai tęsiasi ligi šiol. 

1997 m. gruodį, man esant Seimo pirmininku, priėmėme įsi-
pareigojimą administracijai ir įsipareigojimą sau atsikratyti viso 
sovietinių įstatymų bei kitų reguliavimo aktų paveldo, taikyto ligi 
Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., ne vėliau kaip ligi 2000 m. 
sausio 1 dienos. Atrodė, bent per dešimt metų galėtume apsišluoti.

Ministerijoms, kurios naudojasi ne tik sovietiniais, bet net į 
lietuvių kalbą neišverstais rusiškais reglamentais, tai buvo sunkus 
ir tartum nesuprantamas uždavinys. Man dar tebesant ir jau nesant 
Seimo pirmininku šį įsipareigojimą, tai yra jo datą vis tekdavo pra-
tęsti. Juk nepatrauksi ministerijos į teismą už įstatymo nevykdymą. 
Taip ir tęsiasi dalykas nepabaigtas ligi šiol.

Manau, tai savotišku būdu susiję ir su gilesniais teisinės dvival-
dystės dalykais. Mąstau apie įstatymo, tai yra, siekiamą Lietuvos 
įstatymo valdžią ir matau vis dar nesąmoningai pripažįstamą svetimą 
okupacinę valdžią. Tai ypač pastebima praeitų laikų politinėse bylose 
ir gana dažnai – dabartinėse nuosavybės bylose.
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Valstybės tęstinumas ir okupacinis laikotarpis – dar viena svarbi 
tema.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 
aktai pabrėžė ir įtvirtino valstybės tęstinumą po buvusio „svetimos 
jėgos“ veiksmo – 1940 m. agresijos ir aneksijos. 1992 m. Konstitucija 
preambulėje irgi – 1940 m. agresijos ir aneksijos. 1992 m. Konstitucija 
preambulėje irgi kalba apie nūnai atgimusią valstybę, kurios teisinius 
pamatus praeityje grindė net 16 a. Lietuvos Statutai, iš dalies veikę 
ligi 19 a., ir ankstesniosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos. 

Taip konstituciškai nusakoma dvasia, pagal kurią, atrodė, turi 
būti žvelgiama į svetimųjų jėgų okupacijų, ypač ilgosios sovietų 
okupacijos laikotarpius.

Deja, nors turime vėlesnių įstatymų apie okupaciją ir rezistenciją, 
mintis apie tą ilgąjį fundamentalaus, tai yra pamatinio neteisėtumo 
laikotarpį lieka kažkokiame užribyje, kai svarstomi okupanto repre-
sijų paliestų Lietuvos piliečių likimai. 

Įstatymo raidė, koks nors žodžio netikslumas arba spragelė, 
pernelyg dažnai ignoruoja arba nustelbia Konstitucijų dvasią. Atsi-
randa keista teisingumo-teisėtumo ir netgi teisinio proto-pilietinio 
proto prieštara, tai šen, tai ten konkrečiai ignoruojanti jau įrašytus 
kodeksuose sveiko proto ir teisingumo – moraliai suvokiamo tei-
singumo – kriterijus.

Kalba pasakyta tarptautinėje konferencijoje  
„Lietuvos teisinė sistema: raidos tendencijos ir perspektyvos“, Vilnius

2006-07-25
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XII-ajam Seimui

Labai nuoširdžiai sveikinu Dvyliktąjį Seimą.
Linkiu darnaus ir draugiško darbo, gerų sprendimų. 
Tikiuosi, leisite pasidalyti rūpesčiu, kuris yra ir Jūsų rūpestis. Tai 

daugelis pastaraisiais metais išvykusių iš Lietuvos į kitas šalis. Reiktų, 
kad juos apimtų Lietuvių Chartos idėja ir bendrumo jausmas. Tegul 
PLB čia būna plataus judėjimo iniciatorė.

Ypatingas mūsų rūpestis turėtų būti lietuviai Rusijos valdomose 
žemėse. Toje šalyje vis mažiau demokratijos, vis daugiau šovinizmo. 
Tautinėms mažumoms tai nėra geri ženklai. Lietuvių bendruome-
nes bus mėginama kontroliuoti ir panaudoti saviems tikslams. Gali 
rastis pastangų, kad jos sunyktų, todėl ypač reikalingos kitokios 
pastangos.

Ir pačioje Lietuvoje ne viskas gerai. Dažnai stoka padorumo, tar-
navimo bendram gėriui, o santykiuose su buvusia okupante imperija 
– tautinio orumo, ryžto ginti pažeistas teises ir siekti teisingumo dėl 
praeityje įvykdytų Rainių žudynių, tremčių, Sausio 13-osios ir Me-
dininkų nusikaltimų. Tegul PLB būna tas lietuviškos sąžinės balsas, 
kuris skatins Lietuvos Respubliką elgtis oriai ir garbingai, kad visi 
lietuviai pasaulyje galėtų ja didžiuotis, vertintų lietuvybę.

Visada Jūsų -
 Vytautas Landsbergis

2006 m. rugpjūčio 7 d.
Šis sveikinimo žodis nebuvo perskaitytas.
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/versta iš anglų kalbos/

Šteteno pilyje

Gerbiamieji ponios ir ponai!

Susirinkome šventiškai paminėti 15-ąsias Vokietijos ir Baltijos 
valstybių diplomatinių santykių atnaujinimo metines. Esame labai 
ypatingoje vietoje labai ypatingų žmonių dėka. Tai von Stetten 
šeima, kurios galva – Wolfgangas von Stettenas. Jiems priklausanti 
Stetteno pilis ir \emių valda, mano nuomone, turėjo du reikšmingus 
istorinius laikotarpius.

Prieš ilgus šimtmečius žemė aplink šią pilį buvo naudojama kaip 
mūšio laukas, kuriame kovėsi ne vien tik kirviais ginkluoti kariai1, bet 
ir puikiai apsiginklavę didikų karių būriai. O paskutinio šimtmečio 
paskutinį dešimtmetį Stetteno pilis tapo visiškai kitokios politinės, 
neginkluotos kovos už Baltijos valstybių laisvę atrama. 

Norėčiau pažymėti, kad pirmoji tokia Lietuvos atrama Vokie-
tijoje buvo lietuvių gimnazija Hiutenfelde, į kurią aš asmeniškai 
pasiunčiau Antaną Račą kaip įgaliotinį Lietuvos informacijos centrui 
įkurti. Tuo metu ir Wolfgangas von Stettenas, kuris lankėsi Lietu-
voje 1991 metų pradžioje, pasiūlė savo parlamentinį biurą Bonoje 
reprezentaciniams ir informaciniams tikslams. Kraujo praliejimas 
Vilniuje 1991-ųjų metų sausio 13 dieną pakeitė požiūrį į mūsų ar-
gumentus Vakaruose. Po antrųjų žudynių, kai tų pačių metų liepos 
mėnesį Medininkuose buvo sušaudyti mūsų kariškiai, Wolfgangas 
von Stettenas nedelsdamas atvyko pas mus į Vilnių. Jis dalyvavo 
laidotuvių ceremonijoje ir sakė kalbą Vokietijos vardu. Niekada jo 
neklausiau, bet supratau ir tuomet, ir dabar, kad jis nei Bundestago, 
nei kanclerio nebuvo įgaliotas daryti tokius pareiškimus. Supratau, 
kad jį įgaliojo aukštesnioji jėga, dvasinė jėga, kurią galima vadinti 
širdies kilnumu. Ši savybė yra svarbesnė už paveldėtą kilmingą krau-

1 Baronų von Štetenų herbe – trys kirviai.
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ją. Vokietijoje sutikome ir daugiau žmonių, kurie pasižymi širdies 
kilnumu. Tai tie žmonės, kurie „die Prinzipien haben“1, kaip ką tik 
čia minėjo Prezidentas Romanas Hercogas. Toks širdies kilnumas 
išsaugo ir palaiko garbę virš visų vadinamojo realizmo, pragmatizmo, 
merkantilizmo ir net politinio papirkimo, kurį neseniai pastebėjome 
Baltijos dujotiekio atveju, formų. Tokių žmonių dėka mes pernelyg 
nenusivylėme Vokietija, nes dominuoja geresnė Vokietija.

Mes – Lietuva ir Vokietija – turime labai daug bendra, įgyta mūsų 
sudėtingos istorijos kelyje, sykiu ir mūsų bendras tragedijas. Turiu 
omenyje tai, kas vyko 1944-1945 metais, ir ką Lietuvos parlamentas 
neseniai nusprendė įtraukti į Atmintinų dienų sąrašą – Mažosios 
Lietuvos, Kleinlitauen, gyventojų genocido dieną. Šis istorinis pa-
vadinimas apėmė ir apima didžiąją dabartinės Kaliningrado srities 
dalį, sakykime, nuo Gumbinės, kuri XVIII amžiuje buvo įkurta kaip 
vietinė Preussisches Litauen sostinė, iki Įsruties ir Karaliaučiaus. 
Daugybė civilių gyventojų, vokiečių ir lietuvių mažumos atstovų 
tapo naikinimo aukomis, į šią žemę įžengus Raudonajai armijai. 
Esu įsitikinęs, kad Lietuvos parlamentas yra vienintelis, oficialiai 
priminęs pasauliui apie šią tragediją, ir čia yra tai, ką Lietuva gali 
padaryti gero net Vokietijai. Dabar mes kartu esame Europos 
Sąjungoje ir turime labai daug darbo. Tai yra, dirbame Europai, 
nebijodami pasakyti tiesos ir siekti tiesa grindžiamo susitaikymo2. 
Turime jį pasiekti kartu.

Kalba pasakyta minint 15-asias Vokietijos ir Baltijos valstybių diplomatinių 
santykių atkūrimo metines, Šteteno pilyje, Vokietija, 

2006 09 02 

1 Turi principus. (vok.)
2 Tai žodžiai iš Europos Parlamento 2005-05-12 rezoliucijos apie Antrojo pa-

saulinio karo pabaigą Europoje, kuri ne visiems atnešė laisvę: susitaikymas 
paremtas tiesa ir atmintimi.
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Svarbiausia diena

Ekscelencijos,
Garbingieji svečiai,
Kolegos parlamentarai ir visi Lietuvoje, kurie mane girdite!

Kuri ta svarbioji diena? Vieni sako – Kovo 11-oji, paskelbusi lais-
vę, kiti sako – Sausio 13-oji, kai Kovo 11-osios Lietuva buvo apginta 
ir išgelbėta. Dar sakoma – rugsėjo 1-oji, nes vidurnaktį į šią visais 
atžvilgiais gražią dieną prieš 13 metų draugiškai išėjo paskutinis 
buvusios okupacinės kariuomenės dalinys; tai čia ir Laisvės diena.

Vis dėlto jos trys labai svarbios veikiau mums Lietuvoje, tartum 
pasaulio aplink nė nebūtų, o plačiuoju tarptautiniu žvilgsniu yra 
vėl kitaip. 

Taigi ši diena, iš tiesų rugsėjo 17-oji. Ji bus minima naujausiųjų 
laikų Lietuvos istorijoje kaip atkurtos nepriklausomybės pasaulinio 
įtvirtinimo diena. Tą sunku pakeisti ar kaip nors perrašyti. Visos 
pasaulio valstybės, demokratinės ir nedemokratinės, pripažino 
vieningu aktu, kad štai vėl yra Lietuvos valstybė. 

Diena buvo įdomi, verta ir konkrečiai prisiminti, kol dar galiu 
jums papasakoti. Priėmimo į Jungtines Tautas procedūra – ir for-
mali, ir konkreti, su valstybės vizitine kortele, nes pirmąsyk gaunant 
lietuvišką žodį Generalinėje Asamblėjoje – tai vyko po pietų. Viską 
organizavęs ir nuolat informavęs abiejų Lietuvos Respublikų atstovas 
Stasys Lozoraitis1 pranešė apie netikėtą JAV prezidento pasiūlymą: 
norėtų susitikti su trijų Baltijos valstybių vadovais dar prieš cere-
moniją Jungtinėse Tautose. Išskyrė mus iš didesnės grupės tą dieną 
priimamų valstybių. Ir, žinoma, jis nori pasveikinti pirmas – buvo 
aišku. Taigi iš pat ryto siūloma skristi į Vašingtoną! Baltieji rūmai, 
pokalbis, Rožių sodelis – ir tuoj atgal į Niujorką, nes reikia suspėti į 

1 S.Lozoraitis ir po Kovo 11-osios dar ilgai rėmėsi JAV pripažintais pirmosios 
Lietuvos Respublikos atstovo įgaliojimais, o Atkuriamasis Seimas buvo jau 
suteikęs įgaliojimus ir atstovauti ir atkurtai Lietuvos valstybei. 
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Jungtines Tautas. Abejonių nekilo, kokios reikšmingos mūsų valsty-
bėms tos politinės ir moralinės rožės Baltųjų rūmų sodelyje. Be abejo, 
ten priėmėm ir sveikinimą, ir patys padėkojom už dešimtmečius 
trukusią lemiamą Amerikos paramą, taip pat asmeninę prezidento 
paramą mūsų laisvei.

Generalinėje Asamblėjoje popiet sakiau savo parašytą kalbą. Bu-
vau įsisegęs štai šį Lietuvos rezistentų-partizanų ženklelį, kurį gavau 
po Sausio 13-osios kaip išimtį, todėl ne kartą sakiau, kad vertinu jį 
kaip aukščiausią apdovanojimą.

Mano kalbą filmavo, bet į Lietuvą netransliavo. Per brangu ar 
panašiai, dėl to nesukau galvos. Toks buvo trečiasis tos dienos įvykis. 
Parodė įrašą kitą dieną kažkokio komercinio filmo intarpe, – taip 
man pasakojo. Berods nerodė nė šiomis dienomis. Todėl leisiu sau 
truputį pacituoti, nes ir tada galvojau, ir dabar apie aną įvykį, kad 
Jungtinėms Tautoms kalba ne kuris nors vienas pareigūnas, bet jo 
šalis. 

„Lietuva atgimsta ne tik iš paskutiniųjų Antrojo pasaulinio karo 
pelenų. Lietuva atgimė iš savo žmonių kančios ir kovos, iš jų darbo 
ir tikėjimo.

Kuo tikėjo mūsų šalis, kai brutali prievarta ir ciniškas pragma-
tizmas liepė jau niekuo nebetikėti šiame pasaulyje?

Ji tikėjo pagrindiniais dalykais – tiesa ir teisingumu. Tą jausminį, 
dvasinį žinojimą aš apibūdinčiau taip: yra neteisybė ir skriauda, bet ji 
laikina, nes negali taip būti, kad neteisybė įsiviešpatautų amžinai.

Lietuvos žmonių širdyse /.../ neužgesinamas ruseno tikėjimas 
galutiniu teisingumu. Tokį teisingumą ir nesunaikinamą transcen-
dentinį gėrį daugelis laiko Dievo savybe; bet juk gali būti, kad tai 
pasaulio ir būties esmė, kurią žmonės tik pavadino Dievu. /.../

Mes buvome laisvi dvasia ir ėjome sėkmingai į krašto laisvę. 
Mes rinkdavomės ir dainuodavome, o išsiskirstę kantriai dirbome. 
Mes atmetėme smurtą ir nesileidome išprovokuojami, mes sukau-
pėme dar nežinotą politinį patyrimą, kuriuo galime ir su kitais 
pasidalinti.
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Jeigu žmogus nori gyventi dorai, tai kodėl pasauly negali būti 
doros politikos? Jeigu kalbame tiesą, tai kodėl negali būti atviros 
politikos? /.../

Mes neturime jokio priešiškumo ir nejaučiame keršto nė vienam 
kaimynui; mes norime sukurti demokratinę valstybę, kurioje visiems 
pakaks vietos ir bus apsaugota laisvė.

Tokia yra Lietuvos atsakomybė sau ir tautų bendrijai, kurią 
sveikiname ištiestomis rankomis.“

Beje, kalbėjau iš Jungtinių Tautų tribūnos Lietuvos vardu ir dar po 
metų, 1992-ųjų rugsėjo 28 dieną. Lietuvai, esančiai viduje, turi rūpėti 
ir pačios Jungtinės Tautos – tai tegul girdi naujosios narės nuomonę 
dėl organizacijos dalykų. Jau buvo prasidėję kalbų apie Saugumo Tary-
bos problemas ir perspektyvas. Pasiūliau nuo Lietuvos, kad Saugumo 
Taryba pasipildytų trimis naujomis nuolatinėmis narėmis – Vokietija, 
Japonija, Indija – ir kad veto teisę didieji turėtų tik dviese kartu. Seniai 
pamiršta strėlė į ateitį, o svarbiausias aktualus akcentas tuomet buvo 
ką tik pasirašyta sutartis dėl Rusijos kariuomenės išvedimo ir viltis, 
kad Jungtinės Tautos prižiūrės įgyvendinimą. 

Ką turime po šiandien prisimenamų penkiolikos metų? Ne-
priklausomybę įtvirtintą netvirtame pasaulyje vis dėlto visokiais 
įmanomais būdais, dėl kurių turėjom dar nepaprastai daug dirbti. 
Įtvirtintą plačiame pasaulyje, bet ne siaurame, kur pamatai braška. 
Jau netgi teisybės ieškojimas laikomas Lietuvos priešu1. Turime 
valstybę, kurią iškilus reikalui gins galingos tarptautinės struktūros; 
bet jeigu gins, tai tik ne nuo mūsų pačių. Niekas Lietuvos neapgins 
nuo laisvės ir teisingumo idealų netekties, nuo negarbingų dvasios 
nuopuolių, alkoholinio nykimo ir emigracinio demografinio smu-
kimo. Niekas – o kodėl ne mes patys? 

Niekas neapgins ir nuo naujai pavergiančio įsiurbimo į svetimą, 
o gal ne vienam iš papratimo mielą erdvę, į neteisėtumo, vietinės ir 
tarptautinės korupcijos, manipuliuojamos informacijos, tolygios 

1 Aliuzija į debatus dėl V.Pociūno žūties.
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dezinformacijai, į valstybės užvaldymo ir piliečių demoralizacijos 
erdvę. Niekas neapgins – o kodėl ne mes?

Šia svarbiausiąja prasme čia, atstovų susirinkime, vėl turėtų būti 
Lietuvos širdis, gynybinis štabas.

Jeigu nesugebame ar nenorime priešintis, tai greičiau atiduokim 
valdžią sveikam atžalynui po gaisrų, naujam laisvos šalies jaunimui 
– tai daliai, kuri myli Lietuvą ir vėl turi idealų. Ar jų yra daug, ar ne, 
parodys kiekvieno vidaus balsas, kurio vardas – gera valia ir sąžinė. 
Į tokius ir kreipiuosi: tarkite jauną žodį, pajudinkite žemę!

Kalba pasakyta iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo pusėdyje Lietuvos 
priėmimo į JTO 15-ųjų metinių proga

2006-09-19

Broliams gudams

Malonūs broliai ir sesės gudai – baltarusiai!
Sveikinu Jus kultūros dienų proga. Prisimename Jūsų „Naša 

Niva“. Ji pasirodė netrukus po to, kai ir mums atšaukė spaudos 
draudimą, nebevaržė gimtosios kalbos, ir Vilniuje 1904 m. pabaigoje 
išėjo „Vilniaus Žinios“, o 1906 m. pabaigoje vilniečiai gudai sveikino 
Pirmąją lietuvių dailės parodą.

Mūsų tautų likimai per šimtmečius buvo artimi ir panašūs. Kartu 
šventėm pergales prie Žalgirio ir Oršos, kartu kentėm carų imperijos 
priespaudą, tautinės tapatybės naikinimą, kartu sukildavom už Jūsų 
ir mūsų laisvę.

Ši kova niekada nesibaigia. Todėl ir Jūsų siekiui būti oria, sava-
rankiška Europos valstybe, pirmiausiai tikėtinu bendradarbiavimo 
tiltu tarp Europos Sąjungos ir Rusijos, dar labai daug kliūčių.

Kultūra palaiko dvasią, teikia jėgų. Gudų tauta kantri, darbšti, 
talentinga, bet jai reikės labai daug jėgų atsispirti priespaudai, rasti 
tarpusavio talką ir vienybę, o tada tarti žodį pasauliui ir Europos 
tautų šeimoje.
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Būkite savimi, būkit vieningi kaip žmonės ištikimi savo kultūrai, 
kaip opozicija pastarojoje rinkimų kampanijoje, tikėkite geresniais 
laikais Jūsų šaliai, ir tie laikai ateis.

Sveikinimo žodis skirtas „Lietuvių – Baltarusių nacionalinės kultūros dienoms“, 
Publikuota: Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinės kultūros dienos Vilniuje. 

Informacinis leidinys. V., 2006, p. 12.

Kelias į laisvę

Lietuvos kelias į laisvę 1980-1990 turėjo savo išvakares.
Tai 1979 metai – Molotovo-Ribbentropo pakto (MRP) 40 m. 

sukaktis. Ji buvo reikšmingai pažymėta Vakaruose ir SSRS pavergtose 
Baltijos valstybėse.

Po Helsinkio akto pasirašymo 1975 JAV ir Kanada padarė pa-
reiškimus, kad ir toliau atsisako pripažinti Baltijos šalių aneksiją. 
Europos krikščionys demokratai ir jų grupė Europos Parlamente 
ėmė rūpintis, kad ir Europa padarytų atitinkamus pareiškimus. Po 
6 metų jie pasiekė, kad Europos Parlamentas 1981 m. pavestų Otto 
von Habsburgui parengti raportą apie Baltijos valstybes. Per tą laiką 
Lietuvoje jau buvo įsteigta nelegali Helsinkio grupė (1976) ir Lietuvos 
Laisvės Lyga (1978). Joms veikiant, MRP keturiasdešimtmetį 1979 m. 
Europoje minėjo Baltijos ir Lenkijos įtakingos išeivių organizacijos, 
kurios jau turėjo savo rankose įspūdingą, reikšmingą dokumentą iš 
anapus geležinės uždangos.

Tai buvo 45 baltijiečių politikos veikėjų Memorandumas. Jie 
oponavo SSRS totalitariniam režimui ir reikalavo okupuotoms 
Baltijos šalims apsisprendimo teisės. Dokumentą parėmė rusų de-
mokratų grupė vadovaujama A.Sacharovo. Lietuvos ir kitų Baltijos 
šalių diplomatai įteikė 45 Memorandumą JAV valdžiai Vašingtone; 
Lietuvių bendruomenė Vokietijoje kreipėsi į Boną, kad Vokietijos 
vyriausybė paskelbtų MRP dokumentus negaliojančiais. Memoran-
dumas prisidėjo ir prie Europos Parlamento aktyvumo.
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1982 Europos Parlamento Politinių reikalų komitetas patvirtino 
Otto von Habsburgo raportą (SSRS – paskutinė didelė kolonijinė 
valstybė!) ir įtraukė į būsimos sesijos darbotvarkę.

1983 m. sausio 13 d. įvyko Europos Parlamento visumos sesijos 
debatai dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Kalbėjo O. von Habsburg, See-
ler, Gawronsky ir kiti. Priimtas balsavimu dokumentas skelbė Baltijos 
valstybių inkorporaciją į SSRS neteisėta, rekomendavo, kad jų likimą 
svarstytų JTO Dekolonizacijos pakomitetis ir CSCE; papildomu 1983 
02 23 dokumentu Europos Parlamentas rekomendavo Prezidentui 
paskelbti 14 birželio „Baltų laisvės diena“. Deja, tai netapo tradicija.

1985 m. tokį žingsnį žengė JAV prezidentas R.Reaganas: Vasa-
rio 16-ąją paskelbė minėtina „Lietuvos nepriklausomybės diena“. 
Tai buvo kartojama kasmet, nepaisant sovietų protestų, o 1989 šią 
tradiciją pratęsė naujasis prezidentas G.Bushas vyresnysis.

Tuo pačiu R.Reagano principingesnės politikos laikotarpiu, 
nuo 1985 m., SSRS prasidėjo savų permainų laikotarpis – viešumas 
(laisvesnės diskusijos apie reformas), palaipsnė liberalizacija – ribota 
verslo demokratizacija.

Vis dar persekiojami Lietuvos disidentiniai judėjimai: už sąžinės 
laisvę (tikinčiųjų teisių gynimo komitetai, Lietuvos Katalikų Bažny-
čios Kronika, pogrindžio kunigų seminarija), už teisę apsispręsti ir 
turėti savo nepriklausomą valstybę (Lietuvos Laisvės Lyga) – pasi-
pildė legaliai veikiančiais diskusijų ir ypač aplinkosaugos, kultūri-
nio paveldo, istorinės tiesos gynimo klubais. Iš jų netrukus kilo ir 
Lietuvos Sąjūdis, vedęs į nepriklausomybės atkūrimą demokratinių 
veiksmų keliu.

1987 m. pradžioje Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, 
primindama ir ankstesnę Europos Parlamento 1983 m. rezoliuciją, 
priėmė savo rezoliuciją, smerkiančią trijų Baltijos valstybių inkor-
poraciją į SSRS kaip šiurkštų tautų apsisprendimo teisės pažeidimą, 
reikalavo tirti tebesitęsiančius žmogaus teisių pažeidimus.

Tų pačių 1987 metų rugpjūčio 23 – Juodojo kaspino dieną – Lie-
tuvos Laisvės Lyga surengė Vilniuje viešą mitingą – demonstraciją, 
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siedama Molotovo – Ribbentropo paktą su Lietuvos pavergimu, 
reikalaudama Lietuvai laisvės. Komunistų valdžios ir KGB represijos 
jau negalėjo sustabdyti stiprėjančių reikalavimų vykdyti Maskvoje 
pažadėtas reformas, leisti viešumą.

1988 vasario 16 išvakarėse sovietų valdžia Vilniuje ypač panika-
vo, elgėsi juokingai – senovišku propagandos ir bauginimo stiliumi, 
kurio žmonės jau nesivaržė ir nebijojo. Pavasarį Estijoje ir Latvijoje 
visuomeninės organizacijos įsteigė Liaudies frontus; Lietuvoje birželio 
3d. gimė Sąjūdis, masinis demokratinis judėjimas už tikras permainas, 
numatydamas ir jų tikslą – nepriklausomybę. Po dviejų savaičių Eu-
ropos Parlamentas priėmė naują rezoliuciją dėl Lietuvos okupacijos. 
Rugpjūčio 23d. Vilniuje Sąjūdžio manifestacijoje, smerkiančioje Sta-
lino – Hitlerio 1939 m. sąmokslą kaip nusikaltimą, pradėjusį Antrąjį 
pasaulinį karą, dalyvavo apie ketvirtį milijono žmonių. Sąjūdis ėjo 
neprievartinės politinės kovos ir demokratizacijos, atstovaujamųjų 
rinkimų keliu. Tuo skyrėsi nuo rinkimus atmetusios Lietuvos Lais-
vės Lygos, kuri neteko reikšmės. Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas 
spalio mėnesį, transliuotas per televiziją, sukrėtė ir pažadino visą 
Lietuvos visuomenę. 1989 m. sausio mėnesį į Lietuvą atvyko Europos 
Parlamento delegacija, o Kompozitorių Sąjunga pirmoji atsiskyrė nuo 
SSRS Kompozitorių Sąjungos. Jos pavyzdžiu sekė kitos organizaci-
jos, kol metų pabaigoje apsisprendė ir Lietuvos komunistų partija, 
jau netekusi „įstatyminio“ (pagal sovietines konstitucijas) valdžios 
monopolio. Didelį politinį moralinį smūgį komunistų organizacijai 
ir Sąjūdžio pergalę reiškė 1989 m. rinkimai į SSRS liaudies deputatų 
suvažiavimą. Sąjūdis juos laimėjo prieš vietinę komunistų adminis-
traciją santykiu 36:6. Būdami įsipareigoję rinkėjams kovoti Maskvoje 
už Lietuvos nepriklausomybę, sąjūdininkai Deputatų suvažiavime 
pasiskelbė esą Lietuvos delegacija ir priešinosi, kaip ir parašų rinkimo 
akcijose Lietuvoje 1988 – 1989 metais, bet kurioms užmačioms ap-
riboti net sovietinių „respublikų“ teises. Manifestaciją už laisvę 1989 
m. rugpjūčio 23 d. matė visas pasaulis – tai buvo „Baltijos kelias“ nuo 
Vilniaus iki Talino rankomis sujungęs apie 1,5 milijono žmonių.
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1989 metais Sąjūdis plėtė savo ryšius Vakaruose; taip ir mums 
tą vasarą teko lankytis Lampertheime ir Bonoje pakeliui į JAV, visur 
paaiškinant Sąjūdžio tikslus ir metodus.

Vienas Sąjūdžio tikslų Maskvoje buvo pasiekti Molotovo – Rib-
bentropo pakto, ypač jo slaptųjų protokolų pasmerkimo ir teisinio 
įvertinimo, kuris reiškė ir Baltijos valstybių aneksijos neteisėtumą. 
Tas nutarimas buvo priimtas Kalėdų išvakarėse, 1989 m. gruodžio 
24 d.

Taip išryškėjo Lietuvos nepriklausomo valstybingumo atkūrimo 
pagrindai. Nors Vakaruose buvo kalbama ir siūloma eiti SSRS deko-
lonizacijos arba pakartotinio tautos apsisprendimo keliu, Sąjūdžio 
vadovybė, konsultuodamasi su kai kuriais Vakarų teisininkais, pasi-
rinko vienintelį perspektyvų valstybės tęstinumo kelią. Tai reiškė, kad 
Sąjūdis, laisvuose rinkimuose gavęs tautos mandatą, skelbia Lietuvą 
– istorinę Europos valstybę ir tarptautinės bendrijos pripažintą 1918 
– 1940 m. nepriklausomą respubliką, – vėl esant nepriklausomą po 
ilgos neteisėtos SSRS okupacijos ir aneksijos. Padarėme tai 1990 
m. kovo 11 d., ir prasidėjo Lietuvos išmėginimai visai unikalioje 
situacijoje. Gyvenome ir statėme valstybę nepaisydami okupacinės 
kariuomenės buvimo mūsų teritorijoje, blokadų ir terorizmo, poli-
tinių ir ekonominių diversijų.

Mano pagrindinė užduotis užsienio politikoje tada buvo gauti 
pakartotinį atkurtos Lietuvos pripažinimą kaip tam tikrą apsaugą 
nuo naujos sovietų karinės agresijos. Šiam tikslui pasiekti reikėjo dar 
pusantrų metų. 1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva, buvusi Tautų Sąjun-
gos narė ligi sovietų okupacijos, tapo naujos pasaulinės struktūros, 
Jungtinių Tautų Organizacijos nare.

Apmatai ir pagrindinis tekstas kalbai Lampertheime, Vokietijoje,
2006 10 07
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Vengrų revoliucijos pamokos

Audringus ir viltingus 1956-uosius pradėjo Nikitos Chruščiovo 
pranešimas apie Stalino nusikaltimus. Vos prieš trejus metus rau-
dojusieji dėl žmonijos genijaus ir tautų tėvo mirties dabar sužinojo 
verkę dėl budelio ir sadisto, vieno didžiausių nusikaltėlių prieš 
žmoniškumą. Teisingumas, teisėtumas, nors ir pridedant artikelį 
„socialistinis“ teisėtumas, darėsi lyg ir ne visai tuščias žodis. Ideolo-
ginis „atlydys“ reiškė, kad galima laisviau kalbėti, o daugelis nuteistų 
už laisvą kalbėjimą ir pažiūras – nekalti. Sistema, naikinusi nekaltus 
žmones, buvo neteisinga, tai gal reikia siekti teisingesnės? Gyveni-
mas, kurį apibūdino smurtinė ir dvasinio teroro nelaisvė, ko gera, 
gali plėtotis didesnės laisvės sąlygomis, kur į žmogų ir žmones bus 
atsižvelgiama? O jeigu, nepaisant oficialaus pasmerkimo, tremtinių 
ir kalinių paleidimo, satelitinėse ir užkariautų kolonijų „vietose“ 
tęsiasi smulki tironija ir engimas, tai savaime kyla ir nekantrūs tikrų 
permainų reikalavimai, protestai, pilietinis pasipriešinimas. Ypač tai 
reiškėsi sovietų komunizmo ir sovietų imperijos pavergtose Vidurio 
Europos ir Baltijos šalyse. 

Jau birželio mėnesį, netrukus po to, kai N. Chruščiovo slaptąjį 
pranešimą gavo ir pradėjo transliuoti mūsų kryptimi „Amerikos 
balsas“, o parduotuvėse nebūdavo nė duonos, pratrūko darbininkų 
protestai Lenkijoje – Poznanėje. Jie buvo užgniaužti krauju, bet lėmė 
teigiamus pokyčius bent jau lenkų komunistų vadovybėje. 

Studentai ir jaunimas nerimavo visur, taip pat Lietuvoje, o jų 
demonstracijos Vengrijos sostinėje Budapešte rudenį peraugo į 
revoliuciją, kuri greit apėmė visuomenę – ir darbininkus, ir ko-
munistų partiją, ir net dalį vengrų kariuomenės. Saugumas šaudė 
į protestuojančią minią, didžiulė Stalino statula virto žemėn; stu-
dentai reikalavo, kad Raudonoji armija keliautų namo, o ankstesnis 
reformininkas premjeras Imre Nagy grįžtų į valdžią. Šį žingsnį 
vengrų komunistai padarė. Grįžęs I. Nagy stojo į revoliucijos pusę. 
Sovietų kariuomenė, iš pradžių susirėmusi su maištaujančiais, po 
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savaitės vis dėlto pasitraukė iš Budapešto. Politbiuras Maskvoje 
svyravo kaip elgtis, mat Poznanės sukilimo pamoka buvo dar čia 
pat. Generolas G. Žukovas patarė išvesti kariuomenę, jei reikės, ir iš 
visos Vengrijos. Sovietų vadovybė spalio 30 oficialiai pareiškė, kad 
ji pasirengusi derėtis dėl kariuomenės išvedimo. Tačiau blaivaus 
proto saulė, jei tai nebuvo veidmainystė, švietė tik tą vieną dieną. 
Jau spalio 31-ąją Politbiuras nusprendė kitaip. Lėmė jo lagerinis 
mentalitetas: jeigu tu taikingas ir nuosaikus, tai tu silpnas. Reikia 
rodyti jėgą (beje, Kremliuje tai nesikeičia). Ir N. Chruščiovas po 
nemigo nakties pareikalavo „grąžinti Vengrijoje tvarką“. 4-ąją 
lapkričio, kai laisvės dvasia Lietuvoje jau buvo spėjusi moraliai per 
Vėlines paremti Vengriją, sovietų armija, vaizdavusi atsitraukimą, 
grįžo su tankais ir puolė Budapeštą. Imre Nagy paskelbė, kad 
Vengrija išstoja iš Varšuvos pakto, tad ir sovietų kariuomenė tapo 
įsiveržėliais, agresoriais. Jis kreipėsi per radiją į demokratinį Vakarų 
pasaulį: padėkite, padėkite! Atsimenu tą transliaciją kažkurią naktį 
per „Amerikos balsą“. 

Tačiau kaip tik tuo pačiu metu Prancūzija ir Anglija buvo įklim-
pusios, aršiai reagavusios į Egipto naujojo prosovietinio prezidento 
G. A. Nasero paskelbtą Sueco kanalo nacionalizavimą, reagavusios 
visai netinkamu būdu – karine intervencija. Savo ruožtu, JAV buvo 
rinkimų išvakarėse, ir prezidentui D. D. Eisenhoweriui visai nesišyp-
sojo karinio konflikto su SSRS perspektyva. Gal būtų pakakę perspėti 
– nepulkite; bet ir perspėjimo sovietams nepasigirdo. Vengrija liko 
vienui viena ir per gatvių kautynių savaitę buvo sutriuškinta.

Iš anuometinės didžiulės tragedijos – tai daugybė egzekucijų, 
represijų, tūkstančiai žuvusių ir pabėgėlių – šiandien galim turėti 
ir analitinių išvadų, ir politinių istorinių pastebėjimų. Keletu jų 
pasidalinsiu.

Vengrai sukilo už laisvę ir nepriklausomybę – prieš sovietų 
okupaciją ir komunistinį totalitarizmą. Visur dabar sakoma, kad jie 
buvo pirmieji. Mes gerbiame vengrų drąsą, bet galėtume pasvarstyti, 
ar ne Lietuva buvo pirmoji penkiolika metų anksčiau, 1941-aisiais, 
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– taip pat už laisvę ir nepriklausomybę prieš sovietų okupaciją ir 
raudonąjį terorą.

Vengrai 1956 m. sukilo ir prieš išdavystę, nes šiandien Jaltos 
susitarimai, palikę pusę Europos diktatoriaus Stalino ir NKVD 
savivalei, vis dažniau pavadinami tuo vardu. Atsirado štai terminas 
„įšaldyti konfliktai“ kur nors Kaukaze arba prie Dniestro. O juk tada, 
Jaltos sandėrio dėka, liko milžiniškas įšaldytas konfliktas bemaž 
pusei šimtmečio, apimantis didžiulę Europos dalį. Beje, jis buvo 
vadinamas „taika“, ligi šiol tebevadinamas „pokariu“, ir mes žinome, 
kokie veidmainingi tie apibūdinimai.

Žinodami galime kalbėti ir apie Jaltos-Potsdamo išdavystę, kuri 
galutinai perbraukė Atlanto Chartos pažadus pavergtosioms tautoms 
ir paliko tris Baltijos šalis net be vietos Europos žemėlapyje, užtat 
sovietų niokojimui, fiziniam ir dvasiniam genocidui, masiniams 
tremtinių kapams svetimoje pavergusioje valstybėje. Šiandien suvo-
kiame, kad Molotovo bei Ribbentropo pasirašytą sandėrį vakariečiai 
Stalino sąjungininkai po penkerių su puse metų antspaudavo Pots-
dame. Ateina laikas ir tai įvertinti pasekmių požiūriu.

Vengrų revoliucija kilo atmesti tuos negarbingus veiksmus, tarsi 
pasipriešinimo estafetė, kai Lietuvos pasipriešinimo karas buvo ką 
tik palaužtas. 

Žinoma, vengrų revoliucija buvo visų pavergtųjų nauja viltis. 
Prisimename tas viltis ir Lietuvoje. Gaila, bet Europos demokratijos 
nesuvokė, kad pagrindinė jų to meto, ypač ateities problema yra ne 
prezidentas Naseras ir Suecas, bet sovietų totalitarizmas ir ekspansi-
onizmas. Maskvos siekis ir 1956 m. tebebuvo sugriauti ir valdyti tiek 
daug „išlaisvintų iš kapitalizmo“ šalių, kiek tik pakaks prievartos ir 
klastos jėgų. N. Chruščiovo tartum naujoviški žodžiai, neva „Vidu-
rio Europos šalys galės kiekviena pasirinkti savo individualų kelią į 
socializmą“, buvo tuoj pat užlieti vengrų krauju. Iškilmingi sovietų 
vadų garbės žodžiai, kad Imre Nagy, prisiglaudusiam Jugoslavijos 
ambasadoje (kurios sovietų tankai nedrįso pulti) leidžiama saugiai 
išeiti pro vartus ir pervažiuoti į Rumuniją, – šie pažadai buvo sulau-
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žyti tą pačią akimirką, kai paskelbęs Vengrijos nepriklausomybę ir 
svetimos jėgos nuverstas vadovas išvažiavo pro prieglobsčio vartus 
su jugoslavų apsauga. Jį puolė, pagrobė ir netrukus pakorė. Ir čia 
pamoka apie sovietų pažadus, kurią verta visiems prisiminti ligi šiol. 
Kaip ir suvokti, kad jeigu SSRS tada būtų buvusi sustabdyta, priversta 
traukti iš Vidurio Europos ir pati keistis proto bei laisvės kryptimis, 
tai ne tik visų europiečių, taip pat mūsų, istorija, bet ir dabartis būtų 
kitokia. Kiek nesuskaičiuojamų komunizmo aukų ir nelaimių, kiek 
demoralizacijos būtų buvę išvengta, o tai tęsėsi dar 30 metų! 

Pabaigai paliesiu šiek tiek žodyno problemų. Neseniai girdėjau 
Strasbūre, viename iš vykstančių šio 50-mečio minėjimų bei svars-
tymų, keistą ginčą: ar tinka Vengrijos sukilimą vadinti revoliucija ir 
atvirkščiai. Atseit, revoliucija visada turinti kairuoliško radikalizmo 
spalvą – raudoną; Vengrijos sukilimas, aišku, buvo propagandiškai 
apšauktas kontrevoliucija, ir kairuoliškieji Vakarų inteligentų sluoks-
niai ligi šiol nepriima kitokios sąvokos kaip Vengrijos sukilimas. Už 
laisvę, galbūt, tačiau ne revoliucija. 

Bent jau mums čia vertėtų geriau suvokti pagrindinius dalykus. 
Sovietų komunizmas, dažnai vadintas socializmu, buvo tiek pat 
„kairysis“, kiek ir vokiečių nacional-socializmas. Du išsigimę socia-
lizmai, kurių esmė ta pati: mišinys populizmo ir terorizmo, politinio 
klano uzurpuota valdžia ir nusikaltėlių režimas. Kraštutinė dešinė! Ir 
priešinga pastanga pakeisti gyvenimą į gera, atsikratant „naujosios 
klasės“ valdytojų tironijos ir engimo, verta vadinti revoliucija, nors 
Vengrijoje ją ir greit sutriuškino kontrrevoliucinės jėgos – SSKP Po-
litbiuras ir tankai. Ir kai mus puolė Sausio 13-ąją, puolanti jėga buvo, 
kaip kadaise Vengrijoje, tuo pat metu ir agresija, ir kontrrevoliucija. 
Žmonės šaukė jiems tą naktį: jūs fašistai! – ir žmonės buvo teisūs. 

Svarbiausias žodis visuotiniu moraliniu požiūriu vis dėl to yra 
atsakomybė. Minime ir pagerbiame aukas, tiek ir tiek nužudytųjų. 
O kiek buvo žudikų? Kur šiandien žudikai? Kuri valstybė pasiuntė 
žudikus? Priekaištaudami toms, kurios nė nepamėgino stabdyti žu-
dančios rankos, turime juolab įvardinti atsakingąją valstybę – Sovietų 



64

Sąjungą, kurios tesėja vėl vadinasi Rusija. Ta pati imperija, kuri ir 
prieš šimtą metų, 1849 m., kraujuose paskandino tuometinę Vengri-
jos revoliuciją ir jos paskelbtą nepriklausomą respubliką. Austrijos 
imperatoriui į talką atėjo Nikolajus I. Dabar istorija pasikartojo. 
Bet 50 m., tai dar ne tiek daug, kad jau nereikėtų kelti klausimo dėl 
agresorių asmeninės ir valstybinės atsakomybės.

Rusijos valdžia būgštavo šios sukakties. Jau pavasarį V.Putinas 
vyko į Vengriją, prižadėjo kalnus gėrybių ir gavo vengrų premjero 
socialistinį įsipareigojimą, kad minint revoliucijos metines apie 
Rusiją nebūsią blogai, tai yra, kritiškai kalbama. Ką jau ten apie 
atsakomybę! Užtat kiek buvo naivuolių, kurie V.Putino formulėje 
„mes apgailestaujame, kad taip atsitiko, bet Rusija neatsako“, įžvelgė 
šiek tiek padorumo... Lietuvoje suvokiame, kad mūsų atžvilgiu pro 
jokius sukąstus Kremliaus dantis dar neprasprūdo nė mažiausias 
apgailestavimas, kad 1940-aisiais ar 1991-aisiais „kažkas atsitiko“, 
tik skelbiama melas, neva mes patys sau viską padarėme. 

Bet vengrai įvardija, kas sunaikino jų laisvę, tuo būdu Vengrija 
liudija ir apie mus. Garbė Vengrijos revoliucijai! 

Kalba Vengrijos 1956-ųjų metų revoliucijos 50-mečio minėjime. Vilnius,  
M.Mažvydo biblioteka, 2006-11-03

Aukščiausioji Taryba 1991 m. kovose už Lietuvos valstybę

Kovo 11-osios Aukščiausioji Taryba, kurią vėliau pavadinome 
Atkuriamuoju Seimu, turėjo dvi svarbiausias užduotis: a) atkurti 
nepriklausomą valstybę formuojant jos suverenius įstatymus ir insti-
tucijas, ir b) apginti teisiškai nepriklausomą Lietuvos Respubliką nuo 
jos nepripažįstančios ir norinčios toliau valdyti kaip savo integralią 
arbą vasalinę dalį Sovietų Sąjungos.

1990 m. kovo 11-osios aktai buvo tik pagrindas, konstitucinis 
pamatas valstybės statybai, tad pirmiausiai reikėjo išvengti Babelio 
bokšto statytojų nesėkmės, kai aną aukštąjį tikslą užgožė ginčai 
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skirtingomis kalbomis. Lietuvoje to neatsitiko, parlamentas išliko 
pakankamai vieningas. Sąjūdžio idėjos vedamų deputatų, gan ilgai 
neiškrikusių į grupinių interesų pašalius, dar buvo pakankamai daug. 
Konsoliduodavo ir iššūkiai. Taip 1991 m. sausį Aukščiausioji Taryba 
atsilaikė ir atlaikė valstybei tekusį didžiausiąjį išmėginimą.

Vis dėlto grėsmė išliko ir ligi rugpjūčio pabaigos tebebuvo išties 
reali. Sovietų Sąjungos agonija pasireiškianti nauju agresyvumu – te-
roristiniais OMONo veiksmais ir pastangomis atskelti Rytų Lietuvą 
manipuliuojamų „autonomininkų“ pagalba – teikė prielaidų laukti 
naujos smurtinės „dienos X“, ir ji būtent atėjo rugpjūčio 19-ąją.

Išpuoliai skatino imtis ryžtingų prevencijos ir pilietinę bei poli-
tinę visuomenę integruojančių veiksmų. Taip nelaukdami Kremliaus 
kombinatorių referendumo už būsimo nežinomo dalyko (kitokios 
Sovietų Sąjungos) išsaugojimą dabar, paskelbėme Lietuvos piliečių, 
tai yra, turinčių teisę pagal įstatymą dėl pilietybės, balsavimą už pir-
mąjį naujos Konstitucijos straipsnį. Ar už, ar prieš, kad „Lietuva yra 
nepriklausoma demokratinė respublika“. Visi suprato, kad balsuoja 
už nepriklausomybę, parama buvo didžiulė, įvardinome ją AT vasa-
rio 11 d. aktu kaip tautos plebiscitą. Vakaruose tai buvo įvertinta kaip 
deramas atsakomasis smūgis M.Gorbačiovui už Sausio 13-ąją ir labai 
sustiprino Lietuvos pozicijas. Ir JAV prezidento G.Busho pageidavi-
mas, tiesiog pasiūlymas man (1990 m. gruodžio 10 d. Baltuosiuose 
rūmuose) surengti referendumą dėl nepriklausomybės buvo įvyk-
dytas. Į Lietuvą jau sausį atvyko Islandijos užsienio reikalų ministras 
J.B. Hannibalssonas (netrukus Islandija paaiškino Kremliui, kad tai ir 
buvęs pripažinimo veiksmas), po to didelė JAV Kongreso delegacija 
vadovaujama demokrato Steny Hoyerio (dabar jis tapo daugumos 
lyderiu), atvežusi ir G.Busho žodinį paramos „laišką“ AT pirminin-
kui.1 Panašų žodinį laišką su klausimais netrukus atvežė prezidento 

1 Sulaukėme ir Europos Parlamento, ir Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos delegacijų. Pirmoji jų – iš „Vaivorykštės“ grupės – dalyvavo 
iškilmingame Vasario 16-osios minėjime; antroji tyrė žmogaus teisių padėtį 
ir galimybę surengti ETPA oficialius klausymus.
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siųstas eksprezidentas R.Nixonas, o gegužės pradžioje teko vykti 
oficialiu kvietimu į Vašingtoną, dalyvauti kartu su Latvijos ir Estijos 
premjerais JAV Kongreso žmogaus teisių komiteto klausymuose dėl 
padėties Baltijos valstybėse. Ta proga padarėme bendrą (Baltijos 
Valstybių Tarybos vardu) pareiškimą, surašytą per naktį Lietuvos 
atstovybėje.1 Birželio mėnesį – panašūs ETPA klausymai, dalyvaujant 
ir SSRS atstovams, Helsinkyje. Aukščiausiajai Tarybai bei jos 
pirmininkui (šiam ir pagal laikinąją Konstituciją)2 teko įvairių užsienio 
politikos vykdymo, vadovavimo jai bei šiaip diplomatinių funkcijų. 
Nemaža jų turėjo, derinant veiksmus, ir užsienio reikalų ministras  
A. Saudargas. Po Sausio 13-osios jis dar ilgokai dirbo tiesiog užsienyje 
su įgaliojimais, esant reikalui, sudaryti Vyriausybę užsienyje, stūmė 
pirmyn jau mano iš principo sutartą su J.B. Hannibalssonu abipusių 
diplomatinių Lietuvos – Islandijos santykių atkūrimo deklaraciją. Ji 
buvo parengta pasirašyti dar prieš vasarą.

Užsienyje kaip diplomatai veikė ir AT pirmininko pavaduotojas 
B. Kuzmickas, taip pat turėjęs mano oficialų įgaliojimą, ir deputatai 
E.Zingeris, Č.Okinčicas. Iš Lietuvos kaip parlamento delegacija (kartu 
su latvių ir estų AT vadovais bei delegacijomis) lankėmės Šiaurės 
Tarybos ir Beneliukso Tarybos oficialiuose posėdžiuose. Briuselyje ge-
gužės 31-ąją V.Landsbergis su A.Rüüteliu užklydo ir į NATO būstinę. 
Lietuvoje URM grupė su viceministru V.Katkumi rengė valstybinių 
santykių su Lenkija deklaraciją (lenkų pusė vilkino, pasirašyta tik 
1992-01-13), o valstybinė delegacija, vadovaujama kito AT pirmi-
ninko pavaduotojo Č.Stankevičiaus, sėkmingai ėjo pirmyn rengdama 
Lietuvos – Rusijos tarpvalstybinių santykių pagrindų sutartį. (J.B. 
Hannibalssonas vis domėdavosi, kaip vyksta šis procesas).

SSRS – Lietuvos derybos, kurios buvo tarsi tęsiamos – atnaujin-
tos nepavykus sovietų Sausio 13-osios agresijai, iš tikrųjų nejudėjo 
pirmyn. Kremlius traktavo jas tik formaliai gal manydamas tuo 
iškankinsiąs (ir dabartinė Rusija naudoja tokias taktikas); tačiau 

1 Žr. Išvien. Baltijos Valstybių Tarybos dokumentai, V., 1997, p. 54-55. 
2 Lietuvos Laikinasis pagrindinis įstatymas, str. 86, 87.
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veikiausiai nė nemanė dėl ko nors susitarti, veikiau griauti (OMONas, 
Naujosios Vilnios bankas, užgrobtoji televizija ir Ateities forumas) 
arba vėl smogti ginklu.

Kita vertus, SSRS vadovybė vis dar tikėjosi primesti „respubli-
koms“ vadinamą naująją arba naujos, atnaujintos Sovietų Sąjungos 
sutartį. Nors Lietuva, Latvija ir Estija jau 1990-12-01 buvo pareišku-
sios, kad į ją neis,1 buvo svarbu ir įdomu stebėti Rusijos Federacijos 
(B.Jelcino) stiprėjimą ir raumenų pamėginimus, išsireikalaujant vis 
daugiau būsimų kompetencijų. O Pietų Kaukazo šalys linko į mūsų 
pusę, pareiškė, kad ir jos nesirašys. Tų įtampų kulminacija atėjo 
1991 m. rugpjūtį.

Vidaus reikaluose Aukščiausiajai Tarybai teko spręsti, tarp 
kitų, jautrius ūkinės įstatymdavystės (rinkos ekonomika turėjo 
būti paremta privačia nuosavybe ir valstybės teisės tęstinumu) bei 
institucinės statybos dalykus.

Antai patyrę tiesioginę agresiją sparčiau kūrėme Lietuvos ka-
riuomenę (jau 1991 m. sausio 18 d. priimtas Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos įstatymas), policiją, sienų apsaugą. Pastaroji tapo 
didžiausiu valstybės išmėginimu – teroristiniai SSRS vidaus reikalų 
ministerijos pajėgų puldinėjimai, galų gale, Medininkų žudynės. Tę-
sėme praėjusių 1990 metų principinį, nelengvai pasiektą sprendimą 
dėl svetimos valdžios atimto nekilnojamojo turto grąžinimo – o tai 
ypač lietė žemę, ir čia aršiai priešinosi LKP-LDDP, nenorėjo nė dalis 
socialdemokratų. Taigi AT debatuose rengė atitinkamą įstatymą, ku-
ris galų gale buvo priimtas 1991 m. birželio 18 dieną. Tačiau pažanga 
šia kryptimi, o viskas buvo vieša, tikriausiai prisidėjo prie išankstinio 
kolūkių turto grobstymo jau 1991 m. pavasarį. Aukščiausiojoje Tary-
boje mėginta, premjero G.Vagnoriaus siūlymu, stabdyti tą procesą, 
leisti kontroliuoti ir bausti, tačiau įstatyminis aktas, leidžiąs valstybei 
prižiūrėti kolūkių turtą, buvo atmestas. Taip jau gegužės mėnesį 
konkrečiai pasireiškė naujoji kairioji dauguma – atvirai šnekant, 
sumani LKP nomenklatūra ir įtakinga dalis kolūkių pirmininkų bei 
1 Bendro trijų parlamentų posėdžio Vilniuje sprendimai. – Žr. Išvien, p. 42-43.
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„sekretorių“. Talkino Generalinė prokuratūra.1 Kolūkių grobimas dar 
paspartėjo, G.Vagnorius ėmėsi savų drastiškų priemonių, ir galų gale 
kalti liko ne grobstytojai, bet nepriklausomybininkai.

Šie susirėmimai, požiūrių bei interesų skirtumai, suprantama, 
silpnino valstybę, jos valdymo struktūrų sąveiką. Kritišką lygmenį 
tai pradėjo siekti metų pabaigoje, Lietuvai išsikovojus visapusišką 
atkurtos valstybės pripažinimą ir Vakaruose, ir Rytuose, kai dauge-
liui mūsų Aukščiausiojoje Taryboje atrodė, jog pavojai – praeityje 
ir galima atsipalaiduoti vidaus kovoms. Tačiau per 1991 metus dar 
išlikome pakankamai susitelkę. Vertinom savo ir kitų laisvę, pir-
mieji pasaulyje parlamento sprendimais pripažinome Slovėnijos ir 
Kroatijos nepriklausomybę. Lietuvos kelyje esminis dalykas buvo 
bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos AT pirmininku, kuris 
netruko tapti prezidentu, Borisu Jelcinu, su demokratinės pakraipos 
rusų parlamentarais ir didžiųjų miestų vadovais. Taip sėkmingai 
atėjome į 1991 m. liepą, į svarbiausiąją Tarpvalstybinių santykių 
pagrindų sutartį su Rusija. Iš Lietuvos pusės ją parengė jau minėta 
delegacija vadovaujama Č.Stankevičiaus, o paskutinius sunkiausius 
klausimus teko spręsti man – dviese su Borisu Jelcinu. Pavyko išsi-
kovoti – žinoma, geruoju ir tik dėka draugiškų santykių – Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Lietuvos aneksijos pasmerkimą su viltimi, kad 
visos šio neteisėto veiksmo pasekmės bus likviduotos, ir svarbiausia 
– Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą pagal mūsų Kovo 11-osios 
aktus. Tai reiškė, kad ir pagal juose įrašytą Vasario 16-ąją, ir Lietuvos 
valstybės tęstinumą. Pasirašėme sutartį liepos 29-ąją, ir jau po dviejų 
dienų, tarsi SSRS keršto atsakas – Lietuvos pareigūnų žudynės Me-
dininkuose, pasienio poste. Tokia kaina pasaulis įsisąmonino, kad 
Lietuva turi sienas. O mes suvokėme, kad artėja nežinoma, tikriausiai 
kruvina atomazga ir lemiamas ištvermės išmėginimas.

1 Žr. Kolūkius sugriovė naujos kainos. V., 1996, p. 26-31. Gegužės 23-ąją, 
sovietams vėl kurstant Vilniaus krašto autonomininkus, o ginkluotiems ka-
riškiams „manevruojant“ aplink, sulaukėme didelės atvežtų žmonių, tartum 
kolūkiečių, demonstracijos prie AT rūmų.
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Iš tikrųjų artėjo rugpjūčio 20-ąją numatytas naujosios SSRS 
sutarties pasirašymas Maskvoje. Ją ketino pasirašyti tik devynios 
respublikos, ir atrodė tartum neįtikėtina, nejau taip ir bus išspręsta 
mūsų santykių su SSRS problema. Liksime sau už tos sutarties ir 
valstybės ribų? Žinoma, imperininkai griebėsi paskutinio ginklo 
– rugpjūčio 19-osios perversmo. Tikro ar suvaidinto, neva nušalinant 
atostogaujantį M.Gorbačiovą, bet nepriklausomybės siekiančioms 
šalims ir pačios Rusijos demokratams tai galėjo virsti tragedija.

Sušaukiau arba sušaukėm nepaprastąją, neeilinę parlamento 
sesiją, pakeliui telefonu atmečiau sovietų Pabaltijo karinės apygar-
dos vado ultimatumą paklusti jo valdžiai, ir vienu pirmųjų žygių 
ratifikavome neseniai pasirašytą Lietuvos – Rusijos sutartį. (Mintis 
buvo ta, kad jeigu mus ir sunaikins, tai Lietuvos parlamentas bus šį 
darbą padaręs iki galo). Priėmėme dokumentus remdami demokra-
tinę Rusiją ir jos teisėtos valdžios pasipriešinimą pučistams. AT vėl 
buvo kovojantis parlamentas ir politinis Lietuvos gynybos štabas. 
Tačiau dabar mūsų likimą lėmė įvykiai Maskvoje. B.Jelcinas atmetė 
perversmininkų reikalavimus ir atsilaikė. Pučas žlugo, demokratinė 
Rusija laimėjo, sovietija garmėjo į duobę, kurią pati išsikasė. Galų 
gale visišką nepriklausomybę paskelbė estų ir latvių parlamentai. 
Mums rodėsi, kad švinta nauja gadynė ir platesniam pasauliui, todėl 
rugpjūčio 24-ąją dieną AT priėmė kreipimąsi į visų demokratinių 
valstybių parlamentus. Jame perspėjome, kad žlungantis totalitarinis 
komunistų režimas palieka grėsmingą nusikaltėlišką paveldą. Todėl 
bolševizmas turįs būti pasmerktas, kad neatgimtų jokiu pavidalu, o jo 
nusikaltimų iniciatoriai ir vykdytojai – teisiami; pasiūlėme įsteigti Vil-
niuje tokį tarptautinį teismą, tribunolą. Išvakarėse Vilniuje vykusioje 
tarptautinėje parlamentarų konferencijoje „Baltijos laisvė ir naujoji 
Europa“ jį anonsavau kaip būsimą „bolševizmo Niurnbergą“.

Buvom idealistai ir tikėjomės pritarimo bendram reikalui. 
Tačiau pritariančių oficialių atsiliepimų nesulaukėm, ir nebent 
šiandien Europa gal jau suvokia, kokia didelė pasidaro abejingumo 
ir neryžtingumo kaina, kuomet politikos bolševizmas atgimsta net 
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ir nelabai nutolusiais pavidalais, vėl brutaliai diktuoja valią, platina 
terorą Rusijos viduje ir aplink.

Su anuometine Rusija ir toliau bendradarbiavom draugiškai, 
vaisingai. Atgavome televizijos pastatus, uždarėme KGB, išgrūdome 
OMONo teroristus, pradėjome periminėti valstybės sienų kontrolę. 
OMONo nedelsiamas išsikraustymas iš Lietuvos tapo visos okupacinės 
kariuomenės išvedimo pradžia. Kai ji virto Rusijos kariuomene, tartis ir 
susitarti jau darėsi kur kas lengviau. Su nepriklausomybę paskelbusios 
Baltarusijos AT pirmininku S.Šuškevičiumi be jokių problemų per mė-
nesį parengėm ir 1991-10-24 pasirašėm dvišalių santykių deklaraciją. 
Lenkija iš karto po Maskvos pučo (L.Walęsos telefonas) paskyrė savo 
ambasadorių Lietuvai į Vilnių. Tai reiškė ir mūsų sostinės pripažinimą 
mums – kiek vėliau paaiškino Stasys Lozoraitis. Jį paskyrėme amba-
sadoriumi JAV iš karto 1991-09-06, nors žodinį prezidento G.Busho 
sutikimą, kaip ir agremaną, gavau tik 1991-09-17 Vašingtone.

Nauji tarptautinės veiklos barai vėrėsi ir pačiai Aukščiausiajai 
Tarybai – Atkuriamajam Seimui. Užsienio reikalų komisija ir Prezidi-
umas skyrė Lietuvos pasiuntinius į kitas šalis, pirmiausiai senuosius 
– A.Simutį, V.Balicką, V.Dambravą, o pirmininkas priiminėjo už-
sienio ambasadorių kredencialus. Rugpjūčio 30 d. į Vilnių netikėtai 
atvyko Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos prezidentas An-
dersas Bjorkas, kurio patariamas parašiau oficialią paraišką Lietuvai 
stoti į Europos Tarybą. AT pradėjo netrukus veikti tarptautinėse 
parlamentinėse organizacijose – Šiaurės Atlanto Asamblėjoje ir 
ETPA kaip stebėtoja, pati aktyviai kūrė Baltijos Asamblėją (nuostatai 
patvirtinti 1991-11-08 Taline). Bet valstybės įtvirtinimui ir apsau-
gai svarbiausi buvo du žingsniai – stojimas ir priėmimas į Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją (Helsinkyje pasirašiau 
1975 m. Baigiamąjį aktą) bei į Jungtinių Tautų organizaciją. Ten 
tartum pasaulio akivaizdoje į Lietuvos prisistatymo kalbą įterpiau 
ir reikalavimą „išvesti iš mūsų teritorijos visą joje esančią svetimą 
kariuomenę“. Ši įstojimo į JTO diena – 1991 m. rugsėjo 17-oji – turėtų 
mums likti kaip itin šviesi naujosios Lietuvos istorijos gairė. 
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Vienas bruožas, kurį dera pabrėžti kalbant apie parlamentariz-
mą, buvo mūsų pripažinimas Vakaruose, ypač JAV (dar ligi abipusių 
diplomatinių santykių atkūrimo), kaip žmonių arba tautos išrinktų 
atstovų. Tai buvo vertybė, su tuo skaitėsi ir oficialiai pabrėždavo. Šį 
demokratinės mąstysenos bruožą prisiminkime ypač susidurdami 
su posovietinėmis autoritarinėmis tendencijomis menkinti žmonių 
išrinkto Seimo galias.

Negalėdamas dalyvauti konferencijoje, įgalioju Sąjūdžio bendražygę  
Angonitą Rupšytę perskaityti šį pranešimą.

Kalba skirta konferencijai „1991-ųjų sausis-rugsėjis:  
nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo“, Vilnius, 2006-11-24

Baltarusija ir Rusija: vis dar dvi valstybės

Kad ir kokie bebūtų dabartinės Rusijos neosovietiniai restauraci-
niai apetitai, praryti Baltarusiją iki šiol sunkoka. Pirmiausiai, sunku 
būtų pasauliui paaiškinti tokį Europos žemėlapio ir visų tarptautinių 
organizacijų kiekybinį pokytį. Buvo valstybė – nebėra valstybės. 
Kaip Stalinas tartų – nebėra ir problemos; tačiau laikai pasikeitė. 
Čia tau ne Tuvos respubliką praryti II pasaulinio karo metais, kai 
sąjungininkai Vakarų demokratai nė nemirktelėjo. Dabar mirktelėtų: 
gal tu, Vladimirai, vis dėlto taip toli neik.

Maža to, Europos Sąjunga, kad ir gerokai pataikaujanti Maskvai 
– metus vilkinusi nepriklausomų baltarusiškų programų finansavimą 
bei rengimą transliuoti, neseniai parodė, kad ir toliau mato Balta-
rusiją kaip atskirą ir ne visai beviltišką Europos šalį. A. Sacharovo 
premijos paskyrimas A. Milinkievičiui gražiu Europos Parlamento 
sutarimu buvo raiškus ne vien simbolinis gestas. Europos Komisijos 
naujasis projektas – pasiūlymas apsispręsti gudų tautai kartu su jos 
atstovu A. Lukašenka – vertas rimtų ir plačių apmąstymų pirmiausiai 
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Baltarusijos visuomenėje. Tokio turinio susirinkimai ir konferencijos 
neturėtų būti išvaikomi. Net ir paskirtasis parlamentas gali suvokti, 
kad jam siūloma legitimizacija, pradedant nuo dešimt metų įšalusios 
sutarties su ES ratifikavimo. 

Priminsiu, ką siūlo Europos Komisija. Tai Europos Kaimynystės 
Politikos pranašumai ir nauda, kuri atsivers Baltarusijai ratifikavus 
Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį (ji pasirašyta 1993 m.) 
su Europos Sąjunga. Tai padėtų nedelsiant pagerinti Baltarusijos 
piliečių gyvenimą, kaip nurodo Europos Komisija, šiose srityse: pa-
lengvinti keliavimą į ES šalis ir geresnį pasienio regionų ekonominį, 
aplinkosaugos bendradarbiavimą bei atverti ir išplėsti Baltarusijos 
miestų ir bendruomenių ryšius su ES miestais ir bendruomenėmis, 
universitetų su universitetais, suteikti baltarusiams daugiau stipen-
dijų ES universitetuose; paskatinti visos Baltarusijos, ypač mažojo ir 
vidutinio verslo augimą žymiai padidinant Europos finansų para-
mą, o tai atvers daugiau naujų darbo vietų ir geresnes perspektyvas 
jaunajai kartai, darys Baltarusiją patrauklią užsienio investitoriams; 
pagerinti savivaldybių darbą, sveikatos apsaugą ir švietimą, padidinti 
paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims; Baltarusijos gaminiams, 
kurių kokybė atitiks standartus, plačiau atverti Europos 480 milijonų 
vartotojų rinką, o tai esmingai paskatins šalies ekonominę plėtrą, kels 
žmonių gerbūvį. Jų teisė pasirinkti modelį, kur visos žmonių teisės 
būtų išties gerbiamos, yra nepaneigiama. 

Iš Baltarusijos pusės tereiktų, kad jos valdžia žengtų ženklius žings-
nius šalies demokratizacijos link. Toliau dokumente minima piliečių 
teisė į tikrus rinkimus, nepriklausomą informaciją ir nepriklausomą, 
nešališką teismų sistemą, nevyriausybinių organizacijų, darbininkų 
organizacijų ir darbdavių veiklą nesikišant valdžiai. Baltarusijos 
valdžia raginama paleisti visus politinius kalinius ir piliečius suimtus 
dėl dalyvavimo mitinguose, tinkamai ištirti trijų opozicijos vadovų 
dingimą 1999 metais ir rusų žurnalisto – 2000 metais. Taip baigtųsi 
europinė izoliacija, kurią Baltarusijos valdžia primetė šalies piliečiams, 
būtų kuriami gilesni ES tautų santykiai su gudų tauta.
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Mes puikiai suprantame, kad šios permainos reikštų gudų tautos 
ir valstybės išlikimą, bet nebūtinai dabartinės valdžios išlikimą ir am-
žinybę. Jei valdžia savo interesus kels aukščiau negu tautos interesus, 
ji gali arogantiškai atmesti Europos Komisijos ištiestą ranką. Tačiau 
galėtų ir susimąstyti. Juolab turėtų svarstyti ir apsispręsti kuo platesnė 
Baltarusijos visuomenė. Politinėms partijoms čia puiki ir atsakinga 
proga plėsti aiškinamąjį darbą: štai, ką siūlo Europos Komisija, ir ar 
mums, baltarusiams gudams, to reikia, ar ne. 

Gal ir pačiam A. Lukašenkai, prispaustam Kremliaus reikala-
vimų viską atiduoti „Gazpromui“, kils noras pasipriešinti, išsaugoti 
valstybės ir savo paties veidą bei savarankiškumą? Neveltui, nu-
rodydamas Vyriausybei, jis tuo pačiu netiesiogiai kreipėsi į tautą 
esminiu reikalu: „ką reikia padaryti, jeigu mes norime išsaugoti šalį 
savo vaikams, suverenumą ir nepriklausomybę, kad mūsų kasdien, 
kas mėnesį, kasmet nestatytų prie sienos išskėstomis rankomis ir 
nešauktų: „mokėk už dujas ir naftą!“..., Prievartautojas įvardytas, ar 
ne? Ir EK dokumentas pasirodo kaip nepaprastas sutapimas. Vertas 
apmąstymo. Mat valstybė, kuriai ES siūlo bendradarbiavimą ir pa-
ramą, ar valdančios deržavos Rusijos išlaikytinė gubernija – tai visai 
ne tas pats. Baltarusijai išties ateina lemtingo apsisprendimo metas, 
ir demokratinei opozicijai svarbiausi, manau, du dalykai: koalicinė 
vienybė, atspari bet kurioms Kremliaus emisarų intrigoms, ir pasi-
rengimas lanksčiai reaguoti į galimas įvairias situacijas dėl valstybės 
išlikimo ir žmonių geresnės ateities.

Nemaža metų praėjo, kol ES suvokė, kad A. Lukašenkos reži-
mas – Rusijos padaras, ir bet kurias permainų Minske viltis reikia 
aptarinėti su Maskva. Tik visai neseniai toks klausimas atsirado dar-
botvarkėje. Kažin ar iš jo pavyks gauti dar vieną begalinį „dialogą“. 
Kol kas nėra dialogo su Rusija dėl pačios Rusijos.

Kaip žinia, žmogaus teisių padėtis toje didelėje nelaimingoje 
šalyje vis blogėja. Rinkimai neatitinka standartų, teismai, ypač tose 
bylose, kurios rūpi valdžiai, yra politinis vykdomosios valdžios įran-
kis, o Dūma, kaip jau praėjusioje kadencijoje sakė V. Lukinas, yra 
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labai ryžtinga: kaip prezidento kanceliarija paprašys, taip ir nubal-
suos. Šios kadencijos Dūma dar „ryžtingesnė“, o būsimoje nebeliks 
nė vieno nepriklausomo deputato. Komunistai ten pastumti į tariamą 
opoziciją ir palaikomi dėl vaizdo; jie naudingi, kad „Vieningoji Rusi-
ja“ atrodytų ne komunistinė. Valdo prezidento klanas. Tai daugybė 
buvusių čekistų, o pats prezidentas antai sakė, kad buvusieji čekistai 
– jam nežinoma padermė, tokios nėra. Pristeigta daug nevyriausy-
binių organizacijų (vakariečių akims dumti ir sugerti jų pinigus), 
tūkstančiai tariamų laikraščių. Tai režimo sistema, tačiau dar yra 
ir dvasia, kuri įtakoja liaudį. Skaitome tarptautinėje spaudoje apie 
fašistuojančių gaujų siautėjimus, apie nužudomus gatvėje kitos rasės 
žmones, tiesiog nekenčiamus vien tamsesnio gymio „kaukaziečius“, 
o dabar plėtojama speciali antigruziniška kampanija. Labai panašu 
į 19 a. pabaigos Rusijoje gimstantį europinį fašizmą: „mušk žydus, 
gelbėk Rusiją!“ Vietoj žydų dabar gali įrašyti kitus, dvasia nekinta. 
Pats prezidentas paragino išvalyti turgavietes nuo kitataučių, kad 
būtų geriau pagrindinei arba titulinei nacijai. Naujas reiškinys, apie 
kurį dar mažai girdėjome, yra „primušti miestai“. Jų vis daugėja. Ten 
chuliganų gaujos tiesiog daužo visus ir viską, kas pakliūva, o milicija 
nesikiša. Atrodo, artėja nelyginant „smūta“. Prieš kokį dešimtmetį 
Rusijos politiniai mąstytojai stūmė „nepavykusių valstybių“ koncep-
ciją; po to atsirado, jau Europos žodyne, „beteisės erdvės“. Jeigu iš 
pradžių tai buvo sumanyta kaip Maskvos pretekstas kištis ir tvarkyti 
„naująsias, bet nepavykusias“ valstybes, jose atsirandančias „beteises 
erdves“, o Rusija prikūrė tokių erdvių atplėštose Gruzijos, Moldovos 
teritorijose bei Šiaurės Kaukaze, tai dabar, kaip regis, pati patenka į 
savo spąstus, virsta didžiule beteise erdve. Rusiją reikia gelbėti. Kaip? 
– ne pataikavimais o, reikliu draugiškumu, atvira ir tikslinga kritika, 
atitinkamais bendrabūvio reikalavimais. Atrodo, ES pradeda suvokti 
ir žengia pirmuosius tokios politinės moralinės pagalbos žingsnius. 
Europos Komisijos kreipimąsi į Baltarusijos liaudį anksčiau ar vėliau 
seks kreipimasis į Rusijos liaudį, kurios teisės turi rūpėti Europai ne 
mažiau, negu baltarusių ar Afrikos gyventojų.
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Svarbiame programiniame straipsnyje „Financial Times“ 
(2006-11-21) Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažymėjo, kad 
Europos vertybiniai standartai esą „dirbtiniai“ ir netinkami Rusijai. 
Kitaip tariant, jei plepate apie bendras vertybes, tai priimkit Rusijos 
„bezpredielą“, ir bus bendrumas; o svarbiausia – pasirūpinkit inte-
resais. Žinoma, jis ir neturi gero pasirinkimo. 

Kitu atveju, kalbėdamas užsienio politologams, Putinas apibrėžė 
savo valdymo sėkmę ir problemas, kurias turėsiąs spręsti jo įpėdinis. 
Sėkmė – tai Čečėnijos teritorijos su dalimi gyventojų išlaikymas 
Rusijos sudėtyje. (Kita dalis – po žeme arba išvaryta). Kaip žinia, an-
trajam Čečėnijos karui pradėti – sulaužant Rusijos-Čečėnijos 1997 m. 
taikos sutartį – buvo reikalingi gyvenamųjų namų sprogdinimai Mas-
kvoje. Buvęs žvalgybininkas, atskleidęs ir parodęs tų sprogdinimų 
mechanizmą, galų gale nubaustas – nužudytas Londone. Nubausta 
ir žurnalistė, drąsiai rašiusi apie neribotą savivalę ir žmonių betei-
siškumą Maskvos „išlaikytoje“ Čečėnijoje. Politinės žmogžudystės 
Rusijoje vis įžūlesnės, o kovos dėl didžiųjų ekonomikos svertų – irgi 
politinės. Tarp kitų V. Putino sėkmių nurodyta ekonominis augimas 
ir „socialinių dalykų sprendimo pradžia“. Ir viena, ir kita pajudino 
tik „naftos doleriai“, žinia, ir dujos. 

Įpėdiniui teksiančios trys problemos, anot V. Putino, tai ko-
rupcija, vienos krypties ekonomika (matome, kad užuot gaivinus 
žlugusią gamybą, norima supirkti Vakarų pramonę) ir demografinis 
nuosmukis – galima visko griūtis. Nepanašu, kad jos žadėtų kokį nors 
pagerėjimą žmogaus teisių srityje, todėl V. Putinas ir pasirinko išeitį 
– paneigti žmogaus ir demokratijos vertybes iš viso („FT“). 

Padėtį Tolimuosiuse Rytuose ir Sibire gali netrukus įtakoti kito-
kia demografija. Tai milijonų kinų apsigyvenimas, jų darbštumas ir 
smulkaus verslo perspektyvos. Ateis laikas dalyvauti ir savivaldybėse. 
Kinų žmogaus teises teks gerbti. Tada rusų šovinizmas ir nacionaliz-
mas plius rasizmas, Žirinovskiui apsikabinus Limonovą, tikriausiai 
sprogs ir europinėse Rusijos sostinėse.



76

Visokio pobūdžio galimiems neramumams pasirengta iš anksto: 
VRM Maskvoje guli slapti dekretai leidžiantys šaudyti į minias, jei-
gu kokiam generolui pasirodys, kad jos gręsia valdžios stabilumui. 
Pravers ir „fašių“, ir „našių“ bei kitos ypač skustagalvių jaunimo or-
ganizacijos, kurios plinta kaip grybai po lietaus. „Einantys kartu“ su 
Putinu jau treniruojasi muštynėse su „Einančiais be Putino“... Žodžiu, 
tarp įvairių Rusijos ateities variantų galimas ir bręstantis fašistinis 
perversmas, atviros FSB diktatūros įvedimas. Tada V. Putinas taptų 
Vakarų vilties švyturiu, nereiktų jokių rinkimų. Arba – trečiasis 
Rusijos žlugimas, Europai tik pataikavus ir nestabdžius. 

Šiaip ar taip, stebėtis tenka paskutinių Rusijoje žmogaus teisių 
gynėjų ir nepriklausomų žurnalistų drąsa. Pastarieji turi gavę sąrašą 
dvidešimties, kuriems jau paskelbtas mirties nuosprendis, ir A. Po-
litkovskaja buvo to sąrašo priekyje. Rusijos teisėtvarka šiuo sąrašu 
nesidomi, nors turi. Nereikšmingas dalykas. Nebent pati būtų jį 
paleidus žurnalistams terorizuoti.

Beje, Rusija vis dar daug kalba apie kovą su tarptautiniu teroriz-
mu. Nuo komentarų susilaikysiu. Jų dar spėjo palikti Aleksandras Li-
tvinenko. Šio drąsaus vyro atminimą siūlau pagerbti tylos minute.

Kalba tarptautinėje konferencijoje „Žmogaus teisės Rusijoje ir Baltarusijoje“, 
Vilnius, 2006-11-27

Apie Ježį Giedroyc,  
kurį galėtume vadinti Jurgiu Giedraičiu

Ježis Giedroyc buvo politiškai ir moraliai itin iškili asmenybė.
Moralinis imperatyvas politikoje buvo esminė ir stipriai išreikšta 

linija jo viešojoje (nevyriausybinėje) veikloje ir laikysenoje. Tai taip 
pat buvo priežastis stipriai oponuoti komunizmui ir komunistiniams 
režimams, laikantiems priespaudoje jo ir kaimynines šalis iš Centri-
nės Europos ir prie Baltijos.
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Gyvendamas Paryžiuje J.Giedroyc buvo įtakingo lenkų politikos 
ketvirtinio žurnalo „Kultūra“ leidėjas ir redaktorius. Jis buvo šio 
žurnalo dvasia ir daugelio publikacijų autorius. Lenkijos praeitis ir 
ateitis, tampriai susijusi su kaimyninėmis valstybėmis, buvo pagrin-
dinis J.Giedroyc rūpestis, ir jis dėjo daug pastangų pagerinti šiuos 
santykius. Tarp kaimyninių šalių Lietuva turėjo išskirtinę vietą jo 
širdyje ir mintyse.

Pats priklausydamas senai Lietuvos didikų Giedraičių giminei 
– sulenkinus pavardę Giedraitis ji tapo Giedroyc, ir priminsiu, netoli 
Vilniaus yra miestas Giedraičiai, – jis tuo didžiavosi ir galbūt jautė 
atsakomybę už savo protėvių, tarp kurių buvo tiek daug žymių 
Lietuvos valstybės vyrų, vyskupų ir švietėjų, žemę. Jis buvo naujųjų 
laikų Lenkijos politikų politinis mokytojas, o tam tikra prasme ir 
Lietuvos politikų mokytojas. Aš labai vertinau jo straipsnius; darbai 
apie Lietuvos-Lenkijos santykius buvo ypač naudingi siekiant įveikti 
buvusius ginčus ir konfliktus tarp dviejų istoriškai tokių artimų tautų. 
Jis atvirai ir tiesiai prieštaravo nacionalistinei linijai ir pabrėždavo, 
kada ir kokiais klausimais Lenkijos politikai klydo. Jis pritarė ir buvo 
laimingas dėl sprendimo visiems laikams toje byloje, kuri buvo kilusi 
tarp dviejų pasaulinių karų dėl Rytų Lietuvos teritorijos, kur yra ir 
mūsų sostinė Vilnius.

Jausdamasis ir elgdamasis kaip pilietis istorinės Abiejų Tautų 
Respublikos, gyvavusios XVI-XVIII amžiais kaip Lenkijos– Lietuvos 
konfederacinė sandrauga, taip pat kaip ir Czeslaw Milosz vadinęs 
save Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiu, demokratiškiausias 
kunigaikštis Giedroyc neturėjo abejonių, kaip šis ginčas dėl Vilniaus 
turi būti išspręstas.

Dar daugiau, dėl savo rezervacijų komunizmo ir lygiai taip pat 
komunistinės bei pokomunistinės Lenkijos atžvilgiu, jis vengė ryšių 
su jos valdžia, o tik su universitetais ir intelektualais. Tačiau jis jautėsi 
istoriškai ir emociškai susijęs su Lietuva, ir su tuo susiję reikšmingi 
momentai jo biografijoje, apie kuriuos dabar papasakosiu.
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Po 90-ojo gimtadienio, kurį pažymėjo 1996-aisiais, Ježiui Gie-
droyc buvo suteikta Lietuvos garbės pilietybė. Tai nutiko 1997 metais 
ir sukėlė jam kai kurių politinių bei moralinių rūpesčių. Tada, prieš 
man atvykstant į Paryžių kaip Lietuvos Respublikos Seimo Pirmi-
ninkui, aš sužinojau, kad Ježis Giedroyc norėtų susitikti su manimi 
neoficialiam pokalbiui. Žinoma, aš buvau sujaudintas ir laimingas, 
taigi mano darbotvarkėje buvo rasta tam laiko vėlai vakare prieš 
prasidedant rytdienos oficialiai darbotvarkei.

Susitikome jo bute, perkrautame knygų, Paryžiaus pakrašty. 
Ilgai kalbėjomės apie mums rūpimus ir jaudinančius dalykus, apie 
Lenkijos ir Lietuvos dabartį ir ateitį. Buvom svarbių sprendimų dėl 
NATO plėtros išvakarėse, artėjo ir Europos Sąjunga. Ježis Giedroyc 
visada buvo įsitikinęs, kad turime bendrą problemą ir grėsmę Ry-
tuose. Mūsų nuomonės sutapo. Kadaise turėjom bendrų problemų 
ir Vakaruose, ir Rytuose, o dabar liko Rytuose. Jis matė, kad ir iš to, 
ne vien žmogiškaisiais sumetimais, kyla Lenkijos-Lietuvos naujo 
suartėjimo būtinybė. Ir čia nuomonės nesiskyrė. Galų gale prabilo 
apie savo asmeninį rūpestį. Tai jam suteikta Lietuvos garbės pilietybė 
ir rytdienos iškilmė, dalyvaujant prezidentui Algirdui Brazauskui. 
Būdamas kategoriškai prieš eks– komunistų grįžimą į valdžią, jis 
tartum abejojo, kaip pasielgti, norėjo mano nuomonės, o gal net 
aprobatos. Žinoma, pasakiau, kad tai Lietuvos teikiamas pagerbi-
mas, ir nesvarbu, iš kieno rankų jį priims. (Tas pat būtų lietę ir po 
metų jam suteiktą Gedimino ordiną). Kadangi Ježis Giedroyc ligi 
tol nuosekliai atsisakinėjo ir neturėjo net Lenkijos pilietybės, tai 
priėmimas Lietuvos pilietybės tapo ypač reikšmingu jo simpatijų 
Lietuvai, giminės ryšio ir apsisprendimo žingsniu.

Buvo ir liko abiejų tautų jungtimi, principingumo ir išminties 
Mokytoju.

Žodis parodos Europos Parlamente,  
skirtos Jerzy Giedroyc 100 gimimo metinėms, atidaryme, Briuselis, 

2006 11 28
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Žodis maldos pusryčiams

Iš senovės laikų ateina filosofo posakis: tautos – tai Dievo mintys.
Minčių apie žmones ten tikrai ne viena, ir apie žmonių brolybės 

būdus – ne viena. Todėl ir tokia tautų arba brolybės būdų įvairovė su 
jų bendruomeniškumo ir susižinojimo tautoje per kalbą, susipratimo 
savyje skirtybėmis. Tai skatina pažinti kitą, kitokią tautą, kad galėtum 
priimti. O jeigu kas iš skirtybės daro priešybę ir neapykantą, iš ne-
pažinimo – baimę ir neapykantą, jis arba tokia tauta pildo nuodėmę, 
kurią reikės išpirkti ir įveikti.

Dar daugiau. Jei kas vien pamiršta brolybę, kaip atsitiko Kons-
titucijos Europai autoriams – nes didžiuliuose tomuose, kupinuose 
proto, jūs nerasite dviejų žodžių: brolybė ir širdis, – jei kas juos pa-
miršta, baudžia pats save. Ir tai matome, galų gale. Vien dėl naudos 
ar iš baimės tautos nesusitars.

Įvairios yra Dievo leistos tautos, o kažin ar atrastume bent vieną, 
– žinoma, neišsigimusią, – kuri trokštų vergovės.

Iš nesenų laikų, iš Lietuvos kovų už laisvę dar skamba partizanų mal-
dos žodžiai“ „Tu, kuris leidai tautas ir įkvėpei joms laisvės troškimą...“

Ačiū Tau, – tuo būdu sakė mūsų jauni mirsiantieji, – kad žinome, 
už ką mirti.

Ir senovės romėnai, dar nepažinę visos tiesos, jau žinojo: saldu 
už tėvynę mirti. Žodis tėvynė jų kalboje buvo patria. Vėliau atsirado 
ir dangiškosios tėvynės, dangaus namų samprata. Nors, tiesą sakant, 
dalį tiesos nuo kažin kada žinojo net prerijų indėnai, numatydami 
būsimą pomirtinę gėrio šalį, Amžinosios medžioklės šalį. Ir senovės 
prūsai ir jotvingiai, mūsų išnykę broliai, kurie narsiai kovojo už laisvę, 
skriedavo žirgais į karžygių tėvynę už dangaus. 

Bet pirmoji tautų tėvynė – žemėje. Ir laisvės troškimas joms 
duotas. Ir atsakomybė. Todėl nevalia, branginant savo laisvę, atimti 
kito laisvę.

Vargšai žmonės mokosi to jau 2000 metų, ir vis dar tebėra pir-
mame skyriuje. Todėl, kad neišgirdo Mokytojo žodžių: „nebėra nei 
graiko, nei žydo, tik visi vieno Tėvo vaikai“.
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Niekas dar tiek neišprotėjo, kad aiškintų šią pamoką kaip raginimą 
graikams išnaikinti žydus arba žydams – išnaikinti graikus. Juolab – su-
varyti daugybę naikinamų tautų į vieną prievartinę „sovietų tautą“.

Ne, tai mokymas apie prioritetą, kad ne žmonių skirtybė, o 
bendrybė yra svarbiausia. Visos tautos – Dievo tauta. Kadangi jūs 
vieno Tėvo vaikai, tad ir broliai. Žydai, graikai, rusai, čečėnai – tik 
susipraskite. Tai svarbiau, negu kitoniškas kalbos gražumas arba odos 
tamsumas, akių spalva. Tikrai svarbesnė yra akių šviesa, neįdiržusi 
širdis ir neaptemdytas protas.

Tą pranešimą jau mūsų laikais pakartojo ir nešė musulmonams 
Šventasis Tėvas Jonas Paulius II. Jis taip ir sakė kazachų minioms, 
kai lankėsi Kazachstane: mes, krikščionys ir musulmonai, turime 
vieną Tėvą. Todėl – broliai, ne kitaip. Būtų kalbėjęs tą patį rusams 
stačiatikiams ir sentikiams, tačiau valdžia neįsileido.

Turkijos valdžia pasirodė europietiškesnė, tai ten dabar Šventasis 
Tėvas Benediktas XVI lankėsi su tautų brolybės ir konfesijų taikos 
misija. 

Kai apie tai galvoju, norisi pasakyti visiems tariamai neišven-
giamo „civilizacijų karo“ pseudo-apaštalams: liaukitės krankę varnų 
balsais. Kvailybių karas – taip, jis galimas, jis ir vyksta, tačiau kvailybė 
nėra civilizacija. O jeigu skirtingai tikinčiųjų protus temdo kvailumas 
ir žiaurumas, ateina laikas ir susivokti: tokia civilizacija neišliks. 

Išlikti gali tik brolybės civilizacija. Visa kita yra laikino viešpata-
vimo blėniai, žmogaus misijos išdavystė ir skubėjimas į prarają. 

Dar apie laisvę ir tiesą. Žodžiai „tiesa padarys jus laisvus“ buvo ir 
yra skirti taip pat tautoms. Kalbėjo tikrieji, pirmieji apaštalai, prabilę 
visomis žmonių kalbomis. Kelias į laisvę yra tiesa. Ir priešingai, tiesos 
baimė yra vergija, iš kurios kyla ir kitos vergijos, gimsta despotijos.

Ar yra tautų, kurios nenori tiesos? Deja, yra, ir visai netoli nuo 
mūsų. Rytuose tebestūkso didžiulė netiesos erdvė, ir kuo atkakliau iš 
ten skelbiamos netiesos apie save ir kitus, tuo mažiau ten laisvės.

Bet neteisinga būtų nematyti ir pačių savęs. Dievo mintis, kurios 
vardas Lietuva, kartais atrodo pabūgus tiesos apie tai, kas čia įvyko 
per pastarąją pusę amžiaus ir net per pastarąjį pusmetį.
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Tiesos ieškojimas, tai priešų ieškojimas – bemaž ir taip gali 
išgirsti. Gal verčiau nereikia tiesos, gal supyks koks kaimynas, gal 
susvyruos mūsų pamatai?

Bet galima pasakyti ir kitaip: tiesos neieškojimas arba jos varžy-
mas, tai tautų nelaisvės pradžia. Jeigu vieni tiesos pabūgę, o kitiems 
tai pabodę, tad gal ir laisvė pabodo? Žiūrėkit, kiek pasigirsta mūsų 
lyg laisvoje Lietuvoje nelaisvės pasiilgimo šauksmų!

Pasigirsta jų ir kitur pasaulyje.
Čia yra riba, čia skiriamoji linija tarp tiesos ir netiesos, tarp 

laisvės ir nelaisvės. Kai ją pamatom – tą ribą, reiktų stabtelėti ir įsi-
klausyti, ką kiekvienam sako vidinis dorovinis imperatyvas – Dievo 
buvimo ženklas. 

Baigiau vėl filosofo mintim. Tai Karaliaučiaus išminčius, gyvenęs 
ne taip toli nuo mūsų. Bet ar tai tikrai tik jo pasakyta? Kartais tie 
reiškiniai panašūs, kaip senovės laikais, kai Dvasia kalbėdavo per 
pranašus. 

Žodis pasakytas per šeštuosius nacionalinius maldos pusryčius surengtus  
LR Prezidento iniciatyva. Lietuvos Respublikos prezidentūra, 2006-12-03

Publikuota: internetiniame portale „Bernardinai.lt“, 2006-12-05

/versta iš anglų kalbos/

Europos kultūros kanonas

Ponios ir Ponai,
Leiskite man aptarti iškeltąją kanono sampratą kaip tapatybę, 

juolab kad panašiai siūlė ir šio simpoziumo sumanytojai.
Ar tai būtų nacionalinė tapatybė, ar supranacionalinė – europinė, 

tapatybės problema buvo labai gerai pažįstama atstovams, kaip ir man, 
tautos, kuriai tapatybė ir apsisprendimas reiškė galimybę išgyventi. 
„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt“ – 19 a. tai buvo 
viena svarbiųjų himno pobūdžio dainų mano šalyje, padalintoje į 
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vokiečių ir rusų valdas; dabar ši daina primena tų dienų ryžtą ir pavo-
jus. Per visą 19-ą šimtmetį trys kaimyninės šalys, dvi jų naudodamos 
valdžios galią, bandė paversti lietuvius vokiečiais, lenkais ir rusais. Jos 
siekė, kad ta užsispyrusi, maištinga tauta nebekeltų problemų.

Kova dėl nacionalinės tapatybės reiškė kovą prieš sunaikinimą 
ir išnykimą. Ne „susiliejimą“, kaip čia tezėse kažkur vadinama. To-
kia kova vyko visoje Vidurio ir Rytų Europoje, brandindama idėją 
apie pamatinę tautos teisę gyventi ir apsispręsti. Ši idėja padėjo ir 
vėliau, per antrąją dekolonizacijos bangą po Antrojo pasaulinio 
karo, kai pirmosios bangos dalyviai buvo rekolonizuojami pagal 
naują, komunistinę formulę. Ir vėl nacionalinės, kartu ir europinės, 
tapatybės pojūtis padėjo priešintis nelaisvei ir sovietinimui.

Čia norėčiau kritiškai vertinti dar vieną įžanginę simpoziumo 
pastabą. Nacionalinė tapatybė ir nacionalizmas nėra tas pat. Tų, ku-
rie brangina nacionalinę tapatybę, nereikėtų vadinti nacionalistais. 
Ginantieji nacionalinę tapatybę labai pasitarnauja pasaulio kultūros 
paveldui. Kai po tūkstantmečius trukusio tapsmo individuali ir uni-
kali kalba rengiasi mirti, tai ją nė kiek ne mažiau verta gelbėti negu 
kokią piramidę iš daugelio panašių. 

Be abejo, Europos kalbos, tie didieji žmonių kūriniai leidžiantys 
bendrauti ir tapti esybėmis, tikrai priklauso Europos kanonui savo 
vidiniais ryšiais bei sąsajomis, o ir pačios savyje yra kanonai. Jos 
atspindi ir atliepia mąstymo kanonams.

Kaip muzikas dabar noriu pereiti prie muzikos. Žodis „kano-
nas“ čia turi ypatingą prasmę. Tai kūrybos tipas – prieš randantis 
kūriniui. Taisyklė ir procedūra sukurti muzikinę formą, kuri siunčia 
pradinį kvietimą ir deda pagrindą kūrybiškumui bei grožiui, 
apibrėžiamiems itin stipriu lege artis būdu1. Kuriuo tikslu? – Ogi kad 
mes džiaugsmingai atsilieptume abiems – formai ir dvasiai.

Jeigu kas norėtų, galima šio balsų kanono sampratą permesti vi-
siems kitiems įmanomiems kanonams, ir jūs ,manau, nesuklysite. Mu-
zika yra universalių prasmių pasaulis, pati būdama Visatos modelis.

1 Pagal meno įstatymą (lot.).
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Baigdamas kalbėti kaip muzikas noriu pasakyti, kad mokiausi 
Europos klasikinės (taip pat ir moderniosios) muzikos, todėl turėčiau 
laikyti save europiečiu pirmiausia muzikoje, kuri jau prieš šimtmečius 
buvo daugiau ar mažiau kanonizuota. Bet kuriuo atveju, vėliau atėjo 
laikas man šiek tiek pažinti kitus, didžiųjų Azijos muzikos kultūrų, 
grožio kanonus. Sykiu atėjo ir supratimas, kokia klaidinga samprata, 
kuri vadinama „europocentrizmu muzikoje“. Šis klaidinantis vaizdas 
tebegyvuoja ir veikdamas išvien su marketingo bei išpardavimų 
taisyklėmis triuškinamai naikina neeuropines kultūras.

Grožio kanonai savo forma ir išraiška nenustatyti nei aukštesni, nei 
žemesni vieni už kitus, nepaisant nė laikinai svarbių mados kanonų.

Galbūt taip yra su visais kanonais, tarp jų ir su tuo bendruoju 
– Europos kanonu.

Aš čia bevelyčiau galvoti apie europinę tapatybę, glūdinčią Eu-
ropos kultūros pavelde, ir pagrįstą europiniu elgesiu. Čia rastume 
aiškesnių skirčių nuo Azijos ir Afrikos civilizacijų. Europos civiliza-
cija per pastaruosius tu tūkstantmečius buvo sukurta krikščionybės 
pagrindu. Atsisakiusieji tai pasakyti Konstitucijos Europai preambulėje 
pasielgė kaip barbarai, priešiški istorinei tiesai ir faktui, jog visa Euro-
pos filosofija, menai, muzika, architektūra, literatūra ir politika išaugo 
ir sėmėsi įkvėpimo daugiausiai iš krikščionybės. Tokiu būdu ir radosi 
taip norimas Europos kanonas, kad duotų mums skirtingumo – bet ne 
pranašumo! – jausmą ir štai keistą troškimą paneigti patiems save.

Norėčiau sutikti su Robertu Šumanu (ne muziku!), kuris pastebėjo, 
jog net Apšvieta, nepaisant jos problemų su religija ir Bažnyčia, išaugo 
irgi iš krikščionybės. Matome, kad iš ten kilo žmogaus asmens orumo 
idėja (būti Dievo vaiku reiškė šį tą daugiau negu būti pažeminta kito 
žmogaus nuosavybe ar vien gamtos padaru); iš čia atėjo pilietinės 
atsakomybės jausmas padėti ir tarnauti broliams, taip pat ir lygių 
žmogaus teisių samprata. Pirmiausia – būti asmeniu, gimusiu laisvėje, 
ir vertinamu pagal savo paties nuopelnus.

Prieš keletą metų klausiausi vieno kinų kilmės Europos filosofo 
paskaitos ir įsidėmėjau, kad žmogaus teisių koncepcija yra tikrai 
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europinė, nes Azijoje nieko panašaus nėra gimę. Taip aš vėliau šen 
ten pasakydavau, kad rusiškas kanonas, toks giliai abejingas žmogaus 
teisėms, iš tikrųjų yra labiau azijinis nei europinis.

Kokie buvo Europos įsitikinimai ir veiksmai, paremti šiuo 
įsitikinimu? Dabar galime konstatuoti tik istorinę devalvaciją. 
Kanonas vis labiau silpnėja. Brolybės jausmas, kaip ir pats žodis, 
buvo išbraukti iš Konstitucijos projekto. Valstybės kaip visuomenės 
sutarties ir bendrojo gėrio idėja? Ką gi, ji taip pat nužeminta iki 
„gerovės valstybės“, kuri tampa klaidinančia iliuzija. Kokią ateitį 
galime įžvelgti gerovėje, jei vis mažiau Europos žmonių nori dirbti 
ir auginti vaikus?

Yra daug būdų prarasti Europos kanoną. Pažvelkime bent į tris.
Moralinio pagrindo reliatyvizmas, tolygus visos kultūros, taip pat 

ir politikos, pamatų erozijai, verčia siūbuoti visą Europos pastatą.
Vartotojiškumas nepalieka vietos rūpesčiui dėl ateities – laikams 

po mūsų. Be tokio rūpesčio ir vertinimo, o ką jau kalbėti apie meilės 
nuvertinimą, kanonas mirs kartu su mumis, socialiai solidarus su 
pamišusiu šeimininku.

Paskutinis ir menkiausias dalykas. Postmodernizmas mene yra 
atsipalaidavusi patranka (the loose canon). Ji tikrai veikia. Štai toks 
yra dabartinio proceso paveikslas, jei neklystu. 

Priešingu atveju, jei tai, kas čia pasakyta, būtų netiesa, jeigu mes 
vis dar turime nevisiškai išklibintą vertybių bei dorybių sistemą 
kaip Europos kanoną, jeigu vis dėlto tebėra linija skirianti gėrį nuo 
blogio, laisvę nuo nelaisvės – pastarąją taip lengvai sukelia žmogaus 
atsakomybės sau ar savo broliui stoka, – jei visa tai dar turi galimybę 
tęstis skirtybėse ir diskursuose, tada galime dar kalbėti apie Europos 
kanoną nūnai ir ateityje.

Jei ne, tegu istorikai tyrinėja tuos laikus, kai praeities Europa 
turėjo savo kanoną.

Kalba pasakyta Europos kultūros kanono simpoziume, Amsterdamas,  
2006-12-08
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Klausimas apie vokiečių separatinę politiką –  
be aiškaus atsako

Š.m. sausio 18 d. Strasbūre pirmininkavimą Europos Sąjungai 
perėmusios Austrijos Kancleris Wolfgangas Schuesselis susitiko su 
Europos Parlamento didžiausia Europos liaudies partijos –Europos 
demokratų politine grupe.

Susitikimo metu europarlamentaras Vytautas Landsbergis 
paklausė Austrijos Kanclerio nuomonės apie situaciją dėl Baltijos 
dujotakio, kur labai pristigo ES šalių narių solidarumo, ir Vokie-
tijos kanclerės Angelos Merkel žodžius, pasakytus šią savaitę įvy-
kusio vizito Maskvoje metu. Ten buvę pasakyta, kad „europiečiai“ 
turėsią išaiškinti lenkams, lietuviams, latviams ir estams – tartum 
ne europiečiams – šio dujotakio naudą. Lietuvos atstovas išreiškė 
nusistebėjimą, kad Maskvoje A.Merkel, kaip ir anksčiau Gerhardas 
Schroederis, kalbėjo tartum visos Europos Sąjungos vardu. 

„Tai panašu į ankstesnį separatinės G.Schroederio užsienio poli-
tikos stilių, todėl prašom pasakyti, pone Kancleri, kaip jūs ketinatės 
tvarkytis su vokiečių separatizmu Europos politiniuose reikaluose?“ 
– klausė V.Landsbergis.

Atsakydamas i Lietuvos atstovo klausimą, Kancleris pastebėjo, 
jog energetika yra nacionalinės kompetencijos dalykas. „Jei kai kurios 
valstybės nori eiti savo keliais, tas jų siekis pagrįstas, bet energetinio 
saugumo standartus turėtų nustatyti visa Europa. Kartu galėtume 
daug daugiau nuveikti.“ – sakė W.Schuesselis. 

Pasak Austrijos Kanclerio, Baltijos jūros dujotakio projektas 
esąs teisėtas. „Kita vertus, jis labai svarbus psichologiškai, nes turi 
didelę reikšmę visam regionui. Energetikos stabilumas yra susijęs 
su stabilumu visame regione. ES susidurs su nestabilumu valstybė-
se, turinčiose daug energetikos išteklių, tad reikia tam pasiruošti.“ 
– sakė W.Schuesselis.

Europos Parlamento  
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 01 19
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Europarlamentaras V.Landsbergis:  
„Situacija dėl ES-Rusijos sienos Estijoje tampa tikru  

Europos solidarumo išmėginimu, jeigu Estija paliekama  
viena Rusijos spaudimui ir pajuokai.“

Vasario 14 d. Strasbūro plenarinės sesijos metu Europos Parlamento 
nariai diskutavo su Europos Sąjungos Tarybai atstovaujančiais šiuo metu 
pirmininkaujančios Austrijos ministrais. Užsienio reikalų valstybės 
sekretorius Hansas Winkleris atsakinėjo į raštišką europarlamentaro 
Vytauto Landsbergio klausimą dėl Tarybos pozicijos, ko ji laikysis ir ką 
rems, Rusijai atsisakius ratifikuoti sienos sutartį su Estija. Kaip žinia, tai 
ir Europos Sąjungos siena.

„Situacija dėl ES-Rusijos sienos Estijoje tampa tikru Europos soli-
darumo išmėginimu, jeigu Estija paliekama viena Rusijos spaudimui 
ir pajuokai. Taigi koks yra Tarybos pagrindinis pranešimas mums? Ar 
Europos Sąjungos Taryba bevelija aiškų solidarumą, ar miglotą dujų 
diplomatiją?“ – klausė V.Landsbergis.

Rusijos Dūma atsisakė ratifikuoti sienos su Estiją sutartį ir net 
atšaukė Rusijos vyriausybės parašą po to, kai Estijos parlamentas ra-
tifikacijos akte paminėjo, kad Estija ir anksčiau buvo nepriklausoma 
valstybė, Rusijos pripažinta 1920 m. Taikos sutartimi. Praėjusių metų 
spalio pradžioje Londone vykusio ES ir Rusijos viršūnių susitikimo 
metu Europos Komisija laikėsi dviprasmiškos pozicijos palikti Estijos 
sienos su Rusija sutarties klausimą šių dviejų valstybių vyriausybėms. 
Tai atrodė kaip parama Rusijai.

Atsakydamas Austrijos atstovas H. Winkleris teigė, kad Europos 
Sąjunga laikysis solidarumo su Estija. 

„Visai pritariu Jūsų ir kitų susirūpinimui. Tačiau nesutinku, kad 
Europos Sąjunga abejinga šiam klausimui. Dėl solidarumo – jokių 
abejonių. Europos Sąjunga solidarizuojasi su savo nare Estija, ir čia 
negali būti kitų pasirinkimų.“ – teigė H.Winkleris.
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Pasak H.Winklerio, „sienos pripažinimas negali būti kokių nors 
sąlygų įvykdymo pasekmė.“

Europos Parlamento 
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 02 14

Europos Parlamento narys V.Landsbergis:  
„Norint mažinti įtampą tarp Vakarų ir Islamo pasaulių  

reikia dialogo tarp tikinčiųjų“

Vasario 22 d. Europos Parlamento užsienio reikalų komiteto nariai 
susitiko su Arabų lygos generaliniu sekretoriumi A.Moussa. Susitikimo 
metu buvo pasikeista nuomonėmis dėl plataus problemų spektro tarp 
Vakarų ir Islamo pasaulių. Kalbėdamas apie didėjančias įtampas ir dėl 
„Hamas“, Irano, karikatūrų ir kitų dalykų kilusį daugialypį konfliktą, 
Arabų lygos atstovas ragino mažinti konfrontacijas ir metaforiškai 
pavaizdavo esamą situaciją tarytum buvimą „vienoje valtyje“.

Diskusijose pasisakęs Lietuvos Europos Parlamento narys 
V.Landsbergis siūlė gerinti santykius tarp tikinčiųjų.

„Pone Generalini sekretoriau, man labai patiko Jūsų mintis apie 
buvimą vienoje valtyje. Ar galėtų Arabų lyga inicijuoti idėją, kuri 
gal ir virstų tikrove, kad susitiktų abiejų pasaulių, Islamo ir judeo-
krikščioniškojo, aukščiausio rango religiniai autoritetai. Tegu jie 
pasikalba kaip tikintieji su tikinčiaisiais, tikratikiai abiejose Dievo 
valties pusėse, ir kartu pasimeldžia. Prašau Jūsų, pamėginkit judėti 
ta kryptimi.“ – sakė V.Landsbergis

Pasak A.Moussos, santykiai tarp religijų išties turi būti plėtojami 
bei intensyvinami. „Buvusio Lietuvos prezidento Vytauto Landsber-
gio idėja labai teisinga, reikia daryti daugiau pastangų ta kryptimi“, 
– teigė Arabų lygos generalinis sekretorius.

Europos Parlamento
ELP – ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 02 22
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V.Landsbergis kviečia įvertinti ir pasmerkti komunistinių 
režimų nusikaltimus žmogiškumui

Vasario 23 d. Europos Parlamente įvyko konferencija „Revoliu-
cija ir politinės permainos – komunistinio režimo aukų pagerbimas“, 
skirta paminėti 50-ąsias Vengrijos revoliucijos metines. 1956 m. 
kilusi vengrų tautos revoliucija, siekianti išsilaisvinti iš sovietinės 
sistemos, buvo žiauriai numalšinta Raudonosios armijos. 

Konferencijoje kalbėjęs Lietuvos nepriklausomybės lyderis, 
Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis priminė įvairius 
1956 m. įvykius ir pastebėjo, kad tai buvo didelių permainų ir iššūkių 
metai Sovietų Sąjungai ir jos satelitams. Tais metais naujasis SSRS 
komunistų partijos generalinis sekretorius N.Chruščiovas pasmerkė 
stalinistinį režimą, kilo demokratiniai judėjimai Vengrijoje ir Lenki-
joje bei kitose sovietų okupuotuose valstybėse. Už laisvę kovojantys 
judėjimai buvo nuslopinti žiauriomis priemonėmis.

Prisimindamas minėtus įvykius, o jų tarpe ir Lietuvos jaunimo 
manifestacijas prieš pat ir jau vykstant Vengrijos revoliucijai spalio 
– lapkričio mėnesiais, V.Landsbergis pabrėžė, kad jokia istorijos 
pamoka negali būti išmokta neįvykdžius teisingumo.

„Raudonasis teroras, komunistinio režimo nusikaltimai žmo-
giškumui turi būti įvertinti ir pasmerkti. Privaloma surinkti doku-
mentus, gerai pagrįstus įrodymus, o nusikaltimus įvykdę asmenys 
turi būti viešai žinomi,“ – teigė V.Landsbergis.

„Tarptautinis tribunolas „Niurnbergas 2“ dar neįvyko. Todėl 
kviečiu, kad šis tragiškas ir kruvinas Europos istorijos tomas būtų 
užbaigtas. Tie, kurie nežino savo istorijos, yra vaikai, o vaikai yra 
labai lengvai manipuliuojami“ – sakė Lietuvos europarlamentaras. 

Konferencijos organizatoriai siekė aptarti ir įvertinti milijonams 
žmonių komunistinių režimų atneštas kančias, o taip pat kaip pa-
saulio reakciją į 1956 m. įvykius Vengrijoje. Konferencijoje kalbėjo 
vengrų ir rusų istorikai prof. Maria Schmidt ir prof. Vladimiras 
Bukovskis, Pasisakė Europos Parlamento nariai iš Rytų ir Vakarų: 
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Joszef Szajer (Vengrija), Jacek Saryusz -Wolski (Lenkija), Alain La-
massoure (Prancūzija) ir Vytautas Landsbergis (Lietuva). 

Konferencijos organizatorius, vengras Europos Parlamento narys 
Jozsef Szajer pabrėžė, kad 1956 m. Vengrijos Revoliucija sudrebino 
komunistinį pasaulį ir parodė vengrų tautos laisvės siekį. „Tai buvo 
ir šio totalitarinio režimo neteisėtumo iliustracija. 1956 m. parodė 
pasauliui, kad vieną dieną komunizmo era Europoje gali baigsis.“ 
– sakė Vengrijos atstovas. 

Europos Parlamento 
ELP – ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 02 23

V.Landsbergis: „Ar esame stumiami į Europos periferiją, 
kad liktume Rusijos periferija?“

Kovo 14 d. įvyko Europos Parlamento Baltijos intergrupės narių 
susitikimas su ES komisare Dalia Grybauskaite. Susitikimo metu 
buvo išklausyta komisarės informacija apie esamą padėtį svarstant 
2007-2013 metų biudžetą bei galimas negeras vienokių ar kitokių 
tarpinstitucinių nesutarimų pasekmes. 

Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis paklausė 
komisarės, kas nutarė sumažinti ES biudžetą ypač jautriems Balti-
jos valstybėms europinės komunikacijos projektams. „Neskiriant 
anksčiau pažadėtų fondų Baltijos greitkelio, europinio geležinkelio 
ir elektros tilto projektams, kurie turėtų glaudžiau susieti regioną 
su visa Europos Sąjunga, – pastebėjo europarlamentaras, – esame 
stumiami į Europos periferiją, kad liktume Rusijos periferija.“

Komisarė atsakė, kad nieko dar nesą galutinai nuspręsta. Pasak 
D.Grybauskaitės, viskas priklausys nuo vyriausybių. Europos Komi-
sija ir Taryba turi išgirsti, ko Baltijos valstybės iš tikrųjų nori. „Dar 
yra laiko pakovoti už save“, – pabrėžė D.Grybauskaitė.

Europos Parlamento ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 03 14, Strasbūras
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V.Landsbergis kviečia ES turėti blaivesnį požiūrį į bendrąją 
energetikos politiką.

Kovo 28 d., posėdžiaujant didžiausiai Europos Parlamento 
frakcijai – Europos liaudies partijos – Europos demokratų grupei, 
Lietuvos atstovas ir šios frakcijos narys konservatorius V.Landsbergis 
pasisakė dėl bendrosios Europos Sąjungos energetikos politikos.

Pasak V.Landsbergio, bendroji Europos energetikos politika 
šiuo metu privalo būti „tema numeris pirmas Europos Sąjungoje“, 
kadangi labai svarbu neuždelsti formuojant blaivesnį požiūrį ir imtis 
tikrų veiksmų kuriant ES energetikos strategiją.

„Mes čia Parlamente ir visoje Europoje turime nepraleisti mo-
mento. Rusijos vyriausybės šiurkščių judesių ir klaidų dėka atėjo 
netikėto pabudimo žiemą momentas. Tai turi virsti posūkiu į naują, 
blaivesnį Europos Sąjungos požiūrį bei veiksmą, nesiribojant naujais 
popieriais. To reikia nepaisant visų Rusijos ir jos pasekėjų pastangų 
vėl primesti politinę hipnozę“ – teigė Europos Parlamento narys.

Europos Parlamento 
ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 03 28

Europos Parlamento narys V.Landsbergis:  
„Kodėl nekalbama apie galimą ekologinę katastrofą,  

jei Rusijos-Vokietijos dujotiekio statybos išjudintų Baltijos 
dugne nuo II Pasaulinio karo likusius sprogmenis“ 

Balandžio 4 d. Strasbūre įvykusiame Europos Parlamento Balti-
jos Europos Intergrupės susitikime su Europos Komisijos energijos 
komisaru A.Piebalgu buvo svarstyta Europos energijos perspek-
tyvinio apsirūpinimo ir energetinio saugumo klausimai. Lietuvos 
atstovas Europos Parlamente Vytautas Landsbergis paklausė ES 
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komisaro, kodėl yra nutylima sąsaja tarp Baltijos dujotiekio statybos 
ekonominių ir gamtosauginių aspektų. 

„Vamzdžio tiesimo darbams pajudinus dugne išmėtytą Antrojo 
pasaulinio karo cheminių bombų arsenalą, gali būti sukelta didžiulė 
ekologinė katastrofa priversianti Baltijos valstybių gyventojus keltis 
toliau nuo jūros – kur? Gal būt tų nedidelių šalių žmonės yra ne-
svarbūs, nelyginant kokių kolonijų, kai metropolijų valdovams rūpi 
tik pelnas. Tačiau kodėl Komisija tyli, tarsi slėptų galvą į smėlį?“, 
– klausė Europos Parlamento narys.

Komisaras A.Piebalgs atsakė, kad Komisija neturi galimybių 
kištis į privačių kompanijų veiklą, kol jos investuoja į projektą ir 
statybą Rusijos teritorijoje. Pasak Komisaro, vamzdžiui pasiekus jūrą, 
nebus leidžiama nieko daryti prieš tai išsamiai neištyrus dugno ir 
neužtikrinus visiško ekologinio saugumo. A.Piebalgs užtikrino, kad 
Europos Komisija šiuo atžvilgiu veiksianti tikrai ryžtingai, problema 
jai yra žinoma iš anksto.

Europos Parlamento 
ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 04 04

Europos Parlamente minimos 65-osios sovietinių trėmimų 
pradžios Baltijos valstybėse metinės

Birželio 6 d. Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis 
kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centru Europos 
Parlamente surengė parodą 65 – osioms pirmųjų didžiųjų sovietinių 
trėmimų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje metinėms paminėti. Lietu-
vos atstovas pabrėžė, kad Europos susivienijimas atneša ir istorijos 
suvienijimą.

„Ši paroda ir yra surengta tam, kad visa Europa žinotų visą savo 
istoriją. Nė viena kita Europos Sąjungos valstybė nepatyrė tokio 
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nacionalinio masto smūgio kaip Lietuva, Latvija ir Estija, kurias tai 
ištiko prieš 65 metus. Dešimtys tūkstančių eilinių piliečių sovietų 
neseniai okupuotose šalyse buvo išplėšti naktį iš namų ištisomis 
šeimomis, su seneliais ir kūdikiais, ir išgabenti iš mylimų tėvynių į 
tolimiausias ir priešiškas vietoves okupuojančioje šalyje, kad patir-
tų vergystę, išsekinimą, mirtį.“ – parodos atidarymo kalboje sakė 
V.Landsbergis.

Pristatydama Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro parengtą parodą generalinė direktorė Dalia Kuodytė pastebė-
jo, kad čia yra daugybė informacijos, dokumentų, deportacijų vyk-
dytojų nuotraukų. Galima rasti statistinių duomenų, žemėlapių.

„Tačiau šioje parodoje svarbiausia yra žmonių, kurie buvo be 
kaltės nubausti, akys. Akys, kurios žvelgia pro sudužusį stiklą. Šie 
žmonės turi teisę būti čia, Europos Parlamente, nes jie yra Europos 
istorijos dalis“, – sakė D.Kuodytė. 

Parodoje be istorinių duomenų apie masines sovietų represijas 
taip pat yra eksponuojamos į Sibirą ištremtų ir negrižusių Lietuvos 
žmonių bei jų šeimų nuotraukos.

Parodos įžangoje V.Landsbergis taip pat pabrėžė, kad 1996 m. 
sausio 25 d. Rusijos priėmimo į Europos Tarybą dokumentas apėmė 
ir straipsnį su aiškiu Rusijos įsipareigojimu padėti asmenims, anks-
čiau ištremtiems iš okupuotų Baltijos šalių, ir jų palikuonims grįžti 
į tėvynę pagal specialiai sudarytas repatriacijos ir kompensacijos 
programas. Tą patį reikalavimą Rusijai praėjusiais metais Europos 
Tarybos Parlamentinė Asamblėja pakartojo naujame dokumente.

„Asamblėja buvo sąžininga, bet Rusija – ne. Nė cento, jokių 
programų, jokio atsiprašymo, tačiau neįvykdyti įsipareigojimai (taip 
pat kiti) nesutrukdys Rusijai pirmininkauti Europos Tarybai kaip tik 
dabar,“ – rašo Europos Parlamento narys.

Savo kalboje jis prisiminė, kad pirmosios tremtys buvo tik 
pradžia. „Kai sovietai grįžo reokupuodami Lietuvą po nacių 
Vokietijos okupacijos, masiniai trėmimai ir teroras, artimi naikinimui 
– genocidui, buvo tęsiami“, – sakė V.Landsbergis.
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Šiandien Europa, mažų mažiausiai, Europos Parlamentas mini tų 
nusikaltimų aukas,“– pažymėjo Lietuvos atstovas ir pakvietė visus da-
lyvauti konferencijoje „Suvienytoji istorija“, kuri įvyks birželio 8 d. 

Europos Parlamento 
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 06 07

V.Landsbergis klausia apie galimą ES taikos misiją 
Čečėnijoje

Birželio 21 d. Europos Parlamento užsienio reikalų ir saugumo 
komitete buvo išklausyta informacija apie Europos Sąjungos taikos 
misiją maištingoje Aceh provincijoje Indonezijoje. Diskusijų metu 
misijos vadovas P.C.Feithas atsakė į Europos Parlamento narių 
klausimus.

Užsienio reikalų komiteto narys Vytautas Landsbergis paklausė, 
ar teigiama taikos misijos Aceh provincijoje patirtis negalėtų būti 
pritaikyta Čečėnijoje, kur taip pat šimtai tūkstančių žmonių užmušta 
bei paversta benamiais.

Misijos vadovas atsakė, kad Čečėnija – Rusijos dalis, todėl taikos 
misijai ten yra būtinas Rusijos sutikimas. Jeigu Maskva sutiktų, tokia 
ES misija būtų galima.

Europos Parlamento 
ELP -ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 06 21

V.Landsbergis: „Ar skirtingi valstybių politiniai,  
ekonominiai ir energetiniai interesai padalins Europą?“

Kovo 29 d. prasidėjo didžiausios Europos Parlamento frakcijos 
Europos liaudies partijos – Europos demokratų grupės išvažiuo-
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jamasis posėdis Romoje. Konferencijoje kalbėjęs pirmasis nepri-
klausomos Lietuvos vadovas ir lietuvių delegacijos šioje frakcijoje 
pirmininkas Vytautas Landsbergis savo kalboje „Europa: susis-
kaldymas ir vienybė?“ išreiškė susirūpinimą dėl galimo Europos 
pasidalinimo dėl tam tikrų politinių – ekonominių, tame tarpe ir 
energetinių interesų.

Primindamas Ribentropo-Molotovo paktą 1939 m. ir Antrąjį 
pasaulinį karą V.Landsbergis pabrėžė, kad „Molotovo-Jaltos-Pots-
damo linijai“ padalijus Europą į demokratinę ir ne demokratinę, 
prievartinis suskaldymas buvo įtvirtintas ilgiems dešimtmečiams. 

„Dabar ši linija skiria demokratiją ir ne demokratiją Europoje 
tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vienoje pusėje 
ir Baltarusijos bei Rusijos (atstovaujančių nebaigtą atkurti sovietinę 
eurazinę „Sąjungą“). Prėjusios savaitės įvykiai Baltarusijoje, palaiminti 
Rusijos, dar kartą įrodo šį susiskaldymą. Vidurio Europos žemės 
lopinėlis, „Kalinigrad oblastj“ vardu politiškai priklausantis Eurazi-
jai, tai prieš šešiasdešimt metų trumparegių II-ojo Pasaulinio karo 
nugalėtojų sukurta anomalija“ – teigė Europos Parlamento narys.

Pasak V.Landsbergio, nors mes dar toli esame nuo idealaus 
R.Schumano siekio „užpildyti Europą“, tačiau konsolidacijos sėkmė 
yra didelė. Laisva ir siekianti bendradarbiauti Europa iš principo jau 
apglėbia Juodąją jūrą ir tiesią savo ranką link Ukrainos, Moldovos 
ir Kaukazo. Tačiau tuo pat metu senasis padalijimas ir naujas susis-
kaldymas tebėra gyvi mūsų pavargusioje Europoje.

„Tai bendros savivokos mūsų kaip europiečių ir Europos tautų 
viename kontinente trūkumas, ypač kai iškyla ekonominiai-sociali-
niai-rinkiminiai interesai.“ – teigė Europos Parlamento narys.

„Politinės ambicijos ir santykiai su mūsų didžiaisiais kaimynais, 
partneriais bei sąjungininkais taip pat nerodo Europos politikos 
konsolidacijos. JAV interesas yra labiau konsoliduota Europa, tuo 
tarpu Rusijos – suskaldyta Europa“ – pabrėžė V.Landsbergis. 

Lietuvos atstovas kalbėjo ir dėl bendros Europos energetikos 
politikos. Pasak V.Landsbergio rusų ir vokiečių susitarimai dėl 
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dujotiekio Baltijos dugne statybų pabrėžė dvišalių verslo interesų 
pirmumą prieš Europos solidarumą. V.Landsbergis atkreipė dėme-
sį, kad minėtos statybos gali išjudinti dar nuo Antrojo pasaulinio 
karo jūros dugne gulinčius sprogmenis ir sukelti didžiulę ekologinę 
katastrofą. Europos Sąjunga turi tuo rūpintis

„Kadangi mes esame dabar Italijoje, aš stebiuosi , kodėl kažkokia 
mūsų vertybes skirianti linija trukdo ir mūsų draugams italams grą-
žinti Lietuvos valstybės turtą, [atstovybę] konfiskuotą iš karto po II 
– ojo Pasaulinio karo. Tada Lietuva buvo „force majore“ situacijoje, 
okupuota sovietų, bet kokia tęstinė kliūtis tebėra dabar?“ – teiravosi 
Europos Parlamento narys.

„Kas šiuo atveju svarbiau abiejose svarstyklių pusėse: greiti 
pinigai ar solidarumas? Tai būtų vienas baisiausių atradimų, pama-
tyti tokią skiriančią liniją. Aš tikiu, mes turime to išvengti. Tik nuo 
mūsų priklauso nesuteikti solidarumo sąvokai skirtingų reikšmių ar 
dvigubų standartų“ – baigdamas teigė V.Landsbergis.

Europos Parlamento 
ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 06 29

Europos Parlamento nariai atkreipia G8 dėmesį į šiurkščius 
žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje

Prieš liepos 15-17 d. įvykstant didžiųjų pasaulio valstybių (G8) 
viršūnių susitikimui Sankt-Peterburge grupė Europos Parlamento 
narių atviru laišku kreipėsi į jų vadovus išreikšdami gilų susirūpini-
mą grubiais žmogaus teisių pažeidimais Rusijoje. Įvairias politines 
kryptis ir valstybes atstovaujančių 36 Europos parlamentarų laiške 
yra pabrėžiama, kad, vadovaujant prezidentui Vladimirui Putinui, 
tarp Rusijos ir likusiųjų G7 narių iškilo daug vertybinių neatitikimų, 
o Rusijoje vykstantys politiniai procesai yra priešingi šios šalies 
demokratizacijai.
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Atvirame laiške yra minima laisvos ir nepriklausomos spau-
dos suvaržymas, V.Putino politinių oponentų įkalinimas žmogaus 
teisių standartų neatitinkančiuose kalėjimuose, karas Čečėnijoje, 
FSB struktūrų sustiprėjimas, nevyriausybinių organizacijų veiklos 
apribojimai. Laiške taip pat kalbama apie Michailo Chodarkovskio ir 
Platono Lebedevo bylas bei pabrėžiama, kad Rusijos teisinė valdžia 
toli gražu nėra bešališka, objektyvi ir sąžininga, bei seniai peržengusi 
visas ribas ir pažeisdama suimtųjų teisę į gynybą.

Savo laiške Europos Parlamento nariai pabrėžia, kad toks Rusijos 
elgesys yra visiškai nepriimtinas ir prieštarauja G8 nario statusui. 
Pasak jų, Europos Sąjunga pernelyg ilgai buvo tyli ir G8 viršūnių 
susitikimas Sankt-Peterburge yra puiki galimybė atkreipti dėmesį į 
šiuos klausimus. Laiške yra rašoma, kad „Rusijos buvimas G8 nare 
gali būti tik sąlyginis tol, kol nebus pademonstruota nuoširdus įsipa-
reigojimas demokratijai bei funkcionuojanti rinkos ekonomika“.

Vienas iš laiško iniciatorių, Lietuvos atstovas Vytautas Landsbergis 
liepos 10 d. vykusioje spaudos konferencijoje pastebėjo, kad vertinant 
demokratiją privalo būti taikomi vienodi standartai ir vertybės. „Juk 
negali būti daug visokių demokratijų. O šalis, kurioje susidorojama 
su politiniais oponentais, jiems iškeliami kriminaliniai kaltinimai, 
nesuteikiama teisė į gynybą, ir patys oponentai patalpinami į tokias 
kalinimo sąlygas, kur jiems kyla nuolatinė grėsmė gyvybei, tikrai 
nėra demokratinė“ – teigė V.Landsbergis.

Europos Parlamento narys taip pat atkreipė dėmesį į šiandien 
Maskvoje pasidėjusį forumą „Kitokia Rusija“, rengiamą besivieni-
jančios opozicijos kaip alternatyvą G8 susitikimui. Daugelis garsių 
Rusijos politikų bei žmogaus teisių gynėjų, kritikuojančių Kremlių, 
sukvietė užsienio valstybių atstovus tokioms Rusijos problemoms, 
kaip korumpuotos, autoritarinės valdžios monopolija ir laisvės 
stoka, aptarti.

Europos Parlamento 
ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 07 11
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/versta iš anglų kalbos/

Daugiau kaip 100 Parlamento narių ragina  
prezidentą Putiną suteikti Michailui Chodorkovskiui 

nešališko teismo galimybę.  
Vytautas Landsbergis, Parlamento narys

Gerb. Parlamento narys Hans-Gert Poettering, Europos liaudies 
partijos ir Europos demokratų grupės pirmininkas, Parlamento narys 
Elmar Brok, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, ir Parlamento 
narys Camiel Eurlings, Delegacijos ES pirmininkas – Rusijos par-
lamentinis bendradarbiavimo komitetas bei trys viceprezidentai ir 
100 kitų Europos Parlamento narių, atstovaujančių 23 valstybėms 
narėms ir 5 politinėms grupės pasirašė viešą laišką, adresuotą pre-
zidentui Putinui. 

Laiške išreikštas didelis jų susirūpinimas dėl elgesio su buvusiu 
„Jukos“ generaliniu direktoriumi Michailu Chodorkovskiu, kuris 
atlieka 8 metų įkalinimo bausmę Sibire. Raštas sutampa su Didžio-
jo aštuoneto (G8) viršūnių susitikimo Sankt Peterburge pradžia. 
Jo kopijos nusiųstos visiems Didžiojo aštuoneto šalių vadovams ir 
Europos Komisijos pirmininkui.

Laiške teigiama: „Manome, kad Michailas Chodorkovskis yra 
Rusijos Federacijos politinis kalinys. Jo teismas buvo teisingumo 
parodija, jo suėmimo, teismo ir įkalinimo metu jis patyrė nuolatinius 
žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant ir tą faktą, kad, prieštaraujant 
Rusijos įstatymams, jis yra įkalintas toli nuo savo šeimos, Sibire, 
Krasnokamenske esančiame kalėjime“.

Pirmininkavimas Didžiojo aštuoneto (G8) viršūnių susitikimui 
Sankt Peterburge suteikia Rusijai svarbią galimybę, kurios neturėtų 
temdyti brutalus elgesys, taikytas Michailui Chodorkovskiui. Ragina-
me Jus, laikantis Rusijos įstatymų, grąžinti jį į kalėjimą, esantį netoli 
Maskvos, ir užtikrinti, kad jam nedelsiant būtų suteikta nešališko 
teismo galimybė.
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Parlamento narys Vytautas Landsbergis, buvęs Lietuvos Res-
publikos vadovas ir vienas iš šio laiško iniciatorių pakomentavo: 
„Baiminuosi dėl Michailo Chodorkovskio gyvybės. Jis yra politinis 
prezidento Putino, kuriam dabar tenka asmeninė atsakomybė už 
kalinio išgyvenimą, priešininkas. Atėjo laikas sustabdyti kerštingą 
ir politiškai motyvuotą elgesį su Michailu Chodorkovskiu. Nuolati-
nis psichologinis Michailo Chodorkovskio kankinimas tariamo jo 
teismo metu ir ypač žiaurus įkalinimas, kurio tikslas – palaužti jį 
moraliai, taip pat privalo būti iš karto sustabdyti. Prezidentas Putinas, 
kaip Rusijos konstitucijos garantas, turėtų nedelsdamas pagal Rusijos 
įstatymus užtikrinti, kad Chodorkovskis būtų perkeltas į kalėjimą 
Maskvos regione ir kad jam būtų suteikta teisė į nešališką teismą“.

Europos demokratų grupės (EPP-ED) spaudos tarnyba, 
2006-07-13

V.Landsbergis: Sirija privalo liautis trukdžius  
taikos procesui Artimuosiuose Rytuose 

Rugsėjo 13 d. Europos Parlamento užsienio reikalų komitete buvo 
svarstomas pranešimo projektas dėl Europos ir Viduržemio jūros regio-
no šalių asociacijos sutarties tarp Europos Sąjungos bendrijos ir Sirijos 
Arabų Respublikos. Diskusijose pasisakęs komiteto narys, Lietuvos 
atstovas Vytautas Landsbergis pabrėžė, kad Sirijai turi būti nusiųstas 
griežtas reikalavimas liautis tiekti ginklus „Hezbollah“ grupuotei.

„Jei Sirija gali būti vadinama valstybe, pakertančia taikos procesą 
Artimuosiuose Rytuose, kuri tiekia Irane ir Rusijoje pagamintus ginklus 
„Hezbollah“ grupuotei, tada reikėtų ir atitinkamai elgtis, nusiunčiant 
Sirijai griežtą reikalavimą liautis taip darius. Bent jau neplėsti karinio 
aljanso su Iranu iki „Hamas“ organizacijos“ – teigė V.Landsbergis. 

Pasak Europos Parlamento nario, vertėtų kreiptis į Sirijos preziden-
tą Assadą reikalaujant nepakirsti ir taip trapios taikos šiame regione. 

Europos Parlamento ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 09 13
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„Rusijos politika Gruzijos atžvilgiu kelia grėsmę taikai“ 
– teigia Europos Parlamento nariai

Europos Parlamento delegacijos darbui su Pietų Kaukazo valsty-
bėmis vicepirmininkai Vytautas Landsbergis ir Arpad Duka-Zolyomi 
(Slovakija), priklausantys didžiausiai Europos Parlamento frakcijai, 
Europos liaudies partijos – Europos demokratų grupei, pastebi, kad 
pastaroji šnipinėjimo krizė Gruzijos – Rusijos santykiuose atskleidė 
bauginantį trokštamo taikos proceso Kaukazo regione trapumą.

„Kai Gruzija įgyvendino savo neginčytiną teisę užkirsti kelią 
užsienio šnipinėjimui ir terorizmui – veikoms keliančioms pavojų 
žmonėms ir nacionaliniam saugumui, Rusijos vyriausybės atsakas 
buvo grasinimas karine invazija. Šie grasinimai, kurie nepriimtini 
Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinių konvencijų dvasioje, buvo 
išsakyti ne tik Rusijos gynybos ministro bet taip pat sekmadienį 
Maskvoje vykusiame nepaprastajame Rusijos Federacijos saugumo 
tarybos posėdyje. Šiame posėdyje buvo svarstomas karinės įtaria-
mųjų „išlaisvinimo“ operacijos prieš Gruziją klausimas. Ir Gruzijos 
blokada yra neadekvataus mentaliteto išraiška, kai didžiavalstybinės 
ambicijos ima viršų prieš protą“ – teigia europarlamentarai.

Pasak V.Landsbergio ir A.Duka-Zolyomi, augantis Rusijos vy-
riausybės agresyvumas Gruzijos atžvilgiu dar stipriau iškelia Rusijos 
karinių bazių Gruzijos teritorijoje problemą. „Jos sukelia papildomą 
pavojų Gruzijos žmonėms ir tarptautinei taikai, ypač kai Rusija yra 
linkusi naudoti jėgą“ – pabrėžė Europos Parlamento nariai.

„Todėl tarptautinė bendruomenė turi svarstyti du aukščiausios 
svarbos klausimus siekiant taikos Gruzijoje: kad Jungtinių Tautų 
arba ES taikos palaikymo pajėgos pakeistų konfliktų zonose esančius 
Rusijos karinius dalinius, ir kad būtų pasiektas greitesnis Rusijos ka-
rinių dalinių išvedimas iš Gruzijos, nelaukiant termino, sutarto tarp 
Rusijos ir Gruzijos vyriausybių,“ – pažymėjo Europos parlamento 
delegacijos su Pietų Kaukazo šalimis Armėnija, Azerbaidžianu ir 
Gruzija nariai.
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„Iki 2008 m. pabaigos“ nereiškia, kad tai negalėtų būti įgyven-
dinta greičiau, stabilumo Gruzijoje ir tarptautinio saugumo labui“, 
pabrėžė bendrame pareiškime V.Landsbergis ir A.Duka– Zolyomi.

Europos Parlamento 
ELP – ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 10 04

V.Landsbergis: „Europos Sąjunga turėtų iškelti savo šūkį: 
„Gelbėk Rusiją, stabdyk rusiškąjį nacizmą“

Spalio 23 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu Lietu-
vos atstovas Vytautas Landsbergis vienos minutės kalboje pasisakė 
dėl Rusijos – Gruzijos santykių. Europos Parlamento narys kalbėjo 
apie pastaruoju metu pasireiškusius gruzinų ir Gruzijos piliečių 
persekiojimus Rusijoje.

„XIX a. pabaigoje Rusijoje gimė būsimasis Europos fašizmas. Jo 
šūkis tada buvo trumpas ir aiškus: „Mušk žydus, gelbėk Rusiją“ Praėjus 
daugiau kaip šimtmečiui, Rusijos politinę kultūrą nusakytų modifikuo-
tas neapykantos šūkis: „Mušk gruzinus, gelbėk Rusiją““ Žodžiais muša 
Rusijos prezidentas, užsienio reikalų ir gynybos ministrai, Valstybės 
Dūma. Konkrečiai persekioja žemesni pareigūnai ir fašistuojančių 
chuliganų gaujos. Tai ne nauja, nes tamsesnio veido asmenų užmuši-
nėjimas Rusijos gatvėse jau tapo rutina,“ – sakė V.Landsbergis.

V.Landsbergis pasiūlė Europos Sąjungai iškelti savo šūkį: „Gelbėk 
Rusiją, stabdyk rusiškąjį nacizmą“

„Tam siūlau pasikviesti Rusijos valdžios bei demokratinių jėgų 
atstovus ir geranoriškoje mūsų „Bendrosios teisinės erdvės“ konferen-
cijoje apsvarstyti: kaip Europos Sąjunga gali padėti šių dienų Rusijai 
išvengti plintančios ksenofobijos maro“, – pareiškė Lietuvos atstovas.

Europos Parlamento 
ELP – ED grupės spaudos tarnybos pranešimas

2006 10 24
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/vesta iš anglų kalbos/

2006 02 02
Visumos posėdis

Rezoliucijos žodinis pakeitimas

Europos Parlamento rezoliucija dėl rinkimų Palestinoje 
rezultatų ir padėties Rytų Jeruzalėje

Gerb. pirmininke, norėčiau pasiūlyti nedidelį pakeitimą – jis 
susijęs su vienu žodžiu, tačiau turi labai didelę reikšmę. Trečioje 
eilutėje nurodoma: „Hamas“ raginamas būti nuosekliu“. Tai gali būti 
neteisingai suprantama kaip kvietimas nuosekliai naikinti Izraelį. 
Būtų daug geriau, šį žodį pakeitus žodžiu „bendradarbiauti“. Mes 
turėtume raginti „Hamas“ būtent „bendradarbiauti“.

/versta iš anglų kalbos/

2006-03-22
Kalba mažajame visumos posėdyje 

Briuselis

Saugumo dalykai

Gerb. pirmininke,

tiekimo saugumas, kuris yra elgesio formulė realios problemos 
atžvilgiu, turėtų numatyti konkrečius galimo pavojaus atvejus ir kaip 
konkrečiai elgtis jų metu. Mes turėtume numatyti priemones, kaip 
elgtis net dujotiekio ar elektros tiekimo linijų išsprogdinimo  atveju 
– ką neseniai patyrė Gruzija, kai niekas nė neabejoja, kas yra tikrasis 
politinis organizatorius.
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Yra ir stichinių nelaimių, galinčių nutraukti tiekimą, kategorija. 
Dokumentas dėl Europos energijos tiekimo saugumo vengia įvertinti 
Europos pasiruošimą tokioms nelaimėms, jau nekalbant apie galimą 
tiekėjo proto užtemimą, kuris taip pat įtakotų netikėtus tiekimo 
nutraukimus keršto arba šantažo tikslu.

Potencialų užpuolėją, nekantraujantį pasinaudoti energijos 
ginklu, gali sulaikyti tik žinojimas, kad toks jo žingsnis neduos jokios 
politinės naudos ir jam pačiam bus žalingas, o nukentėjusi valstybė 
iš karto susilauks vieningos ES paramos ir kompensavimo.

Štai šioje srityje, kurią apeina rezoliucija, mes turime nedelsdami 
imti darbo.

Šiuo metu, kada mes svarstome [energetinį] saugumą ir pavojus, 
egzistuoja realus pavojus aplinkai susijęs su vamzdyno statyba 
ir tiekimu į Vakarus tokioje pažeidžiamoje vietoje kaip Baltijos 
jūros dugnas. Keistai nutylima apie Antrojo pasaulinio karo laikų 
artilerijos sviedinius ir bombas su cheminiu ginklu, kurių daugybė 
guli, rūdija ir laukia savo armagedono valandos. 

Laikrodžiui ir šiaip tiksint, vamzdyno klojimo darbai gali dar 
labiau priartinti milžinišką nelaimę. Kas nukentės? – niekas, tik kelios 
nesvarbios mažytės tautos rytinėje Baltijos jūros pakrantėje.

Kas mums, Baltijos tautoms, suteiks energijos tiekimo ir 
biologinio išlikimo garantijas? Vokietija? Susiskaldžiusios ES 
komisarai?

Mes turime teisę tikėtis teisingos politikos ir konkrečių europinių 
garantijų, žinoma, jei Europa pagrįstai vartoja žodį „solidarumas“.
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/versta iš anglų kalbos/

Dėl Baltarusijos
2006-04-05

Visumos posėdis
Strasbūras

Gerb. pirmininke,

rinkimai – tai alternatyvų pateikimas, susipažinimas su jomis 
ir apgalvotas kandidato pasirinkimas (išrenkamas tas, kuris atrodo 
geresnis); tačiau diktatūros sąlygomis tai yra kitaip. Balsavimo 
procedūra, kuomet de facto panaikinamas bet koks laisvas pasi-
rinkimas, negali būti vadinama rinkimais. Tai, kas neseniai įvyko 
Baltarusijoje, tebuvo balsavimas ir balsų skaičiavimas, kuriuos abu 
valdė amžinojo prezidento vyriausybė. Žinoma, tai nesuteikia jam 
jokio demokratinio teisėtumo. 

Kas šiandien yra Lukašenka? Jis vis labiau ir labiau panėši į Visos 
Rusios valdovo paskirtą gubernatorių, kuris dar kartą atlieka visiems 
gerai žinomą nesąžiningą apgaulingo balsavimo procedūrą ir tęsia 
savo darbo stažą vietoje.

Turime pareikšti, kad naujoji posovietinė trišalė karinė sąjunga, 
apimanti tris diktatūras – Maskvos, Minsko ir Taškento, nėra trijų 
valstybių ir trijų tautų kelias į jokią geresnę ateitį. 

Mes matėme gimstant naują demokratišką Baltarusiją, kuri 
susijusi su Europa, ne su Eurazija. Pačiai Rusijai dabar labiau prie 
širdies posovietinis autoritarinis nacionalizmas negu koks nors 
oranžinis atsinaujinimas, todėl Baltarusijai vis labiau kyla grėsmė 
būti jėga prijungtai prie Putino Rusijos, kam pamatai padėti iš anksto. 
Apie tai turi būti perspėtas visas pasaulis.

Ir paskutinis teiginys. Jei mes nenorime, kad Milinkevičius 
dingtų visiems laikams, kaip prieš kelis metus Baltarusijoje atsitiko 
su opozicijos lyderiais ir kaip tai kiekvieną dieną vyksta Čečėnijoje, 
teisingas žingsnis, kurį numato Rezoliucija dėl Baltarusijos, yra 
pirmiausia kreiptis į JT dėl Baltarusijos teroristinio režimo įvykdyto 
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pirmojo nusikaltimo tarptautinio tyrimo, siekiant užkirsti kelią 
naujiems nusikaltimams. Šiandieną Vincukas Viačiorka, laikinai 
išleistas iš kalėjimo, yra su mumis, tačiau niekas nežino, kas bet 
kurią dieną gali įvykti.

/versta iš anglų kalbos/

2006 05 15
Vienos minutės kalba 

Kita Sąjunga

Pone Prezidente,

Kai energijos išteklių turinčios šalys, tokios kaip Rusija, Iranas ir 
kitos siekia, kad vartotojiškos visuomenės sutiktų su jų reikalavimais ir 
paklustų diktatui, susiduriame su nauja visų laikų spaudimo stadija.

Jeigu Europa nori išsaugoti energetinę ir politinę nepriklau-
somybę nuo Rusijos, nepakliūdama į tokių iliuzinių žodžių kaip 
„tarpusavio priklausomybė“ spąstus, ES privalo nedelsdama planuoti 
įvairius alternatyvius šaltinius ir apginti savo kitokias vertybes. Euro-
pos pavertimas į žinybinį energijos vartojimo departamentą– tokia 
būtų Kremliaus svajonė. 

Ar mes sutinkame?
Dar saldesnė svajonė būtų naujoji „Sąjunga“, kuri pakeistų 

senają Europos Sąjungą. Rusijos ir Europos „Gaz-Sąjunga“ turėtų 
būti kuriama aplink Maskvos-Berlyno pagrindinę ašį. Tokią viziją, 
tik nežymiai pridengtą, Rusijos prezidentas pristatė savo paskutinėje 
kalboje apie padėtį šalyje.

Ar mes sutinkame?
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/versta iš anglų kalbos/

2006 06 01 
Visumos posėdyje

Po balsavimo

Vytautas Landsbergis (ELP-ED). – Gerb. pirmininke, Komisijos 
sprendimas nepriimti Lietuvos į eurozoną ir tokios galimybės 
greitai integruotis suteikimas pažangesnei valstybei [Slovėnija] 
rėmėsi oficialiu pranešimu, kad Lietuvos ekonomika viršijo leistiną 
infliacijos dydį labai nedidele ir abejotina dalimi.

Vakar Vilniuje atsistatydino Vyriausybė, kurios pečius slėgė 
kur kas didesnės klaidos ir nesėkmės, negu ypatingo dėmesio ir 
apdairumo stoka, siekiant išsaugoti teigiamą infliacijos rodiklį bei 
išvengti neigiamų skaičių po kablelio. Europos scenoje neturėtų 
būti reikalaujama vien formaliai laikytis taisyklių, ypač kai valstybė 
yra nauja ir nedidelė. 

Deja, turiu pasakyti, kad aukštuose ES valdymo sluoksniuose, 
įskaitant Komisiją, akivaizdu nevienodas požiūris į valstybes nares. 
Kai dvi didesnės valstybės narės neatitiko Stabilumo pakto1, ir 
tas neatitikimas nebuvo toks nedidelis, kaip Lietuvos atveju, šios 
didesnės valstybės nebuvo nei baramos, nei baudžiamos; atvirkš-
čiai – jos buvo palaimintos. Netinkamas finansinis elgesys nebuvo 
pakeistas – buvo pakeistas įstatymas, kad atitiktų netinkamą elgesį. 
Mūsų atveju Komisija nubaudė ne buvusią Vyriausybę – į šalį buvo 
pastumta visa tauta. 

Be to, Rusijai pažeidus aukščiausiojo lygio susitikime prisiimtą 
įsipareigojimą Europos Sąjungai greitai aprobuoti [sienų] susitarimus 
su Estija ir Latvija, rytinėje ES sienoje atsitiko negerų dalykų. 
Rusija net denonsavo dokumentą, kurį jau buvo ratifikavęs Estijos 
Parlamentas. ES pozicija pasirodė gana gėdinga: užuot užstojus 

1 Vokietija ir Prancūzija.
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savo valstybę narę, ES nuolaidžiavo Rusijai ir vėl paliko Estiją vieną 
tvarkytis su Didžiuoju broliu. 

Norėčiau, kad mano šalis Lietuva ne tik prisijungtų prie 
eurozonos, bet ir prie bendros Europos energijos saugumo zonos. 
Kalbant apie eurozoną, kadangi Europos Parlamentas patvirtino 
keletą nuomonių kritikuojančių Komisiją, aš pakeičiau savo ketinimą 
ir balsavau už p. Langeno ataskaitą.

2006-09-04
Strasbūras

Vienos minutės kalba

Apie Libaną

Pone Prezidente,

Libano krizė išryškino naują sanklodą Vidurio Rytuose ir aplink 
juos. Į pagrindinio žaidėjo rangą iškyla Iranas, remiantis teroristus 
Irake, Libane ir Palestinoje, teikiantis jiems aukštų rusiškų technolo-
gijų ginklus ir siekiantis turėti savą masinio naikinimo ginklą. Jėgos, 
kurios stovi už viso to, yra desperatiškai neatsakingos. Prisiminkim 
Staliną, kuris Lenkijos užpuolimo išvakarėse sakė: „mūsų tikslams 
pasiekti reikalingas didelis karas“. Iranas šiandien eina ta kryptimi 
net neaiškindamas. 

Mes dabar siunčiame į Libaną pajėgas, kurios nebus nukreip-
tos prieš agresyviąją Irano – Sirijos – „Hezbollah“ ašį, tik dalyvaus 
vaidinime, kurį režisuoja kiti. Jeigu nedrįstame pasakyti, kad tose 
pajėgose negali būti nei Irano, nei kitų valstybių, kurios nepripažįsta 
Izraelio, tai atrodom kaip atsilikę vaikai. Europos Parlamentas turi 
priimti konceptualią rezoliuciją.
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2006-09-06
Strasbūras

Apie padėtį Vidurio Rytuose

Pone Pirmininke,

Artimuosiuose Rytuose privalome matyti ne pavienes krizes, o 
plačią jų panoramą, kuri įgyja globalius matmenis. Kai svarstome 
ir net kritikuojame Jungtinių Valstijų pastangas išstumti tironiją ir 
plėsti demokratiją Irake bei kitur, mes turime matyti taip pat Rusi-
jos ir Kinijos žaidimus regione, kuris lengvai gali pavirsti globalaus 
teroristinio karo ugnies krateriu.

Dalykai slenka būtent ta grėsminga kryptimi, o Rusijos globo-
jamas Iranas darosi svarbiausiu agresyviu žaidėju itin lemtingoje 
žmonijai vietoje. Irano politinė ekspansija dabar nukreipta neleisti 
demokratijos Libane ir Sirijoje, stabilizacijos – Irake, taikos – Pa-
lestinoje. Šiais veiksmais Irano režimas lengvai nukreipia JT ir ES 
dėmesį, laimi vis naujo laiko savo didžiajam tikslui – branduolinei 
hegemonijai Artimuosiuose Rytuose. Taip ateina branduolinio ginklo 
neplatinimo utopijos žlugimas. Kitas naujas istorijos puslapis, tai 
teroristinės organizacijos, ateinančios į valstybių valdžią rinkimų 
keliu. Štai „Hamas“ ir „Hezbollah“ jau dalyvauja valstybių valdžio-
je. Niekas dar nepareikalavo „Hezbollah“ ministrų Libane, kad jie 
pasirinktų darbą arba demokratinėje vyriausybėje, arba teroristinėje 
organizacijoje. Priešingai, Jungtinės Tautos sėdasi su „Hezbollah“ 
prie derybų stalo. Artėja derybos su Al Qaeda.

Daug mūsų problemų kyla iš to, kad mes nenorime vieningai 
kovoti su blogiu, tačiau vėluojame kapituliuoti. Izraelis desperatiškai 
ginasi vienas. Vakarų demokratijos neturi iniciatyvų, ligi šiol jos 
ginasi be strategijos ir pralaimėdamos. Europai laikas pabusti.



112

/versta iš anglų kalbos/

2006-10-25
Strasbūras

Kalba visumos posėdyje

Dėl Gruzijos

Gerb. pirmininke,

1996 m. aš buvau Lietuvos delegacijos narys Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje, kai Rusija iškilmingai pasižadėjo 1997 m.  
išvesti savo kariuomenę iš Moldovos. Todėl kitais – 2007 – metais 
galėsime švęsti mielą neištesėto Rusijos pažado Europai dešimties 
metų jubiliejų. Aišku, be daugelio kitų. Pasinaudodami vien tik to-
kio pobūdžio duomenimis galėtume parengti ir išleisti neįvykdytų 
tarptautinių Rusijos įsipareigojimų Baltąją knygą, ir tai yra mano 
pirmasis pasiūlymas šiems Rūmams, besistengiantiems sulaukti 
naujų tokių pat pažadų. 

Rusijos vykdoma mažesnių kaimynių skaldymo politika žmonėms 
atnešė daug netekčių ir kančių, kelios tautos vis dar prašo mūsų padėti. 
Ar galime ir toliau tęsti tuščias mantras JT stiliumi, nusiplaudami 
rankas nuo tų beveik 300 000 pabėgėlių, kuriuos iš Abchazijos išvarė 
įsiveržę rusai? Vertėtų prisiminti nedidelę pastabą 2006 m. kovo 31 d. 
Saugumo Tarybos Rezoliucijoje Nr. 1666 dėl NVS taikos palaikymo pa-
jėgų Gruzijoje galimo įgaliojimų pakeitimo. Iš tikrųjų šios pajėgos yra 
Rusijos, ir jos neturi nieko bendro su taikos palaikymu, tačiau padeda 
aneksuoti gyventojus, en masse išduodant vienos užsienio valstybės 
pasus, po ko turėtų sekti teritorijos aneksija. Jei mes iš tikrųjų norime 
taikos šioje Europos dalyje, mums Pietų Osetijoje ir Abchazijoje reikia 
tikrų taikos palaikymo pajėgų karių, pageidautina – europiečių. Kita 
alternatyva – pervadinti tas dabartines taikos palaikymo pajėgas į 
nusikalstamumo palaikymo pajėgas. Toks yra mano antrasis pasiūly-
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mas Parlamentui: pasirinkti tarp tikrųjų taikos palaikymo pajėgų ir 
oficialaus nusikalstamumo palaikymo pajėgų.

2006-11-15
Pasisakymas visumos posėdyje

Baltijos jūros strategija

Pranešimas, kurį svarstome, yra reikšmingas žingsnis visai Eu-
ropos Sąjungai. Įtvirtinamas tas XXI a. politinio mąstymo pokytis, 
kurį nusakytų sąvoka Baltijos atradimas.

Baltijos jūrą, kaip ir kitas, sudaro vanduo, krantai ir dugnas. 
Baltijos vanduo negilus ir labiausiai užterštas tarp visų Europos 
atlantinių jūrų. Baltijos dugnas daugelyje vietų jau dabar miręs, ir 
nuo mūsų priklausys, ar Europoje formuosis nauja Negyvoji jūra. 
Tą procesą gali labai pagreitinti nuo II Pasaulinio karo pabaigos 
paskandinta daugybė vokiško cheminio ginklo. Tai bombos ir 
patrankų sviediniai su dioksinu, ipritu ir kitomis dovanomis, 
kurios jau atsiveria po 60 metų metalo rūdijimo. Tai milžiniškos 
katastrofos grėsmė ir vandeniui, ir krantams. Krantai ypatingai 
patrauklūs, su balto smėlio paplūdimiais ir pušynais; Kuršių neri-
ja yra UNESCO įtraukta į Pasaulio kultūros paveldo registrą. Jos 
grožį sukūrė gamta ir žmogus, ir dabar žmogus gali ją sunaikinti, o 
abstraktus „pasaulis“ neapgins. Jūros rytiniuose krantuose gyvena 
senos tautos, kurios tikrai nenorėtų bėgti dėl ekologinių katastrofų, 
jeigu jų sukeltų naujasis laukinis posovietinis kapitalizmas.

Šiandien aš noriu pabrėžti ne vien „Gazpromo“, bet ir Vokie-
tijos Vyriausybės atsakomybę už Rusijos – Vokietijos sandėrio 
dėl vadinamojo Šiaurės dujotakio pasekmes, jeigu jį statant būtų 
paliesti mirtinų nuodų sandėliai Baltijos dugne. 
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Europos Sąjunga, kuri palaimino dujotakio finansavimą be 
jokių tyrimų ir garantijų, turi prisiimti nemažesnę atsakomybę 
už visokeriopas šio tariamai „gryno verslo“ pasekmes. Tai reiškia 
– ir už ekonomines diskriminacines, ir už politines Europos de-
zintegracijos, ir už visas ekologines demografines galimų nelaimių 
pasekmes.

Gerai, kad mes priimsime šį pradinį Europos Baltijos strategijos 
dokumentą, kad pradedame suvokti atsakomybę.



IV skyrius

Pasisakymai Užsienio reikalų komitete, 
ELP–ED frakcijoje, kituose posėdžiuose
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/versta iš anglų kalbos/

Ar vieno mirtis – tik smulkmena?

Gerbiami kolegos, 

Pagal informaciją, kurią tik ką gavau telefonu – ir laiškas kaip tik 
yra siunčiamas, – prie įėjimo į Europos Tarybos pastatą Strasbūre jau 
24-tą dieną badauja žmogus. Tai civilis čečėnas, pavarde Ibrahimov. 
Bado akciją jis pradėjo gruodžio 10 d. – blogas metas patraukti par-
lamentarų dėmesį. Tai – faktas, o ne nepagrįstas teiginys. Jo širdis 
jau buvo sustojusi. ir net išgelbėtas, jis vis tiek ten pasilieka. Jokie 
žodžiai, jokie raginimai nepasiekia jo proto, tik žodis taika.

Ibrahimov apsisprendė, kad nenori ir negali toliau gyventi šiame 
pasaulyje ir tokioje Europoje. Jis neketina kariauti ar sprogdinti jokių 
karo bestijų; jis paprasčiausiai nori numirti čia, abejingos Europos 
širdyje. 

Ką galime pasakyti – leisti jam numirti, nes kaip rusai teigia, 
čečėnai blogi žmonės; tai Rusijos vidaus reikalas ir t.t. Ar tikrai 
galime?

Ar tai nereikšminga, tik vienas žmogus prie 200 000 jau užmuštų 
Čečėnijoje, tarp kurių buvo jau 40 000 vaikų? 

Gerbiami Kolegos, kuriems rūpi žmogaus teisės, žinokite apie šį 
žmogų, kuris sapnuoja taiką. Atsiprašau, bet ramiai neužmikite. 

Stengiausi, kad šiandieniniame posėdyje man būtų suteiktas 
žodis ir galėčiau jus informuoti apie šį nedidelį, bet kartu labai svarbų 
įvykį. Deja, tam pritrūko laiko. Todėl nusprendžiau jus informuoti 
raštu. 

Užsienio reikalų komitetas1, Žmogaus teisių pakomitetis, 2005 01 04, Briuselis

1  Šis pasisakymas elektroninio laiško forma buvo išsiuntinėtas visiems Užsie-
nio reikalų komiteto nariams.
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Apie Rusiją ir Iraną

Klausimas Benitai Ferrero-Waldner
 Užsienio reikalų komitetas
 2006 01 27
 Briuselis

Sveikinu ponią Komisarę ir džiaugiuosi, kad Jūs vėl su mumis. 
Trejus metus dirbu šioje institucijoje ir matau, kaip svarstoma 

padėtis Rusijoje ypač žmogaus teisių pažeidimų ir demokratijos 
apribojimų klausimais. Paprastai konstatuojama, kad ten vis dar 
yra problemų, ir jos kartais būna paliečiamos aukšto lygmens susi-
tikimuose. Faktai rodo, kad mes apgaudinėjam save ir dar nežinia 
ką, nes padėtis pastoviai blogėja, problemų daugėja, o demokratijos 
Rusijoje mažėja iki nulio. Ponia Komisare, ar Jūs nematote, kad ES, 
patenkinta vien pokalbiais be rezultatų, yra priversta žaisti pagal 
Rusijos taisykles ir todėl visąlaik pralaimi „pragmatiškai“ aukodama 
savo principus ir vertybes?

 Mintis, kurią vakar girdėjau, kad Europos Sąjunga ir Rusija 
negali eiti skirtingais keliais, krypsta į tai, kad mes eisim Rusijos 
vertybiniu keliu.

O kokia bus Europos Komisijos atsargi ir diplomatinė laikysena, 
kai Hamas vyriausybė [Palestinoje] sudarys gynybinę sąjungą su 
Iranu, panašiai kaip Irano-Sirijos sutartis jau formuoja geležinį žie-
dą aplink Izraelį? Galbūt Iraną, kuris turi daug energetinių resursų, 
paskelbsim savo strateginiu partneriu?

Atsakymas (įprastinis): apie derybų kelią, kantrybę ir viltis.
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2006 04 06 
Europos Liaudies Partijos 

Europos Demokratų grupėje

Apie Baltarusiją

Mieli kolegos!

Vakar man pirmą kartą taip patiko Europos Parlamentas kaip 
visuma. Kalbėjo įvairių politinių grupių atstovai, ir beveik negirdėjome 
jokių nesąmonių ir perspėjimų, kad nereikia kalbėti atvirai ir nuošir-
džiai. Ne, buvo kaip tik taip, atvira ir nuoširdu. Parlamentas pasakė 
daug tiesos ir atvėrė širdį baltarusių tautai ir patys sau. Neliko jokios 
baimės, kad Europos Parlamento mintys gali nepatikti Lukašenkos 
šeimininkui, o tai, matote, būtų labai negerai mūsų interesams. Pasi-
rodė, kad šie barjerai įveikiami.Iš kur tie geri pokyčiai mūsų didelėje 
įstaigoje? Dėka jūsų, broliai baltarusiai. Jūs jau dabar padedate Euro-
pai, įnešate savo indėlį, kad pagrindiniai vertybiniai dalykai neskęstų 
konformizme ir tariamame pragmatizme. Jeigu demokratija plėsis į 
Europos Rytus, dar ir toliau už Baltarusiją, tai ir bus didžiausias pra-
gmatizmas, didžiausia nauda visiems Europoje ir pasaulyje.

Publikuota: internetiniame portale „politika.lt“  
skiltyje „Briuselio dienoraščiai“, 2006 04 06

Europos Parlamento
Užsienio reikalų komiteto posėdis

2006-07-12, Briuselis

Klausimas p. Erkki Tuomioja,  
Suomijos užsienio reikalų ministrui

Džiaugiamės, kad Suomija pirmininkaus ir tikimės, kad ji bus 
jautresnė Baltarusijos likimui. Pirmiausiai todėl, kad Suomija yra 
arčiau Europoje ir turi artimesnį poimperinį istorinį patyrimą.
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Dabar, kai Rusijos užsienio politika darosi vis agresyvesnė, at-
eina žinios apie ketinimus forsuoti vadinamą Rusijos-Baltarusijos 
sąjungos sutartį ir absorbuoti, de facto aneksuoti, vieną bendros 
kaimynystės Europoje valstybę – Baltarusiją.

Tuo pat metu įvairios demokratinės organizacijos kviečia pre-
zidentą Putiną padaryti tvarką ir pašokdinti diktatorių Lukašenką. 
Tai labai nesimpatiška politinė asmenybė, tačiau Lukašenka pasta-
raisiais metais ėmė priešintis Baltarusijos ekonominei ir politinei 
absorbcijai. 

Kokia bus Suomijos pažiūra, jei Rusija nušalins Lukašenką ir 
paskirs mažiau odiozinį, bet labiau paklusnų Kremliui vadovą, su 
perspektyva, kad Baltarusija išnyksta kaip atskira Europos valstybė, 
tampa Rusijos dalimi? Ar sveikinsim tokį demokratijos laimėjimą?

Jacek Saryusz-Wolski kėlė panašų klausimą dėl Baltarusijoje jau 
numatomo ir nelaisvės sąlygomis rengiamo referendumo, kuriuo 
Baltarusija bus prijungta prie Rusijos.

Ari Vatanen priminė Suomijos likimą, kai ji buvo priversta pa-
klusti Rusijai, ir tai gavo „finliadizacijos“ pavadinimą. Ar dabar ES 
negresia finliandizacija?

Atsakymas
Numatome remti Baltarusijos pilietinę visuomenę, studentus, 

kurti sąlygas, kad diktatūra būtų pašalinta. 

2006-09-12, 
Užsienio reikalų komiteto bendras posėdis, 

Briuselis

Dėl Sacharovo premijos

Baltarusija yra Europos nacija, skęstanti ir kovojanti už savo 
išlikimą. A.Milinkevičius, demokratinės ir susivienijusios opozicijos 
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lyderis, iškilo kaip drąsus žmogus nesitraukiąs nuo laisvės idealo 
šalyje, kur opozicijos vadovai lengvai naikinami. Tai teroro ir 
neteisėtumo duobė pačioje Europoje, ir jeigu mes rimtai kalbam apie 
kovą su teroristais ir teroristinėmis valstybėmis, turėtume gelbėti 
Baltarusiją, remti jos demokratijos kovotojus. Toks yra kandidatas 
A.Sacharovo premijai A.Milinkevičius, vilties simbolis baltarusių 
tautai.

Aš labai gerbiu visus [kitų šalių] kandidatus kovojančius prieš 
blogį ir degradaciją visur pasaulyje, bet neturėtų atsitikti taip, kad 
mes prasčiau matome tai, kas yra arčiausiai mūsų.

Artimųjų Rytų katilas
2006 09 12

Užsienio reikalų komiteto 
Saugumo ir gynybos pakomitetis, 

Briuselis

Atkreipiu dėmesį į tikrą padėtį ir tikrą vaizdą, į kuriuo reikia 
žvelgti nagrinėjant situaciją Artimuosiuose Rytuose. Ką tik užpulta 
JAV ambasada Damaske. Ką tai reiškia?

Jungtines Valstijas, jau kitą dieną po rugsėjo 11-osios, Sirijoje 
provokuoja Iranas, sėkmingai čia plečiantis savo įtaką, lygiai, kaip ir 
Rusija, tiekianti šiuolaikinius ginklus Sirijai ir Hezbollah. 

Trapų taikos procesą Libane, jau žengiantį pirmuosius žingsnius, 
gali sunaikinti jėgos, nukreiptos prieš bet kokią taiką Artimuosiuose 
Rytuose. Tuo metu, kai Hamas kartu su Iranu vėl užsimoja prieš 
Jungtinių Tautų sprendimą prieš daugelį metų įkurti Izrelio valstybę, 
ką demokratijos, kurios sudaro didžiąją JT dalį, turi daryti? Galbūt, 
joms lieka vienas pasirinkimas – nuolaidžiauti Iranui ir remti „Ha-
masą“, o tada mes tikrai būsime beviltiški. 
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/versta iš anglų kalbos/

2006 10 03
Užsienio reikalų komitetas

Klausimas Kazachstano UR ministrui  
Kassymzhomartui Tokajevui 

Pone Ministre,

Prieš maždaug trejus metus, po to, kai prezidentai N.Nazarbajevas 
ir V.Adamkus susitarė dėl Kazachstano žaliavinės naftos eksporto 
į Lietuvos naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, prekybai 
naudojantis Rusijos vamzdynu, mūsų bendras ir mus skiriantis 
didysis kaimynas savo politiniais tikslais blokavo šį sandorį. Dabar 
Kazachstanas vėl pasirengęs geležinkeliu tiekti naftą blokuojamai 
Lietuvos gamyklai. Nepaisant to, rusų blokados Gruzijai fone, 
neatmestina galimybė, kad jiems gali staiga prireikti rekonstruoti 
geležinkelį į Lietuvos teritoriją.

Ar manote, pone Ministre, kad Rusija su tokia savo politika yra 
patikimas partneris narystei PPO?

Kokia jūsų geokultūrinė, ne vien politinė, vizija dėl Odesos-
Brody-Gdansko naftos vamzdyno, kuris galėtų Kazachstaną, esantį 
geografinės Europos pakraštyje, netrukus priartinti prie Vidurio 
Europos? Ar Kazachstanas pasiruošęs dalyvauti Europos gyvenime, 
investuoti į šį Vidurio Rytų Europos projektą?

Atsakymas: aktyviai dirbame su Ukraina ir Lenkija (dėl Odesa-
Brody), tikrai dalyvausime šiame projekte, nes tai yra vienas iš mūsų 
prioritetų – Kazachstanas nori būti ir bus reikšmingas žaidėjas 
Vakarų Europos energetikoje.

Mes domėjomės „Mažeikių Nafta“, kurią dabar įsigijo lenkų 
kompanija, neturinti savo naftos. Kažin ar teisingai pasielgė tie, 
kurie mus atstūmė, bet mes dalyvausime šiame projekte tiekdami 
naftą.
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/versta iš anglų kalbos/

Sandraugos prasmė

Klausimas Gruzijos prezidentui 
M.Saakašvili 

Briuselis, 2006 11 16

Pone Prezidente, 
Kokia prasmė Gruzijai likti, kad ir formaliai, Rusijos domi-

nuojamoje Nepriklausomų Valstybių Sandraugoj, kai Rusija tokia 
nedraugiška Jūsų šaliai? Kuomet reikalaujate, kad Rusijos daliniai 
kaip šališka karinė jėga pasitrauktų iš separatistinikų Abchazijos ir 
Pietų Osetijos ir būtų pakeista iš tikrųjų neutraliomis tarptautinė-
mis pajėgomis, tačiau Rusijos dalinius dengia NVS etiketė, tai Jūsų 
pozicija gali atrodyti prieštaraujanti Gruzijos buvimui NVS. Kokia 
šiuo atžvilgiu yra Jūsų nuostata?

Atsakymas.
Vienintelė prasme, kodėl Gruzija dar formaliai priklauso NVS, 

tai galimybė kartais susitikti su prezidentu V.Putinu. (Ir dabar 
M.Saakašvili vyksiąs į NVS viršūnių konferenciją tiktai tuo tikslu.) 

Azerbaidžano vaidmuo

2006 11 16 
Pietų Kaukazo delegacijos  

susitikimas su Azerbaidžano atstovais
Strasbūras,

Šiandien vis labiau suvokiama tarptautinė Azerbaidžano, jo 
potencialo reikšmė Europai. Pakanka paminėti Iraną, Turkiją, Ru-
siją, visus Artimuosius Rytus ir, suprantama, Europos Sąjungą – į 
kurią pusę palinks Azerbaidžanas? Negerai būtų, jei Rusija pajėgtų 
panaudoti Iraną stumtelėti Azerbaidžaną atgal prie Rusijos.
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Jūsų šalis, pone Ambasadoriau, tampa svarbiu žaidėju. Tai lemia 
Europos trokštama nepriklausomybė nuo Rusijos ir Irano energijos 
šaltinių, nes priklausomybė riboja europinių politikų pasisakymo ir 
veiksmų laisvę jau dabar. Ta dalis nepriklausomybės, kuri dar yra, 
gali būti sustiprinta bendradarbiaujant su Azerbaidžanu. Be abejo, 
Rusija mėgins užbėgti už akių energijos šaltinių įvairovei (diversifi-
kacijai), todėl aktualu žinoti, koks Azerbaidžano požiūris į Maskvos 
siūlomą dujų-OPEC?

Europos – Azerbaidžano bendradarbiavimo plėtotei tikrai 
padėtų europietiškesnis politikos stilius ir režimo tipas – mažiau 
panašus į arogantiškąjį Rusijos tipą: kadangi jiems reikia mūsų 
energijos, jie tylės apie demokratiją ir žmogaus teises. Geri poky-
čiai link europinio būdo duotų gerą pavyzdį ir azerbaidžaniečiams 
Irane – štai kokie demokratijos pranašumai prieš teokratiją. Tik 
ES rėmuose, esu įsitikinęs, gali būti išspręstos Kalnų Karabacho ir 
susijusios problemos.

Atsakymas.
Apie jokį dųjų-OPEC Azerbaidžanas negalvoja. Mes žengiam 

ne į Rusijos rinką, bet į laisvą rinką. Nė viena strateginė pozicija 
nėra atiduota Rusijai.

Apie Irako tautą

2006 11 21,
Užsienio ir saugumo reikalų posėdis, 

Briuselis,
Klausimas Irako vicepremjerui p. Barham Salih:

– prašom paaiškinti, kuriuo mastu Irako žmonės, ypač irakiečiai 
arabai, jaučiasi ir apibrėžia save vienos Irako nacijos nariais – ar 
priešingai, skiria save į dvi arabiškas tautas, šiitų ir sunitų?
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Atsakymas: Dauguma arabų ir kurdų nori gyventi kartu vienoje 
valstybėje. Išorės jėgos, Iranas, nori supriešinti šiitus ir sunitus, su-
kelti pilietinį karą ir nusilpninti Iraką. 

/versta iš anglų kalbos/

Antraeilės tautos 

2006 11 29 
EPP-ED grupė posėdyje

Briuselis, 

Europos Komisija nepaisė Europos Sąjungos vieningumo kai 
besąlygiškai ir finansiškai palankiai pritarė Putino ir Schrioderio 
sandoriui.

Buvo pritarta visai nesirūpinant kylančiomis ekonominėmis 
ir aplinkosaugos grėsmėmis viduryje atsidūrusiu „pakraščių“ 
žmonėms. 

Dar vienas sukrečiantis pavyzdys buvo elgesys su Estija kaip visiškai 
antraeile Sąjungos nare, kai Rusija denonsavo su Estija jau pasirašytą 
sienos sutartį tikėdamasi, kad Europos Sąjunga liks tik pasyvi stebėtoja. 
Rusijos politikos strategai vėl laimėjo mūsų susiskaldymą.

Šis atvejis bent jau turėtų būti paminėtas Europos Parlamento 
kritiškose pastabose Europos Komisijai.

/versta iš anglų kalbos/

Rūpinimasis Europos interesais ir vertybėmis

Manau, kiekvienas pastebėjo ypatingą momentą, kai Lenkija 
drąsiai pasipriešino Rusijos monams (tricks to mock and challenge) 
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pajuokiant ir egzaminuojant Europos Sąjungą. Tas momentas pasi-
reiškė Lenkijai iškėlus du dalykus: 1) Rusijos atsisakymą ratifikuoti 
Energijos Chartiją ir 2) blokadą arbą embargą Lenkijos maisto pro-
duktams, tokį panašų į politiškai naudotas priemones prieš Gruziją, 
Moldovą, nebe pirmąkart prieš Latviją ir taip toliau. Tada pamatėm 
dedant daugybę „europietiškų“ pastangų, kad svarbiausias Europai 
klausimas būtų nustumtas į pašalį, o paliktas vienas izoliuotas „lenkų 
mėsos“ dalykas (skamba pernelyg panašiai į „lenkų santechniko“ 
problemą). Tai būdas sumenkinti tikrą Europos problemą, tarsi ji 
būtų tik vietinė.

Jei pastaroji rusų „Interfakso“ informacija teisinga, tai jie 
praneša, kad p. Solana kalbėjo apie „didelę pažangą“ siekiant, jog 
Lenkija „atsisakytų savo sąlygų dėl energetikos“. Gaunam įspūdį, 
kad Europos Komisija dar sykį labiau rūpinasi Rusijos negu Eu-
ropos interesais.

Europoje didėja susirūpinimas dėl Rusijos politinių metodų. Štai 
A.Litvinenkos „nesmurtinė“ žmogžudystė – ją šiuo žodžiu apibūdi-
no V.Putinas, turbūt vienintelis žmogus pasauly galėjęs taip matyti 
mirštančiojo paveikslą televizijos ekranuose. Vėl kyla klausimas, ko 
verti mūsų pasirašyti su Rusija dokumentai dėl „bendros teisinės 
erdvės“, tebekartojami žodžiai apie „bendras vertybes“. Iš tikrųjų 
matome, kad nėra tų bendrų vertybių. 

O dėl svarstomo ES-Rusijos santykių dokumento, tai į jo 
preambulę tiktų įterpti: „Kadangi V.Putinas nėra KGB išdavikas....“ 
ir toliau kaip tekste.

Pasisakymas Europos Parlamento Europos-Baltijos Intergrupėje, Strasbūre, 
2006 12 12



V skyrius

Pareiškimai
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Dėl Atgimimo šmeižto tariamoje policijos istorijoje

Į tokius išpuolius, kaip Sąjūdžio ir viso Lietuvos Atgimimo 
šmeižtas knygoje „Angelo sargo skrydis“ remiantis sovietų milicijos 
protokolais ir mušusių demonstrantus milicininkų atsiminimais, 
turi būti atsakoma be vinguriavimų. Ypač, kai veiksmas nutaikytas 
į Lietuvos policiją – ir į vyresnius tarnavusius dar svetimai valdžiai, 
ir į jaunus, ateinančius tarnauti savo šaliai, kurios Atgimimo sąjūdis, 
nustebinęs pasaulį taikia laisvės kova, jiems rodomas tariamoje „isto-
rijoje“ kaip rėksnių veltėdžių ir buteliais besimėtančių girtuokliautojų 
triukšmavimas. Tai ne šiaip sau melas, o klastingas griaunamasis 
ideologinis darbas. Jis toks ir tais atvejais, kai be išlygų skelbiami 
anuometinės LSSR VRM vadovų S.Lisausko, M.Misiukonio do-
kumentai apie Sąjūdį kaip „ekstremistiškai ir nacionalistiškai nu-
siteikusius elementus“, kurie planuoja „nesankcionuotus mitingus 
ir demonstracijas“, „bando sukurti prielaidas masinėms riaušėms 
tarpnacionalinės nesantaikos pagrindu“ būdami „nusikalstami 
elementai bei politiniai avantiūristai“. Argumentai, neva knygoje 
remiamasi sovietų represininkų „dokumentais“, surašytais, kad 
pateisintų savo smurtą „bananų baliuje“ ir kitur, yra skirti įvy-
kių nemačiusioms akims dumti. Aš mačiau sumuštą, suspardytą 
A.Andreiką, kurį radau Kosciuškos g. milicijos skyriuje, aš dalyva-
vau arba vadovavau didiesiems mitingams, kuriuose perspėdavome 
žmones, kaip neįsiveliant izoliuoti bet kokį pagėrusį provokatorių, ir 
mūsų nurodymai, kad Vingio parke neliktų jokių šiukšlių – neteršk 
Lietuvos! – buvo supratingai vykdomi. Ar kas rėkavo, keikė valdžią 
ir svaidėsi „Baltijos kelyje“? O dabar dugnan puolęs „angelas“ arba 
provokatorius pila pamazgas ant Lietuvos išsilaisvinimo ir valstybės, 
kurios duoną valgo. Ir visuomenė jau neatsiriboja, valstybė apsimeta 
nesuvokianti, kaip įvairiai ją naikina, viršininkai šneka antraeilius 
dalykus. Jeigu Generalinis komisaras dar nesupranta, kad jau ir po 
juo pasirausė, tai turėtų būti įžvalgesnis.
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Didžiausias apsiteršimas, regis, bus tas, kad perrašanti istoriją 
knyga apie milicininkų žygius išleista paties Policijos departamento 
lėšomis. Betrūktų „Durnių laivą“ išleisti Švietimo ministerijai ir 
įtraukti į mokyklinės literatūros sąrašus. Policijos mokslininkas jau 
remiasi ir tuo pamazgų šaltiniu.

2006 03 13

Apie dar vieną brukamą nuosmukį

Lietuvai gręsia dar vienas tarptautinis apsijuokimas. Negana to, 
kad senąją sovietinę nomenklatūrą tebesaugo kariuomenė, o šalies 
vadovo būstas už jo nugaros gali būti užstatytas bankui nė žodžio 
informacijos netarus pačiam būsto gyventojui. Siekiantys pažeminti 
prezidentą užstatytame name sumurdo valstybės įvaizdį be konkurso, 
ir jiems patiems viskas būtų nė motais. Niekas dar jų nepaklausė, 
kiek gavo už leidimą svetimai valstybei turėti galimą šnipų lizdą 
Turniškėse netoliese prezidento arba kariuomenės vado būstų.

Dabar dar ilgesnė dirigento lazdelė ragina viešai pakviesti 
Lietuvos Vyriausybę nesilaikyti Tautos referendumu pagrįsto įsta-
tymo. Į ką bus panaši tokia valstybė, jei ne bet kas, ne marginalas 
ir ne paksininkas, o valdančiosios partijos aukštas pareigūnas kvies 
nevykdyti įstatymo?

Būsim pralenkę pačią Rusiją, gal kiek per stropiai kakta į žemę 
mušdami. Tačiau Generalinė prokuratūra galėtų čia atsiversti kokį 
nors kodeksą. Tikriausiai ten yra ko nors pasakyta apie viešus kvie-
timus griauti valstybės pamatus.

2005 03 14
Strasbūras
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Apie okupacijos žalą

2000 m. rinkimų kampanijos metu A.Brazauskas pareiškė, kad 
sovietų okupacijos padaryta žala – didžiulė, ir ji turi būti atlyginta. 
Tačiau po to vadovaudamas vyriausybėms jis nieko nedarė ta kryp-
timi ir leido, kad Užsienio reikalų ministerija vykdytų šiuo atžvilgiu 
pataikavimo Rusijai politiką.

Nors Vyriausybę įpareigojo 1992 m. referendumas ir 2000 m. 
įstatymas dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo, ji nevykdė šios 
konstitucinės pareigos. Dabar, šeštaisiais šio negarbingo nevykdy-
mo metais, kas jau savaime yra politiškai ir teisiškai skandalinga, 
organizuojama tarptautinė konferencija, kuri turėtų sukeisti visus 
moralinius ir teisinius akcentus. Rusija nėra raginama keisti savo 
nuostatas nukentėjusių nuo okupacijos ir aneksijos Baltijos vals-
tybių atžvilgiu, bet šias norima apkaltinti, kodėl jos neatsisako 
ginti savo piliečių ir valstybių tęstinumo teisių. Tai Rusijos politi-
ka, kurią Lietuvoje vykdo vietinė valdžia, pasitelkusi kai kuriuos 
inteligentijos atstovus.

2006 03 18

Dėl Seimo pirmininko atstatydinimo

Ką pamatėme vakar Seime, buvo neįtikėtinai vieninga koalici-
jos partnerių išdavystė Artūro Paulausko ir socialiberalų frakcijos 
atžvilgiu. Apstulbino ir trijų „koalicijos“ frakcijos narių stropumas: 
gavę vadovų instrukciją ir formalų viešą leidimą balsuoti „laisvai“, 
bėgo vienas per kitą balsuoti taip, kaip iš tikrųjų nurodyta. 

Matyt, A. Paulauskas buvo tiesiog naivus, tačiau netrūko ir ki-
tokio naivumo. Jei pagrįstos kalbos, kad buvęs Seimo pirmininkas 
prieš tai neparėmė Darbo partijos pirmininko provokacinės inicia-
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tyvos prieš Respublikos Prezidentą, tai keršto motyvas turėjo dar ir 
pasaldinti persimetėlių sėkmę. 

2006 04 12,
Vilnius

Publikuota: interneto portaluose „Delfi“, „Omni“ 2006 04 12; 
„XXI amžius“, 2006 04 14

Dėl dar nepasiekto euro zonos tikslo

Lietuvos nepakvietimas nuo 2007 metų į euro zoną patvirtina 
nepakankamai atsakingą ir iš tikrųjų nerūpestingą Vyriausybės 
darbą, kad šis tikslas būtų pasiektas. Pasikliauta, jog visuomenės 
gerovės stoką ir augančią infliaciją kompensuos politiniai išve-
džiojimai ir tarsi malonės prašymas. Arba – kad Europos Komisiją 
pagąsdins Lietuvos premjero šnekos apie atsistatydinimą. Ši arba kita 
Vyriausybė turi padaryti reikiamas išvadas, įdėmiai analizuodama 
tikrus Slovėnijos pasiekimus ir pranašumus. Tai valstybė, kurioje 
rūpinamasi viso ūkio, viso verslo, visų žmonių gerovės kūrimu šiuo-
laikiškai vertinant švietimą ir sveikatos apsaugą, emigraciją stabdant 
aukštomis piliečių pajamomis

Todėl Europos Sąjungos vykdomųjų struktūrų „ne“ tebus suvok-
tas kaip „dar ne“ ir kvietimas keisti galvoseną. Tebus tai signalas, kad 
reikia kur kas atsakingiau žiūrėti ir į Šengeno zonos perspektyvą.

Lietuva, kaip būsimoji euro šalis gauna laiko ir geriau pasirengti, 
Seimui imantis išankstinių įstatyminių priemonių, kad euro įvedimas 
2008 ar 2009 metais netaptų atskirų sluoksnių proginio pasipelnijimo 
šaltiniu visų žmonių sąskaita. 

2006 05 16

Pavadinimu „V.Landsbergis dėl euro kaltina Vyriausybę“  
atpasakota interneto portale „Omni laikas“, 2006 05 16
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Prezidento V.Adamkaus pasisakymo reikšmė

Visiems, kurie nori trauktis, tai proga nusimesti atsakomybę ir 
rodyti įžeistus veidus. Esame matę panašią padėtį 1999 metais.

Vyriausybės vadovui taip pat iškeltas klausimas dėl jo gebėjimo 
dirbti toliau, pirmiausiai, reformuojant Vyriausybę.

Prezidentui pasisakant, dar buvo matoma koalicijos sudėtis su 
Darbo Partija, nors neatmestina, kad du Darbo partijos vadovai 
Urdome jau buvo suderinę pasitraukimą.

Gal tai ir paskutinė pastanga torpeduoti „Mažeikių Naftos“ 
pardavimą Maskvos nepageidaujamam pirkėjui.

Seimas galėtų nedelsdamas balsuoti, iš principo pritardamas „Ju-
kos“ pasirinkimui ir nelaukdamas tolesnių Vyriausybės peripetijų. 

Pirmas tolesnis žingsnis Seimo koalicijų ir Vyriausybės forma-
vimo kryptimi bus tas, kurį žengs LSDP ir pareigas tebeeinantis 
premjeras.

Tik po to žingsnio derėtų viešai svarstyti bet kurias alternatyvas. 
Dėl konkrečių galimybių arba negalimybių Tėvynės Sąjunga jau yra 
pasisakiusi.

2006 05 31,
Briuselis 

Pareiškimas cituotas BNS pranešime „V.Landsbergis: pirmą žingsnį turi žengti 
socdemai“, 2006 05 31, publikuotas interneto portale „Omni“, 2006 05 31

Dėl juodo melo apie indėlius

Susidūrėme su juodu melu, todėl turiu kai ką priminti.
Kai Tėvynės Sąjunga skelbė referendumą dėl indėlių grąžinimo, 

tuometinė LDDP valdžia įnirtingai priešinosi, melavo, kad pakils 
kainos, ir pasiekė, kad per mažai piliečių ateitų balsuoti. Tas įstaty-
mas liko nepriimtas. 
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Kai Tėvynės Sąjunga ir krikščionys demokratai laimėjo rinkimus, 
priėmėm Seime gyventojų rublinių indėlių atkūrimo įstatymą, ir 
jokie komunistai negalėjo to sustabdyti. Privatizacijos pajamos ėjo 
indėliams atkurti. Juodi šių dienų melagiai apsimeta, kad neprisi-
mena, todėl primenu.

Be to, įstatyme buvo pasakyta, kad indėlius užgrobė Rusija ir ji 
turės grąžinti viską, o mūsų valstybė kol kas kompensuoja iš privati-
zacijos pajamų. Juodieji melagiai, vėl grįžę valdžion, nė sykio nedrįso 
kreiptis į Lietuvos piliečių rublinių indėlių užgrobėją Maskvoje, kad 
viską grąžintų.

Kai Rusiją 1998-1999 m. ištiko finansinis žlugimas, teko mažinti 
Lietuvos valstybės išlaidas ir dvejiems metams prilaikyti indėlių 
atkūrimą. Tik dvejiems metams, bet per tą laiką į valdžią vėl grįžo 
LDDP-LSDP ir pakeitė įstatymą, kad galėtų grąžinti tik po truputį. 
Keliskart atmetė Tėvynės Sąjungos siūlymus, kaip spręsti, kad žmonės 
atgautų santaupas greičiau. 

Juodieji melagiai šiandien apsimeta, kad viso to neprisimena, 
todėl primenu.

Indėlių atkūrimas – jau dešimtį metų Tėvynės Sąjungos politika, 
nors kairiųjų stabdoma ir iškreipiama. Ji bus užbaigta, žmonės atgaus 
santaupas, nes mūsų politika nesikeičia. Melavimai apie Tėvynės 
Sąjungą irgi nesikeičia, deja.

Kairieji politikai daro dar vieną valstybinę klaidą, kai kalba ne 
apie prarastų indėlių kompensavimą, bet apie grąžinimą – lyg patys 
būtų juos pagrobę. 

Paprastam žmogui atrodo tas pat, svarbu atgauti savo pinigus, 
tačiau Lietuvos vardu prisiimti Rusijos kaltę ir skolą yra neatsakinga. 
Indėliai buvo ir kur kas didesni, negu dabar išmokama. Reikalavimas, 
kad Rusija grąžintų viską, neturi būti nutildytas.

2006 06 15

Publikuota: „Tremtinys“, 2006 07 05, Nr. 26 (711)
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Dėl nutylėtos lietuvio žūties Rusijoje

Lietuvos visuomenę pasiekė „Interfax“-BNS informacija, kad 
Novgorodo srityje kovo mėnesį buvo nušautas lietuvis vairuotojas 
nesutikęs gerti už Rusijos kariuomenę ir dar galbūt pasakęs apie ją 
savo nuomonę. Nėra žinių, kokia forma jam buvo pasiūlyta gėrimu 
gerbti tą kariuomenę, tačiau aišku, kad atsisakęs gavo kulką į krūtinę 
ir mirė.

Stulbina, kad ši tragiška žinia tris mėnesius buvo nuslėpta, nes 
ir Lietuvos ambasada Maskvoje, ir Užsienio reikalų ministerija ne-
galėjo apie tai nežinoti.

Jeigu čia pataikavimas vardan „gerų santykių“, tai jis jau eina per 
toli. Užsienio reikalų ministerija turėtų paviešinti visą informaciją 
apie įvykį ir savo tylėjimo priežastis.

2006 06 20

Atpasakota interneto portale „Omni laikas“, straipsnyje pavadinimu  
„Kaista aistros dėl Rusijoje nušauto lietuvio“, 2006 06 21

Dėl teisingumo, kurio nesiekiame

Per penkiolika metų po Medininkų žudynių stovim bemaž 
nepajudėję link teisingumo. Atrodo, lyg nesame valstybė, kuri pa-
jėgtų suvokti ir įvardyti, kas tada įvyko. Atitinkamai – kaip tą šiurpų 
nusikaltimą teikti nusikaltėlius globojančiai šaliai ir tarptautinei 
bendruomenei. 

Juk nėra taip, kad išlindo iš juodo patvorio banditų gauja ir nušo-
vė septynis vyrus. Kaip ir 1941 m. Rainių žudynių atveju, tai padarė 
svetima kariuomenė siautėjusi ne savo, bet mūsų žemėje. Tas pat ir 
1991 m. sausį. Adresas žinomas, dabar tai SSRS tęsėja Rusija, bet po-
litiškai ir teisiškai lyg nesuvoktas, neįvardytas nei Lietuvos valstybės 
užpuolimas, nei karo nusikaltimas. Žmogžudystė, ir tartum tiek.
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Tačiau Medininkuose ją įvykdė ginkluotas Lietuvos priešas, 
tąkart įsibrovęs iš Latvijos ir bendradabiavęs su sėbrais teroristais 
Vilniuje. Suimtieji arba paimtieji į nelaisvę Lietuvos kariškiai ir kiti 
pareigūnai buvo nužudyti tuo pačiu būdu, kaip 1940 m. Katynėje 
sovietų NKVD, paties Stalino nurodymu, išžudė lenkus karo belais-
vius (jų tarpe būta ir lietuvių). Dabartiniai sovietai neigia, kad tai 
karo nusikaltimas, bet mes neturim būti sovietai. 

Lietuvos prokurorai krapštosi net nepritaikydami reikiamų 
straipsnių, o Vyriausybės tarsi patenkintos, kad nereikia „gadinti 
santykių“. Turėjom juk savo rankose Sergejų Parfionovą, teroris-
tiškai siautėjusį Lietuvos-Latvijos pasienyje, tačiau paleidome, lyg 
mūsų pareigūnų sužalojimai ir postų deginimai – ne nusikalti-
mas.

Po to turėjome Igorį Gorbanį, kurį Tomas Šernas atpažino kaip 
Medininkų užpuoliką ir žudiką. Tyrėjai, jų aiškinta, surinko duome-
nų, kad tą naktį įsibrovėlis Rygos omonininkas, sovietų kariškis I. 
Gorbanis nevažiavęs į Medininkus, o neva likęs Vilniuje (gal sėbrai 
davė alibi), kur buvo suorganizuotas atitraukiąs dėmesį bombos 
sprogdinimas Sapiegos gatvėje. Tad net ir tuo atveju jis būtų tero-
ristinei „operacijai“ pasidalijusios gaujos dalyvis. Tačiau paleistas, 
T. Šerno liudijimą kvalifikavus kaip nepakankamą. Generalinė pro-
kuratūra nutarė nusiplauti rankas, paprašė teismo leidimo, kažkurie 
teisėjai pritarė. Paleiskim, kam jį laikyti, teisti. 

Gal kada paaiškės, kas įtakojo, kad tokia tarptautinė rezonansinė 
byla nepasiektų teismo nei tada, nei ligi šiol. 

Ir jau nebedaug liko laukti išganingo termino, kai byla dėl senos 
žmogžudystės bus nutraukta, nors karo nusikaltimo bylai nebūtų 
jokios senaties.

Toliau dūsausim dėl „tragedijos“ ir „įvykių“, kurie taip savai-
me ėmė ir įvyko. Vieni dūsaus, kiti – diplomatiškai pataikaujamai 
šypsosis. 

Lietuvos valstybė dar gali ir turėtų parodyti, kad nuoširdžiai, 
atkakliai siekia teisingumo ir turi savigarbos. Arba tepadeda būgš-
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taujančiai valstybei jos visuomeninės organizacijos, kurios bent jau 
albumą apie Medininkų žudynes galėtų išleisti užsienio kalbomis, 
taip pat rusų.

2006 07 27
  

Publikuota interneto portale „Omni laikas“ 2006 07 27, „Tremtinys“,  
2006 08 03, cituota straipsnyje „V.Landsbergis susirūpino Medininkų bylos 

baigtimi“, interneto portalas „Delfi“, 2006 07 27

Pritariant keturių klaipėdiečių –  
Atkuriamojo Seimo deputatų – mintims dėl Lietuvos  

istorijos instituto arba jo direktoriaus nuostatų Lietuvos 
valstybės ir Mažosios Lietuvos atžvilgiu

Dėl sovietinės okupacijos jokių Lietuvos diskusijų su Rusija 
nėra. Nebent p. A.Nikžentaitis apsiėmė atstovauti Rusijai keldamas 
diskusiją Lietuvoje. Tačiau teisiškai jis yra Lietuvos pilietis ir, tikėtina, 
nėra Rusijos pareigūnas. Todėl jo pasirašytame, o Istorijos institute 
kažin ar svarstytame, rašte atsirado faktinė ir politinė nesąmonė: 
diskusijos su Rusija.

Jų tame rašte yra ir daugiau, be to, pavojingesnių. Tai žodis apie 
Lietuvos įvykdytą Klaipėdos krašto „okupaciją“ – matyt, nuskriau-
džiant Prancūziją, nors Klaipėdos kraštas, po Pirmojo pasaulinio 
karo atskirtas nuo Vokietijos, nepriklausė nė prancūzams. Šiandien 
A. Nikžentaičio keistenybė gali būti naudinga tik neo-imperinės Ru-
sijos propagandai. Apie mintį, jog civilius „Trečiojo Reicho piliečius“ 
žudyti buvusi mažesnė nuodėmė, negu tiesiog žmones –to krašto 
gyventojus, neįmanoma net kalbėti.

Su tokiais vadovo nusišnekėjimais institutas nepakels nei savo, 
nei Lietuvos istorijos mokslo prestižo.
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O derybos su Rusija turi vykti, sekant Lietuvos piliečių 
referendumu ir įstatymu, dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo. 
Pasekmės žinomos, todėl nesiginčijama, ar buvo žalos priežastys. 
Pati Rusija 1991-1992 m. sutarty pripažino, kad Lietuvos aneksijos 
pasekmės turi būti panaikintos. Kiek įmanoma ir kiek SSRS tęsėja 
Rusija įstengs – atlyginant, apgailestaujant ir susitaikant.

2006 09 04
Publikuota: „XXI amžius“, 2006-09-27

Dėl užgrobtų rublinių indėlių

V.Landsbergio projektas 

 Tėvynės Sąjungos Prezidiumo pareiškimas1

1990 m. SSRS valdžia, šantažuodama ir bausdama Lietuvą už 
teisinius politinius veiksmus atkurti nepriklausomą valstybę, išga-
beno ir konfiskavo žmonių santaupas – rublinius indėlius. Stasio 
Lozoraičio žiniomis, gautomis JAV struktūrose, tai sudarė per 5 
milijardus tuometinių, dar infliacijos nepatyrusių, rublių. Vėlesniais 
Lietuvos Vyriausybių apskaičiavimais, kurie buvo užbaigti 1994 m., 
ši suma sudarė apie 6 milijardus 670 milijonus rublių. Pinigai, kurie 
būtų itin reikalingi daugeliui pagyvenusių ir ligotų indėlininkų, ligi 
šiol guli Maskvoje, Rusijos taupomajame banke ir neša palūkanas 
užgrobėjui, bet ne savininkams. 

Ta absoliučiai neteisėta ekspropriacija tebėra nesvarstoma nei 
kaip atskirai atlygintina žmonių skriauda, nei platesniame SSRS 
okupacijos žalos kontekste pagal 2000 m. įstatymą.

1 Šį projektą Tėvynės Sąjungos vadovybė svarstė gana ilgai, kol 2006 10 18 
priėmė ir paskelbė panašaus turinio dokumentą. 

 Vyriausybė, berods, nereagavo, nei Rusijai, nei kitur šios problemos neiškė-
lė. Žr. dar p. 492
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Dabar yra tinkamas momentas naujajai Lietuvos Vyriausybei 
iškelti Rusijai šią konkrečią žmonių teisių ir valstybių santykių pro-
blemą, o esant reikalui, ir prisijungti prie Gruzijos bei JAV svarstymų, 
ar tokios finansų bei prekybinės politikos šalis kaip dabartinė Rusija 
yra tinkama, sąžininga kandidatė į Pasaulio prekybos organizaciją.

Tėvynės Sąjunga siūlo Vyriausybei veikti nedelsiant, ligi spalio 
mėnesio susitikimų PPO plėtros klausimu.

2006 09 10

Tėvynės sąjungos šmeižimas –  
šiurkščiausia rinkiminė technologija

Prasidėjusi akivaizdi propagandinė kampanija prieš Tėvynės 
Sąjungą gali būti siejama su konkuruojančių politinių jėgų nerimu 
dėl Tėvynės Sąjungos konstruktyvios politikos vertinimo ir augančio 
prestižo Lietuvos visuomenėje. Taip mano buvęs Tėvynės Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Vytautas Landsbergis atkreipia dėmesį, kad tam tradiciškai 
naudojami įvairūs išpuoliai, o pastarosiomis dienomis – informa-
cija iš uždarytos ir kai kam pasirinktinai praskleidžiamos bylos dėl 
J.Abromavičiaus nužudymo. Siūloma atnaujinti ankstesnės Seimo 
komisijos darbą. „Verta priminti, kad Tėvynės Sąjunga ir jos pirminin-
kas 1997 m. inicijavo Seimo specialiosios komisijos šiam nusikaltimui 
tirti sudarymą, todėl manau, kad TS tikrai pritartų ir jos pratęsimui 
– naujos sudėties komisijos veiklai“, – sakė V. Landsbergis.

Jis priminė, kad kitos 1997 m. sudarytos Seimo komisijos tyrė 
stringančių Generalinėje prokuratūroje Pakaunės ir Bražuolės įvy-
kių bylų medžiagą, skatino jų eigą. Buvusio generalinio prokuroro 
nusiskundimai, kad Seimas „trukdė“, yra nepagrįsti. „Jau šešeri 
metai, kai Seimo sudėtys kitos, o pastarosios dvi bylos ligi šiol neiš-
tirtos.“– stebėjosi europarlamentaras.
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„Dėl Bražuolės iš karto sakiau, – prisimena V.Landsbergis, – kad 
tai Lietuvai žalinga, tikriausiai Rusijos GRU provokacija. Tebemanau, 
kaip ir tada, kad GRU rezidentai galėjo manipuliuoti ir neįžvalgiais 
karingais lietuviais.“

V. Landsbergis mano, kad šiurkščiausia rinkiminė technologija, 
kuri dabar vėl pradėta masyviai naudoti, yra „konservatorių“, t.y. 
Tėvynės Sąjungos šmeižimas dėl J. Abromavičiaus žūties.

„Visai nedora buvo įteigti tokią sampratą žuvusio pareigūno 
motinai. Dar nesąžiningiau elgėsi tie, kurie įbruko į sužeistą motinos 
širdį kažkokį nebūtą mano posakį, neva J.Abromavičiaus mirtis – ma-
žareikšmis dalykas. Tai visai neatitinka mano pažiūrų ir žmogaus gy-
vybės vertės supratimo“ – sakė buvęs Tėvynės Sąjungos pirmininkas. 
„Buvusių kariškių ir kai kurių Kauno savanorių nepaklusnumo akciją 
reikalavau nutraukti kuo greičiau, kad tik būtų išvengta Lietuvos 
valstybę kompromituojančio kruvino susidūrimo“.1

„To pavyko išvengti Seimo komisijos pastangomis ir ypač todėl, 
kad dėl jėgos panaudojimo visai išsiskyrė ministro Audriaus Butke-
vičiaus ir Prezidento Algirdo Brazausko požiūriai. Vienintelė GRU 
nauda buvo – paskelbti Vakarų karinėje spaudoje, turinčioje įtakos 
Lietuvos siekiui įstoti į NATO, kad Lietuvoje vyksta kariuomenės 
sukilimas,“– to meto įvykius prisiminė V. Landsbergis.

Kalbėdamas apie pastarųjų dienų publikacijas spaudoje, V. 
Landsbergis sakė, kad sumaištį eskaluoja kai kurie spaudos versli-
ninkai. „Antai žurnalistei Birutei Vyšniauskaitei, prieš keletą dienų 
iškreipusiai mūsų pokalbį telefonu, vakar atsakiau, kad laikau ją 
nesąžininga ir todėl į jokį jos klausimą neatsakinėsiu. Šeštadienio 
publikacija „Lietuvos ryte“ patvirtino mano nuomonę,“ – baigė 
Europos parlamento narys, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės 
vadovas Vytautas Landsbergis.

TS spaudos tarnybos pranešimas, 2006 10 01

1 Žr. apie tai leid. Viešoji informacija apie 1993m. savanorių akciją Pakaunėje. 
V., 2006.
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Tik viena ministerija

Atrodo, Brazauskas jau pasiduoda. Imk, Viktorai, ką su tavimi 
darysi. Tu juk mano brangusis. Ir daugelis mano, kad tai dėl Europos 
pinigų dalybų. Koalicija dalijasi šiomis lėšomis per ministerijas, tai 
Darbo partijai skaudu turėti viena ministerija mažiau.

Bet pažvelkim platesniu, netgi valstybės patirties kampu. Kai 
kada bet kuriai Vyriausybei gali tekti balsuoti, tai svarbu kol kas 
išlyginti LDDP, atsiprašau, LSDP ir DP balsus. Plius dar vienas K. 
Prunskienės, ir „platus vidurys“ laimi. 

O gal A. Brazausko balsas vis tiek lemiamas? Žinote, Brazaus-
kas yra tol, kol iš Kėdainių negauta direktyvų balsuoti prieš jį. O 
be Brazausko arba jį suparalyžiavus savų ministrų balsų persvara 
darysis dar svarbesnė.

Dabar prisiminkime 1940-uosius. Sovietų kariškai, čekistiškai ir 
informaciškai užvaldyta Lietuva dar kurį laiką turi kažkokią „liau-
dies“ (liaudininkų?) vyriausybę, antrą okupacijos dieną sudarytą 
Sovietų pasiuntinybėje; bet vargšas „premjeras“ V. Krėvė-Mickevičius 
dar tikisi su ta pseudo-koalicine, iš tikrųjų komunistine, vyriausybe 
išlaikyti kokią nors marionetinę, satelitinę Lietuvos pusvalstybę.

Ne, draugai! Prasideda dviejų „liberaliųjų“ ministrų gnaibymas, 
finansų ministras E. Galvanauskas atsistatydina, absoliuti komunistų 
dauguma virsta marionetiniu totalitarizmu. 

Pašalinamas ir V. Krėvė-Mickevičius, tame kely susivokęs, kad 
savo rašytojo autoritetu turėjo vien pridengti valstybės likvidavimą. 
Ar šiek tiek nepanašu į dabartį, jeigu „Gazpromo“ augintinis iš Kė-
dainių, privatus asmuo, jau valdo Lietuvą A. Brazausko rankomis?

Analitikai yra ne kartą pastebėję panašumų tarp dabartinės 
Lietuvos ir tos prieš 65 metus, Maskvos įsigalėjimo procese ir for-
malios aneksijos išvakarėse. Visuomenės demoralizacija, kvailinimas 
panašiai pažengę. Taip pat Rusijos garbinimas, prie kurio buvo 
prisidėjęs ir V. Krėvė-Mickevičius. Aš nenorėčiau, kad nūnai mūsų 
šalies Vyriausybėje vis stiprėjančios moralinės okupacijos atmosfe-
roje įsigalėtų, taip pat balsų skaičiumi, Darbo partija.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 01 09
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Tautos Rūmų Vilniuje viltį gudragalviai  
parduoda gudragalviams

Valstybė turi teisę įsikišti, tačiau tam reikia turėti valstybę. 
Tai yra, jos valdžią, kuri mąstytų valstybiškai, vertintų tradiciją, 
kultūrą, garbę. Tokių mat minčių sukelia žinia, kad sudegintieji 
Profsąjungų rūmai po konkrečių siūlymų išpirkti jų vietą ateičiai 
– Tautos rūmams – ir po tam tikrų tylių svyravimų bizniavimų bus 
parduodami aukcione kuriam nors, be abejo, komerciniam tikslui. 
Gal turėsim virš naujojo Vilniaus kaip vulgarų simbolį iškylantį 
daugiaaukštį spalvotą kazino. Kur čia lygintis kokiam seneliui 
Gedimino bokštui! 

Tai vieta, kurioje J. Basanavičius, M. K. Čiurlionis ir kiti at-
gimstančios Lietuvos šviesuoliai matė būsimus „Tautos namus“ arba 
Tautos rūmus. Turėjom nenusileisti čekams, latviams, estams, kurie 
tokius rūmus buvo jau pasistatę1. Aukojo daugybė žmonių, tikrų 
Lietuvos piliečių, nes patriotų, visuose kraštuose; ir prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą žemė anuometiniame Taurakalnyje buvo jau nupirk-
ta. Ši istorinė, moralinė nuosavybės teisė turėtų būti šventesnė už 
bet kurias Vilniaus padegėjų dėl pelno užmačias. Suprantu ir tai, 
kad žodžiai „moralė“, „šventa teisė“ tūliems dabartiniams valdžios 
veikėjams sukelia, ko gera, tik ciniškas patyčias. 20 milijonų litų iš 
avansu jau žarstomų Europos milijardų ir nesulaikomai kylančios 
šalies gerovės jie nesuras.

Yra patyčių žodžiais, yra ir veiksmais. Tokia didelė patyčia veiks-
mu dabar užsimota senoviniame, gal ir sakraliniame, Pamėnkalnyje. 
Atsiliepkim.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 01 15

1 Estai pasistatė du Tautos teatrus: Tartu ir Taline.
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Mahometo karikatūros – kvailybė ar provokacija?

Pasaulis ant pavojingos ribos. Jam tenka atsakyti: ar analitikų 
prognozuotas „civilizacijų karas“ tarp krikščionių ir musulmonų 
yra tik pasimėgavimas žodžiais, ar išties baisiausia grėsmė gal net 
abiejų egzistavimui?

Jonas Paulius II įkūnijo tolerancijos, meilės ir susipratimo viltį: 
didžiausios monoteistinės religijos pripažįsta aukštesnę galią Tėvo 
ir jo vaikų įvaizdžiu; tai vienija visus tikinčiuosius kaip egzistencijos 
brolius. Sutarti galima ir būtina.

Al Qaedos arba Irano lyderiai įkūnija neapykantos kvaitulį, valią 
naikinti. Džiūgavimas, kad krinta degantys dangoraižiai su tūkstan-
čiais žmonių, buvo iškalbingesnis už bet kuriuos pareiškimus. Irano 
prezidentas, berods, neapsiverktų, virš Izraelio valstybės susprogus 
branduolinei bombai. Kai dabar liepsnoja danų atstovybės, tai nė 
„strateginis partneris“ Maskvoje nesišluosto akių raudona nosine.

O kodėl vis dėlto liepsnoja danų atstovybė? Todėl, kad atsirado 
mąstytojų, Horacijau, kurie tokioje trapioje tarptautinėje naujo po-
būdžio „civilizacijų“ karo arba jo išvakarių situacijoje nutarė kvailai 
įžeisti visus musulmonus.

Aišku, tai mąstytojai ypatinga, atitinkama kūno vieta. O gal 
sąmoningi provokatoriai, kuriems pavyko. Bet pasirodo, jie turi 
šalininkų perimančių iniciatyvą ir teoriškai dėstančių apie tikinčiųjų 
įžeidinėjimo laisvę. Tokia laisvė klestėjo laisviausioje viso pasaulio 
darbo žmonių valstybėje, tik pasijuokti iš pakelės kryžių naikintojų 
tada nebūtų buvę leista.

Bet iš musulmonų sovietijoje nebuvo specialiai tyčiojamasi. Jie 
buvo pasaugoti būsimiems globaliniams žygiams prieš blogąją Euro-
pos dalį ir Kartaginą – JAV. Apie tai liudytų anuometinių KGB-STASI 
struktūrų finansinė ir instruktyvi parama Europoje besikuriančioms 
radikaliųjų musulmonų ekstremistinėms organizacijoms. Nūnai, 
draugai, atėjo pjūties metas.

Publikuota interneto portale „Bernardinai“, 2006 02 06,  
„Literatūra ir menas“, Nr. 6, 2006 02 10, „XXI amžius“, 2006 02 17
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Už taikų Iraną

Šimtai tūkstančių žmonių, gal milijonas būna toje aikštėje ir ap-
imti švento jausmo neskiria dviejų dalykų. Vienas – tai branduolinė 
energija, kuri esanti Irano ateitis. Kitas – branduolinė bomba, kuri 
gali būti Irano pražūtis. Žinoma, ne tik Irano.

Atrodytų paprasta, bet žmonės nebepajėgia atskirti. Ar tai 
masinė beprotybė? Turbūt ne, dar ne, tik sveiko proto praradimas 
laikinai užvaldantis mases. Kaip Lenino komunizmas Rusijoje, kaip 
Hitlerio nacional-socializmas Vokietijoje. Didžiosios nelaimės ateina 
netrukus, tačiau jau kaip pasekmė.

Pranašo Mahometo karikatūros, pasirodžiusios bemaž prieš 
pusmetį, tik dabar mestos į apyvartą lemiamai kovai už masių 
protus – ir kad pridengtų pagrindinį ginklavimosi tikslą su jo dar 
nesvarstomom pasekmėm.

Ta proga atsiskleidžia ir tariamas „sąjungininkas“ kovoje prieš 
tarptautines bei nacionalines fanatikų terorizmo struktūras. Jos jau 
legitimizuojamos, taigi pasaulis keičiasi iš esmės, o vienai fanatikų 
valstybei buvo suteikta reikiamų technologijų.

Taip grįžkime prie Irano, kurį atėjo laikas suvokti kaip pagrindinę 
Vakarų demokratijų problemą.

Įdomu, kaip atrodytų, gal ką nors nustebintų ir skatintų susivokti, 
jei būtų surengtos didelės demonstracijos Londone, Paryžiuje su 
šūkiais: „Leiskite Iranui turėti branduolinę energiją taikiems tiks-
lams!“ „Atkurkime pasitikėjimą tarp Irano ir Vakarų demokratijos!“ 
„Tegyvuoja Iranas – taikos ir pažangos pavyzdys!“

Pasitikėjimas yra svarbiausias, labiausiai brangintinas kapitalas, 
o pasitikėjimo stoka – nuolatinis ir augantis pavojus.

Sovietų Sąjungoj buvo skiepijamas tikėjimas, kad aplink taria-
mąją „darbininkų valstybę“ – vieni priešai, kurie rengiasi ją pulti ir 
sunaikinti. Todėl reikėjo būti pasirengusiems patiems pulti ir su-
naikinti visus priešus, o pirmiausiai išdavikus šalies viduje. Istorijos 
dėsnių priešus, Dievo netikėlius – koks skirtumas?
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Tuo galima labai ilgai gyventi, ką įrodė Šiaurės Korėjos režimas. 
Jau ilgai įrodinėja Iranas, nūnai prabilęs apie priešų sunaikinimą 
ne tik patirto užpuolimo atveju. Tačiau jeigu Indijos ir Pakistano, 
naujųjų branduolinio ginklo valstybių, kaip regis, nevaldo totali 
tarpusavio baimė ir psichozė, tai Artimuosiuose Rytuose erdvės yra 
mažiau. Suartinus ir tinkamai suglaudus du sferinius kūnus, įvyksta 
reakcija, kurioje nebelieka ne tik tų kūnų, bet ir dar daug ko.

Nedemokratijos – agresyvios. Paremkime taikų Iraną, opoziciją 
ir poziciją, ir gal rasis vilties, kad ten mažės žiaurumo, rasis šiek tiek 
demokratijos. O pasauliui – daugiau saugumo.

Juk Iranas ir Izraelis, įstumti į branduolinę rusišką ruletę, tai 
tikrai blogiau. Beliktų laukti, kieno nervai neišlaikys.

Pavadinimu „Už taikų Iraną, už taiką Lietuvoje“  
2006 02 17 publikuota interneto portale „Omni laikas“

Ateina jūros, linguoja jovarai

(Laisvi nepriklausomi pamąstymai)

Per visą žemyną mokėsime jūromis!
Galima būtų pasakyti ir jovarais, ypač kai jau pamatėm Vytį, 

pasibalnojusį Europos pinigą. Gal nebe taip ir baisu dėl to euro (jūro) 
įvedimo, nors gąsdintojų, kaip visuomet, netrūksta.

Sunku pasakyti, kodėl Vyriausybė leido, kad valstybės išlaidų 
padidinimas 2006 m. biudžete sukurtų infliacijos šoktelėjimą ir riziką 
euro įvedimui Lietuvoje numatytu laiku.

Gal tai lengvabūdiškumas tariamai trokštamo tikslo atžvilgiu, gal 
savivaldybių rinkimų prioritetas, gal senasis instinktas „neskubėti“. 
Spaudoje jau pasigirdo balsų: kodėl skubame? O gal ne tiek skubame, 
kiek matome progą, kurios kiti neturi (ir todėl neva „neskuba“), ir 
nenorime jos praleisti dar keleriems metams buvimo už jovarų-jūrų 
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naudojimo ribos. Nesunku suprasti, kad įsijungdami 2007 m. į finan-
sinę jūrų erdvę dar kiek nutoltume nuo buvusios rublio („muštinio“) 
erdvės, dar įsitvirtintume Europos Sąjungoje, ko labai protingai norė-
jom. Reikia padaryti, ką kiekvienu laikotarpiu pajėgiame padaryti, ir 
nesiūbuoti abejonėse. Siūbuodami nebūtume turėję nė Kovo 11-osios, 
nė NATO, nė ES, kuri jau atveria Šengeno ir euro zonų perspektyvą 
arčiau negu horizontas. Tai gal neskubėkim nė į Šengeną?

Matėme juk 1990-1991 m. kagėbinių diversijų, kad tik vėliau įsi-
vestume litą, matėm pučiamo „sukilimo“ provokacijų kelyje į NATO ir 
trukdymų Seime finansuoti gynybą; matėm ir žaidimų aplink IAE, kad 
tik mus atidėtų į ES. O kažkodėl „skubėjom“ ir gal neapsirikom.

Tik lito įvedimas buvo pusmečiui politiškai nutęstas. Pagal 
paskutinį Lito komiteto posėdį, kurį vedžiau ir pasirašiau sprendi-
mą, lito įvedimo data galėjo būti 1993 01 01, keičiant tiek talonų, 
kiek jų turėtojai galės pateikti kaip teisėtas pajamas. Nauja valdžia 
atidėjo vėlesniam laikui ir nebetaikė pajamų teisėtumo kriterijaus. 
Turtingiems bičiuliams buvo gerai, dar ir prisikaupė 1:1. Gyvenimo 
pradžiai. Ei! – o gal ir dabar kuriems nors geriems vyrams praverstų 
nutęsti euro įvedimą? Bet anuomet būtų reikėję eiti tiesiai, nesitam-
pant, nedelsiant, tai ir dabar taip pat.

Jeigu galima ką nors padaryti, kad tik dar nekiltų infliacija ir liktų 
ne aukščiau formalaus ES reikalavimo ribos, tai tą reikia padaryti. 
Praleidusi integracijos progą, Vyriausybė liks atsakinga. Nesvar-
bu, kad kas nors ES gal ir nenori mūsų kaip jūreivių, kad paleido 
neigiamą straipsnį britų laikraštyje, o į ausį tarsi pasakinėjo: nėra 
preteksto jūsų atmesti, tai gal patys atsisakykite. Arba – pasigadinkite 
infliaciją! Ir vėl verta prisiminti 1990 m., kai turėjom gerų politinių 
patarimų, bet ėjom savo keliu. O 1992 m. vėl: pasilikit rublio zonoj! 
– Ačiū, gerbiamas TVF.

Dabar TVF duoda racionalių perspėjimų dėl infliacijos ir ne-
žymiai patarė stabtelėti. Oficialiuose pareiškimuose atrodom labai 
turtingi, tačiau stabdant infliaciją siūloma mažinti kompensacijas už 
Rusijos pagrobtus indėlius ir pačių negrąžintą nekilnojamą turtą. O 
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Vyriausybė nedrįsta nė pyptelėti, kad dėl indėlių praradimo dar iki 
nuvertėjimo kalta SSRS, taigi Rusija. 

Kaip ir ankstesniuoju apsisprendimo dėl ES laikotarpiu, žmonės 
vėl bauginami, kad Lietuvai įsiliejant į jūro jūrą iki Lamanšo apsukrūs 
prekybininkai pakels kainas. Taip atsitikdavo tose Vakarų Europos 
šalyse, kurios vėliau išplaukė į jūrą. Formulė – tas pats nominalas, tik 
vietoj markės – jūra, – įsitvirtino liaudies atmintyje, nors išmanantys 
ekonomiką sako, kad tuos godumo išsišokimus per keletą mėnesių 
vis vien sureguliavo rinka. Bet pasipelnymo būna, o supykusiems 
žmonėms paprastai sakoma, Lietuvoje visuomet, kad kalta nelemtoji 
Europa. Todėl valdžia galėtų apsispręsti dėl kokio nors specialaus 
įstatymo. Kas kainavo 3,5 lito, turi kainuoti vieną jūrą, ir basta. Pirklys, 
kuris mėgins parduoti tą prekę už dvi jūras, gaus per kepurę finansiškai 
administracine tvarka, ir atšoks nuo tokių prekystalių. Arba reiktų 
susitarti geruoju, geriausiai geruoju, kokių bebūtų lobistinių lobimo 
pagundų. Nieko neveikti, gąsdinti žmones ir jų nuraminimui pražudyti 
Lietuvos integracinę progą būtų blogiausias valdžios elgesys.

Pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip Europos valdininkų siūba-
vimai dėl mūsų prisijungimo nesyk persidavė lietuviškiems jovarams. 
„O gal nebūtina 2007-aisiais“, „netragedizuokim“, „ir vienaip gerai, ir 
kitaip“... Toks vėjelis prieš kurį laiką oštelėjo Vilniaus viršūnėmis, tebe-
virpina spaudos lapelius. Tačiau viena viršūnė – Lietuvos banko valdy-
bos pirmininkas – nūnai kietai pasakė: bus! Čia valstybinis stilius.1

Ir todėl neatsilaikau pagundai iškelti dar vieną valstybinį, ne 
grynai monetarinį, bet ir kultūrinį klausimą.

Kai tvirtinom banknotų piešinius, ten buvo visi nominalai 
– iki 1000 litų. Taip ir atspausdinta. Buvo aferų, bet visi banknotai 
atkeliavo į Lietuvos banko saugyklas. Jų tarpe 1000 Lt banknotas su 
M.K. Čiurlionio portretu. Jis nebuvo paleistas į apyvartą, o kantriai 
saugomas. Gal tik dėl monetarinės, ne kitokios politikos. Dabar jau 
ryškėja liūdna „Čiurlionio“ perspektyva – skaudi ir ne itin garbin-

1 Deja, šis žodis liko neištęsėtas ir be jokių atsakomybės pasekmių.
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ga mirtis banknotų kapoklėje ir makulatūroje. Manau, tai ne itin 
garbinga pačiai Lietuvos valstybei. Ką dabar besakytų ekonomikos 
filosofai, po 20 metų bus prisimenama, kaip nepriklausoma Lietuva 
lengva širdimi sukapojo M.K.Čiurlionį, nė vieno banknoto taip ir 
neišleidusi į viešumą, nors trumpam neparodžiusi visuomenei.

Pamąstykim, ką čia galėtume padaryti.

Pavadinimu „Per visą žemyną mokėsime jūromis!“,  
2006 02 24 publikuota „Verslo žiniose“

Ar išliks Vyriausybė?

Dabartinė Vyriausybė galėtų ir nežlugti nepasidalijusi Europos 
pinigų, jei žengtų demokratiškesniu, skaidresniu keliu. Štai daug 
visuomeninių, ypač jaunimo organizacijų kreipėsi su peticija, kad 
keturi valdovai nesidalytų tais pinigais be visuomenės žinios, jos 
atstovams nė nedalyvaujant, jaunimui net negirdint kaip svarstoma 
Lietuvos ateitis. Juolab valdžia kol kas negirdi visuomenės – ne jūsų 
reikalas! Tai blogai, labai blogai.

Nutarusi išgirsti ir atsiliepti, dabartinė valdžia šiek tiek atvėstų 
nuo piniginių aistrų verdančių uždarame kabinete, lyg ten dalytųsi 
kokį grobį. Atvėstų, gautų laiko ir pasielgtų geriau negu atrodo, 
pasirodytų geriau negu elgiasi.

Ko gi verti dar neiškepto diktatoriaus, ne Vyriausybės nario[V.
Uspaskicho], grasymai nepalaikyti sprendimo, griauti Vyriausybę, 
jeigu nebus kaip jis nori? Apšaukia kritikavusį Prezidentą, o prem-
jerą išvadina net „šantažistu“. Suklastoto diplomo garbės švyturys, 
grasantis ir Prezidentui, ir darbininkei, kaltina kitus negarbingai 
elgiantis. Liaudis tyli, taip rašė jau Aleksandras Puškinas.

Todėl, jei Vyriausybės galva vis dėlto atsisakys tartis su visuome-
nės atstovais, bent informuoti juos, o eis į sprendimą vien Vyriau-
sybės rate, tegu nė nekviečia jokių nepriklausančiųjų Vyriausybei. 
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Tegul ten pasisako ir balsuoja ministrai, ir paaiškės, ar kai kurie jų 
tikrai prisiekė Lietuvos Respublikai, ar pirmiausiai buvo prisiekę be-
sąlygišką paklusnumą fiureriui. Ir kuri priesaika svarbesnė. Žmogaus 
kokybė, viskas eina per žmogų. 

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 02 26

Valstybės apgaudinėjimo byla

Šį kartą ne apie diplomą, kurio nėra, o apie atlyginimus vokeliuo-
se. Atsirado drąsi moteris, kuri pasakė, kad karalius nuogas, tai yra, 
kad kunigaikštis sukčiauja, jo įmonės apgaudinėja valstybę ir darbi-
ninkus, o iš darbininkų skriaudos ir nusuktų mokesčių susikraunami 
milijonai leidžia kartais nupirkti tiems patiems darbininkams ledų, 
nelyginant mažvaikiams.

Įmonių savininkas („tik akcininkas“) viešai parodė, kad puikiai 
žino apie savo verslo metodus ir padėtį: „o jūs neimkit tų vokelių“. 
O jeigu imate, tai „nueikite į mokesčių inspekciją ir sumokėkite 
valstybei mokesčius“ už nesąžiningą darbdavį. Duonos mažiau 
nusipirksite, bet „pensijos nenukentės“, o gudraus pono kišenė po 
senovei pasikraus, kaip ir visą laiką. Beje, ką tik prisipažinęs, dabar 
jau meluoja „nesąs informuotas“ apie Krekenavos vokelius. Prieš 
pusmetį žadėjo tuoj pat atvežti diplomą iš Kėdainių, ligi šiol veža.

Naujas dalykas, kad valstybės apgaudinėtojas pamėgino gauti 
teisinių privilegijų iš savo tautybės. Ruso liesti negalima, nes jis 
jau šaukia esąs doras verslininkas, kurį Lietuva persekioja tautybės 
pagrindu. Čia tikrai liepto galas.

Gražus naujas dalykas – darbininkės drąsa. Ji verta didelės mo-
ralinės paramos plačiai Lietuvoje. Gal taip rastųsi vis daugiau vada-
vimosi iš baimės, vėl brėkštančio visuomenės atgimimo pradžia.

Publikuota „XXI amžius“, 2006 03 24, Nr. 23
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Paprastos tiesos

Korupcija griauna valstybės pagrindus.Atskleidusieji korupciją 
gina valstybės pagrindus. Ginantys korpuciją, tarkim, persekiojantys 
atskleidėją, gina nusikaltėlius ir ardo valstybę.

Taip ir susitarkim ir paskirstykim vaidmenis Krekenavos spek-
taklyje. Nacionalinė premjera, kuri atskleidžia visą mūsų mėšlą. 
Persekioti korupcijos atskleidėją galima įvairiais būdais. Pavyzdžiui, 
socialiai – atleidžiant iš darbo ir darant įtaką sėbrams, kad niekur 
kitur nepriimtų į darbą. (Tai atspindys SSRS socialinio teroro sis-
temos, išsiilgtosios, kurioje visus darbus totaliai kontroliavo vienas 
didelis Sėbras). 

Radijo diskusijoje teisininkas Kęstutis Čilinskas antai vienintelis 
pavadino velnią vardu: terorizuoja. Kurie terorizuoja, ar socialiai, 
ar psichologiškai (prasitariant: žinome, kuriomis gatvėmis tavo vai-
kai eina į mokyklą), tie yra teroristai. Ir viskas. Su teroristais reikia 
kovoti ir Lietuvoje. 

Persekioti už teisybę galima ir moraliai, pavyzdžiui, išjuokiant. 
Pavlikas Morozovas, tai berniukas iš sovietinių šventųjų gyvenimų, 
kuris neva dėl iškreiptai suvokto revoliucinio entuziazmo išdavė savo 
kaimietį tėvą raudoniesiems teroristams. Aišku, raudonieji Lenino 
ir Dzeržinskio riteriai šlovino tokį tikriausiai nė nebūtą žygdarbį. 
Kitus berniukus „dzeržinskiečius“ auklėjo panašiai noriai išdavinėti 
artimuosius ir vėlesniems bolševikų teroristams. O dabar lyg demo-
kratinėje Lietuvoje arba kvaili, arba labai gudrūs veikėjai daro susuktai 
apverstą palyginimą: pranešęs teisinės valstybės (tarkim) pareigūnams 
apie ekonominį nusikaltimą, taip pat sužalojimą, užmušimą, išprie-
vartavimą, tu kenki nusikaltėliams ir turi būti už tai smerkiamas, dėl 
to pravardžiuojamas. Kad ir Pavliku Morozovu. Mafijos negailestingai 
baudžia už pranešimus apie jų veiklą, tad Lietuvos visuomenei dabar 
siūloma persiimti mafijine galvosena. Jeigu jau už drąsų teisybės saky-
mą apspjaudome ir tyčiojamės, tai netrukus užmušinėsime akmenimis 
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ir kryžiuosime. Arba stovėsime po medžiu: ne mūsų reikalas, mes 
geručiai; tegu anie blogieji spjaudo ir mėto akmenimis.

Toks stovėjimas po medžiu – svarbus žingsnis reikiama (ma-
fijai) kryptimi. Kad kojos tiesiog priaugtų prie žemės iš baimės, 
nūnai paleista išmėginimui dar ypatinga masinės pajuokos forma, 
„vokelinė“ reklama. Apie kokius čia Krekenavos vokelius kalbate, 
žurnalistai? Žmonėms juk patinka! Perki iš mūsų dešrą ir gauni dar 
vokelį. Parduodi savo darbą už neleistinai menką sumą ir gauni dar 
malonės vokelį. 

Reklamos ar kokia ten agentūra, gal iš tų almaksinių ar panašių, 
dabar semia pinigus už mūsų valstybės pagrindų griovimą. Nepra-
nešk apie blogybes, apie suktybes ir nusikaltimus, nes tai juokinga, 
ir liksi kvailas. Nepadėk teisinei valstybei! Tegu ji persigimsta visai 
į mafijinę, tada bus aiškiau.

O vargšė valstybė skėsčioja ramkomis: negaliu gintis, nes tie jau 
Seime, visi kartu juoksis iš manęs... Tai baugu! „Neturiu nuomonės, 
nes priklausau Darbo partijai...“

Dar primąstoma (girdėjau per radiją), kad jeigu sistemiškai 
sukčiaujanti ir darbininkę terorizuojanti įmonė nepriklausytų daug 
išgeriančiam politikui, būtų lengviau. Manau, yra priešingai: jeigu 
sukčiavimu ir socialiniu teroru verčiasi atsipalaidavęs politikas, jį reikia 
stabdyti dešimtį kartų ryžtingiau, negu šiaip kokį smulkų kombinato-
rių. Užtat jis ir ieško plačios paramos, politizuoja patį sukčiavimą.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 05 09

Brazausko šrioderizmas

Jeigu kas norėtų parodyti Lietuvos neveiksnumą svarbiu tarptau-
tiniu ir nacionalinio saugumo klausimu, geresnės progos neras. 

Baltijos dujų vamzdis arba Putino–Schroderio paktas skaldo ne 
tik Europą. Jis puikiai skaldo Lietuvos valdžią. Iškart po sutarties pa-
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sirašymo Seimas reiškė nerimą ir apgailestavimą, kad neatsižvelgta „į 
kitų Europos Sąjungos šalių narių interesus“, tad ir Lietuvos, kreipėsi 
į ES viršūnes, kad visoms valstybėms narėms, tad ir Lietuvai, „būtų 
užtikrintas energetinis saugumas bei energetinių išteklių diversi-
fikacija“. Prezidentas Valdas Adamkus buvo gerokai griežtesnis ir 
Europoje išgirstas; tos pačios nuostatos jis laikosi nuosekliai. Mūsų 
strateginė partnerė Lenkija dėl gudriai politinio Rusijos vamzdžio 
laikosi ypač griežtos neigiamos bei reiklios nuostatos. Jos gynybos 
ministras antai nepasivaržė priminti aną žinomąjį 1939 m. „paktą“. 
Jo rūpestį parėmė Lietuvos krašto apsaugos ministras – nors tiek. 
Per Vilniaus konferenciją Lietuva ir Lenkija rodė vienybę prezidentų 
lygmeniu. O štai vyriausybių lygmeniu, A.Brazauskui nuvairavus į 
krūmus, šiandien atrodom apgailėtinai. „Partneriai“, atsiprašant. 
Stovim Rusijos pusėje ir be atsiprašymų.

1990 m. sovietai dėjo daug pastangų, kad atsikurianti Lietuva 
neturėtų vienos politikos. Dabar tai pačiai kontorai sekasi dar geriau. 
Šio premjero Seimas nesudrausmins. Žinoma, parlamentarai galėtų 
bent mėginti parodyti veiksnumą, bet juk ne tai galvoje.

Ir visi lyg tyčia pamiršta, kad vamzdžio tiesimas gresia ekologine 
katastrofa dėl cheminių bombų, kurias sovietai plačiai ir dosniai pa-
sėjo Baltijos jūros erdvėje. Dabar surūdijusias bombas gal pajudins, 
gal ne, bet Lietuva nereikalauja net šio saugumo garantijų. Neduok 
Dieve, jei katastrofa įvyktų, premjerui A. Brazauskui įsirašyti dar ir 
tą atsakomybę, nekeliant jokių Rusijai nepatogių klausimų.

Lieka paprasčiausias klausimas, kodėl pritarimas vamzdžiui iš 
esmės pareikštas šiandien?

Maskvoje paradas, tai gal čia gėlytė Tėvynės karo laimėjimų proga? 
Kremlius tikrai patenkintas. O gėlytės vardas būtų pataicunus lituani-
cus. Kvepia prastai. Schroederis už skaldymą bent pinigų gavo.

Publikuota interneto portale „Bernardinai“, 2006 05 09
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Narsi Moldova ir skysta Lietuva

Moldova turi didelių problemų santykiuose su Rusija, kurios 
kariuomenė okupuoja arba kontroliuoja dalį Moldovos už Dniestro 
ir saugo ten apsiskelbusį neteisėtą separatistų ir kontrabandininkų 
režimą. Tačiau pastaruoju metu tarptautinę bendruomenę nuste-
bino nauja ekonominė bausmė už mažos neturtingos valstybės 
pasirinktą Vakarų kryptį – Rusija nutraukė tradicinį Moldovos 
vynų importą.

Moldova yra Pasaulinės prekybos organizacijos narė, o ten pri-
imant naujus narius reikalingas visų esamųjų konsensusas. Rusija 
siekia narystės, ir Moldova iškėlė reikalavimus – nenaudoti politikai 
prekybos ginklo. Tuo būdu Rusija turės paprasčiausiai vesti derybas 
su Moldova, patinka ar nepatinka, ir jau nustatinėja datas. 

Jeigu Lietuva iškeltų klausimą, ar gali PPO nare būti valstybė, 
kuri yra konfiskavusi kitos valstybės ir PPO narės piliečių santaupas 
ir nesutinka net derėtis dėl pagrobtų pinigų gražinimo – tai būtų 
visiems suprantama visose normaliose šalyse. SSRS taupomasis 
bankas apgrobė Lietuvos piliečius, kurie dabar – ir Europos piliečiai, 
1990 metų pradžioje. Rusijos taupomasis bankas galėtų grąžinti, kas 
pagrobta, bent jau 2006 metų pabaigoje. Pinigų iš energijos šaltinių 
Rusija turi masę, nė dirbti nereikia, gal tik palaikyti įtampą rinkose ir 
byrės dar daugiau; tai kodėl neatsiskaičius? Grąžina didžiules skolas, 
o čia kas? Apie 5 milijardus senų rublių, o senstantiems, be gailesčio 
sovietų nuskriaustiems žmonėms būtų didelis dalykas.

Viena detalė trukdo šiam Lietuvos – Rusijos reikalo sprendimui, 
tai drebančios lietuviškų vyriausybių kinkos.

Dreba, dreba, nesustoja. Surakina žandikaulius baimė, nė žodžio 
apie pagrobtus rublinius indėlius neišsprūsta pro dantų tvorą. Gal 
moldavai padėtų mums ne vien suverenios šalies elgsenos pavyzdžiu, 
bet ir atsiųsdami vyno?

Gaivinti drąsai, kurios lietuviai kadaise turėdavo ir be vyno.

Publikuota internetiniame portale „bernardinai.lt“, 2006 05 18
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Dvi kalbos

Vieną pasakė Jungtinių Valstijų viceprezidentas, o kitą – Rusi-
jos prezidentas. Vieną Vilniuje, kitą Maskvoje. Pasaulis išgirdo abi. 
Mąsto. Arba nemąsto.

Štai viceprezidento Diko Čeinio (Dick Cheney) pastabos dėl 
santykių su Rusija. Principinė jo nuostata ir siūlymas vadinti velnią 
jo paties vardu yra tikrai sveikintina. Seniau tai siūlydavo vienas 
Lietuvos politikas, tačiau daugelis manė, jog velnias yra pernelyg 
svarbus partneris kalbėtis atvirai ir garbingai.

Rusijos žmonės, kalbėjo Čeinis, „nusipelno įgyvendinti savo 
taikingus siekius“. Tai ne vien apie rusus. Be abejo, jie verti išvengti 
kolonijinių karų, kaip Čečėnijoje, kur tiek žūsta, ir tiek Rusijos 
motinų ilgus metus tikėjosi ten taikos. Dabar jau gali įsiliepsnoti 
visas Šiaurės Kaukazas, o „taikingoji“ Rusijos politika bus prie to 
prisidėjusi. Žmonės neturėtų būti atsakingi, nes gal ir visai nenori 
naujų ginklavimosi varžybų vis įmantresniais ginklais, kaip ir Irano 
branduolinio ginklavimosi. Atsakingi pirmiausiai vadovai. Nepaisant 
visos neostalinistinės propagandos, kad Rusija turinti vėl vaidinti 
grėsmingą vaidmenį pasaulyje, paprasti Rusijos žmonės verti ge-
resnio gyvenimo. Kaip tarė Čeinis, jie verti „valdžios, kuri puoselėja 
laisvę namie ir kuria gerus santykius aplink“.

Žmonės „aplink“ taip pat nusipelno taikių ir gerų santykių su 
Rusija. Net jeigu juos kaltina ir spaudžia kaip Rusijos-Estijos ir Ru-
sijos-Latvijos sienų sutarčių klausimu, nors tai jau siena su Europos 
Sąjunga. Ši bevelija plautis rankas, bet JAV pateikė Vilniuje aiškią 
formulę: „Rusija turi pasirinkti“. Taip, ne kas nors, bet Rusija, šiemet 
nusipelniusi „Freedom House“ tarptautinės organizacijos įvertinimo 
kaip „nelaisva šalis“, turi pasirinkti kelią ir santykius su kaimynais. 
Sunkoka, kol ją valdo „reformų priešininkai“ (pasak D. Čeinio). 
Taigi Amerika bunda. Jau bunda iš užtrukusios šaltų akių hipnozės 
(„otmorožennyje glaza“, tai liaudies atpažįstama čekisto vizitinė 
kortelė). Kas belieka Europai, jei ne atsargus bendradarbiavimas be 
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tokių pokštų kaip „bendra laisvės ir teisingumo erdvė“ (ES ir Rusijos 
susitarimas dėl popierinio burbulo), tačiau lūkuriuojant Rusijoje 
geresnės valdžios. Manykim, kaip ir JAV, kad Rusijos žmonės verti 
turėti geresnę valdžią, o mūsų geri linkėjimai nėra „antirusiški“. 

Svarbių dalykų pasakė ir Rusijos prezidentas savo metinėje kal-
boje. Ten daug reikšmingų signalų ir ne vien apie naujas ginkluotės 
varžybas, ką būtent pasigavo Vakarų spauda. Kiti signalai dar svar-
besni Europai, tad ir mums. Aišku, pirmiausia energetika, dėl kurios 
iš Lietuvos varpinės verta pasakyti ir bendresnių dalykų, kol Europa 
svyruoja tarp šrioderizmo ir saugesnės būties realizmo.

Jeigu Europa nori išsaugoti nepriklausomybę nuo Rusijos 
nepatekdama į žodžių – iliuzijų apie „abipusę“ energetinę priklau-
somybę sląstelius, tai ES turėtų imtis vieningo prognozavimo bei 
projektavimo ir pasirengti, blogiausiuoju atveju, išgyventi be Rusijos! 
Alternatyvūs šaltiniai, alternatyvios vertybės. Plečiama prekyba, bet 
ne daugiau. Tebūnie toks galimas vaizdas. Tik tada Kremlius pasi-
mažins apetitus valdyti Europą. Priešingu atveju, jeigu mes (Europa 
arba paskiros šalys) „negalim“ išgyventi be Rusijos, tai Stepas paskui 
Stepą eisim priimti bet kurį Maskvos diktatą. Taip Europai atsiveria 
didysis pasirinkimas. Mūsų europietiškoji civilizacinė tapatybė su te-
beminimomis vertybėmis netrukus gali virsti pagrindine mainomąja 
valiuta. Kremliaus svajonė, tai Europa paversta rusiško energetinio 
užnugario priedėliu. Arba padaliniu. 

Ar dar prisimenam, kaip mums, nelemtiems „Baltijos kelio“ 
ekstremistams, po to iškart grasino paties SSKP CK vardu: „Neiš-
gyvensit!“

Juolab saldesnė Kremliaus svajonė būtų nauja „Sąjunga“, kuri 
pakeistų senąją ES. Toji prasidėjo nuo anglies ir plieno susivienijimo; 
naujoji kils ant „suvienyto“, sugazprominto dujinio pamato. Tai būsi-
moji Rusijos ir Europos „Dujų sąjunga“, kuri telksis aplink Maskvos-
Berlyno ašį jau suformuotą tėvų kūrėjų Gerhardo ir Vladimiro. Šis 
būtent vaizdelis, tik nežymiai pridengtas, šmėkšo Rusijos prezidento 
sosto kalboje. Numatoma ir rublio virsmas tarptautine valiuta, pir-
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miausiai energijos išteklių sandoriams, ir dujų bei naftos rublinė 
birža Maskvoje. Ką tai reikš dolerio-euro sistemai, tegul pasvarsto 
didesnės galvos. Tačiau ir jos tenedrįsta kelti grėsmių, kurios būtų 
pavojingos Rusijos tarptautiniams interesams, – pasakė Vladimiras 
Putinas. Neleisim, kad „konfliktinė erdvė“ (kaip antai Ukraina, bet 
ne Baltarusija) plėstųsi „į mūsų gyvybinių interesų zoną“! 

Ką dar pasakė Rusijos prezidentas?
Kitos didžiosios valstybės – Rusijos priešai („kaip nuo jų apsi-

saugoti?“) arba tiesiog „draugas vilkas“, kuris mūsų neklauso, todėl 
„kalbėti apie ginklavimosi varžybų pabaigą per anksti“. Tokia tad 
naftos dolerių svaigulio Rusijoj perspektyva. 

Gerai dar, kad anuomet neklausėm graudenimų „neskubėkit“ ir 
jau esame susivienijusių demokratijų būryje – ir NATO, ir ES, o ne 
Molotovo-Putino gyvybinių interesų zonoje. Tačiau tuos gyvybinius 
interesus vis tiek juntame kaip įtakos čiuptuvus, kartais įdomiais 
vardais: Jura, Dima, Vitia galiūnas... Ir neturėkim iliuzijų, kad vieno 
Viktoro pakeitimas kitu, kai ateis tiksli komanda, būtų jau esminis 
pagerėjimas. Ar „Gazpromas“, ar „Jedinstva“, guzas tebetvinksta. O 
guzo priežastis – lietuviškam padui brangus grėblys.

Publikuota „Veidas“, 2006, Nr. 21, 2006 05 25

Romano e Vittorio

Romano Prodi tapus Italijos labai kairiosios, su visais komunis-
tais, Vyriausybės galva, Europos Parlamento narys Gerard Batten 
šiemet jau dukart pasisakė visumos posėdžiuose, jog žymiojo Italijos 
politiko praeitį vertėtų patikrinti dėl galimų ryšių su sovietų žval-
gyba. Italų spaudoje prisiminta, jog kadaise R. Prodi turėjęs keistos 
informacijos apie „Raudonųjų brigadų“ pagrobto ir vėliau nužudyto 
premjero Aldo Moro teroristinio įkalinimo vietą, o kai Maskvoje 
buvo organizuotas reakcionierių pučas neva prieš M. Gorbačiovą, 
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R. Prodi palaikęs pučistus. Šias įdomybes nūnai palydi naujos bio-
grafinės detalės, reikšmingos ir tiesiog Lietuvai.

Antai vienas didžiausių Italijos laikraščių š. m. gegužės 10 d. 
paskelbė straipsnį „Putin, amico di Silvio. E di Romano“ („Putinas, 
Silvio ir Romano draugas“), kuriame sakoma, jog R. Prodi buvo 
įsteigęs bendrovę „Nomisma“ su šaka Maskvoje sovietiniams parei-
gūnų kadrams rengti. Tai buvusi bendra įmonė (joint venture) su A. 
Plechanovo institutu, t.y. akademija, kuri buvo „KGB ekonominis 
filialas“ („sezione economico del Kgb“). 

Filialas paglobojo vieną žymų politiką bei agrarininką iš Lietu-
vos, tai žinome. Pirminė akademijos klaida, kad „nestudijavo“, jau 
ištaisyta į „studijavo“. Bet Prodi ir Uspaskich susitinka vėl visai kitur. 
Kai Romano Prodi nutarė grįžti iš Europos Komisijos į politines 
kovas, jis įsisteigė partiją ir koaliciją ne vien Italijoje. Buvo įsteigta 
tarptautinė Europos demokratų partija, aljansas, į kurį įėjo ir Lietu-
vos dukra Darbo partija, o Viktoras Uspaskich tapo visos Europos 
demokratų partijos viceprezidentu!

Taip trys pavardės Prodi-Uspaskich-Plechanovas (KGB) neti-
kėtai sudaro unikalų trikampį – kelio ir judėjimo ženklą pirmyn į 
pergales. Darbo partija Lietuvoje, kol dar egzistuoja, galėtų ištirti, 
kokį įnašą į „Europos demokratų“ kasą padarė V. Uspaskich (arba 
Plechanovo akademija), kad gautų naujosios EDP viceprezidento 
postą. O darbiečiai turėtų būti informuoti, kokiame margame R. 
Prodi dariny yra atsidūrę. R. Prodi – apie viceprezidento peripetijas. 
Tačiau svarbiausia vis tiek lieka nacionalinė Darbo partijos vėliava 
– Vittorio U.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 05 26,  straipsnis pavadinimu 
„V.Landsbergis meta iššūkį Italijos premjerui“  dienraštyje  „Lietuvos rytas“, 

2006 10 13.
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Vaizdelis ryškėja

Kaip regis, ryškėja Lietuvos dabartis ir artimiausioji ateitis. 
Prezidentas norėjo, – be abejo, ir tebenori, – kad Lietuvoje į gerą 
pusę keistųsi pirmiausiai valdymo ir teisėsaugos dalykai. Daugiau 
skaidrumo ir teisingumo. Kadangi vykdomosios valdžios ir teismų 
valdžios praktikuojami principai blogai įtakoja visuomenę ir stumia 
į moralinę politinę krizę, Prezidentas siūlo ieškoti išeities. Sukvietė 
[kairiuosius ir dešiniuosius], įpareigojo.

Tačiau buvusiojo prezidento, įtakingos kairiųjų partijos lyderio 
nuostata visai kitokia: jokių permainų nereikia, tęskim kaip buvo. 
Mat buvo gerai, turbūt geri ir tie sandėriai su pačia neskaidriausia, 
populistine Darbo partija; gerai sekėsi ir „Draugystė“, ir Turniškių 
aferos. Atėjus kokiam nors centro dešinės premjerui, kanceliarijos 
šutvė būtų išvaikyta, tačiau A. M. Brazauskui ji brangi.

Todėl ir atėjo nurodymas iš aukščiau bičiuliams derybininkams: 
baikit, nutraukit. Prezidento atsiųstas derybų stebėtojas, matantis kas 
ten vyksta, būtų jau visai nepriimtinas, kaip ir Prezidento brėžtas 
gairių reikalavimas – susitarkite dėl konkrečių darbų!

Ne, nesitarsime, – toks buvo kairiųjų atsakymas netiesiogiai 
Prezidentui. 

Ir neturėkit iliuzijų, pavargę piliečiai, kad Algirdo Mykolo Brazaus-
ko epocha baigėsi. Ją nutarta pratęsti, tik virveles tampant iš užkulisių. 
Tad ir toks atsakymas. Gaila, kad Lietuvoje apelsinai neauga. 

Kas toliau? Pirmuosius arba jau lygiagrečiai daromus social-
demokratų žingsnius prognozuoti. Vėl su remiančiais darbiečiais 
(eliminavus V. Uspaskichą – toks A. M. Brazausko revanšas už 
patirtus prievartavimus) ir ankstesne kompanija pirmyn į tą patį 
viršvyriausybinį kvartetą, tik dabar jau vienvaldiškai diriguojamą 
neva „pasitraukusio“ A. M. Brazausko. Trečioji pagal mandato dydį 
frakcija valdys ir dalins dar sustiprėjusi. 

Saldainiai A. Paulauskui, A. Zuokui. Prireikus, ir nuodėmių 
atleidimas R. Paksui (J. Borisovui jau atleista). Prezidento vertimas 



161

teikti naują senos restauruotos daugumos premjerą. Tikriausiai, ne 
Algirdą Butkevičių, nes tas gal nepaliktų aferistinio K-R tandemo 
Vyriausybės kanceliarijoj. Kas kita Z. Balčytis – savas.

Viena dar ne visai aišku: ar bus numarintas Darbo partijos ir 
partiečių aferų tyrimas Generalinėje prokuratūroje? Dar tebevyks-
tant dialogui, panašiam į du monologus, J. Olekas jau signalizavo į 
Generalinės prokuratūros pusę: greičiau baikit tyrimą, mums reikia 
reabilituotų darbiečių. Už apiplauto koalicijos partnerio pasitelkimą 
visu būreliu jokia kaina ne per didelė.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 06 14

Iš politinės kalbotyros

Atsiranda Lietuvos Respublikos piliečių, ir labai aukštų, ir vi-
dutinių, ir paprastų, kurie pasisako nesuvokią proveržio reikšmės. 
Gal nesuvokiamas nekasdienis žodis, tad pasiaiškinkime, ir tąsyk 
jau žengsim į šviesesnę ateitį. 

Prasiveržti tai prasiveržti, ar ne? Ir jei pavyksta, tada įvyksta. 
Kas? – ogi proveržis. 

Greiti puolėjai prasiveržia po stabilumo gynėjus ir siekia galimo 
įvarčio. Tačiau ir pats proveržis – gražu. Tai ne atsarginių sėdynė. 
Atkaklus pavasaris, kuris taipgi nemėgsta įšalo stabilumo, galų gale 
prasiveržia. Nuo pirmųjų pragiedrulių iki visuotinio atgimimo. Ne 
vien prasiveržia, antai net sprogsta! Pumpurėliai nebeišlaiko stabilu-
mo. Prasiveržia pavasario balsai, ir širdys džiaugiasi. Nemunas laužia 
ledus, ir jis prasiveržia į laisvę, žemupyje ateina šaktarpis. Koks gražus 
lietuvninkų žodis, o didlietuviams gal nesuprantamas. Kam mums 
to šaktarpio? Nieko nesumąstau... Ir ar iš viso jo reikia?

– Ak, žėlėk Dieve, – dūsaudavo labai lėtas nusitverti darbus būras 
S. nemariuose Kristijono Donelaičio „Metuose“. – Ak, kad būt žiema 
ilgiaus pas mus pasilikus...



162

O dabar pasvarstykim su protu, nebe gamtos ar Lietuvos dvasios 
prisiminimais. 

Veržtis. Ar galima veržtis atgal? Vargu. Atatupstas jau nebe 
veržiesi, tik atbuluoji. Stovėdamas nebent mirtinai užsiverži. Taigi 
pirmyn. Bet iš ko, į ką ir pro kur?

Iš brūzgynų dilgėlynų, jeigu tau, gerasis žmogau, nepatinka ten 
būti. 

Iš suktybių apgavysčių, iš patyčių ir visuotinės korupcijos, jeigu 
tau, gerasis žmogau, nusibodo ten pūti. 

Taip lygiai ir pro ką, pro kur? – Pro tų visų stabilių lietuviškų 
malonumų džiungles. 

Ir į ką – pirmiausiai, į neva moderniosios visuomenės būro S. 
prabudimą, paskui jau toliau. 

Tegu ateina saulė ir tamsumas prašalina, paskui manysimės.
Saulė išties prasismelkia (prosmelkis?), prasiveržia, ir būna rytas 

– bemaž kas rytą! Tai kodėl žmogaus sąmonėje to nereikia?
Šviesos kad ir nedidelis proveržis – jau prošvaistė. Nereikia tų 

prošvaisčių, viskas aišku ir be jų, – girdime tokius prožiūrius. Tačiau 
ir tuo tamsaus neigimo keliu kaupiasi daugiau prošvaisčių, kad galų 
gale susikalbėsime. 

Kadaise turėjom gerą naują žodį sąstingis. Tokiu būdu pasilie-
tuvinom stagnaciją. Tik draugų stagnatorių nevadinom stingiais. 
Būtų sakę, kad prasivardžiuojam, nors visai ne. Užtat jų šiek tiek 
liko, ir vėl sustingom. Kad kas pajudintų, gal būtų sąjūdis. Ir sykiu 
proveržis, štai kas jis būna. 

Kontra sąstingis! Bet juk tąsyk susapnuojam naganą nukreiptą 
į visus kontras... 

Ne, geriau tegul jau sąstingis būna kontra. Proveržiui! O pro-
veržis – tiesiog noras gyventi, gyvybės apraiška kaip gamtoj. Gal 
dar norim gyventi. 

Publikuota „Veidas“, 2006 06 29
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Senoji naujoji koalicija

„Sena yra nauja“. Tokia ir būsimos vyriausybės programa. Bet 
pirmiausiai apie seną naują puodo lipdinį. Jame pakeistas tik vienas 
negausus sąnarys, bet irgi iš senos naujos politikos. Dar pora ske-
veldrų persidažė, kad kaip nors priliptų.

Patvirtintasis premjeras teigia, kad nemaža ministrų bus niekur 
nebuvusių. Tą jau girdėjom prieš dvejus metus, kai atėjo dar viena 
visai visai nauja jėga padarysianti savo tvarką. Tebedaro išsijuosus 
ligi paskutiniosios gyvavimo dienos. Kuo daugiau saviškių prikiš į 
administraciją, tuo daugiau naujumo matysim. O paskirtasis premje-
ras nė nežada pasišluoti po tokio nachališko išeinančių elgesio. Visai 
kaip pirmojoje Vyriausybėje, kai atsistatydinusi premjerė paskutinę 
dieną dar išsirašė sau paskyrą „Volgai“. Pavyzdžiai užkrečia. Prem-
jeras sako, kad nauji ministrai „galės patikrinti“, ko jiems prigrūdo. 
Arba nė netikrins. O jeigu Turniškių komisija jau nutarė, kad Vy-
riausybės kanceliarija dėl aferų niekuo dėta, tik vienas mažesnis 
kombinatorius įvardintas, tai negi nauja galva ims ir griaus partijos 
pirmininko kooperatyvą.

Amžinasis nomenklatūros pavasaris – geras buvo tos knygelės 
pavadinimas! Reikia sveikatos reformos ar bent žmoniškų sąlygų? 
Gerai, čia valstybei pavadovaus medikas nuvadovavęs savo ligoninę 
ir stojęs į valdžios partiją. Valstybės teisingumas dugne? Nieko, pa-
vadovaus darbavęsis rajono savivaldybėje. Krašto apsaugai – asmuo 
tiek teturįs bendra su reikalu, kad užmušė du senus karininkus. Nors 
truputėlis padorumo galėtų kur nors blykčioti.

Bet įdomiausia, kad susirenka pavasarininkai, dar neseniai reiškę 
vieni apie kitus visai rudeniškų nuostatų.

Štai darbiečių antrasis žmogus – dabar taip ir sako, Viktoras 
Antrasis – vos prieš metus yra svarstęs koalicijos problemas visai 
atsipalaidavusiam laikrašty (2005, liepos vidurys). Partneriai buvo 
tie patys, kaip dabar, tik viena nedidelė išimtis. Pagrindiniai tie patys. 
Citatos kiek suglaudintos.
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„Partnerių veidmainystė peržengė bet kokius mano įsivaizduotus 
rėmus“.

„Deklaruojami tikslai – kovos su korupcija, su kontrabanda ir 
piktnaudžiavimais – nėra iš tikrųjų nuoširdūs“.

„Zuokas pareiškė, kad jis išpažįsta vakarietiškas vertybes, o dabar 
baigėsi vakarietiški standartai. Vilniaus savivaldybėje kiekvieną dieną 
pažeidinėjami įstatymai“.

„V.Uspaskich siekė, jog asocijuotos verslo struktūros ateitų į 
verslo informacijos centrus. Tikslas yra geras“.

„Yra problema. Produkcijos realizacija Maskvos rinkoje. Pro-
teguojama „Krekenavos agrofirma“. Šalutinis dalykas – bandymas 
kažką proteguoti. Tačiau tikslas normalus ir geras“.

„Sostinė turėtų būti kovos su piktnaudžiavimu pavyzdžiu kitiems 
miestams. Viskas yra priešingai. Manau, kad kaip vadovas A.Zuokas 
neturi ateities“.

Kalbėjo Viktoras. Antrasis. Po metų – šviesios ateities ratelis. Kai-
mynai sakydavo: „razberis, nauka“. Lietuviškai būtų: aiškinkis, moksle. 
Bet ir mokslininkų nūnai maža, ir anaip geriau skamba. Įprasta.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 07 17

Darom įvykius

„Neblaivus vairuotojas padarė įvykį“ (tai dabartinė oficiali 
lietuvių kalba). Neblaivus „Hezbollah“ padarė karą. Fanatiškai 
neblaivus, be abejo. Gavo raketų, tai kodėl nešaudžius per sieną? 
Davaj. Neblaivus „Hamas“ dar nesuvokė savo atsakomybės už savą 
Palestinos valstybę ir tautą – kad tai svarbiau, negu griauti kitą 
valstybę ir nemėgiamą tautą. Užtat blaivininkai Irano mulos trina 
rankas – kaip paprasta pasirodė išvengti jų branduolinės grėsmės 
svarstymo „Šiaurės Romoje“ – antrajame Šv. Petro mieste pas links-
mąjį pokštininką Vladimirą.
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Rusija ten pasidarė didžiai naudingą įvykį – licenziją bet kuriems 
vidaus engimams bei demokratijos likučių išnaikinimams, kuriuos 
vadina „savita demokratijos forma“. Prisimename, kad ir Stalino 
konstitucija buvo „demokratiškiausia pasaulyje“, ir „kito tokio krašto 
nesurasi“ kaip gimtoji plačioji sovietija, „kur toks laisvas jaučiasi 
žmogus!“

Tose platybėse išbarstyti tremtinių kauleliai nūnai pasirodo 
reikšmingi. Jie susilaukė dėmesio – duok Dieve, kad susilauktų 
tarptautinio. Taip Rusijos valdžia, vos tik atsikračiusi didžiųjų 
plastmasinių atsisveikinimo šypsenų, atsigręžė į Lietuvos jaunimą 
tikruoju veidu. Norite aplankyti tremtinių kapines? – Niet! Kapų 
lankymas esąs politika. Taip, ir per Vėlines anų sovietų laikais tai 
būdavo politika. Rusija nesikeičia. Skirtumas tas, kad tremtinių 
kapus svetimoje žemėje iškasė ir užpildė pati Rusija, kuri norėtų, 
kad jie apskritai išnyktų, kaip ir visa nusikaltimų atmintis. Juk į Ja-
kutską atvežti ir pastatyti paminklą žuvusiems Lietuvos tremtiniams, 
kuriam pritarė ir kurio lyg norėjo Jakutijos pareigūnai, prieš metus 
uždraudė Maskva. Pati prezidento kanceliarija svarstė šią valstybinio 
masto problemą ir nutarė: „netikslinga“. Paminklas dar nebuvo spėjęs 
nė žodžio ištarti. Dabar jį vertėtų pastatyti Vilniuje, Latvių gatvėje, 
prie išvalyto tvenkinio. Laikinai, kol Rusijoje bus demokratija arba 
Jakutija turės autonomiją. 

Europos Parlamentas pernai priėmė įžymią rezoliuciją dėl dviejų 
didžiųjų 20 amžiaus tironijų ir jų nusikalstamų darbų; ten sakoma, 
kad susitaikymas galįs ateiti tik per tiesą ir atmintį. Rusija šių žodžių 
neišgirdo, ir Europos Komisijos prezidentas J. M. Barroso Sankt 
Peterburge, berods, nepriminė. Nepadėjo Rusijai žmogėti.

Rusijos prezidentas ta proga dar pagrūmojo visiems, kurie 
ketintų „eskaluoti priešiškumą“. Draugiškumo požymiai – kas kita. 
Čia ir patys tremtinių likimai – nulis kompensacijos nors bilietui į 
tėvynę (dešimtį metų nevykdomas Rusijos įsipareigojimas Europos 
Tarybai), ir kapai, ir draudimas juos lankyti. Šis „draugiškumas“ bus 
palaikomas. Gal ir tam gauta nauja licenzija.
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Ką gi, Lietuvos jaunimas gavo geriausią istorijos pamoką. Isto-
rijos, kuri tęsiasi. Taipgi įvykis.

Naujoji Lietuvos Vyriausybė gavo progą parodyti nacionalinį 
orumą ir savarankiškumą. Tikėkimės, kad jos užsienio politiką vairuos 
ne Rusijos kunigaikščiai. Formalų protestą dėl vizų galėtų sekti reika-
lavimas išmokėti kompensacijas 1991 m. sausio agresijos ir Medininkų 
žudynių aukoms bei šeimoms, ramus pageidavimas sumokėti 50 metų 
vidutinę nuomą už Lietuvos ambasados pastato naudojimą Paryžiaus 
centre (neseniai Lietuva jį pardavė Prancūzijai), žinoma, ir neteisėtai 
nusavintų indėlių grąžinimas. Tie paprastų Lietuvos piliečių rubliniai 
indėliai, jų teisėtos santaupos, nuo 1990 m. pradžios guli Rusijos 
taupomajame banke tarsi užsitęsusi bausmė už nepriklausomybę. 
Užsitęsusi nesąmonė, ne kitaip. Kas pavogta, turi būti grąžinta. Kad 
Lietuva palaipsniui kompensuoja ir dabar gal jau kompensuos visiems 
pagal 1997 m. indėlių atkūrimo įstatymą tam tikras sumas, tai dar ne 
viskas. Turi grąžinti, kas užgrobė, ir tiek, kiek užgrobė. Visas santaupas. 
O kompensuojamas lėšas būtina fiksuoti atskirai kaip Rusijos skolą 
Lietuvos valstybei. Čia Vyriausybė gali parodyti, ko verta. 

Beje, nesąžininga šalis Rusija, kuri atsisako net svarstyti pagrobtų 
santaupų grąžinimą, nors grobėjas – jos pačios valstybinis bankas, 
vargu ar tinkama kandidatė į Pasaulinę prekybos organizaciją. Sua-
bejojusi tuo Lietuva būtų ir išgirsta – gal pajudėtų sprendimas, – ir 
paremtų Gruziją, kuri jau davė pavyzdį. Vienybėje – galybė.

Publikuota „Veidas“, 2006 Nr. 30, 2006 07 27

Apdovanojimai be skaidrumo

Ankstesniais atvejais (J. Borisovo ir kt. keistų valstybinių ap-
dovanojimų) galima buvo manyti, kad tai buvusio preizdentūros 
kanclerio A. Meškausko veikla. Šiam pareigūnui pasitaikydavo viešai, 
spaudoje, šiurkščiai meluoti, pavyzdžiui, apie A. Brazausko skriaudą 
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dėl aukso grandinės, tad prezidento V. Adamkaus apgavimai, jį tyčia 
kompromituojant, atrodė visai galimas dalykas.

Apskritai Lietuvoje apgavystė vertinama tik vienu kriterijum: 
pasisekė ar nepasisekė. J. Borisovui antai pasisekė apgauti teismą 
su savo sūnaus tariamai patriotinėmis studijomis Lietuvos karo 
akademijoj. Plaunant buvusių KGB darbuotojų baltinius, nekalbant 
jau apie agentus-informatorius, irgi dažnai „pasiseka“. Dabar pre-
zidentūroje tartum kiti žmonės; bet spaudoje iškeltas klausimas dėl 
A. Stepučinsko, buvusio KGB tardytojo, neseniai apdovanoto Vyčio 
kryžium, vertas aiškintis. Kas teikia Prezidentui kandidatūras, ir kas 
parašyta teikimuose. Šiame teikime, tikriausiai, nieko neparašyta 
apie A. Stepučinsko vaidmenį žlugdant Rainių žudynių bylą (žr. kn. 
Pamirštas SSRS karo nusikaltimas, V., 2006). 

Daugelis klysta rašydami apie grupę buvusių KGB karininkų, 
1990 m. lyg perėjusių „į Lietuvos pusę“. Tada siūlydavo ir visą struk-
tūrą pasiimti, ir net Lietuvoj dislokuotus sovietų kareivius aprengti 
kitomis uniformomis – tegu tarnauja Lietuvai! Nebūtų reikėję nė 
kariuomenės kurti, vargti. Ir turėtume, kas „gina“ nuo Lenkijos...

Bet dėl tos KGB karininkų grupės, išties šen bei ten panašiai 
įsidarbinusių, neteko niekur aptikti nei kolektyvinio pareiškimo, nei 
žinios apie jų viešą atsisakymą toliau tarnauti Lietuvą skriaudusios 
svetimos jėgos politinio persekiojimo bei priespaudos įstaigoje. (Kaip 
žinia, Lietuvoje NKVD-KGB įstatymiškai paskelbta nusikalstama 
organizacija). Jei tokie tekstai egzistuoja, labai praverstų paviešinti. 
Šiaip žinomas tik tos grupės pareiškimas remiąs SSKP-LKP atsis-
kyrimą nuo SSKP ir tapimą savarankiškąja LKP. Šis pareiškimo 
faktas, nežinia, ar suderintas su vadovybe, buvo sumaniai eksplo-
atuojamas ir paverstas naudingu mitu apie kai kurių KGB kadrų 
nepriklausomybinį, demokratinį patriotizmą. Čia galbūt patenka ir 
A. Stepučinskas. Tad verta ir mitą patikrinti, ir apskritai paklausti: 
ar nors vienas jų yra viešai atsisakęs čekisto priesaikos, kuri būdavo 
išdidžiai duodama visam gyvenimui? Ekspertas V. P. iš Piterio yra 
garsiai pareiškęs: nežinau, kas tai yra buvęs čekistas.
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Dar įdomu pastebėti, kad ir su LKP, ne vien pavadinimu, yra 
susiję nemaža mitologijos, kuri vis ugdoma.

Okupanto jau 1940 m. vasarą primestoji neteisėta „LTSR konsti-
tucija“ kalba visiškai skaidriai: piliečiams leidžiama jungtis, jei tai ne-
prieštarauja darbo liaudies interesams, į visuomenines organizacijas 
bei draugijas, „o aktyviausieji ir sąmoningiausieji darbininkų klasės 
ir kitų darbo sluoksnių piliečiai jungiasi į Visasąjunginę Komunistų 
partiją (bolševikų)“. Jokių LKP, draugai. Užmirškite. Taip ligi atšilimų 
ar panašiai, nuo kada SSRS valdančios organizacijos padaliniui „na 
pravach oblasti“ leisdavo namuose vėl vadintis LKP(b) arba LKP.

Savarankiškoji LKP iš tikrųjų atsiranda 1989 m. pabaigoje, prieš 
pat laisvus rinkimus, o dabar sumaniai skaičiuoja jau 100 metų.

Siūlyta: „Lietuvos rytui“, 2006 07 28. Neskelbta.

Dar kartą Ariogala

Skamba panašiai, kaip „dar kartą Lietuva!“
O juntamas ir prasmingas ryšys, nes kol bus tokia Ariogala, tol 

dar yra Lietuva.
Tai apie tradicinį buvusių politinių kalinių, tremtinių ir partizanų 

sąskrydį praėjusį šeštadienį. Didžiulis Dubysos slėnis pilnas gerų, 
dorų, nuoširdžių žmonių. Pilkas dangus, maloningai sustabdęs lie-
tutį, ir nepaprasta šiluma – ir iš viršaus pro debesis, ir iš kentėjusių, 
bet nesurambėjusių širdžių. 

Dovana turėti Lietuvą ir būti Lietuvoje, dovana turėti tokį didelį 
artimųjų sąskrydį – apie tai kalbėjo arkivyskupas, pats buvęs politi-
nis kalinys ir tremtinys Sigitas Tamkevičius per Šv. mišių pamokslą 
Ariogalos bažnyčioje. O slėny galėjai pagalvoti: kur šiandien tikroji 
Lietuva? Nejau ten, kur jos gyventojai geria ir žudosi, nekenčia kits 
kito, pavyduliauja ir smurtauja, o dar kai kurie ramiai apgaudinėja 
ir engia vargšus ar tiesiog besikreipiančius į pasipūtusios valdžios 
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įstaigas? O gal Dubysos slėny prie Ariogalos, kur tiek draugystės, 
atjautos ir gerumo, tiesiog džiaugsmo, kad esam kartu?

Žinoma, ji čia. Tai gal iš čia ir kiltų vėl gerosios Lietuvos atgi-
mimas? Štai kartu žaizdotieji partizanai ir jauni kariai, tremtinių 
karta ir vaikaičiai, provaikaičiai. Lietuva laikosi ir atsigauna ten, kur 
veikia bendruomenės. O čia tokia didelė bendruomenė, apimanti 
visą šalį. Tiesa, dar ne visą, nes yra mūsų tarpe dar nemaža ypatingai 
nuskriaustųjų – vidaus tremtinių. Juos nuskriaudė laikai ir blogio 
instruktoriai, išstūmę iš širdžių ir artimo, ir Lietuvos meilę, įsiūlę 
tik naudos meilę ir pagiežą kitaip jaučiantiems. Bet per tokias ben-
druomenes, kaip ši, jau ir kitus visus gali pasiekti žmogaus vertos 
laikysenos bei gyvensenos pavyzdys. Joje, be abejo, ir tėvynės meilė. 
Neišsitremkit, broliai.

Kalbėjome apie jaunimą, pradedant nuo Prezidento atsiųsto 
sveikinamojo laiško ir jaunajai kartai tariant savo žodį. Štai ir tie, 
kurie vyko į Sibirą lankyti senelių tremties ir mirties vietų, aptvarkyti 
apleistų kapinių. Kaip čia neprisiminsi didelės nelaimingos šalies, 
kuri susierzino dėl tokio bandymo, net atsakė vizas kitoms grupėms. 
Negalima aplankyti kapų! Atrodo, Kremliaus valdžia iš savo tarptau-
tinio dujinio pasipūtimo visai nebesuvokia, lyg būtų „gazas“ pačiai 
į galvą trenkęs. Nelaisva šalis, kurios žmonėms galime tik palinkėti 
susivokti ir branginti laisvę, neatiminėti jos kitiems.

O mūsų laisva, neužsidarius šalis turi pareigą savo jaunimui. Reikia 
keistis, reikia, kad Lietuva būtų patraukli visais atžvilgiais, ne tik tėviš-
kės dangum. Turime atsikratyti teisėtvarkos nesąmonių ir nepagarbos 
žmogui, jo teisėms, abuojumo ligoniams ir mokslo siekiantiems, reikia 
baigti gobšios kyšininkaujančios biurokratijos praktikuojamą piliečių 
engimą. Tada ir iškeliaujantiems plataus pasaulio pamatyti, žinių įgyti 
ar laimės ieškoti Lietuva paprastai tars, kaip motina: „O kada sugrįši 
vaikeli? O ką parsiveši, kad vėl kartu gražiau gyventume?“

Neturime kitos Lietuvos, tad joje privalom išlikti. Tiek šįkart 
iš Ariogalos.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 08 08
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Keli prisiminimai apie B.Nedzinskienę

Birutė Nedzinskienė 1988 m. buvo Kauno sąjūdininkų gru-
pėje. 

Pati grupė tartum nenorėjo jaustis vieno, kaip ir vieningo, 
Sąjūdžio dalimi, kviesdavosi vilniečius įvairių derybų. Lyg būdavo 
nepatenkinti mumis, lyg vertino iš aukščiau.

Paskui paaiškėjo, kad ir ji, ta grupė, įvairi. Česlovas Stankevičius, 
Algirdas Saudargas, Valdemaras Katkus nuėjo statyti valstybės, Al-
girdas Patackas kaip koks senovės vaidila saugojo blaškomą Lietuvos 
dvasią, o dar kiti, vėliau sudarę „tautos pažangos“ grupę, norėjo būti 
reikšmingesni negu sugebėjo.

Birutė Nedzinskienė išliko ypatinga.
Ją ypatingai ir atsimenu, kai keliese atvažiavo vakare iš Kauno pas 

mane į Kačerginę. Vieniems tikrai rūpėjo, kiti aršiai spirgėjo: kas aš 
toks? Ar nenuvairuosiu Sąjūdžio į kokius klystkelius? Ar neišduosiu? 
– berods, nuskambėjo ir tokie žodžiai.

Bendras vardiklis buvo nepasitikėjimas, nerimas, įtampa, kuri 
besišnekant nyko. Įsitikino, kad „neišduosiu“. Pasidarė linksmiau. 
Bet Birutės išplėstos, degančios, reikliai klausiančios akys liko ne-
pamirštamos.

Ir Aukščiausiojoje Taryboje ji buvo reikli, o juolab narsi, kai 
išėjo sausio aštuntąją akis į akį kalbėtis su įkiršinta, įaudrinta minia. 
Kainų pakėlimas ir pirmas mėginimas užimti parlamentą, Vyriausy-
bės vadovės ir VRM elgesio dviprasmybės, o ji, viena trapi moteris, 
gynė Lietuvą.

Didžiausio pavojaus dieną, veikiau naktį, kai rugpjūčio per-
versmas Maskvoje galėjo nušluoti viską, su tais pačiais kauniečiais 
kalbėjomės apie padėtį, kurioje tikriausiai teks organizuoti pasi-
priešinimo pogrindį; ir Birutei, patikimiausiam žmogui, įteikiau 
iš Lietuvos banko paimtus pusę milijono (berods) rublių. Pavojui 
praslinkus, aišku, lėšas grąžino į banką. Ar vyrukai grąžino A.Skučui 
naujus apgaulingus automobilių numerius, nežinau.
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Ir štai Aukščiausiosios Tarybos saulėlydis, kai tie aršesnieji 
Kauno „pažangiečiai“ perėjo į kairę užbaigdami V.Beriozovo, gal 
ir S.Caplino planą skaldyti sąjūdinę, o sudaryti naują parlamentinę 
daugumą. Neatsimenu, kaip Birutė balsuodavo, tačiau turbūt daž-
niau įtakojama tų buvusių sąjūdininkų, kurie AT pasitardavo dėl 
taktikos ir su J.V.Paleckiu, ir kai kada garsiai skelbdavo, kad Sąjūdis 
– tai kagėbistai, todėl jau geriau esą komunistai.

Birutė Nedzinskienė, prisimenu, dirbo politikų ryšių su KGB 
tyrimo komisijoje, skelbdavo duomenis iš archyvų įsitikinusi, kad 
apsivalymo darbas turi būti atliktas visapusiškai. O suskilusioje 
Aukščiausiojoje Taryboje nuo Sąjūdžio frakcijos jau buvo senokai 
nutolusi. Be to, sunkiai sirgo, atėjo liūdnos žinios, kad iš ligoninės 
nebeišeis. Rinkimai, valdžios pasikeitimai, daugelio dideli nerima-
vimai dėl Lietuvos ateities.

Ir tada vėl gera žinia, kad Birutė Nedzinskienė stebuklingai pa-
sveikusi, ir žinia iš jos pačios, kad norinti mane pamatyti. Žinoma, 
tikrai apsidžiaugiau ir pats norėjau ją pamatyti.

Buvo atėjusi į mano butą Žvėryne, jei neklystu, du kartus.
Trumpai pasakė daug ką permąsčiusi, žinanti, kad klydusi, ir 

kad nori man perduoti kuo daugiau savo žinojimo ir įžvalgų apie 
pavojus tėvynei, kuri jai visada buvo šventas dalykas.

Remdamasi tuo, ką matė KGB archyvuose, turbūt ir patyrusi iš 
įvairių pokalbių, Birutė plačiai aiškino, kad tik aš suprasčiau (be-
rods, daugiau neturinti kam), koks pavojingas esąs negerų žmonių 
prasiskverbimas į grįžusią komunistų valdžią ir aplink ją. Minėjo 
A. Bendinską. Kalbėjo apie visuotinį šnipinėjimą ir tokius žmonių 
sąmonės manipuliavimo būdus kaip garsiojo Globos ir kitų kagėbi-
nių „astrologų“ įtaką lengvatikiams. Taigi iš anksto pranašingai ir 
apie tuos apskaičiuoto poveikio mechanizmus, kurių didįjį pavojų, 
kai visuomenės dirva buvo juolab geriau paruošta, išvydome dar 
po dešimties metų.

Atrodė labai vieniša ir ištrūkusi iš įtakos tų žmonių, kurie – ge-
rai žinojau – manęs giliai nekentė ir įvairiom progom šmeižė. Jos 
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džiaugsme, kad pasveiko, buvo ir antrasis tikrojo susivokimo planas 
– suspėti pasakyti, ką yra supratusi ir ką būtinai reikia perduoti.

Todėl atrodė, kad ir ne vieniša, kasdiene prasme, nes jaučiasi 
įpareigota misijai, kuriai ją sugrąžinusios mirties slenkstyje sutiktos 
šviesios būtybės. Tai buvo jos patirties faktas, ir papasakojo paprastai, 
be kokios nors egzaltacijos. Ir be varžymosi, kad pokalbininkas gali 
išklausyti truputį rezervuotai.

Po tų susitikimų vėl išvyko ir jau visiems laikams. Atėjus žiniai, 
kad Birutė mirė ir pašarvota Kaune, Karininkų ramovėje, nuvažiavau 
atsisveikinti. Nuvažiavau dėl jos, nors žinojau, kad sutiksiu priešišką 
politinį būrelį, todėl ir į kapines nepritapsiu. Bet apstulbau pajutęs 
visai nepažįstamų žmonių, kaip regis, Birutės artimųjų priešiškumą. 
Tik su jos jauna dukra paprastai truputį pasikalbėjome. Prisimin-
damas tą blogų jausmų atmosferą, kuri vėl ją laikė apsupusi net 
karste, suprantu ir šiandien, kokia sudėtingai skaudi turėjo būti jos 
paskutiniųjų atsisveikinimo savaičių atskirtis.

Knygai, kurią numato išleisti Signatarų klubas

Konstitucija ir valstybės tęstinumas

Pagausėjo svarstymų apie Lietuvos teisinę sistemą, jos privalu-
mus ir netobulumus. Gal neatliepia dabarčiai, o gal reiktų taisyti, 
tobulinti pačią Konstituciją?

Viena aišku, kad „dabarties iššūkiai“ glūdi ne Konstitucijoje.
Kokia pagrindinė teisinės sistemos Lietuvoje problema? – tai žmo-

nės sudarantys sistemą, jų žmogiškoji kokybė. 2006 m. birželio pabai-
goje Briuselyje girdėjau Clevelando teisėjo Bohdan Futey labai vertingą 
ir aiškų pranešimą. Štai, anot jo, pagrindinės teisėjo kvalifikacijos: 
sąžinė ir drąsa. Dar užsirašiau citatą: „Jie negali tikėtis visuomenės 
pagarbos, kol negerbia patys savęs“. Manau, pasiduotume iliuzijai, neva 
šią pagrindinę problemą galima spręsti taisinėjant Konstituciją. 
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Tačiau šiek tiek minčių verta tarti ir apie mūsų Konstituciją. Kaip 
ir kiekviename įstatyme, randame joje raidę ir dvasią. Tai žinomi, 
visur pasitaiką neatitikimai, Lietuvoje ypač aštrūs, kai teismai paliečia 
okupacinį Lietuvos valstybės laikotarpį.

Priėmus 1992 m. Konstituciją ir jai įsigaliojus bei promulgavus ir 
paskelbus ją kaip nuolatinį pagrindinį valstybės įstatymą (o tai įvyko 
tarp 1992 m. spalio 25 ir lapkričio 6), neteko galios 1990 m. Laikinasis 
pagrindinis įstatymas arba laikinoji 1990-1992 m. konstitucija. Matyt, 
neteko galios ir laikinai sustabdytoji 1938 m. Konstitucija, nors apie 
tai niekur nieko nepasakyta.

Priminsiu, kad 1990 m. kovo 11 d. buvo priimti, tarp kitų, du 
konstituciniai aktai; vienas apie atnaujintą 1938 m. gegužės 12 d. Lie-
tuvos Konstitucijos veikimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
o kitas – apie tos Konstitucijos galiojimo sustabdymą, patvirtinant 
Laikinąjį pagrindinį įstatymą. 

Nei 1992 m. Konstitucijoje, nei ją lydinčiame įstatyme dėl įsi-
galiojimo tvarkos nėra nieko pasakyta apie 1938 m. Konstituciją, 
nebent ją laikytume įstatymu, kuris prieštarautų naujai Konstitucijai 
ir todėl toliau nebegalioja. Arba „galioja tiek, kiek neprieštarauja 
Konstitucijai“ (žr. toliau). Taigi čia tema konstitucinės teisės darbui, 
jeigu jis dar neparašytas.

Taip jau pamatiniame lygmenyje susidūrėme su įstatymo raidės 
ir dvasios problema, ir pirmenybę teikiant dvasiai 1938 m. Konsti-
tucija išnyko savaime, nors laikinosios 1990 m. konstitucijos galia 
buvo rūpestingai panaikinta specialiu straipsniu. 

1990 m. kovo 11 d. įstatyme dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo 
pagrindinio įstatymo trečiuoju straipsniu nustatyta, „kad Lietuvos 
Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei 
kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikina-
jam Pagrindiniam Įstatymui“.

Ši nuostata pakartota ir 1992 m. įstatyme dėl naujosios Konsti-
tucijos įsigaliojimo tvarkos. 

Pirmuoju atveju ji leido toliau naudotis SSRS įstatymais ir dau-
gybe reguliuojančių teisinių aktų, žinoma, atmetant bet kokį paval-
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dumą buvusiai okupantei. Antruoju atveju – pratęsė aną leidimą, 
kur atkurtoji Lietuva dar nespėjo išleisti savų įstatymų, ir dar apėmė 
1990-1992 m. valstybės statybos laikotarpį. Naujoji konstitucija 
nustatė ir naują, tobulesnę valstybės sąrangą su kur kas geresniu 
kompetencijų ir atsakomybių paskirstymu. 

Žinoma, ir čia liko spragų, nieko nenumačius tokiam atvejui, 
kai Seimas netvirtina Prezidento teikiamų Ministro pirmininko 
kandidatūrų ir tuo būdu paralyžiuoja tiek Vyriausybės sudarymą, 
tiek Prezidento galią skelbti naujus rinkimus. Trūksta vieno sakinio, 
bet jo trūksta. (Šios pataisos reiktų nedelsiant).

Labai svarbi nuostata „galioja tik paskelbti įstatymai“ susikirto 
su pačios Konstitucijos įsigaliojimu, skirtingai nustatomu dar dvie-
juose Konstitucijos straipsniuose, ir neatsakė į klausimą dėl Lietuvos 
įstatymų paskelbtų ligi 1940 m. – ne vienas jų galėjo būti naudingai 
laikomas neprieštaraujančiu bei galiojančiu, kad ir ne „savaime“, bet 
priimant atskirus patvirtinimo aktus; tačiau tuo nepasinaudojome. 
Būtinai stengėmės kurti ir priimti naujus įstatymus arba vargome taisi-
nėdami sovietinius. Čia, kaip regis, veikė ir ta „reali konstitucija“, kurią 
nusako politinės ir teisinės visuomenės mąstysena. Posovietinei visuo-
menei artimesni buvo sovietiniai įstatymai. Beje, tai tęsiasi ligi šiol. 

1997 m. gruodį, man esant Seimo pirmininku, priėmėme įparei-
gojimą administracijai ir įsipareigojimą sau atsikratyti viso sovietinių 
įstatymų bei kitų reguliavimo aktų paveldo, taikyto ligi Nepriklauso-
mybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d., ne vėliau kaip ligi 2000 m. sausio 
1 dienos. Atrodė, bent per dešimt metų galėtume apsišluoti.

Ministerijoms, kurios naudojosi ne tik sovietiniais, bet net į 
lietuvių kalbą neišverstais rusiškais reglamentais, tai buvo sunkus 
ir tartum nesuprantamas uždavinys. Man dar tebesant ir jau nesant 
Seimo pirmininku šį įsipareigojimą, tai yra jo datą, vis tekdavo pra-
tęsti. Juk nepatrauksi ministerijos į teismą už įstatymo nevykdymą. 
Taip ir tęsiasi dalykas nepabaigtas ligi šiol.

Manau, tai savotišku būdu susiję ir su gilesniais teisinės dvival-
dystės dalykais. Mąstau apie siekiamą įstatymo, tai yra, Lietuvos 
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įstatymo valdžią ir matau vis dar nesąmoningai pripažįstamą svetimą 
okupacinę valdžią. Tai ypač pastebima praeitų laikų politinėse bylose 
ir gana dažnai – dabartinėse nuosavybės bylose.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 
aktai pabrėžė ir įtvirtino valstybės tęstinumą po buvusio „svetimos 
jėgos“ veiksmo – 1940 m. agresijos ir aneksijos. 1992 m. Konstitucija 
preambulėje irgi kalba apie nūnai atgimusią valstybę, kurios teisinius 
pamatus praeityje grindė net 16 a. Lietuvos Statutai, iš dalies veikę 
ligi 19 a., ir ankstesniosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos. 

Taip konstituciškai nusakyta dvasia, pagal kurią, atrodė, turi 
būti žvelgiama į 20 a. svetimųjų jėgų okupacijų, ypač ilgosios sovietų 
okupacijos, laikotarpius. Tęstinumas – ne vien politinis, bet pirmiau-
siai teisinis, konstitucinis nepriklausomybės atkūrimo pamatas. Jis 
vertina ir prievartinės priklausomybės laikotarpį.

Deja, nors turime vėlesnių įstatymų apie okupaciją ir rezistenciją, 
mintis apie tą ilgąjį fundamentalaus, tai yra pamatinio neteisėtumo 
laikotarpį lieka kažkokiame užribyje, kai svarstomi okupanto repre-
sijų paliestų Lietuvos piliečių likimai. 

Įstatymo raidė, koks nors žodžio netikslumas arba spragelė, 
pernelyg dažnai ignoruoja arba nustelbia Konstitucijų dvasią. Atsi-
randa keista teisingumo-teisėtumo ir netgi teisinio proto-pilietinio 
proto prieštara, tai šen, tai ten konkrečiai ignoruojanti jau įrašytus 
kodeksuose sveiko proto ir teisingumo – moraliai suvokiamo tei-
singumo! – kriterijus.

Ką gi turėtų reikšti vėl implikuojamas okupantų karinių tribu-
nolų sprendimų „teisėtumas“ okupuotoje Lietuvoje? Deja, nepri-
klausomos Lietuvos teismai tokių struktūrų ir jų veiksmų teisėtumą 
priima be kabučių. Dar patys išsirašo indulgenciją: neturime teisės 
peržiūrėti okupanto represinių struktūrų proceso!

1990 m. gegužės 2 d. įstatymas „Dėl asmenų, represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ paskelbė, 
kad tokie asmenys „yra nekalti Lietuvos Respublikai ir atstatomos 
visos jų pilietinės teisės“.
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Mintis čia ne ta, kad kas nors buvo kaltas, o dabar nekaltas, nors 
būtent iš tokios primestos sampratos vėliau radosi klaidinanti reabi-
litacijos terminologija (įstatyme šio žodžio visai nėra!) ir net kažko-
kios „dereabilitacijos“, kai Lietuva, remdamasi okupanto neteisėtų 
struktūrų popieriais, apkaltindavo savo piliečius be naujo ir deramo 
teisinio tyrimo, be normalaus proceso. Nejau tai nepriklausomybė? 
Įstatymo mintis juk ta, kad okupacinių politinių represinių „organų“ 
nuteisimai arba neteisiniai įkalinimai yra pirmiausiai neteisėti, ir 
viskas. Gromuluodamas raidę gali atmesti dvasią ir skelbti okupanto 
veiksmų teisėtumą. Deja, taip atsitinka.

1992 m. Konstitucijos nuostata apie asmens nekaltumą, kol jo 
kaltumas „neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka“, berods implikuoja 
tvarką, nustatytą Lietuvos įstatymais, o ne SSRS beteise „troikų“ 
praktika, kuri buvo primesta Lietuvai force majeure situacijoje ir 
prievarta. Konstitucijos nuostata apie asmens „teisę, kad jo bylą 
viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas“ 
yra ignoruojama, kai Lietuvos teismas jaučiasi priklausomas nuo 
sovietinių karinių tribunolų nuosprendžių, kurių neva „neturįs 
teisės“ iš naujo nagrinėti (galimos konkrečios citatos).

Konstitucijos nuostata, kad „tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, 
kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas kon-
krečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos 
nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą“, yra labai svarbi. Ir kas iš 
to? Ši nuostata, berods, visai ignoruojama bylose, kurios atsigręžia prieš 
Lietuvos laisvės kovotojus – rezistentus. Dažnai būtų tikro „pagrindo 
manyti“, kad sveiko proto, pilietiniu ir teisingumo požiūriu yra kažkas 
ne taip. Tąsyk ranka turėtų nekilti perrašinėjant svetimos totalitarinės 
valstybės „teismo“ išvadas, ir teisėjas, anot Konstitucijos imperatyvo, 
sustabdo nagrinėjimą. Vis dėlto, tai nebūna daroma. Teisėjai bylų 
nestabdo ir į Konstitucinį Teismą nesikreipia.

Pavyzdžiui, 1941 m. Birželio sukilimo sukurta situacija. Šio 
pobūdžio bylų buvo ne viena, jų sprendimai skandalingi, ir aš jų čia 
necituosiu, nes šiek tiek ir nesmagu dėl mano šalies teismų klam-
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pojimo pseudoteisinėje kazuistikoje tarp dviejų teisinių sistemų 
– sovietinės ir demokratinės. Vis dar! – po šešiolikos metų nevisiškos 
teisinės nepriklausomybės. Aišku, ir įstatymo leidėjas nebuvo iki galo 
kategoriškai nuoseklus, čia būtų ir mano darbo spragų. Per šešerius 
metus, kai galėjau įtakoti įstatymų leidybą, ne viskas buvo suvokta ir 
sutvarkyta. Bet ir stabdanti inercijos jėga per visus 16 metų po Kovo 
11-osios būdavo milžiniška. 

Prisiminkime nors vieną teisinę istoriją susijusią nebe su pasi-
priešinimu sovietinei okupacijai, o su priverstine tarnyba okupa-
cinėje kariuomenėje. Ši istorija taip pat nušviečia mūsų teisminės 
valdžios klaidžiojimus tarp trijų medelių.

Pilietis Romualdas Lankas susidūrė su daugeliui įprastu faktu, 
kad „būtinoji“ tarnyba sovietų kariuomenėje neįskaitoma į darbo 
stažą. Kodėl? Juk tremtinių metai įskaitomi, o čia žmogus svetimos 
šalies prievarta taip pat išplėštas iš normalaus gyvenimo ir darbo 
aplinkos, kurioje būtų, galų gale, užsidirbęs tų dvejų-trejų metų 
socialinį draudimą.

Pilietis bylinėjosi su jo prašymus bei argumentus atmetančia So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai yra, su Vyriausybe arba net 
savo valstybe (taip būtų kvalifikuota Strasbūro teisme). Ministerija 
ir teismai rasdavo visokių demagogijų bei kazuistikų, kad tik nelai-
mėtų teisingumas. Tai formaliai atsakinėdavo cituodami dabartinę 
karo tarnybos tvarką nepriklausomoje Lietuvoje, aiškiai nepajėgūs 
arba nenorėdami skirti šios padėties, grindžiamos konstitucine 
pareiga, nuo okupantų savivalės, laužančios net tarptautinę Ženevos 
konvenciją. Tai – kitais atvejais – siūlydavo kreiptis dėl sveikatos 
praradimo, jei taip atsitiko, nes pati tarnyba lyg ne priverstinė, o 
„būtinoji“. Prisimenu dar anksčiau, kai siūlant įstatymo pataisas 
dėl šio vieno žodžio Seimo narys J.Veselka šoko protestuodamas: 
„mums tai buvo garbė!“

Teko paaiškinti, kad taip mąstantys Lietuvos piliečiai – irgi 
okupacijos aukos, kažkaip kitaip sužaloti.
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R. Lanko bylos istorijoje įsiminiau dar vieną valdžios argumentą: 
tokių kareivių būtų daug, tai brangiai kainuotų!

Istorinio, pilietinio ir žmogiškojo teisingumo požiūris buvo 
menkesnės vertės už porą milijonų litų, įrašytinų į okupacijos žalos 
sąskaitą. Beje, taip atsitiko ne vieną kartą – ir dėl pensininkų teisės 
dirbti, ir dėl pareigūnų atlyginimų. O nuostolis išties nesulyginamas, 
kai tiek daug žmonių apleidžia „tokią“ jų neginančią valstybę.

Konstitucinis Teismas pastaraisiais minėtais atvejais apgynė 
valstybę ir teisingumą. Taip ir čia, R.Lanko byloje, po visų teismų, 
atsisakiusių kreiptis į Konstitucinį Teismą, beliko dvi alternatyvos: 
arba Strasbūras, arba įstatymo, neigiančio valstybės tęstinumą ir sa-
vaip teigiančio okupacinės (karinės!) valdžios teisėtumą, perdavimas 
Konstituciniam Teismui opozicijos parlamentarų parašais.

Tada kairysis Seimas lūžo, pataisė įstatymą, nors sąvoka „bū-
tinoji“ (kam?) vis vien liko nepakeista į „priverstinę“. Bet žmonės 
laimėjo1. 

Iš čia ir paskutinė pastaba arba spėjimas. Ką gali žinoti, gal teis-
mų, net Aukščiausiojo Teismo vengimas rezistentų bylose kreiptis 
į Konstitucinį Teismą susijęs su nuojauta, jog Konstitucinis spręs 
kitaip – valstybiškai?

Štai kodėl tokie svarbūs Konstitucijoje nužymėti Lietuvos vals-
tybės tęstinumo principai, ir kodėl negeros būtų mintys perrašyti 
Konstituciją.

(Pasinaudota kalba tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos teisinė sistema: 
raidos tendencijos ir perspektyvos“, Vilnius, 2006 07 25)

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 08 14; internetiniame portale „bernardinai.
lt“, 2006 08 16.

1 Šios istorijos dokumentaciją žr. knygoje: Kareivis ieško teisybės. V., 2006.
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Teisingumo brūzgynuose

Generalinei prokuratūrai 2004-03-03 iškėlus ieškovų prašymu 
kaltinamajam V. Petkevičiui baudžiamąją bylą pagal prokuroro 
nekvalifikuotai arba tyčiomis neteisingai nustatytą Baudžiamojo Ko-
dekso straipsnį, Vilniaus 1-asis apylinkės teismas 2005-10-10 priėmė 
– tos klaidos pagrindu – išteisinamąjį nuosprendį. Teismas galėjo 
ištaisyti prokuroro klaidą arba grąžinti kaltinamąjį aktą ištaisymui 
Generalinėje prokuratūroje, tačiau to nepadarė, o pusantrų metų arba 
dėl kvalifikacijos stokos, arba tyčia gaišindamas nagrinėjo klaidingai 
iškeltą bylą. Tai pavirto žaidimu dėl senaties termino.

Kai apeliacinė instancija – Vilniaus apygardos teismo Bau-
džiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006-01-17 panaikino 
1-ojo apylinkės teismo išteisinamąjį nuosprendį ir perdavė bylą 
Generalinei prokuratūrai, kad ši ištaisytų savo klaidas, tai Gene-
ralinė prokuratūra atsisakė vykdyti Apygardos teismo nutartį ir 
apskundė ją Aukščiausiajam Teismui. Tas bylinėjimasis, atėmęs 
dar pusę metų, baigėsi Generalinės prokuratūros pralaimėjimu. 
Aukščiausiojo Teismo kolegija 2006-06-20 nutartimi atmetė Ge-
neralinės prokuratūros (kaip ir V. Petkevičiaus) kasacinį skundą, 
patvirtino apeliacinės instancijos nutartį grąžinti bylą ją netin-
kamai pradėjusiai Generalinei prokuratūrai. Nutartyje rašoma: 
„Protingumo, teisingumo, sąžiningumo, onus probandi principai 
reikalauja, kad prokuroro šioje byloje padarytos klaidos būtų tai-
somos paties prokuroro“. 

Aukščiausiojo Teismo kolegijos nutartyje ir konkrečiai nurodyta 
Generalinės prokuratūros padarytos klaidos bei trūkumai. Tai ne vien 
klaidinga ir byla sužlugdžiusi nusikaltimo kvalifikacija pagal veikos 
neatitinkantį BK straipsnį. Aukščiausiojo Teismo kolegija nurodo: 

„Žodžiai „apšmeižė“ ir „paskleidė“ yra poelgio teisinis vertini-
mas, /.../ bet ne paties poelgio aprašymas“;

„Kaltinamajame akte nurodytinas V. Petkevičiaus veikos /.../ 
laikas“; „2003 metų nurodymas taip pat nėra tikslus...“
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„Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės klausimus yra būtina 
vertinti knygos išleidimo aplinkybes, jos egzempliorių skaičių, pla-
tinimo būdus, platinimo teritoriją“. 

Pastaruoju požiūriu, kadangi „Durnių laivas“ jau išleistas ir pla-
tinamas Rusijos Federacijos teritorijoje rusų kalba, V. Petkevičiaus 
kaltė dėl šmeižto yra tik didesnė. 

Taigi Aukščiausiojo Teismo kolegija, padariusi prokurorams 
pastabų, grąžino procesą „į ikiteisminio tyrimo stadiją, kadangi 
kitaip /.../ nebūtų užtikrintos /.../ nukentėjusiųjų teisės“.

Generalinė prokuratūra, atsižvelgdama į šias Aukščiausiojo 
Teismo mintis, nutarė užtikrinti nukentėjusiųjų teises paprasčiausiu 
būdu: nutraukė bylą. Šmeižiko kaltė nebuvo iš naujo tinkamai na-
grinėta, kadangi per visas apsimestines Generalinės prokuratūros ir 
apylinkės teismo procedūras jau suėjęs senaties terminas.

Generalinės prokuratūros 2006-08-09 Nutarime vis dėlto 
konstatuota, „kad Vytautas Petkevičius tyčia savo knygoje „Durnių 
laivas“ sukūrė jokiais objektyviais faktiniais duomenimis nepatvir-
tintus teiginius, kurie vertintini kaip melagingi prasimanymai“. 
Todėl „šie Vytauto Petkevičiaus veiksmai atitinka nusikalstamos 
veikos (baudžiamojo nusižengimo), numatytos BK 313 str. 2 d. 
/.../ požymius.“ Tačiau toliau pereinama į LATGAA ir vertėjo 
V.Meščeriakovo teiginius, esą „vertimas yra traktuojamas kaip ats-
kiras kūrybinis darbas ir savarankiškas literatūros kūrinys“. Išeitų, 
kad šmeižėjas – dabar jau vertėjas... Bet ir čia priimta sprendimas 
nutraukti ikiteisminį tyrimą, o jis atspindi, kad ir apeliacinė ins-
tancija, ir Aukščiausiojo Teismo kolegija matė senaties aplinkybę; 
jų nuomonės išsiskyrė dėl termino ta prasme, kurią nurodė Aukš-
čiausiasis Teismas: apeliacinės instancijos teisme, kuris priėmė 
domėn papildomus leidimus, tiražus ir ypač knygos pasirodymo 
užsienyje datą, nebuvę atskirai tirtos aplinkybės ir nustatyti faktai, 
„kuriais remiantis galėtų būti daromos išvados dėl senaties terminų 
nutrūkimo“. Kitaip tariant, išvada, kad senaties terminas dėl naujų 
leidinių, vertimų į kitas kalbas ar panašių veikų nėra suėjęs, galėjo 
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būti daroma vėl bylą gavusioje Generalinėje prokuratūroje. Ji pati 
prieš tai pasistengė, kad terminas formaliai būtų pasibaigęs, o dabar, 
iš esmės atmesdama Aukščiausiojo Teismo kolegijos reikalavimą, 
teigė, kad knygos išleidimo, laiko, tiražo, ir kitos aplinkybės „jau 
buvo nustatytos“ proceso metu, nesą ką daugiau veikti. „Sutikimas 
leisti versti“, tartum nekaltas, nematant jame autoriaus sutikimo 
išleisti ir skleisti, padėjo tašką.

Generalinė prokuratūra padarė išvadą, kad kitaip skaičiuoti 
senaties termino nesą pagrindo – tęstinis šmeižimas yra nulemtas 
tik paskleidimo pirminės veikos, o toliau nei blogos valios, nei 
nesiliaujančio skleidimo nusikaltimo nesą. Automatika. Tai, kad 
autorius pasirašo naujas sutartis ir už pinigus toliau šmeižia mirusį 
asmenį, nesą „aktyvus veikimas“ – taip gaunam naują teisinę „pa-
syvaus veikimo“, pasyvaus šmeižto sampratą. Ji nesudaro teisinio 
pagrindo stabdyti blogį, o moralė neegzistuoja. Kodėl teisėsauga čia 
pasirėmė dar ir „teisiniu“ knygos vertėjo autoritetu, sunku pasakyti. 
Tokiais būdais Generalinė prokuratūra, užuot taisiusi savo klaidas, 
ką privalomai nurodė Aukščiausiasis Teismas, nustatė kitokį veikimo 
pagrindą ir davė pati sau leidimą bylą nutraukti.

Spauda buvo informuota neva „Aukščiausiasis Teismas nuspren-
dė, kad prokurorai turi taisyti bylą arba nutraukti ją dėl senaties“. 
Tokios formulės Aukščiausiojo Teismo kolegijos nutartyje kaip tyčia 
nėra, tai visuomenės klaidinimas. Galbūt pasiteisinimas.

Taip galų gale V. Landsbergio-Žemkalnio apšmeižimo, vardo 
ir atminimo pažeminimo baudžiamojoje byloje buvo nuosekliai 
apgintos ir „užtikrintos nukentėjusiųjų teisės“.

Publikuota: „XXI Amžius“, 2006 09 13 Nr. 68;  
„Literatūra ir menas“, 2006 09 15. 
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Klausimas – atsakymas

Pirmadienį „Lietuvos Ryto“ apžvalgininkas Rimvydas Valatka 
aiškiai suformulavo svarbų ir tiesiog ore kabantį klausimą dėl VSD 
kratos „Laisvo laikraščio“ redakcijoje.

VSD išties nemokamai išreklamavo politinį bulvarinį leidinį 
vaisingesnei kryptingai veiklai. Ar šia akcija to ir siekta? „Ar VSD 
/.../ nebus pražiopsojusi rimtesnį padarą, tampantį VSD už virvelių 
taip, kaip kažkam Rytuose patogiau“, – klausia R.Valatka ir toliau 
jau atsako be klaustukų: „VSD užsinėrė kilpą ant kaklo, kad padėtų 
valstybės nedraugams“.

Nedraugas – tai priešas. Taip R.Valatka, klausdamas ko nereikia 
ir ieškodamas Lietuvos priešų Rytuose, kur berods nėra jokių galingų 
piktų jėgų, pats tapo Lietuvos priešu. Pučia burbulą.

Atsiprašau, aš taip negalvoju, tik esu trumpam paveiktas to paties 
laikraščio. Iš tikrųjų tiesos ieškojimas negali būti Lietuvai žalingas 
darbas. Kad tik daugiau tiesos rastume, ir ji saugos mūsų laisvę.

Siūlyta „Lietuvos rytui“, 2006 09 11. 
Publikuota internetiniame portale „lrytas.lt“, 2006 09 12

/Versta iš anglų kalbos/

Žinių vaistas

Pastaruoju metu vadinamajai „senajai“ Europai taikoma tam tikra 
psichologinė politinė terapija. Šį vaistą jai pasiūlė naujosios valstybės 
narės iš Vidurio Europos . Jos taipogi priklauso senajai Europai pagal 
savo kultūrą ir istorinę valstybingumo formą, tačiau yra patyrususios 
ilgai trukusią, bent jau XVIII-XIX amžius, senųjų Europos imperijų 
priespaudą. Kadangi viena šių imperijų tapo XX šimtmetyje iki dešim-
tojo dešimtmečio pirmosios pusės, tad per 70 metų gyvavusia kruvina 
totalitarizmo diktatūra, tai dabar Europos Sąjunga apglėbia aštuonias 
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anksčiau buvusias nelaisvas šalis, kurios atneša savo unikalią patirtį 
kaip iš tiesų visos Europos istorijos dalį.

Ši mūsų bendros Europos istorijos dalis buvo pernelyg mažai 
žinoma arba net nepageidaujama Šaltojo karo dešimtmečiais; tam 
tikra prasme inercija vis dar tęsiasi po Vidurio Europos – Baltijos 
regiono išsilaisvinimo 1990-1991 metais ir ES plėtros 2004 metais. 

Vis dėlto, nepaisant inercijos, pastarieji įvykiai lėmė palankesnių 
pokyčių.

Minint 60-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos (Vakarų) Euro-
poje metines bei 65-ąsias Baltijos šalių sovietinės okupacijos ir aneksi-
jos metines, atsivėrė gera proga suvokti šių ir kitų ES valstybių narių, 
buvusių komunistų tironijos okupacijoje ir diktatūroje, likimą.

Minint 65 metų sukaktį nuo pirmųjų masinių trėmimų iš Es-
tijos, Latvijos ir Lietuvos į tuo metu okupuojančios SSRS tolimas, 
nedraugiškas ir mirtinas teritorijas, visuomenės sąmonėje vėl iškyla 
Europos istorija. Šiai temai skirta konferencija, kurią organizavo 
Europos liaudies partijos ir Europos demokratų grupė (EPP-ED), 
paroda Europos Parlamente ir parūpinta atminimo lenta , kuri dar 
bus įrengta tinkamoje viešoje Europos Parlamento vietoje, pasireiškė 
kaip nuoseklūs žingsniai link svarbaus tikslo. 

Konferencijos knyga, kuri dabar išleidžiama abiejų renginių 
iniciatorių pageidavimu, irgi padės užpildyti žinių spragą, įtvirtinant 
tą supratimo idėją, kurią komisaras Franco Frattini nusakė žodžiais: 
„Jūsų istorija yra mūsų istorija“. 

Įvadas knygai: „Europos istorijos suvienijimas“ konferencijos  
Europos Parlamente 2006 06 08

Lietuva – Gruzija

Narsi ir vaišinga Kaukazo tauta, senųjų amžių karalystė, su-
naikinta Rusijos ir SSRS, mūsų Atgimimas ir gruzinų bendražygių 
tautinės vėliavos Vingio parke – Sąjūdžio mitinguose...
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Patyrusi taikiai besimeldžiančių ir dainuojančių žmonių žudynes 
Tbilisio aikštėje naktį į 1989 metų balandžio 9-ąją, taigi per pusantrų 
metų prieš mūsų Sausio 13-ąją, Gruzija žengė į nepriklausomybės at-
kūrimą kartu su Lietuva 1989 – 1990 – 1991 metais. Lietuvos pavyzdžiu 
Gruzija, tai yra, jos nepriklausomybininkai vedami pirmojo prezidento 
Zviado Gamsachurdijos, ėjo teisiniu valstybės tęstinumo keliu pasi-
remdama ir 1918 – 1921 metų nepriklausoma Gruzijos Respublika. 
(Tuomet ją, vos nespėjusią tapti Tautų Sąjungos nare, sutriuškino 
Raudonosios Armijos įsiveržimas, o Lietuva anksčiau apsigynė). Ir 
štai Gruzija atgimsta po dar ilgesnės nei mūsų sovietų okupacijos – tą 
Kremliui buvo sunku suvirškinti. Karštuolis Z.Gamsachurdija buvo 
įveltas į ginkluotas vidaus kovas („maištininkai“ užėmė televiziją), galų 
gale nuverstas turėjo apleisti šalį, kurią valdyti grįžo buvęs kadaise 
vietinio KGB vadovas ir dar neseniai SSRS užsienio reikalų ministras 
E.Ševarnadzė. Pabandęs vėl grįžti teisėtas prezidentas Z.Gamsachurdija 
žuvo gimtuosiuose kalnuose. Nevieninga visuomenė stokojo aiškesnio 
vakarietiško apsisprendimo, senieji nomenklatūriniai ryšiai su Maskva 
buvo stipresni negu Lietuvoje, svetima kariuomenė ir įtakos agentūros 
jautėsi puikiai. Taip ūkio ir demokratinės reformos įklimpo, Gruzija 
skaudžiai atsiliko nuo Baltijos šalių, praradusi proveržio progą.

Jos laiko nuostolis buvo maždaug aštuoneri metai, panašiai kaip 
Ukrainos, bet ir nuo 2000-ųjų gruzinų kelias į demokratiją ir Europą 
tebeliko sunkus ir akmenuotas. Ryžtingas ir protingas E.Ševarnadzės 
režimo bei Rusijos neoimperializmo oponentas, „rožių revoliucijos“ 
vyriausybės ministras pirmininkas Zurabas Žvanija netrukus žuvo 
neaiškiomis buitinėmis aplinkybėmis. Rusijos kariuomenė tebe-
kontroliuoja Gruzijos provincijas Abchaziją ir Pietų Osetiją, gina ir 
stiprina jų separatistinius režimus, ilgai grasino įsiveržimais į čečėnų 
gyvenamą Pankisio slėnį; Maskva kurstė adžarų ir armėnų pakraš-
čius, o likusiems Abchazijoje gyventojams išdalino Rusijos piliečių 
pasus. Iš Abchazijos išvarytieji per 200 000 benamių gruzinų, Pietų 
Osetijos „oficialūs“ kontrabandininkai, tebesančios Gruzijoje rusų 
karinės bazės, energetinės diversijos, vynų ir net „Boržomi“ vandens 
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prekybos su Rusija boikotas – štai dar papildomos girnapusės po ka-
klu, kurių nepaisydama laisvoji Gruzija stebėtinai žengia pirmyn.

Daugelis jos problemų mums gerai pažįstama ir suprantama, o 
kai kurių buvusių grėsmių – iš to paties šaltinio – išvengėme. Toks 
būtų buvęs Rytų Lietuvos atplėšimas (planavo I.Tichonovičius, 
M.Burokevičius, OMONas) arba išprovokuotas Lietuvos kariškių 
susirėmimas tarpusavy 1993 m. vasaros pabaigoje.

Verta nūnai geriau žinoti ir paremti Gruzijos politikos principus, 
kuriuos jos užsienio reikalų ministras Gela Bežuašvili neseniai dėstė 
kolegoms europiečiams Briuselyje.

„Tai Šaltasis karas su karštojo elementais“, – taip jis apibūdino 
santykius su Rusija. Išties, Pietų Osetijos regione iš po Rusijos kari-
nio skėčio nūnai leidžiama apšaudyti net krašto apsaugos ministro 
malūnsparnį.

Todėl Gruzija atmeta ir nori, kad tarptautinė bendrija atmestų 
apgavystę, neva rusų kariuomenė užimtose teritorijose yra „taik-
dariai“. Juos turėtų pakeisti tarptautinės pajėgos; Europos Sąjunga 
suteiktų pusiausvyros ten, kur dabar dominuoja Rusija.

Tūkstantmetėje istorijoje Gruzija patyrė tai turkų, tai rusų, tai 
persų okupaciją ir priespaudą; todėl, aiškino ministras, „mes turime 
stiprų laisvės jausmą“. „Esame maža šalis, tačiau tai šalis, kuri iki galo 
kovos už principus ir vertybes, kuriomis ji tiki.“

Atitinkamai elgtis jis siūlė ir Europai – būtent, „įtraukti Rusiją į 
santykius, kurie grindžiami aiškiais principais ir vertybėmis, aiškiais 
matomais tikslais. Visuotinis pragmatizmas santykiuose su Rusija 
nuves mus į labai prastas pasekmes.“ Trumpalaikė „Realpolitik“ 
būsianti rizikinga net tarptautinėms struktūroms, jeigu jos stokos 
ilgalaikių vertybinių nuostatų. (Šį požiūrį bei perspėjimą nesunku 
patvirtinti ir stebėjimais dirbant Europos Parlamente).

Gruzija nuosekliai siekia narystės Europos Sąjungoje ir NATO. 
Spalio mėnesį ji ketina pasirašyti „Veiksmų plano“ sutartį su ES, kurią 
suvokia kaip dar tolimo, tačiau būsimo tikslo ženklą. Ateinančiais 
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metais – jei parems viršūnės netrukus Rygoje (dėl lietuvių turbūt 
neabejojame), tai ir NATO „Narystės veiksmų planą“.

Prisimename, kaip svarbu buvo, kai Lietuva pasiekė šį etapą savo 
kelyje į Atlanto bendriją.

Žinoma, Rusijos tai nežavi. Ji, sako ministras G.Bežuašvili, 
„gali pridaryti bjaurių dalykų, kad užkirstų Gruzijai kelią. Jie gali 
tai daryti, ir mes visi žinome, kad jie gali. Tai pavojinga kelionė. Bet 
toks yra Gruzijos tautos pasirinkimas“. Būtų gerai, anot jo, kad ir 
atžagareiviškieji, plėtra nepatenkintieji sluoksniai Vakarų Europoje 
suvoktų, kokia svarbi yra stabili ir vakarietiška Gruzija. Antai prieš 
aštuonis mėnesius gruzinų saugumo agentai perėmė konteinerį su 
įsodrintu uranu, kuris kontrabanda keliavo iš Pietų Osetijos. „De-
talių neskelbiame“, pareiškė ministras „EUobserver.com“ tinklapiui. 
„Tačiau įsodrintą uraną galima pagaminti tik Rusijoje, ir jis buvo 
skirtas parduoti Artimuosiuose Rytuose“.

Šiuo metu ES institucijos rengiančios plačią programą kaip 
pristatyti Europos visuomenei Gruziją, kuri yra ne vien tramdytinos 
ginklų kontrabandos, bet pirmiausiai Kaspijos energetinių išteklių 
aktualusis kelias iš Juodosios jūros į Vidurio Europą.

Gruzija žengia pirmyn, Lietuva veikiau giriasi, bet Gruzijai gali-
me ir turime padėti visokiais būdais. Tai pagalba ir sau patiems.

Publikuota: žurnale „Veidas“, 2006 09 28

KGB dalykai

Kuo dar skiriasi Lietuva, jos visuomenės sąmonė ir valstybės 
mechanizmai, nuo Rusijos?

Ogi Lietuvoj KGB dar nėra visur matoma Visuresančioji valdanti 
partija. Toks bruoželis – dar ne.

Tai nereiškia, kad kai kas nenorėtų ar neartėtų prie tikslo (ir prie 
Rusijos), bet Lietuvoje tebėra kliūčių.
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Nors pataisė arba pasitaisė savivaldos rinkimų įstatymą, – ten 
jau nebeprivalu rinkėjų perspėti dėl kandidatų su negražia praei-
timi, talkininkavusių nusikalstamai organizacijai, – bet Seimo ir 
Prezidento rinkimams tokia norma tebegalioja. Atėję į Seimą be 
reikiamai pagal įstatymą atliktos prisipažinimo ir pasipasakojimo 
procedūros yra sulaužę priesaiką tautai ir Konstitucijai. Toks įsta-
tymas. Na, ir kas? – matėm nuo 2000-ųjų, kad galima sau sėdėti 
Seime ir laužyti (vienas jau anksčiau sėdėjo Seime ir kalėjime tuo 
pat metu), ir niekas pirštu nebado. Nebent stebisi, kodėl Seimas 
negerbiamas. 

Naujiems rinkimams į Seimą artėjant pamatysim tikriausiai 
bandymų pasitvarkyti ir tuos įstatymus. Juolab, kai ir esamuose 
neatsakyta, pavyzdžiui, ar įsipareigojimas būti KGB rezervo kari-
ninku labai skiriasi, ar ne, nuo čekisto priesaikos, kurią davė KGB 
tardytojas, arba nuo informatoriaus parašyto ir pasirašyto pažado 
„padėti“ KGB.

Vis dėlto kliūčių kol kas yra, taigi šioj srity Lietuva dar atsilie-
ka nuo Rusijos. Įsitvirtinama įtakos postuose veikiau tykiai, kaip 
Nemunėlis teka. Vieni kitus pridengia, paremia, trukteli už rankos 
aukštyn. Prireikus pridengia ir teisme.

Nepamirštinas eksperto V. Putino teiginys, kad buvusių čekistų 
apskritai nesą. O kad kuris nors Lietuvoj būtų viešai atsižadėjęs šven-
tos visam gyvenimui čekisto priesaikos – irgi neteko girdėti.

Šiek tiek pasivalė V. Adamkaus prezidentūra, lyginant su pirmąja 
kadencija, bet naujojo premjero aplinka kol kas lyg nepakitusi. Vy-
riausybė – visiems žinoma. VSD – diskusijų objektas. Daug rusiškos 
kilmės kompanijų Lietuvoje veikia vadovaujamos buvusių (?) KGB 
karininkų. Kai kurie butuose įsirengia slapto pasiklausymo lizdus, 
o išaiškinti – nebaudžiami. Nepanašu, kad ir GRU stovėtų nuošaly. 
Kompanijos remia kampanijas, leidžia laisvus laikraščius. Per juos 
galima, jei kokios, ir bankų griūtį paprovokuoti. Didysis buvusio 
prezidento rėmėjas jau reikalavo sau pagal sutartį generolo laipsnio 
ir VSD vado posto.
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Nieko stebėtina, nebent pavadinimas, kai išgirsti, kad V. Uspa-
skichą saugo buvusių kagėbistų tarnyba „Garbė ir orumas“, o iš 
apsirikusios Maskvos milicijos jį atėmė dabartinis FSB.

Šitokiame fone skaisčiai žėri buvusių (?) kagėbistų memuarai, 
žygiai į teismus (pastovus „šaltinis“, mat – ne agentas), kur jų tar-
pusavio liudijimus priima už gryną pinigą, žinoma, ir garsusis KGB 
archyvų įslaptinimas.

Pastaruoju žygiu Lietuva išsiskyrė iš visų Vidurio Europos po-
komunistinių valstybių. Ne vien smurto režimo, bet dar ir represinė 
struktūra, kuri Lietuvoje veikė kaip nusikalstama organizacija (žr. 
įstatymus) nūnai traktuojama kaip sava, mat ir jos veiklos paslaptys 
– nuo dabar jau Lietuvos nepriklausomos valstybės paslaptys! Ar 
tikrai tad esame nepriklausoma valstybė? Seimui, kuris priėmė tokį 
save kompromituojantį įstatymą, vis dėlto derėjo kreiptis į Konsti-
tucinį Teismą. 

Nepriklausoma Lietuva nuo pat Kovo 11-osios geranoriškai 
ir ne kartą kreipėsi į buvusius KGB agentus – slaptuosius infor-
matorius, kviesdama nutraukti anų laikų ryšius ir prisipažinti 
savo valstybei; už tai pažadėta neviešinti nei tokių pavardžių, 
nei prisipažinimų. Šio pažado reikia laikytis. Jeigu Seimas pratęs 
prisipažinimo laiką dar vieneriems metams, kad kuo daugiau su-
klydusių arba noriai susitepusių piliečių galėtų apsivalyti, tai ir jų 
vardai bei liudijimai apie verbavimą turėtų būti neskelbiami, šia 
prasme įslaptinti. O neprisipažinusių pavardės skelbtinos, kaip 
ir mūsų kaimyninėse pokomunistinėse šalyse, negarbinančiose 
totalitarinės praeities.

Neseniai valstybės institucijoms buvo perduota šūsnys archy-
vinės medžiagos apie agentus ir prisipažinimus, kurią kažkas laikė, 
kaip regis, privačioje globoje nuo pat 1992 m. pabaigos. Tada mat 
į valdžią grįžo buvusioji komunistų partija LDDP, kurios rinkimų 
kampanijoje, ieškant balsų, populistiškai siūlyta net sudeginti turi-
mus KGB archyvus. Vyriausioji rinkimų komisija buvo nušalinta 
nuo Prezidento rinkimų, Aukščiausiojo Teismo teisėjas nė nesvarstė 
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įstatyminės kolizijos dėl buvusio stribo, su ginklu rankoje ėjusio 
prieš Lietuvos laisvės kovotojus, mandato teisėtumo... Generalinis 
prokuroras išrašinėjo tokiems nekaltybės pažymėjimus... Taip ir 
įstatymo numatyta parlamentinė komisija KGB veiklai Lietuvoje tirti 
nebuvo nei paleista, nei iš naujo sudaryta – tiesiai žengėme į liūdną 
įstatymų ignoravimo tarpsnį. Po 14 metų tebesame tame tarpsnyje, 
tik sąmonės manipuliatorių veiksmai rafinuotesni. Suinteresuoti 
arba nesusivokią asmenys bei rateliai, užuot svarstę vėl naujai išky-
lančių, nežuvusių dokumentų tikrumą, vertę ir įteisinimą valstybei 
jautrioje srityje, blaškosi reikalaudami tirti, kas juos išsaugojo ir 
perdavė. Kodėl nesudegino! Taip vienos asmeninės [K.Prunskienės], 
prieš trejetą metų neteisėtai persvarstytos bylos istorija (lėmė ne 
dokumento tikrumas, o kur laikytas, kodėl išliko) kartojasi stambiu 
mastu. Tačiau žmonės, kurie 1990-1992 m. nuoširdžiai apgailestavo 
ir pasipasakojo, turi būti apsaugoti, jų prisipažinimai – Liustracijos 
komisijos pripažinti; savo ruožtu, dokumentų grąžinimas valstybės 
archyvui pirmiausia rodo gerą valią, ne atvirkščiai. Momentas gali 
būti ir ne atsitiktinis, tačiau tai vėl tik spėjimai.

Dabar Lietuvos valstybėje daug įtampų, kurias lydi ir sukčiavi-
mai, ir demagogija, bet gausėja ir vilčių, kad sąžinė valysis, protai 
skaidrės, o nelemtõs, nedoros praeities šešėliai nuslinks nebeslėgdami 
į praeitį, šviesai ir tiesai gelbstint.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 09 26;  
internetiniame portale „bernardinai.lt“, 2006 09-26.

Lietuvos atsilikimo programa

Naujoji senoji Vyriausybė, dabar vadovaujama Gedimino Kirki-
lo, mėgino rodyti naujų bruožų. Gal dar tebemėgina, bet jeigu nepa-
vyks, Lietuvai gresia tebesitęsianti politinė stagnacija, bejėgiškumo 
prieš korupciją bala ir gerai programuotas atsilikimas. Nebepakanka 
dirbti truputį kitaip. 
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Tuo metu, kai pasaulyje ir mums ypač svarbioje Rytų Europoje 
daugėja įtampų, nestabilumo, energetinio ir karštojo ginklo naudoji-
mo grėsmių, įsijungimas į euro erdvę būtų reiškęs žingsnį reikiama, 
padrąsinančia europinės integracijos, didesnės apsaugos kryptimi. 
Postūmis gęstančioms investicijoms ir savų gaminių eksportui. 
Lietuva buvo visai netoli šio tikslo ir praleido progą, pirmiausiai ir 
formaliai, dėl apmaudžios infliacinio procento trupmenos. Tai lėmė 
ankstesnės Vyriausybės partiniai politiniai, jeigu ne dar blogesni 
interesai. Patarimai iš Briuselio buvo paprasti ir konkretūs, tačiau jų 
bukai neklausyta. Nestigo tik tuščių pasigyrimo žodžių. Be abejo, po 
tiekos popierinio tigro vilčių ir tyčinio pažadų sužlugdymo finansų 
ministras turėjo atsistatydinti. Juolab, kad atsistatydino premjeras, ir 
jei ne buvusio premjero valia palikti savo ranką Lietuvos finansuose, 
tas pelnytas ministro pakeitimas galėjo būti ir neskausmingas.

Ką gi, valstybės perspektyvinė nauda, jei būtų įsijungusi į euro 
erdvę jau dabar, tapo paaukota artėjančių rinkimų kalkuliacijoms. 
Nūnai vėl girdime, kad tas pat ministras skelbia eurui net 2010 metus, 
ir jei liks poste, išties gali nutęsti terminą kuo vėliau. Juk p. Z.Balčyčio 
siūlomi 2010 metai – dar vienas pasakų namelis, prisimenant IAE 
uždarymą 2009-aisiais. Gal ir nereikia kažin ko įtarinėti, bet esu 
tikras, kad Maskva nė kiek nenusiminė dėl Lietuvos dabartinės euro 
nesėkmės ir toliau programuojamo atsilikimo. Vargu ar nusimintų ir 
ateityje, matydama stagnuojančią Lietuvoje parapinę kairiųjų politiką 
ir pokomunistinės nomenklatūros paralyžiuotą G.Kirkilą.

Europos fondų parama – tai didžioji Lietuvos viltis ir proga 
keistis, daryti visokeriopą pažangą, trumpinti nelinksmą 30 kažkelių 
metų atsilikimo ir vijimosi laiką. Žinia, po 50 metų nenormalaus 
gyvenimo nelaisvėje vytis Vakarus „tik“ 30 metų irgi šis tas, bet 
visada norisi, kad prógos ir pãramos būtų panaudojamos efektyviau 
– pirmiausiai, sąžiningai.

Matėme šioj srity sublizgėjusių nesąžiningų kombinacijų, ir patys 
aukštieji pareigūnai, bent trys ministrai arba jų artimieji, ten dalyva-
vo. Ar atsakys kas nors daugiau, ar tik vienas „Gazpromo“ politinis 
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projektas pabėgęs į gimtąją Rusiją iš tolo šaipysis ir dar naudosis 
nemokama reklama Lietuvos televizijose? Kyštelėti savo įmonę kaip 
dvi įmones ir pasiimti dvigubą sumą, sukurti „nacionalinę“ nusikals-
tamų rinkliavų – „otkatų“ sistemą savosios valdžios partijos naudai 
ir valstybės užvaldymui per 1111 dienų – tai tik žiedeliai pirmųjų 
didelių Europos pinigų dalinimo(si) epopėjoje. Ateina 2007-2013 
metų pinigai, tad neturėkim iliuzijų, kad gauja nenorės išsidalyti ir 
šių nepalyginti didesnių lėšų kaip savo uogelių. Tam svarbiausiam 
metų ribos egzaminui, kur užduoties nenusipirksi, turi būti pasi-
rengę Vidaus reikalų, Finansų ir kitos ministerijos, nauja premjero 
komanda be KGB šleifo, budri prezidentūra, nes kitaip Lietuvos 
laukia ilgametis didžiosios korupcijos liūnas ir Europos pakraščio 
atsilikimas. Turime sutelkti visas jėgas, kad taip neatsitiktų.

Nešviečia tunelyje nė perspektyvinis valstybės biudžetas. Men-
kas dėmesys Lietuvos tarptautiniam konkurencingumui didinti ir 
atidėliojamos mokesčių bei kitos reformos, – taip šią nomenklatūros 
politiką mato ekspertai. Palankus metas siekti subalansuoto biudžeto, 
priešintis infliacijos augimui, bet valstybės išlaidų didinimą tąsyk 
reiktų apriboti vienu milijardu litų, o ne lipti iki pustrečio, kaip siūlo 
finansų ministerija. Ir vėl parapinė politika, šalininkų pamaloni-
nimas žadant geresnes valdiškas algas ir „biurokratijos saulėtekį“. 
Tėvynės Sąjunga susitarė remti mažumos vyriausybę bent iki 2007 
m. biudžeto patvirtinimo, tačiau tai nereiškia pažado remti bet kokį 
biudžetą ir bet kurį Europos lėšų parceliavimą.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 10 17.

Lietuvių laimėjimai

Karalienės Elžbietos Antrosios vizito proga pasauliui priminta 
(„Times“, 2006-10-18), kad lietuviai yra laimėję šeštąją vietą šiemeti-
niame Eurovizijos konkurse. Ė, vis dėlto šis tas! Tą britų žurnalistai, 
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regis, buvo įsidėmėję arba sugebėjom priminti. Krepšinis nepaminė-
tas. Tai reiškia, kad niekas nekyštelėjo baltiesiems metraštininkams 
nė mažytės pažymos, kiek sykių ir kada lietuviai, Lietuvos vyrų ir 
moterų rinktinės, yra buvę Europos čempionais, taurių laimėtojais 
ar panašiai. Ką čia jau kalbėti apie nesuskaičiuojamų pasaulinių 
Grand Prix laimėtoją lakūną Jurgį Kairį, kai jo nepastebi nė Lietuvos 
aeroklubas, nerašo vietiniai laikraščiai. Užtat „Times“ gražiai iškelta 
karo lakūno Romualdo Marcinkaus trumpa kovų už Angliją ir di-
dvyriškos žūties istorija. Pabrėžta, kad jau bene šimtas tūkstančių 
lietuvių gyvena ir darbuojasi Jungtinėje Karalystėje. Galų gale, esame 
žymūs velnių muziejum ir cepelinais. Vis tame laikraštyje. 

Karalienė paliko įspūdį visiems. Nors jau buvome matę Lietuvoje 
prieš keturiolika metų oficialiai vizituojančias Danijos ir Švedijos ka-
ralienes su poromis, ši karalienė įsimins giliau ir padės nusilpusiems 
dvasia lietuviams įveikti savinieką. Pas mus atvažiavo! 

Ir kalbėjo Seime, skirtingai nei anie karaliai. Tik Lietuvoje. Pa-
minėjo okupacijos metus, priešinimąsi tironijai, holokaustą, išėjimą 
iš SSRS „šešėlio“, greitą politinę, ekonominę ir socialinę transforma-
ciją, kuri Europos istorijoje nelabai su kuo tepalyginama. Praturtina 
lietuviai Europą savo unikalia kalba, kultūra ir patirtimi. Taip yra, tik 
patys dažniausiai šnekame apie trumpalaikius ir menkus dalykus. 90 
% apie pinigus, lyg juose būtų prasmė. Karalienė mums priminė, kur 
Lietuvos prasmė. Todėl proga ir patiems dažniau apsidairyti. Ir isto-
rijoje, ir dabartyje yra dalykų, dėl kurių galime eiti pakelta galva.

Kas Europoj patyrė tokią priespaudą, išmėginimą ir taip juos at-
laikė, kaip lietuviai knygų draudimo ir knygnešių žygių gadynėje? 

Kas dešimtį metų kovėsi vienui vieni, nedrebėdami, kai Europa 
drebėjo, prieš sovietų tironiją? 

Šiandien Gruzijos prezidentas sako „jau gana“, ir jo šalis patiria 
didžiulį imperinės kaimynės pyktį. Mes jau prieš šešiolika-septynio-
lika metų pasakėm „gana“ ir praskynėm kelią daugeliui kitų tautų. 
Beje, „Times“ ir tai prisiminė. Karalienė kalbėjo apie okupaciją ir 
Lietuvos parlamento kovą už laisvę; tai kas kita, negu Kremliaus 
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plokštelės apie „buvimą sudėtyje“ ir klaidingą „atsiskyrimą“. Gana 
ilgai reikėjo dirbti, kad Europa nekalbėtų klaidingai, kad imtų suvokti 
visą savo istoriją, tai ir čia šioks toks lietuvių (estų, latvių) laimėjimas. 
Vizitų progomis didieji pastebi kokį žemėlapį – antai ir Lietuva buvo 
didelė, lemdavo Europos istorijoje svarbių dalykų! Tik patys ir vėl 
per mažai pastebime, kažko varžomės, gal nė nenorime susivokti. 
Karalius Gediminas ir karalienė Elžbieta – nuostabu ar normalu? 
Kaip švęsime netrukus Žalgirio pergalės 600 metų? Reiktų būti ten 
ir kariuomenėmis, ir valstybėmis, ir tautomis, ir sykiu su gudais, 
totoriais – kodėl ne? Sprendėm tada Europos reikalus, vadovavo 
du lietuviai. O kada imsime minėti rytų Žalgirį – Oršos mūšį, di-
džiuosius Maskvos ekspansijos tramdytojus Konstantiną Ostrogiškį, 
etmoną Jurgį Radvilą, vadintą Lietuvos Herkuliu?

Savo istorijos pavelde buvom pradėję minėti pirmąją Europoje 
konstituciją, kurią 1791 m. priėmė ir patvirtino Abiejų Tautų Res-
publika. Minėjome, išleidome kartu su lenkais, o paskui, valdžioms 
pakairėjus, vėl primiršome. Neatsigavom nė šiemet, kai sukako 215. 
Bet gal nelaukim 220? Manau, tai svarbiau, negu cepelinai. 

Lietuva ir šiandien gali būti svarbi Europai – Europos Sąjungai. 
Aišku, ne pasigyrimų burbulais apie „regiono lyderystę“, bet savaran-
kiška aktyvia politika. Dar yra daug darbo vardan teisingesnės viso 
žemyno istorijos sampratos. Mokomės ir mokome, ir mūsų bendroji 
Europa darosi protingesnė. O yra ir konkrečių dalykų bei principinių 
nuostatų, kur Lietuvos pozicija būtų itin reikšminga. 

Tai Baltijos dugno bomba, Mažeikių atkovojimas, gudai ir 
Gruzija.

Tapę gerokai aktyvesni dėl Baltijoje prieš 60 metų paskandinto 
vokiško cheminio ginklo, kai jau ir švedai, ir kiti atgauna klausą, 
padarytume paslaugą ir savo pačių išlikimui, ir Europai. Neleistina 
tiesti vamzdžio per galimus nuodų kapinynus be visapusiško ištyrimo 
ir maksimalių tarptautinių garantijų! Arba pasakykit, kur iškeltumėt, 
katastrofos atveju, Lietuvos gyventojus. Nejau laukiniai kapitalistai 
rūpinsis pelnais ir galiomis pamoję ranka į rytinio kranto čiabuvius, o 
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mes tik žvakeles bažnyčiose degiosim, nė neištarę garsiai „ne“? Kolek-
tyvinis čiabuvių „ne“ reikštų dešimteriopai daugiau, taigi yra kas veikti. 

Europa galų gale ima suvokti, kas yra energetinė priklausomybė 
arba nepriklausomybė nuo arogantiškai įžūlios, diktuoti geidžian-
čios Rusijos. Čia ir Lietuvos veržimasis iš Kremloilo ar kokios ten 
panašios energoimperijos darosi europiškai prasmingas, ir Europos 
Komisijos prezidentas pirmąsyk iškėlė Rusijos vadovui „Mažeikių 
naftos“ blokadų klausimą. Ar norite bendradarbiauti su Europos Są-
junga, ar ne? – tokia šio pareikšto susirūpinimo prasmė. Jei Kremlius 
nesutrukdys Lenkijai, tai yra, Europos Sąjungai ateiti į Mažeikius, 
pasibaigs bemaž neįtikėtinas virsmas (naftos-degalų srityje) iš pri-
klausomybinės į prekybinę plotmę Lietuvos santykiuose su Rusijos 
energetine imperija. Dešimties metų pastangos ir politiniai ekono-
miniai manevrai: Būtingės terminalo statyba – „Williams“ – „Jukos“ 
– „Orlen“ – bus atnešę Lietuvai nebe tą vieną „Lukoilo“ siūlytą dolerį, 
bet milijardinį uždarbį, o Europai – naudingą pamoką. ES nūnai jau 
suvokiant Kazachstano-Gruzijos-Ukrainos-Lenkijos arba Kaspijos-
Juodosios-Baltijos jūrų geopolitinės jungties svarbą, Lietuva atsiras, 
kur jai reikia būti, o mūsų savarankiškumo nuo Rusijos politika taps 
Europos Sąjungos politikos dalimi. Savarankiškumas – tai normali 
partnerystė, o ne šiuo žodžiu vadinami nenormalūs dalykai. Rusijai 
partnerystė mat reiškia ne bendradarbiavimą, o lošimą, kuriame 
svarbu aplošti, sumurdyti, sudirbti net ir „strateginį“ partnerį. Orvelo 
žodynas, kurio Vakarams vis dar tenka mokytis. 

Ką galime tarti Europos Sąjungoje ir jai dėl Baltarusijos bei 
Gruzijos?

Aišku, Gruzijos pagrindinė problema yra Rusija, o ne provin-
cijose, Tbilisio siūlomose autonomijose, gyvenantys abchazai ir 
osetinai. Rusija ten žaidžia savo negražius žaidimus ir dar šūkauja 
ant kitų. Baltarusijos problema – taip pat Rusija, norėjusi būtent 
tokios Baltarusijos, tokio režimo. Modelis pačiai Rusijai, beje, ir dar 
gudų vienišumo garantija, kai tarsi vienintelė nykstančios valstybės 
kryptis – meškos glėbys.
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Alternatyva būtų Baltarusijos valstybės išlikimas ir funkcija bei 
misija Europoje: tiltas tarp ES ir Rusijos. Tokiõs, iš esmės europinės, 
krypties yra Baltarusijos demokratai – režimo opozicija; bet ar pajėgs 
ES įtikinti Kremlių, kad tai ir Rusijai naudingiausia išeitis? Sunkoka 
užduotis, tačiau tegul Europa nors pradeda kalbėtis šia tema su rau-
donžvaigždžiu Kremlium, nevengdama parodyti jo atsakomybės. Ir 
galimos naudos! Čia turėtų būti raiški Lietuvos rytų politikos gairė, 
kartu numatanti ir tarpininko vaidmenį, jei dalykai netikėtai pasi-
suktų bemaž utopinėn pusėn. Tokia transformacija būtų diktatoriaus 
apsisprendimas, kad jam geriau turėti savo valstybę Europoje, o ne 
guberniją Rusijoje. Vaivorykštė virš pelkių? Kol kas galėtume pašne-
kinti p. A. Lukašenką kad ir dėl Nemuno ekologinės ateities. Juk tai 
bendras rūpestis, bendra dviejų tautų gyvybės arterija. 

Padėti Gruzijai bus tolygu padėti Rusijai (ne fašistinei) ir sykiu 
demokratinei Europai. Gruzijos tikslas – tapti tos Europos dalimi. 
Žinome kainą. Esam patyrę ir blokadų, ir masyvių psichologinio 
karo atakų, ir diversijų, ir kruvino smurto. Dabar Gruzija narsiai 
stovi išmėginimų linijoje prieš atkuntančią blogio imperiją. Tegu 
tik ES geriau suvokia padėtį ir savo istorinę atsakomybę, nežengia 
tokiais dviprasmybių takais kaip Rusijos padiktuotoji Jungtinių 
Tautų žilagalvės Saugumo Tarybos rezoliucija. Mūsų šalis Europoje 
gali puoselėti didesnį solidarumo pojūtį, turėti raiškesnį artimo 
balsą, ir balsų bus daugiau. Jei prisidėtume – būtent su inciatyva, o 
nelūkuriuodami – prie šviesesnių perspektyvų Gruzijai ir Baltaru-
sijai, būtume kelyje į dar vieną taikų laimėjimą kartu su bręstančia 
Europos Sąjunga. 

Publikuota žurnale „Veidas“, 2006 10 26.

Lietuva, Macikų kapinės

Yra tokia vietovė, įspūdinga begalinė nykuma. Praeities ir 
dabarties būtovė. Macikuose prie Šilutės ligi 1944 metų veikė vo-
kiečių nacių įsteigtas karo belaisvių lageris. Po to – sovietų lageris, 
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pirmiausiai kitiems karo belaisviams, greit panaudotas ir visiems 
sovietų bolševikų priešams marinti. Panašiai buvo sovietų užimtoje 
Vokietijos dalyje: baisieji Buchenvaldo, Zachsenhauzeno mirties 
lageriai tiko ir vienai, ir kitai tironijai, buvo toliau naudojami. Ofi-
cialiai perjungti į GULAG sistemą.

Išliko Macikuose niūrus karcerio pastatas ir jame – varganas 
muziejėlis. Karalienę čia netiktų atvežti, nors koncentracijos lagerio 
kapinėse užkasti ir jos šalies karo lakūnai. Masinių kapų keturkam-
piai kontūrai ir eilių eilėmis nusidriekę vos beįžiūrimi bevardžiai 
kauburėliai.

Vienoje aukštesnėje vietoje, kur tik senas metalinis kryžius kyla 
į rudens dangų – taip pat bevardis, vien metai, – po juo prasivėrusi 
tarsi smegduobė. Šios dugne, sakytum, nebaigtas laidoti arba pu-
siau atkastas didžiulis gulsčias betono kryžius, apgriuvęs žemėm ir 
velėnom, užlietas šalto lietaus. Gal nesu matęs šiurpesnio paminklo 
masinėms žudynėms. Nebent Vilius Orvydas su gamtos pagalba 
kūrė tokius darbus.

O kitur tų kapinių plote matyti dar įvairių paminklų. Nedaug, 
bet labai iškalbingi. 

Vieni su čia palaidotųjų vardais – iš visokių Lietuvos vietų – ir tik 
pažymint, kad ilsisi kažkur šitose kapinėse. Žmonėms pasakydavo: 
išsirink kauburėlį ir statyk, ar ne vis tiek. Taip pastatytas ir didesnis 
paminklas žemaičių muziejininkui Pranui Geniui. Jį bolševikai pri-
baigė Macikų lagery, mat bekojis netiko į Sibirus. Taigi ir užkastas 
kažkur tame plote, jei tik patvinusi Šyša kokį pavasarį neišplovė 
kartu su kitų nelaimingųjų kaulais. Čia išmarindavo tuos ligonius 
ir invalidus laisvės kovotojus arba įtariamuosius, kurių ekonomiškai 
neapsimokėjo vežti toli į rytus vergų darbams. 

Bet labiau prisimenami karo belaisviai. Didžiulis medinis kryžius 
su prancūzišku ženklu ir į kamieną įstatyta lietuviška Dievo Motinos 
stovylėle. Antai ir nedidelė rusvo granito plokštė su užrašu, kad čia, 
tai yra, Macikuose, 1943-1944 m. kalinta 2500 karo belaisvių – są-
jungininkų aviatorių, o jų tarpe ir trys mirę amerikiečių seržantai: 
George Walker, Walter Nies, William Teaf. 
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Dabar jau ir mes sąjungininkai, tai čia būtų pagerbimas, tik 
nežinau, kas tą kuklią lentelę bemaž dykvietėje įtaisė. Kažin, ar 
Lietuvos valstybė.

Tolėliau kur kas didesnė juodo granito lenta su lenkišku ir lietuvišku 
užrašais ir sąrašu tų lenkų, kurių pavardes pavyko nustatyti. Priėjimo 
takas, vieta gėlėms ir žvakėms, rimtesnis žuvusių tautiečių pagerbimas. 
Ir nuošaly tarp medžių, apibertas jų byrančiais lapais, visai nedidelis 
lauko akmuo su uždėta, nelyginant užlieta, metalo plokšte. Toje jautrioje 
„skarelėje“ vokiškas užrašas: vokiečių ir lietuvių kariams. 

Visame nemažame kapinių plote, bemaž ištirpstančiame gamtoje 
– žolės, medžiai, grybai – neaptikau lietuviško užrašo lietuvių kariams. 
Nepaisant to, kad rezistentai, kurių čia irgi prilaidota, yra Lietuvos 
kariai savanoriai pagal atkurtos nepriklausomos Lietuvos įstatymą. 

Taigi šioje vietovėje mūsų nepriklausomybės lyg dar nebūtų. Tik 
švilpia ledinis vėjas, Vėlinių išvakarės. 

Prieš kurį laiką, būtent birželio 9 d., rašiau Klaipėdos apskri-
ties viršininkui V. Rinkevičiui laišką, kad Macikų kapinės vertos 
visokeriopo dėmesio, kad sutvarkius lagerio liekanas ir kapines čia 
lankytųsi užsienio, bent jau kariškių delegacijos, gal nusidriektų tu-
ristų maršrutai; gal tai turėtų ir kultūrinės, ir ekonominės reikšmės 
šiam Lietuvos kampeliui, kuris, beje, yra išsaugojęs ir rašytojo H. 
Zudermano atminimą.

Klaipėdos apskrities viršininkas Europos parlamentarui dar 
neatsakė. 

Mieganti Lietuva niekaip nežino, kad seniai galėjo tokį dalyką 
sutvarkyti net už Europos pinigus, jei savų gaila arba stinga. Bet 
pirmiausiai reikia pabusti, todėl rašau „Atgimimui“.

Labai norėčiau, kad Macikų kapines, kokios jos dabar, pamatytų 
Respublikos Prezidentas ir Ministras pirmininkas. Gal jų patarėjai 
nenukalbėtų: e, čia tik emocijos, neverta kreipti dėmesio. O jeigu 
pamatytų ir nutartų: tegu lieka kaip buvę, – tada turėtume bent 
išvadą. Lietuva, dvasinė Lietuva, yra Macikų kapinės.

Publikuota: „Atgimimas“, 2006 11 03-09, Nr.41
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Kur atsidūrėme

Nejau nepakanka kad ir vieno fakto – viešo, paskelbto? 
Visi raštingi politikai turbūt skaitė, bet visi, kurie turėtų atsi-

liepti, tyli. 
Ir aš skaičiau, todėl primenu. Tiesiog iš šiuometinės spaudos. 

Aukštas valdininkas J.Senūta, daug metų tvarkantis „Lietuvos gele-
žinkelių“ (LG) veiklą ir galimus pelnus, pasirinktoje neveikiančioje 
degalinėje slapta susitiko su svarbiu Rusijos interesantu. Jo pavardė 
N.Riabička, iš Kaliningrado valdžios, viešai priešiškas Lietuvos 
nuostatoms. Pasikalbėjo vyrai apie reikalus ir interesus, gal kuo 
pasikeitė. Tai užfiksuota, nufilmuota, aprašyta. 2004 metai. Lietuvos 
ekonominio saugumo žvalgyba dar veikė. Medžiaga perduota aukš-
tyn – į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją. Tarsi ten dirbtų statu-
tinis (konstitucinis?) VSD viršininkas. Ir viskas. Kriška. Medžiaga 
įšaldyta jau dvejus metus, jei ne sunaikinta. Ir raportas (pažyma), 
ir įrašai. Apie įšaldymą URM‘e liudija tai, kad p. Senūta ramiai tę-
sia savo veiklą, keliančią didelių įtarimų jau nuo 2000 metų. Beje, 
2004 m. skandalą dėl geležinkelio tranzito „2K“ projekto palydėjo 
žurnalistės L.Pečeliūnienės pastaba: „Įdomiausia, kad dėl 2K pro-
jekto derasi LG komercijos direktorius  Juozas Senūta, kurį Rusijos 
informacijos agentūra „Regnum“ vadina vienu iš Rusijos privačių 
kompanijų „savų“ žmonių Lietuvos valdžios struktūrose. J.Senūta 
jau ne kartą buvo įkliuvęs, per įtartinas kompanijas pradanginęs 
milijonus LG pinigų“. 

Gal VSD arba URM‘as informavo apie J.Senūtos-N.Riabičkos 
kontaktus tiesiogiai už valstybės saugumą atsakingą asmenį – Res-
publikos Prezidentą? Tikriausiai, ne, bet kur padėjo slaptojo pasima-
tymo įrašus ir pažymą, turėtų atsakyti buvę URM vadovai. Turėtų, 
o nesako. Ir nesako, kodėl nesako. Tik prisimename ta proga, kaip 
Vytautas Pociūnas pastebėdavo, kad jo slaptos pažymos, liečiančios 
žymių asmenų interesus, darosi žinomos tiems asmenims. Aišku, 
Pociūnas turėjo atsibosti.
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Todėl dabar tenka mąstyti šių savotiškų faktų stebėtojui. Kam 
naudingas visokių tamsių darbelių stogas?

Tamsių darbelių vykdytojams. Ir užsakovams, be abejo. 
Kam kenkė Lietuvos kontržvalgybos veikla? – suprantama, iš 

principo ji kenkia kitų šalių žvalgyboms, ypač jei veikiančioms prieš 
Lietuvą. Kenkė ir vidaus kenkėjams. 

Kam būtų naudinga sunaikinti Lietuvos kontržvalgybą? – Vei-
kiantiems prieš mūsų valstybę arba „tik“ geriantiems jos kraują. 
Nerašinėsit pažymų. 

Štai ir atėjome. Atsidūrėme ir stebime. Po panaikinto Vilniaus 
teritorinio VSD padalinio (didžioji dalis veiksmų prieš Lietuvą 
rezgama šiame plote), po V.Pociūno padalinio leidžiame naikinti 
paskutinę savigyną. Kaimynai ir vėl nepyks, kadangi savigyna 
– „agresyvi veikla“. Ir Gruzijos, ir Lietuvos. 

Vieni sako, susipriešinome dėl tiesos. Reikia jos, ar verčiau 
nereikia. (Nenusipelnę gyventi geriau gauna spyrį, kurio juodraštį 
atsitiktinai skaitė nušalintasis Seimo pirmininkas).

Kiti sako – dėl galvos! Beje, VSD tebėra dvigalvis. Viena sava, 
kita deleguota.

Stebėtojas mato čia ne interesų, bet pažiūrų takoskyrą, kuri 
svarbesnė už „partinių kovų“, „nereikalingų emocijų“ ar panašiai 
teikiamą vaizdelį. 

Ir stebėtojas negali nematyti, kaip vienas įtakingas politikos 
darymo organas pakeitė kryptį 180 laipsnių. VSD vadovą tie vyrai 
buvo nurašę kaip netinkamą, nerimtai besiblaškantį, o dabar ne tik  
ten rašantieji vyrai, bet ir moterys aršiai gina arba padeda gintis.

Vėjai papūtė iš kitos pusės? Na, kad persuktų nepriklausomą 
spaudą, tarsi kokias ienas, jie turi būti galingi. Slaptingoji vėjų ener-
getika! Stebėtojas mato dvi tokio poveikio galimybes: arba didelis 
bizūnas, arba didelis meduolis.

Publikuota: interneto portale „bernardinai.lt“, 2006 11 03;  
„Lietuvos žinios“, 2006 11 03.
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Soclenktynės prie Europos lėšų

Pasirengimas, kaip naudosime Europos Sąjungos fondus, buvo 
patvirtintas jau 2003 m. rugsėjo 11 d. Nuoseklios ir skaidrios tai-
syklės: lėšos ateina per valstybės iždą, vadovaujančioji institucija ir 
mokėjimo institucija – tai yra, Finansų ministerija ir jos Finansinės 
paramos departamentas bei Nacionalinio fondo departamentas 
– perveda šias valstybės iždo lėšas patvirtintiems paramos gavė-
jams. Nutarimą parengė finansų ministrė Dalia Grybauskaitė, būtų 
prižiūrėjus ir po 2004 metų, gal todėl ją reikėjo iškelti į Briuselį. 
Jokio įstatymo nepriimta, dalykas paliktas A. M. Brazausko – V. 
Uspaskicho Vyriausybės rankose. Taip buvo tada, ir teisinė padėtis 
nepasikeitė ligi šiol. Čia svarbus finansų ministrų parinkimas. A. 
Butkevičius šešėlinio premjero valia pakeistas 2005 m. gegužę. Po 
metų „Gazpromas“ nurašys ir V. Uspaskichą.

Ateina 2006-ieji, būsimi didieji 2007-2013 metų Europos pinigai 
jau čia pat. Vyriausybė kovo 14 d. priima savo Nutarimą Nr. 252, 
kuriuo nustatoma, kad ES struktūrinės paramos panaudojimui va-
dovaus ir sertifikuojančios institucijos (!) funkcijas vykdys Finansų 
ministerija, o 2007-2013 metų struktūrinės paramos (naudojimo) 
komitetui vadovaus premjeras. Tuo metu – dar A. Brazauskas. Fi-
nansų ministerijai pavesta per tris mėnesius parengti Vyriausybės 
nutarimo projektą dėl ES paramos lėšų administravimo ir kontrolės 
sistemos. Taigi lyg dirbkime ir žiūrėkime, kur kieno interesai šviečia. 
Bet finišo tiesiojoje kyla vis didesni apetitai ir azartai. Vyriausybėje 
atsiranda „Pasirengimo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos 
programavimo periodui priemonių planas“, pagal kurį šių finansinių 
veiksmų valdymas pavedamas nebe Finansų ministerijai ir Iždui, 
bet naujai steigiamai viešajai įstaigai „Veiksmų programų valdymo 
agentūra“, o ES paramos Lietuvai finansų kontrolę – priežiūrinį 
administravimą – galutinai vykdys ne Europos Sąjungos lygmens 
tarptautinė audito kompanija (pagal ES tvarką), bet pačių pasiskirta 
Struktūrinės paramos audito tarnyba (SPAT) prie savo pačių Finansų 
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ministerijos. Viešõsios įstaigos (atrodo, jai lengvai perduodamos 
Valstybės iždo funkcijos) ir SPATo steigimo pasiūlymai turi būti 
pristatyti Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui 2006-10-
10, o sprendimas, kokie ir kuo grindžiami bebūtų tie pasiūlymai, 
priimtas ligi 2006-11-01.

Taip nustatyta: pasirengimas idėjos pristatymui ir jos pristatymas 
bei ankstesnio Vyriausybės nutarimo Nr. 252 pakeitimo projektas 
– viskas tą spalio 10 dieną. Ją įsidėmėkime, veikiau spalio 11-ąją. 
Nutarimo Nr. 252 pakeitimas – pagal planą – ne vėliau 2006-10-20, 
o naujųjų institucijų steigimas, jų vadovų paskyrimas ir panaudo-
jimo strategijos bei veiksmų programų projektų teikimas Europos 
Komisijai – 2006-11-01.

Tačiau spalio mėnesį gimsta ir galvotrūkčiais vykdomi jau „pa-
sitinkamieji planai“, ypač Žemės ūkio ministerijos.

Spalio 16 d. Vyriausybės neeiliniame pirmadienio posėdyje (vis 
dar neturint ES struktūrinės paramos naudojimo įstatymo) keičia-
mas 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 252, būtent jo 3 straipsnis 
– pritarimas buvusioms, o dabar keičiamoms, ES 2007-2013 m. 36 
milijardų eurų struktūrinės paramos perskirstymo proporcijoms. 
(Kažkada peticijomis reikalauta ir valdžios žadėta skirstyti skaidriai, 
socialiniams partneriams dalyvaujant). Atrodytų, kiti buvusio nuta-
rimo straipsniai lieka galioti: Finansų ministerija kaip vadovaujanti 
ir sertifikuojanti institucija. (Naujo lėšų administravimo ir kontrolės 
sistemos projekto, nors po kovo praėjo ne trys, o septyni mėnesiai, 
ši ministerija taip ir neparengė, tik abuojai sužlugdė eurą). Bet 
nesulaukus nė to spalio 16 dienos lėšų persidalinimo, jau spalio 
11 d. Vyriausybė paskiria Žemės ūkio ministeriją kompetentingąja 
institucija tvarkyti Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšas, o 
Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) prie Žemės ūkio ministe-
rijos avansu skiria atsakingąja institucija informuosiančia Europos 
Komisiją apie savo ir ne savo pažeidimus. Įdomu, kad Vyriausybė 
tuo pačiu nutarimu paveda Žemės ūkio ministerijai ligi spalio 15 
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d. dar tik patikrinti ir nustatyti, kad jau paskirtoji NMA atitinka 
akreditavimo kriterijus, po to – akredituoti šią agentūrą ir pranešti 
apie tai Europos Komisijai!

Žemės ūkio ministerija viską atlieka per vieną naktį – jau spalio 
12 d. Kazimira Danutė Prunskienė savo įsakymu Nr. 3D-395 sutei-
kia NMA metinę akreditaciją administruoti Europos Žemės ūkio 
garantijų fondo lėšas. Padaryta po ūmaus žvilgterėjimo ir kriterijų 
atitikmens „nustatymo“, juk institucija ir taip spindi, neprasčiau negu 
žuvininkystė ir Klaipėdos pastatų mainai. 

Beje, Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. posėdžio darbotvarkėje 
įrašytas „Informacijos apie Europos Sąjungos sanglaudos fondo 
teikiamą paramą viešinimo taisyklių patvirtinimas“ berods čia pat 
pavirto ar pasipildė visai kitokiu nenumatytu nutarimu „Dėl valsty-
bės [ir kitų] institucijų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų 
fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“. Tuo žygiu Žemės ūkio 
ministerijai ir buvo suteikti ypatingieji įgaliojimai, galime sakyti, 
slaptokai, neatkreipus nereikalingo juristų dėmesio. 

O spalio 16-ąją įvykdyta vėlgi neskelbtas, nereglamentinis Vy-
riausybės posėdis perskirstant būsimąsias Europos lėšas, kuriomis 
nuo tos pat dienos jau avansu disponuoja, šį bei tą dėlioja NMA prie 
ŽŪM. Ministrė truputį nekantravo. 

Bet svarbiausia, kaip regis, tas 36 milijardų pavedimas vieša-
jai įstaigai. Dar turėtų tvirtinti Seimas, tai gal jis paprašys STT, 
Valstybės kontrolės arba Konstitucinio Teismo skubiai pasižiūrėti, 
kas čia darosi ir kas ką daro. Pirmiausiai, ar atitinka ES aktus, kol 
dar nedriokstelėjo iš Briuselio. Vertėtų nenusižengti ir Lietuvos 
Konstitucijai. Premjeras, regis, ligi spalio 18-osios per tas visas 
perturbacijas dar neturėjo finansinio patarėjo. Jo patarėjas buvo 
finansų ministras Z. Balčytis, pats turintis dar aukštesnį patarėją. 
Bet parašai – G. Kirkilo.Jis ką tik pasižadėjo ryžtingai kovoti su 
korupcija (tik ne p. Račkio), tikriausiai ir „įpareigoti... Specialių-
jų tyrimų tarnybą analizuoti svarbiausių teisės aktų projektus ir 
kontroliuoti kitų asmenų atliktų teisės aktų projektų antikorup-
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cinį įvertinimą“ (parlamentinių partijų susitarimas dėl kovos su 
korupcija, 2006-10-25). Jei nepavyks – po metų atsistatydinti. Kad 
tik neatsitiktų anksčiau.

Dar pastebėkime, kad kai jau visi aukso siurbimo kuoleliai sukal-
ti, finansų ministras spalio 30 d. paskelbė apie „geriausių sprendimų“ 
viešų paiešką kaip tobulinti ES struktūrinės paramos administravimo 
sistemą. Tai reiškia, kad bus daroma kaip numatyta, tačiau dar ir 
tarybinei liaudžiai pritarus.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 11 13;  
internetiniame portale „bernardinai.lt“, 2006 11 13. 

Okupacijos formos

Gal reikėtų sakyti – būdai. Tačiau svarbiau – esmė. Ją galima 
įgyvendinti ir be reguliariosios kariuomenės. Būna visokių vidaus 
kariuomenių. Pavyzdžiui, KGB buvo tas ypatingas išvedamos oku-
pacinės kariuomenės dalinys, kurio kadrų ir tinklo demokratinė 
Rusija iš Lietuvos neišvedė. „Išeinant pasilikti“ – toks buvo bendras 
formulavimas, nelyginant priesakas. Bet užmirškim nelemtuosius 
tankus ir agentus, gyvenimas susideda iš įvairių dalykų.

Antai ūkis, pradedant nuo energetikos. Galima okupuoti? Ga-
lima. O transporto arterijas, jų ir uostų eksploatavimo (valdymo) 
teisę? Tikriausiai, irgi galima. Vamzdynai irgi transporto arterijos. 
Okupuoti teismus yra nepaprastai svarbu. Po to jie padeda okupuoti 
viską. O jeigu okupuosi kitos valstybės saugumo departamentą, jis 
užtikrins tavo šalies saugumą. Jos interesus, įtaką – viskas apie tą patį. 
Vyriausybės okupuojamos padarius jose mišrainę ir paralyžiavus 
arba nusipirkus premjerą.

Sunkiausia okupuoti parlamento sudėtį, ten visada būna visokių. 
Bet galima iškastruoti. Galima išvaikyti. Dėl pastarosios galimybės 
Atkuriamasis Seimas buvo numatęs ir avansu paskelbęs atkirtį – vi-
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suotinį tautos pasipriešinimą. Gal todėl jo nepuolė nė per Maskvos 
bolševikų pučą. Tačiau tarpinė galimybė – kastruotė – išlieka.

Spaudą ir televizijas lengviausia okupuoti pinigais. Dauguma 
nė nebando atsilaikyti. Keistuoliai spaudos rezistentai tvarkomi 
tylos blokadomis – tarsi jų nė nebūtų, – dar pasityčiojimais ir badu. 
Likęs darnus talkininkų choras geriausiai padeda okupuoti arba 
nors praplauti iki nulio piliečių smegenis. Padeda čia ir okupuota 
pramoginių bei maitinimo verslų muzika.

Okupavus prezidentūrą bei Konstitucinį Teismą, nebedaug 
rūpesčio ir teliktų. Būtent Konstitucinis Teismas kaimyninėje Bal-
tarusijoje prieš dešimt metų pardavė jos nepriklausomybę. 

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 11 23;  
internetiniame portale „bernardinai.lt“, 2006 11 23 

/Versta iš lenkų kalbos/

Lietuva remia Lenkiją

Lietuva ir Lenkija turi solidariai kovoti dėl bendrų interesų. Tai 
ne tik šių dviejų šalių interesai, tai pasitarnaus ir visai Europai

Kalbant apie santykius su Rusija, mūsų šalių padėtis labai panaši. 
Istorinius dalykus galime praleisti, o dabar mus jungia energetikos 
klausimas. Baltijos šalys šiuo atžvilgiu turi labiau susitelkti. Lenkiją 
paremti privalo ne tik Lietuva, bet ir Latvija bei Estija. Taip susidarytų 
grupė valstybių, kurioms kyla didžiausia energetinė grėsmė – jos 
galėtų veiksmingiau kovoti už savo teises paremdamos viena kitą. 

Didžiausias iššūkis yra nepriklausomumas nuo Rusijos tiekiamos 
energijos. Kaip to pasiekti? Pirma, reikia pakeisti požiūrį. Su Rusija 
turime bendradarbiauti, bet ne tokiomis sąlygomis, kokias ji diktuoja. 
Čia reikalingos aiškios, padorios europinės taisyklės, o ne Rusijos šan-
tažas ir diktatas. Aišku, dalinė išeitis yra nauji energijos šaltiniai. Tačiau 
geriausias sprendimas būtų bendra Europos energetikos politika. Rei-
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kia pirkti dujas iš Rusijos, bet tik tokiu būdu, kad nuo Rusijos nuotaikų 
nepriklausytų, kas tas dujas gauna. Europa pati privalo paskirstyti 
perkamų dujų tiekimą. Tuo atveju ES galėtų reaguoti ir padėti šalims, 
kurios taptų skriaudžiamos ir šantažuojamos. Tada net ir Vokietijos 
bei Rusijos sutartis dėl energetikos nebūtų tokia pavojinga. 

Tada ji nebūtų susijusi vien su Vokietijos ir Rusijos interesais, 
tai būtų visos Europos Sąjungos ir Rusijos sutartis. 

Baltijos šalys, tarp jų ir Lenkija bei Lietuva, turi solidariai pasi-
sakyti ir kitu energetikos klausimu: dėl magistralės tiesimo Baltijos 
dugnu. Ji kelia didžiulę ekologinę grėsmę. Net jeigu „Gazpromas“ 
įtikinėtų, kad viskas yra gerai, tai dar nieko nereiškia. Atsakomybę 
pirmiausiai privalo prisiimti Vokietija, nes ji, esant valdžioje kan-
cleriui G.Schrőderiui, sudarė šią sutartį. Į reikalą turi įsitraukti visa 
Europos Sąjunga, nes Baltijos jūros ekologinio saugumo klausimas 
nėra tik Lietuvos ar Lenkijos problema. 

Dabartinė situacija yra labai rimta. Atėjo momentas, kai ES šalys 
turi suprasti, jog rusų spaudimas – tai ne tik Lenkijos ar Lietuvos 
klausimas. Aišku, Rusija daro, ką gali, ji norėtų, kad Lenkijos veto 
[dėl energetinės chartijos ir mėsos embargo] būtų matomas kaip 
skandalinga lenkų taktika. Rusija siekia sukiršinti Europą iš vidaus. 
Bet kai Europa įsisąmonins, kad tai bendras rūpestis, ji taps stipresnė, 
vieningesnė ir, visų pirma, atsparesnė Rusijos grasinimams.

Laimei, nuotaikos Europos Sąjungoje pamažu keičiasi. Sąjungos 
diplomatai pamažu ima suvokti, kad sunkumų bendraujant su Rusija 
yra, ir kad tai bendra mūsų visų europinė problema. Jie supranta, kad 
iškilus pavojui vienos šalies interesams, pavojus kyla ir visai Sąjungai. 
Toks suvokimas kol kas ateina labai lėtai. Todėl Europos Sąjungos ir 
Rusijos sutarties dalykuose Lenkija turi pabrėžti pirmiausiai energe-
tinį aspektą, nes embargą mėsos tiekimui Europos Sąjungoje ir toliau 
supranta ir sprendžia kaip vietinę vienos valstybės problemą. 

Europos Sąjunga vis labiau supranta energetinės politikos pro-
blemas. Europa pademonstravo tai Lahtyje, kur kalbantis su Rusija 
iškeltas ne tik energijos tiekimo, bet ir dujų ir naftos kaip politinio 
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ginklo naudojimo klausimas, pavyzdžiui, užblokavus naftos tiekimą 
Lietuvai. Toks Rusijos elgesys – nepriimtinas. Europos Sąjunga turėtų 
kategoriškai pasipriešinti tokiems dalykams ir būti ryžtingesnė. Tik 
taip elgiantis galima išsikovoti kokių nors pokyčių santykiuose su 
Rusija. Priešingu atveju Europa šoks pagal Rusijos dūdelę. 

Mano nuomone, esant tokiai padėčiai Europa neturėtų rengti 
naujos sutarties su Rusija. Iš tiesų Rusija yra pasirengusi padėčiai, 
kai bendradarbiavimas su Europos Sąjunga vyks tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ligi šiol. Pagaliau jos yra naudingos Rusijai. Todėl ne-
verta pasiduoti Rusijos spaudimui. Juo labiau, kad tą klausimą Rusija 
kelia sau būdingu kraštutiniu grąsymu: neva, jeigu Sąjunga nerašys 
tos sutarties, bus tragedija. Negalima pasiduoti tokiam spaudimui ir 
lįsti į spąstus. Europa neprivalo nieko pasirašyti spaudžiama. Sutarties 
rašymą derėtų atidėti ir tiksliau išanalizuoti visas problemas. 

Tačiau norint pasipriešinti Rusijai, reikia būti tvirto charakterio. 
Kaip bežiūrėtum, Europos Sąjungai atėjo išbandymo metas. 

Publikuota Lenkijos laikraštyje „Dziennik“, 2006-11-23 pavadinimu „Vytautas 
Landsbergis mano, kad ES šalys negali pasiduoti Rusijos diktatui“

Versta iš lenkų kalbos

Buvęs Lietuvos prezidentas ragina:  
Neatsisakykite veto teisės

Premjeras Jarosławas Kaczyńskis lankosi Vilniuje kaip valstybės 
vadovas, kuris Europos forume išdrįso pareikšti nuomonę, gindamas 
ne tik savo interesus – jis pasisakė kaip bendrų Europos politikos 
principų gynėjas santykiuose su Rusija svarbiausiu mums visiems 
mūsų kontinento energetinio saugumo klausimu.

Lenkija jokiais būdais negali mainais už mėsos ir jos gaminių 
embargo panaikinimą atsisakyti reikalavimo, kad Rusija ratifikuotų 
Energetikos chartiją. Prieš daugelį metų Rusijos pasirašytos chartijos 
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ratifikacija leistų užtikrinti energetinį saugumą formaliai garantuo-
jant, kad Europos ir Rusijos bendradarbiavimas bus pagrįstas svei-
kais ir teisingais principais. Maskva labai ilgai vilkino Energetikos 
chartijos užbaigimą, kol pagaliau ES ir Rusijos viršūnių susitikime 
Sočyje šių metų gegužę Rusijos atstovai tiesiog įžūliai paskelbė, kad 
neketina laikytis savo įsipareigojimų ir ratifikuoti chartijos. Užuot tai 
padarę, jie teigė ketiną pasiūlyti naują, savo pačių rašytą sutartį, kuri 
iš esmės atspindi Kremliaus diktatą. Europa  dar pusę metų užtruko 
svarstydama, ką tai reiškia. Lenkija vienintelė išdrįso pareikšti: jeigu 
Maskva nenori pasirašyti Energetikos chartijos, Briuselis neprivalo 
pradėti derybų dėl naujos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties 
su Rusija. Iš esmės Lenkija pasisakė gindama visos Europos intere-
sus. Aišku, labiau pataikaujantys Rytų kaimynui Europos politikai 
– pravartu prisiminti, kad kai kuriuos jų su Rusija sieja interesai, 
kaip antai Vokietijos kanclerį Gerhardą Schrőderį – nebuvo pa-
tenkinti Lenkijos laikysena. Bet tai anaiptol nereiškia, kad Lenkija 
turi išsigąsti ir atsisakyti ginti mūsų bendrus europinius interesus. 
Reikia tęsti šią kovą už jūsų ir mūsų  laisvę – be jokios abejonės, ją 
vis labiau rems ir kitos ES valstybės narės. Daugelis Europos politikų 
širdyje žino, kad Lenkija yra teisi – tai diktuoja jų sveikas protas ir 
valstybių gyvybiniai interesai. Neturėtumėte pasiduoti pagundai 
atsisakyti siekti šio nepaprastai svarbaus tikslo, kuris yra energetinis 
mūsų kontinento saugumas.

       Publikuota Lenkijos laikraštyje „Dziennik“, 2006 12 07.

Žodynas bei raštingumas,  
arba Perkamieji, nepaperkamieji ir perperkamieji

Kai kurie apsimeta, kad nemoka skaityti. Net ir tada, kai pasi-
sakoma stebėtinai atvirai. Antai vienas Naujosios sąjungos politikų 
dabartiniame Seime, buvęs užsienio reikalų ministras, paaiškino, 
kodėl išplatinęs parlamente anoniminių ekspertų arba eksperto 
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rašinį apie netikusias Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) išvadas. Rašinys, regis, jau iš anksto paveikė Seimo narius 
G.Kirkilą, V.Muntianą, tačiau kodėl tai rašo ir ko vertas būtent 
anonimas? Pasirodo, aiškina eksministras, „nesakau jų vardų, kad 
niekas neperpirktų“ („Respublika“, 2006 12 09). Išties, nupirktuosius 
galima ir perpirkti, tad rūpestis logiškas; tik stoka skaidrumo, kiek 
buvo sumokėta pirmuoju sykiu už reikiamą ekspertizę. 

Tačiau pavartykime pačią NSGK Išvadą dėl Valstybės saugumo 
departamento (VSD) veiklos. Pavartykime ją kritikų ir sveiko proto 
akimis. Gana baisūs dalykai joje aprašyti gana ramiai, tad iš tiesų 
reikia mokėti skaityti. Kai kur dokumente vartojamas žodis „prie-
laida“, paremta faktais ir liudijimais, iš tikrųjų yra atskira politinė 
išvada, kurią turėtų sekti ikiteisminis tyrimas. 

Antai iš surinktos informacijos: „Komitetas daro prielaidą, kad 
vienos ar kitos interesų grupės gali daryti įtaką kai kurių VSD pa-
reigūnų veiksmams“. Matyt, informacija gana svari, o tokia išvada 
apie galimą arba esamą pavojingą manipuliavimą departamentu 
– užduotis Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Generalinei prokuratūrai. 
Kaip ir „aukštų valstybės pareigūnų galimi korupciniai ryšiai bei 
veiksmai“ labai svarbiuose nacionaliniam saugumui ir šalies ekono-
mikai „procesuose“. Apie tai yra net pažymos, kurių buvimą patvirtino 
(nepaneigė, pažadėjo atnešti) VSD generalinis direktorius, netrukus 
vis dėlto atsisakęs atskleisti šių ryšių bei veiksmų pavojus valstybei. Tai 
gal Generalinė prokuratūra nusiųs policiją ir paims tuos dokumentus 
konfidencialiai peržiūrėti? Kas nors turi rūpintis valstybės apsauga. 
Komitetas tiesiog mano, pagal savo kompetenciją, kad ši informacija 
„negali likti be tinkamo teisminio ar politinio įvertinimo“. 

Ar yra manančiųjų kitaip? Gali likti? 
Dar niūresnė „prielaida“ (išvada iš informacijos visumos), kad 

2003 metų projektas „Iniciatyva 2K“ paprasčiausiai „buvo primestas 
Lietuvai siekiant susilpninti mūsų šalies budrumą“ ir, tiesiai šnekant, 
užvaldyti geležinkelius prieš pat stojimą į Europos Sąjungą. „Apie 
tai įžvalgiai su savo kolegomis parengtoje pažymoje „2K“ perspėjo 
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V.Pociūnas“, – visai konkrečiai pabrėžia Išvada, o neaiškūs chorai 
toliau dūsauja, neva komiteto dokumente stinga konkretumo. Mat 
komitetas iš apklausų daro tik prielaidą, kad Pociūno vadovaujamos 
valdybos „atliekamas tyrimas dėl „2K“ galėjo būti susijęs su Pociūno 
išsiuntimu į diplomatinę tarnybą Gardine“, o tardymo veiksmų dėl 
to nušalinimo bei išsiuntimo neatliko. Tas pats ir dėl Pociūno vado-
vaujamos valdybos atliktų energetikos srityje „galbūt VSD vadovybei 
neįtikusių tyrimų“. 

Įdomiausia Išvados pastaba – dėl VSD galų gale surašytų pažymų 
apie 2004-2006 metais atskleistus galimus įstatymo pažeidimus, „tačiau 
jose neminimas nė vienas aukšto rango valstybės pareigūnas“. NSGK 
siūlo čia patiems pasidaryti išvadą, vieną iš trijų: arba Lietuvoje nėra 
korumpuotų aukštų pareigūnų, arba jų esama, tiktai VSD nenustatė, 
arba VSD turi tokios informacijos, bet ją nuslėpė nuo komiteto. 

Matyt, pasirinkti vieną šių aiškinamųjų variantų teks ir valstybės 
vadovui. 

Išvadoje, žinoma, nestoka nė tiesiai šviesiai surašytų išvadų. „VSD 
vadovybė (...) delsė priimti tinkamus sprendimus“. „A.Pociaus teigi-
nius Komitetas supranta kaip parlamentinės demokratijos negerbimą“. 
„Tai priskirtina /.../ spaudimui.“ „VSD vadovo vieši pareiškimai nėra 
suderinami su statutinėmis pareigomis“. „Yra žinoma, kad Valstybės 
turto fondui VSD teikė slaptus dokumentus“. „Dalis viešumoje pasiro-
džiusios informacijos (tai, kad kontržvalgybinę veiklą Klaipėdoje tyrę 
pareigūnai buvusio VSD vadovo M.Laurinkaus netikėtai buvo atšaukti 
nesibaigus tyrimui, ir tyrimo išvados iki šiol nepadarytos), įvertinus 
pareigūnų pateiktus duomenis, pasitvirtino“. „VSD vadovybės veiksmai 
/.../ turėjo neigiamos įtakos moraliniam klimatui Departamente“. O juk 
viena pagrindinių problemų toje struktūroje, pastebi NSGK, ir esanti 
žmogiškasis veiksnys. Deja, „viešai žinomos aplinkybės“ (išvardyti trys 
dabartiniai vadovai) „turi neigiamos įtakos moraliniam klimatui VSD“. 
Kam dar neaišku – prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui, – kad 
demoralizuotas VSD ar bent jo viršūnė, tai tikra grėsmė demokratinės 
šalies nacionaliniam saugumui? 
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Grasinti Seimo nariams turima prieš juos informacija – ne 
tik nemoralu, bet ir negudru. Dabar kiekvienas, kuris balsuos „už 
A.Pocių“ (tokia jo paties interpretacija „Lietuvos ryte“), atrodys kaip 
išsigandęs, gal kur prisvilęs. Taip turbūt nėra, bet Seimo nariai turėtų 
pamiršti, kad buvo gąsdinami. 

Savo ruožtu premjeras, kuris nė neskaitęs išvadų sako, kad jos 
„nevertos Seimo“, o vienintelis dalykas, kurį siūląs NSGK, tai pa-
keisti VSD vadovą, turėtų suvokti, kaip buvo klaidinamas. Patarėjai? 
Vyresnybė? 

Taip, išvadoms priskirtina ir komiteto nuomonė, „kad VSD gene-
ralinis direktorius A.Pocius nėra pajėgus tinkamai organizuoti VSD 
darbą ir jam vadovauti“, bet dokumente jų esama kur kas daugiau. 

Kad ir kaip ten būtų, nepriklausoma, nepaperkamoji žiniasklaida 
ir Seimo NSG komitetas pakėlė, atvertė nelyginant noragu didelę 
seną velėną. Po ja yra ko pasiskaityti. 

Ir pamąstyti, nes tai pirmas ir svarbiausias pilietinis veiksmas. 
Pamąstykime paprastai, nepabūgę, ir paklauskime savęs arba 

dar ko nors. 
Kas A.Pociui, oficialiai pažadėjusiam po poros dienų spalio 16 

dieną pateikti medžiagą, čia pat per savaitgalį uždraudė ją pateikti? 
Nejau tik jo paties įstaigos žemesnis padalinys pasirašęs kažkokį 
popierį tą lemtingąjį pirmadienį? 

Kas G.Kirkilui, delsusiam įdarbinti A.Janušką, kol Seime vyksta 
tyrimas, liepė jį įdarbinti aukštose pareigose 10 dienų prieš išvadas, tuo 
įsivarant į kampą ir galbūt tam, kad apsunkintų išvadų priėmimą? 

Kas ir kuriuo metu paveikė Seimo pirmininką stoti prieš jo 
vadovaujamo Seimo sprendimu įgalioto Komiteto darbą? 

Kas privertė didžiausią šalies dienraštį blaškytis dėl Pociaus? 
Kas užsiundė buvusį trotilo specialistą prieš NSGK pirmi-

ninką? 
Kas pastūmėjo LSDP pažeisti Seimo nario mandato konstitucinę 

nepriklausomybę ir liepti NSGK narei M.Petrauskienei balsuoti, kaip 
sakėsi, pagal „partijos valią“? 
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Kas patarė Generalinei prokuratūrai nutraukti tyrimą dėl Pociū-
no mirties tiesiog valandomis prieš pat NSGK pasirašant ir skelbiant 
išvadas (o ne po poros dienų)? 

Galų gale, kiek vis dėlto kainuoja anoniminiai ekspertai? 
Veiksmai yra taip pat žodynas ir savotiški teiginiai, juos reikia 

mokėti skaityti ypač tada, kai veiksmų teiginiai iškelia naujų neiš-
vengiamų klausimų. 

Vienas jų ir pats svarbiausias – kas toliau? 
Negerai apsišvietę valdžios bei verslo veikėjai dabar stengiasi, 

kad ir Seimas moraliai žlugtų. 
Neabejotina, kad Seimui kuo didesnę įtaką stengiasi daryti 

KGB rezervistai ir pulko sūnūs, bet Seimo visuma dar gali atsilai-
kyti. Jeigu jauniausios Darbo partijos frakcijoje yra parlamentarų, 
balsuojančių pagal sąžinę, tai gali jų atsirasti ir tarp šimtamečių 
socialdemokratų. 

Tegul ateina balsuoti visi ministrai, tai Lietuvos egzaminas.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 12 12,  
o pavadinimu „Perkamieji, nepaperkamieji ir perperkamieji“  

internetiniame portale „alfa.lt“, 2006 12 12

Konstitucinio Teismo doktrinų implikacijos

Čia kelios mintys, kilusios jau anksčiau, kai pasirodė Konstitu-
cinio Teismo išaiškinimas, kad Seimas negali kai ko tirti, bet gali, 
jeigu svarbu.

Parlamento teisė ir pareiga kontroliuoti vykdomąją valdžią 
atrodė tartum apribota. Ji lyg negalinti liesti kadrų parinkimo ir 
šalinimo klausimų. 

Tai reikštų, kad atskaitingos institucijos gali būti užvaldomos 
kadrų lygmeniu, ir aukščiausioji konstitucinė Tautos atstovų valdžia 
bus bejėgė.
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Jei nesutiktų, Seimas iš anksto apšauktas Konstitucijos priešu. 
Čia darbuojasi korumpuota žiniasklaida, savaip interpretuodama bei 
įrodinėdama, kad virš Konstitucinio Teismo tik mėlynas dangus. 

Lyg nebebūtų nei įstatymo, nei sveiko proto.
Tam gali pasipriešinti tik pats Konstitucinis Teismas, aiškiai ir 

trumpai, keliais sakiniais paaiškindamas tautai savo ilgus dialektinius 
išaiškinimus.

Nepakenktų ir dėl pilietybės. Yra Lietuva, ir yra pasaulio lietu-
vija. Mūsų nedaug, tai gal galėtume išlaikyti išimtinį pilietybės ryšį. 
Kirsti, kad jūs nepriklausot Lietuvos pilietinei tautai, nėra pats rei-
kalingiausias dabarties šūkis. Veikiau žalingas ir blogu metu. Tačiau 
galima esamąjį įstatyminį reguliavimą paprastesniu būdu įrašyti kaip 
Konstitucijos pataisą, ir doktrina nesiraukys.

Publikuota: internetiniame portale „alfa.lt“, 2006 12 20

Pasakos nepasakos

Visokių vaizdelių galėjai žmogus prisiskaityti, kai per pusmetį po 
Vytauto Pociūno žūties ėmė kilti viešumon negeri dalykai Valstybės 
saugumo departamente. Vaizdeliai įvairiausi,  nuo senojo sovietinio 
ginklo: blogybių atskleidimas silpnina „valstybę“ – iki priskleistų 
sąmokslo teorijų gausos, lyg ji būtų tyčiomis pašaukta užgožti vos 
ėmusius ryškėti slaptų interesų svertus. Beje, tokia užgožimo me-
todika irgi sovietinė – „užteršti smegenis“, tai yra viešąją erdvę ir 
visuomenės sąmonę, tik vietoj užteršimo sąvokos anuomet naudotas 
stipresnis žodis: „zasratj“.

Prisiskaitęs visko galėtum ir nebenustebti, o vis dėto nustembi ra-
dęs dar vieną fantastinį vaizdelį, atrodytų, rimtame politinės minties 
mėnraštyje. Tai teorija apie sąmokslą prieš Respublikos Prezidentą, 
kur veikiančios jėgos esą vagnorininkai (Tėvynės Sąjunga), paksistai 
(arba „Tvarka ir teisingumas“, nepainioti su Lenkija) ir uspaskininkai 
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(Darbo partija), visi pikti dėl savo lyderių nesėkmės. Taip dėsto p. 
Z.Rekašius straipsnyje „Pastangos privatizuoti Valstybės saugumo 
departamentą“ („Akiračiai“, 2006, Nr.11). Šį tą žinau apie Tėvynės 
Sąjungą ir nemanau, kad straipsnio autorius rastų ten bent porą 
žmonių, kurie dėl G.Vagnoriaus politinio susinaikinimo kaltintų 
ne jo paties klaidas, o Valdą Adamkų, juolab kerštautų. Tai tiesiog 
neišmanymas Lietuvos tikrovės, rašiusio nekompetencija, kurios 
juolab nekompensuoja nuoga tendencija. „Teroristus palaikantys“ 
Lietuvos konservatoriai – toks būdas pranoksta patį Kremlių.

Būtų toje publikacijoje dar nemaža ko taisyti, nes klaidinami 
gerbiamieji skaitytojai. Įvykių prisiminimai arba gandai rodo net 
kelerių metų paklaidas (1993 ar 1996-1997 metai, kakoj skirtum); 
kieno nors mestelėta vyšnių soduose nuomonė arba spėlionė kas 
„manoma“, juolab „nusiskundimas“ jau teikiama kaip faktas, gal ne-
sąmoningai įkalinėjant propagandą; nesivaržoma tiražuoti neigiamų 
epitetų, jeigu kas nors yra blogai kalbėjęs apie Tėvynės Sąjungą, Rasą 
Juknevičienę ir panašius nenaudėlius. Cituoti būtų daug, bet gaila 
popieriaus ir nesinori tiražuoti dar kartą. Tačiau pamatinį orvelizmą 
vis dėlto verta praskleisti. 

Padėtis VSD, tai būtent institucijos slinktis į klaninį privatiza-
vimą. Seimo opozicinės frakcijos ryžosi stabdyti, Tėvynės Sąjunga 
kaip tik dėl to, kitos gal ir dėl kitko, parlamento dauguma palaikė. 
Ginantys VSD nuo kritikos, – galų gale, nuo Lietuvos Seimo – tarsi 
norėtų, kad ta nesveika slinktis tęstųsi. Perspėji, stabdai, ar būtum 
partija, Komitetas ar Seimas, darai oficialias išvadas apie vadovų 
netinkamumą arba apie gręsiantį užvaldymą ir naudojimą klano arba 
(neoficialiai) kitos šalies politikai – tuoj esi masyviai puolamas kaip 
kenkėjas Kažkam. Ir siekėjas būtent pats užvaldyti, naudoti blogiui, 
neduokdie, dar ką nors nubausti. („Tačiau pavojaus, kad VSD nuslys-
tų į konservatorių rankas, atrodo, nebėra“, guodžia save ir Kažką p. 
Z.Rekašius, nors tokio pavojaus nė nebuvo). Iš to šurmulio nauda, 
kad atsiskleidžia charakteriai, sykiais ir interesai, gal ir mąstančioji 
tautos dalis ko išmoksta, pilietiškai lavinasi. Bet jovalo potvynis nėra 
naudingas, tad „Akiračiai“ galėjo neprisidėti. 
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Iš jovalo srities ir kiti viešojoje erdvėje kultivuoti sampratų 
klastojimai. Neva susidarė dvi grupės, viena stabilizuojanti (šalin tą 
Pociūną), kita griaunanti. O paaiškėjus įstaigos krypties  ir vadovybės 
netinkamumui , neadekvatumui, tiesiog nepadorumui, keli žmogė-
dros neva ėmę reikalauti kankinio galvos. Neva apsisprendimai dėl 
balsavimų, jeigu sutampa, būtinai rodo kokias naujas susimokiusių 
daugumas, sudarytas „koalicijas“ ir panašiai. Tikrai nepanašu, kad 
A.Paulauskas, G.Kirkilas, iš dalies V.Muntianas, vyšnių sodas ir 
prezidentūra būtų sudarę koaliciją gelbėti dar vienam nariui – VSD 
vadovybei! Yra nuomonės, yra nebūtinai sutampantys motyvai, ir 
nereikia viso gyvenimo aiškinti politologinėmis teorijomis arba 
schemomis. 

Pažvelkime kad ir į kitą temą. Tai pasikartojantys politologi-
niai kvietimai revizuoti Lietuvos užsienio politiką Rusijos naudai. 
Vieną jų panagrinėjo ir atrėmė tame pačiame „Akiračių“ numeryje 
Leonidas Donskis. Tvirtai, bet ir skrupulingai taktiškai, vis pabrė-
žęs kiekvieno asmens laisvą teisę net ir kenkti savo šaliai. Pritariu 
jo pareikštai Č.Laurinavičiaus kritikai, nors šiaip L.Donskis labai 
švelnus. Lyg nebūtume visi matę jau prieš metus, jei ne anksčiau, 
LSDP pirmininko pavaduotojo memorandumo kviečiančio būtent 
atsigręžti nuo Vakarų į Maskvą, po to – įdomių konferencijų ir 
mokslinių tezių, žodelių dėl „taip vadinamos okupacijos“ , aukštų 
pareigūnų tylių skraidymų į Rytų sostinę tai pas drg. Babykiną, tai 
pas Kalėdų Senelį... Išties, L.Donskis labai švelnus.

Siųsta „Akiračiams“, 2006 12 23

Užmušti žodžiai

Gal dar prisimename, kaip suverenitetas buvo sukompromituo-
tas visokiais „ekonominiais“, „ekologiniais“, „sudėtyje“ ir panašiais 
papildais. SSRS vadovas 1990 m. garsiai šaipėsi (dalyvavau) iš va-
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dinamųjų respublikų „suverenitetų parado“, kol užspringo išgirdęs 
apie Rusijos apsisprendimą. Stojom už nepriklausomybę, o ir šiai 
sąvokai sumenkinti vėluodamiesi išrado unikalią klastotę – Maskvai 
pavaldžių „nepriklausomų“ valstybių sandraugą. Tų šalių, kaip antai 
Gruzijos, Ukrainos tikras laisvinimasis – ligi šiol pykčio šaltinis. 
Užsimanė, nenaudėliai, nepriklausomybės! 

Europai iš Kremliaus nūnai aiškina, rasdami ir „vietose“ politinių 
transliatorių, kad nepriklausomybė išvis neaktualus dalykas – kur 
kas geresnė būsianti „tarpusavio priklausomybė“. Tik ne principų 
srityje, o ne, kadangi principinis demokratijos atsisakymas Rusijoje 
išdidžiai pavadintas suverenia demokratija. 

Tad gelbėkime sąvokas ir jų turinį, neprieštaraujantį sveikam 
protui, bent savo mažoje civilizacinėje erdvėje. Tuo dar šiek tiek 
pagelbėtume ir didžiajai europinei erdvei. 

Demokratija, respublika, parlamentas (piliečių renkamas Sei-
mas), tai pamatiniai mūsų atgautos laisvės dalykai. Leisdami niekinti 
arba pakeisti jų turinį, kaip jau yra įvykę Rusijoje, išdavinėsim arba 
pardavinėsim laisvę. Štai kodėl (pa)perkamoji demokratija – rinkėjai, 
spauda, valdininkai, teismai – yra didžiausias pavojus, ir džiaugtis, 
kad Lietuvoje kai kur kai kada dar funkcionuoja demokratija, yra per 
maža. Juolab, kai Seimui mėginant atlikti demokratinę vykdomosios 
valdžios kontrolės funkciją, jis pats buvo puolamas kaip negeras 
asmuo – ad hominem. 

Žiūrėkit, kokia prasta jo sudėtis, kokie vadovai, kokie menki tos 
institucijos reitingai! 

Priėmus šį požiūrį, dar labiau atgrąsant piliečius nuo jų pačių 
atsakomybės bei rinkimų instituto, kas beliktų iš parlamentinės 
respublikos – konstitucinio mūsų buvimo pagrindo?

Liktų tariama respublika, kokių jau esam turėję, kažkoks režimas, 
tačiau gal vis dėlto dar valstybė?

Čia švinta, ima šviesti dar vienas aktualus kelerių pastarųjų 
metų žodis. Valstybininkas, valstybininkai. Pirmiausiai jo padažnėjo 
prognozuojant, kartais ir įgyvendinant, galimą partijų sutarimą ir 
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bendradarbiavimą ne dėl valdžios, kaip įprasta, o dėl valstybės.  
Paskui – kalbant ne apie vienadienes rinkimines partijas, bet apie 
nepopulistines ir žvelgiančias į šalies ateitį. Iš čia dar didesnis 
pagrindas sutarti nepaisant senosios kairiųjų-dešiniųjų varžovų 
konkurencijos. O netrukus pastiprėjo ir nepartiniai administratoriai, 
tartum nepasvirę į vieną kurį šoną, pašaukti rūpintis tiesiog valstybe. 
Pavieniui? Gal kaip grupė, karta, neoficiali bendrija? 

Ir štai žodis „valstybininkas“ iš asmeninės kvalifikacijos – jeigu 
kas nors tave taip mato, vertina – ėmė virsti grupės pasivadinimu. 
Save taip matančių, išskiriančių (kiti liktų nevalstybininkais). Beje, 
taip ir puldinėjamų su pašaipa ir kabutėmis. Matėm net paradoksalią 
padėtį: parlamentarai, susirūpinę prastu VSD vadovų mąstymu bei 
elgesiu, pradėję įgaliotą ir atsakingą tyrimą grindžiamą būtent raison 
d‘etat (valstybės būvio interesas), buvo apkaltinti smulkmeniškai 
kenkią valstybei. Kiti, susirūpinę, kaip išlaikyti savo sukauptą galią 
ir esamą, nors netikusią, pakrypusio biurokratinio valdymo būklę, 
puošėsi stabilumo gynėjų ženklais. Todėl žodžių prasmė ir sąvokų 
vertė – visai ne tuščias dalykas. 

Užmušus parlamentarizmo vertybinę sampratą (Seimas – nieka-
las) širdyse bei  sąmonėje naikinama ir demokratija. Suniekinus 
valstybininko sąvoką sėlinama ir prie valstybės. Todėl asmenų, kurie 
siekė arba siekia sukurti šešėlinę kurios nors šalies valdymo struktūrą, 
nederėtų vadinti valstybininkais net kabutėse. Jei panaudotų jėgą 
– tarkim, saugumą, vidaus kariuomenę – būtų chunta. (Beje, ar kas 
nors pastebėjo, kaip iškrypo Lietuvoje sovietinės vidaus kariuomenės 
nepaprastai vangus transformavimas į specialių paskirčių policiją? 
Pasikeitė tik pavadinimas, o ne vaizdas, ne kovinė ginkluotė, liko 
nežinomas tos antrosios lauko kariuomenės pavaldumas.) 

Jei biurokratų profesionalų grupė susižaidusi naudõs tik politinės 
neparlamentinės (!) įtakos svertus – verslą, spaudą, – bus gal pilkieji 
vadovai šalia nominalių vadovų. Nelyginant gerųjų senųjų laikų ant-
rieji sekretoriai. O tie, prisiminkime, gynė savo valdžią kaip valstybę. 
Savo saugumą vadino valstybės saugumu.
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Kadangi tiesa visada konkreti, sakė klasikas, tai pažvelkime į gali-
mas padėtis Lietuvoje visai konkrečiai. Pakaks vieno pavyzdžio.

Ar Vytautas Pociūnas tarnavo valstybei, ar kliudė „valstybei“?
Atsakę artėsime prie valstybingumo pamatų.
Tai ne interesai, bet gyvenimas atiduodamas už brolius.
Pastaroji samprata – sykiu ir palinkėjimas Šv. Kalėdų proga.

Publikuota žurnale „Veidas“,  2006 12 28, Nr.52.

Tėvynė – tai tu

Iš tolimųjų, senųjų, „Aušros“ atgimimo laikų ataidi skaudžiai 
susikrimtęs balsas: jau tiek tuščiai pragyvenau, o dar nieko tau, 
Tėvyne, gero nepadariau, niekuo nepadėjau!.. 

Tai Vincas Kudirka, jam buvo jau per dvidešimt metų.
Ir jo testamentinės giesmės žodžiuose skamba paprasta kilni 

savivoka bei priesakas: Tėvyne mūsų, tegul tavo vaikai...
– Pirmyn, tėvynės vaikai! – kvietė, tebekviečia ir prancūzų 

Marseljetė.
Išties, tai sena prasminga samprata, kad esame savo tėvynės 

vaikai, o Tėvynė – mūsų motina. „Atsibus tėvynės sūnūs...“
Tačiau atėjo „pragmatiškas“ laikas, kuomet viskas virto kitaip 

ir vaikai nebesirūpino, kuo motinai padėjus, vien ką iš jos gavus. 
Maždaug: pensiją jau pasiėmei, o man dar neatidavei! Aš, aš, aš, 
man reikia!

Ir prasidėjo persukti protavimai: o gal motina negera, gal ji 
– „pamotė“? Kažkas taip mikliai nukreipinėjo priekaištus nuo lai-
kinos valdžios į amžiną, bent jau senelių, tėvynę.

Teneplinta tokios mintys nei tarp Lietuvoje gyvenančių, nei 
tarp išvykusiųjų.

Tėvynė nėra koks atskiras nuo tavęs dalykas; tai visi žmonės 
turintys šią tėvynę, ir tu jų tarpe. Tėvynė – ne kažkur atskirai, ji yra 
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aplink ir tavyje – jeigu yra; o jeigu jos neturi savyje, tai tos širdies 
tuštumos nėra ko nei barti, nei pravardžiuoti. Tavo paties tuštuma, 
gal kas nuo mažens nuskriaudė, kad neįkvėpė tėvynės meilės. Bet 
ji visada gali gimti iš gelmių, iš kokio nors blyksnio ar jausmo, ir 
būsi atgimęs.

To reikia žmogui, kur bebūtum. Ar savo Lietuvoje, ar kur 
nuklydęs Ispanijon, Airijon, Kanadon ar Valstijosna. Reikia, kad 
būtum pilnesnis ir turėtum gyvenimą prasmingesnį. Kad neliktum 
išeivis pats iš savęs, tuštumo puoselėtojas ar Lietuvoje, ar kitur. O 
kai ne tuštuma, tada jau ryšys. Mes visi – Lietuva, senoji gentis, ir 
jos nei ieškoti, nei pamesti nebereikia. Būkime Lietuva.

2006 12 29
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Net laukiniai gerbia protėvius 

V.Bruveris. Prezidentas, baigdamas savo įžanginį žodį disku-
sijoms apie istorijos didaktiką ir patriotinį bei pilietinį ugdymą, pa-
reiškė, jog šios diskusijos turi pagaliau nubrėžti aiškią ir suprantamą 
koncepciją bei jos gaires, kaip vaikai bei jaunimas turi būti mokomi 
Tėvynės meilės istorijos pažinimo keliu.

Tačiau, diskusijoms vos įsibėgėjus, paaiškėjo, jog toks preziden-
to pageidavimas greičiausiai bus neįvykdytas ne tik tądien, bet ir 
artimiausiu metu. Tas atotrūkis, kuris visus 15 metų egzistavo tarp 
politikų, akademinės bei teorinės minties žmonių bei pedagogų tebėra 
toks pat didelis, kaip ir anksčiau.

V.Ališauskas kalbėjo apie tai, jog dezintegruotos bei autentiškumą 
praradusios visos pamatinės istorinę, valstybinę bei patriotinę sąmonę 
apibrėžiančios sąvokos yra visiškai deformuotos; jūs raginote remtis 
„natūralia ideologija“ – „iš širdies“ plaukiančia Tėvynės meile, prisi-
minti V.Kudirką ir kitus pirmojo Atgimimo patriarchus, kuo aiškiau ir 
principingiau suvokti pamatinę laisvės ir nelaisvės skirtį, A.Bumblauskas 
kalbėjo apie „didžiųjų naratyvų“ žlugimą, prie kurių priskyrė šiandien 
esą jau atgyvenusį pirmojo Atgimimo patriarchų „diskursą“.

Bendrą vaizdą papildė istorijos vadovėlių rašytojų, kuriuos visi 
kritikavo dėl „empirizmo“ ir „faktografijos“, vardu kalbėjęs E.Bakonis, 
kuris pareiškė, jog šie vadovėliai yra visiškai geri ir tinkamai ugdo 
jaunimą, o jokios „teisingos istorijos sampratos“ negali būti.

Kur išeitis iš šios situacijos? Ar matote kokius nors ženklus, kad 
ši išeitis gali būti rasta?

Vytautas Landsbergis. Ryšys tarp žmonių, širdies ir atjautos 
ryšys atkurtų ir jų ryšį su žeme, tėvų atmintimi, gyvąją kultūrą. 
Yra mokytojų dirbančių šia kryptimi, ačiū jiems. Bet jei tas ryšys 
neatsigaus, nestiprės, tai ir tapatingos pačiai sau Lietuvos neliks. 
Bus teritorija, kokie nors gyventojai. Gal net lietuviakalbiai dar kurį 
laiką. Nėra tautos – nėra problemos, perfrazuojant drg. Staliną. Vis 
dėlto nepasiduokim, velniai griebtų.
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V.B.: Minėjote, jog prie resovietizacijos pastangų ne mažiau, nei 
buvę komunistai, prisidėjo akademinio elito tarpe visuomet dominavę 
kvaziliberaliosios minties atstovai, kurie jūsų vadinamą „natūralią 
lietuvišką ideologiją“ kritikavo netgi aršiau už sovietinę. Diskusijoje jūs 
bene stipriausiai susikibote būtent su A.Bumblausku, kuris, neseniai 
išleidęs savo „Senosios Lietuvos istoriją“, ragino atsikratyti istorinėje 
sąmonėje dominuojančios archaiškos senosios Lietuvos istorijos sam-
pratos, šiandien neva lietuviškąjį identitetą skatinančios primityviai 
reikštis cepelinais, medinėmis pirkiomis sostinės Rotušės aikštėje šven-
čių dienomis bei gero skonio lietuvišku alumi. Ką jūs į tai?

V.L.: Tokia karikatūra, tai kaip Vinco Kudirkos „Tautiškos 
giesmės“ giedojimas nuo galo į pradžią. Kad būtų juokinga, o salė, 
sakyta, juokėsi. Bet istorikui juokdario rolė netinka. „Lietuva – tai 
cepelinai“, ir neva taip mąstę pirmojo Atgimimo patriarchai. Baikit, 
broliai. Problema yra kultūra. Net laukiniai gerbia protėvius.

V.B.: Daug kalbama apie tai, jog jaunimą reikia ugdyti, surandant 
jam patrauklias ir suprantamas formas. Kokias formas pasiūlytumėte 
jūs?

V.L.: Pasiūliau: išsivesti mokinius iš klasės į gamtą ir pasikalbėti 
apie gražius dalykus. Laukų ir ežero spalvas, paukščių balsus. Kad 
atsimintų, jei atsidurs svetur. Tėvas Saulaitis naudoja metodą (pats 
pasakojo) suguldyti paauglius aukštielninkus pamiškėj ir kad keletą 
minučių tyloje stebėtų linguojančias viršūnes, plaukiančius debesis. 
Tada sielos nurimsta, keičiasi. Į gera. Kokių dar formų? Mokytojas 
turi būti žmoniškas, vertinti gėrį. Atras tų formų.

V.B.: Kaip įsivaizduojate Lietuvos istorijos vadovėlį?
V.L.: Skiepijantį laisvės, tėvynės, dorovės vertybines sampra-

tas. To vadovėliuose ir dabar pasitaiko, tačiau lyg nedrąsiai, kažko 
būkštaujant. 

V.B.: Teigėte, jog šiuo metu šalį užplūdo „antroji resovietizacijos 
banga“. Kokius jos požymius matote jūs? Ko ja siekiama ir ar šian-
dieninė Lietuvos visuomenė gali jai aktyviau pasipriešinti, ar dar turi 
reikiamą imunitetą?
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V.L.: Požymius visi mato, tik nevienodai vertina. Gal to trečdalio 
gyventojų širdžiai jie ypač mieli. Tų, kurie ilgisi nelaisvės. Ir atėjom 
jau iki tokių nesąmonių, kad jeigu Vilniuje tebestovėtų Muravjovo 
Koriko paminklas, tai niekas negriautų ir nenukeltų šio brangaus 
paveldo. Ir prie Seimo rūmų neišsaugojom „LTSR“ blyno, užtat pilna 
jų keptuve ant Aleksoto tilto didžiuojasi neįtikėtinai susipainiojęs 
Kaunas.

V.B.: Dažnai teigiama, jog šiandieninė Lietuvos politinė, kultūrinė 
bei socialinė realybė, kuri iš tiesų yra makabriška, yra pagrindinė kliū-
tis patriotizmui formuotis ir plisti. Ar sutinkate su tokiu teiginiu?

V.L.: Ši realybė turėtų būti suvokiama kaip užduotis ją pakeisti. 
Pasitarime reikšmingai priminta žmogaus atsakomybė. Tai ir glo-
balinė Vakarų civilizacijos problema: kalnai prirašyta apie žmogaus 
teises ir jų gynimą (žinoma, būtina ginti!), bet labai mažai – apie 
žmogaus atsakomybę už tai, koks jis ir kas aplink jį. Normalus 
žmogus turi norėti, kad aplink jį, taigi jo tėvynėje, būtų geriau. Kai 
tokį norą ir skausmą vadina atgyvenusiu idiotizmu, tai labai gilus 
mąstymo nuosmukis.

V.B.: Ne kartą konstatuota, jog dabartinė valdžia ir jos įtvirtinta 
sistema nėra suinteresuota jokiu visuomenės istorinio, pilietinio bei 
tautinio sąmoningumo atgimimu ir net jam visokeriopai priešinasi. 
Ar matote kokį nors galimą šio atgimimo šaltinį?

V.L.: Joks Atgimimas neatėjo iš valdžios, o kaip taisyklė – prieš 
sustingusią, slegiančią, pūvančią valdžią. Atgimimo šaltinis – gyva 
žmonių dvasia, brolybės gėrio ilgesys. Jeigu to kiek nors rasis netgi 
dabartinėje „pragmatikų“ valdžioje, tai ji skils visų žmonių labui.

Pagal V.Landsbergio atsakymus pavadinimu „Kelias į naują  
Lietuvą – per istoriją“ fragmentas publikuotas „Lietuvos ryte“, 2006 01 16
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/versta iš anglų kalbos/

Rusija išbando Europos moralę

Klausia ir rašo Sven Becker

 Vytautas Landsbergis yra vienas iš nedaugelio Baltijos politikų, 
kurio reputacija žinoma toli už regiono ribų. Atvedęs Lietuvą į nepri-
klausomybę 1990 m., jis išliko įtakinga asmenybe tiek nacionalinėje, 
tiek tarptautinėje politikoje. 2004 m. birželio mėn. jis buvo išrinktas 
į Europos Parlamentą kaip krikščionių demokratų grupės narys. Per 
dvejus su puse metų ES įstatymų leidžiamajame organe Landsbergis 
nešvaistė laiko veltui ir skatino kitų buvusių sovietinių respublikų 
integraciją, taip pat liko ištikimas sau ir nepraleido nė vienos progos 
užsipulti Rusiją. 

Interviu „The Baltic Times“ V. Landsbergis pasakoja apie trumpą 
Lietuvos patirtį Europos Sąjungoje ir ES „nuolaidžiavimo“ Rusijai po-
litiką. Jis taip pat smarkiai kritikuoja valdančiąją koaliciją Vilniuje. 

Gerb. Landsbergi, nuo 2004 m. būdamas Europos Parlamento 
nariu, jūs nuo pat pradžių turėjote progos stebėti Lietuvos veiklą 
ES ir daryti tam įtaką. Ar Lietuva jau turi Briuselyje savo balsą? 

Lietuvai yra nepaprastai svarbu dalyvauti visuose Europos Sąjun-
gos reikaluose. Mes jau įrodėme, kad nesame tik nuošaliai stovintys 
klausytojai. Mes tapome aktyviais nariais, prisidėdami savo mintimis 
ir savo idėjomis. Lietuva taisė sprendimus; naujausias pataisymas 
susijęs su biudžetu, tačiau būta pataisymų ir anksčiau. 

Taigi Lietuva surado savo vietą ES, ir mes nesame nei antrarūšiai, 
nei nesvarbūs. Mes esame normalūs nariai. 

Jūs paminėjote 2007-2013 m. ES biudžetą. Baltijos valstybės ir 
Lenkija galėjo išsiderėti papildomų lėšų struktūrinei paramai. Ar 
tai yra Lietuvos sugebėjimo ginti savo teises pavyzdys? 

Finansinė parama Lietuvai mažesnė negu buvo žadėta iš pradžių, 
tačiau geresnė negu mes matėme pastaruoju metu. Kaip visuomet, 
į kompromisą reikia žiūrėti reliatyviai. Biudžetas neblogas tiek 
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Lietuvai, tiek bet kuriai kitai naujajai valstybei narei. Tačiau į mūsų 
poziciją turėtų būti žiūrima rimtai. Naujosios valstybės nusipelno 
daugiau dėmesio ir net daugiau solidarumo. Tai yra tiesa. Šis supra-
timas bus naudingas ne tik naujosioms valstybėms narėms, tačiau 
ir visai Europos idėjai. 

Jūs esate ES delegacijos Kaukazo valstybėms Gruzijai, Azerbai-
džanui ir Armėnijai Pirmininko pavaduotojas. 2003 m. Gruzijoje 
įvyko revoliucija, Gruzija dabar siekia narystės Europos Sąjungoje. 
Ar ji turi realią galimybę? 

Taip, tai įmanoma, tačiau tai užtruks ilgiau. 
Pirmiausia, pagrindinis uždavinys yra išsaugoti Gruzijoje 

demokratiją. Visai neseniai Europos Parlamente mes patvirtino-
me specialią paramos Gruzijai programą. Mes privalome jiems 
suteikti galimybę tęsti šį kelią. Gruzija nori daugiau negu paprasto 
bendradarbiavimo su ES. Ji siekia tapti Europos Sąjungos ir NATO 
dalimi. 

Jei Europos Sąjunga rems Gruziją ir neleis jai vėl patekti Rusijos 
valdžion, Gruzijos kaimynės Armėnija ir Azerbaidžanas žvelgs į šį 
gerą pavyzdį su pavydu, nepaisant to, kad tarp abiejų valstybių būta 
rimtų konfliktų. Tačiau, atsižvelgiant į minėtuosius jų susidūrimus, 
vienintelis galimas sprendimas yra Europos Sąjunga. 

Daugelyje konfliktų Kaukaze ir kitose buvusiose sovietinėse 
respublikose lemiamą vaidmenį vaidina Rusija. Jos prezidentas 
Vladimiras Putinas stengiasi išsaugoti Rusijos įtaką tame regione. 
Kaip į tokį elgesį turėtų reaguoti Europos Sąjunga, kadangi tai 
trukdo integracijai į Vakarus? 

Europos Sąjunga pernelyg nuolaidžiavo Rusijai, net esant labai 
konkretiems ir specifiniams pažeidimams. Kai kurie Europos vadovai 
pateisino Rusijos elgesį dėl jos tradicinio ir skirtingo demokratijos 
supratimo ir prašė duoti Rusijai daugiau laiko. Tokie pareiškimai 
skamba labai panašiai į Putino lozungus. 

ES atsisakydavo savo senųjų principų. Dabar padėtis juda ES 
apsisprendimo link. 
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Ar Rusijos ir Vokietijos susitarimas dėl dujotiekio tapo jūsų 
kritikos objektu?

Be abejo, Rusija susitarė kelioms valstybėms narėms tiekti dujas, 
ir taip ji tikėjosi įgyti įtakos ES. Tai yra egzaminas Europos Sąjungai. 
Jei jos narės egzamino neišlaikys, padėtis pablogės, Rusijos diktatūra 
vis stiprės ir stiprės, o Europa vis labiau ir labiau tylės. 

Net kai kurie Rusijos laikraščiai paskelbė, kad susitarus dėl 
dujotiekio Vokietija nuo šiol tylės. 

Ar jūs negalite suprasti buvusio Vokietijos kanclerio Schroe-
derio sprendimo pasirašyti su Rusija sutartį dėl dujotiekio? Juk jis 
savo šaliai bent jau užtikrino dujų tiekimą.

Schroederis tapo Rusijos paskirtuoju asmeniu. Tai, ką jis pada-
rė, Lietuvoje yra neteisėta. Jei valdžioje esantis politikas ruošia sau 
naudą, kurią gaus po to, kai jau bus palikęs postą, toks politikas yra 
nusikaltėlis. Aš kalbėjau apie Schroederio elgesį su savo kolegomis 
[Europos] Parlamente, ir jie pasakė: „Taip, mūsų įstatymuose yra 
spraga.“ 

Taip esą todėl, jog niekas nemanė, kad toks elgesys yra įma-
nomas. 

Ar galite numatyti Vokietijos užsienio politikos Rusijos atžvil-
giu pasekmes, taip pat jos pasekmes Europos Sąjungai apskritai? 

Dabar Vokietija yra priklausoma nuo Rusijos dviem būdais 
– dujomis ir moraliniu atžvilgiu. Jei jie nori laikytis moralės normų, 
jie [už dujas] mokės daugiau. Atlaikyti Rusijos pastangas demo-
ralizuoti visą Europą taps pagrindiniu iššūkiu visiems Europos 
vadovams. 

Baigdami pakalbėkime apie Lietuvą. Jūsų valstybei gresia 
didžiulė koalicijos krizė, Vyriausybę sukrėtė keli korupcijos skan-
dalai. Kas vyksta? 

(juokiasi) Dieve mano! Ką galėčiau pasakyti? Krizės priežastis 
glūdi pačioje [2004 m. sudarytos koalicijos] pradžioje. Tai buvo po-
litinių grupių vadovų susitarimas kilęs iš primityvaus mąstymo kaip 
gauti naudos būnant valdžioje. Visi svarstymai dėl valstybės ateities 
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apsiribodavo klausimu kas gaus kurią ministeriją ir atitinkamą sumą 
pinigų, pvz., iš Europos Sąjungos. 

Tai griežti pareiškimai prieš valdančiąją koaliciją. Gal galite 
pateikti blogo vadovavimo pavyzdžių?

Mes jau trejus metus kalbame apie vienintelį galimą Lietuvos 
kelią – tapti šiuolaikinės ekonomikos valstybe su naujausiomis tech-
nologijomis ir žinių ekonomika. Būtina investuoti pinigus į švietimą 
ir senos mokslinės infrastruktūros modernizavimą. Ši Vyriausybė 
to nedarys. Jie kalba apie [biudžeto] 1 proc., o ne 10 proc. skyrimą 
švietimui.

Vilniaus gatvėse studentai protestavo prieš blogas sąlygas 
universitete ir jo bendrabučiuose.

Taip, tačiau jų pastangos buvo pernelyg menkos, kad būtų 
atneštų naudos. Vyriausybė yra bloga ir silpna. Joje konkuruoja 
apetitai, o ne idėjos.

Publikuota : 2006-01-11 „The Baltic Times“

/versta iš anglų kalbos/

Lietuva, Europa, Rusija
„Magyar Hírlap“

Nacionalinis Vengrijos dienraštis 
2006-01-26

Briuselis

1.Eiliniai lietuviai jus laiko vienu iš tautos didvyrių ir labai 
gerbė jūsų prezidentavimo laikotarpį. Kodėl nusprendėte tęsti 
darbą Europos Parlamente, bet ne kasdieninėje Lietuvos politikoje? 
Ar nemanote, kad jūsų dabartinis darbas Briuselyje galbūt– jei 
galėčiau taip pasakyti – neįdomus?

Atsakymas:
Nusprendžiau dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą 

turėdamas noro panaudoti save Lietuvos ir visos Europos Sąjungos 
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labui platesnėje parlamentinėje Europą ir tautas atstovaujančioje 
struktūroje. Mano darbas Briuselyje, didžiausiose Europos smegeny-
se [think-tank], yra įdomesnis negu užimant vietą mažai efektyvioje 
nacionalinio parlamento opozicijoje.

2. Tuo metu, kai atgavo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjun-
gos, Rytų ir Centrinės Europos šalys Europos Sąjungą laikė kažkuo 
panašiu į „bendrą svajonę“, kurią jie turės įgyvendinti. Dabar, 
praėjus vieneriems su puse metų po įstojimo, ir būnant Europos 
Sąjungos atstovu, ką galvojate apie šią instituciją ir Briuselyje 
vykstantį darbą? Ar jūsų nuomonė apie ES kaip nors keitėsi?

Atsakymas:
Mano nuomonė čia tapo realistiškesnė. Nieko bendra su sapnais, 

tačiau malonumas būti „ten“, viduje. 
3. Keistas sutapimas, sukėlęs sąmyšį Lietuvoje, kad Mykolas 

Burokevičius, atsakingas už tragiškus 15 metų senumo įvykius buvo 
iš kalėjimo išleistas tą pačią dieną, kai Lietuva šventė nepriklauso-
mybę [!]. Kaip, Jūsų manymu, lietuviai įveikė praeitį? Kiek sovietinė 
praeitis įtakoja kasdieninę politiką ir socialinį dialogą? 

Atsakymas:
Sovietinė praeitis – nebaigtas reikalas ir begalinis dialogas. Šis 

faktas rodo, kad tai dar nėra praeitis.Kad Mykolas Burokevičius 
buvo išleistas į laisvę tą dieną, kai pats įvykdė nusikaltimą, kurio 
kulminacija prieš 15 metų buvo Vilniaus žudynės – tik sutapimas. 
Šio tragiško ir pergalingo įvykio atminimas reiškia vienintelę tiesą, 
kad su praeitimi reikia kovoti pirmiausiai teisingumu, atsiprašymu 
ir susitaikymu, kad vis dar žeidžiantis palikimas išnyktų. 

4. Santykiai tarp Rusijos ir Baltijos valstybių vis dar santūrūs, 
jei galiu juos taip pavadinti. Kokie, manote, pagrindiniai klausimai, 
kuriuos dar reikia išspręsti tarp abiejų pusių, kad pagerėtų santy-
kiai? Maskva, pavyzdžiui, kol kas neišdavė tų sovietinių kareivių, 
kurie dalyvavo Vilniaus apsiaustyje. Rusai taip pat nenori derėtis 
dėl galimų kompensacijų. Antra vertus, laikoma, kad Latvija ir 
Estija diskriminuoja rusų mažumą, ir nė viena jų nesugebėjo [?] 
ratifikuoti susitarimų dėl sienos su Rusija. 
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Atsakymas:
Pagrindinis dalykas, kurį reikia išspręsti – tai Rusijos politinio elito 

mąstysena. Jie nesugeba kalbėtis ir dirbti su mažesniais kaimynais kaip 
su lygiais, vis dar siekia dominuoti ir juos parklupdyti. Todėl tiek daug 
mūsų abipusių santykių klausimų lieka neišspręstų, nors pajudėti iš 
vietos užtektų vienintelio „atsiprašau.“ Dėl sienos sutarčių, tai Estija ir 
Latvija sugebėjo gerai padirbėti ir priartėti prie liekančio ratifikavimo 
iš Rusijos pusės, kuri, pasirodė, nepajėgia to padaryti.

Lietuviškas humoras – baisiai liūdna tema

Kai kviečiau Jus į laidą, Jūs pasakėt, kad tai baisiai liūdna tema
Kai gerai pagalvoji, tai nesidaro linksma. Ypač – apie oficialų 

humorą. 
Kas yra oficialus humoras?
Viešas, tartum aprobuotas masėms linksminti. Televizija, es-

trada. Štai vienas pavyzdys. Tas humoras vadinosi „Žmogus ore“. 
Ateina humoristas, atsigula, kiti jį uždengia marška. Jis pradeda 
krutėti, kuičiasi, pasikeičia konfigūracija, vienoje vietoje kažkas 
iškyla. Paskui nudengia ir pasirodo, kad jis guli ne aukštielnikas, 
o kniūbsčias ir pakėlęs vieną koją. Tada pasirodo mergužėlės, ir 
vedantysis beviltiškai ragina: juokitės!

Arba štai buvo atvažiavęs vienas artimojo užsienio humoristas, 
nors tai ypač liūdna. Jis klausė: „Kas yra kvailas vyras ir kvaila mote-
ris“? Ir pats atsakė: „Tai daugiavaikė lietuvių šeima“. Kodėl lietuvių? 
Gal daugiavaikė šeima apskritai, jei tas žmogus galvoja, kad turėti 
daug vaikų yra kvaila. Bet kaip nuo scenos sakė, tai buvo ir banalu, ir 
nesąmonė. Be to, įžeidžiami lietuviai. Brangus svečias. O pateikiama 
kaip humoras, patenkinta salė dar ploja. Tad jūs neklauskite, kodėl 
ši tema liūdna. Tiesiog taip yra, liūdna tema.

O koks yra geras humoras pagal Jus?
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Humoristai, kurie darbuojasi, stengdamiesi sugalvoti humorą, 
tai jau blogai. Reikia pagauti, kas tvyro ore. Yra labai daug gero hu-
moro, kuris nepretenduoja būti humoru, o savaime blyksteli. Buityje 
kalbiesi, ir jei gera nuotaika, tai priskaldai su draugais humoro, kiek 
tik reikia. 

Yra dabar vienas panašus atspalvis mūsų kultūroje. Žodžiai sa-
vaime įgauna humoristinį atspalvį. Sakykim, klausai reklamos: „Abo-
nentams“ kažką reklamuoja, siūlo pigiau, ir tu supranti, kad išėmus iš 
konteksto kai kas gautųsi. Arba diplomantai. Smurgainių, Kėdainių, 
dar kokie nors. O dabar bus laborantai. Nesakyk „kolaborantas“, sakyk 
„laborantas“. Erlickas išmetė tokį perliuką: „stabdo policininkas ir 
prašo: „Dokumentai!“ O vairuotojas galvoja: „Palauk, suprantu, kad 
mentai, o kodėl doku?“. Taip irgi neblogai išeina. 

Tačiau kai tau sako: „Pasakyk ką nors juokinga“, tai užmušantis 
raginimas. 

Kiek Jums padėdavo humoras, o kiek ne?
Gera juokauti tarp draugų, kur visi labai lengvai juokauja ir kits 

kitą supranta. Tačiau kai būna vieša situacija, dalis žmonių tavęs ne-
supras arba supras kitaip. Vis dėlto kartais užsimiršti. Man taip yra 
atsitikę. Aš su žmonėmis noriai kalbuosi, man patinka bendrauti su 
žmonėmis. Užsimirštu, pajuokauju. Būna. Atsiprašau. Darau klaidų.

Kas man aplinkoje atrodydavo juokinga, aš leisdavau suprasti, 
kad tai yra juokinga. O gali nepatikti – ypač tiems, kurie neturi humo-
ro jausmo. Kartais atrodo, kad paprasti žmonės yra tiek nuvarginti, 
kad ne dėl savo kaltės neturi humoro jausmo. Apie save esu girdėjęs: 
„Jei jis nusijuokė, tai jis iš visų juokiasi; jei kalba rimtai, tai žiūrėk, 
koks jis piktas“. Vieni daro tokias išvadas be humoro, o kiti – mato 
humorą anų išvadose. Aš taip matau.

Man pasitaikė ne vienas tokių atvejų, kai manęs nesuprato. Antai 
nusibodo kalbos apie namus Šveicarijoje, tai galvodamas – atsikniskit 
– pasakiau: „Taip, aš turiu pilį Monblano viršūnėje!“ O kokia reakcija? 
Kažkas ir patikėjo: „Taigi per televiziją kalbėjo, prisipažino“. Reikia 
būti labai atsargiam juokaujant.
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Žmonėms patinka, kai ironizuojami politikai, o ar politikas gali 
ironizuoti žmones?

Jei politikas ironizuoja žmones, tai labai blogai. Bet kartais poli-
tikas gali ironizuoti situaciją. Aš pasakiau vieną garsų žodį apie vieno 
laikraščio žurnalistus. Tą jie mikliai pavertė visos tautos įžeidimu. 
Gudriai padarė baisų politinį ginklą prieš mane. Aš paskui viešai 
apgailėjau. Mat apibūdini, atrodytų, konkrečią situaciją, o joje gali 
atsirasti, lyg prirašyti, ir kiti žmonės. Vėliau taip pakreipiama. Politi-
kui Lietuvoje reikia būti be galo atsargiam, nors ir tai gal komiška. 

Koks humoro vaidmuo visuomenėje?
Humoras ir humoristai privalėtų turėti labai svarbų vaidmenį vi-

suomenėje. Ir tiesiogine jos atsparumo prasme, ir netiesiogine prasme 
– auklėjant protą. Jei palaikytų žmonių sugebėjimą pagauti humorą, 
tai būtų labai geras įnašas. Tačiau jei sumanyta parodija pavirsta tik 
niekinančia karikatūra, pasityčiojimu, tai humoro nebelieka.

LTV2 kanalo laidoje „Savaitės atgarsiai“, vedėjas V.Savukynas, 
Publikuota: internetiniuose portaluose „lrytas.lt“, 

2006 02 21; „lrt.lt“, 2006 02 27.

„Kad Lietuva nebūtų šalis, kuri galėjo,  
bet nenorėjo būti“

Su profesoriumi Vytautu Landsbergiu kalbėjomės įvairiomis 
temomis: apie tai, ar egzistuoja Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
idėja, apie mūsų atsakomybę prieš kitas buvusio sovietinio lagerio 
šalis, apie Lietuvos aktualijas. Ir atsakomybę Lietuvai. 

Vis dažniau girdėti idėjos apie regioną, kuris apimtų istorines 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) žemes. Kaip jūs žvel-
giate į tokią geopolitinę idėją?

Toks regionas egzistuoja. Baltarusiškasis etninis paveldas yra 
nemaža dalimi ir baltiškas. Galime spėti, kad iš rytų lietuvių ir 
vakarų slavų sąlyčio radosi baltarusių tauta. Juolab LDK laikų 
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oficialioji – dvarų, dvarelių, kolegijų, manufaktūrų ir kt. kultūra, 
bendras teisynas – Lietuvos Statutas ir jo didžioji teisinė erdvė, toli 
siekianti katalikų ir unijinės bažnyčių įtaka, galų gale, LDK gynyba 
nuo maskvėnų ekspansijos (Oršos mūšis kaip rytų „žalgiris“), – visa 
tai lieka kaip vertybinis paveldas, norinčiųjų atpažįstamas.

Panašiai suvokiame savo istorinį ryšį su Ukraina, kurioje nei 
LDK, nei LR niekada nebuvo neigiamai vertinamos – tiek istorio-
grafijos, tiek valdžios, tiek intelektualų. Taigi naujo bendradarbia-
vimo idėja nėra nauja, ji siekia mūsų Atgimimo laikus ir gal ką nors 
gąsdina, kitaip kam naujoji Moskovija dėtų tiek pastangų išplėšti 
Baltarusiją iš šio europietiško kultūrinio lauko.

Buvusioms sovietinėms respublikoms – ypač Armėnijai, Gru-
zijai – reikia paramos tarptautinėje arenoje. Joms reikia tikros 
demokratijos. Tad ar nemanote, kad tiek mūsų, tiek Lietuvos 
europarlamentarų viena iš veiklos sričių būtų padėti šioms vals-
tybėms?

Darom ką galim, baksnojam į brolių europarlamentarų sme-
genis ir sąžinę. Tik negaliu pasakyti, ar visi atstovai iš Lietuvos yra 
apmąstę tokią užduotį.

Kaip manote, koks likimas laukia Rusijos? Ji po Putino taps de-
mokratiškesnė? O gal subyrės, kaip teigia kai kurie politologai?

Rusijos „po Putino“ dar nebus labai ilgai, nes dabar dedamos vi-
sos pastangos, kad „deržavinė“ stagnacija įsitvirtintų be jokios demo-
kratinės alternatyvos. Tačiau imperinės Rusijos, kad ir putinistinės, 
laukia trečiasis žlugimas, kurį gali lemti gana įvairios priežastys, ne 
vien liguista apelsino fobija. Rusija virsta „beteise erdve“, vėl beteisių 
engiamų masių šalimi su demografiškai nykstančia rusų tauta, kur vis 
didesnį gyvybinį kontrastą sudarys islamiškieji regionai, o juose jau 
dabar bręsta nacionalinės ir religinės tapatybės gynimo tendencijos; 
didžiulį socialinį politinį smūgį dabartinei Rusijai, gyvenančiai iš 
naftos ir dujų dolerių (taip pat didžiausios pasauly ginklų prekybos), 
kirstų nauja technologinė revoliucija, pvz., vandenilinis šildymas (jau 
plinta JAV) ir galimas toks vidaus degimo variklis, kuris numuštų 
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naftos vertę; taiki kinų demografinė ekspansija į azijinę Rusijos dalį 
netruks pasiekti kritinių ribų ir t.t.

Sociologinės apklausos rodo, kad lietuviai gerai vertina rusus, 
praktika liudija, kad daugelis lietuvių mėgsta rusišką popkultūrą: 
žiūri rusiškus serialus, klauso rusiškos popmuzikos. Vieni čia 
įžvelgia pavojus, kiti ne. Kokia Jūsų nuomonė?

Kultūros tapatybės praradimas – pavojus visur ir visiems. 
Nedidelei tautai, atlaikiusiai ir spaudos draudimą, ir sovietizaciją 
– minties ir savigarbos draudimą, – dabartinis tartum savanoriškas 
orumo atsižadėjimas, panašus į instinktyvią banginių savižudybę, 
gali tapti lemtingas.

Kodėl, Jūsų nuomone, lietuviai taip palankiai žvelgia į rusus, 
nors istorinė patirtis turėjo suformuoti lyg ir kitokį požiūrį?

Istorinė patirtis – tai nebūtinai istorinė atmintis. Tačiau netei-
singa peikti „palankumą“ kuriai nors tautai. Reikėtų skirti tautų ir 
civilizacijų vertybes nuo jų ydų ir, žinoma, nedžiūgauti, kad štai 
persiimam dar ir svetimomis ydomis, tartum stigtų savųjų.

Ar meilė rusams reiškia savisaugos instinkto trūkumą?
Meilė rusams, kaip ir lenkams, vokiečiams arba amerikiečiams 

(dar yra Emyratai), neturi virsti nei slapta (kartais atvira!) savinieka, 
nei kokčiu pataikavimu iš tariamai menkesniojo pozicijos. Praeityje 
taip ir nykdavome, kai nenorėdavom būti savimi.

2004 m. JAV įsikūrusios, demokratiją ir laisvę ginančios ne-
vyriausybinės organizacijos „Freedom House“ („Laisvės namai“) 
pranešime „Pilietinė jėga ir rinkimų politika“ Lietuva pagal po-
litinių teisių ir pilietinių laisvių skalę smuktelėjo žemyn. Kaip, 
Jūsų nuomone, buvo 2005 metais? Lietuva paūgėjo demokratijos 
srityje ar smuktelėjo?

Lietuva evoliucionuoja oligarchinės-klaninės, korupcininkų ir 
sąmonės manipuliatorių „demokratijos“, jeigu dar tinka šis žodis, 
link. Porą sykių jau atrodė besirengianti priimti putininį modelį, 
kartu ir svetimųjų valdžią, tiesioginę ar netiesioginę (pvz., dujinę). 
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Svarbu ne kas ką rašo apie mus, o ką patys juntame. Manau, kad  
juntame pagrindų praradimą, smukimą.

Ar reikia tokio įstatymo kaip „Privatumo aktas“, kurį turi JAV? 
Žmogus gali sužinoti tai, ką turi apie jį surinkusios institucijos. 
Ar to reikia Lietuvai?

Dabar jau žmogus turbūt negalės sužinoti nė to, ką apie jį surinko 
okupantų „institucijos“. Todėl juolab svarbu svarstyti Jūsų keliamą 
klausimą iš principo, be laiko ribų, o kartu atsižvelgiant į nūdieninius 
kriminogeninius aspektus.

Daug šiuo metu kalbama apie patriotizmą. Jūsų nuomone, jo 
trūksta Lietuvoje ar ne?

Tėvynės meilė turėtų būti natūralus dalykas. Atgimimas buvo 
natūralių prigimtinių ir vertybinių dalykų siekis. Jį užblokavus, pei-
kiant arba pašiepiant, sėkmingai gaunamas denatūralizacijos efektas. 
Nuo išsipilietinimo iki gėrimų kokybės.

Kuo turėtų remtis lietuviška tapatybė? Jūs jau pabrėžėte, kad 
turėtų būti pagarba savo protėviams, bet ar šalia nereikia naujų 
formų? Sakykime, ar popkultūra negalėtų būti vienu iš tautiškumo 
veiksnių?

Norėčiau, kad taip būtų, bet ir nesinorėtų prarasti skonio liku-
čių.

Daug kalbama apie Lietuvos įvaizdį. Ką manote, kaip būtų 
galima pristatyti Lietuvą Europai, pasauliui?

Jau buvom pasauliui prisistatę 1989-1991 metais, turėjom 
didžiulį moralinį, tad ir šalies patrauklumo kapitalą. Bet atėjo val-
džia, kurios pasąmonėje tai rodėsi blogas laikotarpis.... Ji ir dabar 
nesiremia anomis vertybėmis, kurios reiškė jauną, kūrybingą dvasią, 
kadangi pati tos dvasios neturi. Naujiems prisistatymams reikalinga 
nauja laisvės ir kūrybingumo dvasia, kuri dabar (tikėkimės, laikinai) 
emigruoja.

Lietuva nepriklausoma jau šešiolika metų. Kaip vertintumėte 
nepriklausomybės laikotarpį? Kaip jį būtų galima apbūdinti isto-
rijos vadovėliuose po šimto metų?
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Bijau, kad po šimto metų vadovėliuose nebūtų vien trumpai 
užsimenama apie įdomią šalį, kuri galėjo, bet nenorėjo būti.

Publikuota „Akiračiai“, 2006 Nr. 3;  
perspausdinta interneto portale „Omni laikas“, 2006 04 19

Apie Lietuvą gerai

Atsakymas į „omni.lt“ naujienų portalo klausimą

Esminis dalykas – gyvybingumas; arba jo yra, arba ne. Pasiekusi 
strateginių tikslų – nepriklausomybės, narystės NATO ir Europos 
Sąjungoj – Lietuva atrodė pavargusi nuo vidaus neteisybių, korupci-
jos ir užsitęsusio žmonių engimo, todėl pažeidžiama ir prarandanti 
norą gyventi kaip savim pasitikinti tauta ir valstybė. Pasirodė liguistų 
totalinės saviniekos reiškinių, diktatūros ar net svetimųjų valdžios 
pasiilgimo.

Vis dėl to matome, kad Lietuva atsilaiko, nepaisydama nedrau-
giškų taipgi išorės pastangų ją kaip nors parblokšti ir sustabdyti. 
Užaugo nepriklausomos Lietuvos jaunimas, kurio sielose nepasiten-
kinimas esama padėtimi – stoka tikrų gyvenimo pokyčių, – reiškiasi 
ne vien gausiu pasitraukimu į laisvesnį, pažangesnį pasaulį, bet ir 
noru patiems keisti dalykus Lietuvoje. Ir pasitraukusieji neabejingi 
tėvynei. Prieš keletą metų to dar nebuvo juntama. Intelektualų tarpe 
irgi bręsta esminių permainų reikmė, išlieka ir stiprėja atsparumas 
primityviam populizmui. Plačioji visuomenė, regis, nebe tokia pa-
žeidžiama fašistuojančių politikos aktorių ir jų spektaklių poveikiui, 
juodųjų technologijų ir vaišinimų – papirkimų kampanijoms, kurių 
metu jau dukart atrodė, kad valdžia Lietuvoje bus tiesiog nusiperka-
ma, o pilietinė visuomenė išduos pati save taip ir nesusiformavusi. 
Vis dėlto taip neįvyko, ir tai liudija apie atsigaunantį vertybių su-
vokimą. Apie jį savaip liudija, nepaisant dažnėjančių puldinėjimų 
prieš asmenį, ir nemažėjąs žmonių pasitikėjimas prezidentu Valdu 
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Adamkum. Gera valia kurti geresnę, draugiškesnę, solidaresnę Lie-
tuvą reiškiasi savaimingai randantis vietos bendruomenėms. Visa 
tai – vilties teikiantys ženklai. Tarptautinis aukštas Lietuvos vardas, 
kurį palaiko menininkai, sportininkai, gali būti atkurtas. Galime 
priminti apie save teigiamų dalykų, atsikratydami neigiamų. Tai yra 
gerai, nes geriau, negu galėjo atsitikti.

2006-02-13, Briuselis

Lietuvos valstybė

Laidos vedėjas: Tomas Dapkus: Kokią valstybę mums pavyko 
susikurti? Girdite tiesioginę Lietuvos radijo laidą „Dienos tema“. La-
bas vakaras. Čia – Tomas Dapkus. Mūsų studijoje – Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis /…/ ir Mykolo Riomerio universiteto 
Politikos mokslų katedros vedėjas, istorijos daktaras Antanas Ku-
lakauskas. /…/

Ved.: Pone Landsbergi, valstybės diena – kokią valstybę mums 
pavyko susikurti? Koks būtų jūsų trumpas atsakymas, diagnozė?

V. L.: Nežinau, ar klausimas yra gerai suformuluotas. Kam 
„mums“ pavyko susikurti – lietuvių tautai, Lietuvos visuomenei? 
Ar Lietuvos visuomenė aktyviai dalyvavo, ar darė sprendimus? Aš 
manau, kad ji daugeliu atvejų patikėjo daryti sprendimus netinka-
miems žmonėms. Aišku, tai yra ir atsakomybė, tačiau blogą ir prastą 
valstybę padarė prasti žmonės, kurie darė sprendimus apie valstybės 
institucijų kadrus, veikimo principus ir darbus. Juk siekiamybė, tam 
tikras idealas būtų žmonių valstybė, kuri yra pašaukta tiems patiems 
žmonėms tarnauti pagal jų nustatytą tvarką.

Ved.: Čia toks pagrindas turėtų būti?
V. L.: Taip. Turėtų būti taip, o iš tikrųjų yra gaujų valstybė. Ne 

žmonių valstybė, o gaujų valstybė. Gaujų, kurios ja naudojasi.
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Ved.: Pone Kulakauskai, koks jūsų variantas?
A. K.: Tam tikra prasme galima sutikti su tokiu vertinimu, tik 

tiek, kad tos gaujos valdžią gauna, – jeigu jas vadinti gaujom, – pagal 
žaidimo taisykles, nustatytas vėlgi tos pačios valstybės demokratiš-
kai išrinktų politikų. Vienaip ar kitaip, negalima sakyti, kad kažkas 
mums, visai tautai, primetė tas gaujas iš šalies.

Ved.: Tada dar sunkiau.
A. K.: Žinoma, tam tikra prasme turim tai, ką turim. Žmonės, 

kurie nepatenkinti tokia tvarka valstybėj, turi vieną kartą bandyti 
aiškintis sau ir kažką daryti, kad taip nebūtų, – galvoti, jungtis, or-
gamnizuotis ir taip toliau.

Ved.: Mums skambina Aleksas iš Vilniaus.
Aleksas iš Vilniaus: Aš labai apgailestauju, kad šiuolaikinėje, sa-

kykime, veikloje visiškai eliminuoti inteligentai. Aš esu labai dėkingas 
ponui Landsbergiui už viską, ką jis nuveikė, bet, deja, mūsų tauta 
šito visiškai nepastebi, o galbūt tiesiog piktybiškai neigia. Man labai 
patiko vakar viena laida, lyg ir „Žinių radijuje“. Ten buvo pasakyta, 
kad pirmąją valstybę 1918 metais kūrė iš valstiečių inteligentija, o 
dabar mūsų valdžioje – koks elitas? – jį vadina elitu, tai ne elitas, tai 
sąšlavos, tai padugnės, man gėda dėl to. Ačiū.

Ved.: Ačiū ponui Aleksui. Stiprūs žodžiai. Pone Landsbergi, apie 
Lietuvos inteligentiją, intelektualus. Jie pastaruoju dažniausiai būna 
labai pasyvūs. Na, politologai, istorikai pakalbinami, pasako kartais 
ir stiprių žodžių. Bet štai buvo vienas labai stiprus pilietinis aktas. 
Apie 500, daugiau kaip 500 intelektualų – kultūros žmonių, istorikų, 
signatarų – kreipėsi į prezidentą, Seimą, Vyriausybę, į ministrus, kad 
būtų pagaliau atverti archyvai. Staiga po 15 metų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo politinė valdžia nusprendė uždaryti archyvus. Visi 
aukščiausi pareigūnai dėl to tyli, kai kurie netgi sako, kad štai archyvų 
atvėrimas sukeltų pilietinį karą. Tokia yra teisingumo ministro Gintau-
to Bužinsko pozicija. Kiti aukšti pareigūnai sako, kad užsienio speci-
aliosios tarnybos pasinaudotų ten esančia medžiaga, cituoja Lietuvos 
specialiųjų tarnybų vadovus, kad tai esanti jų pozicija. Po šešiolikos 
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metų nepriklausomybės aš noriu jūsų kaip pirmojo valstybės vadovo 
paklausti: kaip galima suprasti šią situaciją apskritai?

V. L.: Situacija yra visiškai klastojama. Vartojami visai ne tie 
žodžiai: „atverti archyvus...“ Pirmiausia nereikėjo jų uždaryti. Prieš 
tai jie buvo atviri. Kam reikėjo tirti, tam jie buvo atviri, ir nekilo jokio 
pilietinio karo, ir jokios užsienio valstybės kažin ko baisaus nepadarė. 
O kurios nori šantažuoti mūsų pareigūnus, tai jos turi tą medžiagą 
Maskvoje. Čia visai ne ta kalba, kad reikia „atverti“. Uždarė, pasaky-
čiau, nekonstituciškai, neteisėtai, savanaudiškai, su labai akivaizdžiu 
interesų konfliktu. Uždarė tie žmonės, kurie ten kažko bijo. 

/…/
Ved.: Pone Kulakauskai, dabartinis Seimo pirmininkas Artūras 

Paulauskas, paklaustas, kodėl reikia pratęsti liustracijos terminus, 
kodėl reikia leisti prisipažinti – asmenys jau turėjo galimybę, bet jie 
atsisakė, paniekino valstybę, nėjo prisipažinti, – jis atskleidė labai 
įdomią detalę. Seimo pirmininkas viešai pareiškė, kad buvę KGB 
bendradarbiai, kai kurie gal ir žinomi žmonės, anksčiau kreipėsi į 
Valstybės saugumo departamento vadovybę, sakė: štai, turiu tokią 
problemą su savo praeitimi, ką man daryti? Sako jiems: nekreipk 
dėmesio, liustracija nerimta. O dabar Liustracijos komisija pradėjo 
tuos žmones purtyti, ir jie eina į Seimą, anot parlamento vado-
vo, ir sako, kad „mus apgavo“. Tai parlamentas turi juos apginti 
– tokia yra Seimo pirmininko pozicija. Pone Kulakauskai, jūsų  
komentaras?

A. K.: Aš nežinau, gal Seimo pirmininkas ir geriau žino. Aš dabar 
esu tos naujosios Liustracijos komisijos narys, nepilni metai, mes 
pradėjom dirbti. Jeigu mums davė tą darbą, pavedė, tai pradėjom 
dirbti. Akivaizdu, kad norinčių prisipažinti atsiranda daugiau ir 
net į pačią komisiją kreipiasi ir t.t. O anksčiau kas kam ką sakė – aš 
neturiu tos informacijos.

Ved.: Pone Landsbergi?
V. L.: Tikrai nerimta nagrinėti „sakė –pasakė“. 
Ved.: Na, bet štai Seimo pirmininko tekstai...
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V. L.: Tai Seimo pirmininkas gal irgi neturėtų pasikliauti tuo, 
kad jam kažkas pasakė, ir tam kažkam kažką pasakė. Tai tada sakyk 
pavardėm: kas ėjo į Saugumo departamentą ir ko klausė, ar jam 
prisipažinti, ar ne, ir kas jam pasakė: neprisipažink. Tada bus rimta 
kalba, o kitaip mes visą laiką murkdomės sovietinėse miglose. Be 
to, čia visai nėra koks nesusipratimas, tai labai geras suinteresuotų 
asmenų susipratimas. 

Ved.: Skambina Dainius iš Palangos.
Dainius iš Palangos: Norėčiau paklausti gerbiamo Landsbergio: 

štai mes išsirinkome kaip pirmąjį, sakysime, nekarūnuotą mūsų 
valstybės vadovą. Iš žmogaus, kuris supranta kompozicijos dėsnius, 
tikėjomės, kad jam vadovaujant mes visi susivienysime ir harmoningai 
sieksime tikros šaunios Lietuvos. Bet atsitiko taip, kad jums vadovau-
jant ir įvyko didžiausias susiskaldymas ir susipykimas. Kodėl taip išėjo, 
kas taip padarė, kad mes tapom tokie pikti po jūsų vadovavimo?

/…/
Ved.: Buvo klausimas ponui Landsbergiui, bet aš prieš tai labai 

trumpai norėjau pono Kulakausko paklausti: štai mūsų klausytojai 
sako: ponas Landsbergis buvo pirmasis valstybės vadovas. Užsienio 
valstybės yra tai pripažinę, ir jis yra pasirašęs sutartis su užsienio 
valstybėmis, su ta pačia Rusijos Federacija, su prezidentu ponu Jelci-
nu. Tačiau po maždaug dešimtmečio Lietuvos Konstitucinio Teismo 
devyni teisėjai to suvokti nesugebėjo. Jūsų trumpas komentaras?

A. K.: Sutinku, tik kai žmonės pradeda kalbėti apie vieningu-
mą, ėjimą koja kojon nuo pat pradžių, tai aš kaip istorikas šiek tiek 
skeptiškai žiūriu į tokius pasakymus. Taip niekada nebūna arba būna 
labai trumpą laiką, dažniausiai ekstremaliom situacijom. Akivaizdu, 
kad ir Sąjūdžio laikais, Atgimimo laikais nebuvo visi vienu choru. 
Visi žinojom, kad nors dominavo Sąjūdis, bet štai yra ir kita jėga, 
kuri pasikeitus situacijai, pabando užimti savo vietą. Prasideda kova 
dėl valdžios. Kai kuria prasme – natūralūs dalykai.

Ved.: Pone Landsbergi, dėl piliečių nepasitikėjimo savo demo-
kratija, savo institucijomis, tai būdinga visai Europai, kuri išsivadavo 
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nuo sovietų okupacijos, nuo sovietų įtakos, tačiau kiek laiko, jūsų 
nuomone, šis procesas dar tęsis? Kada tai prilygs Vakarų valstybių 
patirčiai, Vakarų valstybių situacijai, kada baigsis tas visiškas nepa-
sitikėjimas ir visomis institucijomis?

V. L.: Dabar tas nepasitikėjimas tik didėja. Labai sunku pasaky-
ti, kada jis baigsis. Nebent kai žmonės visai praras bet kokią viltį ir 
nebekils net klausimo apie pasitikėjimą, bus aišku, kad valdžia – tai 
kažkoks priešas ir beviltiška su ja kalbėtis ir ko nors iš jos tikėtis. 
Maždaug sovietinė sistema. Mes artėjam į tokią psichologinę būseną. 
Arba kai tos valdžios neliks, ir žmonės gaus tokią valdžią, kuria galės 
pasitikėti. Bet jie turi to norėti. Tačiau jūs neleidžiat man atsakyti į 
klausimus. Bent vienas buvo mane asmeniškai liečiantis ir labai daž-
nai naudojamas rinkimų kampanijose ir šiaip – kad būtent aš buvau 
valdžioj, kai žmonės susipriešino. Vadinasi, sovietų laikais visi buvo 
geručiai, niekas prieš nieką nieko neturėjo, visi tylėjo, visiems burnos 
buvo užkimštos. O paskui pradėjo kalbėti ir susipriešino. Supranta-
ma, kad atsirado tam tikri teisingumo klausimai ir nebeliko baimės. 
Taigi man daro priekaištą, kad neliko baimės, kad žmonės pradėjo 
kalbėti, kas jiems skauda ar ko jie norėtų. O pasirodo, kad jie norėtų 
skirtingai. Kol tylėjo užčiaupti, tai atrodė, kad niekas nieko nenori 
arba tik valdžiukė ko nors nori, ir tai yra vieninga tautos valia. O iš 
tikrųjų, tai buvo dirbtinė būsena. Natūrali būsena yra, kai atsiranda 
skirtingos grupės su skirtingais interesais ir, galų gale, iškyla ir nuosa-
vybės klausimai. Ar nuosavybė buvo atimta teisingai, ar neteisingai? 
Nuosavybė buvo atimta neteisingai, kaip ir nepriklausomybė, kaip ir 
valstybė. Štai ir prasidėjo kova dėl to, ar ta neteisybė turi būti ištaisyta, 
ar ne. Ir oponuojanti tais laikais jėga – LDDP – paskelbė savo konfe-
rencijoje, kad žemė jokiu būdu neturi būti grąžinta savininkams. Tai 
1990-ųjų pabaiga, prieš pat kruvinuosius Sausio įvykius.

Ved.: Pone Kulakauskai, labai sunku buvo visuomenei suprasti, 
kad vis dėlto tai, ką sako ponas Landsbergis apie nuosavybę – nuo-
savybė yra kertinis demokratinės valstybės pagrindas, turbūt nema-
žesnis negu spaudos laisvė, žodžio laisvė, laisvi rinkimai. Nuosavybė, 
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turėti teisę į nuosavybę. Ar dabar jau atsirado šitas suvokimas, ar ne? 
Nuosavybės šventumas? Nors tai lyg ir daugiau prie materializmo, 
bet tai demokratijos pagrindas.

A. K.: Aš manau, kad normaliai dar neatsirado, nors daug kas, ar 
teisėtai atgavęs, ar kokiom nors machinacijom įgijęs, – jau kai įgijęs, 
tada nori, kad tai būtų šventas dalykas, ir niekas neatimtų. Bet tam 
reikia laiko. Per daug ilgai buvo neturėta

Ved.: Mums skambina Kęstutis iš Kauno.
Kęstutis iš Kauno: Pirmoje eilėje norėčiau visus dalyvaujančius 

šioje laidoje ir vedėjus pasveikinti su Vasario 16-ąja, palinkėti daug 
laimės, sveikatos, Nesuprantu, kodėl jus taip nustūmė visa politika 
į pašalį. Mano klausimas – jo lyg ir neturiu. Dabar pasakykit štai 
tokį reikalą: kada Lietuvos žmonės išbris iš to vargo, iš to skurdo, 
kai žmonės negali savo tėvų, senelių žemių atsiimti, o visokie ten 
„prochodimcai“ tarpsta, žemes užimt pajūry nori, visur nori. Aš pats 
buvau pedagogas. Kaip buvau kvailelis, taip ir Nepriklausomybėj likau 
kvaileliu. Ir tiktai, kaip sakyti, gyveni iš savo atlyginimo. O tie ponai 
visokie... žinot noriu pacituoti vieną tokį liaudišką posakį: „bagotam 
ir velnias į košę spirgą įšika“. Žinot, aš nežinau, kažką reikia daryti su 
Lietuva, su tais Lietuvos įstatymais, kur žiūri mūsų Seimas...

V. L.: Vienas komentaras buvo visai neseniai viešinamas per te-
leviziją apie tai, kad [Seimo] Aplinkosaugos komiteto pirmininkas, 
kurio žinioje yra vienas naujas įstatymas apie parkų išparceliavimą, 
yra pats labai suinteresuotas asmuo. Ir net jo partijos pirminin-
ko pavaduotojas pasakė, kad „jeigu“ taip tikrai yra, tai jis turėtų 
nedalyvauti. Argi jie nežino, kad taip tikrai yra, o jam nepasakė, 
kad jis negali dalyvauti, – jeigu ta partija turi kokį nors garbės 
arba sąžinės likutį. Gerbiamam klausytojui, kuris nusiskundžia, 
kad kiti štai tarpsta, kaip nors prisigrobia, o jis liko kvailelis, aš 
pasakyčiau, kad nereikia taip savęs traktuoti. Jūs likot sąžiningas 
žmogus, jūs netapot sukčiumi, ir tai nėra bloga, nors jums galbūt 
ir nelengva gyventi. 

/…/
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A. K.: Dar kai ko Lietuvoje trūksta iš esminių dalykų. Ką estai 
pačioj pradžioj pasidarė, ko mes nesugebėjom pasidaryti – pavyz-
džiui, vykusios teritorinės administracinės reformos nebuvo, ką estai 
pasidarė pačiais pirmais metais. Kiek projektų buvo parengta, ir viskas 
numarinta. O čia galų gale būtų gerokai daugiau sutraukyti nomenkla-
tūros ryšiai per kitą administracinę teritorinę struktūrą. Reikia rimtos 
savivaldos, savivaldos ir teritorinės, ir, sakyčiau, funkcinės. Lygiai tas 
pats, kai kalbam apie mokslines problemas. Nėra rimtos savivaldos, 
ir didžiąja dalimi niekas nesuvokia. Vėl keli valdininkai kalba: moks-
lininkų savivalda, o tą mokslininkų savivaldą paskiria Seimas.

Ved.: Jeigu neklystu, trečiadienį ir bus tai Vyriausybėje pada-
ryta.

A. K.: Taip. Kažkoks nesusipratimas. Daiktai vadinami ne savo 
vardais, ir visi susipainioja.

V. L.: Būsimieji rektoriai jau dabar „daro butelį“.
Ved.: Kai kurie beveik ir žinomi. Mums skambina Jonas iš 

Kauno.
Jonas iš Kauno: Aš norėjau poną Landsbergį pasveikinti su Va-

sario 16-ąja. /…/ O pasiūlymas toks: kol bus valdžioj komunistai, 
kaip dabar, juos vadinsim tikrais vardais. Balandžio nepadarysi 
varna arba atvirkščiai. Kol žmonės nesusipras, kad reikia juos išvyti 
nuo valdžios, ir tada ateis konservatoriai arba liberalai ir panašiai 
– tinkama valdžia, tol Lietuvoj tvarkos nebus. Todėl kad jiems tiktai 
vogti, jie pripratę per visus tuos 60 metų...

Ved.: Taip, pone Jonai, ačiū už jūsų mintis. Turbūt ir kitos partijos 
turi problemų su tam tikrais reikalais. Pone Landsbergi, kokie būtų 
jūsų uždaviniai, kokius jūs keltumėt?

V. L.: Reikia kovoti už teisinę valstybę. O čia yra blogai. Mato-
me, kas darosi teismuose, kokie absurdiški sprendimai. Yra įvairių 
mąstymų arba neoficialių žinių, kiek kainuoja tie sprendimai ir kas 
juos lemia, kas juos įtakoja....

Ved.: Kartais noras pakeisti šią situaciją yra sustabdomas kai 
kurių pareigūnų arba institucijų, noras keisti situaciją yra stabdomas, 
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o priešpastatomas kažkoks mitinis noras keisti, kažkoks teorinis, 
priedangos „noras keisti“.

V. L.: Žiūrėkit, štai ponas Kulakauskas sakė: Estijoje iškart 
administracinė reforma. Jeigu tokia būtų buvus padaryta Lietuvoje, 
būtų buvę sutraukyti nomenklatūriniai ryšiai. Taigi nomenklatūra 
šito nenorėjo, ir ji apsigynė. Taip ir kitur vyksta tas pats, fiktyvios 
reformos arba esamos padėties bloginimas, vadinant tai „įstatymų 
pataisymu“. Labai dažnai pasirodo, kad ten dar kažkas kliudė sukti, 
grobti, vogti. Kliudė! Tad daromos įstatymų pataisos...

Ved.: Bet dabar, pone Landsbergi, tos įstatymų pataisos daromos 
daug rafinuočiau. Sukeliamas triukšmas. Tada teikiama pataisa, kuri 
iš tiesų tarnaus kitiems tikslams, bet pristatoma labai garbingai, neva 
tai bus kova su korupcija, situacijos keitimas ir panašiai. Toj pačioj 
teisinėj sistemoj.

V. L.: Meistrų darbas. 
Ved.: Pone Kulakauskai, labai trumpai.
A. K.: Situacija Lietuvoj yra tokia, kokia išplaukia iš ligtolinės 

50 metų istorijos. Lietuva buvo labiau sovietizuota negu Latvija ir 
Estija. Ta prasme sovietizuota, kad lietuviai labiau įsitraukė į tas 
struktūras. O ten sovietų valdžios struktūros daugeliu atvejų buvo su 
atvažiavėliais. Po nepriklausomybės jie liko už borto. Ten nereikėjo 
net spręsti tų klausimų.

/…/
Ved.: Pone Kulakauskai, vis dėlto norėjau jūsų ir pono Lands-

bergio paklausti: kokie gali būti tie uždaviniai, kurie galėtų vienyti, 
kaip kai kurie piliečiai čia kviečia.

A. K.: Nemanau, kad jeigu kalbama apie kokią politinę-partinę 
vienybę, tai to demokratijos sąlygomis negali būti. Dabar žmonės turi 
apsispręsti. Dauguma žmonių jokioj šaly nėra visiems laikams įsipar-
eigoję vienai vienintelei partijai ir vadovaudamiesi savo sveiku protu, 
jeigu mano, kad dabartinė valdžia, dabartinės partijos veikia blogai, tai 
yra rinkimai ir per kitus rinkimus turi atsitinkamai pasielgti. Demo-
kratijos sąlygomis tik taip keičiamos valdžios, ir kitaip būti negali.
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Ved.: Pone Landsbergi?
V. L.: Reikia tikėtis, kad žmonėse dar ne visiškai prarastas vertybių 

ir padorumo supratimas, nors kartais kai ko ir nesupranti. Štai aukš-
čiausieji pareigūnai arba įtakingiausieji, antai vienas privatus asmuo, 
kuris yra labai įtakingas, taigi toks neoficialus pareigūnas, – jie labai 
ramiai meluoja. Labai ramiai, viešai meluoja, ir kaip nuo žąsies vanduo. 
Žmonės nesipiktina. Kitur tai nebūtų įmanoma. Štai prieš porą dienų 
žiūriu pranešimus apie slaptą Brazausko ir Uspaskicho pasitarimą, kaip 
naudoti Europos pinigus. Jie nenorėjo kalbėti, o žurnalistai pešioja: 
ar buvo aptartas Europos Sąjungos paramos paskirstymo klausimas? 
Uspaskichas paneigė: čia ne mano klausimas, čia ministrai sprendžia. 
Brazauskas: žinoma, mes kalbėjom apie Europos Sąjungos lėšų panau-
dojimo principus, bet mes aptarėm partinio gyvenimo klausimus. (Čia 
iš senų laikų „partinio gyvenimo“, nelyginant kokio centro komiteto. 
Bet juk čia ne viena partija, formaliai tai dvi partijos. Mes galim su-
prasti, kad tai ta pati nomenklatūra su stipria Rusijos įtaka, vaidina, 
o kartais gal nepasidalina kokio pinigėlio. Dėl to yra prieštaravimų ir 
laikinų problemų). Bet kažkas vienas aiškiai meluoja. Arba vėl kažkas 
sako: aš turiu namie diplomą, rytoj atvešiu. Praėjo pusė metų, vis dar 
veža tą diplomą. Ir niekas neklausia: kaip čia tu, draugas, apgaudinėji 
valstybę, visus žmones, ir nieko? Ir reitingai dar nieko. Ir žmonės dar 
balsuos už melagį. Žmonės tada to ir verti.

Pokalbis Lietuvos radijo pirmosios programos laidoje  „Dienos tema“, 
2006-02-17

Teisingumo lūkestis

Ar teisūs politikos apžvalgininkai, tvirtinantys, kad šiandien 
Lietuvoje teisėsaugos ir valstybės interesai neretai išsiskiria? O gal 
visuomenė neturėtų įpiršinėti teisėsaugai savo lūkesčių ir piktintis 
dėl jų neatitikimo teismų sprendimams?
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Ne tik šiandien. Valdžiai ir teisėsaugai (tai antrosios ir trečiosios 
valdžių hibridas) kartais kiek pasistumdant, bet Lietuvoje papras-
tai susitariant, valstybė lieka trečioji pralaimėjusioji. Mat nereikia 
painioti valstybės (visi šalies piliečiai) su valdžia (ne visi piliečiai). 
Valstybės piliečių interesas antai buvo atgauti nors dalį per EBSW 
– Kauno holdingą nušvilptų pinigų. Valdžios interesas, kad to neįvyk-
tų. (Gal bičiuliams būtų nuostolio). Ramiai stebėjo, kaip advokatai su 
teisėjais tempia ligi senaties termino. Po to – balius su advokatų vado 
tostais. O asmuo, padaręs paslaugą sukčiams, kad skelbtų dirbtinį 
Holdingo bankrotą – dabar ministras.

Visuomenės lūkestis – teisingumas. Jo nereikia niekam įpiršinėti, 
jis tiesiog yra. Kaip daiktas ant stalo. Jeigu jį nubraukia nešvariu 
skuduru, tai pasityčiojimas iš visuomenės. Ar siūlote nesipiktinti? 
Priimti kaip sovietmečio normą?

Ar politikai turėtų prisiimti atsakomybę už Lietuvos teisėsau-
gos darbą?

Žinoma, bet labiausiai įgudę, pavyzdžiui, prastumiantys 
kiaurus, lobistinius, korumpuotus įstatymus arba ir tų įžūliai ne-
vykdantys, patys niekad neprisiims atsakomybės. Viskas įvyksta 
lyg be autoriaus ir ne laike, nors žinome, pavyzdžiui, kad bankų 
aferos, „Jūra“, „Banga“, „Inkaras“ – tai LDDP laikas. Kas leido 
komerciniams bankams veikti be Lietuvos banko kontrolės? Kas 
leido privatizuoti aplinkiniais būdais, ignoruojant Pirminio pri-
vatizavimo įstatymą? Kas sustabdė žemės grąžinimą 1993 metais, 
apkrovė jį tūkstančiais kliūčių ir pavertė apiplėštą savininką tik 
„pretendentu“? Jei kartojasi politikų samplaika su teisėsauga, rankai 
ranką plaunant, tai kuri jų turėtų prisiimti atsakomybę už purvą? 
Abi pusės, tad ir politikai.

Jei taip, tai kurie?
Pažvelkim į teisėjų korpusą, paveldėtą iš sovietinės klaninės 

santvarkos, po truputėlį atsinaujinantį, bet kai kuriuose postuose 
rūpestingai apsaugotą net po visų amžiaus terminų. Konstitucija 
sako, kad apylinkių bei apygardų teisėjus skiria ir jų darbo vietas 
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keičia prezidentas. O pažiūrėkit, kiek saugiklių pasirūpino pati 
teisėsauga, kad „patardama“ kontroliuotų prezidento galias, nors 
Konstitucija – tiesiogiai veikiantis įstatymas, ir bent jau teisėjų 
perkėlimai iš įtartinai šiltų vietelių, sutraukant negerus ryšius, būtų 
išimtinė prezidento prerogatyva. Dar blogiau bus, kai patarimus 
lems net ne pačių teisėjų struktūros, bet kažkieno gudriai deleguotų 
prezidento patarėjų būrelis. Tada senasis raugas jau totaliai rūgs, ir 
dar prezidento vardu.

Korupcija pastaruoju metu įvardijama kaip viena didžiausių 
valstybės problemų. Ar iš tiesų taip yra, ar problema pučiama 
dirbtinai?

Paklauskite verslininkų, paklauskite ir paprastų žmonių, kaip 
jiems sekasi valdžios įstaigose. Mano žiniomis, korupcija auga bemaž 
geometrine progresija. Tartum paskutinio sovietinio laikotarpio 
tęsinys, tik štai visuomenės pasipriešinimo sąjūdžio neatsiranda.

Ar politikai kokiu nors būdu pajėgūs kovoti su korupcija, ar 
tai specialiųjų tarnybų reikalas? 

Politikai pirmiausiai turėtų nepraktikuoti korupcijos. Taip pat 
– nedangstyti jos, kai pakliūva saviškis. Tada ir specialiosios tarny-
bos žinos, kad gali drąsiai dirbti. Esminis klausimas – ar politikai, 
ypač kurie valdžioje, yra suinteresuoti, kad korupcija nyktų, ar kad 
sėkmingai vyktų, tai yra, saugiai.

Ar Tėvynės sąjungos pastarųjų metų veiksmus – kovą su Ar-
tūru Zuoku ir su premjeru dėl „Draugystės“ privatizavimo reikalų 
– galima vertinti kaip kovą su korupcija? Ar kaip tokią iniciatyvą 
galima vertinti prieš rinkimus vykdytą kampaniją siekiant riboti 
politinę reklamą?

Tėvynės Sąjungos kova bent jau varžo korupciją. Perspėja, kad 
blogi, savanaudiški darbai vis tiek iškils. Jeigu valdančios jėgos norėtų 
valytis, galėtų naudotis tuo. O politinę reklamą būtina riboti, todėl 
negerai, kai tuo susirūpinama tik prasidedant perkamoms rinkimų 
kampanijoms. Kol reklama efektyvesnė už kritišką protą, kol nesą-
moningas pilietis balsuoja už butelį alaus, tol yra didelis pavojus, 
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kad valstybės kokybę ir ateitį lems arba didesnis litų maišas, arba 
neribotai atsuktas rubliotakis. 

Politinėse diskusijose vis minimos teisinė ir politinė atsakomybė. 
Kaip turėtų būti įgyvendinama politinė atsakomybė? Kodėl, kaip 
rodo statistika, dar prieš ketverius metus politikai atsistatydindavo 
vos paaiškėjus abejotiniems jų biografijos faktams ar poelgiams, o 
dabar neužtenka net aukščiausių pareigūnų raginimo?

Atbuko ir politikai (gal užkabinami seniai atbukę), ir visuo-
menė. Jai gudriai peršama nuostata, kad „visi tokie“. Tada antras 
žingsnis: kodėl aš vienas turiu atsistatydinti? Juk „visi tokie“, tegul 
pirmiau teismas kada nors įrodo (o aš dar padirbėsiu), ir panašiai. 
Atsakomybę sukurtų tik viešoji nuomonė. Pavyzdžiui, svarstant 
blogus aukštosios valdžios darbus daugelyje nebailių, gyvybingų 
nevyriausybinių organizacijų, skelbiant apie tuos svarstymus ir 
panašiai. Sąjūdis ar kas kitas galėtų inicijuoti, naudoti informacines 
vitrinas kaip anuomet.

Kita vertus, politikai su specifiškai abejotinais biografijos faktais 
pasirūpino tik iš pažiūros absurdišku valstybės archyvų uždarymu, 
mat juose galį būti kitos, mus okupavusios, valstybės paslapčių! 
Nekalbant jau apie atvirą, begėdišką interesų konfliktą, kuris uždėjo 
juodžiausią dėmę šiam Seimui, gali atrodyti, kad tebesame oku-
puoti, saugom savo brangiųjų SSRS ir NKVD-KGB paslaptis. Arba 
esam palaipsniui reokupuojami. Užimti mus gali ir be tankų, vien 
papirktomis rankomis.

Po Paksogeito ir Rubikono juodųjų buhalterijų paviešinimo 
politikai ėmėsi skelbti Sąžiningumo paktus. Ar tai teisinga inici-
atyva? Ar tokiu būdu buvo siekiama skaidrumo, ar tik dar labiau 
nusmukdytas pasitikėjimas politinėmis partijomis?

Nepastebėjau, kad daugelis politikų ar partijų skelbtų „paktus“ 
daugiskaitoje. Nereikia taip menkinti Tėvynės Sąjungos iniciatyvos. 
Jei sąžiningumo principų laikomasi, tai čia negali būti pasitikėjimo 
smukdymas, o priešingai, stiprinimas. Na, nebent kokie pavyduoliai 
tyčia pultų smukdyti.
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Ko siūlytumėte imtis politinėms partijoms, kad jos pataisytų 
pašlijusią reputaciją?

Elgtis garbingai. Gal kada sulauksim padoresnių laikų, ir garbės 
samprata turės kokią nors vertę visuomenėje, ir meluojantis (apie 
savo diplomus ar turtus) politikas, juolab sukčiaujantis, klastojantis, 
paperkantis teisėtvarką bei rinkėjus (tuo būdu laikomus už nieką), 
atrodys katastrofiškas partijos lyderis, o save gerbianti partija imsis 
priemonių. Bet jeigu publikai vis tiek, o vidinio moralinio imperaty-
vo nėra, tada nesvarbu nei padorumas, nei garbė. Tokios ir partijos 
niekuo nesivaržo. Kitokių reputacija dar nėra visai pašlijusi, todėl 
ją reikia itin branginti.

Pavadinimu „Visuomenės lūkestis – teisingumas“  
2006 02 24 publikuota „XXI amžiaus“ priede „Atodangos“,  

2006, Nr. 2 (30), 2006 02 28 perspausdinta interneto portale „Bernardinai“

Grėsmių Lietuvai matome gana daug

1) Ar Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, žvelgiant jau iš istori-
nės retrospektyvos, buvo tinkamai parengtas? Politiškai tauta subrendo 
per labai trumpą laiką (Atgimimo metais) ir, kaip parodė būsimas ilga-
laikis išmėginimas, netrukus tapo linkusi pasiduoti įvairioms iliuzijoms 
(pvz., gyvenimas tuoj pagerės, o jeigu negerėja, tai į valdžią rinkime 
buvusius kolaborantus, politinis partinis tvirtumas nėra svarbu, galima 
balsuoti ir už politinius perbėgėlius ar išvis politinius diletantus ar neiš-
manėlius, kitaip vadinamus populistais ir pan.), nebuvome pasirengę 
atsiplėšti nuo stiprių, totalitarizmo sąlygomis surištų ekonominių ryšių 
(todėl bet kokį staigų išsilaisvinimą iš tų ryšių pavadindavo „šuoliu 
iš skrendančio lėktuvo“ ar „nuogam šokimu į dilgėles“) ir t.t. Tad gal 
ir nėra visai nuostabu ir galbūt yra visai paaiškintina, kad netrukus 
Lietuvos piliečiai patikėjo savo buvusiais pavergėjais ir jų talkininkais 
ir leido jiems sugrįžti į valdžią „pasikeitusia“ forma?
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SSRS politinė valdžia – komunistų nomenklatūra – buvo įsitiki-
nusi, kad suaugimas į vieną centralizuotą imperiją toks stiprus, jog 
nė viena pakraščių kolonija neįstengs „atsiplėšti“. Sistemos žmonės 
taip manė ir pakraščiuose. A.Brazausko posakis prieš pat Kovo 11-ąją 
yra labai charakteringas: „duosiu Nobelio premiją tam, kas parodys, 
kad galim gyventi be Tarybų Sąjungos!“ Pažadas be rizikos, nes ne 
A.Brazauskas dalija Nobelio premijas, bet kokią nors Brazausko 
premiją galėjo įsteigti. Antai A.Poviliūnas ištesėjo žodį, nuvažiavo 
rogutėmis lapatai nuo kalniuko. Bet gana juokauti, prisiminiau aną 
posakį todėl, kad taip kalbėjo ir M.Gorbačiovas, ir N.Ryžkovas, ir 
jų ekonomistai – visa komanda. Tad Lietuvoje siūlantieji palūkėti, 
pasiklausti (Maskvos), neskubant pasipraktikuoti atskirame sovie-
tinio eksperimento lauke būtų nenustebinę, bet palaidoję Kovo – 11 
ąją. Į ją neišvengiamai reikėjo šokti kaip į dilgėles, nes už dilgėlių, 
ne už pūkų patalėlio, brėško laisvės horizontai. Sudelsi – įklimpsi. 
Išduosi viltį. O pasirengimo prasme tuos 20 mėnesių (1988 liepa 
– 1990 vasaris) išnaudojom gana gerai. Juk jau Sąjūdžio Seimas nuo 
1998 m. pabaigos buvo tikras demokratinio parlamento modelis ir 
mokykla. Pasireikšdavome, mankštinomės, mokėmės ir besikeičian-
čiuose sovietiniuose parlamentuose.

2) Dabar tampa „mada“ klastoti mūsų neseną istoriją. Rašomi 
„memuarai“, kuriuose giriama sovietinė santvarka, valdžia, jos 
pareigūnai, netgi okupacija. Net ir fundamentaliuose mūsų nepri-
klausomybės istoriniuose tyrinėjimuose gausu klastingų klastočių. 
Pvz., 2000 metais išleistoje knygoje „Lietuvos suvereniteto atkūrimas 
1988-1991 metais“ (atkreipkite dėmesį – ne nepriklausomybės, o 
suvereniteto) klaidingai kalbama ir apie tokio subtilaus klausimo, 
kaip nepriklausomybės moratoriumo, įvedimą. Esą AT pirmininkas 
V.Landsbergis, atsiliepdamas į Miterano ir Kolio „susirūpinimą dėl 
Lietuvoje susidariusios situacijos raidos“, jiems rašė: „...prašome Jūsų 
perduoti Tarybų Sąjungos vadovybei mūsų sutikimą apsvarstyti idėją 
laikinai sustabdyti tas suverenias Lietuvos Respublikos parlamento 
priimtų nutarimų pasekmes, kurios labiausiai nepriimtinos Tarybų 
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Sąjungos vadovybei“. Šia ir kitomis AT citatomis toliau norima pa-
grįsti Prunskienės vienašališkai priimtą liniją dėl nepriklausomybės 
„moratoriumo“. Kaip aiškinate tokius „istorinius“ reveransus?

Jūsų minimas 2000 m. knygos pavadinimas išties fundamen-
taliai klaidingas. Autoriai ir leidėjai bus neperskaitę Kovo 11-osios 
nepriklausomos valstybės atkūrimo akto. Ten aiškiai išreikšta 
pamatinė, taipgi konstitucinė, samprata: Lietuvos suverenitetas 
kaip tautos teisė nebuvo (ir negalėjo būti) atimtas, o tik suvaržytas; 
tačiau nuo dabar, nuo Kovo 11-osios, vėl pradedame realizuoti 
visą valstybės suverenitetą. Kas šiandien rašo apie tarsi neturimo 
„suvereniteto atkūrimą“, nėra nei skaitytojai, nei mąstytojai, tik 
rašytojai. Taip ir dėl Vyriausybės vardu švystelėto moratoriumo 
avantiūros (premjerės iš Maskvos parsivežtą pavojingą formulę teko 
atmesti, perdirbti), ir dėl mano laiško H.Kohliui ir F.Mitterandui. 
Jūsų teikiamą citatą verta skaityti įdėmiai ir išmanant padėties 
kontekstą. M. Gorbačiovas buvo pareiškęs, jog su „savo valstybės 
dalimi“ niekada neis į jokias derybas. Tą bukumą reikėjo ištverti ir 
pralaužti. Iš čia ir mano mėginimas nors kiek įjungti Vakarų šalių 
lyderius tartum į tarpininkavimą. Iš čia ir mūsų neįsipareigojantis 
sutikimas tik „apsvarstyti idėją“ – o tai jau reikštų derybas! Ir kokią 
idėją svarstytume? Tikrai ne Gorbačiovo, tik galimai sustabdyti 
(tam tikromis mūsų sąlygomis) kai kurias Kovo 11-osios nutarimų 
pasekmes, bet ne pačius nutarimus. Kas iš „pasekmių“ labiausiai 
nepriimtina sovietų vadovybei, ji būtų turėjusi mums išdėstyti, ir 
jau vyktų derybos. Taigi dėl istorikų problemų matau, kad dalyko 
supratimas būtų svarbesnis už reveransus. Mėginu šviesti švietėjus, 
ačiū „XXI amžiui“ už suteiktą progą.

3) Lietuvos nepriklausomybė jau artėja prie antrojo dešimtmečio 
pabaigos. Pradžioje įgavusi pasaulyje pripažintą vaidmenį, dabar jau 
eina įprastu, daugeliui net paprastu keliu: įstojo į NATO, ES, vyksta 
kažkokie nesutarimai tarp partijų, tarp pozicijos ir opozicijos ir pan. 
Tačiau kai kurie buvimo ES aspektai turi ir prieštaringų pusių (pvz., 
didžiulė emigracija, gyventojų skaičiaus mažėjimas, padidėjusi ir dar 
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padidėsianti konkurencija, vesianti į mažesnių įmonių išnykimą). Ką 
galėtumėte pasakyti tuo požiūriu?

„Prieštaringosios pusės“, kaip apibūdinate, nėra sąlygotos buvimo 
Europos Sąjungoje. Gyventojų skaičiaus mažėjimas Rusijoje katas-
trofiškai didesnis, o Europos Sąjungos parama Lietuvai, jeigu nebus 
išgrobstyta, gali kaip tik padėti mažinti emigraciją arba skatinti grįži-
mą. Tai priklauso nuo Lietuvos valdžios, lygiai kaip nuo jos vertybių 
bei politikos priklausytų mažųjų įmonių apsauga nuo didžiųjų ryklių 
konkurencijos. Europos Sąjungoje rastume gerų pavyzdžių, tik reikia 
norėti. Dabar net vargšų žmonių neapsaugome, kai jų medinius būstus 
nudegina, kad į patuštintą vietą ateitų žemių ir statybų gangsteriai. 

4) O kaip yra su NATO? Ar visais atvejais Lietuvos narystė šioje 
karinėje organizacijoje nėra diskutuotina?

Nediskutuotina.
5) Kaip matytumėte Lietuvos santykių su kaimynais (Lenkija, 

Latvija, Estija, Rusija, Baltarusija) ateities raidos tendencijas?
Jos priklausys nuo kaimynų, ypač didesnių, ir kur kas daugiau, 

negu nuo mūsų pastangų bei geros valios. Jei patirsim (jau patiriam) 
blogų tendencijų, tai teks (tektų) priešintis. Manau, pirmiausiai stengsis 
mus nutolinti nuo Lenkijos arba Lenkiją nuo mūsų. Kiršins su latviais, 
švedais. Grūmos iš Minsko ir Maskvos. Tiesą sakant, ne pirmiena. Todėl 
negailėkim orių pastangų ir geros valios bet kuriomis aplinkybėmis. 
Neištižkim. Nepasiduokim antiamerikietiškiems kurstymams.

6) Jūs, kaip žinomiausias Lietuvos politikas, savo laiku sakėte, 
kad galėtumėte pasitraukti iš politikos (nors toks posūkis politikui, 
atvedusiam Lietuvą į nepriklausomybę, būtų nuostolingas ir Lietuvai, 
ir pasauliui), kai Lietuva taps ES ir NATO nare. Iš politikos, ačiū Die-
vui, nepasitraukėte. Bet ar manote, kad Lietuvai pasiekus tuos tikslus, 
grėsmių mūsų valstybei jau nebėra? Gal po demokratijos skraiste kai 
kurioms jėgoms labai patogu kelti ir tuos pavojus, ir apskritai užsiimi-
nėti atvirai nedemokratine veikla? (pvz., KGB archyvų uždarymas, ES 
finansinės paramos ar jos skirstymo pasigrobimas atskiroms interesų 
grupėms ir pan.)
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Grėsmių matome sočiai. Pirmiausiai, tai valstybės kriminalinis, 
korumpinis arba neo-imperinis užvaldymas kad ir po demokratijos 
skraiste. Archyvų uždarymas – tik vienas konkrečių žingsnių ta 
linkme. KGB revanšo siekiai per teismus – irgi iš tos pačios operos. 
Galima tęsti šį strateginį sąrašą, tegul kas nors parašo studiją.

7) Ar jūs imtumėtės pakartoti Kovo 11-ąją, jeigu toks hipotetinis 
atvejas būtų jūsų ir Lietuvos gyvenime, iš anksto žinodamas, kiek 
šmeižtų, juodinimų, pažeminimų pasipiltų ant jūsų galvos, kaip tas 
ir įvyko po Kovo 11-osios (ir dabar tebevyksta)?

Žinoma.
Publikuota: „Už laisvę“, „XXI amžiaus“ priedas;  
internetiniame portale „politika.lt“, 2006 03 11

Kovo 11-osios pamąstymai

T. D.: Girdite Lietuvos radijo laidą „Dienos tema“. Labas vakaras. 
Čia – Tomas Dapkus. Kokią valstybę kuriame? – tai mūsų tema, ir da-
lyvauja Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas, 
Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis. Labą vakarą.

V. L.: Labą vakarą. 
T. D.: Pone Landsbergi, štai yra tokios eilutės:

„Statykite, puoškite aukštus namus
Ir bonkas ant pokylių stalo.
Kai kur kai kas paklaus gal,
Iš kur gi tasai įdomus
Biudžetas be saiko ir galo. 
Nors vakar dar šliaužėte slenksčius žemus,
Ar trindami baltas rankas
Nerausite už pašalinį 
Tamsių įplaukėlių šaltinį.
Ne vienas – kai kas.“
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Ne kas nors, o Maironis.
V. Landsbergis: Padėtys kartojasi ir ne po vieną kartą. Jeigu 

Maironio eilės gali būti matomos kaip šių dienų papročių ir žmonių 
vertybinių nuostatų nuosmūkio, karjerizmo ir nesąžiningų įplaukėlių 
kultas, – tai yra tas pats, deja, mes vėl einame per tokią duobę, kuri 
pasireiškė tada, pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio pra-
džioje, per tuometinę valdininkiją ir karjeristus. Dabar turbūt yra 
dar žymiai blogiau. Aš galiu paskaityti nežinomą Maironio eilėraštį. 
Anas yra labai žinomas, o čia – nežinomas1.

„Kada nors Lietuva
bus ne ta, jau kita,
pasiryš, 
atsigaus iš po blūdo.
Tautos vėl pasakys:
vėl pabudo!
Prisimins Lietuva,
kaip tad buvo, kada
jai padorumas pritiko.
Lauką žalią vagos,
mažą vaiką užstos,
ir Kudirkos medaliais 
nepuoš išdavikų.“
T. D.: Pone Landsbergi, tai kada blūdas aprims? 
V. L.: Kol kas jis tik didėja. Štai turiu pranešimą apie Lietuvos 

valstybės pinigais ir labai svarbioje valstybinėje įstaigoje – Policijos 
departamente – išleistą pasityčiojimą iš Sąjūdžio ir Nepriklausomybę 
atkūrusių jėgų. Rašo ten įsiveisęs žinomas provokatorius, kuris anks-
čiau rašė garbindamas OMONą – Lietuvą išdavusią struktūrą, mums 
tik pradedant kurti policiją. Tokia knyga dabar patenka jauniems 
policininkams, kur rašoma, kad Sąjūdžio mitinguose susirinkdavo 
chuliganai, triukšmadariai, tinginiai, neturintys ką veikti, mėtydavo 
į vargšus milicininkus buteliais. Nėra nieko bendra su tikrove, bet 

1  Iš knygelės J.Žemkalnis (V.Landsbergis) „Kas mes?“
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tas žmogus žino, kad nėra, o jo skaitytojai gali ir nežinoti kaip ten iš 
tikrųjų buvo. Tai pats juodžiausias darbas, koks tik gali būti daromas, 
ir jis daromas už pačios Lietuvos valstybės pinigus. Ir tokioje institu-
cijoje, kur, man regis, yra dar vienas tikslas – tiesioginis pasikasimas 
po Vytautu Grigaravičiumi. 

T. D. Kaip provokacija?
V. L.: Gryna provokacija. Palyginkime, jeigu „Durnių laivas“ 

būtų paskirtas, rekomenduotas mokyklų bibliotekoms kaip istorijos 
vadovėlis...

T. D.: Turime ir daugiau panašių pavyzdžių. Kultūros ministerija 
pasikabina KGB generolą kaip pavyzdį, kaip buvusį ministrą. Kai 
kurie rajonai pasikabina savivaldoje merus – taip pat buvusius žy-
mius ir TSKP veikėjus, ir represinių struktūrų veikėjus. Ministerijos 
išleidžia knygas apie neva buvusius ministrus, o iš tikrųjų apie LTSR 
ministrus. Garbinantys tekstai ir panašūs dalykai – tai tik vienas 
tokių pavyzdžių. 

V. L.: Čia yra sistema, labai plačiai vykdoma planinė užduotis 
– nutrinti ribas, vertybes. Jeigu Kultūros ministerijoje ant sienos 
yra pakabintas budelis, gal reiktų po tuo portretu parašyti, pacituoti 
dokumentus, kuriuos jis yra pasirašęs, kiek žmonių jis yra pasmerkęs 
mirčiai arba tremčiai? Tada būtų nors šviečiamasis elementas. Bet 
apskritai rodomas ne Nepriklausomos Lietuvos ir Kovo 11-osios Lie-
tuvos tęstinumas, kuris yra konstitucinis dalykas, o antikonstitucinis 
sovietinės Lietuvos ir dabartinių įstaigų tęstinumas... 

T. D.: Bet štai, pone Landsbergi, tuo metu Lietuvos radijas 
paklausė dabartinio teisingumo ministro: kaip pats vertini tokią 
situaciją? – Pasirodė, kad aiškiai, tiesiai rekomendacijų kolegoms 
ministrams jis nesugeba duoti, vis kažką bando kalbėti, kad lyg ir 
gyvenimas tuo metu buvo, dar kažką, bet aiškaus mąstymo dabartinis 
teisingumo ministras taip ir nesugebėjo pateikti. 

V. L.: Mes neturime stebėtis, kodėl Lietuvoje toks teisingumas.
T. D.: Pone Landsbergi, grįžtant prie to blūdo, teisingumo ir to, 

ką rašė Maironis tiek jūsų, tiek mano cituotose eilėse...
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V. L.: Aš citavau, kas nėra iš tikrųjų Maironis, tai mano parašytas 
eilėraštis, bet Maironio stiliumi.

T. D.: Tai jis ten prie jūsų tekstų ir prie Maironio tekstų – vis dėlto 
vienas svarbus momentas. Dabar iškilo tai, kas slėpėsi ir kas labai 
gerai apibūdina, diagnozuoja dabartinę būseną – Turniškės. Turniš-
kės sovietmečiu – aptvaras, kuriame gyveno sovietiniai veikėjai, iš 
kur riedėdavo juodos „Volgos“ su aukštais sovietiniais pareigūnais. 
Dabar jau šalia mūsų prezidento ir kitų aukštų pareigūnų įsikuria 
ne tik buvę sovietiniai pareigūnai, kurie irgi jaučia nostalgiją ten 
gyventi, tačiau įsikuria ir jauni ambasadoriai, jauni saugumiečiai, 
Saugumo departamento vadovai, prezidento patarėjai. Jie jaučia 
žiaurų potraukį ten gyventi. Jeigu ten gyveni, esi žmogus. 

V. L.: Aš gal taip nemanyčiau. Visokie seni nomenklatūrininkai, 
kurie pasinaudojo tuo, kad jų draugeliai vėl yra valdžioje, ir ten 
įsikūrė, turi labai privilegijuotą padėtį, kaip ir sovietų laikais. Kodėl 
jiems nesidžiaugti, kad vėl yra daug sovietinės santvarkos bruožų? 
Aš tiesiog laimingas šiandien, labiau negu kada nors anksčiau, kad 
kategoriškai atsisakiau ten keltis, kai man kaip valstybės vadovui 
buvo ne tik siūloma, bet buvau spaudžiamas, dėl apsaugos Aukš-
čiausiosios Tarybos Apsaugos skyriui kilo didžiulės problemos 
aprūpinti apsauga mano butą daugiabučiame name. Bet aš kate-
goriškai atsisakiau, aš nenorėjau į tą vietą ir kaip nors tapatintis 
su buvusia sistema. Ten paskui ir liko, ir gyvena kiti. Namą, kuris 
man buvo skirtas, aš pasiūliau ir perleidau Prancūzijos ambasa-
doriui. Jis buvo labai laimingas. O kas ten dabar darosi, turbūt 
motyvų yra daug. Yra ir senieji nomenklatūrininkai, Beriozovas 
ir dar kažkas...

T. D.: Bet yra ir naujoji nomenklatūra.
V. L.: Man labai gaila, kad jie turi tokių bruožų. Apie tai, man 

rodos, „Veide“ A. Bačiulio gana tiksliai pasakyta, kad jie stokoja po-
litiko bruožų, o elgiasi kaip valdininkija, kuri turi progą pasinaudoti 
ir tos progos nepraleidžia. Manau, kad juos tiesiog ant to kabliuko 
pagavo. Skandalas ne tik prieš juos, bet ir prieš Prezidentą.



256

T. D.: Bet ar tada nėra taip, kaip jūs anksčiau minėjot apie policiją, 
kad kažkoks įsisukęs veikėjas galbūt nori pakišti Vytautą Grigaravičių. 
O čia ar dėl tam tikro neturėjimo patyrimo, ar galbūt dėl baisaus noro 
būti svarbiu žmogumi tie vaikinai iš dalies pakiša Prezidentą. 

V. L.: Matyt, jie to nesuvokė. Čia ir yra jų silpnumas. Jie galbūt 
nėra provokatoriai, kurie suvokė, kad pakenks Prezidentui, – na, ir 
gerai. Ne, aš tikrai taip nemanau. Bet kas jiems pasiūlė? – štai čia 
piktžaizdė.

T. D.: Tai kokius mes turim valdininkus, ambasadorius, saugumo 
vadovus, jeigu užtenka ateiti kažkam ir pasakyti ...

V. L.: Tas „kažkas“ ateina iš premjero kanceliarijos. Ne iš gatvės 
ateina. Ten daugybę metų tokie neskaidrūs, migloti, nešvarūs dalykai. 
Kažkas varto pinigus, jeigu jų reikia prasimanyti, užstato net Prezi-
dento gyvenamąjį namą jam nežinant, ir apsuka pinigėlius. Paskui 
uždirba. Galbūt Prezidentas ir nevaromas lauk, neatiduodamas 
bankui su visu namu. Absoliutus begėdiškumas. Jokio padorumo 
jausmo, jokio garbės jausmo. Tie du vaikinai vis dėlto turėjo garbės 
jausmą, kai atsistatydino.

T. D.: Turbūt po Prezidento paraginimo.
V. L.: Šiaip ar taip, tai minimumas, kuris turėjo būti padarytas. 

Bet žymiai aukštesni valstybės pareigūnai pasiėmė žymiai didesnius 
pastatus ir nė negalvoja atsistatydinti.

T. D.: Na, gerai. Visa ši Turniškių istorija vyksta prieš Kovo 11-
ąją. Kokią apskritai reikšmę ji turės kaip simbolis? Ar tai, ką mes 
citavome apie aukštus namus ir poreikį tokiems dalykams? Kiek tai 
mūsų dabartinio gyvenimo atspindys?

V. L.: Tai atspindys labai blogų dalykų ir vis dėlto kartais dar 
tam tikro pasipriešinimo, nepriimant visiškai tos grobikiškos psi-
chologijos. Vis dėlto tie žmonės atsistatydino. Nežinau, kuo visa tai 
baigsis. Mintis, kad gali būti nacionalizuota, ir pasakymas – tvarkoj, 
tegul. Tai dar pusė bėdos.

T. D.: Dalis visuomenės, pone Landsbergi, sako taip: prisivogiau 
– atsistatydinu. Nebūtinai šiuo atveju, bet jeigu toks principas...
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V. L.: Nors tiek. Žiūrėkit, kiek yra tokių, kurie prisivogė ir net 
negalvoja atsistatydinti. Sako: „vsio zakonno“, tegu prokuratūra 
nustato, ir jeigu mane sodins į kalėjimą, tai aš tada atsistatydinsiu. 
Nėra politiko garbės jausmo ir supratimo, kad politikas turi atrodyti 
padoriai. Jis negali naudotis savo padėtimi ir moti ranka, kai atrodo 
negražiai. 

T. D.: Vis tik noriu dar kartą jūsų paklausti prieš Kovo 11-ąją 
grįžtant prie tų temų, kurias mes lietėm: apie valstybingumo tęstinu-
mą, apie suvokimą, kas yra Sovietų Sąjunga – grįžti prie tos pačios 
temos, kuri ne kartą liesta tiek pokalbiuose su jumis, tiek su kitais 
asmenimis, politikais, pareigūnais, tiek su istorikais. Lietuva yra 
NATO valstybė, o Sovietų Sąjungos represinių struktūrų archyvai 
uždaryti.

V. L.: Lietuvoje vyksta ne tik resovietizacija, bet ir rekagėbiza-
cija. Vis daugiau iškyla į paviršių asmenų, kurie jau įsitvirtinę labai 
įtakingose pozicijose, kurie turi kagėbistinę praeitį, ir tai jų ne tik 
nevaržo, bet ir visuomenės akyse tai nedidelis minusas. Pasirodo me-
muarai, monografijos apie tokius veikėjus su jų nuopelnų iškėlimu, 
kaip jie 50 metų tarnavo Lietuvai, ir panašiai. Tai ribų išplovimas. 
Tai gali būti paruošiamasis darbas, jeigu tarp sovietinės Lietuvos 
ir dabartinės Lietuvos nebelieka aiškios skiriamosios ribos, Kovo 
11-osios, kuri atvėrė naują kokybę, nes mes atėjom pasiryžę statyti 
laisvą ir teisingą Lietuvą. Prieš mus anksčiau ar vėliau, iš pradžių 
smurtu ir blokadomis, o paskui daug gudresniais būdais susivienijo 
priešinga jėga, kuriai nereikia laisvos ir teisingos Lietuvos, kuriai 
reikia sumurkdytos, nusivylusios ir valdomos Lietuvos. Tokia padėtis 
šiandien, bet vis dėlto ta skiriamoji linija labai ryški. Galų gale net 
ir nepriklausoma valstybė, tarptautinių organizacijų narė, tai ne so-
vietinė kolonija, kažkoks kampas, kurį galima ir išnaudoti ir truputį 
naudoti kaip vitriną: žiūrėkit, čia dar pusiau su bėda ir ta Tarybų 
Sąjunga. Tai mes tokioj rolėj buvom. O jeigu dabar nutrinama riba, 
kur yra esminis skirtumas, tai galbūt ir atgal grįžti ne taip sunku. 
Nebėra tokios ribos, kurią būtų sunku peržengti. 
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T. D.: Pone Landsbergi, grįžtant prie nusivylusios Lietuvos, ar 
Kovo 11-oji yra, jūsų nuomone, pakankamai išstudijuoti dalykai, ar 
tie dalykai pakankamai perteikiami dabar tuos dalykus studijuojan-
tiems tiek moksleiviams, tiek studentams?

V. L.: Jie iš esmės nutylimi. Yra paradiniai prisiminimai ir gražūs 
žodžiai, pasakomi Kovo 11-osios proga. Tačiau nei vadovėliuose, nei 
mokyklose, – nebent mokytojų supratimo ir sąžinės reikalas, jeigu 
mokytojas atveda mokinių būrelį į kokį nors renginį, jeigu paaiškina, 
jeigu nuveža į muziejų, – tačiau stoka tokios reikmės, kurią formuotų, 
pavyzdžiui, Švietimo ministerija metų metais, kad tai būtų nušviesta. 
Vaikai, kurie tada lakstė su trispalvėm vėliavėlėm, dabar jau užaugę, 
jie tikrai prisimena. O tie vaikai, kurie dabar tokio amžiaus, ką jie žino 
apie Kovo 11-ąją? Ar jiems papasakoja jų tėvai? O gal tai „politika“, 
kurios nereikia? – Juk susidūrėme su šia nesąmone ir piktybišku 
veikimu, kai valstybingumas, valstybės atkūrimas buvo vadinami 
politika, kurios mokyklose nereikia. O kodėl politika? – Todėl, kad 
ten pirmoj vietoj ne tie, kurie dabar valdžioj, ir jiems nemaloni toji 
Kovo 11-oji, kuri juos pastūmė iš privilegijų, pakeitė gyvenimą, nes 
tada jie buvo viešpačiai.

T. D.: Jie nori jas susigrąžinti.
V. L.: Jie jas atsilošinėja. Sakau: vyksta ilgalaikis revanšas. Bet 

ir sėkmė nekeičia nusistatymo. Nusistatymas vis tik yra giluminis: 
Kovo 11-oji – nemiela. Gerai, turim valstybę, ir štai mes, kurie dabar 
esam valdžioje, naudojamės ta valstybe. Gal ir nieko, gal tegu ji būna. 
Bet kad tada buvo skaudu netekti savo, kad ir vietininkų, bet labai 
nepajudinamos valdžios, šis skausmas, matyt, nepranyks.

T. D.: Pone Landsbergi, jūs paminėjot mūsų pokalby žodį „nu-
sivylusi Lietuva“. Ką galėtumė pasakyti Kovo 11-osios išvakarėse 
kaip Atkuriamojo Seimo pirmininkas tai nusivylusiai Lietuvai, jos 
daliai? 

V. L.: Aš noriu kreiptis į tą Lietuvą, kuri tikėjo laisve, nepriklau-
somybe ir atsiveriančia teisingumo erdve, galimybėmis Lietuvai 
pakilti, gyventi teisingai ir garbingai tarp kitų tautų ir žmonėms 
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duoti teisingesnį gyvenimą. Nebūtinai, kaip kai kas sako: žadėjo iš 
karto apdovanoti gėrybėmis. – Niekas to nežadėjo. Buvo aišku, kad 
mums bus be galo sunku, kad mus gniuždys visais būdais, ir mes 
turėsim atlaikyti. Pasirodė, kad tai kur kas ilgesnis laikotarpis, kai 
mus gniuždo, ir turim atlaikyti. Dabar vyksta dvasinis gniuždymas, 
todėl aš noriu palinkėti tiems žmonėms, kurie tada jautė, kurioj pusėj 
tiesa, už ką galima aukotis ir gyvybę atiduoti, kad jie toliau turėtų 
ištvermės, kad nepasiduotų dvasiškai sugniuždomi. Jeigu Lietuvoje 
įsivyraus absoliutus prisitaikymas prie korupcijos...

T. D.: „Tamsių įplaukėlių“...
V. L.: Tamsių įplaukėlių, bet ir iš užsienio gerai diriguojamos 

santvarkos ir užvaldomos Lietuvos, jeigu įsivyraus nusiminimas ir 
bėgimas iš tokios Lietuvos, tai Lietuvos nebeliks. Tada prievarta vežė, 
o dabar išstumia per bjaurastį.

T. D.: Ačiū už pokalbį. 

Pokalbis Lietuvos radijo laidoje „Dienos tema“, 2006-03-10,  
Laidos vedėjas – Tomas Dapkus

Apie tėvynę ir patriotizmą

Vedėjas: Mūsų pašnekovai: muzikologas profesorius Vytautas 
Landsbergis ir Lietuvos istorijos instituto direktorius profesorius 
Alvydas Nikžentaitis. Sveiki. Pirmiausia su Kovo 11-ąją, o dabar 
pamėginkime išsiaiškinti, ar besikeičiančių vertybių laikotarpiu, 
– turbūt sutiksite, kad tos vertybės šiais laikais iš tikrųjų keičiasi, 
– ar patriotiškumas vis dėlto išlieka nesikeičianti pamatinė vertybė, 
kokia ji buvo galbūt rezistecijos laikotarpiu, kokia ji buvo devynias-
dešimtaisiais ir prieš devyniasdešimtuosius, kai kilo Lietuvos Sąjūdis. 
Galbūt profesorius Vytautas Landsbergis?

V. Landsbergis: Aš negalvoju, kad „besikeičiančių vertybių 
laikotarpis“ yra teisingas apibūdinimas. Aš sakyčiau: prarandamų 
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vertybių arba vertybių erozijos laikotarpis. Nes „besikeičiančių“ 
– tai tartum vietoj vienų tikrų vertybių ateina kitos tikros verty-
bės. Tą sunku įžvelgti. O dėl patriotizmo. Aš norėčiau, kad kur tik 
galima, būtų apsieinama be tarptautinių žodžių ir kalbama kuo 
paprasčiau. Ką mes manom, vartodami tą žodį, lietuviškai būtų 
pasakoma „tėvynės meilė“. „Patria“ yra tėvynė, ir senovės romė-
nai sakydavo: saldu už tėvynę mirti. Tai nepaprastai aukšta etinė 
norma, kurią pavedėjo ir vėlesniųjų amžių europiečiai ir ypač tie, 
kurie jautė savo tautinę istorinę valstybę, o ją tekdavo dažnai ginti. 
Kartais ir pulti kitus, bet ypač garbingai mirdavo žmonės už tėvynę 
ją gindami. Mes esam iš tų pačių europiečių ir iš tos pačios senos 
valstybės, kuri patyrė daug nelaimų. Žmonės mūsų valstybėje pa-
tyrė daug smurtinių skriaudų, ir meilė visada yra jausmas, kuris 
yra ir atjauta, užuojauta, noras, kad tavo mylimam asmeniui arba 
kraštui būtų geriau. O jeigu jis skriaudžiamas, tai skaudu, norisi jį 
užstoti. Tai visiškai natūralūs dalykai, ir Kovo 11-oji, su kuria da-
bar noriu visus pasveikinti, buvo diena, tikslas, į kurį ėjo žmonės 
suprasdami buvusią neteisybę, kurią patyrė mūsų tėvynė ir kurią 
reikia atitaisyti. Tai tėvynės meilės apraiška politikoje, kuri nėra 
kelių žmonių arba partijų politika. Tai visuotinis supratimas, galbūt 
net jausmas: yra neteisinga, yra skriauda, daug visokių skriaudų 
– trėmimai, egzekucijos, žmonių gyvenimų sunaikinimai – visa 
tai telpa į vieną skriaudą tėvynei, kurią pasiryžome atitaisyti. O 
paskui jau gyventi nepriklausomoje tėvynėje, kaip sugebėsim. Man 
regis, toks pat daugelio žmonių jausmas buvo Sausio 13-ąją: neleisti 
naujo išniekinimo, smurtinio suniekinimo, pažeminimo, kad mes, 
kurie štai turim savo šalį Lietuvą, vėl jos neturėtumėm, būtumėm 
kokia nors imperijos kolonija, kur pasiųsti vietininkai mus valdytų, 
o represinės struktūros terorizuotų ir baustų kas „ne taip“ kalba. 
Tai ir laisvės sąvoka. Bet aš manau, kad žmonės ėjo spontaniškai 
pasipriešinti netiesai, kuri vėl artėja kaip grėsmė ir gali ištikti mūsų 
tėvynę. Ją reikia ginti, ir viskas. 

/.../
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Ved.: Vienas filosofas, jeigu neklystu, 18 amžiuje rašė, kad 
žmogus yra patriotas tuomet, jeigu kilus pavojui tėvynėje, jis turi 
ką prarasti. Dabar pasikalbėkime apie tai, kas lemia patriotiškumą. 
Profesorius Vytautas Landsbergis daug kalbėjo apie praeitį. Daugelio 
žmonių kraujuje, prisiminimuose išlikę tie laikai. Tai vienas veiksnių, 
skatinančių patriotizmą arba tėvynės meilę. Tai ir šlovinga, ir ne tik 
šlovinga, bet ir skaudi praeitis. Tačiau kas dar, ypač naujoms atei-
nančioms kartoms, formuoja tėvynės meilę, tėvynės įvaizdį? Puikiai 
žinome, kokia dabar situacija, lyginant su Sąjūdžio laikais. Mažiau 
nei trisdešimt procentų Lietuvos gyventojų, apklausų duomenimis, 
sieja save su Lietuva. Kiti sieja save arba tik su savo troba, arba su 
pasauliu – jie nėra Lietuvos piliečiai.

V. L.: Nesutikčiau, kad sieti, kaip jūs sakot, lyg tam tikra pa-
niekinama intonacija, „su savo troba“, tai nėra tėvynės meilės dalis. 
Turbūt kartų kartos augo pažindamos Maironio poeziją, kur labai 
paprastai kalbama: „ar giedros išaušta pavasario dienos, ar krinta 
nuo dalgio žvangučiai lankos, ar dreba nuo šalčio apleistos rugie-
nos, mums mūsų tėvynė graži visados“. Visados brangi, čia yra visi 
gamtos laikai, visa tai, kame mes gyvename, ir tai nėra troba. Galų 
gale, štai žmogus, išėjęs iš savo sodybos, kurią atgavo po ilgų metų 
tremties ir visokių neteisybių, – mačiau tai televizijoje. Moteriškė 
sako: nėra geresnio jausmo, kaip apsidaryti aplinkui: štai tas kalnelis, 
tas miškelis, štai tas saulėlydis – niekur nėra man taip gerai kaip čia. 
Toks yra ir pagrindas, ir dalis tėvynės meilės ir savo tapatybės. Aš 
čia esu savo vietoje! 

Man atrodo, profesorius A. Nikžentaitis šiek tiek laužiasi į atviras 
duris, sakydamas, kad mes tartum kalbame tik apie lietuvius etnine 
prasme. Aš buvau Sąjūdyje nuo pat pradžios ir puikiai atsimenu Są-
jūdžio ideologiją, kaip ją formavom: kvietėm visus Lietuvos žmones 
eiti kartu, nes čia yra mūsų tėvynė, nepriklausomai kokia jų tautybė, 
etninė kilmė ar net kokiom aplinkybėm jie čia atsirado. Ar jie čia jau 
daug kartų gyvena, ar atvažiavo prieš keliasdešimt metų ar net prieš 
dešimt metų, – mes kalbėjom apie pilietinę visuomenę ir būtent apie 
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Lietuvos tautą. Kartai būdavo tam tikrų nesusipratimų. Vengdavom, 
nors kartais būdavo mums ir priekaištų, sveikinti masę žmonių kaip 
lietuvius, kadangi tarp jų buvo ir nelietuvių, kad jie nebūtų atriboti. 
Sakydavom „Lietuvos žmonės“. Tokia buvo labai paprasta sąvoka 
– visi Lietuvos žmonės, kuriems Lietuva yra brangi, kurie atėjo čia 
ir nori, kad Lietuva būtų laisva, nepriklausoma šalis, kurioje visi 
galės kartu dirbti ir ją kurti. Tai nėra koks nors šių dienų atradimas. 
Mes naudojomės profesoriaus M. Riomerio prieškarinių laikų kon-
cepcija apie Lietuvos tautą, apie tą pačią pilietinę tautą, kuri buvo ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, nors teigiama, kad tik 
bajorai buvo tauta ir sprendė valstybės reikalus. Bet kai žinai apie 
įvykius, kuriuose buvo lemiama šalies ir žmonių ateitis, – tai ne tik 
Žalgiris vakaruose, Oršos mūšis arba Rytų Žalgiris, arba Kircholmas-
Salaspilis prie Rygos. Kai liaudies dainoje išgirsti žodžius: „Lietuvos 
broliai į Rygą joja“, tai apie ką kalbama? Taigi joje prisimenama, 
kaip Lietuvos broliai jojo į Rygą mušti švedų. Nesutikčiau su laiko 
atskyrimais. Taip pat, kaip pasidarė kažkokia klišė: XXI amžiuj 
kažkas turi būti kitaip. Tai ką, prieš naujuosius metus buvo vienaip, 
o sausio 2-ąją – jau kitaip?

Vedėjas: Tai jūs nesutinkate, kad per 10-15-16 metų pasidarė 
kitaip?

V. L.: Pasidarė iš dalies kitaip dėl tam tikrų veiksnių, kurie nėra 
visai natūralūs. Aš manau, kad tie pokyčiai nėra neatšaukiami arba 
esminiai, arba kad tai yra vienų vertybių pakeitimas kitomis.

Vedėjas: Ką turite omenyje, kokias vertybes? Tai ir pasikalbė-
kime. Galbūt jūs ir grįžot prie mano citatos, kad geras patriotas yra 
tas, kuris kilus tėvynes pavojui, gali kažką prarasti? Už tai tėvynę ir 
gina. Aš turiu omenyje gerą gyvenimą.

V. L.: Žinote, tai kraštutiniai atvejai. Žmonės, kurie ėjo ir į miš-
kus, – atsimenu sovietinę propagandą, kad tai buvo buožės ar kokie 
smetonininkai, kurie kažką prarado, – juk ten buvo labai daug kaimo 
varguolių, paprastų mokytojų. Ko jie tikėjosi – medalių, būti minis-
trais, dalinti Europos pinigus? – Nesąmonė, jie ėjo prieš neteisybę, 
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pažeminimą ir už laisvę. Apie tai kalba jų dokumentai. Jiems nereikia 
niekuo apsimesti, kai rašo dienoraščius, laiškus ar dainuoja dainas. 
Jūs primetat kažkokią kitą pažiūrą, kurią sovietinis laikotarpis iš 
tikrųjų bandė suformuoti.

A. Nikžentaitis: Profesoriau, norėčiau čia jums šiek tiek paprieš-
tarauti, ne piktai, bet labai geranoriškai. Aš vis tik labiau linkčiau 
sutikti su laidos vedėjo pozicija, kad iš tikrųjų brangu yra tai, kas 
prarandama. /.../ Jūsų paminėtas pavyzdys apie mūsų partizanus ir 
visas kovas ir iš tikrųjų tėvynės meilę, kaip tik ir įtelpa į tokią (ne-
gražus tas žodis) schemą. Iš tikrųjų žmonės kovojo už tai, kas buvo 
prarandama. Dabar dar norėčiau truputį replikuoti jums, Profeso-
riau, dėl 1990-ųjų metų. Aš iš tikrųjų gerbiu jus, gerbiu V. Čepaitį, 
kuris buvo, sakykim, ideologas tautinių mažumų atžvilgiu. Jūs tikrai 
elgdavotės korektiškai, vartodami „Lietuvos žmonių“ terminą. Bet, 
žinot, kai kuriems dalykams neužtenka gerų norų, nes mes matom: 
buvo tas konfliktas dėl įvairių priežasčių ir su lenkų mažuma. Kai 
kalbu apie šį naują reiškinį – pilietinę tautą, tai tkiam reiškiniui bū-
tinai turi būti pribrendusi visa visuomenė – ir ta pati lenkų mažuma. 
Čia neužtenka vien gerų norų. /.../ Pilietinio patriotizmo turinyje 
svarbiausią vietą užima ne atskyrimas, o tų momentų iškėlimas, 
kurie jungė tos bendruomenės dalis, kurios šiandien gyvena Lie-
tuvoje. Jeigu kalbame apie pilietinės tautos ugdymą, tai bent jau į 
mūsų istorinę ir iš dalies politinę kultūrą neturėtumėm įvedinėti ir 
apdovanoti po mirties įvairiais apdovanojimais tų asmenybių, kurios 
buvo tos bendruomenės nesantaikos priežastis. O jeigu kalbama 
apie patriotizmo formavimą, vis dėlto svarstydami naujų paminklų 
statybą, kitų sisteminės kultūros elementų, turėtumėm galvoti: o kiek 
tai pasitarnaus mūsų pagrindiniam tikslui? Patriotizmas, kiek apie jį 
bešnekėsi, turim suprasti vieną dalyką: jis neatsiranda pats savaime, 
tai dirbtinis reiškinys, ir šitą reiškinį reikia sukurti.

V. L.: Čia aš visiškai [nesutinku]. Galiu būti vienas prieš du, šitai 
šiek tiek jaučiu. Kad patriotizmas „daromas dirbtinai“, tai prisiminkite 
pavyzdį žmogaus, kuris yra savo krašte, savo vietoj, jam čia viskas mie-
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la. Kas tą dirbtinai [padarė]? Galbūt motina užlingavo dainomis? Ponas 
Dievas lėmė tau gimti čia ir turėti motiną, kuri tas dainas dainavo. Čia 
visiškai netinka žodis „dirbtinai“. Bet aš nenorėčiau, kad pereitume į 
temą, kuri yra istorija. Galbūt ponui Nikžentaičiui tai artima tema, ir 
jis turi daug ką pasakyti. Mes kalbame apie tėvynės meilę, ir jeigu buvo 
istorinių pavyzdžių, kuriuos aš pasakiau, tai nereiškia, kad aš noriu 
kalbėti apie istoriją. Aš kalbu apie tai, kas yra žmonėse, kas yra arba ko 
galbūt nėra, nes gal jie yra praradę tam tikrą galimybę ar sugebėjimą 
džiaugtis gyvenimu čia, mylėti šitą kraštą, – tai jų nuostolis, o ne koks 
nors laimėjimas. O dėl pastangų sakyti paprastai, – aš galiu pasakyti 
paprastai: tėvynė yra tai, kas man svarbu. Jeigu reikia – ginti, bet ne 
tik ginti, o ir kasdieną yra svarbu. Arba žmogus apie tai galvoja, [arba 
ne]. Suprantama, kad netekęs daugiau galvoja, jeigu jam buvo brangu, 
svarbu. Adomas Mickevičius pasakė nemirtingus žodžius: „tu esi kaip 
sveikata“. Kol tu sveikas, tau tai nerūpi, o kai prarandi sveikatą, supran-
ti, kaip gera buvo būti sveikam. Tad kaip buvo gera gyventi Lietuvoj, 
– jis suprato būdamas svetur. Ar dabar daug žmonių supranta? Aš 
manau, kad kai kurie jaučia. Galbūt nemąsto, bet nemanau, kad tie, 
kurie yra išvažiavę, būtų visai neigiamai arba abejingai nusiteikę savo 
tėvynei. Kiti gali gyventi pačioje Lietuvoje ir būti abejingai nusiteikę. 
Sakoma, kad procentas tų, kurie sieja save su Lietuva kaip visuma, 
mažėja. Galbūt jie taip šneka žodžiu, bet nemanau, kad jų širdyse yra 
tuštuma. Ten, kur nuo pat mažens yra padėti pagrindai: tame krašte, 
prie šito upelio, kur vaikščiota į mokyklą, kur mergaitė pirmą kartą 
pabučiuota – tai lieka visam gyvenimui.

Vedėjas: Beje, profesoriau, apie mergaitę. Labai įdomiai išvystėte 
temą ir tėvynės meilę pavadindamas patriotiškumu. Ar patriotiš-
kumas arba tėvynės meilė, lyginant su meile mergaitei ar moteriai, 
yra toks dalykas, kurį reikia nuolat pakurstyti kaip ugnį? Jūs labai 
gražiai kalbat apie upelį, apiet trobelę ir taip toliau. Vis dėlto man 
atrodo, kad tautai reikia tam tikrų pavyzdžių, šviesulių. Dabar 
dalis šviesulių išvažiavo ar į Briuselį, ar į Liuksemburgą, kita dalis 
šviesulių, sakykim, gal ne visai atitinka tėvynės patriotų įvaizdžio. 
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Bent jau viena girdime mokykloje apie Lietuvą, valstybines šventes 
ir valstybės idealus, o grįžę namo įsijungiame televizorių ir matom 
vėl visai ką kita. Kaip jūs manot, ar šviesulių, vedančių prieš 15-16 
metų lyderių stoka neatsiliepė dabar patriotizmo stokai? 

V. L.: Šviesuoliai nėra vien politikai. Buvo Lietuvoje šviesulių, 
kurie palaikė dvasią, lietuvybę. Buvo mokytojas, net daraktorius 
– slaptos mokyklos mokytojas, kunigas, teisininkas, kuris caro lai-
kais turėjo teisę dirbti Lietuvoje, gydytojai: Kudirka, Basanavičius ir 
panašiai. Jie ne politikai, jie yra to meto šviesuomenė, kurie šviečia 
dar ir tuo, kad jiems labai svarbu, kur jie gyvena, kokioj nelaimėj 
yra ta šalis, kokioj tamsybėj – žmonės, kuriuos reikia pakelti, duoti 
jiems viltį, šviesesnį Lietuvos perspektyvos matymą. Štai šviesuliai. 
Jų Lietuvoje ir dabar yra. Yra šviesulių kaimuose, miesteliuose, ir 
jie yra patys svarbiausi. Tik jie kartais pašiepiami, niekinami. Arba 
mokyklose buvo nelabai kokia atmosfera. Nežinau, kaip dabar, bet 
gana ilgai buvo tam tikros demagogijos, kad jeigu mokytojas kalba 
apie Lietuvą ir tėvynės meilę, tai čia – „politika“, o mokykloje jokios 
politikos negali būti. Buvo labai bjauri, galbūt ir ne klaida, o slapta, 
sąmoninga politika, kad neužaugtų naujas kitoks jaunimas. /.../

Pokalbis LTV laidoje „Kultūra“, 2006-03-11,  
Laidos vedėjas Žilvinas Pekarskas

Ir Europos Sąjunga, ir Lietuva šiandien laiko egzaminą

Lietuva jau pasiekė savo strateginių tikslų: įstota į Europos Są-
jungą ir į NATO, na o kokie tiek Lietuvos, tiek ir Baltijos valstybių 
įstojimo į Europos Sąjungą aspektai yra naudingi Rusijai?

Rusijai bus labai naudinga, jeigu ji turės didelę įtaką Baltijos 
valstybėse, o ypač jeigu Baltijos valstybės kalbės jau nebe savo, 
o Rusijos balsu, derindamos politiką ir reikšdamos draugiškas 
nuostatas, kitaip tariant tai, ko Rusija norės. Jau dabar Europos 
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Parlamente gali atsirasti Lietuvos parlamentaras, kalbantis tai, kas 
reikalinga Rusijai. 

Kaip Jūs vertinate Rusijos ilgalaikes perspektyvas įstoti į 
Europos Sąjungą? Ar Lietuva ir visos kitos Baltijos šalys yra tuo 
suinteresuotos? 

Visa Europa būtų suinteresuota Rusijos demokratija, o Rusija 
negalėtų būti priimta į Europos Sąjungą būdama nedemokratine 
valstybe. Bet Europos Sąjunga gali pradėt atsižadėt savo principų (kas 
iš dalies jau ir vyksta). Jeigu ji degraduos iki koncepcijos, kuri, jau yra 
siūloma: demokratija nėra kokio nors vieno tipo ir gali būt visai kito-
kios santvarkos, kurios įsives savotiškos demokratijos, tada nebelieka 
šito kriterijaus, jis išplaunamas. Tokiu atveju pateisiname bet kokią 
autoritarinę ar oligarchinę, žmogaus teisių negerbiančią valstybę, jeigu 
ji tik pasivadina demokratija. Taip grįžtume į Stalino laikus, kai visos 
totalitarinės sistemos vadinosi „liaudies“ demokratijomis.

Jeigu Rusija tokia, kokia yra dabar arba panaši, būtų priimta į Eu-
ropos Sąjungą, tai reikštų, kad Europos Sąjunga jau nebėra Europos 
Sąjunga. Jos pagrindiniai filosofiniai, moraliniai, politiniai principai 
turėtų pasikeisti. Kita vertus, Rusija laikosi gudrios politikos ir visai 
nereiškia noro būti Europos Sąjungoje, nes tada jai būtų pareikšta 
daug priekaištų, reikalavimų. 

Ko gero, Rusija nutarusi laukti, kol Europos Sąjunga pati ją 
pakvies. Tam, kad visa tai įvyktų, Rusijai reikia pakeisti Europos 
Sąjungą būnant išorėje.

O ar įmanoma, jūsų nuomone, Rusijos demokratėjimo 
eiga?

Rusijos demokratėjimo eiga galima tik iš pačios Rusijos poten-
cialo, suvoktos reikmės arba naudos. Rusai patys turi suvokti, kad 
demokratine valstybe būti kur kas naudingiau. Bet iki to dar labai toli. 
Tikrai netikiu, kad dabartinis režimas evoliucionuos demokratijos 
link. Bent jau kol kas tai nerealu.

Dabar atsisukime į Lietuvą: ką tik buvo paminėtos 15 – osios 
sausio 13-osios metinės, kaip galėtų keistis Rusijos pozicija Lie-
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tuvos sovietinės okupacijos žalos atlyginimo klausimu, jeigu šis 
klausimas būtų oficialiai iškeltas Europos komisijos dvišaliame 
formate? Ir kokie galėtų būti Rusijos atsakomieji veiksmai?

Būtent toks turėtų būti Lietuvos tikslas, bet kažin ar jis yra 
pasiekiamas dėl dviejų priežasčių: pirmiausia Lietuva, jos dabar-
tinė valdžia (ir panašios į ją) to nesiekia. Kitas dalykas – Europos 
Sąjungai tai irgi būtų egzaminas, kaip mūsų nepriklausomybės 
paskelbimas buvo egzaminas ir Vakarams (kurie buvo visai kitaip 
suprojektavę savo santykius su Sovietų Sąjunga) ir, žinoma, pačiai 
Sovietų Sąjungai 

Kiek galima tikėtis, kad šis egzaminas bus išlaikytas?
Sunku pasakyti. Dabar šis egzaminas teatrodo teorinis dalykas. 

Kiek teko „zonduoti“ Europos Komisijos nuostatas dėl Lietuvos 
patirtų atskirų skriaudų – kad ir okupacijos žalos atlyginimo, am-
basadų, pagrobtų indėlių klausimą – galėčiau teigti, kad Europos 
Komisija šių klausimų (kaip, beje, ir Estijos sienos atžvilgiu) vengia. 
Matomas noras šias problemas nustumti į dvišalių santykių erdvę, 
nors tokios šalys kaip mūsų, turėtų tikėtis kitokio Europos Sąjun-
gos požiūrio į savo narės tarptautines (jau su trečiosiomis šalimis) 
problemas. Šis klausimas yra iškeltas ir Europos Tarybai. Į klausimą, 
ar sienos atžvilgiu Europos Taryba leis sau pasitraukti į nuošalę, 
atsakymo dar nėra. Nors tai kompromituoja ES visų naujų narių 
akyse. Pamatysim, koks bus atsakymas. 

Ar Jūs kaip Europarlamento narys galite pasakyti, kad Rusijos 
pozicija Lietuvos atžvilgiu, po mūsų įstojimo į Europos Sąjungą 
pasikeitė, ir jeigu pasikeitė, tai kaip?

Ji nepasikeitė iš esmės. Aš tai matau iš kai kurių pareiškimų ir 
jaučiu, kad Rusija mus laiko savo buvusia dalimi, gal būt laikinai 
ištrūkusia arba ištrūkusia tokiais pavidalais, iš kurių mus sunku 
įtraukti atgal, bet kitais būdais tikimasi mus paimti į savo įtaką ir 
valdymą. Šis žaidimas vyksta ir dabar, tik jau nebe formaliai inkor-
poruojant į aną valstybę, bet neformaliai įtakojant padaryt Lietuvą 
savo „erdve“.
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Taip mes galime atsidurti keblioje padėtyje – formaliai Europos 
Sąjungoje, o diktuojami Rusijos.

Bet ar tuomet galima būtų tikėtis, kad tvirtos demokratinės 
Europos Sąjungos valstybės būtų didžioji Lietuvos parama? 

Reiktų gerokai ieškoti tų tvirtų savo principais demokratinių 
Europos valstybių.

Apskritai tvirtų ir Rusijos nebijančių valstybių dar yra, tačiau 
jeigu jos sieja savo ekonominę gerovę arba savo ambicijas būti didžia 
ekonomine jėga pasaulyje su Rusijos parama, tai jos akimirksniu 
tampa priklausomomis. 

Ar tai ir yra tai, ką Jūs prieš tai pavadinote Europos Sąjungos 
persigimimu?

Galima teigti ir taip. Jau daug metų manęs vis klausdavo: ar 
galėtų Rusija įstot į Europos Sąjungą? Mano atsakymas būdavo, 
yra ir bus labai paprastas: toks įvykis reikštų, kad Europos Sąjunga 
įstojo į Rusiją. Į tą pusę dabar dalykai tam tikra prasme ir linksta. 
Pirmiausiai tai ne formalus įstojimas, bet kultūrinis savo identiteto 
atsisakymas, tam tikrų Rusijos normų (jeigu jas galima pavadinti 
normomis) priėmimas bei atsisakymas savų vertybių, prisitaikant 
prie tokios Rusijos kokybės, kokia ten yra. O tai prisitaikymas prie 
žemesnės civilizacinės ir kultūrinės kokybės. Čia jau būtų tikriausias 
Europos tapimas Rusijos priedu. To Rusija, žinoma, norėtų. 

Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti – tai Rusijos degradacija. 
Ji degraduoja ir moraliai, ir demografiškai, ir savo vidinėmis pro-
blemomis. Vargu, ar ji išvengs trečiojo griuvimo. 

Europa turi stengtis išsilaikyti. Kaip ji atsilaikys ne tik prieš 
Rusijos ekonominį ir politinį dominavimą, kuris didėja, bet ir prieš 
savo visuomenės pokyčius, nežino niekas. Reikia tikėtis, kad šis 
egzaminas bus išlaikytas.

Europos didysis išbandymas jau yra atėjęs, tik Europa jo nesu-
vokia arba bijo suvokti. 

Kokios yra demokratinio pasirinkimo organizacijos, tai yra 
Gruzijos ir Ukrainos prezidentų iniciatyva, kurią iš tikrųjų palan-
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kiai įvertina ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, 
ir regioninės GUAM‘o organizacijos perspektyvos? Ar jos galėtų 
ateityje tapti NVS pakaitalu tik,žinoma, orientuotos į Vakarus? 

Aš manau, kad jos nėra NVS pakaitalas. NVS paties prezidento 
Putino vertinimu buvo laikinas reiškinys, jau atgyvenęs. Putinas 
nori jį paversti tvirčiau sukabinta ekonomine sąjunga, kaip buvo pa-
skelbta dar Ukrainos prezidento Kučmos laikais. Rusija, Baltarusija, 
Ukraina, Kazachstanas su perspektyva, kad jungsis visi kiti, kas tik 
nori (net ir ne NVS šalys). Tokiais galėtumėme būti mes, galėtų būti 
Bulgarija ar dar kas nors. Štai taip per keturių slaviškų šalių sąjungą 
(nors Kazachstanas ne slaviška valstybė, bet ten pakankamai daug 
slavų), Rusija įsivaizdavo savo galybės atkūrimą. Be to, iš NVS dabar 
jau nebe kažin kas liko; pradėjo ryškėti NVS šalių, kurios nenori 
būti visai tiesiogiai Rusijos dominuojamos, siekis turėti regioninį 
savarankiškumą.

Be abejo, Rusijai tai nepatinka. Apskritai šį troškimą galime 
vadinti tik formalumu, anaiptol ne triuškinančiu faktu. Dabar jis 
aktualesnis, o kai kurių šalių labiau suvokiamas ir kaip tam tikra 
atrama prieš Rusijos neoekspansionizmą. Rusija trukdys realizuoti 
pirmiausiai per tų valstybių oficialiąją valdžią, kurią norės padaryti 
savo kontroliuojama kad ir rinkimų keliu. 

Dabar tokia perspektyva išryškėjo Ukrainoje. Ar Ukraina išlai-
kys vakarietišką kryptį, ar bus palaužta Janukovičiaus ir Timošenko 
koalicija, kuri bus kontroliuojama Rusijos? Kas tada liks iš oranžinės 
revoliucijos? Kas nors gal liks. Gali būti, kad įsivyraus apskritai labai 
aštrus vidinis konfliktas, kadangi dideli regionai gali nesutikti su 
grįžtančiu, jau buvusiu, Rusijos dominavimu. Ir vis tik Ukraina jau 
kitokia: net pajungiama atgal ji nebebus Kučmos Ukraina. Juolab 
ankstesnė Kravčiuko Ukraina. Ji yra pajudėjusi savu keliu. Tas pats 
yra su Gruzija. Yra ir Azerbaidžanas, tampantis pakankamai sava-
rankišku, nors jis vis dar nėra demokratiškas. Kazachstanas taip 
pat pakankamai savarankiškas, ir kažin ar jis labai nori susilieti su 
Rusija.
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Ar pavyks Rusijai vėl prisitraukt Ukrainą – tai mes labai greitai 
pamatysime. Deja, išcentrinės jėgos ten yra akivaizdesnės, nei įcentri-
nės, ko ir trokšta Putino valdančioji partija bei visas KGB klanas.

Esate vienas didžiausių Lietuvos nepriklausomybės kalvių, 
tad kaip galėtumėte įvertinti dabartinės Gruzijos ir Ukrainos 
pastangas ir pirmuosius žingsnius, žengiant demokratijos keliu, 
kaip Sąjūdžio lyderis, aukščiausios tarybos pirmininkas ir kaip 
dabartinis europarlamentaras? 

Lietuvai demokratija ir jos pagrindiniai principai buvo kelias į 
nepriklausomybę. Pirmiausiai mes turėjome remtis žmonių teisėmis, 
žmonių orumu ir jų noru būti „sau žmonėmis“ (pagal Vydūną), turėti 
savo šalį ir pasirinkimo teisę. Taip atėjom į nepriklausomybės atkū-
rimą, nes taip žmonės įgyvendino savo pasirinkimo teisę. O toliau, 
pagal Sąjūdžio programą, kuri buvo nubrėžta per pusantrų metų iki 
rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą, turėjo būti iš esmės reformuotas 
Lietuvos gyvenimas kuriant pilietinę, laisvą ir atvirą visuomenę, 
kurioje viešpatautų ne privilegijuoti klanai, o įstatymo valdžia; ras-
tųsi tikras teisingumas ir visi kiti reikalingi dalykai, kurių, deja, mes 
nepasiekėm. Iš dalies esame pajudėję, bet netrukus ir sustojome bei 
įklimpome praeityje.

Noriu pasakyti, kad arba žmonės trokšta būti laisvi savo visuo-
menėje ir pajėgia to pareikalauti, arba ne. Tokie procesai vyksta 
dabar ir kitur. Gruzija istoriškai buvo valstybė ir karalystė, turėjo 
savo kultūrą ir civilizaciją. Ir tai išlieka atmintyje. 

Tuo tarpu Ukraina faktiškai neturėjo savo valstybės. Ji formavosi 
kaip tauta ir kaip būsima valstybė per šimtmečius įtakojama ir Ki-
jevo Rusios, ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, ir Abiejų Tautų 
Respublikos. Taip ji susiformavo kitokia, negu Rusija, nors carinė 
ideologija ir propaganda, pastangos ir netgi ukrainiečių kalbos bei 
literatūros draudimai stabdė tame pačiame 19 – ajame šimtmetyje, 
kai ir Lietuvoje buvo draudžiama spauda. Tuomet Maskvoje suvok-
ta pavojus, kad imperijos dalis, kuri atkakliai buvo vadinama ne 
Ukraina, o Mažąja Rusija, bręsta kaip tauta,o tai visiškam imperijos 
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vieningumui, visko surusinimui ir supravoslavinimui yra neparankus 
dalykas. Šis pasipriešinimo procesas Ukrainoje tęsiasi ir dabar. 

Nelygus tautos demokratėjimas, kuris yra daug brandesnis 
vakarinėje dalyje, bet problemiškas rytinėje, taip pat neatneša daug 
džiaugsmo. Jeigu Rusija nesikištų ir neloštų ten savo žaidimų, be 
abejo, ir rytinė dalis greičiau pasijustų Ukrainos, o ne Rusijos dali-
mi. Bet dabar ten dar didžiulė erdvė destruktyviems žaidimams ir 
pastangoms pakirsti Ukrainos europietišką kryptį. 

Bet tiek Ukraina, tiek ir Gruzija deklaruoja norą integruotis 
į tarptautines bendrijas, pavyzdžiui, kad ir į NATO. Kokios yra 
abiejų šalių integracinės galimybės?

Gruzijos galimybės yra didesnės ir dėl to, kad jos apsisprendimas 
– ir valstybės valdžios struktūrų, ir pačios tautos nuostatos, – yra 
labai aiškios bei pozityvios. Gruzija nori būti labiau apsaugota, nori 
būti integruota į vakarietišką struktūrą, nes NATO nėra vien karinė, 
bet pirmiausia vertybinė struktūra. Tai demokratijų susivienijimas 
kilus reikalui gintis kartu ir apginti tas „Suvienytas demokratijas“. 
Gruzija norėtų būti ten, kas svarbiausia, įnešdama savąjį indėlį, būti 
demokratija, kurią gina kitos demokratijos, ir pati įnešdama indėlį 
į bendrą gynybą. Kadangi ten yra politinė valia ir visuomeninė 
sąmonė, tai lemiamas žodis priklausys NATO. 2008-jų metų data 
yra optimali, kadangi vyks eilinis viršūnių susitikimas, kuriame 
sprendimas gali būti priimtas.

Gruzija dabar gana greitai brėžia sau tikslą. Bet ir Bulgarija, ir 
Rumunija pasiekė savo tikslo greičiau, nei buvo numatyta, dėl to, 
kad pačiai NATO struktūrai jų reikėjo. 

Lietuva turėjo sukurti šiuolaikinę kariuomenę, suderinamą su 
NATO kariuomenėmis savo kokybe ir savo parengimu. Tai buvo 
nepaprastas darbas, padarytas per trumpą laiką. O iš Bulgarijos ir 
Rumunijos to net nereikalavo. Galų gale ir pasipriešinimas nebuvo 
toks didelis, kaip Lietuvos atžvilgiu, kuomet Rusija darė viską, kad 
ši integracija neįvyktų. 
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Gruzijos atžvilgiu Rusija irgi labai priešinsis, bet jeigu NATO 
valstybėms, pirmiausiai Jungtinėms Valstijoms, Gruzijos priėmimas 
atrodys strategiškai svarbus, tikriausiai taip ir įvyks. Rusija galėtų 
pasipriešinti tik griaudama Gruzijos valstybę iš vidaus, kompromi-
tuodama ją sumaištimis, perversmais arba posūkiais atgal į Rusijos 
pusę, kas demokratiniu keliu nelabai tikėtina. Dabar iš pykčio ir 
norint išbandyti savo jėgą smogiami energetiniai smūgiai.

O Ukrainos galimybės įstoti į NATO daug mažesnės, pirmiau-
sia stokojant visuomenėje politinės valios. Visuomenė daug labiau 
paveikta senos sovietų propagandos, taip pat Rusijos propagandos 
teigiančios, kad NATO yra blogis. Pakanka prisiminti didžiulę pro-
pagandą, kai NATO įsikišo į Kosovo gyventojų išvarymo dramą. 
NATO buvo vaizduojama, kaip užkariautojai, kaip užpuolikai, ir 
gal būt Ukrainos žmonėms tai galėjo padaryti didesnį propagandinį 
įspūdį. Reikia ukrainiečių tautos apsisprendimo, kur ji nori būti, su 
kuo nori būti ir kaip priešintis grėsmėms. Jeigu dalis mato grėsmę 
iš NATO pusės, gimsta tam tikra pusiausvyra ir matomas neap-
sisprendimas. Jeigu didžioji dalis matytų grėsmę iš Rytų, o NATO 
matytų kaip saugumo garantiją, tai padėtis būtų visai kita. Bet to, 
matyt, dar nėra. 

Dar viena karšta tema: Rusijos – Baltarusijos sąjunginės vals-
tybės sukūrimo galimybės. Kaip vertinate ją ir jos perspektyvas?

Viskas priklauso nuo Rusijos vadovo. Juk pats Lukašenka laikosi 
todėl, kad Rusijai jis yra naudingas. Jeigu Rusijos vadovybė būtų no-
rėjusi, Lukašenka seniai būtų buvęs pakeistas. Matyt, skaičiuojama, 
kad jis – geriausias variantas: nelabai simpatiškas, nelabai mėgiamas, 
bet šiuo metu kontroliuojantis padėtį. Baltarusija tėra bandymų 
laukas, nes Rusija daro tą patį, ką Baltarusija, tik vėliau ir minkščiau. 
Bet kryptis yra lygiai tokia pati, kuria eina Lukašenka: primityviai, 
brutaliai, šiurkščiai įvesdamas visišką kontrolę. Rusijoje kol kas dar 
nekontroliuojamas kiekvienas dirbantis žmogus, kaip Baltarusijoje, 
kurioje bet kada gali būti atleistas [iš darbo] „už politiką“. Bet baimės 
faktorius Rusijoje yra, valstybė žiaurėja. 
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Gan daug užsienio politologų ir tarptautinių politinių ste-
bėtojų pripažįsta, kad Rusijos-Baltarusijos sąjunginės valstybės 
kūrime karinė integracija yra labai toli pažengusi. Ar Jūsų nuo-
mone šitas karinis potencialas gali kelti grėsmes Lietuvai ir kitom 
Baltijos valstybėm? 

Jis kelia labai didelę grėsmę, nes tokiam potencialui pasipriešinti 
pačios vienos Baltijos valstybės visiškai negalėtų. O NATO apsauga 
(konkrečiai karinė) irgi galėtų pasirodyti lėta, abejotina. Kitas dalykas 
yra politinė apsauga, dėl kurios Rusijai tiesiog neapsimokėtų eiti į tokį 
konfliktą su Vakarais. Rusijai geriau infiltruotis į Vakarus palaipsniui, 
negu staiga duoti stiprų skiepą ir parodyti, štai kas mes iš tikrųjų esa-
me. Taip mes ir laikomės. Tad NATO apsauga labai didele dalimi yra 
politinė, o ne tiesiogiai karinė. Žinoma, karinė irgi iškeltų principų 
klausimą: jeigu būtų tiesioginis užpuolimas ir NATO kapituliuotų, 
tai aljansas moraliai, pasitikėjimo atžvilgiu būtų žlugęs, todėl kai 
kurie NATO nariai anksčiau kalbėdavo apie tai, kad Baltijos šalys 
yra neapginamos kariškai, ir todėl nereikia rizikuoti ir įsipareigoti 
apginti jas tada, kai realus karinis pavojus bus iškilęs. Tačiau bet koks 
gynimasis vis tiek sukeltų karą tarp NATO ir Rusijos. 

O Lietuvos – Baltarusijos santykiai? Lietuva vykdo kritiško 
dialogo politiką su Baltarusija. Ar artimiausiu metu nenumatoma 
keisti šios politikos ir ar dar ši politika yra efektyvi Lietuvai?

Ši politika padeda Lietuvai būti kartu su principingomis demo-
kratijomis. Bet Lietuva, matyt, yra taikinys nuplauti tuos principus 
ir pasiekti tam tikros erozijos, jeigu Europos Sąjungos valstybių 
gretose Lietuva pradėtų vykdyti kitokią politiką Baltarusijos atžvilgiu: 
prisitaikymo, diktatūros pripažinimo. Lukašenkai tai būtų didelis 
legitimacijos dalykas, o Putinui atsirastų unikali terpė per Baltarusiją 
įtakoti Europos Sąjungą. Deja, bet šie požymiai jau matomi Lietuvoje, 
kai politikai iš tų, kurie yra dabar valdžioje, daro keistus žingsnius. 
Lietuva vis dažniau išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos valstybių 
laikysenos, o tie kurių dėka tai vyksta, mėgina pateikti savo elgesį 
kaip pozityvą: štai mes išradingesni ir lankstesni. Iš tiesų Lietuva tuo 
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pačiu gauna Rytų įtakoj atsidūrusios valstybės žymę, per kurią jau 
veikia Rusija, bandydama pralaužti Baltarusijos (o kartu ir savęs) 
izoliavimo frontą. Baltarusija galėtų išeiti iš tos izoliacijos, jeigu 
pati keistųsi, bet dabar jinai nori, kaip ir visa Rusija, nesikeisdama 
priversti keistis Vakarus. Lietuva yra pirmoji tame kelyje, jeigu ji bus 
priversta keistis ir prisitaikyti prie Lukašenkos diktatūros.

Dar vienas egzaminas Lietuvai?
Taip, tai yra egzaminas Lietuvai, ir man atrodo, kad dabartinė 

valdžia dėl savo vidinių paskatų ar supratimų visai nebando to 
egzamino išlaikyti. Ją varžo tarptautinė situacija, galimas tokios 
Lietuvos paniekinimas arba diskvalifikavimas. Aišku, ir nacionalinės 
opozicinės partijos, ir visuomenėje tebesanti demokratinė opozici-
nė nuostata pasmerktų tokią dabartinę valdžią, jeigu ji išsiskirtų iš 
Europos Sąjungos ir apsikabintų su Lukašenka. 

Bet gal būt to egzamino nereikės laikyti Lietuvai? Egzaminą 
laiko pati Baltarusija tuoj pat, pavasary įvyksiančiuose rinkimuo-
se. Kiek realu, kad rinkimus laimės demokratinės jėgos ir ar reali 
Baltarusijoje, sakykim, kad ir Ukrainos oranžinės revoliucijos 
galimybė ir demokratėjimo kelias?

Baltarusijoje yra politinių jėgų, kurios mano, kad tai nėra visai 
negalima, nes, anot jų, nepasitenkinimas Lukašenkos režimu ir juo 
pačiu jau stipriai išaugęs. 

Bet apskritai, labai daug dalykų priklauso nuo Rusijos. Jeigu 
Baltarusijos visuomenėje atsirastų veržimosi į demokratinį valstybės 
tvarkymą, laisvių troškimas, Rusija gali tai užgniaužti. Ir klausimas, 
ar šį veiksmą Vakarai labai pasmerktų.

Jeigu Baltarusijoje pasipriešinimas ir proveržis demokratijos 
link būtų labai didelis, aš manau, Lukašenkos niekas nesustabdytų 
panaudoti jėgą. Kiek Vakarų valstybės įvertintų Rusijos atsakingumą 
už tai – čia dar vienas klausimas. Iki šiol Vakarai nenori suprasti, 
kad už Baltarusijos reikalus yra atsakinga Rusija

Tad čia spėlionių ir galimų kelių iš tiesų yra labai daug. Gali būti, 
kad kažkada ateis ir visai naujas etapas, vadinamas trečiuoju Rusijos 



275

žlugimu. Tokiu atveju prispaustos ir dominuojamos šalys vėl įgytų 
impulso veikt savarankiškai. Scenarijus būtų lygiai toks pats, koks 
jis buvo žlungant carinei Rusijai ar Sovietų Sąjungai: kas sugebėjo, 
tas išsprūdo. Kas liko, laukia sekančio žlugimo. 

Kada nors tai bus. Visai neabejoju, kad trečiasis Rusijos žlugi-
mas ateis.

Kalbino ir parengė Liudas Zakarevičius;  
publikuota www.geopolitika.lt

Rusija įtakõs Ukrainos rinkimus

Pirmasis Lietuvos prezidentas, Europos Parlamento deputatas 
Vytautas Landsbergis kalba, kad „senosios jėgos“ gali panaudoti admi-
nistracinį resursą parlamento rinkimų Ukrainoje metu, ir perspėja dėl 
Rusijos kišimosi. 

„Senoji erdvė“ dar labai juntamai vyrauja ir mintyse, ir tiksluose, 
ir politinėje kultūroje. Negaliu pasakyti, kad mes tai jau įveikėme 
Lietuvoje, tad juolab Ukrainoje. Senosios jėgos, praeities jėgos su 
savo metodais ir įpročiais būtinai naudõs administracinį resursą. Ar 
taip elgsis „oranžiniai“ – nesu tikras. Tačiau dėl opozicijos, jeigu ji 
valdo svertus, esu veikiau įsitikinęs. Mes to nedarėme, todėl pralai-
mėdavom, – pasakė Landsbergis savo interviu Briuselyje Ukrainos 
žurnalistams. 

Europos parlamentaras tiesiogiai susiejo Ukrainos – Rusijos dujų 
krizę sausio mėnesį su dabartiniais parlamento rinkimais ir nurodė 
analogiją su Lietuvos 1992 m. įvykiais. „Mes patyrėme tą patį, pra-
dedant 1992-jų vasara, prieš spalio mėnesio [Seimo] rinkimus, kai 
žmonės neturėjo net kaip košės išsivirti, gaminosi lauko virtuvėlėse. 
Žinoma, ir keikė blogą valdžią, kuri taip juos pakišo. Kad Rusija tai 
padarė sąmoningai, suvokdavo sunkiau. Prieš rinkimus buvusieji 
komunistai kalbėjo žmonėms: „matot, iki ko jus atvedė, o mes štai 
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nuvažiuosim į Maskvą ir viska normalizuosim. Vėl bus pigi dešra ir 
pigus benzinas.“ To neįvyko, nors rinkimus jie laimėjo“.

Atsakydamas į klausimą, ar Šiaurės dujotakio projektas ati-
tinka Europos ketinimus diversifikuoti energijos žaliavų tiekimą, 
Landsbergis pareiškė nuomonę, kad „šis projektas atitinka Rusijos 
interesus suskaldyti Europą“. Kaip perduoda „Interfaks – Ukraina“, 
„Tai bus pražūtinga Europos vienybei: Rusija dalija Europos šalis į 
pamalonintas ir negeras, kurios jai nesilanksto“, pagrindė politikas 
savo nuomonę. 

Europos Parlamentaras sakė esąs įsitikinęs, kad Rusijos veiksnys 
pasireikš dabartiniuose Ukrainos Parlamento rinkimuose, nors ir 
ne taip atvirai, kaip praėjusiuose prezidento rinkimuose. „Juose 
Rusija ko ir pasimokė (iš praėjusių rinkimų), tai vien ta prasme, kad 
darbas buvo atliktas pernelyg šiurkščiai, o ne ta, kad tokių dalykų 
nereikia daryti“. 

Be to, Landsbergis mano, kad galimas prezidento Juščenkos ir 
Regionų partijos1 bendradarbiavimas priklauso nuo politinės kul-
tūros. „Mes turėjom tokių situacijų, kai prezidentas vienos krypties, 
o Vyriausybė – kitos. Ir nekilo revoliucijų arba pilietinių karų, nors 
buvo nelengva. Bet ar pakaks Ukrainoje politinės kultūros – to ne-
žinau,“ – pabrėžė politikas. 

Sykiu europarlamentaras pareiškė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos 
grįžimas į praeitį neįmanomas. „Pokyčiai įvyko, ir aš tikiuosi, kad 
net jei į valdžią Ukrainoj ateis putiniška dauguma ir Vyriausybė, tai 
įsitempti Ukrainą atgal nebeįmanoma. Jinai jau kitokia. Klausimas 
tik toks, kad jeigu stipriai temps, tai ji gali plyšti“, – perspėjo jis. 

Jei būtų įgyvendinamas toks įvykių scenarijus (prezidento 
komandos pralaimėjimas), tai Landsbergis mano esant būtina, 
atsižvelgus į rinkimų rezultatus, sudaryti koaliciją „oranžiniams“ 
dalyvaujant. „Jeigu „oranžiniai“ dalyvaus nors ir kokioje didelėje 
koalicijoje, tai bus aiški vizitinė Ukrainos kortelė Europai vėlesniems 
1 Opozicinei Ukrainos regionų partijai, vadovaujamai V.Janukovičiaus, buvo 

prognozuojama pergalė parlamento rinkimuose. 
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metams. Taip dar galime iš dalies išsaugoti Ukrainos veidą kaip 
tautos, kuri turi tam tikrų siekių“, – kalbėjo deputatas. 

Dėl Kijevo europinių perspektyvų politikas pažymėjo, kad svar-
biausia priklausys nuo pačios Ukrainos. „Jeigu Ukraina parodys, kad 
ji nusigręžia nuo „oranžinės revoliucijos“ demokratinių idealų, tai kai 
kuriems sluoksniams Europoje taps tik lengviau – matot, Ukraina 
pati nenori. Pasakys paprastai: Ukraina turėjo progą, kuria praleido. 
Bet galbūt ši proga dar tebėra,“ – taip jis mano. 

Be to, pažymėjęs, kad praėjusiais metais buvo „daug visokių 
judėjimų, jų tarpe ir silpninančių prezidento Juščenkos pozicijas“, 
Landsbergis pasisakė, kad atsakomybę už padėtį turėtų pasidalinti 
visi: „tie kurie su juo, tie kurie prieš jį, ir tie, kurie stovi nuošaly ir 
laukia, iš kur papūs vėjas“. 

Publikuota: „forUm“ portalas, 2006 03 15; Trumpesnė interviu versija  
pavadinimu „Lietuva perspėja Ukrainą dėl rusiškų technologijų“  

paskelbta portale „RUpor“, 2006 03 15

Esame demokratijų fronte

Kovo 11-osios išvakarėse Europos parlamento narys profesorius 
Vytautas Landsbergis suteikė galimybę grupei Lietuvos žurnalistų 
apsilankyti Belgijoje, susipažinti su Europos institucijų, Lietuvos 
Respublikos atstovybių prie Europos Sąjungos ir NATO veikimo 
mechanizmu, patirti turiningų įspūdžių, bendraujant su mūsų šalies 
patikėtiniais Briuselyje.

Ta proga Lietuvos karo akademijos dėstytoja dr. Nijolė Janulaitienė 
ir „Kardo“ vyr. redaktorė Audronė Šimaitytė kalbino pirmąjį atkurtos 
Lietuvos respublikos vadovą.

Gerbiamas profesoriau, Lietuva tapo NATO ir Europos Sąjun-
gos nare. Ar jau galime jaustis saugūs? Kokias grėsmes Lietuvos 
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nacionaliniam saugumui įvardintumėte šiandien ir kuri naciona-
linio saugumo problema, Tamstos manymu, yra Nr. 1? 

Lietuvos nacionalinio saugumo problema Nr.1 yra replės 
– Lukašenkos Baltarusija ir Kaliningrado karinė grupuotė. Šioms 
jėgoms pajudėjus prieš Lietuvą būtų labai sunku gintis ir laimėti 
kiek nors laiko – to reikia, kad įsijungtų mūsų sąjungininkai, 
todėl kariuomenė turi būti absoliučiai pasirengusi nuolat, be jokių 
iliuzijų, kad mes apsaugoti ir kad aplink mus vien draugai. Taip, 
deja, nėra. Mes to norim, gal kada nors taip bus, bet šiandien taip 
nėra.

Galimos agresijos atveju, karinės agresijos, o taip pat, žinoma, ir 
ekonominės energetinės arba informacinės agresijos atveju Lietuva 
yra pažeidžiama ir iš vidaus. Ji nėra pakankamai užsigrūdinusi, 
visuomenė pakrikusi, ir kyla klausimas, ar apskritai mes turime 
vieningą Lietuvos visuomenę. Tai gali kelti papildomų pagundų, kad 
Lietuva nesunkiai įveikiama.

Štai ir pagrindinės grėsmės.
Ar Tamstai kelia abejonių Lietuvos kariuomenės pasirengi-

mo lygis ir jos pajėgumai iškilus grėsmei suvaldyti konfliktinę 
situaciją?

Aš nesu karinis ekspertas ir negaliu išsamiai atsakyti į tokį rimtą 
klausimą.

Lietuvos kariuomenė turėtų būti kuo geriau pasirengusi ir mora-
liai, ir techniškai, budėti nuolatinėje parengtyje.

Man nesunku įsivaizduoti, kad koks nors pusprotis diktatorius 
artimoje Lietuvos kaimynystėje, kuris bet kuria proga šaukia, kad jam 
gresia pavojus iš Lietuvos, galėtų būti pastūmėtas į nugarą ir pajudėtų 
į Lietuvą. O tas, kuris pastūmė, paskui nusiplautų rankas. Arba dar 
pasisiūlytų tarpininkauti. Tokia realybė. Ir Lietuvos kariuomenė 
turi būti pasiruošusi net tam, ką mes projektavome dar nebūdami 
NATO nariais – galimam visuotiniam pasipriešinimui. Jeigu ne visos 
visuomenės aktyviam pasipriešinimui, tai visuotiniam patriotiniam 
ir kariniam pasipriešinimui – kitaip sakant, partizaniniam karui. Tai 
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turėtų būti ne už dėmesio ribų. Šia prasme aš visada labai vertinau 
savanoriškųjų krašto apsaugos pajėgų pasiryžimą ir užduotis.

Visi žinome, kad Jūs buvote tas laisvės šauklys, kuris kvietė 
atkurti Lietuvą. Paskui Jus ėjo daugybė įvairių profesijų žmonių, 
taip pat ir buvę sovietiniai karininkai. Kaip dabar vertintumėte 
karininkų pasirengimo kokybę tiek profesionalumo, tiek pilietiš-
kumo prasme?

Kadaise buvau labai arti prie kariuomenės kūrimo. Net pats 
suteikdavau karinius laipsnius ir džiaugiausi pirmiausiai savanorių 
kariuomenės atsiradimu ir tvirtu nusistatymu. Jie žinojo, kas Lietu-
vai gali grėsti, jie buvo tokie patys, kaip tie žmonės, kurie atėjo 
ginti parlamento Sausio 13-ąją. Paskui vyko daug pasikeitimų. 
Kai kuri informacija, kurią aš gaudavau, buvo tokia, kad būtent 
tvirto nusistatymo žmonės arba religingi karininkai nepageidaujami 
kariuomenėje, jie greičiau išleidžiami į atsargą, neaukštinami pa-
reigose arba net įžeidžiami tuo pretekstu, kad nėra baigę specialių 
aukštų mokslų. O mokslų baigimas mus okupavusioje šalyje buvo 
traktuojamas kaip didelis privalumas. Mano supratimu, karys turi 
turėti visus komponentus. Ir pakankamą išmanymą, ir žinojimą, 
kad jam gali tekti daryti tam tikrus dalykus, ir įsitikinimą, kad jis 
tą tikrai darys, įsitikinimą nepaveiktą jokių ideologinių mokymų iš 
kito pasaulio. Todėl aš būčiau labiau vertinęs žmones, kurie turi tą 
antrąjį komponentą, ir skatinęs juos studijuoti, lavintis. Gal mano 
gauta informacija buvo vienpusiška, todėl nenorėčiau apibendrinti, 
bet matyt, tokių nuostolingų atvejų buvo nemaža.

Lietuvoje dabar madinga kalbėti apie patriotizmo, nacionali-
nio jausmo, pilietiškumo deficitą. Ką Jūs, gerbiamas profesoriau, 
manote apie šiuos dalykus?

Tai labai gili tradicija. Tai senai suvokta būsena. Gyvenimo 
prasmė, pasaulėžiūra: ar tu turi Tėvynę, ar ne? Ar tau Tėvynė brangi, 
ar ne, ar tu myli Tėvynę, ar tau visai „vienodai rodo“? Tad jeigu tau 
„nevienodai rodo“, nebėra ko specialiai kalbėti apie patriotizmą, nes 
tu turi Tėvynės jausmą. 
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Kitas panašus dalykas, jeigu tavo Tėvynę kas nors žemina. Ar 
turi pakankamai garbės jausmo užstoti, protestuoti?

Jeigu tavo Tėvynę skriaudžia, ar tu turi drąsos ją ginti, nes tau 
skaudu, kad ją skriaudžia? O gal tu lendi į krūmus su tuo savo 
skausmu? Karys toks neturi būti. Partizanai dėl to ėjo mirti.

Kalbėdami apie vyresniąją kartą su patriotizmo problema 
nesusiduriame. Tačiau kartai, užaugintai dialektinio materializ-
mo „šviesoje“, dvasines vertybes reikia diegti iš naujo. Ar lengva 
tai daryti šiandien, kai vieniems mūsų respublikos piliečiams iš 
valstybės biudžeto atseikėjama 300, o kitiems 30000 Lt?  

Argi Tėvynės meilės jausmas yra priklausomas nuo socialinės poli-
tikos arba nuo atlyginimo? Gali gauti 300000 ir nemylėti Tėvynės.

Valstybė arba vyriausybė ir Lietuva, tai skirtingi dalykai. Šalis, 
kurioje gimiau, išmokau kalbą, dainas, įpratau prie mielo man 
gamtovaizdžio, kurioje gyvena mano artimieji, kur mano tėvų kapai 
– ji man daug reiškia nepriklausomai nuo atlyginimo.

Kokia dvasinių (o taip pat ir nacionalinių) vertybių perspekty-
va naujomis geopolitinėmis sąlygomis, vykstant globalizacijai?

Ką gali padaryti globalizacija? Ar gali išmėtyti mūsų tėvų kapus po 
pasaulį? Negali! Bet jeigu jie mums nesvarbūs, tie kapai, galim net su-
arti, tai nesvarbūs nepriklausomai nuo kokių nors sąlygų. Jeigu būsim 
tik lietuviakalbiai, o ne lietuviai savo širdimi ir protu? Tokia grėsmė 
yra, bet neturi nieko bendra su dabartine globalizacija. Turi daug 
bendra su ana sovietine globalizacija, kuri ėjo iš Rytų kaip pavergtų 
tautų palaipsnis suliejimas į vieną masę su perspektyva sulieti visus 
globaliai po raudona vėliava. Tai buvo žiauri užkariavimų globalizacija. 
O dabar globalizacija reiškia bendras pasaulines pastangas ką nors 
išspręsti, nes yra daugybė dalykų, kurių atskiros šalys vienos išspręsti 
negali: klimato atšilimas ir su tuo susijusios katastrofos, naujos ligos, 
gamtos užteršimas, didžiųjų planetos miškų iškirtimas – štai dabarties 
ir ateities problemos, kurioms spręsti turi susivienyti visa žmonija.

Vis dėlto turime pripažinti, kad reformuojant Lietuvos gy-
nybos pajėgas profesionaliosios kariuomenės linkme, dvasiniai 
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dalykai nueina į antrą planą. Tas pats vyksta ir valstybėje – tai 
rodo emigracija. 

Man rūpi didėjantis abejingumas. Kariuomenę nuo to reiktų 
ypatingai saugoti. Atleisiu, atliksiu profesinę pareigą, negalvodamas 
apie pilietinę, nes iš manęs to nereikalauja. Štai esu profesionalas 
– padarau savo darbą, gaunu savo atlyginimą. Ir viso gero.

Nenorėčiau ieškoti blogų palyginimų su viduramžių ar vėlesnių 
laikų papročiais ir vaizdeliais. Didikai, karaliai ar kunigaikščiai 
kariaudavo vienas su kitu, turėdami samdomas kariuomenes, netgi 
samdomas svetimšalių kariuomenes. Ir vienas iš pergalės veiksnių 
buvo sumokėti daugiau arba parodyti perspektyvą, kad man laimėjus 
karą jūs liksite savo vietoje ir gausite daugiau. 

Žinoma, tokie dalykai iš tolimos praeities, bet man tikrai norisi, 
kad Lietuvos kariuomenė būtų pilietiškai patriotiškai motyvuota. Yra 
toks moralinis elementas kaip savanoriškas pasirinkimas. Pirmieji 
savanoriai ėjo į pavojų tikrai apsisprendę, kad tai jiems svarbu, vėliau 
atsirado ir kitų motyvų, tačiau jie atliko labai daug gerų dalykų. Taip 
pat ir pašauktieji į LR karo tarnybą turėdavo progą pasikeisti į gera. 
Esu girdėjęs labai konkrečių pasakojimų iš pedagogiškai ir kariškai 
galvojančių vyresniųjų karininkų, kuriems malonu buvo konstatuoti, 
kokie vaikinai atėjo ir kokie jie yra dabar. Ir kokie jie grįžta į savo 
gimtąjį kaimą, ir kaip visos mergos akis išpūtusios laksto iš paskos. 
Šauktinių kariuomenės auklėjamoji reikšmė ir prasmė neturėtų būti 
ignoruojama dėl kokios nors liberalios doktrinos. Kai aš girdžiu liber-
alizmo patriotus deklaruojančius kaip kokioje nors knygoje parašyta, 
kad jaunuolis negali būti šaukiamas į valstybės tarnybą, manau, kad 
jų požiūris neteisingas ir jie žiūri tik iš negatyviosios pusės. Nenori 
matyti pozityviosios pusės. Ne vien tik sovietų laikais būdavo tėvų, 
kurie norėdavo, kad jų blogais keliais besitrankantį vaikiną paimtų 
į kariuomenę. Net ir į sovietų kariuomenę. Vėliau, kai pradėjo jų 
vaikai grįžti karstuose, tas požiūris keitėsi. Bet manau, kad ir dabar 
Lietuvoje ne vienas tėvas ir motina, žiūrėdami, ką išdarinėja sūnelis, 
būtų ramesni jam patekus į kariuomenę.
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Lietuvos karo akademija išleido pirmą merginų karininkių 
laidą. Kaip Jūs žiūrite į moteris kariuomenėje?

Gali būti daug aspektų, bet mano svarbiausias požiūris labai 
teigiamas. Ir dėl pačių moterų džiaugiuosi, kad yra tokių moterų ir 
gana nemažai. Būna dideli konkursai, negali visų priimti. Tai puikus 
bruožas. Galbūt merginos atrodo puikiau net už vyrus šituo atžvilgiu 
– pagal savo nusistatymą. Tai viltis ir tautos atgimimui. Be to, visiškai 
įsivaizduoju, kad moterų buvimas tarp vyrų kariškių priverčia vyrus 
pasitempti. Gal ir neburnoti, nesišvaistyti šlykštybėmis, pajusti 
daugiau vyriškos ir kariškos garbės. Tai natūralu. Ir labai gerai. Nes 
moteris nėra vyras. Moterų ir vyrų bendravimo santykiai yra tokie, 
kokius ponas Dievas nustatė. Svarbu, kaip jie kultūriškai pasireiškia 
teigiama kryptim, kai abi pusės nori būti geresnės.

Karo akademijoje vyksta dideli konkursai, nes į vietą turime 
20-25 kandidatus. Atrankos komisijos nariams kartais kyla abejo-
nių, kuriam kriterijui atiduoti pirmenybę – fiziniam pasirengimui 
ar intelektui.

Nežinau, kuo reikia abejoti – ar atiduoti pirmenybę stipruoliui, 
kuris yra menko, sakysim, intelekto arba stokoja dvasingumo, ar 
atiduoti pirmenybę apsisprendimui ir sąmoningai motyvacijai būti 
kariu. Aš atiduočiau pirmenybę antrajam dalykui, nes šiuolaikinėje 
kariuomenėje tai be galo svarbūs dalykai. Net ir visuomenėje, ir 
versle intelektas, bendravimas su žmonėmis, aplinkos vertinimas 
darosi pagrindinės vertybės. Aišku, gražu ir ūgis, reikalinga ir jėga, 
ir užsigrūdinimas. bet elgesio kultūra ir sąmoningas patriotizmas 
turi būti pagrindas.

Kai mes pirmą kartą dalyvavome vėl kaip valstybė pasaulinėse 
olimpinėse žaidynėse 1992 metais, aš buvau prieš tai dalyvis lyg 
tam tikrų derybų, lyg vilionių, lyg savotiško spaudimo, kad mūsų 
krepšininkai būtų vienoje komandoje su NVS sportininkais. Mes 
nesutikome, nors buvo įrodinėjama, kad ten jie turės nepalygina-
mas sąlygas pasirengti, laimėti medalius. Kitur tokių pasirinkimų 
būta. Mačiau tuomet du latvius ir estą NVS komandoje, tačiau man 
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buvo nesuprantami jų motyvai. O lietuviai patys laimėjo prieš NVS, 
iš esmės rusų, komandą, ir parsivežė garbingiausią bronzą! Kai 
R.Ubartas bėgo Barselonoje su trispalve aplink stadioną laimėjęs 
auksą, tai bėgo ne už save, o už Lietuvą. Visai kas kita!

Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu bendrojo lavinimo 
mokyklos aktyviai propagavo karinį rengimą. Mūsų laikų Lietu-
voje karinio rengimo elementai eksperimento sąlygomis veikia 
vos keletoje vidurinių mokyklų. Kaip Jūs manote, ar naudinga 
kariškai lavinti jaunimą? 

Būtų labai naudinga. Tačiau tam reikalingas aiškus požiūris, 
valstybės politika, pagrįsta supratimu, kad auklėjimas, kuris numato 
esant reikalui Tėvynės gynybą, yra teigiamas dalykas. O jeigu kas 
nors mano, kad jauni žmonės neturi būti pasirengę ginti Tėvynę, 
tokiems norėčiau įspirti į tam tikrą vietą.

Dėkojame už kariškai spaudai skirtą laiką.

Publikuota: „Kardas“ 2006 m. Nr. 2 

/versta iš anglų kalbos/

Interviu, kurį Lili de Puppo davė Vytautas Landsbergis

1. Kokie veiksniai lėmė, kad žlugus Sovietų Sąjungai Baltijos bei 
Kaukazo valstybės pasirinko skirtingą kelią, ir tai, kad Pietų Kaukazo 
regionas pavėluotai išgyvena „pereinamąjį laikotarpį“? Kaip Baltijos 
valstybės galėtų Kaukazo valstybėms perduoti savo patirtį, susijusią 
su perėjimu į demokratinę valstybę ir integracija į Euroatlantines 
struktūras? 

Pagrindinis veiksnys, lėmęs skirtingus Baltijos bei Kaukazo 
valstybių kelius, yra šių valstybių istorija ir teisinė bei nacionalinė 
padėtis. Po Pirmojo pasaulinio karo Baltijos valstybės tapo tarptau-
tiniu mastu pripažintomis nepriklausomomis valstybėmis bei Tautų 



284

Sąjungos narėmis. 1919 m. vykdyta sovietų karinė intervencija į 
Baltijos valstybes žlugo. Deja, ji pavyko Kaukaze, ir tai neleido Pietų 
Kaukazo valstybėms Tautų Sąjungoje įgyti tokio pat statuso, kurį 
turėjo Baltijos valstybės. Todėl 1920 m. Sovietų Rusijai pripažinus 
Baltijos valstybių nepriklausomybę ir 1940 m. jas okupavus, pastarieji 
įvykiai visame pasaulyje buvo laikomi agresija ir neteisėta aneksija. 
Devintajame dešimtmetyje Baltijos valstybės, būdamos tęstinės su-
verenios teisės vykdytojos, pasuko keliu, vedančiu į išsivadavimą ir 
teisėtą istorinio teisingumo atkūrimą. Tuo tarpu į smurtinį Kaukazo 
respublikų prijungimą buvo žiūrimą kaip į carinės Rusijos imperijos 
tęstinumą. Todėl ir į išsivadavusį Kaukazą dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje buvo žiūrima kaip į pasinaudojimą apsisprendimo teise ir 
naujų demokratinių valstybių bei tautų, pageidaujančių būti visiškai 
nepriklausomomis nuo Rusijos, atsiradimą. Visi šie veiksniai lėmė 
pavėluotą pereinamąjį laikotarpį Pietų Kaukazo valstybėse. 

Šiandien Baltijos valstybės galėtų joms padėti perduodamos 
savo demokratijos stiprinimo patirtį patarimais, konsultacijomis 
ir mokymais, ir tuo pačiu metu Europos bei transatlantiniuose 
forumuose palaikydamos Pietų Kaukazo valstybes kaip europines 
valstybes, nusipelniusias būti priimtomis į Euroatlantines struktūras. 
Baltijos valstybės yra pasirengusios imtis šių iniciatyvų, jei to nori 
ir Pietų Kaukazo valstybės.

Kalbant apie Pietų Kaukazo valstybių atsaką į bendradarbiavimo 
iniciatyvas, atrodo, kad Gruzija yra labiausiai apsisprendusi ir įdėjusi 
daugiausia pastangų tapti su NATO susijusia Europos valstybe. Tai 
labiau akivaizdu negu Azerbaidžano bei Armėnijos atveju. Todėl ir 
bendradarbiavimas su Gruzija yra daugiau pasistūmėjęs į priekį. 

Lietuva ir Gruzija bendradarbiauja vykdant teisinės sistemos 
reformą, taip pat gynybos srityje. Lietuva norėtų išplėsti susisie-
kimo su Gruzija priemones, kadangi šiuo metu susisiekimas tarp 
mūsų valstybių yra prastas. Tokių iniciatyvų įgyvendinimas vėlgi 
priklauso ir nuo suinteresuotos valstybės, ir apskritai nuo ekono-
mikos pažangos. 
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2. Ar bendradarbiavimas su Kaukazo valstybėmis Baltijos valsty-
bėms yra moralinis ar strateginis dalykas? Ar šis bendradarbiavimas 
yra kas nors daugiau negu bendras interesas susilpninti Rusijos įtaką 
regione, ką kai kurie galėtų pavadinti „antirusiškomis“ nuotaiko-
mis?

Bendradarbiavimas tarp Baltijos ir Pietų Kaukazo valstybių turi 
moralinį pagrindą. Baltijos valstybės suprato moralinio bendradar-
biavimo svarbą, kai devintojo dešimtmečio pabaigoje tarptautinis 
solidarumas padėjo joms pasipriešinti ir ištverti kruvinus įvykius, 
susijusius su SSRS agonija. Tačiau šis bendradarbiavimas turi ir 
strateginį aspektą, turint omenyje Europos demokratijos plėtrą į 
Rytus, o tai yra visų labui. 

„Antirusiškos“ nuotaikos nėra teisingas posakis. Baltijos valsty-
bės visuomet stengiasi normalizuoti santykius su Rusija ir palaikyti 
lygiateisius santykius. Baltijos valstybės nesutinka su [rusišku] aiš-
kinimu, kai toks elgesys laikomas provokacija ir „antagonizavimu“. 
Tačiau problema ir toliau lieka demokratijos ir europietiškos politinės 
kultūros stoka Rusijoje. 

Pietų Kaukazo valstybės yra Europos valstybės ne tik dėl gilių 
istorinių krikščionybės šaknų Gruzijoje ir Armėnijoje, nuo antikos 
laikų siejančių šias valstybes su Europos civilizacija, tačiau ir todėl, 
kad šiandieną, lyginant su kitomis [po-sovietinėmis] valstybėmis, 
jos turi geresnę galimybę tapti demokratinėmis šalimis, o ne auto-
ritarinėmis diktatūromis. 

3. Kokiu mastu ES yra pasirengusi veikti Kaukazo regione? Kokią 
Baltijos valstybės galėtų daryti įtaką ES užsienio politikai regione „iš 
vidaus“? Kokį vaidmenį galėtų vaidint Europos Parlamentas?

ES vis dar dvejoja; ji nelabai nori aktyviai veikti regione ir rodyti 
daugiau nuoseklumo bei iniciatyvos. Iš visų Europos Sąjungos ins-
titucijų Europos Parlamentas yra geriausia vieta, kur nuolat galima 
priminti tautų solidarumo principą, o tai reiškia – priimti Kaukazą 
kaip Europos dalį. Šia prasme svarbu prisiminti tikslą – „užpildyti 
Europą“, kaip yra pasakęs Robertas Schumanas. 
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Nepaisydamos jokių geografinių ginčų, Baltijos valstybės nė 
kiek  neabejoja, kad Pietų Kaukazo šalys yra Europos dalis. Jos yra 
europietiškos ir daro pažangą, siekdamos europinių standartų ir 
bendradarbiavimo su Europos Sąjunga. 

Tačiau šiandieniniame Rusijos politiniame mentalitete vyrauja 
noras ir toliau išlaikyti Pietų Kaukazą Rusijos įtakoje ir matyti Kau-
kazą kaip nuosavą įtakos zoną. Vos prieš metus Maskvos valdžia 
teigė, kad Ukraina yra Rusijos vidaus reikalas. Tai absurdas, tačiau 
tokios mintys egzistuoja tų žmonių galvose. Tas pats ir dėl Kaukazo 
valstybių – jos vis dar laikomos Rusijos vidaus reikalu. Jei Kaukazo 
valstybės būtų stiprios ir laikytųsi nepriklausomos politinės krypties, 
jei jas remtų Europos Sąjungą, bendromis pastangomis būtų galima 
įveikti tokią galvoseną. 

Tačiau tiesa yra ir tai, kad Europos Sąjunga labiau remtų Pietų 
Kaukazo valstybes, jei Pietų Kaukaze būtų labiau pastebima stipri 
politinė kryptis nepriklausomybės ir demokratijos link. Jei demokra-
tija abejotina, tuomet sunkiau remti šių valstybių sąsajas su Europa, 
kadangi Europos šeima – tai neabejotinai demokratinių valstybių 
šeima, ir tokia ji turi likti. 

Kalbant apie dabartinę padėtį Gruzijoje, – matome, kad Gruzija 
pasirinko labiausiai nepriklausomą kryptį (šiuo atveju nepriklau-
somybė be jokios abejonės reiškia nepriklausomybę nuo Rusijos) 
ir stengiasi sukurti europietišką demokratiją. Tačiau aš norėčiau 
matyti ten aktyvią ir veiksmingą politinę opoziciją, turinčią stiprių 
sąsajų su Europa, kadangi tai leistų Gruzijai išvengti Rytų ir Vakarų 
konfrontacijos. Būtų naudinga provakarietiška opozicija; ji labiau 
priartintų Gruziją prie europinių standartų. Būdama šiuo atžvilgiu 
daugiausia pasiekusi, Gruzija galėtų tapti pavyzdžiu savo kaimy-
nėms. Azerbaidžanas pakankamai nepriklausomas nuo Rusijos, 
tačiau jį dar negreitai bus galima pavadinti demokratine valstybe, 
ir tai gali tapti kliūtimi jam integruotis į Europą. Kalbant apie 
Armėniją – ši valstybė [Pietų Kaukaze] yra labiausiai priklausoma 
nuo Rusijos. 
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Manau, kad Baltijos ir Kaukazo valstybių bendradarbiavimas 
ateityje stiprės ir plėsis, tačiau tai labai priklausys nuo pačių Kaukazo 
valstybių. Baltijos valstybės yra pasiruošusios tokiam bendradar-
biavimui, bet jos norėtų matyti, jog Pietų Kaukazo valstybės tikrai 
stengiasi tapti nepriklausomos ir sistemiškai orientuotos į Europą. 

Publikuota internetiniame portale „caucaz.com“, 2006 03 27

Ką Lietuvai duotų pirmalaikiai Seimo rinkimai?

Dar per anksti. Dar piliečiai rinkėjai turėtų geriau įsisavinti, ko 
verti likusieji trys, vieningai kerzavais batais perėję per susmukusį, 
kad ir nusidėjusį, koalicijos draugą. Tai apie valdžios partijas, kurių 
tarpe darbiečiams, ką tik agresyviai ir chamiškai puolusiems Lietuvos 
Prezidentą, ateina moralinio apsisprendimo metas: ar jie Rusijos 
(interesų), ar Lietuvos partija. Tegul visuomenė klausia jų visų ir po 
vieną šio pagrindinio dalyko. Vado galima ir neklausti. 

O Seimo pirmininkas jau atsiskleidė. Pamelavo Seimui ir prie-
do pareiškė nevykdysiąs įstatymo. Pasirėmė ne Lietuvos teise ir jos 
žmonių teisėmis, bet Rusijos propagandine nuostata. Bet gal tautai 
patinka tokie vadai ir tokia tvarka. Todėl dar per anksti.

Publikuota „Verslo žiniose“, rubrikoje „Nuomonės“, 2006 04 14

Kur kas veda Lietuvą

T. Dapkus.: /.../ Šios dienos tema „Kur Lietuvą veda dauguma ir 
opozicija“. Studijoje – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Sei-
mo pirmininkas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis. 
Laba diena. /.../ Pone Landsbergi, pradėkime nuo šios valdančiosios 
koalicijos performavimo. Jūsų nuomone, opozicijos iniciuotas ne-
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pasitikėjimas tuometiniu Seimo pirmininku Artūru Paulausku ir 
dabartinės koalicijos suformavimas ar buvo tinkamas žingsnis, ar 
buvo klaida ir ką tai sustiprino?

V. L.: Laba diena, dar kartą. Pirmiausia aš ne visai pritarčiau 
jūsų laidos pavadinimui „Kur Lietuvą veda valdančioji dauguma 
ir opzicija?“ Opozicija nevadovauja ir neveda niekur, nebent jeigu 
ji atskleidžia negeroves arba siūlo geroves, tai gali įtakoti piliečių 
sąmonę, ir piliečiai gali imtis veiksmų, galbūt kai kada ir nelauk-
dami rinkimų arba per rinkimus – parodyti, kad jie galvoja kitaip 
ir turi kitas vertybes, negu ligi tol valdžiusieji. Kol kas Lietuvą veda 
valdančioji dauguma, o dabar jau mažuma. Bet vis tiek mes taip 
suprantame. Tai yra, iš keturių partijų koalicijos likusi trijų koalicija, 
kai vieną iš jų pašalino tie likusieji. 

T. D.: Jūsų nuomone, šis veiksmas, opozicijos inicijuotas, – ar 
jis prisidėjo prie tvirtumo, ar ne?

V. L.: Tas veiksmas su jo pasekmėmis dar nėra pasibaigęs. Jeigu 
jis prisidės prie tolesnio skaidrinimosi arba apsisprendimų kitose 
partijose, – ir opozicinėse partijose, bet pirmiausia valdančiose 
partijose, – tai mes tik paskui galėsime atsakyti. Dabar yra naujas 
politinis etapas, kurį pradėjo interpeliacija Seimo pirmininkui, ir 
tuo pasinaudojo jo tariamieji sąjungininkai, kad pašalintų jį ir jo 
vadovaujamą partiją iš savo kompanijos. Dabar likusioje kompani-
joje padėtis labai neaiški, tad sunku kalbėti apie baigtinį veiksmą ir 
baigtinį rezultatą.

T. D.: Bet dabartiniame politiniame išdėstyme kas labiausiai 
laimėjo, kuri partija?

V. L.: Galbūt socialdemokratai, ir tai labai užtikrintai nepasa-
kyčiau.

T. D.: O socialdemokratų vaidmuo dabartinėje politinėje erdvėje 
– kaip jūs jį įvardintumėte?

V. L.: Jis visada buvo dviprasmiškas, toks lieka ir dabar. Iš ti-
krųjų tai nėra socialdemokratai. Tai viena iš tų politinių apgavysčių, 
kurių turime daug, kai pavadinimai sako viena, o turinys yra kitas. 
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Tai – buvusi komunistų partija, kuri kelissyk keitė pavadinimus. 
Pastarąjį pavadinimą, galima sakyti, politiškai nusipirko iš buvusios 
tradicinės senos Lietuvos socialdemokratų partijos. Dabar pagal tą 
nusipirktą pavadinimą jau švenčia jubiliejus, įėjo į tarptautines orga-
nizacijas. Kai kas iš tų socialdemokratų lyderių, kurie buvo pavilioti 
į susijungimą, dabar sako, kad tai buvo klaida. Žodžiu, ji dviprasmė 
partija. Aišku, į ją stoja naujų žmonių, kurie gal mano, kad tai ir 
yra socialdemokratija, galbūt jie neturi su kuo palyginti, gal stokoja 
politinio akiračio. Bet tai nėra europietiška socialdemokratija, o tik 
pavadinimas.

T. D.: Mums skambina Juozas iš Vilniaus.
Juozas iš Vilniaus: Aš labai pasipiktinau vadinamąja Darbo 

partija. Vakar buvo darbo žmonių šventė, net Maskvoje darbininkai 
išėjo protestuodami, o ką veikia mūsų Darbo partija? Paskui pono 
Landsbergio labai prašyčiau, kad jis paveiktų, sujungtų visas deši-
niąsias jėgas ir kviestų inteligentiją į aktyvią kovą prieš šitą baisią 
netvarką Lietuvoje.

T. D.: Ačiū ponui Juozui. Pone Landsbergi, koks būtų Jūsų 
komentaras?

V. L.: Pirmiausia yra sugedusi visa sistema. Ji dar vadinasi poli-
tine sistema ir galbūt matoma arba save vaizduoja kaip daugiapar-
tinę. Iš tikrųjų ten veikiančios jėgos neturi nei pagrindo, nei teisės 
vadintis partijomis klasikine tradicine prasme. O visa sistema yra, 
pavadinčiau, korupcinė liaudies demokratija. Čia labai gilios šaknys, 
papročiai ir dalykai, kuomet pretendentai į valdžią papirkinėja rin-
kėjus, kurie po to, kaip įprasta, papirkinės valdžią. O piliečiai tokiai 
sistemai pritaria. Ar kas nors atmetė pasiūlymą balsuoti už pasenu-
sios sriubos pakelį ar butelį alaus, ar studentai tą atvežtą į Saulėtekį 
cisterną alaus išpylė į baseiną ir išmaudė politinį kyšininką, bičiulį 
socialdemokratą? Žinoma, ne – pirmyn, valio, einam balsuoti.

T. D.: Bet, pone Landsbergi, štai apžvalgininkai dabar pradėjo 
kritikuoti ir Tėvynės Sąjungą, kad Tėvynės Sąjungoje yra oligarchinių 
tendencijų. 



290

V. L.: Jūs klauskit tų politinių apžvalgininkų. Kodėl jūs manęs 
klausiate? 

T.D.: Jūs nematot tokių tendencijų?
V. L.: Nebūtinai oligarchinės. Aš nematau, kad pas mus būtų 

kokių milijonierių ar milijardierių, kurie vadovautų partijai ir pirktų 
partijos narius, duotų jiems gerai apmokamas vietas savo sistemoje. 
Nieko panašaus nėra. 

T. D.: Tai jūsų partija turi aiškią viziją, ar ne?
V. L.: Aš manau, kad taip. Mūsų partija yra su tradicine vizija, 

kuri yra šiuolaikinė Europos demokratinė struktūra, mąstysena ir 
valdžios atskaitomybės bei įstatymo valdžios sistema. Mūsų partija 
yra už tai be užuolankų, be žmonių apgaudinėjimo. Be to, ji remiasi 
tokia sena Lietuvos tradicija, kurią žmonės Lietuvoje kažkada vertino 
– padorumu, garbe, sąžine. Dabar dažnai pasijuokiama iš tų, kurie 
apie tai užsimena, kaip ir apie patriotizmą, ištikimybę savo šaliai. 
Bet Tėvynės Sąjungai tie dalykai vis dar turi reikšmės. Kai būdavo 
galimybė (ne be klaidų ir ne be kai kurių netikusių žmonių spren-
dimų) vairuodavom Lietuvą europietiškesne kryptimi, bet didžioji 
nelaimė dabar yra būtent senosios nomenklatūrinės valdžios dvi 
kadencijos iš eilės.

/.../
T. D.: Pone Landsbergi, visi mini korupciją. Visi tarptautiniai 

duomenys rodo, kad Lietuvoje labiausiai iš aplinkinių valstybių 
didėja korupcija. Tačiau ar yra kokių pasiūlymų iš opozicijos pusės, 
kaip tą korupciją mažinti?

V. L.: Dabartinė opozicija, o 1996-2000 m. didesnę dalį laiko 
pozicija – konservatoriai ir krikščionys demokratai – buvo ta poli-
tinė jėga, kuri pradėjo įvesdinėti įstatymus ir institucijas kovai prieš 
korupciją: STT (anksčiau nebuvo), interesų konflikto, pareigūnų 
tarnybinės etikos principai, įstatymai, struktūros. Visa tai buvo 
pradėta daryti, kad atsirastų kokia nors tvarka, nes ji buvo iš tikrųjų 
labai užleista. Septyneri metai po Nepriklausomybės atkūrimo – mes 
tik tada galėjome imtis (prieš tai komunistams nereikėjo) ir ėmė-
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mės kurti žinomus tarptautinėje praktikoje demokratinės valstybės 
institutus. Dabar turim rezultatus, kad tie institutai nepakankamai 
veiksmingi. O jie nepakankamai veiksmingi ir dėl to, kad jiems 
priešinamasi, matyt, esama gana daug būdų arba įsiskverbti į juos, 
arba paspausti, įtakoti pagal seną sistemą: kas valdžioje, su tuo reikia 
skaitytis, nes jis gali tavo instituciją panaikinti arba tave pakeisti, 
paskirti savo žmones. Kol vyrauja tokia nuostata, kad ne valstybės 
gerovė, ne žmonių teisės yra pirmoje vietoje, o tam tikros grupuotės 
arba klano interesai, tai ir toms struktūroms sunku...

T. D.: Bet ar nėra taip, kad į jas pačias yra persisunkę tos gru-
puotės?

V. L.: Žinoma, kad visur taip yra. Net ir nusikalstamos grupuotės 
stengiasi įsiskverbti į valdžią ir ten pasitvarkyti reikalus arba pa-
lengvinti savo dalią, jeigu pasitaiko pakliūti. Čia viena pusė. O kita 
pusė, kad visuomenė ne taip labai ir priešinasi tai net ir matomai 
skandalingai korupcijai, kur faktai „ant veido“, bet veidas toliau 
valdžioje ir visuomenė nesukyla: eik tu lauk, galų gale! 

T. D.: /.../ Pratęsiant kalbą apie Lietuvos institucijas: kova su 
korupcija dėl vienokių ar kitokių priežasčių (vienas jūs įvardijote) 
klimpsta. Kova su finansiniais nusikaltimais – irgi matome vokelius, 
didelę šešėlinę ekonomiką. Trečias akcentas yra nacionalinis saugu-
mas. Visuomenė turi didesnį poreikį žinoti apie grėsmes ir iššūkius 
nacionaliam saugumui, tačios tokios informacijos beveik nėra.

V. L.: Yra perspėjimų, pateikiamų kaip išvados arba kaip ži-
nojimas, kurio šaltinių kai kada, kaip pastaruoju atveju ponas A. 
Paulauskas, galbūt ir negali iki galo pasakyti. Būdamas antruoju as-
meniu valstybėje, jis tikriausiai gaudavo labai daug informacijos apie 
labai blogus dalykus Lietuvoje. Dabar jis signalizavo, ir jį bandoma 
pajuokti. Aš to esu ne kartą matęs anksčiau, matau kaip tai veikia, ir 
čia didelis vaidmuo tenka žiniasklaidai. Tai, kuri jaučia atsakomybę 
ir pripažįsta, kad tam tikrų pavojų esama. Jeigu jai atrodo, kad kuris 
nors politikas akcentuoja arba aliarmuoja per daug, tai vis tik svei-
kiau būtų pripažinti, kad pavojų yra, o ne eiti prieš, pašiepti, atmesti 
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ir tuo būdu tiesiog padėti priešui, koks jis bebūtų – kriminalinis ar 
politinis priešas, ar viduj užsimezgęs, ar iš užsienio. Žinoma, labai 
daug yra ir parsidavusios žiniasklaidos.

T. D.: Bet ar neturi ir pačios specialiosios tarnybos pateikti 
informaciją visuomenei? Politikai tą informaciją gali pateikti kaip 
jiems atrodo jų pačių asmeniniams interesams. Bet pačios tarnybos 
pateiktų neutralią informaciją, kaip yra kitose valstybėse.

V. L.: Aš nežinau, ar yra tokie mechanizmai ir tokia įstatyminė 
bazė, kad tos institucijos skelbtų visuomenei, ką jos aptiko, ką seka, 
ką tiria.

T. D.: Bet tendencijas gali įvardinti?
V. L.: Tendencijas kartais įvardina, bet tada tuoj atsiranda gu-

dručių, kurie pradeda reikalauti faktų, pavardės, kuomet dar vyksta 
tyrimas arba yra sekami įtartini dalykai. Tai arba reikia nežinia kiek 
laiko visiškai tylėti, kol ta blogybė plėsis ir supūliuos iki skandalo, 
kaip, sakysim, R. Pakso prezidentūros atveju su visais Borisovais, 
reketais, almaksais, arba iššokti per anksti arba negalint pilnai pagrįsti 
– tada galima viską sugadinti. Matėme ne vieną kartą, kai koks nors 
negerovės ar nusikaltimo tyrimas buvo paviešintas, ir tuo būdu byla 
sugadinta, arba baudžiamasis persekiojimas yra sugadintas.

T. D.: Tai Seimo nario ir buvusio Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko įvardijimą jūs laikote teigiamu ženklu ar tam tikru jo jei 
ne politiniu kerštu, tai politiniu šūviu?

V. L.: Aš pirmiausia žiūriu, kas tame yra teigiama. Ten yra tei-
giamas turinys, apie tai reikia signalizuoti.

T. D.: Bet pasakė ir nuėjo.
V. L.: Jis nebeturi galių.
T. D.: Turiu omenyje, kad Seimas ir kitos institucijos į tai nere-

agavo, ir jo žodis nuskrido.
V. L.: Tai yra Seimo yda. Šis Seimas turi daugybę ydų, tad gali 

būti ir taip, kad jam nepriimtina tokia kritika, kuri susijusi su Ru-
sijos prasiskverbimu ir siekiu užvaldyti Lietuvą, jos atskiras veiklos 
ar politikos formavimo sritis. Apie tai kalba. Yra daug žmonių, kaip 
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nors paveiktų: gal ir tiesioginio intereso, gal kokios nors praeities 
ar tiesiog manančių, kad geriau patylėti, nes gal paskui viskas kaip 
nors keisis, ir jeigu aš dabar kovosiu, tai paskui man to neužmirš. 
Mes prisimenam, kaip prezidentas R. Paksas sakė: aš neužmiršiu, 
kas prieš mane kalbėjo. 

T. D.: Pone Landsbergi, Viktoras Uspaskichas yra vienas iš 
tų asmenų, kuris neturėdamas jokio valstybinio posto, o tik savo 
partiją, kurią dabartinis Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas 
įvardija kaip UABą, – jis su ta partija ir savo veikimu gali net pa-
sakyti, kad Seimo pirmininkas bus tol, kol bus geras, mes jį stebė-
sim! Taip pat ir su Vyriausybe. Kai jūs buvote Seimo pirmininkas, 
Viktoras Uspaskichas buvo verslo žmogus arba dalyvavo versle, 
paskui išėjo į politiką. Ar valstybė negali kaip nors sutramdyti 
asmenų, kurie galimai peržengė ribas, – pati valstybė apsiginti? 
Reiškia, tam nėra poreikio. 

V. L.: Valstybė labai silpna. O ši partija po jos paskutinio suva-
žiavimo, kurį tas pats Viktoras Muntianas ne be pagrindo pavadino 
cirku, – manau, nėra partija. Po to suvažiavimo tai tiesiog gauja, 
turinti savo atamaną, kuris daro ką nori – įsakinėja, skiria, baudžia, 
apdovanoja, ir visi šliaužioja, pataikauja net visokias nesąmones 
kalbantiems. Labai nykus vaizdas. „Aš – vienvaldis partijos organas“. 
Tai kur toliau eiti? Vėl lygina savo partijos struktūrą su tualetiniu 
popieriumi. Jau kažkada buvo tas tualetinis popierius [Daukanto] 
aikštėje.

T. D.: Pone Landsbergi, kyla klausimas: kodėl valstybė leidžia 
užaugti tokiems asmenims kaip Jurijus Borisovas, kaip Viktoras 
Uspaskichas?

V. L.: Silpna valstybė, kuri nepajėgia reikiamai gintis savo 
struktūromis, ir, matyt, prastos kokybės rinkėjų korpusas, kurį ga-
lima labai paprastai ir labai nebrangiai pirkti – po penkis litus ar už 
alaus butelį, ar dar už ką nors. Galima suvežti daugybę nelaimingų 
žmonių – vadinamųjų „bomžų“, kuriems vis tiek už ką balsuoti. Juos 
pavaišina, jų priveža, ir tai persveria rinkimų lėkštelę. Nėra kaip 
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jiems nė priekaištauti. Bet kitiems žmonėms, kurie nėra bomžai, 
kurie galėtų pajusti pažeistą savo garbę, kad jiems siūlo parsiduoti 
už tokį nieką, galėtų neimti to alaus butelio. Galų gale, taip pigiai 
parsiduoti – tai visiškas nesiskaitymas su žmogum, ar ne? Jam reiktų 
gerokai daugiau siūlyti. Bet rinkėjas – kas jis toks? – Šiukšlė, jam 
užteks, atseit, alaus butelio ir ledų porcijos ar kokio koncertėlio su 
Žvaguliu. Ir balsuoja kaip vaikai. 

T. D.: Bet vis dėlto, grįžtant prie to pačio klausimo. Užauga as-
menybės, užauga ar galbūt užauginami politikai, kurie vėliau gana 
stipriai jaukia politinę sistemą, o politinė sistema nesigina. Vadinasi, 
tokių reikia?

V. L.: Kam reikia? Jiems patiems savęs reikia ir reikia apgadintos 
visuomenės, kurioje jie gerai jaučiasi. Kaip kirminai, kurie puvėsiuose 
gerai jaučiasi. Labai atsiprašau už palyginimą, kartais mane bara už 
tokius palyginimus. Bet taip ateina į galvą. Štai tam tikros partijos, 
kurios gimsta rinkimams arba valdžios paėmimui, – jau ne viena, 
o trys ar keturios taip gimė, pasireiškė ir turėjo pasisekimą, – bet 
ateina laikas, kai tose partijose esantys žmonės pasijunta, kad jie irgi 
žmonės. Aš pasakiau: atamanas ir klapčiukai. Vis dėlto esu prieš mė-
nesį rašęs straipsnį viename interneto portale, kad apsispręsti reikia 
ir Darbo partijai – kurios ji valstybės partija? Jeigu vieno žmogaus 
nuosavybė, tai kiek čia kas pateisins, kad tas žmogus kitoje valstybėje 
baterijas pasikrovęs, o partiečiai nieko nesuvokia? Socialistams libe-
ralams irgi laikas pasirinkti vieną ar kitą aikštelės pusę – atsikabinti 
nuo ano seno mecenato. Tai buvo ir jų mecenatas. Dabar jie išmesti, 
o ne savo valia atsikabino. Bet irgi gera proga susivokti. Atrodo, yra 
šiek tiek žmonių ir Darbo partijoje, kurie pradeda susivokti, kokią 
jie vis dėlto užsitrauks dėmę sau asmeniškai už visa tai, kas vyksta, 
ir koks yra tas jų viršininkas. Jeigu kas norėtų pakenkti Lietuvai, jos 
vadinamajam įvaizdžiui, tai pakaktų parodyti pasauliui jį girtą kur 
nors po stalu, parodyti visas tas meilužių kohortas ir panašiai. Kiti 
sakytų: juk tai Lietuva – jiems tai patinka, jie už tai balsuoja.

T. D.: Bet balsuoja iš nusivylimo – taip jie atsako.



295

V. L.: Palaukit, iš kokio nusivylimo? Dėl ko tu čia taip nusivylęs, 
kad balsuoji už dar blogesnį? Ar čia nusivylimas? Žinoma, tai savižu-
dybė, bet tie žmonės turbūt nesuvokia, kad jie daro savižudybes.

/.../
T. D.: Pone Landsbergi, štai per trumpąsias žinias ponas Uspa-

skichas cituojamas sako: aš neklibinsiu Seimo pirmininko posto, 
Viktoras Muntianas gali likti Seimo pirmininku. Anksčiau jis kalbėjo 
kitaip, iki pat kol Seimo pirmininkas pasakė, kad jį renka ne Viktoras 
Uspaskichas, o Seimas.

V. L.: Aš įsidėmėjau tą posakį: „jis nematąs reikalo keisti Seimo 
pirmininką“ lyg caras, kuris jeigu norėtų, tai ir pakeistų. Jis nebegali 
jo pakeisti, tik vaizduoja, rusiškai pasakysiu: „zarvalsia“. Vaizduoja 
kaip lapė: vynuogės per rūgščios, man jų nereikia. 

T. D.: Bet ar pats Seimas neturi pasakyti tokiems politinio 
gyvenimo veikėjams, kad mes renkam Seimo pirmininką, o ne tu 
renki Seimo pirmininką, ne tu jį skiri kaip „vienasmenis valdymo 
organas“. 

V. L.: Kiekvienas žmogus Lietuvoje turi pasakyti: tai apskritai 
nepakenčiama padėtis, pasityčiojimas iš valstybės, iš tautos, iš 
sveiko proto, kai privatus verslininkas vaizduoja visagalį diktatorių, 
šantažuoja valdžioje esančias partijas neturėdamas jokios atsakomy-
bės, jokių valstybės pareigų. Apie tai jau yra padarytos teisininkų 
išvados.

T. D.: Ar yra dar kur nors Europos Sąjungoj panašių politinio 
gyvenimo veikėjų?

V. L.: Nežinau. Šiuo požiūriu Lietuva nėra Europos Sąjungoj, 
Lietuva yra tarsi Rusijoj. Tokie pat papročiai ir politinė kultūra. Tėvy-
nės Sąjunga padarė specialų pareiškimą, kad Konstitucijos gynimas 
yra ir tautos, ir valstybės piliečių pareiga, ir V. Uspaskich turi būti 
nušalintas nuo valdžios, nes jo buvimas ten ir sprendimų diktavimas 
yra visiškai prieštaraujantis Konstitucijai dalykas.

T. D.: Bet su juo sėdi, tariasi ir Ministras pirmininkas, ir minis-
trai, ir anksčiau Seimo vadovai. 
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V. L.: Tai reiškia, kad jie taikstėsi su nekonstitucine situacija. 
Deja, jie taikstėsi, kad pabūtų valdžioje. Štai mes ir prieinam prie 
pagrindinių vertybių, matom, kad tai, kas turėtų būti pareiga vals-
tybei ir tautai, yra paversta naudinga pareigybe: galima pasipelnyti, 
įsitvirtinti, užsitikrinti ateitį. Čia demokratijos Lietuvoje persigi-
mimas. /.../

T. D.: Pone Landsbergi, iki koalicijos performavimo, iki nepa-
sitikėjimo Seimo pirmininku buvo iškilęs labai stiprus skandalas 
valstybės gyvenime. Trys Teismų tarybos nariai: Vyriausiojo admi-
nistracinio teismo pirmininkas ponas Virgilijus Valančius, šio teismo 
teisėjas Romanas Klišauskas ir Apeliacinio teismo teisėjas Vygintas 
Višinskis bei Teisingumo viceministras Gintaras Švedas apsilankė 
pas Respublikos Prezidentą, ir po to apsilankymo įvyko daug įvairių 
dalykų, daug kas tai įvardijo kaip melo akciją prieš Aukščiausiojo 
Teismo pirmininką. Neseniai Seimo pirmininkas paragino įvertinti 
šių trijų teisėjų tinkamumą toliau eiti pareigas, o savaitraštis „Ekstra“ 
atskleidė, kad iki ėjimo pas Prezidentą iš Nacionalinės teismų admi-
nistracijos paslaptingai dingo garso įrašas. Jeigu tas įrašas atsitiktinai 
nebūtų stropaus darbuotojo išsaugotas kompiutery, melo jau niekaip 
nebūtų galima paneigti. Jūsų komentaras?

V. L.: Tai baisi situacija. Atsimenu kitą situaciją, kur toks įrašo 
sunaikinimas, kad melas liktų neatskleistas ir verčiamas „tiesa“, 
kuri supriešina du aukštus valstybės pareigūnus, buvo pavadintas 
gangsterių metodais. Jeigu galima kalbėti apie aukštus teisinės sis-
temos pareigūnus, ištisų sričių vadovus, kad jie naudoja gangsterių 
metodus, tai turi būti ir atsakymas. Arba jie tą pačią dieną turėjo 
būti padavę atsistatydinimo pareiškimus ir po to teismuose aiškintis, 
ar jie nurodė sunaikinti, ar jų kokie nors pakalikai nubėgo to įrašo 
sunaikinti, nes pirmiau sunaikino, o paskui nuėjo pas Prezidentą 
užsitikrinę, kad ką pasakys, taip ir bus. Tai apskritai turėtų būti 
neleistina net eiliniam žmogui, o jeigu leistina teisinės sistemos 
viršūnėse, tai tik rodo, kokia baisi yra [teismų] padėtis.

T. D.: Bet jie atsako: mes garbingi žmonės.
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V. L.: Kas yra garbingi žmonės? Mafijozai irgi garbingi žmonės 
patys sau. Jeigu kuris nors nusikalsta, tai jį nubaudžia pagal savo 
įstatymus. Tačiau teisinėje valstybėje negali būti taip, kad koks klanas 
ar klanelis teisinėje sistemoje turėtų savo taisykles ir savo garbės 
kodeksą, savo įstatymus, sumuštų rankomis: štai, mes ir tvarkomės. 
Tada valstybė važiuoja žemyn, ir labai greitai.

T. D.: Bet stoka įvertinimo tokioj situacijoj palieka šiuos asmenis 
teisėjais. Tai vienintelė teisminė valdžia, Konstitucijoj įgaliota vykdyti 
teisingumą, ir ta situacija lieka. Nebent jie patys savo struktūrose 
išsispręs arba pasakys, kad gal tikrai jie yra garbingi.

V. L.: Atsimenu dar vieną publikaciją. Čia buvo paminėtas 
viceministras G. Švedas. Nežinau, ar jis įeina į tą tarybą ir kodėl jis 
buvo pas Prezidentą.

T. D.: Jis nėra Tarybos narys.
V. L.: Tačiau paaiškėjus tam dalykui, jis pareiškė viešai, kad Teis-

mų taryba turi atsistatydinti. Tokia jo nuomonė. Jis negali Tarybos 
atstatydinti, bet jis taip mato.

T. D.: Tačiau jis dalyvavo šioje akcijoj.
V. L.: Turėtų būti paaiškinta: ar jis buvo suklaidintas, ar jį pakvie-

tė, kas jį pakvietė, gal tas jo draugas Šimkūnas. Ką aš žinau, kokie jų 
tarpusavio ryšiai, kaip jie gali įvelti ir nevisai sugedusį žmogų.

T. D.: Bet tas pasiūlymas padarytas taip pat labai rafinuotai 
teisiškai. Teismų taryba baigia savo kadenciją, o jai paskutiniame ar 
priešpaskutiniame posėdyje siūloma atsistatydinti. Gali atsistatydinti, 
kai lieka viena diena darbo. Tai toks atsistatydinimas...

V. L.: Kalendoriaus negalima pakeisti. Bet jeigu Teismų taryba 
atsistatydintų nors ir paskutinį savo darbo mėnesį, tai ji pasakytų: 
tikrai buvo blogai, pas mus buvo blogų dalykų, ir mes tą pripažįsta-
me. Dabar [sakytų], renkant naują Teismų tarybą reikia nepaprastai 
žiūrėti padorumo, teisingumo, sąžiningumo.

T. D.: Bet tie patys žmonės, tie patys teisėjai, apsilankę pas Pre-
zidentą, toliau aktyviai agituos už savo žmones, kaip buvo daroma 
anksčiau.
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V.L.: Prezidentas gali jų ir nepriimti, jeigu pamatė, kas jie 
tokie. Bet tada jie gali likti net ir vieną dieną dar tempdami iki 
suvažiavimo, iki Teismų tarybos perrinkimo – čia yra sistemoje 
išmėginti dalykai. Ir bylas tempia iki kokios nors senaties arba kol 
kas nors numiršta arba pabėga į užsienį. Kaip galus sukišti į van-
denį? Tai dabar Teismų taryba, matyt, tempia iki savo suvažiavimo, 
kad nereiktų atsistatydinti moraline prasme, o įvyktų mechaninis 
atsistatydinimas.

T. D.: Mums skambina Zenonas iš Vilniaus.
Zenonas iš Vilniaus: Noriu paklausti, kada ateis laikas, kai visos 

partijos, tame tarpe ir Konservatorių partija, pradės įgyvendinti tikrą 
europietinę demokratiją Lietuvoje, nes dabar mes gyvename arba 
demokratinę anarchistinę, arba anarchinę demokratiją? 

T. D.: O kaip jūs suprantat europietišką demokratiją?
Zenonas iš Vilniaus: Europietišką? – kad visi galėtų pasisakyti 

laisvai, kad niekas per daug nereguliuotų iš šono. 
V. L.: Gerai, aš galiu pasakyti. Čia visi teisingi dalykai. Su tokiais 

tikslais ir idealais kilo Lietuvos Sąjūdis, ėjome į demokratijos atkūri-
mą ir valstybės, kuri turėjo būti demokratinė, teisingesnė, grindžiama 
bent jau teisingumo ir sąžiningumo siekiu. Dabar tartum reiktų grįžti 
ir pradėti nuo pradžios arba prisiminti. Vis dėlto tai pagrindiniai 
dalykai, jų reikia siekti. O gerbiamasis Zenonas klausia, kada taip 
bus ir kada partijos, kurios formuoja vienokią ar kitokią valdžią, 
įgyvendins ir kurs tokią valstybę? Galiu atsakyti labai paprastai: tada, 
kai piliečiai rinkėjai to norės. 

T. D.: Pone Landsbergi, apie partijų apsivalymą. Štai iškilo 
vokelių skandalas Darbo partijoje, Darbo partijos pirmininko ben-
drovėse. Toliau tai iškilo vieno iš Liberalų sąjūdžio vadovų įmonėse. 
Dabar rašoma apie jūsų partijos nario ir kandidato į Vilniaus merus 
arba Vilniaus konservatorių lyderio pono Kęstučio Masiulio panašią 
veiklą. Koks yra jūsų įvertinimas?

V. L.: K. Masiulio klaida išnaudojama 500 procentų, kad parody-
tų, jog visi moka vokeliais. Čia nėra nei įmonės, nei biznio, nei verslo, 
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kur būtų reguliariai apgaudinėjami darbininkai ir valstybė. Kaip aš 
suprantu iš spaudos ir paaiškinimų, buvo žodinis susitarimas: štai 
darbas, o aš ar mes už tą darbą apmokėsime. Jie to nepadarė, nors 
tai ir nebūtų įregistruota kažkur, tiesa, gal turi būti ir mažas darbelis 
kiekvienas įregistruotas. Nors žinau, kad demokratinėse valstybėse to 
nedaro net finansų ministrai, kurie savo vairuotojui leidžia ką nors 
užsidirbti iš šono ir nepajamuoti. Yra tam tikros sveiko proto ribos. 
Tačiau negražu, kad nebuvo rasta forma, kaip už tą darbą atsilyginti. 
Tada pasidaro dviguba negerovė. Apskritai, jeigu kaimynas ateina 
padėti pataisyti tvorą, tai ar jį reikia registruoti inspekcijoje? Arba 
jeigu jam sumokėjai 10 litų už malkų paskaldymą? Turi būti proto 
ribos. Tačiau čia turėjo būti labai svarbi etinė pusė, ir man gaila, 
kad taip atsitiko.

T. D.: O kaip ta etinė pusė galėjo pasireikšti?
V. L.: Paprasčiausiai – davei žodį, ištesėk. Ir viskas. Arba jeigu 

žmogus ateina ir sako, kad jam dar nesumokėta, kaip buvom susitarę, 
tai kiekvienas turėtų pasakyti: atsiprašau, čia kažkas negerai, aš tuoj 
pat pasirūpinsiu. Bet jei žmogui sako: tu eik ten pas tą ir tą, kalbėk 
su juo, eik nuo mano galvos... 

T. D.: Bet ar jūsų partijoje ir kitose partijose yra tvirtas noras, 
iškilus bet kuriai problemai, ją išspręsti viešai ir skaidriai? Ar partijos 
jau yra prie to priaugusios?

V. L.: Mūsų partija yra priaugusi, tai deklaravo. Aš manau, kad 
ji stengiasi taip daryti ir taip elgtis. Kartais gal pas atskirus asmenis 
dar išlenda kokia sovietinio pobūdžio arogancija ir nepagarba kitam 
žmogui, neatidumas. Mes kalbam apie tai ir norim, kad lietuviškasis 
konservatizmas būtų atjaučiantis žmogų, atidus jam. Mes norim 
žmogaus klausti, kas jam negerai. Darome tokias akcijas Lietuvoje: 
sakyk, žmogau, kas negerai, ką tu matai, o mes...

T. D.: O žmonės mato ir bendras negeroves ir tada žiūri į parlamen-
tą, į parlamentines opozicines frakcijas ir kartais pasigenda ryžto.

V. L.: Kiek parlamentinė opozicinė frakcija ir visa opozicija gali 
pakovoti, tai lyg ir pakovoja. Aš iš tos pusės neturėčiau priekaištų, 
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kad nėra kovojama prieš valdžios blogybes. Man labiau pritrūksta 
fundamentalesnio programinio pasirengimo, ką reikia daryti, ir 
iki detalių. Nes bendro, konceptualaus pobūdžio dokumentų apie 
dešiniąją alternatyvą yra išleista.

T. D.: Ar turi opozicija planą, kaip veikti, ar veikiama kiekvieną 
kartą pažiūrėjus televizorių ir galvojant: šitą gal galima toliau plėtoti, 
o šito – gal ne? Ar yra planas, alternatyva?

V. L.: Čia turėtumėte klausti partijos vadovų. Aš manau, kad iš 
dalies yra, bet gal ir ne tiek, kiek aš norėčiau matyti. 

T. D.: Ko trūksta opozicijai?
V. L.: Opozicijai trūksta pasiruošimo būti valdžioje ir iš anksto 

žinoti, kas bus daroma. 
T. D.: Valdančioji koalicija. Kai vyko derybos tarp Darbo parti-

jos, socialdemokratų ir ponios Prunskienės frakcijos, buvo kalbama 
apie vaivorykštinę koaliciją. Kalbama lyg ir tam, kad socialdemo-
kratai turėtų stipresnes derybines pozicijas. Niekas rimtai apie tai 
negalvojo, bet apie tai buvo kalbama. Ar taip reikia padėti vienam 
iš koalicijos partnerių?

V. L.: Aš manau, kad apie vaivorykštines struktūras galėtų būti 
kalbama ir rimtai, ir sąžiningai, ne tik žaidimams, kai vien pasinau-
dojama: pakalbėjo, kad sumanevruotų saviškių tarpe. Galėtų būti 
kalbama ir rimtai, tik reikia turėti bendrą vardiklį, kas yra svarbu. 
Yra kritiška padėtis visuomenėje ir valstybėje. Ne todėl, kad susipešė 
valdančioji koalicija, bet moralinės ir senųjų papročių blogybės labai 
giliai įsišaknijusios. Tuo mes skiriamės nuo Europos. Mes vis dar 
kažkokie pusiau sovietai. Tad jeigu čia susitartų, o turėtų susitarti 
ir tos partijos, kurių mentalitetas tebėra senas, ir tos, kurios nori 
orientuotis į atsinaujinimą...

T. D.: Bet ar yra tokių jėgų, galbūt visos politinės jėgos, daugiau 
mažiau ir opozicija yra lojalios esamai sistemai?

V. L.: Aš nemanau, kad lojalios. Kaip galima būti lojaliam sis-
temai, vis vien tu arba keli revoliuciją, kokią gali sukelti, arba eini 
į žmones tikėdamasis, kad įvyks tam tikra revoliucija protuose, 
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sąmonėje, sąžinėje, ir kad tai pasieks tam tikrą kritinį lygmenį, kri-
tinę masę, kur korumpuoti valdžios žmonės arba klanai nebegalės 
laisvai tvarkytis.

/.../
T. D.: Labai trumpai apibendrinant mūsų diskusiją: kokiu keliu 

šiandien Lietuvą veda valdančioji dauguma, ir kokie opozicijos 
veiksmai? Labai trumpai, pone Landsbergi.

V. L.: Dauguma veda blogu keliu, veda atgal. Kalba apie tai, kad 
mes einam pirmyn pagal kažkokius rodiklius, bet visai neegzistuo-
ja tie esminiai visuomenės gyvenimo rodikliai, kurie kalbėtų apie 
sveiką, optimistinį, viltingą ir kūrybingą gyvenimą.

Pokalbis Lietuvos radijo laidoje „Ant svarstyklių“,  
2006-05-02, Laidos vedėjas – Tomas Dapkus

Dešimt klausimų V.Landsbergiui

1. Pastaruoju metu tampa akivaizdu, kad socialliberalų vadovas 
Artūras Paulauskas siekia perimti Seimo opozicijos lyderio vaidmenį. 
Kaip vertintumėte tokias buvusio valdančiosios daugumos atstovo 
pretenzijas?

V. L.: Man tai nėra akivaizdu, nors panašių ketinimų gali būti. 
Bet kodėl jis turėtų daryti tokią paslaugą buvusiems bičiuliams, kurie 
suvarė peilį į nugarą?

2. Ar, Jūsų manymu, socialliberalų paskelbimas opozicija yra ver-
tybiškai pagrįstas sprendimas, ar tai A. Paulausko partijai primestas 
veiksmas?

V. L.: Tai paaiškės iš politinių veiksmų, nuostatų, užimamų po-
zicijų. Spėlioti – nedaug prasmės. Kadaise A. Paulauskas organizavo 
žygį per Lietuvą, kad tik „Mažeikių nafta“ liktų jos laukiančiam 
„Lukoilui“. Įdomu, kur šis politikas stovi dabar. Suvokęs, kad Rusija 
ypač įtakoja V. Uspaskicho ir R. Pakso partijas, ir tai – grėsmė Lie-
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tuvai, turi matyti, kad paprasčiausias įtakos svertas yra Kremliaus 
kontroliuojamos energetinės kompanijos.

3. Kokių tikslų vedinas A. Paulauskas deklaruoja pasitraukimą į opo-
ziciją? Ar tai iš tiesų yra pasikeitusių nuostatų padiktuotas sprendimas, 
ar šio politiko bandymas įgyvendinti tolesnius savo karjeros siekius?

V. L.: Nėra jokio pasitraukimo. Juos išmetė už borto. Ar kiekvie-
nas atsidūręs tokioje padėtyje – jau savaime opozicija, labai abejoju. 
Opozicija galvoja kitaip negu mes, – sakė A. Brazauskas. 

4. Ar dešiniosios politinės jėgos jau pasirengusios pasitikėti social-
liberalais, prisiminus 2001 metų pavasarį įvykusį Naujosios politikos 
koalicijos subyrėjimą?

V. L.: Pirmiausiai socialliberalų partija turi progą iš naujo 
apsibrėžti, kas ji tokia. Tik po to galima svarstyti: pasitikėjimas ar 
atsargumas?

5. Kokie įvykiai ar veiksmai gali patvirtinti, kad socialliberalai jau 
iš tiesų tapo sistemine opozicija ar kad yra opozicija iš reikalo?

V. L.: Įstatymų ir politikos pasiūlymų iniciatyvos, tiesiog balsa-
vimai. Pavyzdžiui, dėl Archyvų įstatymo, dėl sveikatos apsaugos ir 
ją griaunančio ministro, arba jeigu senoji gvardija mėgintų nuversti 
V. Muntianą.

6. A. Paulauskas po nušalinimo iš Seimo pirmininko posto ėmėsi 
kritikuoti buvusį partnerį Viktorą Uspaskichą. Ar tai negali būti iš 
anksto surežisuoto bendro veiksmo dalis?

V. L.: Lietuvoje visada visko gali būti, bet šiuosyk tai nepanašu. 
V. Uspaskichui ši kritika nepadeda, nebent kas nors kitas režisuotų 
A. Paulausko nutolimą nuo buvusio globėjo, o atidirbusį Uspaskichą 
jau nurašytų. 

7. Kas, Jūsų manymu, nulėmė pokyčius Darbo partijoje?
V. L.: Visõs partijos mastu pokyčių dar nėra. Arba bus, arba 

nebus. Jeigu vairininkas nepabėgs, tai partijos laivas grims kartu su 
vairininku (naš rulevoj).

8. Ar naujojo Seimo pirmininko Viktoro Muntiano kuriama 
politinė partija bei jau įsteigta parlamentinė frakcija gali pretenduoti 
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į šiek tiek rimtesnį savarankišką vaidmenį politinėje arenoje? Kokios 
jų galimybės ir perspektyvos?

V. L.: Frakcija nė nepretenduoja. Eina ten, kur nė nekvepia sava-
rankišku vaidmeniu. Socdemams reikalingas kėdučių skaičius, tokia 
naujosios frakcijos su J. Ramonu ir kt. funkcija. O partija, jeigu norės 
būti, turės kautis už galbūt padoresnius darbiečius. Jų, regis, šiek tiek 
yra, pradedančių susivokti. Be to, ir Kremliaus kabinetuose gali būti 
nutarta perduoti partiją V. Muntianui, perkūnai žino. 

9. Ar konfliktai dabartinėje valdančiojoje daugumoje negali būti 
inspiruojami jėgų iš šalies, suinteresuotų, kad nesutarimai nukreiptų 
dėmesį nuo Lietuvos ekonomikai ypač svarbių dalykų, pavyzdžiui, 
„Mažeikių naftos“ pardavimo?

V. L.: Gali rastis ir tokia pašalinė „nauda“, tačiau energetinės 
kremlinės jėgos labiausiai norėtų nusipirkti pačią valdomą daugumą. 
Galbūt glaustesnė koalicija – pigesnė prekė.

10. Kaip vertinate galimybes parduoti „Mažeikių naftą“ ne Krem-
liaus valdomai bendrovei?

V. L.: Neatrodo, kad AMB Vyriausybė ypatingai to siektų. Juos 
vis kaip magnetas traukia Maskva – važiuoti ir dėl kažko „derėtis“ 
ten. O galimybių tikrai būta, ir gražių, ir gal dar ne visos pražaistos. 
Tačiau gali pasirodyti, kad A. Brazauskas visąlaik buvo nesavaran-
kiškas ir padarys, kaip liepta.

Atsakymai publikuoti J. Tvaskienės straipsnyje  
„V. LANDSBERGIS: GLAUSTESNė KOALICIJA – PIGESNė PREKė“ 

savaitraštyje „Panorama“, 2006 05 12, straipsnis publikuotas  
internetiniame portale „politika.lt“, 2006 05 15
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Palaikyti žmogiškumą

Į Baltosios anketos klausimus atsako Europos Parlamento narys 
Vytautas LANDSBERGIS

1. Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po šimto metų? Kokie visuo-
meninės raidos principai (ar įstatymai) galėtų padėti to siekti? 

Norėčiau, kad ji dar būtų. Pagrindinis principas, kad būtų, tai 
savo krašto meilė. 

2. Ar jaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės narys? Ar galėtumėte 
su pasidižiavimu ištarti – „Aš esu lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi“ 
ir kodėl? 

Didžiuojuosi tūkstančio metų Lietuva, bet ne visais, ypač dab-
arties, reiškiniais. Esu sergančios bendruomenės narys, ir man dėl 
to skauda. 

3. Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės kultūros politika? Kas joje, 
Jūsų nuomone, keistina? 

Keistinas sovietinis požiūris, neva kultūra – tai papuošalai arba 
laisvalaikis. Kultūra turi būti valstybės prasmė. 

4. Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės švietimo politika? Kas joje, 
Jūsų nuomone, keistina? 

Švietimo tikslas – šviesūs žmonės. Juos ugdo šviesūs mokytojai, 
kuriems turi būti teikiama didžiausia pagarba, pagarbi parama. 
Žinių kiekis, jeigu nesiranda smalsumo žinioms ir meilės aplinkai 
– bevertis dalykas. O jeigu šviesūs mokytojai neatlaiko ir meta mo-
kinius dėl pernelyg skurdaus atlyginimo, tai čia netikusios švietimo 
sistemos nelaimė. 

5. Kokių permainų Lietuvos valstybės strategijoje reikėtų pagei-
dauti, norint susigrąžinti masiškai į Vakarus emigruojančią jaunąją 
Lietuvą? 

Pagarbos žmogui ir palankumo jaunimui. 
6. Lietuva dažnai įvardijama kaip šalis, pirmaujanti pagal savi-

žudybių skaičių. Kodėl taip yra ir ką daryti, kad būtų kitaip? 
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Neatsparumas gyvenimo niekybei ir užmušta arba neišugdyta 
paskata bei gebėjimas džiaugtis gimstant gautomis begalinėmis 
dovanomis. 

7. Ar Jus tenkina tai, kaip Lietuva suvokia ir pateikia save žinias-
klaidoje ir televizijoje? 

Turbūt nesuvokia ir nesiekia, nepadeda susivokti, nes ten vis dar 
vyrauja mėgavimasis bjaurastimi. Gražiai rodytis kažkam kažkur 
– tai tarptautinis miesčionizmas. Reikia gražiai gyventi, gražiai būti, 
laisvai reikštis. 

8. Kokios lietuvio nacionalinės savybės Jums atrodo gražiausios, 
o kokios ne? Lietuvos žmonių moralė, sąmoningumas ir patriotizmas: 
diagnozė ir perspektyvos. 

Tylioji rezistencija bjaurasčiai, giluminis orumas. Pasidavimas 
– blogai, blogoji savybė. Čia ir klostysis perspektyvos – vienaip ar 
kitaip. 

9. Lietuvos kultūros, istorijos ar visuomenės veikėjas, kuris yra 
Jums autoritetas? Ir kodėl? 

Vincas Kudirka. Gyvybinga siela, kupina džiaugsmo veikti, 
kurti, ginti. Ir tikro skausmo dėl tėvynės. Ištvermė ir pasišventimas 
mirties akivaizdoje. 

10. Kokiais moraliniais principais vadovaujatės savo gyveveni-
me? 

Nepalaikyti kiauliškumo. Palaikyti žmogiškumą. Kartkartėmis 
priminti apie garbę. 

 
 Pavadinimu „Palaikyti žmoniškumą“ publikuota „Lietuvos žiniose“ 2006 06 

03, interneto portale „Bernardinai.lt“, 2006 06 05
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„Ateina dar neskaidresnio politikavimo metas“

„Neturėkite iliuzijų, kad A.M.Brazausko epocha baigėsi. Ją nu-
tarta pratęsti, tik virveles tampant iš užkulisių“, – neslepia nusivylimo 
Tėvynės sąjungos buvęs pirmininkas, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis.

Klausia Rimantas Varnauskas

– Prezidentas V.Adamkus, nutrūkus konservatorių ir socialdemo-
kratų deryboms, pareiškė apmaudą bei teigė, kad bandęs derybininkus 
tempti už ausų, tačiau tie nepasidavę ir nutarė skęsti. Kaip tą situaciją 
matote Jūs?

– Nemanau, kad nebūtų galima išskirti nė vienų, kaip teigė pre-
zidentas. Aš išskiriu. Tėvynės sąjunga laikėsi padoriau ir nuoširdžiau. 
Problema buvo įvardinta iš karto – ar yra nuoširdumo, tikro noro. 
Iš mūsų pusės buvo noro pamėginti. Iš kitos pusės nebuvo noro net 
pamėginti. Tik erzinimas, provokavimas ir ieškojimas priekabių, kaip 
nutraukti tą dialogą. Ir tuo pačiu – atmesti prezidento iniciatyvą. Tai 
padarė ana pusė. Negaliu sakyti, kad ir iš mūsų pusės negalėjo būti 
didesnio apdairumo, kad kairieji nekalbėtų nesąmonių. Turiu galvoje 
kalbas, kad mes nenorime grąžinti indėlių ar dalyvauti NATO. Tai 
beprotnamio lygio šnekos. Bet net ir tai reikėjo numatyti.

Išties ne derybininkų, o A.M.Brazausko tikslas buvo neleisti 
nieko naujo, nes tada paaiškėtų, kad jo laikais buvo kokių negerų 
dalykų. Jei nebuvo, tai niekas negalėtų paaiškinti tikrųjų pasitrau-
kimo motyvų. 

Tie negeri dalykai yra matomi, tačiau niekas nežino, kiek jų dar 
bus atskleista toliau. Ir ar nėra pavojaus, kad rasis pastangų iš viršaus 
gesinti Darbo partijos įtartinus blogus dalykus, taip išsaugant seno-
sios koalicijos galimybę? Socialdemokratai tuo labai suinteresuoti. 
Labiau negu teisingumu ar kova su korupcija.

– Įvairuoja dabartinės A.M.Brazausko įtakos politiniams proce-
sams vertinimai. Nuo tokių, kad AMB nueina, o jo vardu įsikūnijusi 
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epocha lieka, iki tokių, kad ekspremjeras ne kaži kur tenuėjo ir parti-
nes-valstybines gijas tvirtai laiko savo rankose?

– Jeigu jis kur ir nuėjo, tai tik į politikos scenos užkulisius. Ir iš 
ten tampo virvutes, o kai kada net tiesioginiu būdu grįžta dalyvauti 
įvykiuose.

Atsimenu labai charakteringą dalyką. Kai A. M. Brazauskas buvo 
prezidentas ir pagal Konstituciją turėjo būti neutralus, vis tiek atei-
davo ir dalyvaudavo, tuo pačiu ir vadovaudavo, savo LDDP frakcijos 
posėdžiams Seime. Tam, kad kas nors nenukryptų nuo generalinės 
linijos. Tad ir dabar nuėjo pas prezidentą, o tai aiškus nepasitikėji-
mas G.Kirkilu. Atėjo pats ir padiktavo prezidentui V.Adamkui, koks 
sprendimas turi būti padarytas. Nepasivaržė. Tad apie kokius čia 
pasitraukimus galima kalbėti?

– Prezidentas, Jūsų manymu, toks nesavarankiškas, kad jam 
diktuoja sprendimus?

– Pirmiausia, A.M.Brazauskas mėgino padiktuoti. Nesakau, kad 
prezidentas nuolankiai viską priėmė. Bet galbūt ir jam kas nors pana-
šiai patarė, skaičiavo kėdes Seime. Nežinomybę buvo galima ir kitaip 
skaičiuoti arba paprašyti A. M. Brazausko skaičiuotės. Vienu žodžiu, jis 
padarė sprendimą, kurio reikalavo ir A.M.Brazauskas. Galbūt šis reika-
lavimas nebuvo vienintelė ir tiesioginė priežastis, bet A.M.Brazauskas 
nepasivaržė. Tai ir yra atsakymas, kad jis niekur nepasitraukė.

– Tas pats A.M.Brazauskas yra sakęs, kad jam nėra aišku, kur 
reikia veržtis, kas tie proveržiai? Gal konservatoriai nesugebėjo tiek 
prezidentui, tiek visuomenei raiškiau, įtikinamiau tuos dalykus iš-
aiškinti?

– Prezidentas matė ir pasisakė už proveržius. Ir už tai, kad rei-
kalingos permainos. Ši bendroji teorinė pusė kol kas nėra realizuota. 
Tačiau pamatysime, kas bus toliau. O kad kažkas nesupranta, kuo 
skiriasi Tėvynės sąjungos pasiūlymai nuo tų bendrų frazių, kurias 
nuolat kartoja kairieji, tai čia galima būtų prisiminti Šventąjį Raštą: 
„Kas turi ausis, teklauso“. Jeigu kas neturi ausų arba apsimeta, kad 
jų neturi, tai tokiems labai sunku kuo nors padėti, paaiškinti. 
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– Konservatoriai nuolatos pabrėždavo, kad Socialdemokratų 
partijoje egzistuoja ne vien „komunarai ar senoji nomenklatūra“, 
stabdantys šalies modernėjimą, bet ir „normalūs“ socialdemokratai, 
kurie turi kur kas mažesnę įtaką ar yra nustumti į šalį. Kaip ir kas 
galėtų lemti ryškesnius pokyčius šioje partijoje, kuri ir ateityje išliks 
svarus politinio proceso dalyvis?

– Tikiu, kad tikroji socialdemokratija turėtų atsirasti, kai nebevieš-
pataus komunarai. Tikroji europietiška socialdemokratija ten dabar 
neegzistuoja – tai nuolaužų mišinys ir nesocialdemokratijos tęsinys.

– Paskutinės visuomenės apklausos rodo kylančius Tėvynės sąjun-
gos reitingus (14,9), tačiau kyla ir socialdemokratų (11,9) reitingai bei 
nelabai stipriai mažėja pasitikėjimas darbiečiais (11,5). Esate sakęs, 
kad „kaip tik dešinioji pusė yra labiau pasirengusi ir mato problemas“ 
šalyje. Kodėl to nemato rinkėjai ar respondentai?

– Pilietinė visuomenė, kuri turi nuomonę ir dalyvauja rinki-
muose, maždaug pusė gyventojų, palaipsniui praregi. Ypač praregi 
jaunimas, kuris nėra pasyvus. Esu ten turėjęs progų išgirsti labai 
brandžių nuomonių, vizijų. Tad tikiuosi ir tikiu, kad kai dabartiniai 
18-mečiai, kurie mato ir žino, ką reikia taisyti Lietuvoje, įsijungs į 
visuomeninį ir politinį gyvenimą, tai Lietuvoje tikrai bus permainų. 
Kai ateis tie nauji, nepriklausomoje Lietuvoje užaugę žmonės, tai 
niekas negalės įvykusios permainos nuginčyti. O dabar vyksta tuščias 
ginčas – reikia permainų proveržio ar nereikia.

– Jūsų kolega Andrius Kubilius ne vieną kartą yra prognozavęs ar 
pranašavęs, kad Lietuvos laukia Lenkijos likimas, kur į valdžią atėjo 
dešinieji. Ar esate taip pat optimistiškai nusiteikęs?

– Tai matyčiau kaip galimybę, bet jokiu būdu nepasikliaučiau, 
kad tai įvyks savaime. Reikia daug dirbti ir gal neapsigaudinėti bei 
neskelbti pergalių iš anksto. Tegu kiti skelbia savo didžiuosius lai-
mėjimus, o žmonės galvoja, ar jie tikri. Mes šios situacijos ir buvusių 
debatų proga suformulavome konkrečią, realią veiksmų programą, 
kuri pajėgi keisti padėtį ir kurios reikia Lietuvai. Keisti žmonių gy-
venimą ne vien pridedant keletą litų. Jau reikalingos tos permainos, 
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kurios, kartu su pridėtais litais, reguliuotų infliaciją, suėdančią tuos 
pačius litus, žmonių socialinį būvį, nužmogintą sveikatos apsaugos 
padėtį. O svarbiausia – dvasinio būvio permainos.

– Z.Balčytis pažadėjo buvusios Vyriausybės darbų tęstinumą. Ką, 
Jūsų manymu, tai galėtų reikšti?

– Pirmiausia, tai meilės glėbys su darbiečiais. Gal ir Plechano-
vo akademijai iš tolo toliau vadovaujant. O jei nuo darbiečių balsų 
priklauso naujos Vyriausybės egzistavimas, tai jie turės ir valdymo 
svertus. Kitaip sakant, tęstinumas to paties, kas buvo iki šiol. Tiktai 
tariamai be A.M.Brazausko. Arba su nematomuoju A.M.Brazausku 
ir nematomuoju V.Uspaskichu. Skaidrumo Lietuvoje tokiu atveju 
liks dar mažiau. Einama bloga kryptimi.

– Ar ši naujoji senoji dauguma sėkmingai prasilaikys dar dvejus 
metus iki naujų rinkimų?

– Jeigu jiems seksis sėkmingai dalintis pinigus ir kitas gėrybes, 
tai čia būtų didelė sėkmė jiems. Ir nesėkmė Lietuvai.

– Ar priešlaikiniai rinkimai lieka ta vienintelė išeitis, kuri išpręstų 
situaciją? Ar verčiau pataupyti tuos dešimtį milijonų litų, kurie reika-
lingi rinkimams, ir padėtį palikti tokią, kokia yra? 

– Tie, kurie kalba apie pinigus, tegu geriau paskaičiuoja, kiek 
kiekvieną dieną suėda nestabdoma korupcija. Daugiau negu po 
dešimt milijonų. Ir tai vyksta kasdien, kas savaitę. Jeigu rinkimai 
būtų priemonė pakeisti mąstymą valdančiąjame lygmenyje, įvesti 
daugiau sąžiningumo ir stabdyti korupciją, tai būtų laimėta kur kas 
daugiau pinigų. Bet ar galima drąsiai prognozuoti vien teigiamą 
rinkimų rezultatą? Čia yra klausimas. Jeigu vėl bus paleisti mili-
joninių papirkimų srautai, balsuojama už alaus butelį, nuperkama 
žiniasklaida, tai tokie rinkimai tebėra rizikingas dalykas. 

Tačiau esame pasakę, kad neturime bijoti ir rizikos, nes vis dėl to 
tai permainų galimybė. Galbūt galima buvo pabandyti keisti Lietuvos 
valdymo stilių skaidrumo, sąžiningumo kryptimi jau dabar. Mes 
tebemanome, kad socialdemokratų tarpe ne visi sugędę. Tačiau tie, 
kurie laiko savo rankose partijos vairą, yra prie jo priaugę...



310

– Vieningai sutariama, kad su R.Pakso istorijomis apsivalyti 
Lietuvos politinei sistemai nepavyko. Su kokiu dalgiu reikėtų pereiti 
per partinius, biurokratinius kemsynus, kad vyktų kokie nors poky-
čiai? Ir panašu, kad Vakarai (tarkime, biurokratizuota ES) mums čia 
nepadės?

– Tai priklauso nuo dviejų veiksnių. Vienas, teisėsaugos ne-
priklausomumas, sąžiningumas, profesionalumas ir nuoseklumas. 
Tam įvykus, jau atsirastų teigiamų poslinkių. Kitas dalykas, pasaulio 
viešoji nuomonė. Mes retai girdime iš ten signalų, bet kai Lietuvoj 
blogai, kaip R.Pakso aferų atveju, ar kai padėtis prasta dabar, tai 
tuos signalus girdime. Galų gale, signalų būna ir veiksmais. Įvertinta 
tai, kad Lietuva nenorėjo sąžiningai įsivesti euro, o vien deklaravo. 
Vertybė pas mus tapo ne naujos europinės valiutos, ne modernes-
nės ekonomikos įvedimas, o priaugimas prie vairo bei galimybė 
disponuoti pinigais. 

Tokią ES kritiką iš šalies turime girdėti. Kai daugiau kritikos 
ir nuobaudų ateis iš Vakarų tarptautinės erdvės, arba vis daugiau 
godumo – kaip čia mus paėmus po padu – pasigirs iš Rytų, tai gal 
atsiras platesnio susivokimo ir Lietuvoje.

Publikuota žurnale „Ekstra“, 2006 06 19-25, Nr. 25

/versta iš anglų kalbos/

V. Landsbergio atsakymai estų žurnalistei

Krister Paris, Estija: Esate sakęs, kad V.Pociūnas galėjo būti nu-
žudytas. Kodėl jūs taip galvojate?

Atsakymas: 
Jo turėjo nekęsti po R. Pakso apkaltos (numanoma didelių inves-

ticijų pareikalavusi Rusijos slaptųjų tarnybų operacija „Prezidentas“ 
žlugo), kadangi jis ten vaidino svarbų vaidmenį, būdamas LR vals-
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tybės saugumo departamento pareigūnu. Dirbdamas Baltarusijoje 
– vietoje, kuri tapo prieš Lietuvą nukreiptos ardomosios veiklos 
centru, jis tapo kareiviu fronto linijoje.

Koks galėjo būti tokio nusikaltimo motyvas?
Atsakymas:
Žr. 1.
3. Ar gavote kokios nors papildomos informacijos, kuri leistų 

manyti, kad tai nebuvo nelaimingas atsitikimas?
Atsakymas:
Jo kūną, iškritusį iš 9 aukšto, darbininkai rado ant žemės, ta-

čiau dar bent 4 valandas apie tai nebuvo pranešta Lietuvos valdžiai, 
įskaitant ir konsului, kuris naktį praleido tame pačiame viešbutyje. 
Šis laikas buvo skirtas tyliam Baltarusijos KGB darbui.

4. Ar buvo kokių nors signalų, kad Lietuvos diplomatams būtų 
kilęs pavojus? 

Atsakymas:
Man tai nežinoma, tačiau buvo nužudytas Lenkijos diplomatas.
5. Kaip turėtų reaguoti Lietuva, jei tyrimas neduotų rezultatų ir 

jei už šio įvykio slėptųsi nusikaltimas?
Atsakymas:
Kaip save gerbianti valstybė.
6. Ar nematote sąsajų su paskutiniu skandalu dėl Latvijos diplo-

mato kratos ir Lenkijos diplomato mirties balandžio mėn.?
Atsakymas:
Pagrindinė sąsaja – tai A. Lukašenkos Baltarusijos gąsdinimo 

politika, nukreipta į vakarines jos kaimynes, ir Baltarusijos KGB 
žiaurumas.

Interviu panaudotas straipsnyje  
„Minskis varitseb lääneriikide diplomaate salapärane surm“ publikuotame 
internetiniame portale „EESTI Päevaleht Online“ www.epl.ee, 2006 09 01  

žr. šios knygos 410 psl.  
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Vytautas Landsbergis: Jeigu myli, tai gyveni 
Interviu su sūnum, 2006-10-18

„Šis pokalbis įvyko mano tėvo Vytauto Landsbergio septyniasde-
šimto gimtadienio išvakarėse. Nutariau padovanoti jam privatų video 
laišką – sumontuoti kokį nors trumpą filmuką iš senų „naminių“ 
pafilmavimų, gimtadienių, Kalėdų švenčių. Ir parodyti jį spalio 18-
ąją, kai tėvo pasveikint susirinks seni jo bičiuliai, bendražygiai. Bet 
ūmai galvon šovė mintis, kad ir man, ir draugams gali būti įdomu 
paklausyti kokių nors rečiau girdimų tėvo minčių, kitaip sakant, ne 
viešumoje kalbėtų  – apie jo pomėgius, apie literatūrą ir muziką, 
apie lietuvių nacionalinį charakterį, apie Dievą ir mirtį. Nuvažiavom 
dviese į Dūkšto ąžuolyną, tėvas susirado stiprų ąžuolą, atsirėmė nugara 
ir ėmėme kalbėtis.“ Vytautas V. Landsbergis. 

Noriu pradėt nuo tokio ,,express“ interviu, labai trumpo, gerai? 
Kokia Tavo mėgstamiausia knyga?

 Nėra taip, kad skaityčiau daug knygų ir turėčiau vieną iš jų 
– mėgstamiausią. Labai graži knyga yra Evangelijos, kurias girdžiu 
skaitomas, kai būnu bažnyčioje. Yra knygų, kurias atsimenu, skaitytas 
labai seniai… Ir atmintyje paskaitau sau vieną kitą fragmentą, vieną 
kitą mintį. Matyt, tai ir yra mėgstamiausios mano knygos, kurios 
išliko, kurios yra svarbios. 

O koks literatūros žanras tau artimesnis?
Man patinka literatūra, kuri trumpai pasako daug ir kuri ne-

sistengia pasakyti visko, bet paliečia beveik viską. Todėl iš storųjų 
knygų, kurių dabar nebesugebu perskaityti, aš pasiskaitau šį tą, šen 
ten. Ir man to pakanka. Padarau tartum savo asmeninę santrauką 
arba susirenku atsitiktinumo žaidimo padovanotas dovanas. Laiko 
yra per mažai, bet tu gali išnaudoti tą laiką, kuris yra duotas, ir gauti 
pakankamai daug. 

Muzika – ką ji reiškia Tavo gyvenime? 
Muzika man yra daug. Bendriausia prasme – vartai į pasaulį, 

į jo supratimą, žmogaus supratimą. Į savęs paties supratimą… Tai 
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galimybė daug ką atrasti: ko dar nežinojai, ko dar nebuvai palietęs. Be 
to, žinoma, tai sritis, kurioje aš daug dirbau įvairiais kitais atžvilgiais, 
kur yra įvairių padarytų ir dar nebaigtų darbų, bet ne jie man yra svar-
biausi muzikoje. 

Kartais pamąstydavau ir pasakydavau apie muziką – kaip apie 
pasaulio modelį, apie jo esmės išraišką pačiu švariausiu, gražiausiu 
būdu. Tai ne nauja mintis. Apie tai gudresni už mane žmonės kalbėjo 
susivokę jau labai senoj senovėj. 

Ar sunkiomis gyvenimo akimirkomis jausdavai iš muzikos 
ateinančią pagalbą?

Muzika visada yra pagalba. Nuovargio valandą taip pat. Beveik 
geriausia poilsio forma. Galimybė perkelti save į tobulesnį pasaulį, 
grožio pasaulį, ir nutolti nuo varginančių dalykų. Muzika ne vargina, 
muzika išlaisvina. 

O politika?
Politika vargina. Ypač kai konkreti politika turi per mažai mu-

zikos, per mažai siekio tobulėti ir tobulinti, arba – kalbėti teisingai. 
Muzika reikalauja kalbėti teisingai. Iš karto gauni signalą, jei suklysti. 
Ne ta prasme, kad nuspaudei ne tą klavišą… Tiesiog – gavai ne tą 
garsą, kurio norėjai. Arba kalbėjai tuščiai, išgaudamas garsus, kurių 
nenorėjai. Nenorėjai, kad jie būtų būtent tokie. Tada esi neteisus…

Grįžtant prie politikos, tai joje irgi yra džiaugsmo akimirkų, 
kai gali pasitarnauti teisybei arba teisingumui. Arba bent manai, 
kad taip yra, kad padarei teisingų žingsnių. Ir tada nelabai svarbu, 
ką kitaip manantys pasakys, jeigu pats turi savo tikėjimą, nuojautą 
arba įžvalgą. Iš to tikėjimo kartais vėliau aplanko ir „žemiškesnis“ 
satisfakcijos jausmas – „štai, o vis dėlto nesuklydau“…

Panašus jausmas aplanko ir muzikoje, kai tave supranta kiti 
– net jeigu ir nedaugelis supranta. Būdamas pedagogas dažnai kal-
bėdavau studentų auditorijai ir matydavau jų akis. Ir jeigu būdavo 
bent kelios poros akių, sekančios ir suprantančios ką aš kalbu, tai 
didelis dalykas – įkvepiantis ir pateisinantis tai, ką tu darai. Taip 
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ir politikoje. Man atrodo, kad visada yra bent kelios poros akių ar 
atliepimų iš žmonių širdies, iš sąmonės, kurie tiki taip pat, kaip tu 
tiki. Ir to beveik pakanka. 

Politika – toks dalykas, kad kelių žmonių tikėjimo ne visada 
pakanka. Norėdamas pasiekt rezultato, turi siekti, kad tavimi tikėtų 
didesnė auditorija. Prisimeni Sąjūdžio laikus, kai stadionai Vingio 
parke buvo pilni žmonių? Ar buvo lengviau tada, ir kas pasikeitė? 
Kaip vertini tą prabėgusį laiką? 

Kai tikėdavo daug žmonių, mes buvom labai stiprūs. Mes galė-
jom padaryti darbus, kurie šiek tiek ankščiau arba iš šalies atrodydavo 
neįtikėtini. 

O kai žmonės mažiau tiki arba netiki išvis – tada nesvarbu, ar 
tavim netiki, ar tavo tiesa netiki… Gal jie netiki savimi? Gal jie aps-
kritai niekuo nebetiki? Tai yra blogiau, tačiau ką gali padaryti, jeigu 
jie pavargo, arba pasidavė kokioms nors abejonių įtakoms. Reikia 
džiaugtis, kad buvo laikas, kai mes buvom kartu – šimtai tūkstančių 
– ir mes padarėm, daug svarbių dalykų padarėm. O kad tai negali 
tęstis labai ilgai, turbūt irgi yra natūralu.

O šita vienatvė Tavęs neslegia?
– Ne, negaliu pasakyt, kad mane slegia. Kai keitėsi tas laikas, buvo 

sunkių momentų. Bet dabar aš esu laisvas ir ramus. Toliau darau ką 
galiu – ta pačia kryptimi. Ir žinau, kad jeigu mane paremtų daug 
žmonių, tai mes ir vėl padarytume daug gerų dalykų … Bet jeigu 
taip nėra, tai galbūt taip ir negali būti antrą kartą. Ačiū Dievui, kad 
vieną sykį mes galėjom daug padaryti. 

Kokia žmogaus charakterio savybė tau labiausiai patinka?
Šiluma. Yra žmonių, kurie turi daug šilumos. Savo aplinkai. 

Dalinasi ja, patys apie tai negalvodami. Į tą sąvoką galima daug 
sutalpinti... Tokie žmonės nuoširdūs, jie nemeluoja, jais galima pa-
sitikėti, jie būna pažeidžiami, gali paverkti ir visada išklausyt kitą. 
Net ir neklausdami jie jaučia kitą. Jeigu žmonija susidarytų iš tokių 
žmonių, tai gyvenimas būtų visai kitoks. 
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Kaip apibūdintum lietuvių nacionalinį charakterį? Su kuriais 
bruožais galima būtų greičiau eit į priekį, pasiekt didesnių rezul-
tatų, o kurie stabdo?

– Yra du vienas kitam prieštaraujantys dalykai. Galbūt taip yra 
dėl to, kad vis tik esame žemdirbių tauta, nors istorijoje buvome ir 
karių tauta. Mums būdingos dvi priešingybės – tai talkos jausmas 
ir pavydas. Absoliučiai prieštarauja vienas kitam. Gaila, kad abu vis 
tebėra. Talkoje žmonės labai daug padaro, linkėdami vienas kitam 
gero eina per gyvenimą su gera valia. Bet kažkur šalia egzistuoja, 
įsiterpia ir ta blogoji valia, kuri labai paprastai pasireiškia pavydu. 
O iš jo ir visos kitos pasekmės, bjaurūs veiksmai bei kliūtys pasiekti 
geresnį gyvenimą. Iš esmės. Nes geresnis gyvenimas – tai nėra tur-
tingesnis gyvenimas. Geresnis gyvenimas kita prasme tik gali padėt 
susikurti labiau aprūpintą gyvenimą… Bet kai viskas apversta nuo 
kojų ant galvos, tai daugelis veiksmų, tikslų ir pastangų yra nukreip-
tos klaidingai. Nuo esmės į antraeilius dalykus.

O kas yra ta esmė? Kaip Tau atrodo, kada žmogus gali būti 
laimėj, darnoj su savo Tėvyne, su žmonėm?

Žmogus yra patenkintas, iš tikrųjų giliai patenkintas, kai pasodi-
na medį, apsėja lauką arba padeda savo artimam, savo šeimai, savo 
kaimynui ar tiesiog žmogui nelaimėje. Aš manau, tokiais atvejais 
nebūna jokių antrinių minčių, jokių abejonių „ar gerai pasielgiau?“ 
Net svarstymo tokio nėra, nes žmogus gyvena taip, kaip turi būti. 
Kai gyvena kitaip, jį kažkas „graužia“ iš vidaus. Ir prasideda speku-
liacijos, ideologijos, išvedžiojimai, bandymai pateisinti neteisingą 
gyvenimą. 

O gyventi taip, kaip prisakyta, turėtų būti paprasta. Gaila, kad 
taip nėra. Tačiau galima stengtis, galima svajoti, vaikams papasakoti, 
paskatinti pasodinti medelį, po metų pažiūrėti, kaip jis auga – gal 
reikia jam padėti, ir panašiai... 

Dažnai važiuoju į Kačerginę ir stebiu milžinišką liepą, kurią 
pasodino mano tėvas. Kai sodino, ji buvo tokio kaip aš tada ūgio. 
Tegu taip būna. Duok Dieve, kad ką nors pasodinę ne tik patys 
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matytume, bet ir mūsų vaikai ir vaikaičiai prisimintų, kas sodino ir 
kodėl tai buvo gerai padaryta. 

Kokia yra Tavo gyvenimo svajonė? 
Aš norėčiau, kad daugiau žmonių aplink mane, Lietuvoje, 

džiaugtųsi gyvenimu. Norėčiau, kad ir mano vaikams būtų geriau. 
Bet svarbiausia – visiems, kurie yra mano artimi visoj Lietuvoj (nes 
aš taip jaučiu, kad visi yra artimi), – kad jie nenusimintų, kad nepra-
rastų sugebėjimo džiaugtis gyvenimu. Tokiu, koks jis yra. Nes tame 
„koks yra“ yra labai daug gražių, vertingų dalykų. Ąžuolai, eglės… 
Dangus – labai pilkas, labai savas, ir vėjas, kuris kalba lapuose – visa 
tai yra mums dovanota. Ateis laikas, kai negirdėsim to vėjo lapuose, 
nematysime pilko dangaus ir neatsiremsim į ąžuolą. Mes tikime, kad 
kas nors bus, bet juk bus kitaip. Šitos dovanos daugiau neturėsime. 
Reiktų neprarasti gebėjimo branginti viską, ką mums padovanojo… 
Tai yra ir mums duotas laiko vertinimas – tu jį gali panaudoti geram 
arba geresniam veiksmui, pastangai. Dažnai galvoju, kad tai susiję 
su kitais žmonėmis. Jeigu gali kam nors padėti – tai ne tik verta, bet 
ir būtina gyventi. 

Aš nesuprantu savižudžių. Galiu suprasti, kad tai žmonės, ku-
rie patyrė didžiausią nuostolį prieš tai, kai pasitraukė iš gyvenimo. 
Tas nuostolis – gyvenimo nebevertinimas. Tai nepaprastai didelė 
nelaimė, kuri juos ištiko prieš tai, kai jie pasitraukė. Bet kažkas ap-
ribojo jų galvojimą, arba neleido pagalvoti paprastos minties: „prieš 
padarydamas tai, aš dar galiu ką nors kita padaryti. Aš dar galiu 
padėti kitam, dar galiu pasakyti, ko po to jau nebepasakysiu“. Jeigu 
žmogus jau „atkirstas“ nuo tokio galvojimo apie kitus, tai yra nuos-
tolis, nelaimė, kuri jau atsitiko. Čia kaip tik išryškėja paprasčiausia 
gyvenimo prasmė – MEILĖ. Jeigu yra kas nors, ką tu myli, arba kas 
tave myli, tai tu gyveni. Ir dėl to gyveni. Ir nedarai skausmo, arba 
bent stengiesi neskaudinti. O jeigu tu myli tiktai pats save ir išgyveni 
tiktai dėl paties savęs, tai esi jau labai sužalotas… 

Bet jeigu žmogus nepatyrė meilės ir dėl to dabar nemoka jos 
atpažinti, nemoka pamatyti to, apie ką tu kalbi?
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Esu girdėjęs tokią dainą, kuri prieš keletą metų plito, skambėdavo 
iš radijų, su priedainiu „nieks niekada nemylėjo manęs“. Aš pagalvo-
davau apie tuos, kurie ją dainuodami ar klausydami įsijaučia, tartum 
čia apie juos pasakyta… Kokie jie nukentėję arba apvilti. 

Aš, ją išgirdęs, galvodavau „o ar tu, nelaimingasis, ar tu ką nors 
mylėjai? Nes jeigu tu mylėjai, tai yra dar didesnė dovana“. Ir tai yra 
atvira kiekvienam. Yra artimieji, yra visa, kas yra. Ir šitie medžiai, 
šitie lapai, tas vėjas – viskas yra meilės objektas. Nejaugi tas, kuris 
įsijaučia į savo nelaimingumą, niekada nemylėjo gamtos grožio, 
nesidžiaugė? Taip negali būti. Bet kas tuos žmones klaidina, kodėl 
išsireguliuoja vertybių sistema? Atsakymai įvairūs, bet gal svarbiau 
yra klausimas, o atsakymai ateina individualiais keliais. 

Kaip Tu išgyveni, jauti Dievą?
Visa keitėsi ir tebesikeičia. Ir ne tik biografiškai… Gana ilgą 

laiką Dievas buvo gana abstrakti samprata, susijusi su mintimi, kad 
jausti tai savo esybėje yra gal ir neduota. Ta malonė aplenkė mane, 
ir galbūt daugelį aplenkė, ir nieko nepadarysi… Kažkada mąstyda-
vau, pagalvodamas, kad yra žmonės, kurie tiki, kurie turi tam tikrą 
ryšį, bendravimo būdą su kažkuo, kas yra ir be abejonės yra, bet 
aš to ryšio neturiu. Būdavo, tas ryšys lyg ir pasireikšdavo, arba aš 
galėjau galvoti, kad jį pajutau. Galėčiau prisimint įvairių aspektų, 
bet tai jau būtų labai detalizuota dvasinio gyvenimo biografija. Su 
daug kuo susijusi – su aplinkos kultūra, su aplinkybėmis, su didelės 
atsakomybės momentais, kur galėdavai pajaust, kad tau reikia tartum 
pritarimo tam, ką darai. Ir kad galbūt tas patarimas yra. Yra žmonių, 
kurie tai turi arba turėjo labai giliai ir esmingai. Bendravimas su jais 
man praverdavo Dievo buvimą. Tai a. a. kardinolas V. Sladkevičius, 
a. a. popiežius Jonas Paulius II, su kuriuo vienąkart esu kalbėjęs 
– ilgiau ir esmingiau. 

Bet Jis kalba ir be tiesioginio pokalbio. Egzistuoja reiškiniai, 
kurie kartais primena Biblijos ar maldos posakį apie Dvasią, kuri 
kalbėjo per pranašus. Yra sutiktų žmonių (nebūtinai juos vadinti 
pranašais), per kuriuos kalba Dvasia. Ir, kartais pagalvoju, kad Dva-
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sia gali kalbėti per labai paprastą, niekuo neišsiskiriantį žmogų. Kai 
to reikia. Tu išgirdai, paskui nebeatsimeni nei vardo, nei datos, bet 
nešiojiesi savo gyvenime tą išgirstą mintį, kuri daug ką nušviečia. 
Tai irgi dovana. Kodėl negalvoti, kad tai dovana iš aukštesnių sferų? 
Jeigu ji tave džiugina, praturtina, tai kaip ir patvirtinimas, kad tos 
sferos yra. Tau padovanojo. Atsimeni kaip tu, būdamas mažas, rašei 
Dievuliui laišką, kad Jis tau numestų žaisliukų. Tau buvo aišku, kad 
Jis aukštai, ir, kad iš ten gali numesti ko nors gero. Kažkodėl mes 
visi taip galvojam, kad Jis yra aukštai. Bet iš tikrųjų – Jis yra čia 
pat, Jis viduj mūsų, tik arba pažįstamas, arba neatpažintas. Galbūt 
labai giliai. O tas giliai yra labai aukštai, kaip mikrokosmosas. Gal 
panašiai ir sielos dalykuose. Čia begalinė tema ir ji, bent man, yra 
atvira ir nuolat pasipildanti, priartėjanti ir nutolstanti tarp visokių 
einamųjų reikalų, darbų. 

Kalbėdamas apie šiuos ąžuolus ir žmones, kurie kartais never-
tina gyvybės dovanos, užsiminei apie išėjimo laiką, kuris atsitiks 
kada nors visų mūsų gyvenime, kai nebematysim ąžuolų. Kaip Tu 
tai įsivaizduoji? Ar galvoji, ar stengiesi tokias mintis nuvyti?

Man labai patinka Sokrato žodžiai: „aš greit pamatysiu“. Jis manė, 
kad yra du variantai. Abu yra geri. Vienas, sakytumėm, pagoniškas, 
kad tai bus labai gilus miegas be sapnų – pats geriausias poilsis, kokį 
išduotas, suvargęs, mirti pasmerktas Sokratas galėjo įsivaizduoti. Pats 
geriausias poilsis. O kitas variantas – tai kitas gyvenimas, kuriame 
jis sutiks bičiulius, praeities didvyrius, – taip kaip ir mes manome, 
kad sutiksim savo artimuosius ir dar matysim visokių labai puikių 
žmonių. O dabar sukti sau galvą, kaip iš tikrųjų bus… Juk galva ne 
tam skirta. Čia ne galvos reikalas – išvedžiot, kurti teorijas, rašyti 
kokias nors doktrinas. Sokratas buvo labai išmintingas žmogus, 
išmintingesnis už visus doktrinierius. Jis, berods, nieko ir neužrašė. 
Jis žinojo, kad „labai greitai aš išgersiu tą taurę ir sužinosiu“. 

Publikuota: žurnale  „ISTORIJOS“, 2006, Nr. 10 „Bernardinai.lt“,  
2006 10 18
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Kas ką griauna

V. V.: /.../ Pradinis postūmis tirti valstybės saugumo departamentą 
buvo Vytauto Pociūno žūtis. Tačiau iškyla rimtesni dalykai. Pavojingas 
nesugebėjimas suvaldyti klanų kovas departamento viduje, išlendantys 
politinių partijų ir įtartinų verslo grupuočių interesai, Saugumo depar-
tamento skandalas kelia vis daugiau klausimų, apie kuriuos kalbamės 
su Europos Parlamento nariu Vytautu Landsbergiu. 

Pone Landsbergi, jūsų partija yra kaltinama, jog sąmoningai 
griauna Valstybės saugumo departamentą. Ką galite atsakyti?

V. Landsbergis: Visokių nesąmonių man tenka girdėti, ir ne-
būtinai į viską turiu atsakinėti. Gali būti, kad Valstybės saugumo 
departamentas iš tikrųjų yra griaunamas, užvaldant jo vadovybę, 
o jau paskui ji pati jį griauna. Bet žiūrėkim į faktus. Pradėkim nuo 
V. Pociūno. V. Pociūno žūtis buvo galbūt nenumatytas, netikėtas 
dalykas, bet V. Pociūno nušalinimas nuo labai svarbių energetinio 
saugumo tyrimų Lietuvoje – štai kur yra visas klausimas. Ne žūtis, 
o nušalinimas, ir dėl to dabar dreba žemė, kai bandoma išsiaiškinti, 
kodėl jis buvo nustumtas, nušalintas.

V. V.: Bet akivaizdu, kad dabar tyrimas vis labiau telkia dė-
mesį į poną Rimantą Stonį, „Dujotekanos“ prezidentą, jo ryšius 
su buvusio Užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi Albinu 
Januška ir iš principo ponio Stonio įtaką Saugumo departamente? 
Kas valdo Saugumo departamentą?

V. L.: Aš matau tik faktus, nedalyvauju tyrimuose. Aš žinau ir 
matau labai paprastus faktus, skelbtus spaudoje, o į juos nereaguo-
jama. Štai pono Juozo Senūtos iš „Lietuvos geležinkelių“ dalyvautos 
aferos, dideli nuostoliai valstybei ir paskutinis labai įtartinas jo ryšys 
su Rusijos valdžios verslininku iš Kaliningrado. Tai demaskuota V. 
Pociūno departamento pateikiant medžiagą, įrašus, visą medžiagą 
departamento vadovybei. Vadovybė liepė persiųsti į Užsienio reikalų 
ministeriją Albinui Januškai. Atrodo, taip ir buvo pasakyta. Kodėl? 
– nežinia. O kur ta pažyma? Ne, ne, jokių jos pasekmių nėra. Dabar 
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„Dujotekana“. Iš tikrųjų, V. Pociūnas priėjo prie šitos problemos, ir 
tuo metu, kai jau...

V. V.: Kodėl jūs manot, kad V. Pociūnas priėjo?
V. L.: Apie tai buvo spaudoje. Ir tuo metu jam, na, ne jam, bet 

atsiunčiamas A. Pociaus pavaduotojas D. Jurgelevičius iš Užsienio 
reikalų ministerijos specialiai prižiūrėti V. Pociūną. Kuruoti, taip 
vadinasi? V. Pociūnas pajunta, kad yra stumiamas, iš jo atimami 
tyrimo dalykai, priešinami darbuotojai ir taip toliau. Kas visa tai 
daro, kad nebūtų tiriamas klausimas? 

V. V.: Pastaruoju metu iš pono Pociaus aplinkos sklinda tokia 
versija, kad ponai Stonys ir Januška esą kažkokie Lietuvos saugu-
mo superagentai. Ar galima tikėti tokia versija?

V. L.: Žinot, aš visko esu girdėjęs savo gyvenime, net ir tai, kad 
Gorbačiovas yra Landsbergio agentas, ir todėl mes sugriovėm So-
vietų Sąjungą. Galbūt ir Jakuninas yra Lietuvos agentas, – dar iki to 
nepriėjo. Aš manau, kad čia yra būdas užblokuoti visą klausimą kaip 
„valstybės paslaptį“, jeigu tai iš tikrųjų eina iš Valstybės saugumo 
departamento. 

V. V.: Kaip jūs vertinat prezidento Valdo Adamkaus laikyseną 
visoje šioje istorijoje? 

V. L.: Aš manau, kad jis yra per daug nusišalinęs. Galbūt jam 
taip patarė jo naujieji patarėjai, ypač vienas, kuris labai arogantiškai 
pareiškė...

V. V.: Ką jūs turit galvoj – tą vieną?
V. L.: Laurą Bielinį. Jis neleistinai kalbėjo apie Seimą, apie Seimo 

struktūrą, kuri turi konstitucinius įgaliojimus tirti. Tai viena iš Seimo 
funkcijų – prižiūrėti vykdomąją valdžią. O dabar eina tokie posakiai: 
tegu jie priiminėja įstatymus, ko čia lenda kur jiems nereikia. Kaip 
tai nereikia? Kaip tik reikia! Seimas yra aukščiausia valdžia, Seimas 
turi įgaliojimus tirti vykdomosios valdžios darbą.

V. V.: Iš principo Prezidento laikysena gerai įsirašo į bendrą 
valdžios laikyseną – A. Pocių iš esmės užstoja premjeras Gedi-
minas Kirkilas, labai daug įtakingų ministrų, buvusių ministrų, 
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daug parlamentarų. Kodėl valdžia tokia vieninga A. Pociaus 
klausimu?

V. L.: Negaliu kalbėti už valdžią. Manau, kad kai kuriuos iš jų 
galbūt įtakoja patarėjai, gal ir taip pasitaiko. Kaip sakiau, mistifikuo-
jama sąvoka „valstybės paslaptis“. Turbūt mistifikuojamas ir Saugumo 
departamento vadovo vaidmuo ir jo reikšmė. Atseit, grius valstybė. 
Iš pat pradžių buvo labai aišku, kad vadovas veikia neadekvačiai 
– blaškosi, sako netiesą, netesi pažadų. Matyt, jam kažkas neleidžia 
ištesėti pažado, nes šiaip vyras turėtų laikytis žodžio.

V. V.: Sakot, kažkas. Su ponu Januška, ponu Pociumi dabar 
siejama tokia sąvoka žiniasklaidoje: „vadinamasis valstybininkų 
klanas“. Ar jis egzistuoja?

V. L.: Man apskritai nepatinka tokios sąvokos, veikiau yra 
susitarimai. Tai nėra tik Lietuvos pareigūnų ir verslininkų klanas. 
Jeigu ponui Arvydui Pociui, kaip suprantu, galima pasakyti: neduok 
tu jiems tos pažymos, nesvarbu, kad žadėjai, pasakyk – valstybės 
paslaptis, ir bus „šyto-kryto“... Ir viskas. Tu pats nustatinėji, kas 
yra valstybės paslaptis, tegul jie sau eina švilpti. Kažkas tai pasako, 
nes anas jis žmogus ir rausdavo, ir baldavo, ir prakaituodavo – jis 
turi padorumo. Bet jeigu kažkas  jį valdo, tai blogiausia būtų, jeigu 
valdo net ne iš kokios Lietuvos „valstybininkų“, ar valdininkų, ar 
verslininkų aplinkos. O jeigu valdo ponas Jakuninas arba kitas koks 
„Lietuvos agentas“ Maskvoje?

V. V.: Bet kol kas mes negalim tiksliai pasakyti, kas tas „kaž-
kas“ yra?

V. L.: Iš kvapo galima pasakyti. 

Interviu LNK laidoje „Savaitės panorama“, 
2006-11-12, ved. Virgis Valentinavičius
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Šį interviu sekė susirašinėjimas su A.Valioniu elektroniniu paštu.

A.Valionis „V.Landsbergiui , 2006 11 14

Gerbiamasis Vytautai Landsbergi, 
Interviu  televizijos kanalui LNK (2006.11.12) Jūs minėjote 

Užsienio reikalų ministerijai pateiktą  VSD informaciją apie   
„Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Juozo 
Senūtos susitikimą su Kaliningrado srities administracijos Trans-
porto komplekso plėtros departamento atstovu. Galiu tik stebėtis, 
kodėl Jūs, kaip ir žurnalas „Ekstra“, teigiate,  esą „ši skandalinga 
pažyma dingo URM kabinetuose“. 

Asmuo, kuris Jums apie tai papasakojo, arba ne viską žinojo, 
arba sąmoningai Jus dezinformavo.

Leiskite Jus patikinti, kad šis VSD pateiktas raštas, adresuo-
tas man ir URM sekretoriui, kaip ir daugelis kitų raštų, skirtų tik 
susipažinimui, nebuvo  paliktas URM. Susipažinus su jo turiniu,  
pažyma nustatyta tvarka buvo gražinta į VSD. 

Užsienio reikalų ministerija atsižvelgė į jame pateiktą in-
formaciją, koreguodama savo derybinių susitikimų  su Rusijos 
atstovais taktiką. 

Manau, kad Jums nėra sunku, prieš skleidžiant kitų primestas 
insinuacijas, pasitikslinti kai kurias minimų įvykių aplinkybes iš 
tiesioginių tų įvykių dalyvių.     

Pagarbiai,  
Antanas Valionis

V.Landsbergis „A.Valioniui, 2006 11 14

Gerbiamas Antanai Valioni,
dėkoju už kai kurią papildomą informaciją, kurią suteikėte 

kaip tiesioginis įvykių dalyvis. Galiu tik stebėtis, jeigu Jūs pažymą 
vien grąžinot į VSD, neinformavote nei Susisiekimo ministerijos, 
nei Ministro pirmininko, kurie būtų galėję spręsti apie J.Senūtos 
tinkamumą pareigoms.

Informacija, kuria rėmiausi, yra tik iš spaudos. Atrodo, Jūs ją 
ir cituojate „ne mano žodžius, tačiau anksčiau nekomentavote ir 



323

nepaneigėte. Neabejoju, kad apie V.Pociūno parengtos pažymos li-
kimą ir pasekmes paliudijote NSGK, paaiškinote tą dalyką lietusias 
„Ekstros“  ir „Lietuvos žinių“ publikacijas, bet pasitikrinti negaliu. 
O Seimui ir jo įgaliotam komitetui trukdyti nereikia, tik padėti.

Pagarbiai,
Vytautas Landsbergis

Solidarumo tema

Šįryt tiesioginėje BBC transliacijoje rusų kalba Vytautas Lands-
bergis komentavo Lenkijos ir Lietuvos nuostatas dėl būsimo ES ir 
Rusijos viršūnių susitikimo. Kodėl Lietuva remia Lenkiją, kuri blo-
kuojanti susitikimą, ir panašiai. Europos parlamentaras paaiškino:

– Lietuvos parama Lenkijai, tai moralus elgesys šalies, kuri turi 
savo politiką, solidarumo ir partnerystės jausmą.

– Lietuva galėtų pasiūlyti Europai ir kitų rusiškų klausimų, ne 
vien dėl energetikos, kurią jau pradeda suprasti. Lahti susitikime 
V. Putinas gavo klausimą, kokia ten baudžiamoji blokada (beje, jau 
ketvirtoji) taikoma „Mažeikių naftai“. Pinigų užgrobimo atvejį, kai 
bausdami už nepriklausomybę susišlavė žmonių rublines santaupas 
iki 1990 metų, Europoje irgi suprastų.

Dėl to, kad Lenkija neva „blokuoja“ viršūnių susitikimą ir ją ES 
„turėtų paspausti“, V. Landsbergis paaiškino:

– Man regis, kad pirmiausiai kažkas blokuoja Lenkiją. O smūgis 
Lenkijai – tai smūgis Europos Sąjungai. Tą jau pradedama suvokti. 
Europai reikalinga vieninga politika, kad ES nariai nepatirtų su-
sidorojimo pavieniui. Rusijai, priešingai, reikalinga pasiduodanti 
Europa, todėl ir skaldoma.

(Pagal pasisakymą per BBC radiją rusų kalba, 2006-11-17; 
V. Landsbergio autorizuotas vertimas iš rusų k.)
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 Interviu „Pasaulio lietuviui“

1. Šie metai Lietuvai nebuvo lengvi, ypač komplikuotas laikas 
buvo artėjant į metų pabaigą: šmėklos ėmė lįsti iš visų kampų ir mus 
gąsdinti. Bet šv. Kalėdų akivaizdoje norime paprašyti Jūsų pažvelgti 
į Lietuvą su Viltimi. Ar kiek nors paaugome nuo Nepriklausomybės 
pradžios, ar tapome kiek nors laisvesni?

V. Landsbergis: Viskas prieštaringa. Esame laisvesni, be abejo, 
nuo sovietų armijos ir neteisėtos sienų kontrolės, nuo įvairuojančio 
KGB teroro ir „tarybų valdžios“ savivalės. Laisvesni rinktis darbą 
ir studijas, kurti verslus, keliauti po pasaulį ir jame reikštis. Tačiau 
tebeturime pakankamai ir senųjų valdžios papročių, ir savivalės, 
nesame laisvi nuo korupcinių neteisybių. Nesame laisvi nuo savo 
praeities, tai yra, sovietinių elgesio normų – gobšumo, pataikavimo. 
Šia kryptimi dar augti ir augti. O gąsdina mus, jei ko „bijome“ (gal 
tiesiog rūpinamės), visai ne šmėklos, bet nejaukūs rytiniai kaimynai 
ir iš ten besiskverbiančios grėsmės. 

2. „Pasaulio lietuvis“ gimė emigracijoje ir iš emigracijos, ši tema 
žurnale vyrauja nuolat. Ar Europos Parlamente svarstomos emigracinės 
problemos ir kokios konkrečiai? Gal yra naujovių Europos Sąjungoje emi-
gracijos požiūriu? Ar pagal europinius standartus šioje srityje Lietuva jau 
yra viską padariusi? Lietuvių emigracija: ką ši sąvoka reiškia Jums? 

V. Landsbergis: Europos Parlamente būna svarstomos, jeigu 
svarstomos, imigracijos problemos. Nelegali imigracija – tai ir nusi-
kalstamas verslas, ir žmonių tragedijos, ir valstybių problemos daug 
kur pasaulyje, ne vien Europos Sąjungoje. Tačiau emigracija iš ES vals-
tybių narių suvokiama kaip jų pačių nacionalinės politikos rūpestis, į 
kurį ES nesikiša. Lietuva turi pagrindo šiems rūpesčiams. Man lietuvių 
emigracija reiškia išmėginimą šeimoms, kurios išvyksta, demografinį 
iššūkį pasiliekančiai visuomenei ir netikrumą dėl Lietuvos ateities. 
Vienas ypatingas klausimas – tai išvykstančių jaunų šeimų vaikai. Be 
Lietuvos įstaigų dėmesio jų likimas – greitas nutautėjimas. Kartais tai 
ir kliūtis tėvams grįžti, kai jie apie tai mąsto, bet sykiu ir apie sunkų 
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vaikų prisitaikymą jiems jau nutolus nuo lietuvių kalbos ir švietimo 
sistemos. Turi būti daroma viskas, kad ir naujųjų išeivių vaikai turėtų 
bent sekmadienio mokyklas. Jeigu koks ambasadorius sako: „Čia jūsų 
problema, niekas nevertė išvažiuoti“, tai toks požiūris visai neįmano-
mas, neleistinas. Grįžusiems atsilikusiems nuo lietuvių kalbos įgūdžių 
turėtų būti pritaikoma „Lietuvių namų“ Vilniuje patirtis. Galima ir šią 
įstaigą plėsti, jei reiks. Savo ruožtu, tėvai užsienio, ypač Europos, šalyse 
turėtų būti informuojami apie Hüttenfeldo, Vokietijoje, lietuviškos 
Vasario 16-osios gimnazijos su bendrabučiu galimybes.

3. Kokie buvo šie metai Jums. Kalėdiniame „Pasaulio lietuvio“ nu-
meryje pasakojama, kad Kanados Lietuvių Bendruomenė ėmėsi labai 
įdomaus projekto – bendradarbiaujant su dviem jaunųjų atlikėjų sim-
foniniais orkestrais įrašyti M. K. Čiurlionio simfonines poemas „Jūra“, ir 
„Miškas“ ir padovanoti visų Kanados universitetų muzikos bibliotekoms. 
Ši žinutė iš Kanados PL paskatino pasidomėti, ar Jums dar lieka laiko 
Čiurlioniui, muzikai. Kad poezijai randate laiko, matome ir girdime: 
ką tik Vilniuje vyko Jūsų pastarosios poezijos knygos pristatymas. Ar 
politikoje praleisti metai nebuvo prarasti Jums kaip kūrėjui? 

V. L.: Niekas nėra prarasta, nes politikos darbas – irgi kūryba. 
O savo pirminėse – muzikos ir Čiurlionio – srityse visą laiką ką 
nors dirbu. 2004 m. išspausdintas stambus albumas, gyvenimo 
darbas – redaguoti ir restauruoti per 170 M. K. Čiurlionio kūrinių 
fortepijonui. Neseniai atidaviau leidyklai kitą didelę knygą – „Visas 
Čiurlionis“. Tai monografija apie didžiojo menininko gyvenimą ir 
visų sričių jo kūryba. Ateinančiai vasarai turiu pakvietimą skambinti 
Čiurlionį tarptautiniame Saarbriukeno festivalyje.

4. Jūsų Kalėdiniai linkėjimai lietuviams visame plačiajame pa-
saulyje.

V. L.: Nenutolti nuo Lietuvos ir savųjų, kur jie bebūtų.

Klausinėjo Audronė Škiudaitė; 
Publikuota žurnale „Pasaulio lietuvis“, 2006 m. ; nr.12
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Europa nepamiršo Baltarusijos

Vedėjas: Seime surengta tarptautinė konferencija žmogaus teisių 
Rusijoje ir Baltarusijoje klausimais. /.../

Janina Mateikienė: /.../ Vytautas Landsbergis kalbėdamas apie 
Baltarusiją teigiamai vertina Europos Komisijos neseniai pasiūlytą 
bendradarbiavimo su Baltarusija naujos strategijos planą, kuriame 
yra konkrečių pavyzdžių, ką gaus šalies žmonės, jeigu šalies valdžia 
įvykdys Europos Sąjungos reikalavimus. 

V. Landsbergis: Aš manau, kad toks žingsnis subrendo. Visą 
laiką atrodė, kad Europos Komisija apskritai neturi jokios politikos 
Baltarusijos atžvilgiu. O šis kreipimasis rodo, kad buvo dirbamas 
darbas, rengiama tam tikra strategija ir Baltarusijai suteikiama reali ar 
sąlygiška galimybė vis dėlto apsispręsti, ar ji yra ir nori būti Europos 
šalis, Europos tauta. Tada Europa žada paramą.

J. Mateikienė: O Lietuva, ką mes galim dabar padaryti? Jūs šioje 
konferencijoje beveik vieni, nors yra truputį svečių.

V. Landsbergis: Mes darom pagrindinį dalyką – judinam sme-
genis. Savo smegenis irgi reikia judinti. 

J. Mateikienė: Europarlamentaras Vytautas Landsbergis mano, 
kad Europos Sąjungos žeminimas iš Rusijos pusės nebuvo sėkmin-
gas, tačiau jis apgailestaudamas pripažįsta, kad ir Europos Sąjunga 
ryžtingumą parodo tik tada, kai Rusija perlenkia lazdą.

V. Landsbergis: Laikysena buvo gana dviprasmė ir nepakan-
kamai nuosekli, ir Rusijos vadovai pamanė, jog tą galima įtvirtinti 
– oficialiai pareikšti, kad jūsų vertybės ir normos yra ne mums, 
užmirškit ir kalbėkim tik apie reikalus, o ne apie anuos dalykus, kur 
mes tvarkysimės kaip mums patinka. Gal šiek tiek apsiriko. Panašiai 
Sovietų Sąjunga apsiriko Lietuvos atžvilgiu 1989-1990 metais, kai 
manė, kad jos įtaka Vakaruose tokia didelė, jog niekas į Lietuvą ne-
kreips dėmesio ir jos nerems. O pasirodė, kad Vakarų visuomenėse 
teisingumo, garbės, sąžiningumo principai tebėra reikšmingi. Tad ir 
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atviras Europos Sąjungos žeminimas pastaruoju metu nėra sėkmin-
gas. Kai Sočyje buvo pasakyta: pasiimkite savo Energijos chartiją ir 
pasikabinkit kur norit, o mes parašysim savo, ir jūs priimsit mūsų 
sąlygas, – tai perlenkimai, kurie pažadina Europos Sąjungą,. Šia 
prasme jie naudingi.

Komentaras Lietuvos radijo laidoje „Lietuvos diena“, 2006-11-27

Saugi valstybės paslapties žyma

/…/
„Labai gerai būtų tuos Strasbūro atvejus paskelbti [kai Europos 

žmogaus teisių teismas atmetė įslaptinimus]. Tegu ponia L. Meškaus-
kaitė padaro tą gerą darbą. Mūsų žiniasklaida galėtų pasimokyti iš 
tos patirties ir atskleisti visuomenei tai, kas slepiasi po be pagrindo 
užrašytomis slaptumo žymomis“, – savaitraščiui „Panorama“ sakė 
europarlamentaras Vytautas Landsbergis. 

Jo manymu, pastaruoju metu per daug dangstomasi slaptumu, 
tad visuomenė neinformuojama apie itin svarbius dalykus, kurie 
lemtų tam tikrą apsivalymą. 

„Dauguma dalykų traktuojami kaip slapti vien dėl to, kad kam 
nors jie yra neparankūs, nepageidaujami. Klausimas: kam? Kas nepa-
geidauja viešumo tų klausimų, dėl kurių kyla grėsmė nacionaliniam 
saugumui?“ – klausė V. Landsbergis. 

Jo nuomone, Lietuvai reikia autoritetingos institucijos, kuri 
galėtų kvestionuoti kai kuriuos specialiųjų tarnybų sprendimus ir 
patikrinti, ar pagrįstai viena ar kita informacija laikoma slapta ir 
neprieinama visuomenei. 

V. Landsbergio manymu, naujausios parlamentinio NSGK 
išvados dėl situacijos VSD yra pakankamai aiškios ir suprantamos: 
VSD vadovybė netinka eiti savo pareigų. 
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„Pagrindinė kova ir vyksta dėl tos vadovybės. Yra žmonių, kurie 
bijo, kad naujas VSD vadovas gali imtis keisti sistemą ir aiškintis kai 
kuriuos dalykus“, – dėstė V. Landsbergis. 

/…/

Publikuota savaitraščio „Panorama“ straipsnyje  
„Saugi valstybės paslapties žyma“, 2006 12 9-15, Nr. 49. 

SSRS likvidavimo sukaktis

Vedėjas: Lygiai prieš 15 metų Belovežo girioje buvo pasirašytas 
istorinis susitarimas ir juo nutraukta Sovietų Sąjungos egzistavi-
mas. 1991 guodžio 8-ąją Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos lyderiai, 
susirinkę belovežo girioje, pasirašė susitarimus nutraukti SSRS kaip 
tarptautinės teisės subjekto egzistavimą ir įkurti Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą. „Lietuvos dienoje“ Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas europarlamentaras 
Vytautas Landsbergis. Laba diena.

V. Landsbergis: Laba diena.
Vedėjas: Pone Landsbergi, prieš 15 metų kaip ir nustojo forma-

liai egzistavusi Sovietų Sąjunga. Koks apskritai gali būti Belovežo 
susitarimų vertinimas šiandien?

V. L.: Tai buvo protingas ir savalaikis bankrutavusio bolševikų 
projekto – jo bankroto paskelbimas.Bankrotas buvo akivaizdus, o 
agonija gana pavojinga, su įvairiais kraujo praliejimais. Tačiau vis dėl-
to daugiausia dėl naujosios Rusijos vadovybės, būtent Boriso Jelcino 
ir jo demokratinės aplinkos, tai įvyko be siaubingų ar labai kruvinų 
sumaiščių. Buvo paskelbta, kad projektas žlugo, ir tautos pačios 
pasirenka savo kelią, kad prievartinės Sovietų Sąjungos nebėra. 

Vedėjas: Kai kurie šalių lyderiai ir apžvalgininkai Belovežo 
susitarimą vertina kaip formalų dalyką, nes po to buvo įkurta Ne-
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priklausomų Valstybių Sandrauga. Ar galima sakyti, jog iš tiesų prieš 
15 metų Sovietų Sąjunga žlugo kaip darinys?

V. L.: Ji žlugo kaip dirbtinis prievartinis bolševikų darinys, nes 
daugelis šalių buvo prievarta prijungiamos jau 1919-1920 metais, 
o Baltijos šalys 1940 metais. Paskui dar buvo prisigrobta žemių. 
Vienu žodžiu, tai smurtinė imperija, kuri neišsilaikė, ir kolonijos 
gavo laisvę, kiek jos pačios įstengė susivokti ir tos laisvės pasiimti. 
O Nepriklausomų Valstybių Sandrauga buvo jau kitas projektas 
– likti iš dalies bendradarbiavimo struktūroje savo noru. Lietuva 
nenorėjo ten likti.

Vedėjas: Pone Landsbergi, tuometinis Baltarusijos SSR Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkas Stanislovas Šuškevičius sako, jog 
sprendimas nutraukti Sovietų Sąjungos egzistavimą bent jam buvo 
spontaniškas, susiformavęs per kelias valandas. Jūsų pastebėjimu, 
kas gi lėmė tokį susitarimą?

V. L.: Manau, kad bendrai susiklosčiusi situacija ir noras išvengti 
konflikto, tvarkytis namuose savo reikaluose, statyti normalesnę 
demokratinę valstybę ir Rusijoj, ir Ukrainoj, ir kitur, leisti visiems 
tai daryti nepretenduojant išlaikyti įsikibus nagais pavaldinius, kitą-
kart maištaujančius, nepatenkintus. Buvo suprasta, kad tai nebeturi 
prasmės. 

Vedėjas: Tuometinis Ukrainos prezidentas, pirmasis nepri-
klausomos Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčiukas reiškė 
nusivylimą, kad per 15 gyvavimo metų Nepriklausomų Valstybių 
Sandrauga nesugebėjo įvykdyti iškeltų uždavinių, o būdama tokia, 
kokia yra dabar, ji neturi perspektyvų. Jūsų manymu, kaip galima 
dabar apibrėžti Nepriklausomų Valstybių Sandraugą, ar ji iš tiesų 
neturi perspektyvų, kaip sako Leonidas Kravčiukas, ar ji apskirtai 
buvo reikalinga?

V. L.: Manau, kad jis teisus. O ji galėjo būti reikalinga, iš dalies 
politiškai, kaip tam tikra kompensacija tiems, kurie labai sielvartavo, 
kaip čia dabar visi išsiskirsto – parodyti, kad niekur niekas labai 
neišsiskirsto, o tiesiog persitvarko tarpusavio santykiai. Bus lygiųjų 
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santykiai ir tiek, kiek tie lygūs Sandraugos nariai norės. Paskui 
paaiškėjo, kad jie nėra visai lygūs, vienas yra lygesnis ir aukštesnis, 
ir kuo toliau, tuo labiau. Tačiau dar svarbiau, kad ta sąjunga nefun-
cionuoja kaip nors prasmingai visų jos narių atžvilgiu. Rusija šiek 
tiek pasinaudojo primesdama sprendimus arba net pateisindama 
savavališkus veiksmus: sakysime, Gruzijoje Rusijos kariuomenė 
vadinama Sandraugos kariuomene, tartum nuo to kam nors geriau. 
Bet iš Sandraugos tikrai nėra naudos, aš sutinku su L. Kravčiuku. 
Atsiranda kiti dariniai, kaip GUAM, savo ruožtu Maskva dar nori 
įsiurbti Minską, padaryti vieną valstybę. Tam irgi yra tam tikrų 
kliūčių ir galbūt abejonių. Juk buvo planų, kad prie Rusijos-Balta-
rusijos būtinai turės jungtis Ukraina, Kazachstanas, kad tokia nauja 
sąjunginė valstybė (ji vėl taip buvo vadinama) – dar vienas projektas 
– bus atvira ir kitoms valstybėms, kurios norėtų. Tačiau net ir tos 
keturios nesijungia. Buvo tik pasirašyta tam tikra ekonominė erdvė, 
kuri gal kam padeda, o kam kliudo bedrauti su pasauliu. Tai jau 
tolesnio apsisprendimo reikalas. 

Vedėjas: Pone Landsbergi, jei nebūtų Belovežo sutarčių, koks 
likimas būtų galėjęs ištikti tuometinę Sovietų Sąjungą? 

V. L.: Būtų galėję prasidėti savarankiški egzistavimai, kuriuos 
kas nors traktuotų kaip nepavaldumą, nusižengimą konstitucijai, 
kaip karinės jėgos panaudijimo prieš mažesnius buvusios Sovietų 
Sąjungos narius pateisinimą. Būtų buvę kur kas pavojingiau. O čia 
buvo legitimizuotas visų laisvas pasirinkimas. Šiek tiek vėliau B. 
Jelcinas net pasakė tokį teiginį ir Rusijos Federacijos nariams, kad 
jie gali imtis suvereniteto tiek, kiek pajėgs aprėpti ir panaudoti. 
Čečėnai patikėjo ir taip pat paskelbė nepriklausomybę. Rezultatai 
žinomi.

Vedėjas: Pone Landsbergi, jau užsiminėte apie Nepriklauso-
mų Valstybių Sandraugos kūrimą, jog buvo siekiama prijungti ir 
daugiau buvusių sovietinių šalių. Kodėl Rusijai anuomet reikėjo ir 
dabar stebime, kad Rusijai, tokiai stipriai valstybei, reikia papildomų 
sąjungininkų, papildomų teritorijų, papildomų valstybių?
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V. L.: Rusija nėra stipri valstybė. Priešingai, Rusija yra menkai 
funkcionuojanti valstybė, daugiau prievartinėmis priemonėmis, bet ji 
nori būti reikšminga. Energetika duoda tam tikrą pasaulinės reikšmės 
iliuziją. Bet ji nori turėti kuo daugiau tiesioginės politinės įtakos aplink 
save. Jei pavyktų, tai visa Europa būtų aplink Rusiją, traktuojama kaip 
tam tikras energetinis pakraštys ar klientas. Bet pirmiausia tiesioginiai 
kaimynai. Rusija nori dominuoti, diriguoti, nustatinėti jų politiką, 
todėl yra įvairių problemų, ir kaimynams ne lengva. 

Pokalbis laidoje „Lietuvos diena“, 2006-12-08

Ateina Kazachstanas

/.../
– Iš tos atsitiktinės informacijos, kuri mus pasiekia apie 

Kazachstaną ir jo suartėjimą su Europos Sąjunga, atrodo vyrauja 
teigiami dalykai. Informacija apie vidines problemas beveik neateina, 
nebent ypatingais atvejais, – kai nužudomi poltiniai lyderiai, o 
žudymų tyrimas lieka nevaisingas.

Klausimas: Suartėjimas apie kurį kalbate, vyksta ekonomikos 
srityje, būtent dalykuose susijusiuose su nafta ir dujomis. Ar nepra-
randama politinė bandradarbiavimo pusė?

– Žinoma, bet Kazachstanas šiuo požiūriu nėra jokia išimtis. Tokia 
[Europos] politika, kad energetinio bendradarbiavimo prasme mažiau 
įtakingos šalys patraukia daugiau dėmesio jų vidaus reika, ir demo-
kratizacija eina greičiau. Kitas dalykas – Azerbaidžanas, Kazachstanas, 
Rusija. Antra vertus, Rusijos adresu šiandien jau pasakoma daugiau, 
bet vien todėl, kad tylėti nebeįmanoma – politinės žmogžudystės, 
ekonominis šantažas, nuoslydis atgal į sovietius valdymo metodus...

Klausimas: Ar neturėtų tai virsti pamoka Europai, kad suvoktų, 
jog ekonominė partnerystė be paramos demokratijos raidai būtinai 
lems problemas ateityje?
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– Iš pradžių Europos Sąjunga į daug ką užmerkdavo akis – į 
genocidinį karą Čečėnijoje ir nevyriausybinių organizacijų persekio-
jimą, užgrobimą nepriklausomų informacijos priemonių kontrolės 
ir vietos valdžios rinkimų panaikinimą. Be abejo, tai turėtų tapti 
pamoka, bet ar taps? /.../

Klausimas: Kaip jūs matote šiuo požiūriu ES ir Kazachstano 
santykių raidą?

– Augant ekonominiam bendradarbiavimui, jis pereis į politinę 
sritį, ir taip pat neišvengiamai augs žinojimas, kas vyksta jūsų šalyje. 
Kuo Kazachstanas darysis reikalingesnis Europai, tuo atkakliau bus 
kalbama apie pageidaujamą pažangą stiprinant jo demokratinius 
institutus. Perspektyvoj Kazachstanas galė, kaip ir Turkija, pareikšti 
norą stoti į Europos Sąjungą. Demokratinės jėgos gali politiškai 
teisingai išnaudoti net energetinius susitarimus su Europa. Tarkim, 
Kazachstano žingsnis ratifikuojant Energetikos chartiją, kurios 
atsisako Maskva, iškeltų jūsų šalies partnerystę su Europos Sąjunga 
į naują lygmenį. 

Klausimas: Kodėl, jūsų manymu, Europa taip ilgai nesusimąstė 
apie savo priklausomybę nuo Rusijos energetinių resursų, neieškojo 
kitų šaltinių ir transporto kelių?

– Europos politikai, linkę turėti liuzijų, gana ilgai leidosi hi-
pnotizuojami rusų diplomatijos. Tik dabar ateina prablaivėjimas ir 
suvokimas, kad su Rusija būtina bendradarbiauti kaip lygus su lygiu. 
/.../ Europos Sąjungai, kaip ir jums [Kazachstane] ligi šiol, iš Rusijos 
gręsia tam tikra satelizacija. Kremlius neturėtų jaustis „absoliučiai 
būtinu partneriu“ turinčiu mandatą diktuoti, galinčiu blokuoti laisvą 
prekybą naudojantis geografiniu pranašumu. Tai visiškai prieštarauja 
garbingam tarptautiniam bendradarbiavimui.

Klausimas: Kaip posovietinės šalys galėtų baigti tą satelizaciją? 
Sunku neįvertinti Rusijos interesų, net jeigu pasirinktum europinį 
raidos vektorių...

– Kiekvieną atvejį svarstykim atskirai, daug dalykų priklauso nuo 
padėties ir visuomenės brandos. Šimtaprocentinis prioritetų virsmas 
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gali sukelti daugiau problemų negu palaipsnis, tačiau tikslingas 
ir gerai apgalvotas judėjimas. Gali išaugti prorusiškos nuotaikos. 
Nebrandžioje situacijoje tai galėtų pabloginti kursą, o ne paskatinti 
sveiką nuomonių konkurenciją.

Tarkim, Ukrainoje dar paaiškės išvada – laikas parodys – apie 
įvykių kokybę. Tai pavyzdys, kad staigūs posūkiai sukelia ir nenu-
matytų pasekmių. Bet jau šiandien matome teigiamus poslinkius, 
ir nepaisant stabdymo, kurį sukėlė vidinės ir išorinės priežastys, 
aišku, kad kelio atgal ta šalis nebesidairo. Taigi revoliucija buvo 
verta savęs.

Klausimas: O jei kalbėtume Apie Kazachstaną?
– Kazachstanas yra pasaulinės geopolitikos interesų ir traukos 

centrų susikirtimo taške ir priverstas manevruoti. Šia prasme Ka-
zachstanas kaip žaidėjas dabar elgiasi gana neblogai. /.../ Jeigu įsivy-
raus suartėjimas su Europa, tai ir teigiami poslinkiai į demokratinių 
reformų pusę bus neišvengiami. Svarbus klausimas – visuomenės 
būsena, kiek žmonės suvokia nepriklausomybės pasekmes? Koks 
psichologinis reformų rezultatas, ar išaugo žmonių pasitikėjimas 
savimi ir savo šalimi, ar vyrauja apatija?

Klausimas: Ką manote apie konmpromisą, kurį dėl Kazachstano 
pirmininkavimo paraiškos priėmė ESBO?

– Sprendimas [atidėti sprendimą], mano galva politiškai opti-
malus ir diplomatiškai pateisinamas. Iš esmės Kazachstano valdžiai 
duota aiškus signalas – ir viltingas, ir reiklus. Kitais metais bus 
įvertinta įvykių eiga, ir jei neatsiras naujų politinių kalinių, jeigu 
garsių žmogžudysčių bylose aiškės tiesa, arba jeigu įtartini asmenys 
vyriausybėje bus atstatydinti, visa tai atitinkamai įvertins, ypač jei tai 
bus nuoseklūs žingsniai, o ne pavienės akcijos. Kazachstanas turėtų 
atrodyti geriau už Rusiją ir neslėpti jokių griaučių savo spintoje.

Klausimas: Šiemet Kazachstanas pažymi 15 metų nepriklauso-
mybės ir dvidešimtmetį nuo 1986 m. gruodžio tragiškųjų įvykių. Ką 
jūs apie tai prisimenate?
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– Įvykiai Alma-Atoje 1986 m. gruodį buvo vieni pirmųjų SSRS 
prieš Kremliaus diktatą1. Po Alma-Atos kilo jau demonstracijų ir 
kitose Sovietų Sąjungos vietose. Jūsų šaly 1986 m. įvyko tai, kuo dar 
nedvelkė Lietuvoje. Tai buvo jūsų nepriklausomybės uvertiūra. /.../

Būtina pagerbti tuos, kurie iįšdrįso eiti į pirmąjį2 SSRS nacio-
nalinį pasipriešinimą sovietų diktatūrai ir kurie nukentėjo. Jie buvo 
kovotojai ir didvyriai, o ne nusikaltėliai. Gerai, kad juos bent reabi-
litavo po to, kai Kazachstanas gavo nepriklausomybę.

Pagal interviu Kazachstano savaitraščiui „Epocha-Weekly“, 2006-12-15

Parama mažumos Vyriausybei

/.../
Vedėjas: Pone Landsbergis, kaip jums atrodo, ar verta kon-

servatoriams kitais metais remti socialdemokratų ir jų partnerių 
Vyriausybę?

V. Landsbergis: Pirmiausia aš norėčiau paprašyti tiksliau va-
dinti mūsų partiją – Tėvynės sąjungą, kurioje yra ir konservatoriai, 
ir politiniai kaliniai ir tremtiniai, ir krikščioniškieji demokratai. O 
ar verta remti – „pažinsite juos pagal jų darbus“, taip ir Šventajame 
rašte pasakyta. Gerus darbus galima remti, taip pat gerus pažadus, 
kurie įsikūnija. Aš manau, kad parama, kokia ir dabar buvo, – tai 
terminuota parama susipažinimui, priežiūrai, ir ne besąlygiška. 
Jeigu ši Vyriausybė norėtų daryti sprendimus, visiškai nepriimti-
nus Tėvynės sąjungai, arba netvarkytų tų blogų reiškinių, kurių yra 
valstybės valdyme, struktūrose, kadruose, – Tėvynės sąjunga nėra 
įsipareigojusi remti netinkamą Vyriausybės politiką.

Vedėjas: Pone Kubiliau, kaip dėl jūsų ultimatumo ar pareiškimo 

1  Masiniai studentų ir visuomenės protestai, nuslopinti karine jėga, prieš 
svetimo veikėjo iš Maskvos paskyrimą Kazachstano KP CK pirmuoju sekre-
torium. 

2  Laikraščio redaguota – kalbant apie devintąjį dešimtmetį.
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socialdemokratams, susijusio su Saugumo skandalu? Jei socialdemo-
kratai nepakeis pozicijos ir toliau neparems jūsų iniciatyvos?

A. Kubilius: Kažkokių ultimatumų nebuvo...
Vedėjas: Na, jūs pasakėt, kad svarstysit galimybę neberemti. 

Čia – ultimatumas.
A. Kubilius: Matot, kaip sakė Profesorius, mūsų parama nėra 

besąlygiška. Mes labai aiškiai sakom, kad remiam vardan tam tikrų 
tikslų. Vienas tikslų buvo šių metų liepą rasti išeitį iš politinės krizės. 
Kitas tikslas – turėti geresnį biudžetą. Dabar irgi yra visa eilė labai 
aiškių tikslų: sakysime, aukštojo mokslo reforma – tai vienas tikslų, 
kurį įrašome į susitarimą, kitas tikslas – spręsti valstybės saugumo 
problemas bei grėsmes nacionaliniam saugumui, kaip numato Naci-
onalinio saugumo komitetas savo išvadose. Toks teiginys yra įrašytas 
į nutarimo projektą ir jį abiejų pusių derybininkai yra aprobavę.

Vedėjas: Tai reiškia, jūs suprantat, kad socialdemokratai įsipar-
eigos jums raštu balsuoti už išvadas? 

A. Kubilius: Mes įsipareigojom kartu spręsti problemas.
V. Landsbergis: Noriu pasakyti, kaip aš matau šiek tiek stebėtojo 

funkcijoje, nors duodu patarimų...
Vedėjas: Bet ne visada klauso, ar ne?
V. Landsbergis: Nėra prieštaravimų tarp partijos vadovybės ir 

Partijos politikos komiteto laikysenos. Bet jeigu būtumėm sudarę 
paramos sutartį ir čia kardinaliai išsiskirtų nuomonės: pavyzdžiui, 
socialdemokratai žūt būt už dabartinę Saugumo departamento va-
dovybę, ji jiems tinka, priimtina, jie nori, kad ji toliau „sėkmingai“ 
dirbtų, kaip ligi šiol dirbo, – būtų sunku sakyti, kad mes remiam 
tokią Vyriausybę. Tačiau dabar laiminga aplinkybė, kad šiuo metu 
susitarimo nėra. Susitarimas yra nutrūkęs. Tuo labiau jeigu social-
demokratai bent jau nesilaidoja politiškai, kaip aš suprantu, o tik 
susilaiko balsuodami, tai neužtrenktos durys kalbėtis. 

/.../
G. Kirkilas: /.../ Mes turime kalbėti apie atitinkamą parlamen-

tinę kontrolę, jeigu nenorime, kad vėl ko nors panašaus neįvyktų, 
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jeigu ten [VSD] yra blogai. Čia turi būti pakeitimų. Galbūt turi 
būti ir struktūrinių pakeitimų. Čia yra esmė. Pakeitus vieną ar kitą 
vadovą – na, gerai, ateis kitas, kas bus po pusmečio? Va, šitas 2.5 
metų buvo geras...

V. Landsbergis: Jūs nuleidžiat į kažkokius antraeilius, smulkius 
dalykus. Premjeras čia ką tik prieštaravo pats sau. Kalbam apie par-
lamentinę kontrolę. Jis sako: taip, turi būti parlamentinė kontrolė, 
tačiau nors parlamentinė kontrolė pasakė, kad tas vadovas negali 
dirbti, – tai nieko nereiškia, jis galbūt gali toliau dirbti. 

Balsas: Bet jis taip nepasakė...
V. Landsbergis: Atsiprašau, jūs mokat pasakyti vienaip ir kitaip 

vienam sakiny. Tačiau esmė yra daug gilesnė. Aš manau, kad mes 
matom Valstybės saugumo departamento, nors tiksliau būtų kal-
bėti ne apie departamentą kaip visumą, o apie dabartinę vadovybę, 
kuri galėtų panaudoti Departamentą kaip politinę jėgą, būtent kaip 
politinę jėgą.

Balsas: Bet nėra nė vieno to įrodymo...
/.../
V. Landsbergis: Palaukit, o veiksmai, kurie labai panašūs į šan-

tažą, į parlamentarų gąsdinimą? Jūs jau šiek tiek pasidavęs į tokias 
žurnalistines formules, kaip „Matulevičiaus komitetas“. Tai ne Matu-
levičiaus komitetas, tai Seimo komitetas, kuris turi Seimo įgaliojimą. 
Kalbėkim konstituciškai. O jeigu kas mano, kad galima užmesti kokią 
purvo gniūžtę A. Matulevičiui ir tuo būdu murkdyti...

Vedėjas: Aš pamiršau, kad už jį balsavo Tėvynės sąjunga...
V. Landsbergis: Atsiprašau, jūs vėl užsiimat žurnalistine de-

magogija. Kalbėkim apie konstitucinę struktūrą. Yra Seimas, yra 
jo komitetas, ir visai nesvarbu, kas už ką balsavo. Dabar yra taip, ir 
komitetas atlieka savo funkciją. O jeigu kas nors pradeda torpeduoti 
atskirus asmenis, gąsdinti, šantažuoti, tai labai blogas veikimas. Jeigu 
jis išeina iš Valstybės saugumo departamento vadovybės, tokia vado-
vybė tikrai negali ten būti. /.../ Tai skirtingas matymas, kas valstybėje 
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formuoja politiką. Kai pamatėme, kad departamento vadovybė nori 
formuoti politiką, tai labai pavojinga. Rusijoje tai yra įvykę. Mes 
neturime leisti, kad Lietuva vystytųsi ta kryptimi. 

/.../
V. Landsbergis: Noriu pakomentuoti du klausimus. Vienas – kad 

šis [„Mažeikių naftos“] pardavimas užbaigė dešimties metų labai 
sudėtingą, pilną kovų istoriją. Problema buvo tokia: kaip užtikrinti 
„Mažeikių naftos“ gyvybingumą ir kad ji neatitektų Rusijai arba 
Rusijos kompanijoms, kurias kontroliuoja Kremlius, – tai tas pat. Tai 
buvo labai sunkus dalykas ir vis dėlto pavyko. Tiesiog neįtikėtina, kad 
„Mažeikių nafta“ neatiteko Rusijai. Tai kažkas ant fantastikos ribos. 
Bet pirmiausiai tai buvo padaryta 1999 metais. Nepaisant didžiulio 
pasipriešinimo, vis dėlto buvo nueita tuo keliu: trečdalį akcijų gauna 
amerikiečių kompanija, – [„MN“] netapo amerikiečių, o liko Lietu-
vos įmonė, – ir bandom išeiti iš padėties, kad ji nebankrutuotų. O 
alternatyva? Žinom, kokia buvo alternatyva. „Lukoilas“ laukia savo 
kąsnelio, jų atstovai čia (Maškovas, berods) buvo sakę: tai „laužas“ 
be mūsų [dalyvavimo], jei mes neduodam [žaliavos]. Mes dengiam 
didžiulę skolą ir imam už vieną dolerį, ir viskas tvarkoj!

 Šito mes išvengėm. Didele politine kaina tų partijų, kurios 
tuomet buvo valdžioje, bet vis dėlto išvengėm. Manau, kad jau atė-
jo laikas baigti kalbėti netiesą, ir žmonės Lietuvoje jau gali pradėti 
suprasti, kad jeigu parduodama beveik už 2.5 milijardų litų, tai kas 
parduodama? O tiek buvo sakyta: „atidavė, atidavė, už dyka atida-
vė...“ Ką tu galėtum parduoti, jeigu atidavei? Niekas nebuvo atiduota, 
ir ne už dyką, o liko Lietuvos turtas, ir dabar yra ką parduoti. Tad 
norėčiau pirmiausiai, kad vieną kartą būtų baigta propagandinė 
mitologija, kad būtų susitarta, ir tie, kurie vis dar naudoja politinei 
kovai, šiandien gal šiek tiek atsiprašytų ir pasakytų: gerai išėjo. 

Kitas dalykas – tų pinigų naudojimas. Mūsų laikais, 1997 metais, 
buvo labai teisingai priimtas įstatymas privatizavimo lėšas naudoti 
indėlių kompensavimui – nusavintų rublinių indėlių atkūrimui. Apie 
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tai visi žino, bet ne visi žino, kad tai nebuvo labai gerai vykdoma. 
Paskui įstatymas buvo keičiamas, kad galima [kompensuoti] tik dalį, 
jos truputėlį ir beviltiškai tempti reikalą, nors ateidavo iš mūsų pusės, 
iš opozicijos, siūlymų, kaip per penkerius metus tą kompensavimą 
užbaigti. Dabar atsirado galimybė ir galbūt ne pusę, o kaip sako 
premjeras, tik išdėstant dėl infliacijos problemų, bet išvis užbaigti tą 
reikalą. Tik būtinai einant sąžiningu sąvokų ir sampratų keliu – mes 
kompensuojam tuos pinigus, kuriuos tebeturi pasisavinusi Rusija, jos 
Taupomasis bankas. Taip mes ir turim formuluoti. Man visai nepriim-
tina pasakymas, kad tai „skola, kurią turim grąžinti“. Nė viena Lietuvos 
Vyriausybė neatėmė, pinigus nusavino Sovietų Sąjungos „Sberbankas“, 
ir dabar jie yra tenai. Tai ką mes darom? Mes kompensuojam savo 
žmonėms, ir po to Rusija lieka skolinga ne mūsų apiplėštiems indė-
lininkams, o Lietuvos valstybei, kuri kompensavo. Aš labai prašysiu, 
kad Vyriausybė tai fiksuotų savo dokumentuose, ir man būtų labai 
sunku patarti remti tokią Vyriausybę, kuri bijotų taip elgtis.

/.../

LTV laidoje „TV forumas“, 2006-12-18,  
Laidos vedėjas Edmundas Jakilaitis

Ukrainos pertrauka

Laisvės radijas, programa ukrainiečių kalba. Briuselis. 2006 m. 
gruodžio 26 d. Natalija Vakulina: Vytauto Landsbergio vardas gerai 
žinomas Ukrainoje. Šis Lietuvos politikas 80-ųjų metų pabaigoje 
buvo vienas judėjimo už Lietuvos nepriklausomybę lyderių, 90-aisiais 
metais vadovavo Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai, o netrukus – Lietu-
vos Respublikos Seimui. Šiandien Landsbergis – Europos Parlamento 
deputatas. Europoje tvirtinama, kad jis – didelis Ukrainos rėmėjas. 
„Rėmėjas – taip, – sutiko pats Landsbergis, kalbėdamas „Laisvės“ 
radijui. – Didelis – ne, pasižiūrėkite į mano ūgį.“
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L. R.: Kaip Jūs manote, ar Europos Komisija turi pasiūlyti Kijevui 
narystės Europos Sąjungoje perspektyvą?

V. L.: Jeigu jie sako, kad „Vakarų Balkanų šalių ateitis glūdi Eu-
ropos Sąjungoje“, tai nebūtų didelis skirtumas pasakyti, jog Vakarų 
Balkanų šalių ir Ukrainos ateitis glūdi Europos Sąjungoje. Ir man 
atrodo, kad niekas net neabejoja tuo. Tačiau tenka įveikti tam tikras 
psichologines problemas, kad pasakytum tai, ką galvoji (juokiasi). 
Taigi man atrodo, kad ukrainiečiai neturi liūdėti, kai ant popieriaus 
aiškiai neparašyta – Ukrainos ateitis glūdi Europos Sąjungoj. Ne visi 
mano, kad tai ne taip. 

L. R.: Ar Jūs nemanote, kad perspektyva įstoti į Europos Sąjungą 
priklauso ne tiek nuo reformų Ukrainoje, kiek nuo pačios ES, kuriai 
reikia išspręsti daug vidaus problemų?

V. L.: Manau, kad sėkmingos reformos reikalingos pačiai 
Ukrainai nepriklausomai nuo to, ar ją žadama priimti į ES, ar ne. O 
gera pažanga, geras greitis įgyvendinant teismų, įstatymų reformas, 
kovojant su korupcija ir t.t. – visa tai paskatintų Europos Komisiją 
ir ES valstybių vadovų tarybą sutikti su tuo, kad Ukraina megs vis 
glaudesnius santykius su Europos Sąjunga ir turės perspektyvą įstoti 
į ES. Jeigu Ukraina stokos geros pažangos, tada Europos įstaigos 
toliau atsargiai žiūrės į Ukrainą – kaip taisyklė turėdamos omenyje, 
kad ryžtingiausieji žingsniai priklauso nuo Ukrainos ir nuo to, kaip 
ši kandidatė ar galima kandidatė tapti ES nare atrodo per atstumą. 
Todėl Ukraina formaliai yra kryžkelėje: iki šiol juntanti įtaką iš Rytų, 
iš kaimyninės Rusijos pusės, ir turėdama noro, didelio ar ne, įstoti į 
ES. Tai reikštų didesnį nutolimą nuo Rusijos. To nenorėtų Rusija, bet 
jeigu Ukraina nori žengti šį žingsnį, jai reikia tvirtos dvasios. 

L. R.: Pone Landsbergi, Jūs sakėte, kad Ukraina yra kryžkelėje. 
Ar tai reiškia, kad jeigu Briuselis nesuteiks Kijevui narystės ES pers-
pektyvos, tai Ukraina priartės prie Rusijos?

V. L.: Tai ne svarbiausias klausimas. Nemanau, kad nenorintys 
eiti reformų keliu teisingai daro kritikuodami Europos Sąjungą. 
Atseit, kodėl ES kažko nepasakė? Atlikite savo darbą, patarčiau, at-
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likinėkite savo darbą nuo pat pradžios, o po to stebėkite, kokia bus 
Europos Sąjungos reakcija. Ir jūs pastebėsite ten pažangą. Tačiau iš 
pradžių padarykite šią pažangą savo namuose.

L. R.: Jūs gerai žinote, kokie politiniai įvykiai buvo Ukrainoje 
2006 metais. Ar padarė Ukraina žingsnį Europos link? O gal atgal? 
Ar liko toje pačioje vietoje?

V. L.: Po Oranžinės revoliucijos padėtis atrodė daug žadanti. 
Atrodė, kad Ukraina pajėgi užtikrinti greitesnę pažangą įgyven-
dindama europinio pavyzdžio reformas, ir tokiu būdu taps vis 
geresne kaimyne, su kuria ES bendradarbiaus; visa tai užtikrins 
galimas derybas dėl Ukrainos narystės ES. Kaip matau, šis Oran-
žinės revoliucijos proveržis buvo svarbiausias pasiekimas, kurio 
dėka Ukraina atsirado Europos scenoje. Ir ne kaip Eurazijos erdvės, 
kuriai vadovauja Rusija,  provinciali dalis. Ukraina atsirado kaip 
asmenybė su savo pačios noru, pažiūromis ir nacionaline politika. 
Tai, kas nutiko vėliau, įskaitant parlamento rinkimus, neatmetė 
Ukrainos visiškai atgal. Pažanga sulėtėjo. Galima paklausti, kiek 
ši pažanga šiandien suvokiama kaip politinė vizija. Ukrainos kelią 
lemia dabartinės vyriausybės veiksmai ir reali politika. Nepanašu, 
kad dabartinis kabinetas norėtų visiškai grįžti atgal. Oranžinės re-
voliucijos dėka, tų šūkių ir dokumentų, kurių negalima denonsuoti, 
dėka, Ukrainos pozicija jau skirtinga. Taip, šiandien kalbama apie 
šių šūkių ir dokumentų vykdymą – daugmaž ryžtingai, daugmaž 
atvirai. Tai vėlgi priklauso nuo Ukrainos. Gal padėtį galima vertinti 
kaip pertraukėlę. Kad pailsėtų, susikoncentruotų ir susivienytų 
labiau integruotos Ukrainos politikos kryptimi. Prieš pradedant 
kalbėti apie integraciją į Europos Sąjungą, Ukraina turi turėti savo 
integruotą politiką. Nes šalyje akivaizdus susiskaldymas, konfron-
tavimas. Aš tikiuosi, kad ši pertrauka bus panaudota teigiamiems 
rezultatams pasiekti. 

L. R.: Ar Jūs matote Ukrainą Europos Sąjungoje po 10, 15, 20 
metų?

V. L.: Labai tikėtina. Jeigu Ukraina sunkiai dirbs.  
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L. R.: Pone Landsbergi, ar Lietuvos visuomenė rems Ukrainos 
stojimo į ES idėją? 

V. L.: Aš manau, didesnė dauguma remia tokią perspektyvą. Jeigu 
paklaustumėme lietuvių, ar Ukrainai geriau likti su Rusija ir neturėti 
galimybių įstoti į Europos Sąjungą, kurios narė yra Lietuva, manau, 
jog tik labai nedaug lietuvių sutiks, kad Ukrainai geriau likti Europos 
nuošalyje. Klausimas tik toks – kokiu keliu eis Ukraina, kokia greita 
ir ryžtinga ji bus. To niekas gerai nežino. Norėčiau paklausti Jūsų: ar 
Ukraina labai gerai žino? O lietuvių klausti reiks jau po to.

L. R.: Ar galime tikėtis, kad Vilnius taps mūsų advokatu Euro-
poje, kokia jau tapo Varšuva? 

V. L.: Taip yra, taip buvo ir prieš daugelį metų, kai mes stovėjome 
tos pačios barikadų pusės priešakyje kartu kovodami prieš sovietų 
imperiją, siekdami nacionalinės nepriklausomybės, remdami vieni 
kitus. To negalima kuo nors pakeisti. Lietuva siekia padėti Ukrainai 
pirmiausia politikos srityje. Mes negalime daug padėti ūkio, ener-
getikos, karinių pajėgų ar panašiose srityse. Tačiau politinės para-
mos atžvilgiu Lietuva visada bus nuosekli, atvira Ukrainos bičiulė. 
Tikiuosi, kad būsime kartu. 

Interviu „Laisvės“ radijui, 2006 12 26 

Be pykčio

Vedėjas: Šįvakar kalbėsime apie pakankamai problemišką, 
skaudų ir, sakyčiau, nerimą keliantį reiškinį – tai politinio terorizmo, 
politinio banditizmo reiškinį, kuris nedera su pasibaigusiu Šaltuoju 
karu. Neseniai pamatėme, kad Šaltojo karo grimasos arba dalykai, 
kurių niekaip negali įleisti nei tarptautinė teisė, nei pasaulio opini-
ja, vis dėlto įmanomi ir mūsų dienomis. Kodėl tai vyksta, kaip tai 
vyksta ir kokių pasekmių tai gali turėti mums, – apie tai kalbėsimės 
su maloniaisiais mūsų laidos svečiais. Šį vakarą į studiją yra atvykę: 
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žurnalistas „Veido“ apžvalgininkas Audrius Bačiulis ir europarla-
mentaras Vytautas Landsbergis.

Gal galima, profesoriau, kad pradėčiau pirmas užduodamas jums 
klausimą? Apskritai, galbūt nė nesulaukus kai kurių galutinių tyrimų 
rezultatų, išvadų, galbūt nemėgindami konkrečiai pasakyti, kas kur 
ką padarė, jeigu kalbėsime apie pačią esmę, – ar jūsų nenustebino pats 
faktas, kad po to, kai atrodė, jog nebegali grįžti šaltojo karo realijos, 
jos sugrįžo ir, sakyčiau, labai keistai į tylintį ir pasimetusį pasaulį.

V. Landsbergis: Manęs nenustebino. Iškalbingas jau vien 
faktas, kad į valdžią [Rusijoje] sugrįžo kaip politinė jėga buvęs 
KGB, vėliau persitvarkęs kitais pavadinimais, bet tai visa buvusių 
„komunizmo riterių“ kohorta, kurie tarnavo partijai, o paskui  
partiją numetė ir patys tapo valdovais. Tai buvo daroma atvirai, 
koks, pavyzdžiui, [Rusijos premjero] Vladimiro Putino prisistaty-
mas veteranų suvažiavime: „Draugai čekistai, vyriausybę mes jau 
paėmėm!“ Mes paėmėm, čekistai, – jis tai kalbėjo viešai. O pasaulis 
girdi viešus pasisakymus ir apsimeta, kad nesupranta. Gal nežino, 
kas yra čekistai, arba reikia paaiškinti. Buvo dar vienas vėlesnis 
komentaras, jau prezidento Putino: „Aš nežinau, kas tai yra buvęs 
čekistas“. Jie dabar ir versle, ir nusikalstamose struktūrose, mafijose. 
Galbūt ir sudaro tokią išsišakojusią mafiją. Sėdi valdžioje, versluose, 
kurie irgi dirba valdžiai ir yra jos pajungti, o sunaikina tuos, kurie 
nepriklauso mafijai arba bando oponuoti, kaip M. Chodorkovskis. 
Ir nusikalstamame pasaulyje išlenda galai. Labai lengva naudoti 
nusikalstamą pasaulį visokiems reikalams tvarkyti. Žinoma, jeigu 
nusikalstamame pasaulyje sąskaitų suvedimui naudojami žudymo 
metodai, tai juk ta organizacija, kuri buvo politinė policija bei žval-
gyba ir diversinė struktūra veikti visur pasaulyje – ji irgi naudojo 
tokius metodus. Kai dabar, po ypač skandalingų vienas po kito 
ėjusių [A. Politkovskajos, A. Litvinenkos] nužudymų bandoma 
leisti dūmus: „mes to nedarom jau nuo 1959 metų“, tai gali kelti 
tik juoką. O Jonas Paulius II?

A. Bačiulis: Formaliai ne jie.
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V. Landsbergis: Ką reiškia „formaliai ne jie“? Juk jie valdė 
viską. 

A. Bačiulis: Čia didelis skirtumas...
V. Landsbergis: Kai STASI kūrė musulmonų ekstremistų tero-

ristines organizacijas Europoje ir skubiai perdavinėjo finansus, tai 
ar ten pat Vokietijoje esantys Sovietų Sąjungos agentai nežinojo, 
kas vyksta? 

A. Bačiulis: Bet, Profesoriau, mano požiūriu, čia yra esminis 
skirtumas. Vienas dalykas, kai patys organizuodavo žudynes, kitas 
dalykas – kai tai darydavo svetimomis rankomis. Dabar jie pradėjo 
daryti savo rankomis. Tai didelis skirtumas, mano požiūriu.

V. Landsbergis: Tam tikras suįžūlėjimas. O kam gaišti laiką, 
jeigu yra priimtas įstatymas, kuris leidžia tai daryti. „Įstatymas“ 
politinių priešininkų žudymą padaro „teisėtu“. Šiandien Rusija už 
tai neteis, bet rytdienos Rusija teis. Aš manau, kad ir pasaulyje taip 
turėtų būti.

A. Bačiulis: O, gerai būtų, kad taip būtų. 
Vedėjas: Dabar klausimas toks: juk nužudomi žurnalistai. Kai 

kurie visuomenės sluoksniai tarsi reaguoja, prancūzų intelektualai 
pasirašė labai karingą, rimtą kreipimąsi dėl Anos Politkovskajos. /.../

A. Bačiulis: /.../ Didžiosios Europos valstybės iš esmės asme-
niškai su V. Putinu susidraugavo ir priėmė jo žaidimo taisykles. Jis 
duoda naftą ir pinigus, jie duoda politines nuolaidas.

V. Landsbergis: Tamsta vartoji įvykio veikslą: taip įvyko, 
taip yra. Vis dėlto tai procesas, vyksmas, eigos veikslas. Pastarieji 
veiksmai yra ir politinis testas. Šiomis dienomis aš pasirašiau dau-
gelio kreipimąsi, kad Anos Politkovskajos nužudymui ištirti būtų 
sudaryta tarptautinė struktūra. Pavyzdžiui, dėl buvusio Libano 
premjero nužudymo buvo sudaryta [komisija], ir dabar Libane 
vyksta revoliucija, ar leisti tokį tyrimą, ar ne – Jungtinių Tautų egi-
doje. Toks kreipimasis, [kad spręstų], kas gali sudaryti tarptautinį 
tyrimą, jau kaip ir privalomą, teisiškai veiksmingą, – tai Jungtinės 
Tautos. Sprendimą Jungtinėse Tautose galima blokuoti, bet jei Rusija 
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vetuos, visada bus matomas tiesioginis primityvus interesų konflik-
tas. Pavyzdžiui, Libano prezidentas negalėjo ten vetuoti. O Rusijos 
prezidentas galės vetuoti. Tegu pasirodo. Tada visi, kurie draugauja, 
turės kaip nors paaiškinti, ar jie pritaria, kad štai Rusija vetavo. Hariri 
nužudymą reikia tirti, o Politkovskajos nereikia. Žinoma, Rusijos 
vadovai būtų patenkinti. Jie ir taip kalba: žiūrėkit, pas jus dvigubi 
standartai! Jie privertė [Vakarus] gyventi su dvigubais standartais, 
o paskui žemina: matot, jūs gyvenat pagal dvigubus standartus, jūs 
mums pataikaujat! 

/.../
V. Landsbergis: Iš tikrųjų jie [kagėbistai] dabar yra valdžioj, jie 

priima įstatymus, prezidentas pasirašo dekretą ką nors nužudyti, 
ir tai yra teisėta. Z. Jandarbijevą nužudė, sūnų sužeidė. Pagauti už 
rankos, nuteisti iki gyvos galvos. Ir vis dėlto Kataras paskui neišdrįso, 
Rusijai spaudžiant, jų nepaleisti, atidavė „atbūti“ bausmę Rusijoje. 
Jie ten nė vienos dienos nesėdėjo, o gavo ordinus. Tai visiškai atviras 
pasityčiojimas iš teisingumo. O, sakysim, V. Juščenkos nuodijimas du 
kartus? Apie antrąjį beveik nieko nekalbama, o ten irgi FSB-šninkai 
pagauti už rankos. Neseniai klausiau, bet neaišku, tyrimas lyg ir vyks-
ta. O apie tai net nekalbama, mat nepatogu, blogas tonas pasakyti, 
kad Rusijos valdžia siunčia žudikus. Būtų galima dar taip pasakyti: 
nuodija asmenis, ir jie po kurio laiko miršta. Bet iš tikrųjų nuodija 
visą Vakarų civilizaciją. Nuodija iš lėto, grėsmingai, ir ji verčiama 
moraliai persigimti – sugyventi su tokiais dalykais, ir tada ji tampa 
pakaltinama, kad nedaug kuo skiriasi.

A. Bačiulis: Jau prieš kurį laiką pastebėjau, kad Putino geriausi 
draugai Vakarų Europoje yra tie valstybių vadovai, kurie vienaip ar 
kitaip paskendę korupcijoje. Juk Širakas nesėdi kalėjime tik todėl, 
kad Prancūzijos prezidentai iki gyvos galvos turi imunitetą. Kol 
Berluskonis buvo ministras pirmininkas, tol jo nelietė, o dabar vėl 
prasidėjo mūšis dėl jo patraukimo atsakomybėn. Dėl Šrioderio, beje, 
buvo pranešimų, kad prokuratūra norėjo patraukti jį [baudžiamojon 
atsakomybėn], kam nuėjo dirbti į „Gazpromą“, bet paskui tą dalyką 
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užspaudė politiniais metodais. Tačiau atsiminkim, kad Šrioderio 
pirmtakas Kolis buvo korumpuotas – jis ėmė pinigus iš prancūzų 
rinkimų kampanijai. Jeigu galima imti iš prancūzų, kodėl negalima 
imti iš rusų?

V. Landsbergis: Dėl Šrioderio darėsi labai įdomu. Padorūs 
vokiečiai europarlamentarai buvo šokiruoti. Girdėjau net viešai at-
siprašant už Vokietiją, už Šrioderį. Bet pasekmių, viešo pasmerkimo 
nepasigirdo net iš politinių oponentų.

A. Bačiulis: Vienas bandė, bet buvo teisme nutildytas.
V. Landsbergis: Konkrečiai kalbantis, man buvo labai įdomu, 

aš galėjau pasakyti: žiūrėkit, Lietuvoje tai nusikaltimas, iškart būtų 
iškelta baudžiamoji byla dėl interesų konflikto ir piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi. Taip įžūliai iškart pasinaudoti paskutinėmis die-
nomis padarytu sandėriu! O jie sako: pas mus nėra tokio straipsnio, 
nes niekas neįsivaizdavo, kad taip galima pasielgti. Nebuvo numatyta. 
Gal jie dabar turėtų naujiems Šrioderiams užkirsti kelią?

/.../
L. Donskis: Ar nebūtų galima mėginti aiškinti to pasimetimo ir 

chaoso galvose, – gal Jūs, Profesoriau, paaiškintumėte šį fenomeną 
– gal iš dalies būtų galima paaiškinti tuo, kad kažkada blogis buvo 
aiškiai asocijuojamas su totalitarizmu ir baisiomis totalitarinėmis 
valstybėmis. Ar dabar nėra taip, kad blogis tarsi ateina iš kitų grupių 
ir šaltinių, iš kažkokių nekontroliuojamų mafijinių kriminalinių 
grupių? Jų tiesiogiai negali tapatinti su valstybe kaip visuma. Ar 
ne panašiai yra terorizmo atveju, kai negali kaltinti arabų valstybių 
apskritai – tai dalykai, kurių jos kartais nekontroliuoja. Ar šiuo 
atveju nėra panašių dalykų, kad tą pasimetimą skatina susidūrimas 
su nauju priešu, kuris yra sunkiai įžvelgiamas? 

V. Landsbergis: Manau, kad tai baimė pažiūrėti tiesai į akis. Ir 
vadinti dalykus savo vardais, nes tai per daug dideli ir baisūs vaiz-
dai. Čia žmonės psichologiškai palūžta – nereikia man tos tiesos! O 
kadangi tiesa daro žmones laisvus, tai atsisakantys tiesos, bijantys 
pavadinti velnią vardu, darosi jo tarnai. 
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L. Donskis: Jums leidus, pagalvokim apie mus – kaip mus gali 
veikti ši situacija ir ar nėra pavojų Lietuvai? /.../

A. Bačiulis: /.../ Prisiminkim, kiek pas mus buvo keistų mirčių, 
ypač susijusių su energetikos sektoriumi. Pradėkim G. Kiesaus 
mirtimi. /.../ Kiesus buvo pasakęs: man nusibodo tylėti, aš pradėsiu 
šnekėti. Po kurio laiko žmogus, kuris labai daug žinojo apie „Ma-
žeikių naftos“ veikimo niuansus ir santykius, tarkim, su „Lukoilu“, 
randamas be galvos. Tai vienas iš senųjų pavyzdžių.

V. Landsbergis: Tarp kitko, čia ne tai, kad jis kažkam privačiai 
pasakė. Atsimenu ir turbūt turiu tas spaudos iškarpas (buvo „Lietuvos 
ryte“), kad Kiesus tai pasakė „Mažeikių naftos“ korupcijos atvejus 
tyrusiems oficialiems tardytojams. Jį apklausinėjo keletą kartų, ir 
vieną sykį jis pavargo, pasakė: man nusibodo, kitą kartą aš jums 
viską papasakosiu. Taip parašyta. Reiškia, žmogus buvo be galo 
neatsargus, jis kažkaip patikėjo, kad kalba valstybės pareigūnams. 
Jiems galima pasakyti: aš kitą kartą jums papasakosiu. V. Pociūnas 
turbūt ne vienam sakė ir neprašė laikyti paslaptyje, kad jis rengiasi 
išdėti visą tiesą apie padėtį Valstybės saugumo departamente. Aš 
nesieju tiesiai, atseit, todėl jis turėjo būti apsvaigintas ir išmestas pro 
langą, kad net nesušuko. Nukrito „dar gyvas“, o paskui buvo rastas 
negyvas, ir Lietuva negavo galimybės tirti nei kūno, nei kambario. 
Lietuva net nereikalavo: palikit viską, mes atvažiuojam, čia mūsų 
diplomatas. Net pastangų tokių nebuvo. 

/.../
Vedėjas: Ar nėra galima ta grėsmė, kad mes, demokratinė 

šalis, demokratinė valstybė, galim pradėti įsileisti metodus, kurie 
atkeliauja...

A. Bačiulis: Ką reiškia įsileisti? Jie gyvuoja pas mus, jau kurį 
laiką gyvuoja! 

V. Landsbergis: Kai nuskambėjo mintis, kad pats Saugumo de-
partamentas – gal nereikėtų sakyti departamentas, bet jo dabartinė 
vadovybė – sukelia grėsmių, tai labai rimtas dalykas. Rusijoje tai jau yra 
įvykę. O Lietuvoje – visko gali būti. Jeigu galima šantažuoti, jeigu iš ten 
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ateina visokie dalykai... Ar kas nors abejoja, iš kur buvo organizuotas 
puolimas prieš A. Matulevičių? Iš kur atsiranda tokie dalykai?

/.../
V. Landsbergis: Parsidavusi žiniasklaida vaizduoja: vyksta 

grupių kova, ir visi – tokie patys. Koks skirtumas, kas ką nukaus, 
spjaukim į tą viską iš aukštai. Tačiau esmė visai kita – parlamentas 
yra paskutinė demokratijos priebėga, tvirtovė, koks jis bebūtų. Jame 
dar galima kalbėti, tirti, nepaisant visų bandymų sugriauti [tyrimą], 
užkirsti kelią, neleisti tirti net gaunant visiškai dviprasmius [Konsti-
tucinio Teismo] išaiškinimus: negalima, bet galima; jeigu reikia, tai 
galima, o apskritai negalima. Štai dar vienas niuansas. Mes norim 
tikėti, kad ir ten dar yra atrama demokratijai, teisinei valstybei. 

Vedėjas: Paskutinis klausimas. Kaip jūs manote, ar išbris Europa 
ir mes iš šios krizės, šito demokratijos išmėginimo? Tiesą sakant, Eu-
ropa ne pirmą kartą išmėginama, bet dabar matom naują iššūkį. 

/.../
V. Landsbergis: Manau, kad Rusija žlugs, anksčiau ar vėliau. 

Ir dėl savo valdančiųjų struktūrų išsigimimo, stumiančių tam tikra 
prasme visą visuomenę į išsigimimą, nors ten dar yra spontaniško 
moralinio pasipriešinimo. Bet auginama nauja fašistų karta, eina 
putinjugendai. Visa bėda, kad Europai turbūt labai sunku suprasti, 
jog visos diktatūros, įskaitant ir teroristines organizacijas, kurios 
nori tokiais būdais įgyvendinti savo diktatūrą, yra viena kompanija 
– vienoje fronto pusėje prieš demokratiją. Jau tenka girdėti ne 
visai oficialių minčių, kad, matyt, teks susitaikyti su branduoliniu 
Iranu. Taigi teks gyventi tokiame pasaulyje, kur Iranas grūmos ir 
darysis hegemonas Viduriniuosiuose Rytuose. Ar Izraelis leis tą taip 
paprastai daryti? Čia stūmimas į pasaulinį karą, bet ne tiesiogiai, ne 
Sovietų Sąjunga – Amerika, o per ką nors kitą. 

/.../
Vedėjas: Vis dėlto noriu tikėti... Žinoma, man nesinori siūlyti 

visiškai naivaus optimizmo, bet reikia analizuoti padėtį ir neleisti, 
kad tai įvyktų. 
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V. Landsbergis: Pirmiausiai reikia kiek galint ilgiau išsilaikyti 
Lietuvoje, netampant, kaip jūs sakėte, mažąja Rusija, nes panašumų 
yra, ir jų daugėja. Yra grėsmių, kad kokia nors saugumo organizacija 
pradės valdyti Lietuvoje pirmiausiai netiesiogiai, o kada nors atsisės 
ir į aukščiausius valstybės postus. Vis dėlto, kaip sakote, vilčiai visada 
yra pagrindo. 

/.../

Pokalbis LTV laidoje „Be pykčio“, vedėjas Leonidas Donskis, 2006-12-27
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Sausio 13-oji





351

Tiesos valanda

15-osios metinės tos nakties, kai beginkliai Lietuvos gynėjai žuvo 
už tiesą ir garbę sustabdydami Vilniuje svetimų žudikų ordą, tepa-
skatina mus kalbėti atvirai. Savo gyvybėmis tie trylika vyrų ir viena 
mergina atpirko tiek daug pačios Lietuvos, pusšimtį metų verstos 
būti LTSR, menkysčių ir išdavysčių! Tiems, kurie mano, kad tai seni 
laikai ir neverti svarstyti skausmai, priminkime, kad teisingumas 
ir jo reikmė nesensta. Taip pat nesensta, neišnyksta ir jo stoka, kai 
teisingumą paliekame neapgintą, o žaizdas – apspjaudytas. 

Tiesos valanda, kas žinotina. Iš daugybės neatsakytų klausimų, 
apie kuriuos reikia bent žinoti, paliesiu keletą. Gal kada rasim ir 
atsakymą, gal sulauksim ir prisipažinimų, ir atleidimų. 

Štai dvi datos, du puolimai. Sausio aštuntoji ir sausio trylikto-
ji. Sausio aštuntoji, tai antra diena, kai gyventojus apstulbino ir 
supykdė 3-4 kartus pakeltos mažmeninės maisto produktų kainos 
parduotuvėse ir valgyklose. Didelė, primityvi, prikurstyta ir pagirdyta 
minia, „Jedinstvos“ ir KGB jau suorganizuota nusiaubti Aukščiau-
siąją Tarybą.

Tai diena, kai sovietų agresijos jėgų perdislokavimo operacija 
Pskovas – Kazlų Rūda – Gaižiūnai – Vilniaus Šiaurės miestelis kaip 
tik užbaigiama smūgiui. Sausio 8-ąją laukiama atskrendant paties 
maršalo D.Jazovo. Jeigu Aukščiausiosios Tarybos rūmų numatytas 
užgrobimas virstų didesniu kruvinu susirėmimu, „pateisinančiu“ 
ginklo panaudojimą, kariuomenė ateitų jau nebe persirengusi. 

Tai diena, apie kurią imperininkas pulkininkas Viktoras Alks-
nis Rygoje buvo atvirai pasakęs dar sausio 5-ąją: „Landsbergio 
valdžiai liko trys dienos. Daugiausia savaitė“. (Savaitę nesunku 
suskaičiuoti).1

Tai diena, kurios rytą Aukščiausioji Taryba tvirtu balsavimu 
pašalino provokuojantį įtampos šaltinį – sustabdė Vyriausybės ne-
1 Šią žinią Rygoje iš V.Alksnio išgirdo Fransuaza Thom, A.Tučkus ir dar vienas 

britų žurnalistas.
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teisėtą sprendimą staigiai pakelti kainas be realios kompensacijos 
gyventojams, net be sąžiningo paaiškinimo. Juk jos kreipimasis 
„Brangūs Lietuvos žmonės“ apie maisto produktų kainų pakėlimą 
vidutiniškai (!) 3,2 karto ir aiškinimai, kad pelno siekiančios įmo-
nės „savo nuožiūra gali mokėti dirbantiems didesnį atlyginimą“, o 
vargšams ateityje (!) bus taikoma kompensacijų ir pašalpų sistema, 
turėjo skambėti kaip pasityčiojimas („Tiesa“, 1991m. sausio 8 d.). 
Vyriausybės sprendimas buvo padarytas ne vien sulaužius Aukš-
čiausiosios Tarybos draudimą, bet ir numojus ranka į sausio 7-ąją 
atsiustus Lietuvos pramonininkų asociacijos (pasirašė Algimantas 
Matulevičius) ir Lietuvos vietinio ūkio ir paslaugų darbuotojų prof-
sąjungų federacijos komiteto (pasirašė Dainius Paukštė) protestuo-
jančius reikalavimus: „atšaukti Vyriausybės sprendimą dėl maisto 
produktų kainų pakėlimo“, „grąžinti atgal senas maisto produktų 
kainas, kol nebus parengtas realus kainų didėjimo kompensavimo 
mechanizmas“. Ne, Vyriausybė vykdė veiksmų tvarkaraštį, sausio 
7-oji ir 8-oji buvo neatidėliotinos. Finansų ministro R.Sikorskio 
nepritariantis raštas iš ligoninės liko ignoruotas ir visam kabinetui 
sausio 4-osios posėdyje, berods, neperskaitytas. 

Tomis pačiomis sausio 7-8 dienomis desantininkus transporta-
vusių lėktuvų ekipažai, jau grįžę į Pskovą, kalbėjo: „fašistai Lietuvoje 
pakėlė kainas, dešra 8 rb., degtinė 15 rb. – nežinia kaip žmonės 
gyvens, nuvers tą valdžią“.

Ir vėlgi tomis pačiomis sausio 7-8 dienomis į Vašingtoną atvyksta 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos žemesnio rango pareigūnas Li-
nas Kučinskas, kuris žūtbūt mėgina patekti į Valstybės departamento 
aukštesnius sluoksnius, kad iškeltų... Lietuvos sienų klausimą!

Klausimas seniai išspręstas Kovo 11-osios aktu, ir jokių įgalioji-
mų provokatorius neturėjo. Stasys Lozoraitis jį užblokavo, bet ar kam 
nors neaišku, kaip tai būtų atrodę sausio 8-osios AT nusiaubimo ir 
išvaikymo fone, kokį neutralizuojantį vaidmenį suvaidinę? Matykit, 
Lietuvos nacionalistai ketino savo teritoriniais reikalavimais destabi-
lizuoti visą regioną, tad ir gerai, kad M.Gorbačiovas juos sutvarkė!
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Visa, ką čia primenu, yra mano parengtoje dokumentinėje 
knygoje „Atpirkimas“ (2004 m.). Sąmokslas prieš Lietuvą brėžtas 
plačiai, aišku, ir pačioje Lietuvoje. 

Nepavyko, todėl paleidžiama parengtoji karinio smūgio spy-
ruoklė. Sausio tryliktoji. Agresija prieš nepriklausomą Lietuvą. 
Nakties mūšiai – beginklių su ginkluotais – filmuoti ir fotografuoti, 
dokumentiškai aprašyti ir teisiškai nagrinėti, artimųjų ašaromis 
numazgoti. Tik ašaros neaptaškė didžiausiųjų kaltininkų, SSRS 
valstybės ir jėgos struktūrų vadovų; jie manosi išėję sausi, o žudikai 
desantininkai tebenešioja už savo „žygdarbį“ gautus ordinus. Dabar-
tinė Lietuva kaip ir nedrįsta reikalauti teisingumo, juk užsienis. Bet 
ar ištirta, kas vyko mūsų pastatų viduje – Vyriausybėje ir AT, – koks 
švietė Sausio 13-osios politikų elgesio kodeksas?

Pasireiškė daug tvirto valstybiško elgesio, bet buvo ir avantiū-
rizmo. Priminsiu dar du atvejus. 

Premjerui A.Šimėnui su šeima pabėgus, kai neatlaikė nervai 
ir formavosi įtaringumo manija, Vyriausybė tą naktį budėjo savo 
rūmuose, pavieniai ministrai turėjo ir konkretaus darbo. Paryčiais 
atsiranda buvusi premjerė K.Prunskienė ir siūlo, kad Vyriausybė 
pamotų ranka į netikusį parlamentą ir nekonstituciniu būdu pati 
„išsirinktų“ premjerą(ę) vietoj dingusio A. Šimėno. Agresoriui, 
skleidžiančiam tarptautinę miglą neva Lietuvoje nebesą vieningos 
valdžios, visi kovoją tarpusavy (ir dar yra apsiskelbęs ištikimas SSRS 
prezidentui „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“), geresnės dovanos 
nesugalvotum. Pačioje AT, ko gera, galėjo kilti sumaištis, nereikalingi 
debatai: ką toje situacijoje su Vyriausybe ir apsiskelbusia premjere 
daryti? Tačiau ministrai nesileidžia į neteisėtą avantiūrą, pavojaus 
išvengiama. Teisingumo ministras P.Kūris tiesiog pasiunčia deputatę 
K.Prunskienę į parlamentą, kur esanti jos vieta. 

AT nešturmuojama, dirba toliau. Į jos rūmus kaip į tvirtovę iš 
ryto persikrausto dirbti ir G.Vagnoriaus vadovaujama Vyriausybė, 
kad priešui nekiltų pagundų daužyti po vieną. Gerokai įdienojus 
atsiranda ir atleistasis iš premjero pareigų A. Šimėnas. Visi mato, 
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kad jo būsena apgailėtina, nervai pakrikę, neadekvatus tikrovės 
suvokimas. (Po to porą mėnesių gydėsi, kol vėl galėjo dirbti, kur 
pakvietė G.Vagnorius). Tačiau deputatas J.V.Paleckis iškart sausio 
13-osios AT posėdyje, lyg nematytų kaip atrodo ir šneka A.Šimėnas, 
pareikalauja, kad G.Vagnorius atsistatydintų. „Tokią dviprasmybę, 
man atrodo, reikėtų kuo greičiau išspręsti“, cituoju deputato žodžius 
iš stenogramos. Pakrikusį A.Šimėną – atgal į premjerus?

Ši rokiruotė būtų buvusi katastrofiška, viską dezorganizuojanti 
ir destabilizuojanti, AT jos nė nesvarstė; bet kodėl išvis tokie dalykai 
siūlyta? Kad būtų cirkas ir griuvimas, apsijuokimas? Ar tik sumaiš-
čiai kelti, gaišinti laiką? Ar išsprūdo nuoskauda, kad neįvyko, kaip 
turėjo įvykti? 

Taigi teisybės laukia bent keli neatsakyti Sausio 13-osios klausi-
mai, kuriuos prisiminiau, o jų yra kur kas daugiau, ir keli asmenys 
yra, kurie galėtų prabilti. Manau, turėtų ką pasakyti, ir geriausiai, 
jeigu patys apsisprendę. Niekam neužkirstas atgailos kelias, taip pat 
ir tiems, kurie brolių žūties naktį vis dar klaidžiojo, gal ir tarnavo 
svetimiems dievams. 

Publikuota: „Tremtinys“, Nr. 2, 2006-01-12

Sausis: Lietuva ir Rusija po 15 metų

Praėjo 15 metų nuo Rusijos agresijos prieš Nepriklausomybę 
atkūrusią Lietuvą. Rusija tada turėjo SSRS pavidalą ir vardą, o dabar 
panaši, tik mažesnė ir senuoju carų imperijos vardu. Agresija pasi-
reiškė kaip Maskvoje suplanuotos žudynės ir naujas pavergimas, o 
baigėsi beginklių patriotų pergale prieš negailestingą karinę komu-
nizmo imperijos mašiną. 

Lietuvoje po to įvyko daug pokyčių, nes buvo apginta laisvė, 
negrįžo nelaisvė. Regimieji pokyčiai – pirmiausiai išoriniai, valstybės 
statuso ir kai kurių miestų vaizdo, tačiau nedaug esminių, giluminių 
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pokyčių. Arba net blogiau – čia matome pokyčių į blogąją, bedvasę, 
vertybių praradimo ir suniekšėjimo pusę. Atrodytų, sekame blogu 
Rusijos pavyzdžiu. 

Būtent Rusijoje 15 metų pokyčiai, po trumpo demokratijos 
vilčių laikotarpio, pasireiškė vien į blogąją pusę. Išorinis blizgesys 
viename dideliame mieste ir degradacija visame likusiame „kaime“, 
suėstame neribotos korupcijos ir tironiškos viršininkėlių savivalės. 
Visur vėl sustiprėję diktatūros ir imperializmo bruožai: valdžios vi-
sagalybė faraonų piramidėje ir žmogaus beteisiškumas jos papėdėje; 
valdančiųjų panieka bet kurioms tarptautinėms normoms, kurios 
jiems netinka. 

Įstatymai Rusijoje negina nieko, jeigu jo negina caras. O kas 
neįtiko carui, to neapgins joks įstatymas.

Požiūris į Sausio 13-osios nusikaltimą geriausiai rodo, kad Rusija 
nepasikeitė. Nusikaltėliai nenubausti, daugelis įtariamųjų net neap-
klausti, nes Rusija nusispjovė į eilinę tarptautinę sutartį dėl juridinio 
bendradarbiavimo ir ištiesė stogą savo tarnams. Didelė šalis liko tokia 
pati, imperinis ir teroristinis fundamentalizmas nepajudinamas, 
juolab tęsiama jo praktika kaip antai Čečėnijoje. 

Vis dėlto šis neoimperializmas duoda ir naujų pamokų. Anks-
tesnį branduolinį gąsdinimą ir politinį terorizavimą perdislokavus 
į Iraną, Rusija užsimojo pajungti sau ir valdyti Europą dujų ginklu. 
Veidmainystė ir papirkimas aukščiausiame lygmeny kaip ir neįtikė-
tinas vakarinių europiečių naivumas, tam labai padeda.

Pavadinimu „Rusijos imperinės ir teroristinės užmačios nesikeičia“ Publikuota 
savaitraštyje „Panorama“, 2006, Nr. 2, 2006 01 14
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15 metų klausimai (I, II)

(I)

Sausio 13-oji prasidėjo kur kas anksčiau. Gal jau tada, kai SSRS 
vadovas susidarė įspūdį, jog JAV kaip „naujosios pasaulio tvarkos“ 
partneris nesukels nuostolingų problemų Kremliaus klikai „sutvar-
kius“ Lietuvos nepriklausomybininkus be didelio kraujo. Vakarų 
delsimas apsispręsti dėl Lietuvos mesto moralinio iššūkio, netgi 
pataikavimas M. Gorbačiovui išvarant Baltijos šalių diplomatus iš 
Paryžiaus konferencijos 1990 m. pabaigoje, o kita vertus, gausėjantys 
mūsų atkurtos nepriklausomybės pripažinimo ženklai JAV, Prancū-
zijoje, Norvegijoje, Islandijoje skatino SSRS lyderius nebepuoselėti 
vilčių, kad Lietuvą palauš „politiškai“, tai yra, iš vidaus, bet imtis 
jėgos priemonių. Pačios Lietuvos komunistinių ir prosovietinių 
jėgų siunčiami signalai, raginimai Kremliui veikti, artėjantis didelis 
karas Persų įlankoje... Taip 1991 m. pradžia buvo lemtingai susiklos-
tęs ir iš pažiūros tinkamiausias laikas karinei sovietų agresijai. Jos 
sudedamosios dalys buvo psichologinis propagandinis paruošimas 
Rytuose ir Vakaruose, Lietuvos susilpninimas valdžios destabiliza-
vimo, supriešinimo intrigomis, maksimaliai suaktyvinta penktoji 
kolona, aukščiausiame SSRS štabų lygmenyje suplanuota ir vykdoma 
karinė operacija. 

Čia ir pirmasis klausimas: ar iš tikrųjų visokeriopi ir nepanei-
giamai tikslūs veiksmų sutapimai gali būti laikomi tik nepaprastais 
atsitiktinumais?

Sovietų desantinės ir kitos kariuomenės, įskaitant specialų štur-
mo padalinį tiesiogiai pavaldų SSRS prezidentui, perdislokavimai į 
Vilnių 1991 m. sausio 4-8(9) dienomis visiškai sutapo su tuometinės 
mūsų Vyriausybės veiksmais, bet kuriuo atveju turėjusiais sukelti 
didelį socialinį nepasitenkinimą.Vyriausybės nesustabdė parlamento 
draudimas kelti kainas, kol tam konkrečiai nepasirengta (o padaryta 
visiškai nepasirengus), ir ši keista sprendimo bei pasekmių lauki-
mo procedūra užėmė tą patį sausio 4-8 d. laikotarpį. Palyginamoji 
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sovietų armijos ir Lietuvos vykdomosios valdžios veiksmų lentelė 
– nepaprastai iškalbinga. Kas kita, jeigu Vyriausybė būtų bent kokią 
savaitę dar aiškinus, mėginus parengti visuomenę (latviai aiškino ir 
skyrė išankstines kompensacijas jau nuo gruodžio vidurio); tąsyk 
sovietų agresijai reikalingas žmonių suerzinimas sausio 8 dienai 
nebūtų buvęs sukeltas, vektoriai nesutaptų. Dabar viskas ėjo kaip iš 
natų, tik štai Aukščiausiosios Tarybos šturmas (persirengę kareiviai 
įsiūbuodavo minią šaukdami rusiškai „V ataku! V ataku!“) nepavyko, 
neišprovokuota net kraujo praliejimo. Todėl į Šiaurės miestelį per-
dislokuota kariuomenė liko savo vietoje, o numatytas tai dienai SSRS 
gynybos ministro maršalo D. Jazovo skrydis į Vilnių – atšauktas.

Neprasidėjo nė prievartinis jaunuolių ėmimas į SSRS kariuo-
menę, kuris irgi buvo skelbtas sausio 7 dienai kaip psichologinio 
karo ir dėmesio nukreipimo priemonė. To gąsdinimo ir erzinimo 
nebereikėjo.

Seka Vyriausybės atsistatydinimas, M. Gorbačiovo ultimatumas 
vėl pripažinti SSRS konstituciją; jau apsiskelbinėja tariamai vietinės ir 
maištaujančios, į valdžią pretenduojančios marionetinės struktūros: 
„Demokratinių jėgų kongresas“, „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“. 
Jos, t.y. M. Burokevičius ir kiti, kviečiasi svetimos valstybės karinę 
jėgą. Tai atvira politinė paslauga agresoriui, kuris jau atvirai ir puo-
la. Nakties mūšis, dar kartą formaliai griūva Vyriausybė (dingsta 
naujasis premjeras), bet ir parlamentas, ir likusi veikti Vyriausybė, 
ir Lietuva atlaiko.

Ši trumputė apžvalga ir ligi šiol neatsakytas klausimas remiasi 
faktais ir paskelbtais dokumentais. Jų rinkinį „Atpirkimas“ (II pa-
pildyta laida 2004 m.) ir dabar knygele pasirodžiusį 1994 m. „Veide“ 
skelbtą keturių liudininkų pokalbį („Prisiminimai apie Sausio trylik-
tąją“, Tėvynės Sąjunga, 2006) norintieji gali pasiskaityti. Nenorintieji 
mąstyti ir teisiškai vertinti, kas įvyko, galbūt ir toliau ignoruos. Bet 
pasklaidykime tuos leidinius.

Antai dėl kainų pakėlimo kaip „preteksto pradėti aktyvius 
veiksmus“ bylą tyręs prokuroras K. Betingis sakė, „kad tai galėjo 
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būti sudėtinė sąmokslo dalis“, nors „nenustatyta, kad kainos būtų 
pakeltos specialiai, kokiu nors užsakymu“ („Atpirkimas“, p. 291). Tik 
datos rodo, kad „pretekstas“ ir išankstiniai sovietų dalinių veiksmai 
buvo koordinuojami.

Lietuvos pareigūnai, Sausio 13-osios vidudienį palydėję M. Gor-
bačiovo atsiųstą delegaciją į Šiaurės miestelį, sutiko ten vadinamąjį 
„Gelbėjimo komitetą“. Ministras V. Antanaitis: „Išėjo tie visi seni 
„perdylos“ prisisegę veteranų ženkliukus /.../ Atsimenu, prisistatė 
vienas veikėjas iš Rokiškio. Jų ten buvo pilnas koridorius: trisde-
šimt ar keturiasdešimt. Jie ir prisistatė kaip Nacionalinio gelbėjimo 
komitetas.“ V. Landsbergis: „O tas iš Rokiškio – lietuvis buvo? 
Atpažintumėt? /.../ O prokuratūra nesidomėjo šiais dalykais?“ V. 
Antanaitis: „Ne, visiškai nesidomėjo.“ Čia jau naujas neatsakytas 
klausimas, kodėl nesidomėjo.

V. Antanaitis apie galimą sąmokslo tąsą dar taip liudijo: „Kai 
AT buvo sudaryta komisija šitiems įvykiams tirti, davėme parody-
mus apie tą naktį, viską įrašėme į juostelę. /.../ Vėliau /.../ pasirodė, 
kad Aukščiausiojoj Taryboj dingo tos juostelės, ką mes įkalbėjom“ 
(„Prisiminimai apie Sausio 13-ąją“, p. 16-17).

Jos buvo šifruojamos, perrašant mašinėle, ir tos medžiagos taip 
pat nėra. Kodėl? Tačiau vienos apgadintos, galbūt tyčia magnetiškai 
gadintos, juostelės iššifruotas įrašas vis dėlto išliko tuometinio Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininko archyve, jis paskelbtas 2003 ir 2004 
m. knygose1. Ten tarp V. Antanaičio paaiškinimų, kurie buvo duoti 
1991-02-13, o iššifruoti iš juostelės 1991-02-26, skaitome: „Pasiro-
džius Prunskienei /.../, ji pradėjo aiškinti, kad Parlamentas nesugeba 
deramai vadovauti, kad Vyriausybės nėra /.../, kad reikia formuoti 
Vyriausybę, tai yra, ne Vyriausybę, bet reikia imti iniciatyvą, rinkti 
Pirmininką premjerą, pati. /.../ Situacija tokia, kad absoliuti daugu-
ma žmonių palaikytų Vyriausybę“ („Atpirkimas“, p. 36). Atsakymai 
[K.Prunskienei] buvo labai svarbūs, ir jie žinomi.
1 Nauji dokumentai apie Sausio 13-ąją (2003).
 Atpirkimas (2004).
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„Ponas Kūris pirmas jai pasakė – ponia, Jūsų vieta šiandien yra 
Parlamente, o ne Vyriausybėj“ („Prisiminimai apie Sausio 13-ąją“, p. 
12). Apie tai papasakojo ir pats buvęs teisingumo ministras Pranas Kū-
ris („Atpirkimas“, p. 40). Šis avantiūristinis ir kartotas pasisiūlymas V. 
Antanaičio dar tiksliau nusakomas jo rašytuose prisiminimuose: „Kad 
premjeru tapti siūlosi ji pati, buvo akivaizdu, nes p. K. Prunskienė jau 
sėdėjo pasitarimų stalo gale, įprastoje Premjero vietoje“ („Atpirkimas“, 
p. 42). Mėginimas nesusilaukė nė vieno ministro paramos, ir nors grėsė 
nauju pavojumi valstybei, galėtume jį priskirti tiesiog nenormalioms 
ambicijoms. Bet daugiau klausimų kelia ekspremjerės siūlymai kai ku-
riems „nekaltų profesijų“ ministrams dirbti „Lietuvos labui“ būsimoje 
marionetinėje vyriausybėje. „Aš paaiškinau, kad tiems, kurie tą naktį 
žudo žmones, netarnausiu“ (V. Antanaitis, ten pat). 

Kokia buvo projektuojama alternatyvi Vyriausybė? 
Mažiausiai dviems asmenims M. Burokevičius siūlė tapti jos 

vadovais, Maskvai tinkamais premjerais. Jie žinomi, ir abu aiškino 
atsisakę pasiūlymo. Buvęs paskutinis LSSR Ministrų tarybos galva 
Vytautas Sakalauskas net atgabentas iš Mozambiko per Maskvą į Vil-
nių, o čia pamatęs kas padaryta... Dar susitikęs su buvusiais aukštais 
sovietinės nomenklatūros pareigūnais V. Klikūniene, V. Astrausku, 
kurie vėliau neigė gavę pasiūlymų užimti postus („Atpirkimas“, p. 
65). Rašytojas V. Petkevičius, priešingai, gyrėsi, kad M. Burokevičius 
draugiškai kvietęs jį vadovauti perversmininkų vyriausybei. Tvirtina 
atsisakęs. („Durnių laivas“, p.81). Tik neteko girdėti, kad kuris nors 
minėtųjų asmenų būtų perspėjęs savo valstybės institucijas apie 
priešo rengiamą grėsmę. Niekas dar nepaklausė nė ekspremjerės, 
ar ji vien savo iniciatyva, ar kažkieno pavedimu, gal pašnekinimu, 
mėgino verbuoti Lietuvos ministrus tapti ministrais-kolaborantais. 
Jei kažkieno – tai kieno?

Į laisvę išėjo Mykolas Burokevičius. Matyt, galėtų daugiau padėti 
Lietuvos teisingumui kaip pilietis liudininkas. Bent jau tais klausi-
mais, kurių vos kelis čia išvardinau. Apie „Nacionalinio gelbėjimo 
komiteto“, apie paties projektuotos „vyriausybės“ sudėtį juk žino.
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(II)

Michailas Gorbačiovas, kaip regis, buvo įsipareigojęs JAV va-
dovams, kad Lietuvos nepriklausomybės netriuškins karine jėga. 
Išties, pirmaisiais mėnesiais matėm tik psichologinį karą, sunkiojo 
ginklo demonstravimus net prie Aukščiausiosios Tarybos, kruvinus 
žiaurumus grobiant atsisakiusius tarnybos svetimoje kariuomenėje 
jaunus Lietuvos piliečius. Vieną bėgantį Kaune nušovė. Didelio 
masto, lemiamą jėgos panaudojimą prieš mažą valstybę, kur jau 
nebebus varžomasi žmonių gyvybėmis, reikėjo politiškai parengti. 
Ir Lietuvoje, ir JAV.

Savo šalyje matėme ir galime prisiminti bei priminti kai kurias 
schemas. Rengiamą sovietų karinę agresiją turėjo pridengti „pačių 
lietuvių“ veiksmai prieš neva juos apvylusią „sąjūdininkų“ valdžią. 
Abu kompartijos sparnai (kiekvienas savaip) pretendavo atstovauti 
nepatenkintai liaudžiai, nors tuo pat metu dalijosi neteisėtai susi-
kauptą „partijos“ turtą; abu reikalavo televizijos, o dar atsirado ir 
„trečiosios jėgos“ opozicinis, vietinio KGB inspiruotas bei remiamas, 
„Lietuvos ateities forumas“. Skelbiant plyšį tarp parlamento (AT) ir 
jo kontrole nepatenkintos Vyriausybės (pirmiausiai, premjerės) dar-
buotasi tikslingai: dezintegruoti Nepriklausomos Lietuvos valdžią, 
skatinti konformistines (pasilikimo SSRS) nuostatas ir jų nešėjus 
– protinguosius šalies gelbėtojus nuo neišmanėlių radikaliųjų „ide-
alistų“, „ritualininkų“, be reikalo pykdančių SSRS vadovus.

Specifinių vilčių dar dėta į rusų ir lenkų tautines mažumas, 
kurioms jau nuo Sąjūdžio pradžios bruko baimę: „nacionalistai“ jus 
skriaus, tik SSRS gins. O tarybinius kolūkiečius nuskriausią „savinin-
kai“; čia SSKP ir atsiskyrusioji LKP turėjo darnių sąlyčio taškų. Taip 
sudėjęs viską į krūvą, M. Gorbačiovas skelbė savo scenarijų virtus 
vaizdelių tikrove, kai jau teisinosi meluodamas sausio 14-ąją SSRS 
Aukščiausiojoje Taryboje dėl Vilniuj panaudoto smurto: tai 40.000, 
tai 60.000 žmonių iš vienos ir kitos pusės puolant vieniems kitus, 
kariuomenė privalanti įsikišti...
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Brėžiu pagrindinę schemą, tad dėl vietos ir laiko stokos čia ne-
miniu visų pavardžių ir necituoju posakių bei dokumentų. Nebent 
vieną kitą mažiau žinomą teks priminti. Svarbiausia, kam dirbo SSRS 
propagandos ir slaptosios tarnybos, tai iš anksto parengti planuojamo 
smurto „priežasčių“ išaiškinimą ir kaltininkų nuorodas – jokiu būdu 
ne Kremliaus štabuose.

Vakaruose, nors nelabai sekėsi, platinta propaganda apie naujo-
sios Lietuvos „ekstremistų“ (ir dar blogesnės) valdžios pavojingumą 
tarptautinei taikai, pasaulinei tvarkai. 

– Jūs, norvegai, linkę juos paremti? Tai žinokit, kad naciona-
listams Lietuvoje laimėjus du milijonai jų persekiojamų rusų bėgs į 
Vakarus – ar to norit?

Ir taip toliau, ir dar gražiau. Instrukcija KGB rezidentūrai Norve-
gijoje, atsiųsta 1991 01 12, turėjo daugiau skleistinų punktų, jų tarpe 
ir apie Kauno mafijos atstovą, didybės manijos apsėstą diktatorių 
V.Landsbergį... Tie patys šaltiniai, beje, maitino panašius gandus, 
prastesnius parsiduodančius laikraščius ir Lietuvoje.

Bet svarbiausia buvo JAV. Į sovietų tiksliai vykdomą sausio 
kalendorių įrašyta ir Lietuvos URM neaukšto rango tarnautojo 
Lino Kučinsko kelionė į Vašingtoną. Niekieno (?) nesiųstas, 1991 
m. sausio 5-7 dienomis jis visaip stengėsi prasibrauti pas Valstybės 
sekretoriaus padėjėją Seitzą, kad ten, JAV Valstybės departamente, 
išdėstytų „Lietuvos sienų reikalą“! Tai tikriausiai reiškė kažkokius 
atsivežtus teritorinius reikalavimus, kurie praktiškai būtų parodę 
Lietuvos agresyvumą, keliamą tarptautinį chaosą, kad ryt poryt 
nebebūtų nė gaila, jog SSRS jėga įvedė tvarką.

Taigi žmogus buvo siųstas, tik ne ministro A.Saudargo, bet kitų 
„ministrų“ iš Lenino aikštės, ir tai pajutęs S.Lozoraitis, nors buvo 
Romoje, ne tik nepadėjo užmegzti kontaktų Vašingtone, bet ener-
gingai juos blokavo. (Žr. kn. Pusbrolis Motiejus. Knyga apie Stasį 
Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų. V., 2002, 2003, p. 203-205 pagal 
antrąjį leidimą).
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Ar kokia nors Lietuvos Generalinė prokuratūra pasiteiravo bent 
pastaraisiais metais (S.Lozoraičio laiškai su komentarais paskelbti jau 
2002 m.), kieno gi pavedimą vykdė L.Kučinskas, bandęs Vašingtone 
neva Lietuvos vardu kalbėti apie jos teritorines pretenzijas prieš 
pat kruviną smūgį Vilniuje? Pas ką jis iš tikrųjų vyko, beje, ir kur 
apsistojo? Tikriausiai, lauksime memuarų, o KGB archyvai uždaryti 
70-čiai metų.

Grįžtame į Vilnių, į AT ir kas dėjosi aplink televizijos bei radijo 
pastatus.

Masinė žmogžudystė nėra taip lengvai numetama nuo Temidės 
svarstyklių, kaip atrodė profesionalui pulkininkui, SSRS AT deputatui 
Petrušenkai – „e, tiktai trylika!“ Propagandiniame sovietų kare prieš 
Lietuvą buvo iš anksto numatyta, ką sakyti, kaip meluoti. Pirmiausiai: 
tai ne mes, tai jie patys žudė savus (kad apšmeižtų sovietų armiją!). 
Antras paruoštas ėjimas: tai jie, lietuviai, pirmi nušovė vieną rusą! 
Mūsų kareiviai tada susijaudino ir t.t.

Su abiem naudotais plepalais susiję papildomi neatsakyti klau-
simai, neištirti nusikaltimai.

Šturmuotojai išvažiavo iš Šiaurės miestelio į nakties puolimą 
pasirengę šaudyti žmones. „Bojevymi!“ (pakaitom su „cholostymi!“) 
įrašyta Lietuvos ryšių žvalgybos perimtose rusų vadų komandose. 
Ir žmonės žuvo nuo jų kulkų, o dar tokių išcentrinių, išdarkančių 
vidurius, kurių vien panaudojimas yra ligi šiol nepasmerktas SSRS 
nusikaltimas tarptautinei humanitarinei teisei. Tačiau gynybos 
vadovas iš Lietuvos pusės A.Butkevičius garsiai skelbė per radiją 
nelyginant garantijas bokšto gynėjams, kad kareiviai šaudys tik 
tuščiais šoviniais! Kokiu pagrindu ir kokiu tikslu?

Pagrindas galėjo būti arba nulinis – neatsakinga spėlionė, 
prasimanymas, – arba KAD vadovo turima informacija. Iš Šiaurės 
miestelio. Tiesiai, arba per tarpininkus ar savą žvalgybą, kuriai anie 
galėjo pakišti bet ką. Tai visada svarbu analizuoti, o pasitikėti sovie-
tais būtų buvę labai nerimta. Kodėl A.Butkevičius pasitikėjo priešo 
informacija – štai vienas klausimas. (Jei ne pats prasimanė). Kitas: 
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kas konkrečiai perdavė jam, kad šaudys tuščiais šoviniais? O apgaulės 
tikslas, kas bebūtų jos autorius, vienas ir turbūt aiškus: netikėtumo 
efektas (kadangi garsiai, autoritetingai skelbta kitaip) ir panika. 
To neįvyko, žmonės pasirodė nenumatytai tvirti, bet apibūdintieji 
veiksmai atskleidžia sovietų prasiskverbimo gylį.

Galų gale, jeigu kas nors iš KAD ir būtų tyčia provokavęs žmonių 
žūtį kviesdamas ir žinodamas, kad bus šaudoma „bojevymi“, tai ši 
niekinga apgaulė nemenkina laisvės gynėjų heroizmo. Jie skubėjo 
ten vedami didelio jausmo ir aiškios idėjos, ne dėl kokių išgirstų ar 
neišgirstų prieštaringų signalų, ir pamatę žiaurią tikrovę neišsilakstė, 
ko tikėjosi priešas.

Kitą apgaulę skelbė tiesioginis žudynių dalyvis prie bokšto 
J.Jermalavičius iš priešų šarvuočio: jau Lietuvoj kita, jau sovietų val-
džia! Tai turėjo psichologiškai pakirsti priešinimąsi ir buvo tiesioginė 
talka agresoriui beginklių mūšio prieš ginkluotus metu. Dabar ta 
kompanija savo nekaltybę įrodinėja Strasbūre.

Fizinė apgaulė ir medžiaga propagandai buvo du rusų lavonai. 
Specialaus „Alfa“ dalinio leitenantą V.Šackich, einantį su sėbrais į 
puolimą Konarskio gatvėje, kažkas nušovė į nugarą iš 5 cm. atstumo 
(M.Pustobajevas, žr.kn. „Atpirkimas“, 2003, p.161). Tą galėjo padaryti 
tiktai saviškiai. Jis mirė vežamas į ligoninę Vilniaus greitosios pagal-
bos automobiliu. O tuo metu iš pastato išvaromiems redaktoriams 
ir teležurnalistams įsiutę okupantai liepdavo paliesti koridoriuj 
paguldytą ruso kareivio lavoną – žiūrėkit, ką jūs padarėt! Bet iš ryto 
į AT atėjusios pašiurpusios moterys liudijo man, kad lavonas buvęs 
visai šaltas, jau seniai sustiręs. Kas užmušė tą nežinomą žmogų, o 
galų gale ir V.Šackich, Lietuvos teritorijoj?

Beje, žinia apie provokaciją su lavonu dukart nuskambėjo AT ir 
viešai. Ją užfiksavo užrašuose tos AT nakties ir dienos liudininkas 
Stasys Paškevičius (kn. „Sausio 13 stenogramos“. V., 2006, p. 65): 
„13.30. Juršėnas inf. apie susitikimus su Švedu ir Naudžiūnu – volioja 
durnių, painiojasi, pastoviai papildo inf. 
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Pakišo lavoną, aprengtą kariškai, lyg tai nudurtą peiliu į nugarą 
tik ką, o iš tikrųjų nušautą seno [seniai?] į krūtinę“.

Yra apie tai ir oficialioje 1991-01-13 AT stenogramoje: „Jau 
kalbėjo kai kurie liudytojai, tarp jų ir N. Steiblienė, kuri buvo prieš 
automatų vamzdžius ir kuri matė netikrą lavoną [!], atneštą į televiziją 
jau nušautą“ („Atpirkimas“, p. 132).

Neturėtume nustebti, kad po kelių mėnesių SSRS generalinis 
prokuroras paskelbė ciniškiausias savo įstaigos atlikto „tyrimo“ 
išvadas: kariškiai į žmones nešaudę, o civiliai prie bokšto žuvę nuo 
Sąjūdžio „bojevikų“ rankos. Tie šaudę nuo stogų, stūmę mergaites 
po tankais, pririnkę senų lavonų Vilniaus lavoninėse ir juos tyčia 
peršovę – taip rašė, kalbėjo netgi aukšti sovietų pareigūnai, politikai 
(„Atpirkimas“, p. 68).

Sovietų melas beribis (pasitaiko ligi šiol). Jį atspindi dar viena 
S.Paškevičiaus užfiksuota Sausio 13-osios detalė: „11.20. Juršėnas 
savam žmogui. Saugumui ir Švedui tel. nieko nežino žino ginkluotų 
1500 lietuvių.“ Be to, perdavinėjo Č.Juršėnas, „draugovės reikalavo 
tvarkos (pasiuntė parlamentarą, kurį nušovė)“ (ten pat, p.63). Tačiau 
privalėtume nustebti, kai Lietuvos pilietis rašytojas V.Petkevičius 
rašo savo knygoje „Durnių laivas“ bemaž nukopijuotą „liudijimą“: 
jis pats ten buvęs, sovietai į žmones nešaudę, o žuvusius nukovę 
Lietuvos pasieniečiai, iš anksto A.Butkevičiaus atvesti su ginklais į 
televizijos bokštą.

Tai baisus kaltinimas Lietuvos pasienio tarnybai, kuri ligi šiol 
ištežus tyli, tartum visai neturėtų garbės jausmo. Galų gale, reikia 
viešą apkaltinimą ištirti, paskelbti išvadą. Kiek žinoma, ginkluotų 
žmonių bokšte nebuvo. Būtent pasienio apsaugos skyriaus pareigūnas 
E.Šepetys liudijo 1991 01 13 ankstyvą rytą AT posėdyje: „Deja, mes 
neturėjom jokių ginklų, išskyrus ką nutvėrėm po ranka. Atsukom 
vandens čiaupus, kol galų gale iš centro kažkas juos užsuko“. Sausio 
13-osios mirčių ir žaizdų tyrimas nustatė, kad šūviai – horizontalūs, 
nėra jokių, juolab kitokių, kulkų iš viršaus. Tačiau lietuviškas baronas 
Miunhauzenas rašo apie savo nuotykius Vilniuje, kaip jis ten stovėjęs 
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narsiai prie bokšto, o iš viršaus beriamos kulkos šokinėjusios apie jo ko-
jas. (Jeigu apskritai ten buvo). Deja, tai ne humoro knyga, bet politinė 
paslauga anuometiniam priešui, melagingas agresoriaus išteisinimas. 
Neveltui rusiškame knygos leidime būtent šis sakinys iškeltas į viršelį.

M.Gorbačiovas vis kartoja pagal jo paties anuomet užsakytą 
SSRS generalinio prokuroro N. Trubino „išvadą“, kad į žmones Vil-
niuje šaudę nuo stogų lietuvių smogikai; tai dabar galės dar pasiremti 
V.Petkevičiumi. Už tokį sakinį galima daug sumokėti.

AT posėdžių stenogramos įamžino dar visokių neatsakytų klau-
simų. Štai, pavyzdžiui, kaip mėginta išsiaiškinti, kodėl VRM sausio 
8 d. rytą nepasirūpino realia AT rūmų apsauga. Tą problemą 1991 
02 27 posėdyje iškėlė A.Sėjūnas svarstant V.Šadreikos vadovaujamos 
komisijos pirmines išvadas. „Minia susirinko iš tikrųjų labai punk-
tualiai. Jau kelios minutės prieš aštuonias ji kaip tik užėmė kiemelį, 
kai tam nebuvo pasiruošta“, nors jį turėję saugoti VRM darbuo-
tojai. (Ten orientuotasi į aštuntą arba devintą). Z.Vaišvila: „laiku 
nebuvo pakankamai milicijos darbuotojų“. V.Landsbergis klausė 
tiesiai dalyvaujančių posėdy vidaus reikalų viceministro ir Vilniaus 
miesto policijos vado: „kas darė sprendimą nuo kelintos valandos iš 
ryto ir kokio masto apsauga turi būti atsiųsta prie Aukščiausiosios 
Tarybos /.../. Kad bus pavojinga akcija, buvo žinoma, ir atsarga gė-
dos nedaro arba būtų gėdos nepadariusi net nuo septynių valandų 
užėmus labai stiprią gynybos poziciją, ko nebuvo. Tai aš siūlyčiau 
galbūt paklausti, jeigu gali pasakyti ką nors vidaus reikalų vadovai...“ 
J.Pangonis: „Man regis, buvo pasiūlymas baigti...“ V.Landsbergis: 
/.../ ar mes dar išklausom viceministro, ar kai kas siūlo nekviesti jo 
kalbėti /.../. Pirmininkas (A.Sakalas): „Baigiam, taip? Dauguma. 
Baigiam. Tada nuspręskime dabar, ar ministrui duosime dar žodį. 
Taip. Prašom, gerbiamasis ministre“. Viceministro balsas iš salės: 
„/.../ čia bus, be abejo, daug klausimų, bet nėra komisijos, nėra tų, 
kurie fiksuoja, ir tai bus tuščias oro virpinimas“. V.Landsbergis: 
„Aš turiu tokį pasiūlymą: jeigu viceministras pasakys tai, ką jis žino 
apie buvusius signalus ir padarytą sprendimą dėl apsaugos, tai tuo 
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pasitenkinsim /.../“. Pirmininkas (A.Sakalas): „Jeigu turite tokią 
informaciją, gerbiamasis viceministre /.../. Vadinasi, daugiau nieko 
naujo nepasakysite?“ Viceministro balsas iš salės: „Daugiau aš nieko 
neturiu...“ („Atpirkimas“, p.200-205). 

Dalykas tas, kad AT pirmininkas tą naktį, gavęs pranešimų, jog 
sukurstytieji „Elfos“ arba O.Burdenkos vadovaujamos gamyklos 
darbininkai jau nuo ankstyvo sausio 8-osios ryto ginkluosis aštriomis 
geležimis bei mėtomomis veržlėmis, vargais negalais prisiskambino 
vidaus reikalų ministrui M.Misiukoniui. Turėjo būti apie 2-3 nakties, 
o ministras po ilgų ieškojimų atsiliepė kažkur iš kaimo. Jo paprašiau, 
kad atsiųstų apsaugą ir užtvertų kiemelį kuo anksčiau („Atpirkimas“, 
p. 194-195). Lyg ir pažadėjo, gal neryškiai. Tačiau, kadangi apsaugos 
laiku nebuvo, minia be kliūčių užėmė visą kiemelį ir drąsinosi veržtis 
į vidų, o AT nei cituotame posėdyje, nei V.Šadreikos komisijoj negavo 
atsakymų, tai ligi šiol taip ir liko neaišku, ar M.Misiukonis nedavė 
reikiamo aiškaus įsakymo, ar davė kam nors telefonu iš kaimo, bet 
kas nors neįvykdė. Kas?

Daugiausia vietos stenogramose užima A.Šimėno drama. Klau-
simų man nekyla dėl ypatingos psichinės tą naktį bėgančio su šeima 
pasislėpti premjero būsenos. Pernelyg primityvu būtų ją aiškinti 
bailumu. Užgriuvusios atsakomybės ir įtaringumo psichozė, turbūt 
taip. Tiesa, tų simptomų buvo matoma jau 1991 01 12, kai paties 
premjero pageidavimu (ar kam nors tyliai patarus?), A.M.Brazauskas 
ir keli ministrai rengė A.Šimėną kelionei į Maskvą... Kas ten būtų 
galėję vykti, geriau nesvarstykim. Išvadą, kad įtarimų A.Šimėnui 
neturi, padarė ir AT komisija. Pasigydęs ir atsigavęs jis vėl grįžo į 
darbą kitose pareigose. Bet jo pasakojimuose grįžus ir jo dingimo 
aplinkybėse yra daugtaškių be taško. 

Atrodo, o jis taip ir teigė, kad buvo vienas paslapčia sumąstęs 
tokį pasislėpimo būdą. Tačiau R.Ozolas tą naktį keliskart sakė, ir tą 
jo teiginį perdavė į AT atnešę ministrai D.Kuolys, A.Nasvytis, jog 
A.Šimėnas nedingęs, o veikiąs pagal kažkokį kažkieno specialų pla-
ną. AT posėdyje 1991 02 27 tiesiai prispirtas R.Ozolas dėstė „buvęs 
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beveik tikras“ iš pokalbių su žmonėmis, kurie rengę tokį planą („At-
pirkimas“, plg.p. 131-132 ir p. 210). Savo ruožtu grįžęs A.Šimėnas 
1991 01 13 uždarame AT posėdyje aiškino negalėjęs vyriausybiniu 
telefonu susisiekti su AT pirmininku (paskambinęs, paprašęs tarnau-
tojo sujungti, bet „tyla, ryšys nutrūko“), o čia jau atvykus mašina su 
nepažįstamu vairuotoju, o dar „mano šeimai žmogus pasakė adresą, 
kur aš turįs būti, jeigu atsitiktų blogiausia“. A.Šimėnas pamanęs, jog 
tai provokacija, bet galėsiąs nurodyti adresą ir surasiąs neįvardintą 
„žmogų, kuris atėjo“. Tas jį informavęs, kad „blogiausiu atveju“ (be 
abejo, puolus AT) A.Šimėną nurodytoje vietoje kažkas „apgins“. Štai 
čia panašu, kad premjero įtarimas dėl provokacijos arba spąstų galėjo 
būti ir pagrįstas, tik niekas to netyrė. Kodėl?

Tikri politiniai arba fiziniai spąstai būtų buvę (apie tai jau kelis-
kart rašyta), jei AT pirmininką skraidintų bėgantį tą naktį iš Kauno 
į Lenkiją arba iš Kyviškių gal į kokį Charkovą. Nebėgo, bet gudri 
idėja pakirsti pasipriešinimą verta dėmesio. Organizatoriai žinomi, 
ir vėl neapklausti.

Daug kas galėtų dar daug ko papasakoti. Pavyzdžiui, R.Ozolas, 
kuris po kelių dienų pateko į avariją, buvo ligoninėje, o iš ten jį 
pasiėmė K.Prunskienė, kuri tuoj pat melavo R.Ozolo ieškojusiam 
V.Antanaičiui neva R.Ozolas dar ligoninėj („Atpirkimas“, p. 37). Kas 
čia per komedija? Žinoma, V. Antanaitis turėjo būti nepatikimas; jis 
Sausio 13-osios rytą kategoriškai atmetė K. Prunskienės siūlymą įeiti 
į būsimą, išvaikius AT, gorbačiovinę „pragmatikų“ vyriausybę. O 
deputato Č.Juršėno ryšiai Sausio 13-osios naktį susitinkant su kola-
borantais Švedu ir Naudžiūnu, telefonuojant Saugumui(!), informa-
vimas apie tą savo susitikimą AT posėdyje? – oficialioj stenogramoj 
nė žodžio, bet užfiksavo privati S.Paškevičiaus stenograma. 

Taigi Č. Juršėnas informuoja parlamentą 12.30 apie susitikimą su 
Švedu ir Naudžiūnu, apie lavoną, o po 10 minučių V. Čepaitis – apie 
SSRS AT delegacijos atvykimą. Antroji informacija oficialioje ste-
nogramoje yra. Pirmosios nėra. Stenogramų knyga išleista 1993 m.,  
kai Č. Juršėnas jau buvo Seimo pirmininkas, galėjo prižiūrėti. Šioje 
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faktų sankirtoje svarbių klausimų keltų kai kurių AT stenogramų 
parengimo spaudai metodika, be abejo, ir iš esmės nežinomas tų 
partinių Juršėno-Švedo-Naudžiūno naktinių pokalbių turinys. Juk 
ne apie 1500 ginkluotų lietuvių! Vertėtų papasakoti.

Dažnai giedame: „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“. Bet ar 
mums reikia tiesos – nors apie tą lemiamąją, kraujo auka pašven-
tintą, Sausio 13-osios naktį? O jei nereikia tiesos, tai gal neverti nė 
šviesos.

Publikuota: I dalis. „Veidas“, 2006, Nr. 4, 2006 01 26; 
II dalis. „Veidas“, 2006, Nr. 8, 2006 02 23

Puolimas ir pasipriešinimas

1. Į Sausio 13-osios agresiją vedė ne vienas totalitarinės sis-
temos, į savo sferą įtraukusios daugelį tautų (ir šalių), išskirtinis 
imperinis požymis. Kokie buvo 1990 m. kovo 11-ąją nepriklauso-
mybę atkūrusios Lietuvos atsiskyrimo nuo SSRS ypatumai?

Mes laikėmės labai aiškių nuostatų, kad tai jokiu būdu ne „at-
siskyrimas“ – atseit, dalis valstybės atsiskiria, išeina iš jos sudėties, 
– bet Lietuvos valstybės, kuri teisiškai nebuvo SSRS dalis, o tiktai 
okupuota ir jėga įjungta (inkorporuota) tolesnis buvimas vėl pagal 
savo pačios suverenumo teisę, savo konstituciją ir įstatymus. SSRS 
tegul sau žinosi,  jaipasiūlėm atitaisyti Stalino nusikaltimus, nor-
malizuoti santykius. Jie norėjo mus laikyti separatistais, neteisėtai 
ardančiais imperiją, tačiau pasaulis priėmė mūsų nuostatą – taikų 
išsivadavimą ir ankstesniosios Vasario 16-osios valstybės tęstinumą 
nuo 1990 m. kovo 11-osios.

2. Prie Sausio agresijos vedė ir SSRS paskelbta Lietuvos ekono-
minė blokada. Kaip į blokadą reagavo Lietuva, Lietuvos atsakingi 
asmenys, lietuvių tauta?

Blokada buvo ekonominė agresija, ir SSRS vadai manė, kad jos 
pakaks – nepatenkinta liaudis sukils prieš savo valstybės valdžią, 
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susigrąžins svetimos valstybės „tarybų“ valdžią. Tai neįvyko, ir 
SSRS dėl vis griežtesnės kritikos pasauly ir tarptautinių politinių bei 
ekonominių praradimų turėjo blokadą atšaukti. Reikšminga, kad 
prieš „Centro“ blokadą pasisakė ir vadinamųjų sovietinių respubli-
kų vadovai – Kazachstano, Armėnijos, Moldavijos, tuos labai gerai 
prisimenu posėdyje pas M.Gorbačiovą.

O Lietuvos atsakingi asmenys reagavo įvairiai. Kai kurie manė, 
jog tai proga pakeisti Lietuvos nepriklausomybinę orientaciją ir pri-
pažinti Kremliaus viršenybę. Patiems vėl būti vietininkų valdžia. Pa-
vyzdžių galėčiau pacituoti. Sausio 13-ąją tai reiškėsi kaip išdavystė.

3. Dėl kokių priežasčių ir ar teisėtai buvo pakeltos produktų 
kainos, paskelbtos Lietuvos Vyriausybės 1990 m. gruodį, kas ir 
atvedė į inspiruotą „maištą“?

Priežasčių sukelti aną didžiulį pavojų Lietuvos nepriklausomy-
bei būdavo ir vis būna nurodoma – tai ekonomika, stoka valstybės 
pajamų ir taip toliau. Keliskart padidintos kainos turėjo duoti tų 
pajamų, kurios leistų balandžio mėnesį (!) perskaičiuoti indeksus, 
kompensuoti gyventojų nuostolius. Aišku, iki balandžio visi būtų jau 
ir pamiršę, kad kažkokie separatistai, mitologistai-idealistai bandė 
atkurti nepriklausomą nuo Rusijos demokratinę Lietuvos valstybę. 
Aukščiausioji Taryba suvokė, kur šuo pakastas, ir specialiu 1990 m. 
gruodžio 29 d. nutarimu uždraudė Vyriausybei žengti tokį žingsnį 
anksčiau, negu bus parengtos, paaiškintos ir teikiamos realios kom-
pensacijos gyventojams. Vyriausybė sulaužė šį aukštesnės valdžios 
nutarimą (laikydama stalčiuje popierinius būsimų kompensacijų 
paskaičiavimus), ir sausio 7 d. žmonės pamatė parduotuvėse bei 
valgyklose maždaug 3,5 aukštesnes maisto kainas. Pagal tos dienos 
pranešimus, darbininkų valgyklose kainos buvo dar aukštesnės. 
Lengva suvokti, kodėl. O iš SSRS į Lietuvą – Pskovas, Kazlų Rūda, 
Gaižiūnai, Vilniaus Šiaurės miestelis – jau buvo permetami pagal 
išankstinį karinį planą daliniai, kad „liaudies nepasitenkinimo“ 
priedanga įvestų SSRS „konstitucinę tvarką“. Tos tvarkos grąžinimo 
reikalavo M.Gorbačiovo sausio 10 d. ultimatumas, kurį Aukščiausioji 
Taryba atmetė oficialiu, vieningai balsuotu pareiškimu. Taigi turė-
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jom ne vien išorinę agresiją, bet ir vidinę diversiją. Galbūt daugelis 
ministrų tada nesuvokė, kas jų vardu daroma, bet dabar vaizdas, 
kalendorinis ir net valandomis, visai aiškus. Norintieji gali atskleisti 
M.Pustobajevo knygą „Agresijos kronika“ (1994 m.) arba ir mano 
sukauptus dokumentus knygoje „Atpirkimas“ (2004 m.)

4. Kaip pasipriešinimą agresijai organizavo visuomeninės or-
ganizacijos (pvz., Sąjūdis), sukarintos struktūros (pvz., savanoriai), 
jaunos valdžios struktūros (pvz., Aukšč. Taryba, Vyriausybė)?

Aukščiausioji Taryba pajėgė priešintis, o Vyriausybėje kai kurie 
ministrai – ryšių, susisiekimo, sveikatos – nuoširdžiai stengėsi palaikyti 
tvarką bei gyvybines funkcijas; miškų ir teisingumo ministrai pasiprie-
šino antikonstituciniams pasiūlymams patiems išsirinkti premjerą(-ę); 
deja, buvo ir labai dviprasmiškų dalykų, mėginimų suardyti valstybės 
valdymą, supriešinti AT ir Vyriausybę. Sąjūdis organizavo daugybę 
pasipriešinimo veiksmų: piliečių budėjimą, savanorius, Vilniaus ge-
ležinkelio stoty užblokuotų keleivių maitinimą, kontr-demonstraciją 
prie AT (sausio 9 d.), AT paskelbtą plebiscitą (vasario 9 d.), išties daug 
dalykų, kuriuos turėtų kas nors aprašyti visos Lietuvos mastu.

5. Ar daugiau ko nors dabar žinoma apie tą „Nacionalinio 
gelbėjimo“ komitetą, kuris kruvinąją naktį pasiskelbė esąs nauja 
Lietuvos valdžia? Kaip matote M.Burokevičiaus paleidimą netru-
kus būtent sausio 13-ąją?

„Komitetą“, kuris turėjo vaidinti tariamą vietinį, vidinį, kaip mi-
nėjote, „maištą“, matė ir būtų galėję išvardinti kai kurie liudininkai, bet 
nežinau, ar visi jie buvo tinkamai apklausti. Be abejo, M.Burokevičius 
ten buvo, ir jis viską žino. Kažkas kalbino K.Prunskienę, o ji tą naktį 
kalbino ministrą V.Antanaitį, kad reiktų dalyvauti „naujoje valdžio-
je“. Tad jinai irgi žino, kas konkrečiai ją kalbino. Dar du asmenys, 
kuriems avansu siūlė tapti būsimos marionečių vyriausybės vadovais, 
visai gerai žinomi. Patys papasakojo. Vienas jų – Vytautas Sakalaus-
kas, kitas – Vytautas Petkevičius. Pirmasis jau miręs, antrasis veiklus. 
Abu sakėsi atmetę pasiūlymą. Galbūt. Tačiau pilietis, sužinojęs apie 
rengiamą jo valstybei pražūtį, kuri reikš ir žmonių aukas, būtų turėjęs 
valstybės institucijas perspėti.
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M.Burokevičius atliko teismo skirtą bausmę už valstybinį nu-
sikaltimą ir pagal terminus turėjo išeiti sausio 15-ąją. Kalendorius 
lėmė, kad išeina sausio 13-ąją. Gal tai Dievo pirštas, kuris kažką 
reiškia. Gal primena, kad byla nebaigta, ir M.Burokevičius, jei ką 
nors suprato, galėtų padėti teisingumui.

6. Kaip Jūs asmeniškai atlaikėte įtampą per Sausio ir tolimes-
nius įvykius? Beje, ta įtampa lydi Jus per visus 15 nepriklausomybės 
metų. Prisiminkime kad ir Petkevičiaus išpuolius prieš Jus, Jūsų 
tėvą, prieš nepriklausomybę...

Man padėjo artimieji, o ši sąvoka darėsi ir labai plati – kad ir tie 
dešimtys tūkstančių dainuojančių prie Aukščiausiosios Tarybos. Kai 
kada kreipdamasis į žmones paprašydavau: dainuokit! Tai buvo gera 
ir jiems, ir man. Buvo didelis nuoširdus solidarumas – už brolius, už 
teisybę, už Lietuvą, kurią visi mylėjome gražią, galimą, būsimą... Toks 
buvo tikro sielų solidarumo metas. Vėliau jis nyko, byrėjo, buvo dar 
ir tyčia trupinamas, ir dabar esam dvasinėj pelkėj. Nusipelnę gyventi 
pelkėj. Vaikštau šalia beveik vienas, bet žinau, kad yra dar nemažai 
vienminčių norinčių kitokios Lietuvos; o kai pasiekia paskiri solida-
rumo balsai, jie ypač brangūs. Patyriau, kad pikti balsai ir šunybės 
nėra pagrindinis dalykas, svarbu neprarasti tikėjimo.

7. Kokia, Jūsų nuomone, yra Lietuvos visuomenės būklė po 
15 metų nuo laimėjimo prieš agresorius? Ar vidinė agresija nėra 
pavojingesnė už išorės agresiją?

Iš dalies jau pasakiau. Didelį pavojų žmonių dvasiai ir tautos 
tapatybei dabar sudaro ne agresija, o depresija, visuomenės nuteiki-
mas priimti bet ką. Ir čia, tokioje terpėje, grėsmingai plinta politikos 
veikėjų konformizmas, atidavinėjant Rusijai ir vietiniam jos įtakos 
tinklui vis daugiau Lietuvos svertų. Išties tarsi laukiam, kad mus 
valdytų. Puvimas, plintantis visuomenėje nenoras nei žinoti, nei 
atjausti, nei imtis atsakomybės, yra blogiau, negu išorės agresija.

Publikuota „XXI amžiaus“ priede „Už laisvę“, 2006 01 13,  
perspausdinta interneto portale „Bernardinai“, 2006 01 17
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Ne įvykiai, o agresija

Laidos vedėjas: Šiandien pagerbiami žuvusieji per sovietų 
kariuomenės puolimą Vilniuje 1991 m. sausio 13-ąją. Karine jėga 
siekdama nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, tarybinė kariuomenė 
puolė valstybę užimdama Televizijos bokštą bei Lietuvos radiją ir 
televiziją. Žuvo 14 žmonių, daugiau kaip tūkstantis buvo sužeista. 
Šios aukos sulaikė sovietų kariškius nuo Aukščiausiosios Tarybos 
– Atkuriamojo Seimo puolimo. 

Vedėjas: Kaip keitėsi Lietuvos žmonės per tuos penkiolika metų 
nuo Sausio 13-osios tragiškų įvykių 1991-aisiais, prisiminimai ir 
dabarties vertinimai – apie tai dabar kalbamės su mūsų studijos 
svečiais: tai europarlamentaru, Atkuriamojo Seimo pirmininku 
profesoriumi Vytautu Landsbergiu, Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataru profesoriumi Broniumi Genzeliu ir žurnalistu Romu 
Sakadolskiu. 

Pone Landsbergi, dabar, praėjus 15 metų nuo tų tragiškų įvykių, 
kaip jūs vertinate tai, kas atsitiko 1991-jųjų sausio 13-tąją? Ir ar tie 
15 metų pakeitė požiūrį į tuos laikus, nes bėgant laikui daug kas 
keičiasi?

V. Landsbergis: Pirmiausia nevadinkim to dalyko „įvykiais“, 
tarsi kažkas kažkaip įvyko. Tai tęsiasi nuo pat tada, kai girdėjau 
veidmainingą M. Gorbačiovo klausimą: „Kas ten pas jus įvyko?“ 
Turėjau pasakyti, kad ne pas mus „įvyko“, o jūs mums padarėt. Tai 
kodėl mes malamės ir malamės bijodami pasakyti apie agresiją. 
Tad ir kalbėkim apie Sovietų Sąjungos agresiją, už kurios pasekmes 
šiandien yra atsakinga Rusija. Ir 15 metų mes murdomės tokiuose, 
pasakyčiau, ne tik semantiniuose, bet labai giliuose juridiniuose ir 
politiniuose neaiškumuose, kurie kam nors patogesni. Žinoma, jie 
patogesni atsakingiesiems. 

/…/
Vedėjas: Pone Landsbergi, jūs kalbėjote vienoje iš televizijų 

sekmadienį ir teigėte, kad Sausio 13-osios įvykiai buvo suderinti su 
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Sovietų Sąjungos vyriausybe. Jūs minėjote, kad mūsų Vyriausybė 
nepagrįstai pakėlė kainas, ir klausėte, ar tai nebuvo bendro plano 
dalis. Toks buvo pokalbis vienoje iš televizijų, ir jūs leidote suprasti, 
kad visi veiksmai buvo suderinti tiek Maskvoje, tiek čia, Lietuvoje. 
Mes apie tai kalbėjomės su ministru pirmininku, tuometiniu vice-
premjeru Algirdu Brazausku. Pasiklausykime, ką jis apie tai sako.

A. Brazauskas (įrašas): Aš pasakyčiau, kad šitas pono Landsber-
gio pasakymas yra nesąmonė, visiška nesąmonė. Aš manau, kad yra 
klaidinama Lietuvos visuomenė tokiais pasakymais, todėl kad Vyriau-
sybė buvo Aukščiausiosios Tarybos paskirta ir jinai buvo suformuota 
iš patikimų žmonių. Todėl mesti tokį kaltinimą, kad ši Vyriausybė 
buvo parsidavusi kokios kitos valstybės kokioms agentūroms, tai aš 
pavadinčiau mažų mažiausiai įžeidimu. Kaip buvo, reikėtų priminti 
žmonėms. Pirmas dalykas – tai visiškas ekonominis chaosas, todėl 
kad Rusijoje buvo paleistas rublis, kainos šoko keletą kartų, ir žemės 
ūkio gamybos produkcija, supirkimo kainos ir gamybos kainos 
– naftos produktai ir visa, kas susję su gamyba, – išaugo keleriopai, 
kada valstybė negalėjo už kapeikas supirkinėti pieną ir mėsą, todėl 
kad skirtumas, savikainos, supirkimo kainos išaugo į milijardines 
sumas. Latviai, estai pakėlė kainas, kito klausimo nebuvo. Todėl, 
jeigu kainos pakyla naftos produktams, trąšoms ir t.t. ir t.t., – niekas 
negalėjo išlaikyti. Na, gerai, griuvo mūsų Vyriausybė, bet atėjo ponas 
Vagnorius ir pakėlė šitas kainas. Tai kodėl neišlaikė šitas žemas, fan-
tastines tarybines kainas, o vėliau pakėlė jas keletą kartų? – Todėl, kad 
tai buvo reali situacija, kitaip visiškai negalima buvo pasielgti. Buvo 
informuotas ir ponas Landsbergis, ir Prezidiumas, ir keletą kartų buvo 
aiškinta, kodėl šitos kainos turi kilti. Tai niekam nebuvo naujiena, visi 
puikiausiai suprato, kad nėr kitos išeities, ir buvo vienintelis kelias, 
kuriuo ir nuėjo visos trys Baltijos valstybės. 

Vedėjas: Tai interviu Lietuvos radijui sakė premjeras Algirdas 
Brazauskas. Pone Landsbergi, kaip jūs galėtumėt komentuoti?

V. Landsbergis: Ponas Brazauskas pats save įžeidinėja, kalbėda-
mas apie visos Vyriausybės parsidavimą. Tokių sąvokų aš neatsimenu 
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ir aš taip nekalbu, bet matau paprastus, visiškai atitinkančius pagal 
datas ir įvykių eigą faktus. Perdislokuojama sovietų kariuomenė, iš 
Maskvos dar „Alfa“ atsiunčiama į Pskovą. Yra kelias: Kazlų Rūda-Gai-
žiūnai-Vilniaus Šiaurės miestelis. Pagal išankstinį D. Jazovo įsakymą 
tai turi būti padaryta iki sausio 8-os dienos. Sausio 8-oji: kariuomenė 
yra Vilniuje, pasirengusi smūgiui. Mes turime neparuoštą ir neteisėtą 
kainų pakėlimą sausio 7-tąją. Jeigu, kaip ponas Brazauskas sako, tą 
vis tiek paskui darė G. Vagnorius, gal ir jo Vyriausybė galėjo palaukti 
ir tuo tarpu aiškinti žmonėms? Bet kažkodėl būtinai reikėjo įvykdyti 
šitą kalendorinį planą. Jau sausio 8-ąją Aukščiausioji Taryba turėjo 
būti nusiaubta tariamai nepatenkintos liaudies, kurios pusę sudarė 
persirengę kareiviai. Kas vėl žiūrėjo filmuotą medžiagą, girdėjo, 
kaip jie choru šaukia : „V ataku, v ataku!“ Tai buvo kariška akcija 
jau tada, tik ne visai pavyko, o paskui jau ėjo atvirai su šarvuočiais, 
tankais ir šaudantį žmones. Kaip suprasti tą visišką datų atitikimą ir 
absoliutų nenorą kalbėtis? Ne tik tai, – aš vėl turėčiau pakartoti apie 
nusižengimą Aukščiausiosios Tarybos nutarimui, kuris vienareikš-
miškai uždraudė taip elgtis, – bet apskritai vertinti duomenis, žinomą 
pasirengimą. Rygoje sausio 5-6 d. buvo du užsienio žurnalistai ir 
vienas Lietuvos politikas. Tada vadinamasis „perversmininkas“, – gal 
Latvijoje jis ir būtų perversmininkas tarnaujantis agresijai, pulkinin-
kas Alksnis, – labai paprastai pasakė, kad „Landsbergio valdžiai liko 
trys dienos, geriausiu atveju, savaitė“. Tai ir yra 8-oji arba 12-oji. Tai 
tokioj situacijoj ar Vyriausybė visai akla, kurčia? Galbūt tikrai pusiau 
tokia arba aklai pasidavusi jos vadovų įtakai, kad tą reikia padaryti. 
Tada mano klausimas yra toks: ar tai sutapimas tik iš vienos pusės? 
Ta Vyriausybė – nepolitinė, nekompetentinga, nesuvokianti situa-
cijos – daro tai, ką fanatiškai yra nusprendusi daryti būtent tomis 
dienomis? O priešas žino ir skaičiuoja savo veiksmus – jie padarys! 
Arba Vyriausybė daro tai sąmoningai. Aš nežinau. Ponas Brazauskas 
anuomet pats atsakė į A. Patacko klausimus: parengiamasis darbas, 
kompensavimo propagavimas ir išaiškinimas žmonėms, „aš manau, 
čia nemaža mūsų klaida“. Tada A. Patackas klausia: „ar ta klaida 
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sąmoninga, ar ne? „A. Brazausko atsakymas: „aš manau, kad nesą-
moninga“. Manyk, kad nesąmoninga.

/…/
Vedėjas: Pone Landsbergi, dabar daug kalbama, kad yra politinės 

kultūros nuosmukis. Apie tai kalba ir politikos apžvalgininkai. Ar 
jūs matote tokį nuosmūkį?

V. Landsbergis: Tai, apie ką mes kalbame, irgi iliustruoja tą nuos-
mūkį. Mes nenorim tiesos. Kai kas gal nori, bet jie yra mažuma. O 
tie, kurių rankose yra galia – ir teisingumo, teisėtvarkos institucijos 
ir politinė galia, – tiems tiesos nereikia. Jie iki šiol neigia ne pras-
čiau, na, galbūt prasčiau, bet panašiai kaip Maskvoj. Kitas dalykas: 
aš nežinau, kur dingo bet koks garbės jausmas. Kalbame apie labai 
negarbingai atrodančius aukštus pareigūnus, o jie mano, kad kol jie 
nenuteisti, tai viskas tvarkoj. Bet kai kas, kurie dar supranta tuos 
reikalus, mano, kad netvarkoj, vyrai, netvarkoj. 

Vedėja: Tačiau nežiūrint to, kad skeptiškai vertinamas šios 
dienos politinis gyvenimas, dauguma Lietuvos gyvbentojų eitų 
ginti nepriklausomybės, jeigu pasikartotų tragiški 1991-ųjų sausio 
13-osios įvykiai. Daugelis mano, kad tų atmintinų dienų aukos buvo 
prasmingos, nes iškovota laisvė ir nepriklausomybė. Pasiklausykime 
žmonių nuomonės:

Moteriškas balsas: Galėčiau paaukoti savo gyvybę, jeigu reikėtų.
Moteriškas balsas : Eičiau tikrai gint dar kartą, jeigu reikėtų.
Moteriškas balsas: Aš neičiau.
Vyriškas balsas: Net nežinau.
Moteriškas balsas: Nežinau. 
Vyriškas balsas: Manau, kad eičiau.
Vyriškas balsas: Taip, eičiau. Būtinai.
Vyriškas balsas: Tai, eičiau, nors, aišku, kai dabar tokia situacija, 

kai iš esmės nepriklausomybė nėra tokia, kokios aš norėčiau, pagal-
vočiau, ar verta aukoti gyvybę, ar neverta.

Vyriškas balsas: Žinoma, eitumėm.
Moteriškas balsas: Taip, eitume. Be abejo. 
Vyriškas balsas: Dabar abejoju.
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Moteriškas balsas: Ne.
Vyriškas balsas: Taip.
Vyriškas balsas: Taip, būtinai.
Moteriškas balsas: Žinoma, eičiau.
Vyriškas balsas: Reikia ginti savo šalį.
Vyriškas balsas: Valstybei toks įvykis yra prasmingas ir svarbus. 
Vyriškas balsas: Kai niekas nerūpi, išskyrus pinigus, tai...
Vyriškas balsas: Na, ir kas čia gero? Aš prasmingas buvau, nes tikrai 

tada ir tauta susitelkė po tų įvykių, ir nepriklausomybę iškovojo.
Moteriškas balsas: Nepriklausomybė gal ir gerai.
Moteriškas balsas: O gal ir ne. 
Moteriškas balsas: Nežinau. 
Moteriškas balsas: Mano senelis, prosenelis atidavė galvas už 

Lietuvą. Už tėvynę reikia aukotis, reikia. 
Vyriškas balsas: Perversmininkus. Būtinai kaltininkai turi būti 

nuteisti.
Vyriškas balsas: Nereikėtų jų persekioti. 
Moteriškas balsas: Aš manyčiau, kad turėtų būti kažkaip nuteisti, 

galbūt, bent jau įvertinti moraliai.
Moteriškas balsas: Aš tai nuteisčiau. 
Moteriškas balsas: Nemažas laiko tarpas praėjo, galbūt jau rei-

kia palikti ramybėj. Aplamai reikia susitaikyti su viskuo, ir visiems 
reikia susitaikyti. 

Vedėjas: Taigi tokios žmonių nuotaikos gatvėse, nuomonės. Pro-
fesoriau Landsbergi, kaip jūs galėtumėt komentuoti tokius žmonių 
pasisakymus?

V. Landsbergis: Man malonu, kad bent dalis žmonių nėra pa-
sidavę sąvokų sumaiščiai, netapatina kurios nors laikinos esamos 
valdžios su valstybe, su jos nepriklausomybe, su jos egzistencija ir eitų 
ginti valstybės egzistencijos. Galiu pasakyti, ir garbės, ir teisingumo 
principo, kaip tada ėjo žmonės.

/…/

V. Landsbergis Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“, 2006-01-16



IX skyrius

Istorijos dalykai
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Istorija kaip publicistika

Įvairiuose vadovėlių svarstymuose, taip pat ir Prezidentūros 
pokalbyje apie jaunimo patriotizmą (vėl rašo L.Truska – „Lietuvos 
rytas“, 2006.01.19) tekdavo nusistebėti paskirais autoriais istorikais, 
kurie be rūpesčio nusideda profesijai. Tai rašymo lengvumas, turįs 
publicistikos bruožų, kai pernelyg dažnai pasikliaujama populiaria 
atmintimi, surašomi girdėti „visiems žinomi“ dalykai užuot pasi-
tikrinus, pasižiūrėjus į dokumentus. Ir į asmeninę atmintį, jeigu 
kas aprašomoje praeityje jau gyveno ir matė. Ten taipogi verta 
dirstelėti.

Abejoju, ar p.L.Truska gyveno tuo metu, kai anot jo „naciona-
lizmu persunktas parodomasis patriotizmas liejosi per kraštus. Jį 
propagavo ne tik mokykla, žiniasklaida...“, tad lyg jos pirmiausia. 

Aš lankiau mokyklos antrąjį skyrių ir tokio vaizdo neatsimenu. 
Žinoma, visi mokėjom Lietuvos himną, bet prieš pamokas kal-
bėdavom maldą: „Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas sergėjai 
mano gyvenimo rytą...“. Rodos, taip. Mokykla mokė mylėti ir gerbti 
tėvus, kitus žmones, gamtą, o Maironis ateidavo (vadovėliuose) ir 
kalbėdavo apie gražią tėvynę, garbingą senovę. Tikriausiai yra joje 
pasitaikę ir garbingų dalykų. Išliko vyresnio skyriaus geografijos 
vadovėlis „Lietuva. Latvija. Estija“. Nė žodžio, kad Lietuva geresnė 
už kitas. Ar kažko persunktas patriotizmas „liejosi per kraštus“ 
spaudoje, tikrai negalėčiau patvirtinti (gaudavau žurnalą „Vytu-
rys“, brolis ir sesuo – „Skautų aidą“). Nei „Naujojoje romuvoje“, 
nei „Židinyje“, kurių pavojingus komplektus vėliau skaičiau, to 
liejimosi nerasdavau. Taigi spauda, mažų mažiausiai, buvo įvairi, 
ir jos nevienijo nei tuščias „parodomasis“ Lietuvos garbinimas, 
nei piktas niekinimas. 

Istorikas labai drąsiai apibendrina rašydamas apie Atgimimą ir 
Kovo 11-osios Lietuvą. Tada neva atsiradę „ideologiniai politiniai 
fanatikai, o dažniausia demagogai /.../, kurie viešai plėšo ant krūtinės 
baltinius, garsiai šaukdami apie savo karštą meilę Lietuvai“. Tokia 
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tai buvusi būdinga anuometinio primityvaus patriotizmo apraiška. 
Vargu. Atsimenu, kad pagrindinė jausmų išraiška buvo daina. Ir 
L.Truska dalyvaudavo mitinguose, tai gal atsimena. Šimtai tūkstan-
čių suvažiuodavo iš visos Lietuvos, ir nemačiau, kad kas draskytųsi 
ant krūtinės marškinius (tik vienas vis prisimena kaip jam nukrito 
akiniai). O rūpesčio dėl tėvynės rytojaus buvo, ir ne be pagrindo. 
Net ir dabar, gerbiamas istorike. Grėsmių dirbtinai ieškoti nereikėjo, 
ir toliau jos dvelkia vis iš ten pat. 

Net ir dėl to mums nederėtų puoselėti nei dvasinės tuštumos, 
nei saviniekos.

Išties jautrus klausimas – Lietuvos ginkluotasis pasipriešini-
mas. L.Truska bemaž su pasitenkinimu rodo jo negatyviąją pusę. 
Tai 10 000 nužudytų valstiečių. Partizanų veiksmai. Galbūt, kažkas 
juk skaičiavo ir tikriausiai rėmėsi NKVD duomenimis. O ten jau 
skaičiavo mat objektyviai, nė kiek neiškraipydami, atskyrė ir NKVD 
smogikų aukas, ir partizanų perspėtuosius kad liautųsi. Savo nušautų 
valstiečių NKVD, atrodytų, nepriskirdavo partizanų nusikaltimams, 
tik štai tokios kategorijos aukų sąžiningoj statistikoj nerandame... 
Bet pirmiausiai sudomina tie L.Truskos nurodomi apie 20 000 
žuvusių partizanų – Lietuvos karių savanorių – ir tik apie 3 000 
nukautų ginkluotų priešų. Kiek žinoma iš partizaninių karų, tokia 
proporcija – neįtikėtina. Paprastai partizanų būna ir žūsta mažiau 
arba daug mažiau negu reguliariosios kariuomenės, o dar ir kartu 
su stribais. 1963 m. rašytojas V.Petkevičius pasakojo kūrybinių 
organizacijų kolegoms prie laužo kaip tada buvę, kai juos, MGB 
suverbuotus net ir nepilnamečius stribukus, veždavo iš Kauno kur 
nors į kaimą, o mokantys kautis partizanai šaudę juos kaip kiškius. 
Paskui tik ir šie pramoko kariauti, padėdami pagrindiniams kari-
niams ir represiniams daliniams. Išliko mačiusių pasakojimai, kaip 
po kokio Kalniškės mūšio baudėjai veždavosi sunkvežimius saviš-
kių lavonų ir panašiai. Todėl L.Truskos nurodomi „demografiniai 
nuostoliai“ palieka bent jau didelį klaustuką dėl skaičių patikimumo. 
Ir siūlymas mokiniams juos apmąstyti atskirai nuo nepalyginamai 
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didesnių tremčių bei sovietizacijos nuostolių yra keistas, jei jau tyliu 
nepasakęs daugiau. 

Tačiau išties verta pamąstyti apie tokius duomenis, kaip 
L.Truskos nurodomos 200 000 kaimiečių šeimų, kurios pasinaudojo 
proga, kad „paprašytų okupacinės valdžios“ atrėžti joms kaimyno 
žemės. Sovietiniuose rašymuose, o ir filmuose, net balete (!), būdavo 
štampuotai pabrėžiamas „buožių kerštas“. Bet matome, kad bemaž 
milijonas (200 000 šeimų) šitaip moraliai nusikaltusių nebuvo bau-
džiami; galų gale, ir partizanų socialinė kilmė skyrėsi nuo sovietų 
propagandos. Ūkininkus engė, degino, žudė ir trėmė pirmiausia ir 
daugiausia patys okupantai. Beje, padedant „aktyvui“, kurio ateidavo 
į talką gana daug.

Vien per didįjį 1948 m. trėmimą, kaip žinome iš ataskaitos, 
kurią pasirašė SSRS Valstybės saugumo viceministras Ogolcovas ir 
atitinkamas LSSR „ministras“ Jefimovas, tuo sykiu ištremta 12 370 
vyrų, 16 499 moterys ir 10 897 vaikai, viso bemaž 40 000 gyventojų 
(nevadinamų žmonėmis); organizuotą bei ryžtingą operaciją, atas-
kaitos žodžiais, „sąžiningai įvykdė“ per 30 000 ginkluotų vyrų iš 
įvairių rūšių okupacinės kariuomenės ir vietinių priverbuotų stribų 
(šių pasireiškė 6 914), o priedo dar dalyvavo per 11 000 „partinio 
tarybinio aktyvo“. Jie sodino kaimynus į sunkvežimius, vežė į gyvu-
linius vagonus.

Nubaudus visą šį kolaborantinį aktyvą tik už vieną trėmimą ras-
tųsi didesni skaičiai negu dabar prirenkami per visą pasipriešinimo 
laikotarpį. Kitaip tariant, „akis už akį“ metodas būtų lėmęs baisesnį 
vaizdą. Partizanai nekeršijo aklai, pranešimus apie išdavystes tirdavo, 
ir jų pačių teismų archyvai dar tiriami; o apsimetusius partizanais 
kaimų plėšikus tiesiog pakardavo miške kaip teisėta Lietuvos valdžia 
veikianti karo sąlygomis (iš klasės draugo pasakojimo apie įvykius 
jų kaime).

Žydų holokaustas Lietuvoje – išties baisus puslapis. Jame da-
lyvavo ir Sovietų Sąjunga. 1940 m. okupuotoje Lietuvoje tai pra-
sidėjo kaip visų žydų švietimo bei kultūros institucijų naikinimas 
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ir didelio skaičiaus šviesuomenės, proporcingai didžiausio tarp 
Lietuvos tautų, ištrėmimas į sovietinius mirties gulagus 1941 m. 
birželį. Tarp enkavedistų, vykdžiusių tas operacijas, buvo ir lietuvių, 
be abejo. O kariaujanti Vokietija, jau okupavusi daugelį Europos 
šalių, pasiūlė tuometinei sąjungininkei SSRS priimti pasmerktus 
Europos žydus, apgyvendinti kur nors Sibire, Birobidžane ar pa-
našiai. Sovietų atsakymo verčiau necituosiu. Kriminalinėje teisėje, 
berods, žmogaus negelbėjimas iš mirties, kai tą galima daryti – irgi 
nusikaltimas.

Paskui jau prasidėjo Vokietijos ir SSRS tarpusavio karas. Jo sū-
kuryje paimkime vokiečių okupuotą Lietuvą ir masines, valstybiškai 
planingas, žydų žudynes. Kai kurie istorikai nė neužsimena, jog tos 
negailestingos rasinės doktrinos ir netgi holokausto „pramoninio“ 
planavimo valstybė buvo Vokietija. Taip pat Lietuvoje. Lietuvių tau-
tybės nusikaltėlių dalyvavimas yra visokeriopai smerktinas, daug 
jų už tai buvo ir sušaudyti arba kalėjo ilgus metus sovietiniuose 
lageriuose. Tačiau politiniai kaltinimai Lietuvai kaip valstybei, tuo 
metu okupuotai, tad force majeur situacijoje, neturi būti mėtomi be 
teisinio komentaro. Kalbant apie Lietuvos istorijos tamsias dėmes, 
kolaboravimo su svetimais nežmoniškais režimais ir ypatingieji 
kruvinai nusikalstamo kolaboravimo laikotarpiai yra ilgesni, negu 
vien 1941-1944 metai. Gedului, apgailestavimui ir gėdai yra daug 
visokeriopo pagrindo. Pagal norą daromi išskirtiniai akcentai, čia 
jau politika arba istorijos žurnalistika. Akcentuojant, pavyzdžiui, 
demokratijos nesėkmę arba nelaimę 1926 m. Lietuvoje vertėtų 
nepamiršti, kad ji nebuvo ypatinga salelė. Visur aplink Lietuvą 
valdė daugiau ar mažiau diktatūriniai režimai, kai kurie žymiai 
blogesni. 

L.Truska teisingai rašo, kad dėl 1940 metų nesipriešinimo sovietų 
invazijai kaltas visuomenės ir politinio elito pakrikimas (pažiūrėkim 
į save šiandien), blogas autoritarinis A.Smetonos valdymas („sava 
diktatūra“), vienų politikų pabėgimas ir kitų kolaboravimas. Apie 
agresorių užpuolikų ir diversantų kaltę jis nerašo, nes ne tokia tema. 
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Vis dėlto reiktų būti iki galo teisingiems net neatsivertus istorinių 
šaltinių: taip „gėdingai“ pabėgęs A.Smetona padarė valstybei di-
desnę politinę paslaugą negu pasilikę Latvijos ir Estijos prezidentai. 
Žinoma, gal galėjo elgtis ir kitaip – šaukti Seimą, kreiptis į tautą per 
radiją ir panašiai; bet juk tai jis pirmiausiai siūlė ginklu priešintis, 
kol pasijuto Vyriausybės mažumoj ir iš esmės išduotas (kariuomenės 
vado). Ir kodėl toks baisus diktatorius tiesiog neįsakė, nesušaudė 
pareigūnų atsisakančių gintis? Esu tikras, kad ir kariuomenė, ir 
šauliai būtų atlikę savo pareigą, todėl sakyti: „mes“ kapituliavom 
– vėlgi neatsargu. Kapituliavo Vyriausybė, taip. O gėdingiausias jos 
veiksmas buvo dviejų savo narių išdavimas sovietams. Šiedu elgėsi 
garbingai, priėmė savųjų nuosprendį, lyg tai būtų paskutinė pareiga 
tėvynei. 

Nereikia klišių, ponai istorikai. Visur visada yra žmonės ir kon-
kreti situacija. Tai išties įdomiau negu paradoksai ir kalambūrai. Ne-
siūlykim šalies ir jos žmonių nei garbinti, nei niekinti, bet suprasti.

Pavadinimu „Vietoj tikrosios istorijos – tik publicistika“  
publikuota „Lietuvos rytas“, 

2006 02 01

Tyli sukaktis

Istorikui Adolfui Šapokai vasario 13-ąją būtų sukakę 100 metų. Jo 
parengta Lietuvos Istorija pasirodė tada, kai atkurtai valstybei nebeil-
gai buvo likę gyvuoti. Tačiau knyga lavino, įkvėpė, teikė atsparumo 
būtent patekusiems į nelaisvę, ir tai pranoko bet kokio akademinio 
žinių šaltinio reikšmę vien studentams istorikams arba kolegoms. 
Žmonės skaitė, perdavinėjo vieni kitiems ir nepamiršo esą lietuviais. 
Atėjo Atgimimas – taip pat šios knygos dėka – ir kilo Sąjūdis, ir 
A.Šapoka buvo vardas, kuris žymėjo pakartotinai leidžiamą, plačiai 
sklindantį, visiems reikalingą darbą.
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Ne visiems Lietuvos istorikams, gal tik jam vienam po Simono 
Daukanto, teko tokia lemtis, toks pilietinės visuomenės brandin-
tojo vaidmuo. Ne visi ir pavydi, nors atsiras baksnojančių kaip 
J.Basanavičiui.

A.Šapoka nesivaikė paradoksų, įdomybių ir šaradų, o nuosekliai 
teikė faktinę medžiagą apie sėkmes ir nesėkmes, lėmusias individu-
alų, – ir skaudų, ir garbingą – Lietuvos kelią. Tai nėra blogai, ir tai 
nėra blogas pavyzdys. Kaip ir supratimas, kad tokiose aplinkybėse 
per šimtmečius išliekanti šalis negalėjo būti nei visai pasiklydusi, 
nei kokių nenaudėlių valdoma. Garbinga, kaip ir kitos, kaip ir kokia 
Italija, kuri visai nesivaržė antai tautiškai pasididžiuoti priimdama 
pasaulį Turine, pirmojoje 19a. suvienytos Italijos sostinėje.

Publikuota: laikraštyje „Dialogas“, Nr.8, 2006 02 24; internetiniame portale 
„politika.lt“ skiltyje „Briuselio dienoraščiai“, 2006 02 14.

Kodėl reikėtų svarstyti okupaciją  
ir jos teisines pasekmes?

Pirmiausia siūlau matyti žodžių prasmes, kitaip tariant, politinę 
semantiką. Kuo skiriasi: „Kodėl nereikėtų?“, „Kodėl reikėtų?“ ir 
„Kodėl reikia?“? Tai apie sovietų okupaciją ir jos žalos atlyginimo 
siekį.

Akivaizdu, jog pirmasis klausimas iškart gana akivaizdžiai teigia 
nereikėtų, o klausia vien „kodėl“? Antrasis patvirtina reikmę, tačiau 
paslapčiom svyruojančia arba kiek baikščia tariamosios nuosakos 
forma, kurios pastiprinimui tarsi trūktų pagrindimo „kodėl“. Tre-
čiasis neša imperatyvų teiginį reikia ir nori jam dar papildomų 
argumentų. Lyg nepakaktų tautos referendumo ir Kovo 11-osios 
aktų (apie svetimos jėgos 1940m. agresiją prieš Lietuvą), 2000 metų 
birželio 13 dienos įstatymo dėl sovietų okupacijos žalos atlyginimo. 
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Užsienio reikalų ministras teigia, jog jis ir Vyriausybė vykdo įstatymą, 
siekia žalos atlyginimo. Praverstų keli faktai, kada ir kur oficialiuose 
kontaktuose su Rusijos valdžia apie tai buvo bent užsiminta. Pavyz-
džiui, remiantis mūsų tarpvalstybinių santykių sutartimi, kurią Ru-
sijos Federacijos Dūma ratifikavo 1992-01-17, ir kurioje reiškiamas 
bendras, tai yra, ir Rusijos įsitikinimas, kad aneksijos pasekmės bus 
panaikintos. Viena pasekmių, be abejo, yra žala.

Tiek žinių. Pagal jas ir politologai galėtų nepykti, o verčiau apsi-
dairyti, kas jiems pakišo nekonstitucinę mintį ir dabartinės Rusijos 
interesus išreiškiančią semantiką.

Publikuota dienraštyje „Lietuvos rytas“ skyrelyje „Nuomonės“, 2006 03 09

Dr. Česlovo Laurinavičiaus tezės

1. Kompensacija už valstybės sunaikinimą, žmonių kančias ir 
nuostolius vadinama „finansiniais atsiskaitymais“, tokiu būdu nie-
kinamai apeinant pagrindinį okupacijos ir jos žalos pripažinimo 
klausimą. Tai sena ir iškreipta rusiškos propagandos tezė, neva lie-
tuviai nori užsidirbti, kuomet Rusijos valdžia tyčiojasi net iš minčių 
apie normalų civilizuotą atsiprašymą ir globoja karo nusikaltėlius. 

2. Siūloma okupacijos faktą ir tarptautinį nusikaltimą išplauti 
aplinkybėmis, kaip tai buvo padaryta. Visos SSRS sutartys su Lietuva 
sudarytos nuo 1920 ligi 1939 metų pripažino Lietuvą kaip suverenią 
nepriklausomą valstybę; būtent tai ir „neturėtų būti ignoruojama“, 
nors tezių autorius lenkia kitur.

3. Lietuva, kurios Vyriausybė nieko nedaro nei istorinio valstybės 
identiteto, nei su tuo susijusiais okupacijos žalos klausimais, (pavyz-
džiui, nors dėl rublinių indėlių gražinimo žmonėms), pasirodo, „ne-
sulaukia paramos“ tarptautinėje arenoje. Tai visai iškreiptas vaizdas, 
nes pirmiausia pačios Lietuvos valdžia, o ne Lietuvos sąjungininkės, 
privalo oriai ir sąžiningai laikytis Tautos referendumo nuostatų ir 
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vykdyti įstatymą. Kokios paramos, net nesiekdama jos, gali tikėtis 
baili ir neori laikysena? O jeigu turime paramos, tai kam naudingos 
įtaringos arba propagandinės užuominos, „kokiais tikslais“ ji reiš-
kiasi? Čia jau netolima ir V.Putino tezė apie SSRS iširimo „tragediją“, 
kurioje blogąją Lietuvą savanaudiškais tikslais rėmė Islandija ir kitos 
imperialistinės Vakarų valstybės. 

4. Gindama savo ir savo piliečių teises Lietuva „gali pakenkti“ 
ES ir NATO: absurdo viršūnė.

5. „Nevienareikšmis Lietuvos elgesys“ – matyt, jos kaltė skatinant 
arba skriaudžiant vargšą agresorių. Pagrobė kareivį Butajevą ir pan. 
Arba ir šiaip – netikusi valstybė buvo, todėl ją teko okupuoti. Tokius 
argumentus Rusijos politikai ir šiandien naudoja pateisinti savo 
ekspansionizmui. Dabar tai jau siūlo Lietuvos atstovas?

6. Tiesos sakymą tezių autorius vadina smerktinu „moralizavi-
mu“. Atsisakyti tiesos – tai pasiduoti į dvasinę ir moralinę nelaisvę. 
Taip mokė Šventasis Raštas, o Č.Laurinavičius kreipia priešingai. 
Tiesos ironizavimas, siekiant galutinai pašalinti šią vertybę iš viešojo 
ir tarptautinio gyvenimo – labai pavojinga kryptis.

Ar tai ir yra „visuotinis pasiryžimas stiprinti ir ginti Lietuvos 
nepriklausomybę“? (Iš Lietuvos Konstitucijos).

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 03 17

Garbės pakasynos?

Po poros dienų Vilniuje bus rodomas Maskvos režisuotas poli-
tinis spektaklis. Gastroliuos žvaigždė – Rusijos prezidento patarėjas 
S.Jatržembskis, kuris kartu su vyraujančiu būriu Rusijos politinių 
specialistų tikrins, kiek dabartinė Lietuvos valdžia pasirengusi 
nusižeminti sovietų okupacijos klausimu. Pagal vieną ankstesniųjų 
scenarijaus variantų Lietuvos valstybės minčiai atstovautų ponai J. 



387

Karosas ir J.V.Paleckis. Išvadą galime parašyti jau dabar, tačiau įdomu 
režisūra. Prieš pat svečių atvykimui rengiamą dviejų dienų konfe-
renciją tūlas Lietuvos politologas organizuoja apšilimą, nelyginant 
estrados koncertui. To asmens pavardė Č.Laurinavičius, ir jis jau 
paskelbė šio labdaros koncerto tikslą – atsisakyti okupacijos žalos 
atlyginimo. Taip atsirastų vienintelė pasauly karinė okupacija, kuri 
atnešė žudynes, griovimus ir masinius trėmimus, tačiau nepadarė 
žalos. Kadangi visiems rūpi geri ES – Rusijos santykiai, o Rusijai 
pastabėlę vargu kas drįs pasakyti, tai Lietuva ir turi likti kalta dėl 
nevisai spindinčių didžiųjų santykių. Toks tai sumanymas. Jeigu 
valdantieji norės paaiškinti, kad p. Laurinavičiaus paskaita šia tema 
su provokacine diskusija ir atitinkama gerų santykių konferencija 
yra atsitiktinai sutapę šiuometiniame kovo kalendoriuje, tai tegu tik 
nepasakoja savo bobutėms, kurios kai ką atsimena, nors gero žabo 
anūkams jau nepaims.

Lyg nepakaktų skandalų bangos, turėjusios pridengti „Mažeikių 
naftos“ likimą – dabar ten vėl tiesia nagus „Gazpromo“ atstovas 
V.Uspaskichas, – lyg nepakaktų to viso jovalo, dar turim Rusijos 
parengtą dvigubą politinį iššūkį Lietuvos garbei, mūsų tautinės 
vienybės likučiams. Čia kausimės, be abejo.

Sakau – lyg nepakaktų, o labai panašu, kad ir ši įvykių seka ne 
atsitiktinė, bet tiksliai režisuojama.

Ar ką nors „gąsdinu“, taip perspėdamas visuomenę? Manau, kad 
ne. Parsidavėlių putos nuplauks, o Lietuvos pamatai pasiliks. Kada 
nors ateis valdžia, kuri laikysis Konstitucijos ir įstatymų. Todėl nerei-
kia baimintis nei mūsiškės Užsienio reikalų ministerijos ir politologų 
sąmokslo, nei Rusijos propagandos čempionų vizito. Su tais svečiais, 
vėl nušviestais Stalino saulės, neverta nė ginčytis. Kai ginčijiesi, tai 
ir nesąmonės ima atrodyti vertos ginčo. Toks mat yra diplomatinių 
provokatorių tikslas ir metodas. Todėl verčiau prisiminkime mūsų 
liaudies humorą, o sykiu gilią išmintį: ponas žinai, ponas ir sakai. Ir 
eina žmogus darbo dirbti palikęs tuos Maskvos ponus kalbėti sau 
prieš veidrodį, kokie jie dideli ir gudrūs. Blogiau, kai demagogijų 
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spektakliui randama ne vien savų statistų, bet ir vietinių režisūros 
padėjėjų, noriai atitariančių rusiškoms dainuškoms. Nors tai bjauro-
kas vaizdas, bet pasirenkim šįkart stebėti, žiūrėti naujausią siūlomą 
Lietuvos pagrindų politinio pardavimo spektaklį. Datos: kovo 22 
apšilimas, 23 ir 24 koncertas. Paskinkim juodų gėlių oficialiems 
Lietuvos atstovams toje scenoje, jeigu negarbingai elgsis.

„Lietuvos rytui“, 2006 03 19 (neskelbta)

Kai žinai savo, niekas nepastums

Pono Jastržembskio Rusija neatlygins Lietuvai ir jos piliečiams 
sovietų okupacijos padarytų nuostolių. Taip kalbėjo S. Jastržembskis, 
ir čia nėra nieko netikėta. Gal jis, o gal interpretatoriai dar pridėjo 
žodelį „niekada“, tarsi manytų, kad ir S. Jastržembskis, ir tokia Rusija 
bus visada. Taip negerai nemanome daugelis Lietuvoje, todėl ir jau-
dintis dėl vieno ar kito žodžio nėra pagrindo. Kai žinai savo, niekas 
nepastums. Ir nereikia mūsų gąsdinti, ponai istorikai.

Kita vertus, gerai, kad Rusijos prezidento patarėjas, dažnai 
rodantis agresyvią laikyseną, šiuosyk lyg ir nieko neužpuldinėjo, 
priešingai – pripažino buvus ir okupaciją, ir padarytą žalą. Tik štai 
neatlyginsim, pamirškite. Bet kodėl kas nors turi pamiršti savo 
istoriją? Juk pirmiausiai kalbame apie tiesą. Jau ji pripažįstama ir 
Kremliuje, tokia yra p. Jastržembskio atvežta naujiena. Apskritai 
paėmus, tiesa yra sąžinės dalykas. Kadangi Stalino tiesa buvo dau-
gybės žmonių skriauda, tai sąžinė skatins Rusiją kada nors užlyginti 
ir skriaudą. Juk negali taip būti, kad niekada neturėtų sąžinės. Pats 
V.Putinas į cerkvę vaikšto.

Pažvelkime į pastarąjį Vilniaus įvykį dar iš vienos pusės. Kažkas 
antai sakė, kad nereiktų paneigti įvairių galimybių.

Taigi įsivaizduokim, atskrenda p. S. Jastržembskis į Vilnių, 
padeda gėlių prie P. Cvirkos paminklo Vilniaus centre ir dėsto su-
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sirinkusiems, nelyginant Maskvoje, kad jokios sovietų okupacijos 
nebuvo, o dėl kai kurių „sopulių“ (Č. Laurinavičiaus apibūdinimas), 
tai Lietuva pati jų norėjusi. Sovietai tik padėję kai kuriuos gyvento-
jus humaniškai perkelti į tolimesnius šalies rajonus, šaudę lietuvių 
teroristus. Čia jau Rusijos užsienio reikalų viceministro atsainiai 
mestas įžeidimas, į kurį nei Lietuvos kariuomenė, nei Vyriausybė 
nesureagavo, nepareikalavo pasiaiškinti, atsiprašyti.

Vis dėlto bukas okupacijos ir jos nuostolių neigimas Lietuvoje 
„nepraeitų“, nors yra ir vietinių besistengiančių. Gal kas dar prisi-
mena M. Gorbačiovo pasakų nesėkmę Vilniuje prieš 16 metų. S. 
Jastržembskis dabar pasirinko labiau civilizuotą kalbą, tik paliko 
mums teisingai ją perskaityti.

Okupacija? – taip, buvo. Žala? – taip, padaryta. Dabar neatlygin-
sim. Dabar dar neatsiprašome.Viskas. – Gerai, palauksim. Juk niekas 
kasdien apie žalą nešūkauja, nebent keli pataikūnai šūkaujantys 
nešūkauti. Ramią ir aiškią lietuvišką politiką nubrėžė Prezidentas: 
„Okupacijos žalos atlyginimas – tai ne tik finansinis, bet ir moralinis 
pripažinimo klausimas“. Nuvežkite šiuos žodžius į Maskvą, pone 
Jastržembski.

Taip, norėdama atsiriboti nuo stalinizmo, Rusija pirmiausia tu-
rėtų žengti moralinio anos piktadarybės pripažinimo keliu. Galėtų 
pasiremti jau 1989 metų Antrojo SSRS liaudies deputatų suvažiavimo 
rezoliucija, ir Rusijos laikrodis vėl pradėtų eiti pirmyn.

Visi jai to linki, o gero linkintys nėra priešai.
Tačiau kai dar vienas Rusijos prezidento konsultantas Maskvoje 

paaiškina, jog atsiprašymai dėl blogų darbų ten pardavinėjami už nu-
skriaustųjų tylėjimą apie žalą, tai vis dar esame specialaus ir blogųjų 
laikų moralinio turgelio erdvėje. Krikščioniškuoju požiūriu, berods, 
nenuoširdus atsiprašymas nėra tas, kuris palengvintų kaltininko sielą. 
Taip Lietuva yra Rusijos proga bristi iš to liūno, atgimti gražesne 
dvasia, o sviedinys – anoje aikštelės pusėje.

Publikuota „Veidas“, 2006, Nr. 13, 2006 03 30
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Šiek tiek daugiau tiesos

Povilo Gylio, buvusio Lietuvos vyriausybės užsienio reikalų 
ministro, LKP ir LDDP veikėjo pasirodymas „Bernardinuose“ 
(2006-03-23) vertas dėmesio. Gal tai vis mutuojančios politinės 
organizacijos savivokos pradžia. Savivokos, kuri turėtų pakeisti 
propagandą ir mitologiją daugelyje anų laikų SSKP-LKP, LDDP ir 
t.t. veikėjų atsiminimų. Todėl kilo noro atsiliepti. 

Nebeskelbiama, ačiū Dievui, jog Lietuvą iš SSRS išlaisvino 
kompartija. Taip, „varomoji jėga“ buvo Sąjūdis, ir apie tai rašo nebe 
Sąjūdis. Tiesa, P.Gylys berods priskiria ir save prie sąjūdininkų, 
agitavęs už lietuviškosios komunistų atšakos atsiskyrimą nuo SSKP. 
Bet pats jau pripažįsta, kitaip negu oficialioji partijos linija, kad ir 
aną atsiskyrimą įtakojo Sąjūdis, ir tai tebuvęs Sąjūdžio „išvestinis 
reiškinys“. Tik pamiršo, kad Sąjūdis 1998 lapkritį – gruodį pasiskelbė 
esąs politinė opozicija, tad vadinti jį „visaliaudiniu“, nelyginant kokią 
SSKP, būtų šioks toks tiesos deficitas. Iš P.Gylio atodūsio jo straipsnio 
pabaigoje „tada mes ėjome į Atgimimą, o šiandien, deja, išsigims-
tame“ turėtų sekti ir logiški pamąstymai, ar prie to būvio daugiau 
prisidėję nelemtieji tiesos sakymai („raganų medžioklė“ raganoms 
vis liekant valdžioje), ar iš esmės antireforminė LKP-LDDP-LSDP 
nuostata: apsaugoti brangius Lietuvos žmones nuo staigių permainų 
skausmo. Lėtumas juk nuolat pabrėžtas kaip vertybė prieš greitu-
mą, o reformas ilgai rašė kabutėse. Išties, partijai atkakliai siekiant 
ištaisyti istorinę klaidą kuomet LKP buvo kiek pastūmėta į šalį nuo 
įprastų funkcijų, įskaitant korupciją, nemaža pažangos laiko atrodytų 
prarasta. Pirmenybė teikta vidinei kovai, nes tiesiog tęsti darbus 
[nuo 1993m.] būtų lyg ir „priešo“ Sąjūdžio nuopelnų pripažinimas. 
Dabar keičiamės. 

Kita vertus, gal taip ir turėjo būti. Pasirodėm nusipelnę gyventi 
ne kaip nors geriau, o būtent kaip gyvenam, pasiekti, ko pasiekėm: 
ir valstybės buvime, ir „blatnosios“ dvasios grįžime, tad ir morali-
niame nuosmukyje. 
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Įdomu matyti ir tokį paradoksą: istorinė tiesa vis dėlto įsitvirtina, 
ką berašytų istorikai Vytautas Petkevičius ir Zurabas Džavachišvilis, 
o tiesos įsitvirtinimas, rašo P.Gylys, esąs vienpusiškas.

Neišmanau, kur čia reikėtų inkorporuoti Petkevičiaus ir Dža-
vachišvilio antrąją pusę: Sąjūdis – nenaudėliai! Tai jis esąs kaltas 
dėl žmonių nusivylimo, atsargiai pritaria net P.Gylys. Nejau siūlytų 
„laisvai konkuruoti“ su nesąmonėmis ir visokių „tarybų valdžios“, 
įskaitant miliciją, dokumentų nekritiška legitimizacija? Bet masyvią 
antisąjūdinę propagandą tikrai vertėtų išanalizuoti, kiek ten būta 
vidinių varžybų, ir kiek – svetimos valstybės intereso. Čia pritariu 
p. P.Gyliui, klausimas kol kas giliau netyrinėtas. Mieliau ir toliau 
pašnekama apie daugybę Sąjūdžio klaidų, nors iš to, kas jo suspėta 
padaryti per pirmuosius pustrečių metų po Kovo 11-osios, išaugo 
mūsų valstybė.

Tegul iš to supratimo, ne iš politizuoto neigimo („viskas su-
griauta!“), ir auga faktais grindžiama naujausių laikų Lietuvos isto-
rija. Kiek turiu progų, visada primenu vieną kitą faktą, kad tiesos 
deficitas mažėtų.

Siūlyta: 2006 03 28 internetiniam portalui „bernardinai.lt“

Vertingi MRP padariniai

Vilniuje vėl konferencija dėl sovietinio politinio paveldo. 
Galėtų būti svarstoma įsismaginanti Lietuvos rekagėbizacija, bet 
kažin ar bus.

Tačiau Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cen-
tras išplatino išvertę dviejų metų senumo straipsnį apie Molotovo-
Ribbentropo pakto (MRP) padarinius Lietuvai, kurie neva tebėra 
keliantys teisinių interpretacinių problemų.

MRP oficialiai pripažintas ne tik nusikalstamu, bet ir nega-
liojančiu nuo pasirašymo momento. Tad jeigu negalioja agresorių 
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tarpusavio sutartis, kaip gali kiek nors teisiškai galioti („ne visiškai 
panaikintos“!) to sandėrio pasekmės? Žinoma, dar nepanaikintos 
tokios pasekmės kaip moralinė ir materialinė žala bei panašūs da-
lykai. Tačiau mėginama sukelti abejonių dėl pagrindinio valstybės 
atkūrimo principo – jos tęstinumo. Tai senas rusiškos politikos 
tikslas: neva esame trys naujos valstybės, ir santykiai su Rusija ne-
turi praeities. (Lietuvos – Rusijos tarpvalstybinių santykių pagrindų 
sutartis, pasirašyta su B.Jelcinu, teigia priešingai, sąžiningai, todėl ją 
stengiamasi ignoruoti). O rusišką naująją putininę politiką gali daryti 
ir vokiečiai, ir lietuviai. Šiuo atveju autorius – Rygoje gimęs vokietis, 
Vakaruose užaugęs mokslininkas Dietrich A. Loeber, studijavęs ir 
dirbęs taip pat Rusijoje, ilgai tyrinėjęs iš Latvijos ir Estijos 1939-1941 
m. išvykusiųjų vokiečių problemas, o ypač – net 23 metus – „socia-
listinių“ valstybių teisę, politiką ir visuomenės dalykus. 

Jo tekste apie MRP „teisinius padarinius“ nepriklausomybę 
atkūrusiai Lietuvai netgi dėstoma, kad SSRS „1940 m. ultimatumas 
ir armijos pasiuntimas į Lietuvą prieštaravo tarptautinei teisei“, 
tačiau „aneksija buvo teisėta“! Čia komentarų nė nereikia. Kas ten 
pasakė senų senovėje, ir dar lotyniškai, kad iš neteisėtumo teisėtumas 
neatsiranda? Pamirškite, dabar postmodernizmas, tad ir teisinius 
valstybių pagrindus leistina plauti bet kuo. Kodėl išskirta Lietuva? 
– todėl, kad Latvijos pozicija nenuosekli ir silpnesnė. Reikia silpninti 
ir Lietuvą.

Dar pažymėtinas nekompetentingas išvedžiojimas, kad 1995 m. 
Lietuvoje tebebuvo Rusijos armija (?), todėl pasirašydama tais metais 
Europos stabilumo paktą Lietuva neva „atsisakė savo teisių“ dėl MRP 
padarinių panaikinimo. Pavėlavus dovanėlė S.Jastržembskiui.

Klausimas tik toks: kas ir kodėl LGGRT centre nutarė šiandien 
platinti tą dviprasmį tekstą? Kažkaip susišaukia su Č.Laurinavičiaus 
arba per jį pradėta politinio istorijos perrašymo akcija.

Publikuota interneto portaluose „Bernardinai“, „Omni laikas“, 2006 04 06
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Dabartinė laiko atkarpa, Antroji Lietuvos Respublika

„Apėjo saulutė aplinkui zarią...“ 
Tai labai sena daina. Galbūt iš tų laikų, kai saulė kildama Rasos 

šventei per ištisą naktį save lydėdavo kaip šiaurinio Lietuvos dangaus 
negęstanti žara. Kai kada ir šiais laikais kokią vieną birželio naktį 
taip būna. Dabar dainos žodžių gilusis turinys – kaip sakmė apie lėtą 
gamtos laiko tėkmę su sava tvarka ir dėsningumais, kur dabartinių 
žmonių blaškymasis, aršumas, godulys nežinia ko gauti teturi labai 
antrinę reikšmę. Anie tiesiog dirbo ir pagal saulę dirbdami išliko. 

Kokia buvo, yra ir bus Lietuva, kai saulutė, jau apėjusi vieną, dar 
sykį apeis antrą 15-20 metų ratą?

Pažvelkime į dabartinį. Kitąmet bus jau 20 metų, kai Lietuvoje 
ėmė byrėti sovietinė baimė ir stagnacija. Žygis į laisvę buvo svaigus 
ir įkvepiantis. Sukauptas į vieną sąjūdį politinis ir kitoks intelektas, 
tiesai ir vilčiai pabudusių širdžių plati parama leido Lietuvai pasiekti 
bemaž neįtikėtinų dalykų. JAV Kongresas mūsų Kovo 11-osios de-
šimtmečiui priėmė net specialią abiejų rūmų rezoliuciją pagerbdamas 
nedidelę valstybę, kuri išardė blogio imperiją. 

Padėjo tuomet ir kintanti geopolitinė aplinka, ir Lietuva savo 
ruožtu jai šiek tiek padėjo, kad sparčiau kistų. Vietoj Sovietų Sąjun-
gos atsirado būrys pusiau nepriklausomų valstybių statančių pusiau 
demokratiją. Jų tarpe buvo ir Lietuva, iš įsibėgėjimo netgi nepri-
klausomesnė. Visos maždaug žinojo, kaip turi atrodyti demokratijos 
fasadas – institucijos ir jų sistema su tipiniais pavadinimais. Lietuva 
su šia užduotimi tvarkėsi gana sėkmingai, tad nesėkmės broliams ją 
rodė pavyzdžiu. Deja, tarp posovietinių pusiau demokratijų viena 
buvo labai didelė ir varginama labai didelių kompleksų. Ją kankino 
nesėkmės ir sumažėjimo sindromas, padaugintas iš buvusios žiau-
rios didybės komplekso; tad Rusija neatlaikė savo vidinių problemų 
ir pasuko atgal į autokratiją. Valdyti, diktuoti viduje ir aplink save 
vėl tapo aukščiausiu tikslu. Ji mėgino sulaikyti buvusias žemynines 
kolonijas, neleisti joms nutolti. Kadangi Lietuva iš pat pradžių 
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nusibrėžė kursą būtent nutolti nuo rusiškos Eurazijos ir suartėti su 
savo europinėmis civilizacinėmis šaknimis, jai gana sekėsi priešintis. 
Trauka atgal neįveikė, nors nestokojome nostalgikų, ir politiškai 
nepriklausoma Lietuva pasiekė savo tikslo: būti ne satelite kuriose 
nors Rusijos sąjungose, o padoresnėje Europos Sąjungoje ir NATO 
– euroatlantinėje demokratijų sąjungoje. 

Čia lyg ir turime kuo pasidžiaugti, galime pasigirti. Lietuva 
sutvirtino savo valstybingumą, nūnai kur kas labiau apsaugotą 
nuo išorinių pavojų, kaip antai Rusijos neoimperializmas – įtakos 
zonų politika. Spaudimai ir gąsdinimai neišnyko, bet europiniai 
kontraforsai padeda juos atlaikyti ramiau, platesnei visuomenei 
pajutus širdyse daugiau pasitikėjimo. Net ir tada, kai ES solidarumas 
susvyruoja dėl didžiųjų valstybių individualių interesų ir žaidimų, 
Lietuva lieka būtent solidarumo su europiniais rytų kaimynais, su 
besirandančiomis demokratijomis simboliu. Tai prasidėjo „Baltijos 
kelyje“, o maždaug per dešimtmetį įsitvirtino kaip „Vilniaus dvasia“. 
Ji padėjo didelio Baltijos-Juodosios-Adrijos jūrų regiono tautoms 
susitelkti bendram saugesnės ateities tikslui. 2006 m. Vilniuje su-
rengta itin svarbi tarptautinė konferencija, kurioje vėl naujai brėžta 
gairės ir europinės, ir euroatlantinės bendrijos santykiams su rytų 
kaimynais. Taip Lietuvos valstybė po daugelio šimtmečių, nors ir 
būdama geografiškai nedidelė, vėl yra tarptautinis veiksnys, regi-
oninių civilizacinių permainų ir demokratijos plėtros dalyvė. Kaip 
taikos misijų narė Lietuva turi savo barą ir Viduriniuose Rytuose, ir 
Azijoje – Afganistane, ji gali suteikti politinės ir kitokios paramos 
Kaukazo tautoms. Lietuva pajėgi ištiesti ranką ir kur kas didesnei 
istorinei kaimynei Ukrainai, atjaučia diktatūros režime atsidūrusią 
baltarusių tautą, nepraranda optimistinės pažiūros, jog ir Rusija kada 
nors atsigręš į demokratiją, į europietišką lygiųjų bendradarbiavimą. 
Kad ir per mažai kol kas dėmesio skirdama kultūrinei ekspansijai, 
Lietuva per politiką vėl atranda valstybės buvimo prasmę. 

Tačiau vienam išmėginimui Lietuva dar nerado tinkamo rakto. 
Tai vidaus būvį menkinantis materializmas kaip vertybinis priorite-



395

tas, valdžios bei turtų godulys (arba atvirkščiai – kas ką lemia), pa-
graužęs buvusį išsilaisvinimo idealizmą. Žmonės, kurie savo žemėje 
turėjo būti nelaimės ir laimėjimo broliais, ėmė jaustis pranašesni 
arba prastesni vieni už kitus, ramiai apgaunantys ir skaudžiai apgau-
tieji, o dalis netgi permąstė, kad ankstesnė nelaisvės nelaimė buvo 
jų laimė. Pasidalinimas į turtingus galingus ir neturtingus bejėgius 
darėsi vis didesnis, ir niekas negalėjo arba daugelis (viršininkų) 
nė nenorėjo to stabdyti. Veikiau buvo stabdomi mažieji, norintys 
prasisiekti ir stotis ant kojų. Pagarba žmogui, visai antisovietinis 
reiškinys, garavo kaip ryto rasa. Tuo tarpu vėl stiprėjo Rytų kaimy-
nės revanšizmas, ir sumaniais, gerai išstudijuotais būdais ji didino 
iš naujo savo įtaką Lietuvoje. Čia prisidėjo ta palanki aplinkybė, 
kad parlamentinei respublikai per 16 atkurtos nepriklausomybės 
metų gerą dešimtmetį vadovavo grupės neturinčios imuniteto ir 
kitąsyk net palankios Rusijos buvimui Lietuvoje. Taip išliko pernelyg 
daug sovietizmo, pirmiausiai, valdžios ir žmonių santykiuose (iš 
čia fasadinė demokratija, nesavarankiški teismai), pernelyg daug 
Rusijos liko mūsų politinėje ir kitoje kultūroje – įsiviešpataują 
naudos dievaičiai, valdžios uzurpavimo galimybės ir psichologinio 
bei socialinio teroro požymiai. Visa tai – nūdienė Rusija, kurios 
nestoka ir Lietuvoje. 

Moralinis psichologinis senųjų valdžių artumas padėjo dabar-
ties Rusijai, turinčiai daug laisvų pinigų, per pastaruosius kelerius 
metus stipriai įsiskverbti į Lietuvos atsparumo struktūras, įsitvirtinti 
energetikoje, bankininkystėje ir nejudamuose turtuose, o nejučia – ir 
bulvarinėje bei šiaip parsiduodančioje žiniasklaidoje, viešojoje er-
dvėje, naudotis vietiniais teismais. Istorijos nutylėjimo balą pakeitusi 
istorijos perrašymo bangelė jau taško net intelektualius veidus. Net 
iš jų ima ir prabyla rusiškoji politinė dalykų samprata. Rytuose vėl 
skambant Stalino saulės ir buvusios epochos garbinimams, pasigami-
name savų aidų; čia pamėtėtų lėšų nestinga, ir kartais atrodo, ar nebus 
kažkuri saulutė išties apėjus istorijos ratą. Moralinė viešoji atmosfera 
– tarsi prieš Atgimimą. Tada bent buvo aišku, kam trenkti. 
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Kur ateitis? Rusijos neoimperializmo samprata ir siekis kitus 
pajungti – vienareikšmiai, o Europos Sąjunga turi pernelyg daug savų 
lyg didesnių problemų, kad rūpintųsi gelbėti mus nuo mūsų pačių. 
Tačiau Lietuvoje užaugo nauja karta; joje yra visko, bet vyrauja ne 
konformistai ir ne plėšikai. Gaila, kad tiek daug gero jaunimo ap-
leidžia mūsų gana primityvaus materializmo ir žmogaus žeminimo 
šalį. Tikimės, kad ne visiems laikams. Ir kai pamatai gerąją valią, vėl 
dygstančią žmonių solidarume, besikuriančiose bendruomenėse, ne 
valdžios organizacijose, ima atrodyti, kad naujasis Lietuvos saulės 
ratas turėtų būti šviesesnis. Kad skeldėjantis bedvasės demokrati-
jos fasadas negrius, bet nubyrės, pasieksim tikresnių dalykų. Kad 
amžinatvės žaltys, lietuvių namų globėjas, vėl nusimes apšiurusią 
senąją odą.

Įžanga knygai „Lithuania: A Success Story“

Putinas aplošinėja kvailus lietuvius

Kuomet Maskvoje kai kas – žinia kas – gal prieš keletą metų ėmė 
siūlyti dvišales diskusijas dėl Lietuvos nepriklausomybės, atrodė 
pakankamai aišku, kad šiuo klausimu diskusijų (kaip kadaise derybų 
dėl „leidimo“ atsiimti nepriklausomybę) negali būti. Kištume koją į 
spąstus ir bristume į liūną be kūlgrindos.

Tad nejau dabar ketiname arba sutinkame revizuoti pamatinį 
valstybės atkūrimo teiginį? Tikiuosi, tokių Lietuvos politikų ir 
istorikų nėra. Juolab, kad tai reikštų revizuoti ne vien konstitucinį 
teiginį (apie Lietuvą kaip vieną buvusios SSRS užkariavimų), bet ir 
pačią tiesą. Galų gale, jei ir ne visiškai revizuoti, tai nors devalvuoti 
tiesą – toks yra perregimas Rusijos politikų tikslas. Turbūt ne mūsų. 
Tai ko ten lįsti?

Dalykai galėjo būti aiškūs – vykdykite savo užsakymą patys, be 
mūsų. Tačiau gudručiai iniciatoriai tyliai dirbo viliodami kažku-
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riuos Lietuvos istorikus neva „moksliniam“ ginčui. Tiesą paversti 
ginčo objektu būtų Maskvos politinis laimėjimas. Lietuvai – kvailas 
diplomatinis pralaimėjimas.

Atrodo, kad Lietuvos diplomatija to nesupranta. Antai ambasa-
dorius R. Šidlauskas kalba taip, kaip Maskvai reikia, apie tariamus 
„ginčus dėl interpretacijų“. Mat 1940 metus Lietuva tik „laiko“ 
okupacijos pradžia ir taip toliau. O toliau, kadangi neostalinistinė 
Rusija vėl matanti ten drg. J. Stalino „draugišką pagalbą“, tikimasi 
rasti poziciją „turinčią bendrą vardiklį“ (R.Šidlauskas). 

Tokia Lietuvos politika yra truputį nėščia, bet ne visai. Ir ne visai 
nenėščia. Įdomu, kuo?

Užsienio reikalų ministras, išvengęs normalaus atsakymo parla-
mentarams apie Užsienio reikalų ministerijos vaidmenį „projekte“, 
nuvingiavo spaudai, kad „nėra ko baimintis atviros diskusijos“, o 
istorija nebūsianti perrašyta. Deja, pats pripažinimas „gal okupacija, 
gal – ne okupacija, diskutuokim“ jau yra fundamentali klaida, mažų 
mažiausiai. 

Net jeigu kas išaiškintų, jog lietuvių prasilenkimas su konsti-
tuciniais valstybės atkūrimo ir buvimo pagrindais yra ne pilietinis 
nusikaltimas, o tik šiaip sau laisva „nuomonė“, net jeigu viešai 
nežinomi istorikai dalyvaujantys Maskvos projekte tvirtintų su 
niekuo nediskutuoją (vargingas vaizdelis), patį jų dalyvavimą 
politikos manipuliatoriai atgręš prieš Lietuvą. Dalyvaujate, taigi 
sutinkate, kad jūsų atstovaujama istorinė tiesa būtų nužeminta iki 
„dar vienos nuomonės“! Ir jūsų konstitucija – „nuomonė“, ir jūsų 
valstybė, matot, atsirado iš naujo dėl tam tikrų aplinkybių, bet 
nepagrįsta jokia pamatine tautos teise. Nesvarbu, ką ten sako jūsų 
„konstitucijos“ preambulė... Taip interpretuos ir slapčia šaipysis, 
kad lietuviai įklimpo į „ginčą“ amžiams. Nebent patys norėjo 
pateisinti savo įstatymo nevykdymą. Tąsyk reikštųsi išankstinis 
susitarimas įklimpti.

Kitokiu atveju, kam mums to jovalo reikia? Juk turime išsamų 
Lietuvos istorikų darbą „Lietuva 1940-1990. Okupuotos Lietuvos 
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istorija“, kuriame pateikti ir duomenys apie „broliškos pagalbos“ jėgą, 
sutelktą 1940 m. birželio mėnesį prie Lietuvos sienos šaliai okupuoti: 
11-oji ir 3-oji armijos, „maždaug 221 260 kareivių, 1140 karo lėktuvų, 
1513 tankų, 245 šarvuočiai, 2946 patrankos ir minosvaidžiai“. Tegul 
tie maskvėnai sau ir ginčija – kokioje nors savo knygoje, – jeigu 
mato tikslesnius SSRS planuotos ir įvykdytos okupacijos duomenis. 
Ministras, kuris siekia, „kad Rusijos visuomenei būtų kuo labiau 
prieinami Lietuvos istorikų darbai“, galėjo būti jau išleidęs rusiškai 
tos paminėtosios knygos dalį „Sovietų okupacija ir aneksija“ ir įteikęs 
nors pačiam V. Putinui, kaip tą pernai padarė latviai.

Lietuvos istorikai, pagal spaudos pranešimus įmynę kur nereikia, 
turėtų būti principingi ir atsisakyti dalyvavimo Maskvos inspiruotoj 
akcijoj, kurios tikslas – devalvuoti pamatinę Lietuvos nepriklau-
somybės smurtinio praradimo ir taikaus atgavimo tiesą. Užsienio 
reikalų ministerija turėtų pripažinti savo moralinę ir principinę 
diplomatijos klaidą.

Siūlyta: „Lietuvos rytui“, 2006 05 22

Sukilimas

Šiandien prisimename Birželio sukilimą. Prieš 65 metus, jau 
vykstant Antrajam pasauliniam karui ir Lietuvai vargstant SSRS 
okupacijoje, nacionalsocialistinė Vokietija užpuolė savo sąjungininkę 
„socialistinę“ Sovietų Sąjungą. Tą pačią dieną Lietuvoje prasidėjo 
sukilimas prieš raudonąjį okupantą ir jo terorą, o kitą rytą sukilėlių 
vadovybė paskelbė vėl esant nepriklausomą Lietuvą, tuo politiniu 
veiksmu mesdama iššūkį abiem kariaujančiom pusėms. 

Iššūkis vokiečiams buvo ir sukilėlių paskelbtoji, jau pogrindy 
sudarytoji, Laikinoji Vyriausybė. Vokietija, pirmiausiai vokiška 
karinė, paskui civilinė valdžia reokupuotoje Lietuvoje nepripažino 
Laikinosios Vyriausybės, nors išvaikė ją, atsisakiusią kolaboruoti, tik 
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po šešių savaičių. Kokią reikšmę turėjo jos darbas iš karto naikinant 
sovietizaciją, gražinant ankstesnę Lietuvos įstatyminę ir žemesniųjų 
struktūrų tvarką, su kuria vokiečiai iš dalies skaitėsi, dar turėtų būti 
išsamiau ištirta. Dabar prisiminkime vieną ligi šiol veikiau neryški-
namą paties sukilimo aspektą: kalinių išvadavimą.

Sovietų teroras pirmaisiais okupacijos metais pasireiškė ir gau-
siais suėmimais, ir trėmimais iš Lietuvos į SSRS. Prasidėjus karui 
su Vokietija ir sukilimui Lietuvoje, Raudonoji armija ir bolševikų 
administracija paniškai bėgo, tačiau ir rūpinosi, net sugaišdama 
laiko, nepalikti kalinių. Ypač politinių, nes pagal sovietinę „teisinę“ 
sampratą jie buvo kalti vien dėl įtarimo arba kam nors įskundus. Juos 
tad stengėsi arba nužudyti vietoje, Lietuvoje, arba vežamus, varomus 
į rytus, kaip antai Červenėje. Daugelį tų žudynių ypatingu sadistiniu 
žiaurumu ir baisiai nukankintųjų žmonių skaičiumi pranoksta bei 
primena Rainiai netoli Telšių. Ką tik paskelbtoji išsami medžiaga 
apie Rainių žudynes turi ir sukilimo pėdsakų. Kaliniai žinojo, kad 
bolševikai bėga, ir tikėjosi išlaisvinimo. Bolševikai saugumiečiai 
ir kalėjimo viršininkai rūpinosi, kad jokiu būdu taip neatsitiktų. 
O sukilėlių jėgos apie Telšius, nors ieškota ginklų, buvo dar per 
menkos atverti kalėjimą, kol jo neapsupo, vietos čekistams prašant, 
besitraukiantys kerštingi sovietų kariuomenės daliniai, kurie kartu 
ir įvykdė žudymo kankinant egzekuciją Rainių miškelyje. Be abejo, 
sunkų karinį nusikaltimą, kuriam senaties nėra, nors mažiausiai 
vienas organizatorius ir vykdytojas ramiai leidžia čekisto veterano 
senatvės dienas Rusijoje. Vis dėlto daugelyje kitų vietų sukilėliams 
pavyko išlaisvinti kalinius, sutrukdyti jų nužudymą. Jei ne sukilimo 
sparta, „liaudies priešų“ egzekucijų, kartu su atsitiktiniais praeiviais, 
būtų buvę kur kas daugiau.

Baisus tų dienų reiškinys buvo ir žydų egzekucijos, motyvuotos, 
kai jas vykdė vietiniai nusikaltėliai, vedami keršto, godumo, primity-
vaus antisemitizmo. Bet labai greit sisteminio Lietuvos žydų naiki-
nimo ėmėsi nieko nevaržoma okupacinė vokiečių valdžia, vykdanti 
atsineštą nacistinę rasinę doktriną.
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Sukilimą, kuris truko vos kelias dienas, tiesiogiai sieti su trejus 
metus Vokietijos okupuotoje Lietuvoje vykdytu holokaustu, nėra 
pagrįsta. Žydų lemtis nacių valdžioje būtų buvus tokia ir be sukilimo. 
Tačiau kas, kokie asmenys ar būreliai pavaldūs ar nepavaldūs (kaip 
A.J. Klimaičio pogromininkai Kaune) centrinei Lietuvos sukilėlių 
vadovybei vykdė pirmųjų dienų nusikaltimus žmogiškumui, politiš-
kai pageidaujamus nacių ir ne tik jų, turi būti įvardyta ir konkrečiai 
aprašyta. Kad šiuos nusikaltimus paskatino, nors nepateisino, ir 
sovietų raudonasis teroras, berods, nekelia abejonių. Visai mažai 
žinomas ankstesnis faktas, jog dar Hitlerio-Stalino draugiško ben-
dradarbiavimo metu ir vokiečiams jau užiminėjant Europos šalis, 
nacistinė vadovybė kreipėsi į Maskvą, kad SSRS priimtų galbūt 
milijonus Europos žydų. Taip jie būtų išvengę konclagerių ir dujų 
kamerų. – Ne, atsakė sovietai. – Mums ir savų užtenka! Ir kai Mo-
lotovo-Ribbentropo paktu sovietai su naciais suderėjo pasmerktų 
tautų pasidalinimą ir Lietuva buvo paliekama Vokietijai, Stalinas 
gerai žinojo, kam pasmerkia ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos žydus.

Šiame niekšybių sūkuryje Lietuvos sukilimas, kaip ir ankstesnieji 
19-ąjame šimtmetyje, išreiškė visų pavergtųjų tautų teisę siekti laisvės 
ir todėl pagarbiai minimas.

Publikuota „Atgimimas“, 2006 06 23, interneto portale „Delfi“, 2006 06 23

Rainiai: žinokime ir atsiminkime

Karo nusikaltimams nėra senaties, bet juos ilgainiui paslepia už-
marštis. O kartais – tyčinė užmarštis, kai nenorima nieko žinoti, kai 
apsimetama, kad tų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui 
nė nebūta. Kartais siūloma netyrinėti, užmiršti. Tačiau teisingumas 
ir atsakomybė prieš tautų ateitį reikalauja viską žinoti ir nepamiršti. 
Lietuvą 1939 – 1941 m. laikotarpiu ištiko dvi aneksijos – politinis 
sudraskymas į vakarinę (Klaipėdos) ir likusią dalį – ir dvi okupacijos: 
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SSRS ir Vokietijos; o 1944 – 1945 grįžo trečioji, vėl sovietų okupa-
cija ir primesta svetima valdžia, kuri užtruko ligi 1990 m. (Rusijos 
kariuomenė iš Lietuvos galutinai išėjo 1993 m.). To nelaimių meto 
pirmasis dešimtmetis buvo ypač baisus. Masiniai civilių gyventojų 
žudymai rasiniu arba socialiniu („klasiniu“, politiniu) pagrindu ir 
masiniai trėmimai į okupuojančią rytų šalį buvo baisiausi visų karo 
nusikaltimų Lietuvoje, ir jie dar toli gražu neištirti. Ypač neištirti, 
netgi slapstyti, klastoti ir ligi šiol bemaž ignoruoti kai kurie sovie-
tinių okupacinių jėgų nusikaltimai. Vienam jų skirtas šis leidinys. 
1941 m. birželį prasidėjus Vokietijos-SSRS karui – po pusantrų metų 
trukusio abiejų agresorių bendradarbiavimo, kai jie 1939 m. pradėjo 
Antrąjį pasaulinį karą – Vokietijos kariuomenė pirmiausiai įžengė 
į sovietų jau anksčiau okupuotą Lietuvą. Sovietiniai okupantai ir 
jų talkininkai paniškai bėgo. Paniškai, bet ir kerštingai, nužymėję 
savo bėgimą tokiais išsigimėliškais sadizmo darbais, kuriuos sunku 
būtų buvę net įsivaizduoti. Kita vertus, jie kaip tik išreiškia J.Stalino 
komunistinės teroro imperijos esmę. Štai mąstymo būdas: jeigu 
žmonės suimti, tai jie ir kalti, ir negali išvengti bausmės. Jeigu 
pareigūnas mano, kad paleistieji arba pabėgę kaliniai gali tapti po-
litiniais valdžios priešais, „valdžia“ jo asmenyje tokius potencialius 
priešus naikina iš anksto, šaudo be teismo. Tačiau ne vien šaudo... 
Veiksmus lemia ir neapykanta, kylanti iš savo niekingumo nuojautos 
gelmių, ir kerštas „kitokiems“ už tai, kad pats esi niekšas. Apie tai, 
kas įvyko Lietuvoje 1941 m. birželio 24-25 d. naktį miške prie Rai-
nių kaimelio, netoli Telšių miesto, pasakoja sukaupti dokumentai.1 
Tai spaudos pranešimai, teismo medicinos aprašymai ir išvados, 
liudininkų parodymai, teismo procesas. Po 65 metų vienas žudikų 
tebėra gyvas ir nenubaustas. Buvęs sovietų slaptųjų tarnybų NKGB ir 
KGB pareigūnas Petras Raslanas, kadaise išaukštintas ir apdovanotas 
vadinamosios Lietuvos SSR vadovų, kurie žinojo apie jo dalyvavimą 
baisiame nusikaltime, šiandien ramiai leidžia gyvenimo pabaigą 
1 Žr. kn. Pamirštas sovietų karo nusikaltimas. V., 2006; t.p. pirmą šios knygos 

versiją anglų k. –  Forgotten Soviet War Crime. V., 2005. 
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priglaustas dabartinėje Rusijoje. Lietuvos Respublikos teismas, ne-
sulaukęs Rusijos teisėsaugos pagalbos, teisė P.Raslaną už akių ir už 
visiškai įrodytą nusikaltimą paskyrė jam kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmę. Pagal esamą Lietuvos– Rusijos teisinės pagalbos sutartį ir 
tarptautinę praktiką kitur nusikaltęs Rusijos pilietis turėtų patirti 
baudžiamąjį persekiojimą, o nuteistas – atlikti bausmę šalyje, kurioje 
gyvena, juolab tarptautiškai reikalaujant. Tačiau tai nėra šalis, kuri 
baustų savo karo nusikaltėlius. Lietuva tuo įsitikino daugiau negu 
vieną kartą, deja, ir pati nebuvusi ryžtinga bei nuosekli. Vis dėlto 
tegul būna žinoma nors apie nusikaltimą.Kaip paprastai sakoma 
– kad nepasikartotų. Taip sakoma ir tada, kai kartojasi. 

Publikuota: Pamirštas SSRS karo nusikaltimas. Rainiai, 1941 06 24-25. Sudarė 
ir parengė A.Šiušaitė, J.Urbanavičius, V.Landsbergis. Vilnius, 2006. Psl. 9-10

Rainiai: dar ne paskutinis žodis

Sadistas žudikas, Lietuvos teismo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos, tačiau gyvenantis saugiai ir pagarboj – tai tik vienas poka-
rinių paradoksų, atskleidžiantis absoliutų teisingumo stygių ligi 
mūsų dienų. Situacija iškalbinga. Asmuo, tarnavęs užsienio valsty-
bei prieš savo šalį ir okupuojančios SSRS vardu padaręs nusikaltimus 
žmonijai bei karinius nusikaltimus, kai sovietų kariuomenė žudė 
bejėgius civilius gyventojus, vis dar globojamas posovietinėje Ru-
sijoje, kuri tuo pačiu metu vaizduoja esanti savaip „demokratinė“ 
šalis ir normalių demokratijų partnerė. Kai antrasis pasaulinis karas 
atvertė savo antrąjį puslapį, Adolfo Hitlerio vadovaujama Vokietija 
užpuolė ankstesniąją sąjungininkę – Josifo Stalino vadovaujamą 
SSRS. Lietuvos sovietinė okupacija tebuvo maža pirmojo puslapio 
dalis. Petras Raslanas, jau daugelį metų prieš tai užverbuotas sovie-
tinių slaptųjų tarnybų, nusikalto žmoniškumui būdamas sovietinės 
NKVD karininku. Ši Rusijos bolševikų revoliucijos raudonojo te-
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roro organizacija, pradžioje buvusi ČK, vėliau pavadinta NKVD ir 
visur žinoma KGB pavadinimu. Pagal Lietuvos įstatymus čekistai, 
veikusieji okupuotoje Lietuvoje, laikomi priklausiusiais organizuo-
tai nusikalstamai struktūrai. SSRS sistemoje – karinėje struktūroje. 
Pirmieji Lietuvos sovietinės okupacijos metai – 1940-1941– ieji – jau 
buvo pažymėti despotiškais areštais, sąmoningai sukuriančiais te-
roro atmosferą, kuri buvo reikalinga siekiant greitai inkorporuoti 
šalį į SSRS, o kiek vėliau – masinėmis civilių gyventojų su jų šeimo-
mis deportacijomis gyvuliniuose vagonuose ir galiausiai – neįtikė-
tinu į rytus bėgančios Raudonosios Armijos ir NKVD žiaurumu. 
Tai, ką jie padarė 1941 m. birželio 24-25 d. Rainių miškelyje, nebu-
vo vien tik šių žudikų elgesio pavyzdys. Jis skyrėsi nebent mirtinai 
nukankintų aukų skaičiumi. Galima pacituoti kitų žmonių pasako-
jimus apie to meto žudynes: „[...] Naktį ėjo rusų karinis dalinys pro 
tą [Panemunės Raudonojo Kryžiaus] sanatoriją, o iš ten kažkas 
paleido šūvį į kareivius. Jie tuoj apsupo sanatoriją, ir ėmė ieškoti, 
šovė. Iškrėtė visas palatas, palėpes, rūsius, pagaliau katilinėje rado 
penkis vyrus, tarp jų buvo kūrikas, naktinis sargas, du sanitarai ir 
vienas partizanas, katras ir šovė. Neturėdamas, kur dingti, jis ir 
įpuolė pas tuos vyrus į katilinę, ir dar su šautuvu. Čia jį kareiviai ir 
sučiupo. Ir ką jūs manote, gal šitų vyrų jie pasigailėjo ir paliko juos 
ramybėje? Tų, kur nuo karo pradžios visai dar nebuvo iš sanatorijos 
išėję... [...] Visus penkis pasirišo spygliuota viela, išžiodė per burną, 
ties sprandu vielą susuko ir taip surišę visus išsivarė. Ties ta vieta, 
kur dabar hidroelektrinė, persikėlė per Nemuną, atsivedė į Pažais-
lio mišką, visus žiauriai nukankino ir paliko. Po kelių dienų žmonės 
rado juos ir atpažino tik iš drabužių, kad tie patys.“ (J. Jakelaitis. 
Kas nors turėtų perskaityti. – Kaunas, 1996, 305 p.). Išlikę gyvi 
kaliniai papasakodavo apie čekistų tardymo metodus. „Liudija 
Stasys Žemelis, suimtas 1941 m. sausio 12 d. Skuodo rajone, tardy-
tas Kretingoje: ... Žiauriai kojomis spardydavo, liepdavo prisipažin-
ti ir „teisybę“ pasakyti. Rankų pirštus dėdavo tarp pagaliukų ir labai 
verždavo, verdavo į duris ir badydavo adatomis panages. Saugume, 



404

pastatę prie sienos, šaudydavo pro ausis. Ant sušalusių kojų pirštų 
mindavo smarkiai trenkdami kulnimi ir sakydavo: „Na, pasakysi, ką 
žinai, ar ne?“ Žinoma, žiemos metu sušalusios kojos yra labai skau-
džios. Galvą trankydavo į sieną, veidu į ją pastatę. Skausmui sukelti 
trindavo kaktą į stalą, kruvinai prispaudę. Ausis draskydavo iki 
kraujo. Prie labai karštos krosnies pasodindavo storai apsirengusį ir 
po 10 val. tardydavo. Už rankų pakardavo prie karštos krosnies.“ 
(S.Kašauskas. Leisk, Viešpatie, numirti. V., 1990, p. 107-108.) Bai-
siomis egzekucijomis pasižymėjo ir vietiniai kolaborantai, kaip 
antai Juodupėje. „...Nušovė jie daržuose Balčiūną. Kaimynai jau 
žinojo, kas atsitiko, bet man vengė sakyti. Pagavo vieną žudiką – Deks-
nioką, tas persirengęs moteriškais rūbais bandė bėgti Latvijon. Pa-
mažu sužinojome, kaip buvo. Naktį vedė po vieną iš daboklės darži-
nėlėn ir kankino.Paleido kažkokį variklį, kad miestelis negirdėtų, kaip 
klykia mėsinėjami žmonės. Sako, kad kaimynas A.Milaknis, kuris 
dabar retai besirodo žmonėms, laikė daržinėlės duris. Kalpokui – nu-
pjautas liežuvis, paleisti viduriai, šone nulupta oda. Petras Rinkevi-
čius subjaurotas neatpažįstamai. Bulovo ištaškytos smegenys. Vasi-
liauskui – išdurtos akys, subadyta krūtinė, išverstos žarnos. Šukio 
visa galva sukapota. Žindulis... Pil kauskas... Stelionis... Kalno Bal-
čiūnas... Skridulių Balčiūnas... Kanopa... Mažeikis... Paryčiui pasiė-
mę didelį vežimą, sumetė ir nuvežė už 1,5 km į Paduobio mišką. Tos 
pačios dienos vakare žmonės juos parvežė atgal, suguldė Šaulių klu-
be. Po dviejų dienų palaidojo. Žudikai iš Juodupės pabėgo 26-osios 
pavakarę. Vieni, sako, prausėsi tvenkinyje, kiti – Margevičiaus bute, 
buvusiame virš Vasiliauskų. Visi savi, kareivių nebuvo /.../“ (ten pat, 
p. 166). Tarp Vyriausybinės komisijos 1941 m. ir kitų įvykių aplin-
kybėms tirti surinktų ir jai atsiųstų parodymų skaitome: „parsivežė 
mama tėvą be galvos ir palaidojom Grūstės (netoli Sedos) kapinė-
se“; „miško pakrašty buvo apsistoję besitraukiantys į rytus pasku-
tiniai tarybiniai aktyvistai ir raudonarmiečiai. Pamatę tris keliau-
jančius vyrus, juos vietoje sušaudė“; „aplinkui mėtėsi trijų rankų 
nuluptos odos, apipjautos pagal riešą ir numautos su visais nagais 
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kaip pirštinės. Aš ir šiandien matau...“ Pagrindinis sovietinis „teisės 
aktas“, leidžiantis lengvai priimti mirties sprendimus, buvo išleistas 
dar iki Baltijos šalių okupacijos. Jis buvo taikomas jau vykusio karo 
lenkų belaisviams ir dėl jo tikrai ypatingos svarbos pasirašytas J. 
Stalino, V. Molotovo, L. Berijos bei kitų valstybės vadovų. Ten mes 
galime matyti jų nustatytus mirties bausmės „įkalčius“. „Stovyklo-
se esantys karo belaisviai karininkai ir policininkai stengiasi tęsti 
savo kontrrevoliucinę veiklą, skleisdami antisovietinę propagandą. 
Kiekvienas iš jų tik ir telaukia savo išlaisvinimo tam, kad galėtų 
tęsti aktyvią veiklą prieš sovietų valdžią.“ Dokumento paraštėje liko 
pažymėti dar du vardai asmenų, patvirtinusių šią svarbią priežastį 
ir nuosprendį (Katynės žudynėms): draugai Kaganovičius ir Kali-
ninas. Pastarojo nemirtingas vardas tapo suteiktas Karaliaučiaus-
Kaliningrado miestui, kuris su aplinkiniu regionu netrukus virto 
dar didesne sovietų vykdomo genocido vieta. Vis dėlto grįžtant į 
1941 m. Lietuvą, kalinių, įtariamų rengus kokį sąmokslą prieš griū-
vantį sovietų režimą, egzekucijos buvo vykdomos vadovaujantis 
netgi ypatingesne ideologine ir emocine motyvacija. Jų varomoji 
jėga buvo protu nesuvokiama neapykanta. „Priešas“ buvo laikomas 
kaltu vien dėl tikimybės arba siekiant pagrįsti įtarimo faktą ir įvy-
kusį areštą. Etikečių klijavimas („fašistas“, „kontrrevoliucionierius“) 
buvo naudojamas pakeisti faktais neįrodomą kaltinimą ir padaryti 
jį paprasčiausia nebūtinu. „Teismą“ sudarydavo trys komunistų 
aktyvistai arba sovietų pareigūnai. Per kelias minutes priimtas 
„sprendimas“ reiškė tik vienintelę – mirties bausmę. Kaip matome 
iš daugelio tuo metu sukilusioje Lietuvoje buvusių atvejų, ypatingai 
žiauriai kankinti tuos „nuteistuosius“, dar jaučiant ir kerštą, nežmo-
niškoms sieloms buvo tikras iškrypėliškas malonumas. Tepaliudys 
dar viena iliustracija – aprašymas. Tai pasakojimas apie Kretingos 
NKVD kalėjimą, paskelbtas iš karto, bolševikams pabėgus iš Lie-
tuvos. „Budeliams pasitraukus, vienuolyno teritorijoje netoli kapi-
nių pakraščio atrasta kankinimų vieta. Čia auga keli medžiai, iš 
kurių vienas yra labai apdegintas ir apjuostas geležine juosta. Už-
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kasti ir surasti lavonai liudija, kad žmonės buvo pakabinti ant 
medžio ir gyvi sudeginti. Daug užkastųjų dar papildomai buvo 
prispausti akmenimis, kas, kaip teigia gydytojas, reiškia, kad buvo 
užkasti dar gyvi. Kiti rasti su nulupta rankų oda, nuskalpuoti ar 
nukirstomis galvomis“ (Lietuvos archyvas: bolševizmo metai. – T.1. 
– Kaunas, 1942 m. 79 p.). Viso to priežastis buvo ne vien sužvėrė-
jusių nusikaltėlių prigimtis, tačiau turbūt nemažiau – sovietinis 
komunistinis auklėjimas. Nekęsti priešo, kuris net nenusipelno 
gyventi, kuris marksistine kalba yra „klasinis priešas“; sąmoningai 
sunaikinti milijonus, dešimtis milijonų visoje SSRS. Ir viską bloga, 
ką jaučiate, nevaržomai išlieti tokio revoliucinio veiksmo metu. 
(Tarp kitko, beveik 100% etninis valymas Karaliaučiaus rajone 
1944– 1945 m. buvo vykdomas panašiu būdu, papildant jį nebent 
masiniu bet kokio amžiaus moterų prievartavimu). Dar vienas 
paaiškinimas apie Lietuvoje vykdytų kankinimų panašumus –. 
viela arba raiščiu užrišta atvira burna, kad aukos negalėtų pernelyg 
garsiai šaukti, o dar ir užvestieji motorai – tai turbūt privaloma 
metodika pagal specialią instrukciją. Sadizmą reguliavo nužmo-
gėjusi valstybė. Kaip paprastai, o panašiai ir Katynės atveju, jokie 
dar gyvi esantys budeliai nėra žinomi ir surasti dabartinėje Rusi-
joje tam, kad stotų prieš teisingumą. 1944 12 23, Kalėdų išvakarė-
se, grįžusios Raudonosios Armijos ir NKVD daliniai sudegino 
Alytaus rajono Klepočių kaimą, žudė jo gyventojus. Kitą, tai yra 
Kūčių dieną sukrėsti žmonės vaikščiojo po sudegintus Klepočių, 
Ryliškių, Lizdų, Miežionių, Druskininkų, Taručionių ir kitus dzū-
kų kaimus, rinko nušautus arba pastatuose sudegintus vyrus. Vien 
trijuose kaimuose sunaikinta 45 sodybos, 27 nekalti žmonės – tė-
vai, vyrai, sūnūs. Jie nesipriešino; žudynių priežastis buvo tik te-
roras ir neapykanta ūkininkui. Parinktas „operacijai“ laikas – Ka-
lėdos – kalba apie giluminį psichologinį sovietų terorą ir viso 
žmoniškumo paniekinimą. Daliniai, tad ir vadai žinomi, byla buvo 
iškelta, bet Rusija ignoravo teisinės pagalbos prašymą. Dar geriau 
žinomi 1991 m. Sausio ir Medininkų žudynių vykdytojai, tačiau 
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Rusija nenustato jų adresų... Žinant, kad joks oficialus Rusijos 
valdžios atsakymas ar pareiškimas nėra patikimas, Petras Raslanas 
– vis dėlto išimtis, jo adresas oficialiai žinomas. Tai šiandieninės 
Rusijos vyriausybės ir teismų lakmuso popierėlis, patvirtinantis 
nekintamą nuo nuo anų laikų požiūrį bei pasirinkimą, kas nusi-
kalstama, o kas ne. Pritarimą žudynėms reiškė ir komunistų admi-
nistracija okupuotoje Lietuvoje, kai suteikė P.Raslanui „LTSR 
nusipelniusio teisininko“ garbės vardą. Kas jau kas, o Antanas 
Sniečkus ir kita senoji gvardija gerai žinojo apie šį nusikaltimą. 
P.Raslano karjerai tai nekliudė. Įsaką apie minėto vardo suteikimą 
Rainių budeliui jau po A.Sniečkaus mirties pasirašė M.Šumauskas. 
Tai raiški charakteristika viso ano laikotarpio kolaborantinei val-
džiai. Kitas žudikas, D.Rocius, irgi parašęs A.Sniečkui pasiaiškini-
mą, toliau liko Maskvoje priglaustu LSSR „viceprezidentu“ – J.
Paleckio pavaduotoju. Tiesa, neilgam – pasiųstas partizanauti į 
užfrontę žuvo. Nepaisant Rainių žudynių kaltės visokeriopai pa-
gerbtas. Tačiau sovietinės mitologijos mėgėjams tiesa žinotina. 
Rainių bylos istorija, beje, kai ką paaiškina ir apie tokią naujosios 
nepriklausomos Lietuvos problemą kaip paveldėtoji sovietinė 
teisėsauga. Kaip regis, ypatingais atvejais ji tebeliko priklausoma, 
įtakojama senųjų politinių ir klaninių ryšių, tad „saviems“, kaip 
anuomet P.Raslanui, pagelbstinti ir maloninga. Ligi šiol pasitaiko 
keistų, klaidomis ir neišmanymu nepaaiškinamų sprendimų, tačiau 
suprantamų, kai sušmėkšo buvę KGB darbuotojai arba agentai. Ką 
dar galėtume pasakyti? Paskutinį žodį tars Hagos ar kuris nors 
kitas tarptautinis tribunolas, skirtas vykdyti teisingumą visų sovie-
tinių karo nusikaltimų ir nusikaltėlių atžvilgiu. 

Publikuota: Pamirštas SSRS karo nusikaltimas. Rainiai, 1941 06 24-25. Sudarė 
ir parengė A.Šiušaitė, J.Urbanavičius, V.Landsbergis. Vilnius, 2006. Psl 305-
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Išpuoliai, dūmai akims, gudravimai

Kol Rusija eina dabartine kryptimi, ramaus gyvenimo neturėsim. 
Nepuoselėkim iliuzijų. Lietuvos nuostoliai, skriaudos ir pažeistos tei-
sės bus pasityčiojamai atmetami klausimai, o Rusija kels pretenzijas 
Lietuvai, gąsdins ir jomis, ir savo draugais Vakaruose.

Turėtume būti susitelkę, politiškai protingi ir vieningi, tačiau 
tokie nesame. Milijonai „iš ten“ investuojami į rinkimus Lietuvoje, į 
prorusiškų jėgų stiprinimą. Nesivaržoma „iš čia“ prašyti tokios para-
mos, ir tai nekenkia lietuvio arba lietuvės politinei karjerai. Gausėja 
tartum nežinomo gausybės rago finansuojamų destruktyvių leidinių, 
užteršiama arba perimama informacinė erdvė. Visa tai faktai, tačiau 
dar prieš porą-trejetą metų juos nustelbdavo tikslingai pašiepiantys 
šūktelėjimai apie „baubus“, mat Rusija dabar kitokia, draugauja su 
amerikiečiais, tai ko mums rūpintis...

Prablaivėjimas jau ateina net kai kuriuose Vakaruose; tačiau 
Lietuvoje priveista visokio dezintegruojančio, silpninančio viruso, 
išstudijuota vietinių veikėjų silpnybės, tarp jų ir ambicijos, o aukštos 
institucijos Maskvoje parūpina savo diplomatams propagandistams 
vis naujų „politologinių“ šaudmenų. Neturime tuo stebėtis, bet kai 
ką verta aptarti. 

Štai žurnalas „Meždunarodnaja žizn“, šių metų birželio numeris, 
didelis pseudomokslinis A. Obuchovo straipsnis „Valstybės siena 
su Lietuva“. Autorius – buvęs žlungančios SSRS užsienio reikalų 
viceministras, o pastaruosius dešimtį metų vadovavęs delegacijai ir 
komisijai, sprendžiančioms Rusijos ir Lietuvos sienų demarkacijos 
bei jūros erdvių atribojimo klausimus. 

Oficialus dabartinės Rusijos valdžios asmuo, be abejo, kartoja 
ir oficialią legendą apie tai, jog 1991 m. pabaigoje „buvusios SSRS 
teritorijose atsirado“ nepriklausomų valstybių. Štai čia ir mes – iš 
kažkur atsiradę buvusieji vienos bendros šalies piliečiai, tačiau tapę 
„separatistais“. Mūsų „išėjimo doktrina“ rėmėsi, atseit, okupacijos 
samprata. Tai dabartinės rusiškos doktrinos žodynas, okupaciją ra-
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šant kabutėse. Tariamo išėjimo iš tariamai laisvanoriškos sąjungos 
tezė šiurkščiai prieštarauja pačios Rusijos pamatiniam teisiniam 
dvišalių santykių aktui – 1991-1992 m. Lietuvos ir Rusijos sutarčiai 
dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Ten Rusija pripažįsta Lietu-
vos Respubliką atkurtą valstybės tęstinumo pagrindu pagal Kovo 
11-osios aktus – tepasiskaito juos ir pats V. Putinas.

Tačiau aptariamame straipsnyje ir toliau perrašoma valstybių 
bei santykių istorija, net „televizijos bokšto užėmimas dalyvaujant 
sovietų kariuomenei“. Užėmė, matyt, Valera Ivanovas su Juozu ir 
Mykolu; KGB žudikų dalinys „Alfa“ tik truputį dalyvavo. Ir slap-
tuosius Molotovo-Ribbentropo protokolus 1989 m. pasmerkęs 
neva tik A. Jakovlevas, o SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas 
mat „neapleidęs istorizmo platformos“. Apgailėtina skaityti tokias 
demagogijas, bet reikia. Galų gale, čia ar tik ne pirmąsyk oficialiai 
aptarta Lietuvos ir Rusijos 1991-1992 m. sutartis. Diplomatas 
apgailestauja, kad jos preambulėje kalbama apie sovietų įvykdytą 
Lietuvos aneksiją, ir gudrauja: kaltės adresato, tai yra, Sovietų Są-
jungos nebėra! Pamiršo, kad Rusija apsiskelbė esanti SSRS tęsėja, 
tad liko pati save įpareigojusi „ištaisyti pasekmes“. Bet štai sutartyse 
su Latvija ir Estija, „laimei“, panašių teiginių apie aneksiją ir jos 
pasekmes nesą. Faktas, kaimynai nesikonsultavo ir nepasirėmė 
mūsų precedentu, tai jų reikalas.

Mūsų reikalas, net pagal įstatymą, nuolat priminti SSR Są-
jungos tęsėjai anų nusikaltimų pasekmes. Atgauti nors pagrobtus 
indėlius.

Ir štai dvišalė Lietuvos ir Rusijos sienos sutartis, jos istorija pa-
gal A. Obuchovą. Tarpusavio plotų kompensacijos, dviejų sutarčių 
– sausumos ir jūros – sulipdymas į „paketą“, dviejų prezidentų, A. 
Brazausko ir B. Jelcino telefoninės derybos padėjo pasirašyti doku-
mentus 1997 metais. Jūroje Lietuva atsitraukė nuo savo pageidauja-
mos linijos, kuri būtų dalijusi naftos telkinį D-6 pusiau, ir telkinys 
„nutolo nuo jos“ (Lietuvos) 5 km į pietus. Gavom ruožą Vištyčio 
ežero, gavom sutartį. Tačiau ne tam nūnai rašoma sienos istorija, kuri 
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sausumoje juk visiškai užbaigta. Jūroje dar liko ratifikuoti papildomą 
trišalį Lietuvos-Rusijos-Švedijos susitarimą dėl skiriamųjų linijų 
sankirtos taško, ir čia išlenda sena surūdijusi vinis. A. Obuchovas ją 
nutyli, nerodo, tartum viskas jau nuspręsta, bet mes turim suvokti, 
ką daro mūsų diplomatai.

Trišalis susitarimas buvo pasirašytas Vilniuje 2005 m. lapkričio 
30 dieną. Jame glūdi prieštaraująs Lietuvos Konstitucijai požiūris, 
neva ankstesnis dvišalis 1988 m. SSRS ir Švedijos susitarimas dėl 
vandenų atsidalijimo, „kai Lietuvos nebuvo“, dabar papildomas 
trečiuoju subjektu. Tuo veiksmu nepriklausoma Lietuva pripažintų, 
kad ji buvo teisine SSRS dalimi, o gudruoliai Rusijos diplomatai 
trintų rankas: matote, patys pripažino anuometinį savo statusą be 
jokių „okupacijų ir aneksijų“!

Lietuva išduotų savo valstybės tęstinumo ir nepriklausomybės 
atkūrimo principus, jeigu Prezidentas taip ir teiktų ratifikuoti, o 
Seimas taip ir ratifikuotų.

Lietuva neišduotų savęs, jeigu ratifikavimo dokumentuose būtų 
įrašyta išlyga, maždaug tokia: anoji okupacinio laikotarpio sutartis 
tarp SSRS ir Švedijos, pažeidusi Lietuvos teises force majeur situaci-
joje, mūsų nėra laikoma teisėta. Ji tik minima kitų dviejų (gaila, kad 
ir Švedijos) pageidavimu, bet Lietuva savo parašu jos neaprobuoja. 
Ar panašiai. 

Rusija supyktų, bet ką tu, žmogau, padarysi. Svarbu, kad liktum 
žmogum, nesusipyktum su sąžine.

Deja, šioje vietoje dedasi keisti dalykai.
Dar prieš pasirašant trišalį susitarimą Seimo Užsienio reikalų 

komitetas pritarė jam su papildomu išaiškinančiu oficialaus pareiš-
kimo tekstu, o po dviejų dienų komiteto pirmininkas atšaukė tą raštą 
kaip negaliojantį. Tai nerimą keliantys ženklai – ar mūsų užsienio 
politika vis dar nepriklausoma. Jos neturėtų įtakoti jokie asmenys 
su pažeidžiama praeitimi arba tiesiog žavėjęsi gerųjų SSRS laikų 
Suomijos pasiekimais. VRM sistema taipgi neturėtų būti palikta 
sovietinės milicijos šlovintojų, Minsko ar Smurgainių akademikų 
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įtakai. Ir valstybės saugumo struktūros, kaip matom, pavojuje. Jų 
silpninimo arba naikinimo būdai žiaurėja. Gyvenam greta piktada-
rybių ugnikalnio, apnuodytoje erdvėje.

Publikuota žurnale „Veidas“ 2006 08 31 Nr.35

Ar rodyti vaikams sovietinę istorijos versiją?

Susidūrėme su tikru Lietuvos pilietinės visuomenės išmėginimu. 
Tos visuomenės (ar tos?) atstovai Švietimo ir mokslo ministerijoje 
nutarė naudoti filmą „Niekas nenorėjo mirti“ mokyklose kaip Lie-
tuvos istorijos medžiagą.

Rodymas teminėse televizijos programose „Kai aš mažas buvau 
ir nieko nesupratau“ be jokių komentarų, o dar ir reikšmingų dienų 
proga, reiškė to filmo politinio turinio aprobatą, tad jau darė ir toliau 
darytų žalą, priklausomai nuo žiūrovų sąmoningumo. Mokiniams 
čia turėtų pagelbėti mokytojai nepagailėję laiko, bet jeigu paaiškins 
apgavystės esmę, mokiniai patys paklaus: tai kam mums rodote? 

Geriausia būtų, sukeltų susidomėjimą ir diskusiją, tad pasitar-
nautų auklėjimui, jeigu mokyklose būtų rodomi kartu du filmai: šis 
ir J. Vaitkaus „Vienų vieni“. Tai pirmoji mintis, tačiau besirūpinantieji 
Lietuvos dvasine ateitimi galėtų surengti ir išsamią diskusiją prieš 
tvirtindami tokias programas. 

Publikuota: internetiniame portale „alfa.lt“, 2006 11 17;  
„XXI amžius“, 2006 11 22, nr. 87

Istorikai diskutuoja, politikai plūduriuoja

Istorikai iš Lietuvos ir Rusijos diskutavo, tarp kitų dalykų, apie 
Sovietų armijos nuopelnus reokupuojant Lietuvą 1944-1945 m., kai 



412

tam reikėjo pašalinti kliūtį – Vokietijos vermachtą ir palaužti pačios 
Lietuvos pasipriešinimą antrąjai sovietų okupacijai. 

Viena priemonių buvo teroras, kaip antai Klepočių ir kitų kaimų 
nusiaubimas bei sudeginimas su gyventojais, nes karinės reikšmės tie 
veiksmai neturėjo, tik psichologinę politinę, esmingai teroristinę: štai 
kas laukia visų, kurie bus įskųsti ar įtariami ne pačiu didžiausiuoju 
palankumu sugrįžusiems!

Paskelbus konferencijos medžiagą apie „tyrinėjimus ir perspek-
tyvas“, paaiškės, ar buvo liečiama sovietų karinių nusikaltimų proble-
ma ir kiek pagerėjo jos sprendimo perspektyvos. Galbūt pradedant 
nuo Rainių žudynių 1941 m. birželį ir Rusijoje priglausto, garbingai 
aprūpinto, tų žudynių organizatoriaus KGB pulkininko P.Raslano.

Vienas žymesnių Seimo politikų kalbėtų čia nebent apie „taip 
vadinamas Rainių žudynes“, taip vadinamus kaimų sudeginimus, 
o gal patartų iš viso nekalbėti tokių dalykų, kol Rusijos svečiai dar 
nebus išvažiavę.

Tokie politikai varinėja, kaip kuris išmano, bet istorikai turėtų 
niekada nepamiršti konstitucinių mūsų atkurtos valstybės pagrindų. 
Dėl jų diskutuoti nebederėtų arba tai būtų nepadoru.

Rusijos pusės tikslai permatomi: dar sykį pabrėžti taip vadinamą 
išvaduojamąją Raudonosios Armijos (bei grįžusio raudonojo tero-
ro) misiją Lietuvoje ir išties vertingą, gražią bei nuoširdžią Rusijos 
demokratų paramą Lietuvos laisvei 1989 – 1991 metais. Dabar jie 
politiškai, kai kurie fiziškai sunaikinti, o mes dar gyvi, tai pritinka ir 
pagerbti, ir geru, dėkingu žodžiu paminėti. O kad dabartinė Rusijos 
valdžia naudojasi jos sunaikintaisiais rusais kaip argumentu – nekel-
kit okupacijos žalos klausimo! – tai čia vienas Kremliaus parengtų 
veidmainiškų ėjimų rengiantis bylai dėl okupacijos fakto ir žalos.

Siūlyta: „Lietuvos žinios“ 2006 12 08 
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Posovietinės Lietuvos problemos

Romualdo Lanko byla, veikiau kova prieš Lietuvos politinės 
kultūros mišrainę ir teisinę stagnaciją, verta ypatingo dėmesio. 
Valstybėje – Europos Sąjungos narėje – daug dalykų turėtų būti 
matomi skaidriau, tačiau vargstame su jais po senovei. Tiesa, 
šioje knygelėje pristatoma byla vyko dar prieš Lietuvos galutinį 
priėmimą į Europos Sąjungą. Ir vis dėlto Sovietų Sąjungos turė-
jome ir tebeturime Lietuvoj dar gerokai. 

Pilietis R.Lankas norėjo teisingumo vienu klausimu: dėl tar-
nybos sovietų kariuomenėje. Susidūrusiam su atkurtos Lietuvos 
valstybės pareigūnų abuojumu neskiriant kariuomenės statuso 
ir karinės tarnybos nepriklausomoje ar okupuotoje valstybėje, 
– kai antruoju atveju šaukimas reiškė okupacinės jėgos prievartą 
ir pasireikšdavo dažniausiai šauktinio išvežimu prieš jo valią toli 
į okupuojančią valstybę, – buvusiam Sąjūdžio aktyvistui ir kovo-
tojui už Nepriklausomybę turėjo kilti pasipiktinimo ir protesto 
jausmų. R.Lankas nuėjo teisinės kovos keliu ir padarė, galų gale, 
gerą darbą valstybei bei daugeliui to paties likimo sovietinių re-
krūtų.

Nauda valstybei būtų pati didžiausia, jeigu ir piliečiai tei-
sininkai persvarstytų savo mąstymo klaidas. Daug jų atsispindi 
formaliuose, biurokratiškai surašomuose, atsakymuose piliečiui 
R.Lankui. Ne sykį juose matome ir pilietinės bei juridinės sa-
vivokos stoką, tiesą sakant, kylančią ir iš įstatymų spragų, ir iš 
nenoro pasitikrinti jų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijai.

Štai būdingas nesusipratimas, o gal ir tyčinis problemos 
persukimas neteisinga kryptimi. R.Lankas visai pagrįstai teigia, 
jog tarnauti sovietinėje armijoje (nors į ją šaukti okupuotos ša-
lies teritorijoje draudė 1949 m. Ženevos konvencija, ratifikuota 
pačios SSRS) vertė baudžiamasis persekiojimas, neišvengiama 
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okupacinės valdžios represija. Tuo tarpu Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2003-05-05 nutartyje „darytina išva-
da, kad tarnybos sovietinėje armijoje laikotarpio, vertinant to 
laikmečio aspektais, negalima buvo traktuoti kaip akivaizdžios 
represinės priemonės taikymo…“ Reiktų pasakyti, kad tokia 
išvada „nedarytina“ apskritai, o ypač dabar, nepriklausomoje 
Lietuvoje, turinčioje savo Konstituciją ir įstatymus, kurie jau 
išaiškino ano laikmečio situacijas bei „aspektus“. Tačiau ir pa-
reiškėjas kreipėsi ne dėl to, kad kai kuriuos jaunuolius būtent 
už bausmę imdavo į kariuomenę (R.Lankas tik pamini „strojba-
tus“, kuriuose buvo tiesioginis priverčiamasis darbas), o dėl to, 
kad šaukimas ir paklusnumas buvo grindžiami represijų baime, 
svetimos jėgos teroru. Jam nepaklusę drąsuoliai išeidavo į miš-
ką. Bet kuriuo atveju, pareiškėjo logika aiški: ne pats savaime, 
juolab kiekvienas, šaukimas į svetimą kariuomenę yra represija, 
bet nepaklusęs asmuo bus represuojamas. Kadangi okupanto, 
tai ir neteisėtai. Grėsmė taipgi neteisėta. Teismui visa tai buvo 
pernelyg sudėtinga.

Pastebėkime, kad svarstydamas R.Lanko skundą, teismas 
rėmėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu, 
kuriame, tarp kitų, teikiamos tokios nuomonės bei kiti svarbūs 
dalykai.

„Tarnyba sovietinėje armijoje buvo laikoma konstitucine 
kiekvieno piliečio priederme“. 

Žinome, kad pasitraukusieji į mišką rezistentai taip „nelai-
kė“ – nemanė, tai gal jie buvo neteisūs ir pagrįstai persekioti? 
Ar vis dėlto neteisūs buvo okupantai ir persekiotojai? Kaip re-
gis, jei posovietinėse galvose neaiškumas, tai galima atsiversti 
įstatymus apie okupaciją ir pasipriešinimą. Gaila, žinoma, kad ir 
įstatymuose turim spragų.

Pagal 1997 m. Nukentėjusiųjų teisinio statuso įstatymą, ci-
tuojamą ministerijos rašte, toks statusas „suteikiamas asmenims, 
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kurie prarado sveikatą /.../ priverstinės karinės tarnybos ar ka-
rinių mokymų metu /../ ir prievarta paimti į karines formuotes“. 
Todėl daroma išvada, kad „asmenys, kurie tarnavo sovietinėje 
armijoje, bet netapo invalidais“, nedisponuoja teise gauti nuken-
tėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. 

Priminsiu, kad pareiškėjas ir neprašė valstybinės pensi-
jos, tiktai kad priverstinė karinė tarnyba sovietų armijoje būtų 
įskaitoma į darbo stažą. O šiaip čia galime matyti ir konstitucinę 
įstatymo spragą: ar tiesiog tuo būdu netekę 2-3 gyvenimo metų 
(galimo mokymosi arba normalios tarnybos su socialinėmis pa-
sekmėmis pensijai) nėra niekaip nukentėję nuo svetimos jėgos 
prievartos?

Bet ir su ta spraga manymas, kad jų teisės nepažeistos nei 
okupavusios valstybės veiksmais, nei atkurtos Lietuvos valsty-
bės vis dar sovietiškai mąstančių institucijų veiksmais, nebūtų 
teisingas.

R.Lankas bent keletą sykių prašė teismų atsakyti į jo kelia-
mus konstitucinius klausimus. Matome negražų atsirašinėjimą, 
nelyginant kokių biurokratų, kadangi pilietis štai netiksliai su-
rašė. Tuos klausimus svarsto tik Konstitucinis Teismas – ir vis-
kas, atmetam; teismams nekyla minčių, kad būtent jie turi teisę 
perduoti tuos klausimus ten, kur reikia. Eik tu, žmogeli, nuo 
mūsų galvos. Galų gale, pareiškėjas surašo tiesioginį prašymą 
apygardos teismui, kad šis kreiptųsi į Konstitucinį Teismą. Pir-
mosios instancijos teismui ir pačiam galėjo būti svarbu bei įdo-
mu pasitikrinti Konstituciniame Teisme, tačiau jis neieško tie-
sos ir nusprendžia ten nesikreipti. Pareiškėjas mėgina apskųsti 
tokį abejingumą aukštesnei instancijai: kodėl, kuo remdamasis 
apygardos teismas atsisakė kreiptis į Konstitucinį Teismą? Iš ten, 
iš Vyriausiojo Administracinio teismo gauna išsamų išaiškini-
mą, kad prašymas apygardos administraciniam teismui kreiptis 
į Konstitucinį Teismą nėra jo, pareiškėjo, grindžiamas „juridinę 
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reikšmę turinčiomis aplinkybėmis“ (?!). Nutartyje primenama, 
kad teismas sustabdo bylos nagrinėjimą, „jeigu yra pagrindas 
manyti“, kad esamas įstatymas (taikomas konkrečioje byloje) 
prieštarauja Konstitucijai – ir tada kreipiasi į Konstitucinį Teis-
mą su prašymu spręsti apie atitikimą Konstitucijai. Tačiau tai 
tik teismo teisė, nesusijusi su proceso dalyvių prašymais, ir ja 
pasinaudoti palikta paties teismo nuožiūrai. Formuluotė „yra 
pagrindas manyti“ sakanti, kad sprendimas ar kreiptis į Konsti-
tucinį Teismą, ar ne, „yra tik teismo atliktos įstatymo analizės ir 
aiškinimo rezultatas“. Nesutikęs su pareiškėjo prašymu kreiptis 
į Konstitucinį Teismą, analizavęs ir pats sau išaiškinęs teismas 
neprivalo to argumentuotai motyvuoti, juolab raštu nurodyti. 
Nutarėm nesikreipti, ir viskas. Autoritarizmo ir biurokratizmo 
hibridas. Teisine (?) kalba pasakyčiau taip: R.Lanko byloje Vy-
riausiasis Administracinis teismas nustatė, kad yra pagrindo 
manyti, jog apygardos administracinis teismas turėjo pagrin-
do manyti…, todėl Vyriausiasis Administracinis teismas neturi 
pagrindo manyti, kad žemesnės instancijos teismas neturėjo 
pagrindo manyti. Lieka nuoroda į apygardos teismo (turbūt) 
atliktą įstatymo analizę ir išaiškinimą. Žvilgsnis į bylos archy-
vinę medžiagą galutinai atsakytų, kaip išsamiai ir atsakingai 
apygardos teismas atliko R.Lanko rodomo, jo nuomone, nea-
titinkančio Konstitucijos, įstatymo analizę ir išaiškinimą. Ape-
liantui neprivalėjo motyvuoti ir nurodyti, bet sau – galbūt nors 
motyvavo.

Vis dėlto, kodėl administraciniai teismai taip atkakliai ven-
gė perduoti problemą Konstituciniam Teismui? Galvoju, jie nu-
manė, koks būtų Konstitucinio Teismo sprendimas ir jo neno-
rėjo. Šis sprendimas būtų galėjęs sustiprinti valstybę ir apginti 
žmonių teises. Tokio negerumo išvengta.

Galų gale, atkakliam teisybės ieškotojui nesiliaujant, pra-
dėjus dairytis kelių į Strasbūrą, krustelėjo Lietuvos Respublikos 
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Seimas. Priėmė svarstymui mano teiktą įstatymo pataisą, ir nė 
metams neprabėgus panaši, politiškai apredaguota, pataisa buvo 
priimta. Palyginamieji tekstai nušviečia įstatymų leidėjo – kai-
riosios daugumos Seimo – mąstyseną.

Jokiu būdu nesutiko išskirti dviejų nesuderinamų teisinių 
situacijų, kad okupuotoje Lietuvoje primesti svetimi įstatymai 
tik faktiškai „veikia“ (taikomi), o neteisėtų įstatymų „galiojimo“ 
geriau išvengti, nes galiojimas tinka suverenios valstybės įstaty-
mams jos teritorijoje. 

Jokiu būdu nesutiko išskirti prievartinės karinės tarnybos 
svetimoje okupacinėje kariuomenėje ir privalomosios tarnybos 
savo šalies kariuomenėje. Abiem atvejams paliko sovietinę „bū-
tinąją“ tarnybą.

Besisukiodamas tarp tokių terminologinių politinių pro-
blemų kolektyvinis įstatymų leidėjas, nors buvo debatuose per-
spėtas, paliko to 52 straipsnio antroje dalyje sumaištį, tartum 
nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje būtų kokie sovietinių 
naikintojų būriai ir batalionai...

Tačiau praktinio socialinio teisingumo prasme pažengėme 
į priekį. Buvę sovietiniai rekrūtai gavo į pensinį stažą įskaitomo 
laikotarpio pripažinimą. Kuris nors būsimas Seimas, laisvesnis 
nuo senųjų ideologinių apnašų, gal paredaguos ir žodyną, ir lo-
giką.

Savo ruožtu, Lietuvos piliečio R.Lanko kreipimasis į Euro-
pos žmogaus teisių teismą Strasbūre atskleidė dalykų, taisytinų 
ir Europos mastu. 

Iš kn.: Kareivis ieško teisybės, Vilnius, 2006, p. 9-13.
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Lietuvos įvaizdis

Jau buvo tekę viešai mąstyti, jog beatodairiška kova dėl valdžios 
Lietuvoje, pilant prasimanytus purvus ant oponentų, prisideda 
prie to, kad žmonės negerbia pačios Lietuvos. Taip daroma žala ir 
tarptautiniam Lietuvos vardui, nes jeigu mums patiems nerūpi, kas 
tiesa, o ką tik naudinga politiškai skleisti, tegu ir netiesą, – tai ir 
svetimieji, ypač dar piktieji, mielai didina netiesą apie Lietuvą. Su 
pasimėgavimu, kodėl ne.

Štai skaitau dabar, kaip Lietuva pavaizduota kažkokiame rusų 
ir dar neva latvių filme apie „Mažeikių naftos“ įmonę ir jos likimą. 
Trečdalis įmonės akcijų kadaise buvo parduota amerikiečiams (rusai 
dėl to nesvietiškai įniršo), ir amerikiečiai ėmėsi tvarkyti jos verslą. 
Net su visokiom Rusijos žaliavos blokadom prikėlė įmonę iš bankro-
to, o kai buvo sudaryta ilgalaikė naftos tiekimo sutartis su „Jukos“ 
kompanija, pasibaigė ir veiklos nuostolingumo laikai. Tik štai ame-
rikiečių didžioji kompanija netrukus patyrė problemų namuose ir 
pardavė savo akcijas „Jukos“, o A. Brazausko Vyriausybė dar pridėjo, 
kad „Jukos“ gautų kontrolinį paketą. Bet „Jukos“ paliko amerikiečių 
administraciją ir jos nustatytus principus, ir „Mažeikių nafta“ tapo 
pelningiausia Lietuvos įmone. Dabar kylančios problemos – tik dėl 
to, kad Rusijos prezidentas, laikydamas vienoj rankoj prokurorus, o 
kitoj – teisėjus, triuškina pačią „Jukos“ kompaniją. Rusijos valdžia, 
aišku, budi, kaip čia nugriebus dar ir tą Mažeikių kąsnelį, dar smagiau 
įlipus į Lietuvą. O anoje šalyje tikrai tvarka, nėra nepriklausomų  nė 
televizijų, nė serialų. Taigi atėjom į šiandieną.

Ir štai rusiškas serialas (iš BNS pranešimo): „Mažeikių nafta“ bu-
vusi amerikiečių nustekenta ir parduota Rusijai (?). Lietuvos (matyt, 
A. Brazausko) Vyriausybė nusprendžia parduoti būtent Rusijai neva 
nuostolingą įmonę ir t.t. 

Visas šis istorijos pagrindas melagingas, nors girdėtas. Įmonė 
buvo nustekenta iš tikrųjų anksčiau (visokių lukoilinių tarpininkų) ir 
praskolinta LDDP Vyriausybės, o amerikiečiai ją apvalė nuo parazitų 



422

ir kartu su „Jukos“ padarė pelningą. „Jukos“, matyt, ne visai Rusija, 
nes Rusija pati savęs netriuškintų ir t.t. Bet paklauskim daugelio 
žmonių, ar jiems neįkalė būtent ano melagingo paveikslėlio? 

Įkalė „Lukoilo“ pirkta žiniasklaida ir kairieji politikai, o dabar pa-
sigriebė Rusijos filminiai propagandistai. Lietuva rodoma nerealiai, 
bet yra nusipelniusi to; pati apsiderginėjo, by laimėti rinkimus.

Toliau apderginėjančiame filme vaidina žymūs Lietuvos aktoriai, 
tarsi patvirtindami, kad jų šalis kaip tik tokia. Kai garsi tarptautinė 
artistė iš Lietuvos sutiko vaidinti rusų propagandiniame meniniame 
filme apie baisiuosius čečėnus, buvo kažko gaila. Bemaž prisidėjo 
nesusivokdama, kad karas tęstųsi, čečėnų valstiečiai ir vaikai būtų 
toliau žudomi. O ką reiktų tarti dabar? Lietuvos Vyriausybė siūlo 
antai pinigus „įvaizdžiui gerinti“, o kiti siūlo daugiau ir priešingam 
tikslui. Tiek žinių.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 02 28

Dėl „Mažeikių naftos“ pardavimo Rusijai užmačių

„Mažeikių naftos“ akcijų paketų, priklausančių „Jukos“ 
kompanijai ir Lietuvos valstybei, pardavimo istorija vis labiau 
primena „Alitos“ privatizavimą. Galima parduoti ir už mažiausią 
kainą, užtat saviškiams, netgi partijos arba klano bičiuliams.

„Mažeikių naftos“ akcijų privatizavimas sustojo po konkurso, 
kadangi ir vėl „ne tie“ pasiūlė aukščiausias kainas. Rusijos 
kompanijos pasiūlė mažiau, liko laikinai už borto, bet neužmirštos, 
ir tikisi pasiekti tikslo per Lietuvos Vyriausybę nemėtydamos be 
reikalo didesnių lėšų į kažkokį Lietuvos iždą.

Taip buvo ir „Alitos“ atveju – kas mokės brangiau, jeigu galima 
gauti pigiau.

Orientuota į Rusiją mūsų vyriausybė nustatė žinomą sąlygą, kad 
galimas pirkėjas turįs turėti savo žaliavą. Tai akivaizdi politinė kryptis 
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į „Lukoilą“ arba kitas rusiškas, jeigu ir šiek tiek atskiestas kompanijas. 
Visas jas kontroliuoja V.Putino aplinka. Lenkijos kompanija turi 
pakankamas naftos gavimo garantijas, tačiau to nepakanka paraidžiui 
skaitomai Lietuvos Vyriausybės sąlygai. Ne savo, tik pirkta žaliava! 
Problemų staiga sukėlė Kazachstano valstybinė kompanija, išties 
turinti ir savo naftą neribotais kiekiais, ir ilgalaikę sutartį su Rusija 
dėl transportavimo visur, kur Kazachstanui reikės, ir pasiūliusi išties 
didesnę, imponuojančią milijardinę kainą. „Lukoilas“ tiek nesiūlė, 
bet mielesnis širdžiai, vis prisimenamas pirkėjas.

Matėme, kaip Rusijos veikėjai mėgino sukelti abejonių dėl 
Kazachstano: jeigu į Lietuvą, tai nutraukiam tranzito sutartį! 
Dūmams Lietuvoje tai buvo naudinga, ir juos toliau skleidė vaikinai 
Lietuvos Vyriausybėje. Kazachstanas mat turįs problemų dėl naftos 
atgabenimo, tai vis tiek neatitinkąs sąlygų. Vargu ar net putininė 
Rusija išdrįstų tokiomis sutarčių laužymo blokadomis eiti prieš 
Kazachstaną ir prieš savo troškimą įstoti į Pasaulinę prekybos 
organizaciją. Tačiau ir kraštutiniu atveju Kazachstanas turi galimybę 
tiekti už tą pačią kainą naftą iš Roterdamo biržos. Apie tai vaikinai tyli, 
nes būtų nenaudinga projektuojamam kitam, neskaidriam sandoriui. 
Apie Lietuvos Vyriausybės nepalankumą Lenkijos ir Kazachstano 
atžvilgiu liudija ir atsisakymai susitikti su šiais pirkėjais.

Matėme trukdymų „Jukos“ kompanijai pasirinkti tinkamiausią, 
brangiausiai mokantį, pirkėją. Lietuvos Vyriausybė turėjo teisę vetuoti 
ir vetavo. Matėme net lietuviškų prikaištų „Jukos“ kompanijai – kodėl 
ji norinti gauti didžiausią kainą už savo akcijas? Tas noras apsunkino 
atsarginį variantą, jei kokios, Lietuvai išpirkti akcijas iš „Jukos“ 
imant milžinišką paskolą net virš įstatymo ribos arba pasidarius 
reikiamą įstatymą, o po to jau parduoti visą krepšį kam reikia, su 
kuo bene sutarta. Tačiau neįveikiamų kliūčių nėra: šiomis dienomis 
A.Brazausko Vyriausybė paskelbė ryžtą rasti dar daugiau pinigų ir 
vis dėlto įvykdyti planą. Susiperkam viską sau ir galimo bankroto 
situacijoj, jeigu reikėtų patiems grąžinti Seimo įstatymu garantuotus 
kreditus, parduosim laukiančiam „Lukoilui“ už kiek jau tas beduos. 
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Vyriausybės dienos vis tiek nebeilgos, tai paskui tegu kapstosi kas 
nori, STT, VK ar MGP [mūsiškių Generalinė prokuratūra], po 
sandėrio liekanas nelyginant kokio EBSW griuvėsiuose. 

Kas turi atsakomybės jausmą, tepareikalauja šio sandėrio 
skaidrumo tuoj pat. Jo neturi nustelbti nei Turniškių, nei kiti kokie 
dūmai. Pasitikėjimą prarandanti Vyriausybė turi būti prižiūrima.

2006 03 09,
Briuselis

„Mažeikių naftos“ perspektyvos: Rusijai ar Kazachstanui?

„Mažeikių naftos“ akcijų paketų, priklausančių „Jukos“ kom-
panijai ir Lietuvos valstybei, pardavimo istorija tarpais primena 
„Alitos“ privatizavimą. Galima parduoti ir už mažiausią kainą, užtat 
saviškiams, netgi partijos arba klano bičiuliams.

„Mažeikių naftos“ akcijų privatizavimas sustojo po konkurso, 
kadangi ir vėl „ne tie“ pasiūlė aukščiausias kainas. Rusijos kompa-
nijos pasiūlė mažiau, liko laikinai už borto, bet neužmirštos, ir gal 
vis dar tikisi pasiekti tikslo per Lietuvos Vyriausybę nemėtydamos 
be reikalo didesnių lėšų į kažkokį Lietuvos iždą.

Taip buvo ir „Alitos“ atveju – kas tau mokės brangiau, jeigu 
galima gauti pigiau. Bet norint pasipelnyti šiuo paprastu būdu, reikia 
nušalinti brangiau siūlančius konkurentus.

Tradiciškai orientuota į Rusiją vyriausybė nustatė sąlygą, kad 
galimas pirkėjas turįs turėti savo žaliavą. Tai akivaizdi politinė kryptis 
į „Lukoilą“ arba kitas rusiškas, jeigu ir šiek tiek atskiestas kompanijas. 
Visas jas kontroliuoja V.Putino aplinka. Lenkijos kompanija „Orlen“ 
turi pakankamas naftos gavimo garantijas, tačiau to nepakanka pa-
raidžiui skaitomai Lietuvos Vyriausybės sąlygai. Ne savo, tik pirkta 
žaliava! Problemų staiga sukėlė Kazachstano valstybinė kompanija 
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„KazMunayGaz“, turinti ir savo naftą neribotais kiekiais, ir ilgalaikę 
sutartį su Rusija dėl transportavimo tranzitu visur, kur Kazachstanui 
reikės, ir pasiūliusi išties didelę, imponuojančią milijardinę kainą. 
„Lukoilas“ tiek nesiūlė, bet mielesnis širdžiai, vis prisimenamas 
pirkėjas.

Matėme, kaip Rusijos veikėjai tuoj mėgino sukelti abejonių 
dėl Kazachstano: jeigu į Lietuvą, tai nutraukiam tranzito sutartį! 
Dūmams paleisti Lietuvoje tai buvo naudinga, ir juos toliau sklei-
dė vaikinai Vyriausybėje. Kazachstanas mat „turįs problemų“ dėl 
naftos atgabenimo, tai vis tiek neatitinkąs sąlygų. Vargu ar net 
putininė Rusija išdrįstų kokiomis sutarčių laužymo blokadomis eiti 
prieš Kazachstaną ir prieš savo troškimą įstoti į Pasaulinę prekybos 
organizaciją. Per tą patį Kazachstaną ji eksportuoja į Kiniją, tad 
juolab galimi atsakomieji veiksmai. Tačiau ir kraštutiniu blokavimo 
atveju Kazachstanas turi galimybę tiekti Mažeikiams už tą pačią 
kainą naftą iš Europos Šiaurės jūros kompanijų (mainais) arba iš 
Roterdamo biržos. 

Todėl atmesti „KazMunayGaz“ kokio nors „Gazpromo“ arba 
neaiškaus TNK naudai būtų jau skandalinga.

Čia ištrauktas atsarginis variantas, ir Lietuvos Vyriausybės 
pasiuntiniai ėmė kursuoti į Vakarus, pas kontrolinio akcijų paketo 
savininkas. 

Niekaip nenušviečiamose derybose galėjo rastis trukdymų 
„Jukos“ kompanijai pasirinkti tinkamiausią, brangiausiai mokantį, 
pirkėją. Lietuvos Vyriausybė turėjo teisę vetuoti ir pretenduoti pati. 
Matėme net lietuviškų priekaištų „Jukos“ kompanijai – kodėl ji 
norinti gauti didžiausią kainą už savo akcijas? Tai šiek tiek sunkino 
būdą, jei kokios, Lietuvai išpirkti anksčiau parduotas akcijas iš „Ju-
kos“, tam imant milžinišką paskolą ir pasidarius reikiamą įstatymą, 
o po to jau parduoti visą krepšį kam reikia, su kuo gali būti ir iš 
anksto sutarta. 

Kam? Jei ne mylimajam „Lukoilui“ arba „Gazpromui“, tai gal 
vis dėlto Kazachstanui?
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Lietuvai čia vertųsi kelias išvengti Rusijos energetinio mono-
polio ir galimų politinių priklausomybių. Taip galbūt radosi nauja 
slinktis. Prieš kurį laiką iš premjero A.Brazausko užuominų, kad 
jis jau turįs atrinktą vieną pirkėją, ir iš V.Uspaskicho suirzimo bei 
lakstymų („kodėl vieną?“, „kodėl nepaskelbus naujo konkurso?“, o 
kodėl nepasitąsius Lietuvai kaip visos atpirktos įmonės savininkei 
dar kokius metelius?) atrodė, bene premjero variantas iš tiesų jau 
Kazachstanas? Tai būtų valstybinis požiūris, o Darbo partija skau-
džiai stokoja didelio vokelio, „Gazpromui“ pašykštavus ir praleidus 
ano konkurso progą. Mat pagal specialųjį įstatymą Vyriausybė, 
jeigu atperka akcijas iš „Jukos“, toliau jau gali pati parinkti pirkėją. 
„Otkatams“ aplenkus Darbo partiją, Lietuvoj drebėtų žemė ir būtų 
nuošliaužų; natūralu, jog kai kas prasideda. 

A.Brazausko vyriausybė (t.y., jos galva) paskelbė ryžtą rasti 
kiek tik reikės pinigų ir vis dėlto įvykdyti planą. Jis nežinomas, tai 
galime tik spėti variantus. Pirmas. Susiperkam viską sau ir valdiško 
valdymo bei galimo bankroto situacijoj, kai tektų patiems grąžinti 
Seimo įstatymu garantuotus kreditus, parduosim laukiančiam „Lu-
koilui“ arba TNK už kiek jau tas beduos. Vyriausybės dienos vis 
tiek nebeilgos, tai paskui tegu kapstosi kas nori, STT, VK ar MGP 
(mūsiškių Generalinė prokuratūra) po sandėrio liekanas nelyginant 
kokio EBSW griuvėsiuose. Antras variantas geresnis. Tai išpirkimas 
ir nedelsiant, nerizikuojant nuostoliais (kaip Ūkio ministerija valdytų 
įmonę, verčiau nespėliokim), pardavimas Kazachstano kompanijai. 
Kuomet ir visa Europa jau susirūpino energetikos šaltinių diversi-
fikacija, kad nebūtų priklausoma tik nuo Rusijos, eitume bemaž 
pirmieji sąmoningu europietišku keliu.

Suprantama, kad tai nėra Kremliaus svajonė. Iš čia ir V.Uspaskich 
spirgėjimai („Darbo partijai nepatinka“), ir dar kai kas, pavyzdžiui, 
sąjungininkų prieš A.Brazauską ieškojimas F.Kauzono kabinete. 
Žengta net pagalbinės politinės diversijos keliu per Europos Parla-
mentą. Ten Darbo partijos (iš Lietuvos) atstovė inicijavo rezoliuciją 
apie Kazachstaną. Tartum apskritai, bet pirmiausiai – kokia tai bloga 
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šalis. Priešpaskutiniame rezoliucijos variante pirmieji penki pream-
bulės punktai bylojo vien apie žmogžudystes ir kitokį smurtą prieš 
opoziciją – tokia turėjo būti Europos strateginio partnerio Kazach-
stano etiketė. O jau pirmasis nutariamosios dalies punktas skelbė, 
kad visi tie nusikaltimai – politiškai motyvuoti! Toliau rastume ir 
kitų žinių. Galutiniame variante tendencingų baisybių sumažėjo, bet 
Darbo partijos atstovė, ko ir reikėjo tikėtis, netgi avansu, pasireiškė 
bulvarinėje Lietuvos žiniasklaidoje. Matykit, iš būsimos EP rezoliu-
cijos aiškėja skandalingi faktai: „Kazachstane nužudyti opozicijos 
lyderiai, keli žurnalistai“ (iš tikrųjų apie žurnalistų žudymus rezo-
liucijoje nekalbama). Todėl atstovė – ir prieš Kazachstano bendrovę, 
kuri „neturi naftos“ (kukli didelė netiesa), o atsinešianti į Lietuvą 
skolinimosi korupciją.

Tai ženklai, kad kova – Rusija ar Kazachstanas? – eina į kulmi-
naciją, veikėjai užima lemtingas pozicijas. Rusija jau griebiasi tarp-
tautinių bankroto skelbimo veiksmų, kurie gali sutrukdyti Lietuvai 
išpirkti „Jukos“ akcijas.

Ko išties norėtųsi kuo greičiau, tai šio sandėrio skaidrumo. Jo 
neturi nustelbti nei Turniškių, nei kiti kokie dūmai. Pasitikėjimą 
prarandanti Vyriausybė su neaiškiais, tarpusavy konkuruojančiais 
jėgų vektoriais turi būti prižiūrima.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 03 20

Kubilius labai švelnus

Įdomu, ką tie didvyriai socialdemokratai dabar pardavinėtų už 
kelis milijardus, jeigu anuomet būtų susiveikę parduoti „Lukoilui“ 
už vieną litą?

Žinoma, tai „Mažeikių Nafta“, dėl kurios Tėvynės Sąjunga ir 
kartu dirbę krikščionys demokratai žengė į politinę riziką ir tuo 
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išgelbėjo Lietuvai pelningiausią dabarties įmonę. Valstybė tada ga-
rantijomis paskolino savo įmonei milijardą litų ir vien palūkanomis 
iš to uždirbo jau pusę milijardo. R.Paksas nebeverkia. Akcijų vertė 
išaugo 30 kartų. Aistrų dabar – tikrai ne už litą. O gal reikėjo atiduoti 
Ivanui Paleičikui?

Visa tai priminęs beviltiškiems socdemų pliurpikams, An-
drius Kubilius graudena („Omni naujienos“, 2006-03-21), kad jie 
turėtų kalbėti sąžiningai. Atleisk, Andriau, čia aš nusišypsojau. Tu 
pernelyg mandagus. Ką jie tada beįstengtų kalbėti skęsdami savo 
purvynuose?

Publikuota internetiniame portale „politika.lt“ skiltyje „Briuselio dienoraščiai“, 
2006 03 22; interneto portale „Omni laikas“, 2006 03 24.

Vis dėlto rusai

Tyliai tūnoję, kol Lietuvos Vyriausybė tariamai svyravo tarp 
kazachų ir lenkų, „Lukoilas“ ir TNK pasirodė staigiai ir stipriai, lyg 
jausdami Vilniuje gerai parengtą dirvą.

Lietuvos politinė patirtis, Lietuvos ir Europos perspėjantys 
dokumentai kalbėtų, kad Rusijos įtakos turime per daug jau dabar, 
todėl „Mažeikių naftos“ privatizacijos baigiamojoje stadijoje vertėtų 
išvengti rusiškos „oligopolijos“ įsitvirtinimo buvusioje sovietų ko-
lonijoje su sostinėmis Vilniuje ir Kėdainiuose.

Tačiau sveikas, o dar valstybinis protas yra vienas dalykas, o 
„realioji“ asmeninė arba grupinė politika – visai kitas.

Todėl įgaliotajai A. Brazausko Vyriausybei susitarus dėl „Ma-
žeikių naftos“ akcijų išpirkimo atgal, istorinį revanšą puoselėjantys 
Kremliaus oligarchai jau atsidarinėja pažįstamas duris nebūtinai 
rankomis.

Lenkų išvis nebematyti – kas jiems ką pasakė, kad nesikištų? 
Net po jų prezidento vizito?
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Kazachai, politiškai geresnė alternatyva negu rusai, jau ribojami 
pranešimais apie tris „lygias“ kandidatūras veikti Mažeikiuose. Trys 
trečdaliai reikštų 2:1 Rusijos naudai, ką ir reikėjo įrodyti. Net šnekalai 
apie galimą rusų šantažą kreipiami šantažisto naudai!

Ko gera, A. Brazauskas atiduos rusams bent pusę arba ir dau-
giau „Mažeikių naftos“ akcijų, ir tiek to skaidrumo. Patarėjų veidai 
spindi sėkme.

Liaudis tyli, taip rašė Puškinas. Visi, kurie šiandien tyli, tarnauja 
liaudžiai. Liaudies demokratija, gal dar nepamiršom.

Roma, 2006-03-29

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 03 29

Vasalai

Vėl gausėja požymių leidžiančių lyginti Lietuvos padėtį su 1940 
metų birželiu. 

Štai jau ir laiškas iš Maskvos, tarsi iš aukštesnės mums tarybų 
valdžios, kurios reikalavimų negalime nevykdyti! Taip tarė ne bet 
kas, o sprendimų darytojas AMB: „turėsime atsižvelgti“. Maskva 
žino, kam rašo. Atiduok Mažeikius, ir be kalbų.

Štai jau ir požymiai, kaip V. Krėvės-Mickevičiaus „liaudies“ 
ministrus pradės keisti Dekanozovo ministrai. Netrukus jų bus 
dauguma, ir Liaudies vyriausybės „balsuojamus“ sprendimus nuro-
dinės Dekanozovas, tik pasirašinės gerbiamas V. Krėvė-Mickevičius. 
Dabartinis. Atidirbusį išmes ir tą.

Valstybės nepriklausomybė mat priklauso ne tik nuo kaimyno 
apetito, bet ir nuo jos pačios valdžioje esančių žmonių. Jeigu ten yra 
žmonių, ne lėlių.

Kai prieš 16 metų, irgi prieš pat Velykas, gavom M. Gorbačio-
vo ultimatumą, atsakėm: ekscelencija, palaukite po Velykų. Tada 
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ramiai pagalvosime, o dabar nereikia mūsų gąsdinti. Nūnai, tiesa, 
kitoks dabar – kitokia dvasia, panašesnė į 1940 m. birželį. VSD jau 
periminėja Abakumovo žmonės, o buvę aukšti LTSR KGB veikėjai 
nė saulei Vilniuj netekėjus risnoja Latvių gatve.

Ar dar yra, kas pasipriešintų nekonstituciniam diktatoriui iš 
Archangelsko Urdomo? Atsiliepkite, piliečiai.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 04 14

Ar gali paaiškėti, kad A. M. Brazauskas –  
tai sisteminė išdavystė?

Išties, kaip sulaikyti žmogų, kuris ir gerų darbų praeity padaręs, 
ir dėmesio kam nors parodęs, dabar arogantiškai žengia keliu, negeru 
ir savo sąžinei, ir Lietuvai? Pasimelsi – nesulaikysi. Pabaręs – gal tik 
priešingą poveikį sukelsi. Bet kitų būdų nerasdamas turiu skaudama 
širdimi bartis ir belstis – gal paskutinį kartą.

Premjeras A. M. Brazauskas, LSDP ir kitų anos koalicijos par-
tnerių balsais užsitikrinęs teisę parduoti atpirktą „Mažeikių naftą“ 
paties „pasirinktam pirkėjui“, tai yra, Rusijos kompanijoms, tęsia 
apgaulingų argumentų serialą naiviems lietuviams – žinių vartoto-
jams. Į sąmonės gelmes mėtoma maždaug tokia sėkla: o atsimenat, 
kaip Rusija nedavė žaliavos? 

Aišku, žmonės neatsimena viso vaizdo, kaip įmonės savininkei 
Lietuvos valstybei ir vadybininkams amerikiečiams teko priešintis 
Rusijos tiekimo blokadoms. Ir vis dėlto, nors Lietuvos Vyriausybė 
nuo 2000 m. pabaigos vėl stojo iš esmės į rusų pusę, įmonei pavyko 
ištverti sunkymetį ligi „Williams“-Lietuvos-„Jukos“ sutarties dėl 
ilgalaikio tiekimo garantijų. Padėtis stabilizavosi, įmonė ėmė kilti į 
pelningumą. Nepamirškime, kad šiandien tai pelningiausia ir vertin-
giausia Lietuvos įmonė, už kurią lenkų koncernas pasiryžęs sumokėti 
jau pustrečio milijardo dolerių! Tai šiek tiek skiriasi nuo bičiulio 
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„Lukoil“ kadaise siūlyto vieno dolerio ir nusausina R. Pakso 1999 m.  
ašaras, kad Lietuvos Vyriausybė susitarimo su „Williams“ atveju 
turėsianti garantuoti jau esamą vieno milijardo litų (ne dolerių) įsis-
kolinimą. Tai buvo padaryta, sudegė „Lukoilo“ propagandai išmesti 
milijonai, ir nei Lietuva, nei „Mažeikių nafta“ nežlugo, anaiptol. O ir 
po antrosios sutarties su „Jukos“, kai premjeru tapęs A. Brazauskas 
sutiko perleisti naujam savininkui kontrolinį akcijų paketą, Lietuvai 
dar liko per 40 procentų turto, kuris šiandien būtų vertas per mili-
jardą dolerių. (Ne tas nykus „Lukoilo“ doleris, matykime pokyčius). 
Įmonė iškilo į Lietuvos ūkio viršūnes, o sykiu ji neįtakojo politikos, 
negrėsė valstybės savarankiškumui. 

Deja, Rusijos prezidento V. Putino puolimas prieš nepriklausomą 
„Jukos“ vėl ėmė keisti padėtį. A. M. Brazauskas vis tvirtindavo, kad 
„Mažeikių naftai“, kurią valdanti dukterinė „Jukos“ įmonė Olandijoje, 
niekas negręsia. Lyg nebūtų žinojęs ar nenorėjęs žinoti, su kuo teks 
turėti reikalo. Opozicijos siūlymai – išpirkti iš sunkumus patirian-
čios „Jukos“ nors dešimtį procentų – būdavo arogantiškai atmetami. 
Kas čia – premjero trumparegiškumas, o gal senasis požiūris, kad 
Maskvos valdymas, jei grįžtų, tai nieko bloga?

Taip neatsakingai arba sąmoningai artėjome į dabartį.
„Jukos“ – per tą kompaniją Olandijoje – nori parduoti savąjį 

kontrolinį akcijų paketą kuo brangiau. A. M. Brazauskas skundžiasi 
dėl tokios nelabdaringos nuostatos, bet siuntinėja pasiuntinius ti-
kroms arba apsimestinėms laiko gaišaties deryboms. Mat nerusiški 
pretendentai, nors jie siūlytų daugiausia – 1.2 milijardo, 1.5 milijardo 
dolerių – jam nepriimtini. Rusija pernelyg baisi (mums vargšeliams), 
jeigu po to baustų lenkus arba kazachus. Žinia, gal nubaustų ir A. 
M. Brazauską su V. Uspaskichu dėl kokių nors jų privačių interesų 
Rusijoje, čia išties baisu. Todėl vis neapsisprendžiama nė dėl vie-
no varianto, kaip išlįsti iš Rusijos pradėtų tarptautinių procedūrų 
grėsmės. Ko gera, net nenorint iš jų išlįsti. Tegul Kremlius daro, ką 
nori, o aš suvaidinsiu bejėgį ir išprievartautą, – taip jau ima atrodyti 
pagrindinė Lietuvos premjero psichologinė nuostata. 
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Antai buvo žinoma, kad Kremlius pasidarys vietinio valdomo 
teismo sprendimą tariamai neleidžiantį parduoti jokio likusio „Ju-
kos“ arba su „Jukos“ susijusio turto. Esant pasirengusiems, nebūtų 
ko nė aimanuoti, neva štai „kažkas atsitiko“. Gal tik Lietuvos piliečių 
parengimui. Kadangi Lietuva vis dar tęsė vaikinų derybas dėl „Jukos“ 
akcijų išpirkimo, Kremlius dėl viso ko atsiuntė laišką su prašymu nieko 
nedaryti. A.Brazauskas pranešė apie jį tarsi aukštesnės instancijos įpa-
reigojimą: „turėsim atsižvelgti“. Aišku, juk Maskva! Senasis šeimininkas, 
pavaldinio sindromas. Tačiau Kremlius norėjo dar geriau užsitikrinti, 
kreipėsi į JAV teismą. Tai buvo tą pačią balandžio 13-ąją, kai Lietuva 
gavo fantastinį lenkų „Orlen“ pasiūlymą sumokėti nebe 1,5, o 2,5 
milijardo! Pasirengusi bei ryžtinga Vyriausybė galėjo spręsti iš karto, 
nelaukdama JAV teismo, kuris dar ir atsilieka laikrodžio požiūriu. Ta-
čiau premjeras, iš anksto pasirengęs kitam sprendimui, zirzė, kad jam 
neaišku, ar iš tikrųjų „Orlenas“ pirks viską, reikia palaukti.

Užsiėmė margučiais, mat Velykos, o po Velykų bus jau ir po Ame-
rikos teismo, vėl kažką draudžiančio, nors draudimas ir būtų apskųstas. 
Net ir Maskvos draudimas įsigalios tik birželio mėnesį, bet JAV teismui 
Maskvos veikėjai rašė grūmodami, kad Lietuva galinti išdrįsti pažeisti, 
ką nusprendė imperijos teismas. Tačiau mūsų Velykas jie apskaičiavo 
gerai. Rusijoj dar ne Velykos, ten dirba ir pirmadienį, ir antradienį, 
kol broliai lietuviai ridinėja kiaušinius. Mūsiškiai ir tą antradienį dar 
prisidėjo „kompensuoti“ už sekmadienį, tarsi užmiršę per ateizmo 
epochą, kad Velykos – visada sekmadienį, ir liaudis dėl to švenčių 
sutapimo nieko nenustoja. Toks valstybininkų lygis, ką padarysi. Taip 
ir JAV teismo sprendimą, kuris vargu bau varžo Olandiją, vaizduojame 
kaip lemtingą Lietuvos pralaimėjimą. Koks čia pralaimėjimas, jeigu 
taip norėta pralaimėti? Ir koks čia lemtingumas, jeigu jis kol kas liečia 
(jeigu liečia) tik vieną JAV pilietybės asmenį?

Galimybių vis dar yra, įskaitant nacionalizaciją susietą su nedel-
siamu pardavimu, pavyzdžiui Lenkijai arba Kazachstanui. Galima 
ir pirkti, ir perparduoti, ir stovėti prieš Kremliaus pyktį išvien su 
Lenkija. Tai tik Nepriklausomybės aušroje A.M.Brazauskas gąs-
dindavo, kad Lenkija mus puls, jei negins Raudonoji Armija. Betgi 
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dabar? Eik ir daryk, brangioji Vyriausybe, o jeigu nieko nedarai, tai 
iš tikrųjų darai, tik į kitą pusę. Galų gale, Rusijai neparduok nė vienos 
lietuviškos akcijos, juk ir jos neša didelį pelną Lietuvai.

Jeigu sisteminė išdavystė eis iki galo, tai ir bus komunistų iš-
davystė, ne vieno asmens. Bet jo vardas liks labiausiai susietas su 
didžiosios paslaugos Kremliui afera. Konkurencija korumpuotam 
bičiuliui G.Šrioderiui, kurio išlikimo valdžioje taip troško, viešai 
deklaravo, Lietuvos premjeras.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 04 18

Postai svarbiau, negu Mažeikiai

„Mažeikių naftos“ žaidimai tęsiasi pagal anksčiau nubrėžtą me-
todiką. Kol Kremlius dar ne viską užblokavo reikalaujamais teismų 
sprendimais, Lietuvos Vyriausybė tik šneka apie kasdien tęsiamą 
gumą ir nieko konkretaus nedaro. Laikas eina – tegul eina. Gaunami 
pasiūlymai pirkti nebe „Jukos“, o Lietuvai šiandien tebepriklausančias 
akcijas rodo, kad tik šis klausimas ir teliks: kam ir už kiek? O kodėl? 
Nė žodžio negirdėti, kad šioji Vyriausybė galėtų ir neparduoti valsty-
bei priklausančių akcijų, jeigu kitas akcijas iš „Jukos“ Maskva tiesiog 
atims. Užtat prie pagrindinių, daugiausia siūlančių dviejų galimų 
pirkėjų V.Uspaskicho skirtas Ūkio ministras vėl klijuoja trečią – iš 
Rusijos. Tą patį TNK-BP vis kišdavo ir A.Brazauskas. Nenustebkim, 
jei paaiškės, kad ta kandidatūra ir yra geriausia, nors ir mažiausiai 
siūlanti. Svarbiau, kad iš anksto numatyta. Nenustebkim, jei kieno 
nors draugas I.Sečinas ir primes jiems naftos dolerių – by tik nebūna 
tos menkos kliūties įlipti į Mažeikius.

O Vyriausybė, vairuojama aptinusio kėdainiškio, išmintingai ir 
ciniškai stagnuoja toliau.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 04 26
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Ar „Gazprom“ rytoj perims „Lietuvos dujas“?

Šiandien (balandžio 27 d.) Vokietijos kanclerė Angela Merkel jau 
yra Tomske, kur rytoj, oficialiame derybiniame susitikime su Rusijos 
prezidentu Vladimiru Putinu, dalyvaujant abiejų šalių delegacijoms, 
bus pasirašyti svarbūs energetinės politikos dokumentai. 

Rusija nori turėti Vokietijoje „privilegijuotą statusą“, tai ir 
gaus. Tarp Vokietijos atstovų Tomske yra ir kompanijos „E.ON“ 
vadovas Volfas Bernotaitis (Bernotat). Ši kompanija, susijungusi su 
„Ruhrgas“, yra įsigijusi „Lietuvos dujas“ per pusę su „Gazpromu“. 
Per pusę – tai turėjo būti mūsų strateginio saugumo garantija (A. 
M. Brazauskas). 

Į opozicijos perspėjimus, kad „E.ON“-„Ruhrgas“ pernelyg susijęs 
su „Gazpromu“, kairieji nekreipė dėmesio. To sandėrio metu A. M. 
Brazauskas ypač džiaugėsi, kad sykiu laimėta ilgalaikė sutartis su 
„Gazpromu“ – dujų kainos Lietuvai nekils berods 10 metų. 

Dabar gaudom informaciją, kiek kainos kils rytoj, o apie 10 
metų ilgumo malonę girdėti ne daugiau kaip apie V. Uspaskicho 
(irgi „Gazpromas“, augintinis) 1111 dienų.

Apgavystės, diplominės ir diplomatinės, jau nebestebina. Tačiau 
vertos dėmesio kitos žinios vokiečių spaudoje. 

Geros naujienos – taip pateikiamos vokiečiams – kad Rusija 
rodys „atvirumą“ ir leis „E.ON“ įsigyti akcijų Sibiro verslovėse. 

Blogos naujienos, kad Rusija mainais perims kažkurias tos Vo-
kietijos kompanijos akcijų nuosavybes Vidurio ir Rytų Europoje. 
Labai tikėtina, kad pasinaudos proga perimti trūkstamas akcijas ir 
visai užvaldyti „Lietuvos dujas“.

Rytoj pamatysim, ar Lietuvos socialdemokratų energetinė poli-
tika jau subrandino ir šį vaisių. Eilėje – Mažeikiai.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 04 28
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Ketvirtoji blokada

Pirmąją turėjom 1990 m. balandį-birželį. Antrąją – 1992 m. 
vidury, artėjant Seimo rinkimams. Sulaužiusi dvišalę sutartį, pagal 
kurią naftos kainos mums turėjo nesikeisti ligi tų metų pabaigos, 
Rusija dalyvavo Lietuvos rinkimuose ir buitiniu šalčiu padėjo kam 
reikėjo. Panašiai, beje, dalykai neseniai susiklostė (buvo paklostyti) 
Ukrainoje. Trečiąją naftos blokadą – ne totalinę ar kainų šuolio, bet 
vis prismaugiant didžiausios įmonės trūkčiojantį kvėpavimą – Lie-
tuva patyrė, kai neatidavė „Mažeikių naftos“ agresyviam „Lukoilui“, 
o leido trečdalį akcijų įsigyti amerikiečiams. Kerštaujantys Rusijos 
energopolitikai (V. Putinas ir FSB jau ėmė valdžią) tuoj parūpino 
argumentų savo šalininkams Lietuvoje. Nuostolinga! Kai kurie nė 
neparsidavę laikraščiai noriai kartojo mąslius kritiškus pastebėjimus, 
kaip tie dešiniųjų atvesti amerikiečiai „nemoka susitarti“ su rusais... 
(Nesuvokia otkato dėsnių, ar ką.) Vis dėlto iškentėjus neilgą sunkmetį 
buvo susitarta su kitais, pažangesniais rusais iš „Jukos“, ir Lietuvos 
įmonė kai kurių lietuvių nepasitenkinimui tapo pelninga. Be to, 
„Jukos“ nepretendavo valdyti Lietuvos vyriausybių ir nesutiko būti 
valdoma Kremliaus. Mums tai buvo gerai. Tačiau kaip dabartinė 
Rusija baudžia net už verslo kompanijos nepriklausomybę, žinome. 
„Jukos“ naikinimui nūnai einant į pabaigą, kilo tradicinis klausimas: 
ar Maskva leis, kad savininku taptų ne ji pati? Ar bus, kas pasiprie-
šins deržavai?

Kazachstaną paspaudė, ir jis atsitraukė. Dabar dar naudojamas 
intrigoms. O lenkų kompanija elgėsi ryžtingai. Kremliaus paranki-
nės kompanijos, kurios norėjo pasiimti „Mažeikių naftą“ pusdykiu, 
neprilygo „Orlen“ pasiūlymams. Čia ir Lietuvai vėrėsi prošvaistė 
– galbūt jos didžiausioji įmonė neatiteks Rytų imperijai, bent jau 
tiesiogiai. Laimėti, kaip regime, ne vien šešeri metai, ne tik galimi 
pelno milijardai (vietoj to vieno dolerio, kurį anuomet arogantiškai 
siūlė „Lukoil“), bet ir saugesnės energetinės ateities galimybė. Ži-
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noma, jeigu Lietuva ir Lenkija laikysis išvien ir joms nesutrukdys 
Europos Sąjunga. 

Sandėrį tarp „Jukos“, „Orlen“ ir Lietuvos dar turi palaiminti 
Europos Komisija, kuri nesyk yra pataikavusi Rusijai. Budėkim, 
nekartokim euro klaidų. Nuolat bendraukim vyriausybių lygmeniu 
su savo strateginiu partneriu Lenkija būtent šiuo klausimu. „Orlen“, 
manau, turėtų nepabūgti jau ketvirtosios Lietuvos blokados ir visokių 
komercinių išvedžiojimų, puoselėjančių politinį tikslą. Jis paprastas: 
sukelti abejonių, sumažinti ryžtą, ardyti pasitikėjimą ir sandorį. 
Kodėl Lietuvos žiniasklaida tiražuoja visokius Rusijos gąsdinimus, 
sunku nuspėti. Netyčiom padeda, galbūt. Juk jeigu „Orlen“ pasikliauja 
Būtingės terminalo galimybe pelningai aprūpinti įmonę žaliava, tai 
mums pakaktų paprasčiausiai konstatuoti, kad 1992 metų strateginis 
numatymas dėl Būtingės – brangus terminalas kaip dalis nepri-
klausomybės – galų gale pasitvirtino. Kai „Orlen“ ir mes apsieisim 
be Rusijos naftos, ji pradės kalbėtis žmoniškai. Jei kyla minčių, kad 
geležinkeliui per Lietuvą į Karaliaučių praverstų remontas, tai reiktų 
ir imtis jo po truputėlį kas antrą ar trečią savaitę, kartkartėm vis pri-
laikant eismą. Be nereikalingų komentarų ir deklaracijų. „Kerštas“ 
arba „atsakomoji blokada“, tai visai netikęs ir žalingas žodynas. Kai 
bėgiai neatlaiko cisternų su degalais, avarija su grynai kariniu kroviniu 
būtų visokeriopai pavojinga, ir čia nėra dėl ko aiškintis, tik dirbti. Su 
didžiausia atsakomybe, visai neskubant. Lietuvos teisėsauga irgi turėtų 
nuolat pageidauti Rusijoje besislapstančių Sausio 13-osios veikėjų ir 
Medininkų teroristų adresų. Negaunant atsakymų, nepersistengti ir 
dėl Rusijos prokurorų reikalavimų duoti jiems kurių nors akcininkų 
sąrašus. Tačiau mūsų teisėsauga jau ne sykį elgėsi pataikaujamai, lyg 
pagal senus pavaldumo instinktus. Ypač nesinorėtų tokių neseniai 
stebėtų požymių Lietuvos Vyriausybėje, juolab kai „Mažeikių naftos“ 
reikaluose, pradedant nuo kadrinės kontrolės, ima reikštis politikai 
kiek anksčiau pritarę trečiajai blokadai, po to ėmę „Lukoilo“ dova-
nas. Dukterinės kolonėlės, pagalba viešbučiui, vis šis tas. Lietuvos 
valdžios nevieningumas, kad ir per asmeninius pareigūnų interesus, 
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tai nekintantis SSRS-Rusijos tikslas bei metodas. Galų gale, jei nau-
joji Vyriausybė pajėgi parodyti didesnį lietuvišką savarankiškumą, ji 
galėtų viešai svarstyti bei konsultuotis su Gruzija, su JAV nors ir dėl 
Rusijos priėmimo į Pasaulinę prekybos organizaciją. Ar verta tam 
pritarti, o gal teisingiau būtų atšaukti neapdairų pritarimą? 

Kokia čia naujoji narė, kuri kitur naudosis laisvėmis, o savo 
teritoriją vis dar traktuoja kaip ginklą prekybos nelaisvei? Taip vėl 
ateina tikras užsienio politikos išmėginimas: ar Lietuva bus tarp-
tautinio gyvenimo bei Europos energetinio saugumo subjektas, ar 
tik baili pastumdėlė.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 08 23;  
„Lietuvių balsas“ (The Voice of Lithuanians), 2006 08 29, Nr. 17.

Mažeikiai dega, sveteliams valio

Turėjome svečių. Garbingų iš didelio miesto. Tokio didelio, kad 
mažasis Lietuvos Seimas dar ir trilinkas nudreifavo, kad tik nereikėtų 
laiku pareikšti solidarumo nedidelei, drąsiai ir užpultai Gruzijai. By 
tik mums kokio priekaišto nepasakytų!

Išties, pagyrė už tūptelėjimą. Betgi ir priekaištų pasakė. Apie tai, 
kad esame neteisingai pasielgę, neatidavę „Mažeikių naftos“ Maskvai. 
Todėl, – tarė vyriausiojo svečio pavaduotojas, – šioji ne jums statyta 
įmonė bus nestabili.

Akurat. Taip ir įvyko, jau kitą dieną tapo nestabili.
Teisingai mąsto tie, kurie ir sumąsto, kad įvykiai visuomet iš-

kalbingesni už vienokius ar kitokius šnekalus.
Didysis tarybinis rusų humoristas M. Zoščenka rašė: „Kam tie 

skaitmenys, kai ir taip viskas aišku.“

Publikuota: internetiniame portale „alfa.lt“, 2006-10-16.
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„Dujotekanos“ valdžia?

Priešingai Europos Sąjungos siūlomoms įstatyminėms taisyklėms, 
Lietuvoje tyliai formuojasi „Dujotekanos“ – „Gazpromo“ monopolio 
valdžia. Energijos šaltiniai ar gamybos įmonės ir energijos perdavimo 
įmonės negali priklausyti tam pačiam savininkui, – sako anos taisyklės. 
Europos Sąjungoje negali, o Lietuvoje gali. Ar tai reiškia, kad Lietuva 
kai kuriais atžvilgiais dar nėra Europos Sąjungoj? Matyt, taip. Ar tai 
reiškia, kad Lietuva per dujų energetiką norėtų likti „Gazpromo“ 
(= Rusijos) sudėtyje? Ko gera (= bloga), taip. Kad nebūtų pernelyg 
matoma, Rusija turi „Dujotekaną“ ir per ją šelpiamą čiabuvių „elito“ 
gentį. Ne vien dujos teka. Jau pasirengta naudotis ir Vakarų Lietuvos 
naftos ištekliais. VSD byla grėsė susilpninti šią valdžią, todėl ir matėm 
tokį žiniasklaidos šamanų koncertą paspalvintą politikų šantažu bei 
asmeniniais gąsdinimais. Gal dar ne to pamatysim.

O nelaimingoji tėvyne, tu turėsi aiškintis ir tikriausiai bylinėtis su 
Europos Komisija, kodėl, nusižengdama šios laisvanoriškos Sąjungos 
principams, tebesapnuoji aną „Pajungą“ – prievartinę ir korupcinę. 
Apie septyniolikos ES narių, kartu su Lietuva, įvairias pražangas 
kuriant būtent Europos Sąjungos vieningą energetinę rinką rašo „Fi-
nancial Times“ ir praneša Reuters, bet nediskutuoja Lietuvos masinė 
žiniasklaida. Kodėl? Vadovaujantiems, kaip regis, naudingiau bus 
tarnauti „Gazpromui“, tad jie telkia į vieną kumštį ir verslą (atitinkamos 
geopolitinės orientacijos), ir politikus bei jų organizacijas (atitinkamos 
orientacijos), ir palaipsniui užvaldomas, jei pavyktų, jėgos struktūras, 
ir perkamąją žiniasklaidą, ir margą kagėbyną – tą iš tylaus dugno, iš 
rezervo ir net viešai besididžiuojantį šlovinga praeitimi. 

Betrūktų dar Valstybinę mokesčių inspekciją paversti verslininkų 
politinio persekiojimo departamentu – kad žinotų, nenaudėliai, su kuo 
bendrauti ar net remti, o ko šiukštu neremti. Beje, ten jau buvome. 

Rusijos modelis Lietuvai? – Artėjame, draugai, artėjame. Štai 
ir Europos lėšoms imti bei dalinti(s) pasidarome nebe valstybės 
(Finansų ministerijos ar Valstybės kontrolės žinioje), bet viešosios 
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įmonės rango auditą. Patikrinkim, kol nevėlu, kaip prie lapkričio 
23 d. Seimo patvirtintų trijų ES struktūrinės paramos panaudojimo 
strategijos programų Vyriausybė lapkričio 29 d. prirašė dar ketvirtąją 
– Techninės paramos veiksmų, o be Seimo žinios, kad nė lapė nelotų. 
Kokios ten struktūros kuriamos, kaip veiks, kas atsakys? Vis dėlto 
23 milijardai litų, gerokas kąsnis.

Nors pinigai – Lietuvos iždo, tačiau tai smulkmena. Ji išvedama 
iš valstybinės kontrolės į šoną, o tam šonui dalintojui, jo struktūroms 
pamaitinti dar nubyrės ketvirtis milijardo litų. Negi gaila, juk 
neturim kur dėti.

Disonansą į gerąją pusę šiandien sudaro didysis sandėris su 
lenkų „Orlen“, lyg užbaigęs dešimtmečio kovas, ar „Mažeikių nafta“ 
atiteks Rusijai, ar ne. Kaip regis, 1999-ųjų metų mūšiai nenuėjo 
veltui. Įmonę ištraukėm iš bankroto ir „Lukoilo“ nasrų, skaičiuojam 
dabar gautus milijardus. „Lukoil“ tada siūlė vieną dolerį. Tik vietiniai 
lukoilininkai, kurie verkė per televizijas ir stovėjo grūmodami ant 
M. Mažvydo bibliotekos laiptų, dar nesusivokia pasakyti: broliai, 
anuomet klydome, bet gerai, kad nors vieną sykį gerai išėjo. 

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 12 18
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Alternatyva: politinė žmogžudystė

Pulkininkas ir diplomatas Vytautas Pociūnas  žuvo Breste 2006 
m. rugpjūčio 23 d.

Opozicinės Tėvynės sąjungos buvęs ir esamas vadovai Vytautas 
Landsbergis ir Andrius Kubilius paragino nepasitikėti Baltarusijos 
teisėsauga. Pasak A.Kubiliaus, Lietuvos pareigūnai privalo atlikti vals-
tybinį tyrimą, o europarlamentaras V.Landsbergis vakar jau pareiškė 
esąs įsitikinęs, kad V.Pociūno mirtis – politinė žmogžudystė. 

(„Respublika“, 2006 08 24)

***

„Aš jį prisimenu iš parlamentinės Aloyzo Sakalo vadovautos 
laikinosios komisijos, tyrusios R.Pakso ir jo bendražygių veiklą.

Jis pasirodė kaip labai principingas ir dalykiškas pareigūnas.
Būtent tai verčia dar labiau susimąstyti, kas iš tiesų įvyko Breste“, 

– teigė A.Kubilius. 
V.Pociūno žūtis įtarimų sukėlė ir europarlamentarui A.Sakalui: 

„Jei R.Pakso atėjimas į valdžią buvo suplanuota Rusijos akcija turėti 
įtakos prezidentą – neatmestina, kad V.Pociūnas galėjo būti ir šios 
šalies specialiųjų tarnybų keršto auka“.

Europarlamentaras Vytautas Landsbergis buvo linkęs tragišką 
įvykį vertinti dar griežčiau. Jo nuomone, šio pareigūno žūtis bus dar 
vienas išbandymas Lietuvos valstybei: „Pirma mintis apie tokį įvykį 
yra ta, kad nelaimingo atsitikimo versija visiškai neįtikina. O alter-
natyva tik viena – nužudymas ir, be abejo, nužudymas politinis. 

Nesinorėtų galvoti taip, kaip kad kitą dieną po Medininkų 
žudynių, kai padariau viešą išvadą, kad nuo šiol jie pradeda žudyti 
pareigūnus, ligi tol mušę, terorizavę, deginę“. 

(„Lietuvos rytas“, 2006 08 24)
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***

Europarlamentaro V.Landsbergio nuomone, pastaroji Lietuvos 
diplomato ir saugumo pareigūno žūtis būsiąs dar vienas išbandymas 
Lietuvos valstybei.

„Pirma mintis apie tokį įvykį yra ta, kad nelaimingo atsitikimo 
versija – visiškai neįtikina1. O alternatyva tik viena – nužudymas ir, be 
abejo, nužudymas politinis“, – atvirai pareiškė europarlamentaras.

V.Landsbergis priminė, kad Baltarusijoje ramiai gyvena ir 
aukštas pareigas kariuomenėje užima tokie asmenys kaip generolas 
Vladimiras Uschopčikas, kurį Lietuva laiko atsakingu už Sausio 
13-osios žudynes. Anot europarlamentaro, nepanašu, kad padėtis 
Baltarusijoje būtų pagerėjusi, todėl Lietuva savo ruožtu turi tirti 
diplomato žūties aplinkybes.

„Neturime šio dalyko palikti vien Baltarusijos milicijos ar KGB 
(saugumo) tyrimui, bet savo ruožtu privalome atlikti visus krimi-
nalinio ar galimo politinio nužudymo tyrimus, kad ir kokie jie būtų 
sunkūs, gal ir skaudūs velionio šeimai. Čia yra valstybinis reikalas ir 
pamatysime, ko verta mūsų valstybė“, – kalbėjo V.Landsbergis. 

(„Kauno diena“, 2006 08 24)

***

Apie įtartiną Lietuvos pareigūno žūtį Baltarusijoje

Laidos vedėja: Kaip alternatyvą, Profesoriau, Baltarusijos iškeltai 
nelaimingo atsitikimo versijai, jūs sakote, jog tai politinis nužudy-
mas. Jeigu tebesilaikote šios nuomonės, kas jus skatina būtent taip 
galvoti?

Vytautas Landsbergis: Labai sunku patikėti nelaimingo atsitikimo 
versija, kai skaitome oficialiose arba žurnalistinėse informacijose apie 

1 Požiūris, kurį tomis dienomis pareiškė ir Respublikos Prezidentas 
neabejojęs, kad V.Pociūno žūtis turi būti visapusiškai ištirta.
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tai, jog V. Pociūnas naktį rūkė, nes nemėgo kambario su tabako kva-
pu, rūkė prie lango. Net ir tikint tuo, kad rūkantis žmogus nemėgsta 
tabako kvapo (!) ir todėl atsidaro langą, nors jo rūkymas niekam kitam 
netrukdo, tai kas jį pastūmė pro tą langą? O pastūmus, suprantama, 
grumtynių pėdsakų nėra. O ar kas nors rado arba ieškojo kad ir tos 
nuorūkos? Ar tikrai jis rūkė? Man labai įtartinai atrodo elgesys Balta-
rusijos institucijų, būtent saugumo institucijų, jeigu, kaip rašoma, jie 
tik po kelių valandų pranešė Lietuvos įstaigoms. Reiškia, Baltarusijos 
KGB tvarkėsi tame viešbutyje mažiausiai keletą valandų, o gal per 
naktį, kol pranešė Lietuvos įstaigoms; „ne iš karto, bet paliko laiko 
savo įstaigoms.

Vedėja: Pone Landsbergi, kuo Lietuvos saugumo karininkas 
galėjo neįtikti kaimynams? Ar būtų tikslinga kažkokių gijų ieškoti 
ir sieti su jo principingu darbu čia, Lietuvoje?

V. L.: Absoliučiai taip. Valstybės saugumo tarnyba yra 
kariuomenė Lietuvai ginti taikos metu. Žvalgybų varžybos, ypač 
tarp tų šalių, tarp kurių yra kokių nors problemų, o mums Rusija 
visą laiką kelia problemas ir nori sustiprinti savo įtaką bei užvaldyti 
vienokiu ar kitokiu būdu, – ta žvalgybų kova eina visą laiką. Aišku, 
žudymas yra kraštutinė teroristinė priemonė, tačiau sovietų ir 
Rusijos slaptosios tarnybos naudoja šią priemonę. Tai žinomi faktai. 
Galėčiau, jeigu jūs turit laiko...

Vedėja: Pone Profesoriau, galbūt šį kartą neturim. Jūsų 
įsitikinimu, ar mįslinga Vytauto Pociūno mirtis bus atskleista?

V. L.: Jeigu Lietuvos valdžia, labai aukšta valdžia ir labai 
sąžiningai tirs, tai ji turėtų pradėti nuo padėties Valstybės saugumo 
departamente. Pirmiausiai, ar tikrai Vytautas Pociūnas nenorėjo 
dirbti toliau padalinio vadovu ir prašėsi menkoms pareigoms į 
Gardiną? Koks likimas kitų pareigūnų, prisidėjusių, kaip štai V. 
Pociūnas, prie Rusijos tarnybų operacijos „Paksas“ arba „Paksas-Bor-
isovas“ sužlugdymo – ar tie kiti pareigūnai paaukštinti, apdovanoti, 
ar jie tebedirba Valstybės saugumo departamente? Kodėl V. Pociūnas 
buvo pašalintas iš departamento vadovų, ir kas dabar, pavyzdžiui, 
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vadovauja Vilniaus teritoriniam padaliniui? Yra daugybė klausimų, ir 
reikia pradėti tirti nuo padėties Valstybės saugumo departamente. 

Vedėja: Tačiau ar bus tuo suinteresuotas pats Valstybės saugumo 
departamentas „šiuo atveju?

V. L.: Lietuvos valstybė turi tuo būti nepaprastai suinteresuota, 
ir tyrimo negalima pavesti nei tam žmogui, kuris yra tiriamas, nei 
tai įstaigai, kuri yra tiriama. Tuo turi užsiimti kitos institucijos.

Komentaras Lietuvos radijo pirmosios programos ladai  
„Lietuvos diena“, 2006-08-25

Europarlamentaras siūlo kurti komisiją

Europarlamentaro Vytauto Landsbergio nuomone, aukščiausios 
šalies valdžios institucijos – Vyriausybė ir Seimas – turėtų ištirti 
padėtį Valstybės saugumo departamente (VSD) ir išsiaiškinti 
aplinkybes, kuriomis V.Pociūnas buvo išsiųstas į diplomatinę tarnybą 
Baltarusijoje. 

„Turiu omenyje tai, kad iš to, kas apie V.Pociūną kalbama ir 
rašoma, matyti, kad tai yra aukštos klasės specialistas, kuris buvo 
pasiųstas į užkampį padėti konsului Gardine. Tad kyla klausimas, ar 
tikrai tai atitiko šio pareigūno kvalifikaciją ir ar tikrai nebuvo kokių 
kitų tokio paskyrimo motyvų“, – naujienų agentūrai BNS vakar sakė 
V.Landsbergis. 

V.Pociūnas į VSD atėjo tarnauti prieš 14 metų. Jis turėjo vyres-
niojo valstybės patarėjo rangą. V.Pociūno darbas einant įvairias VSD 
vadovaujančias pareigas buvo įvertintas įvairiais apdovanojimais.

„Juo labiau kad kalbama, jog ši žūtis gali turėti ryšį su V.Pociūno 
konkrečiu darbu, su jo vaidmeniu labai pavojingose Lietuvai 
situacijose, kaip Rolando Pakso ir Jurijaus Borisovo afera, už kurios 
stovi kita šalis, pinigai ir tarnybos. Platesniame kontekste gali 
pasirodyti ir kai kurie atsakymai – ar tikrai viskas įvyko Baltarusijoje, 
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ar gal kas nors įvyko ir Vilniuje“, -svarstė V.Landsbergis. 
Paklaustas, kas turėtų imtis tokio tyrimo, europarlamentaras 

teigė, jog tai galėtų padaryti Vyriausybė ar Seimas, arba šios insti-
tucijos, kartu sudariusios bendrą komisiją. 

(„Kauno diena“, 2006 08 26 )

Pagrindo įtarimams tikrai yra

Baltarusijos pateikiama įvykio versija kelia abejonių dėl to, 
kad toje šalyje nėra nepriklausomos teisėsaugos. Toje šalyje, kurios 
ir pačios beveik nėra – ją galima traktuoti kaip kitos labai didelės 
šalies dalį, viskas vertinama politiškai ir teisėsauga dirba taip, kaip 
reikia valdžiai.

Sunku įsivaizduoti, kad toks rimtas ir atsakingas žmogus, koks 
buvo V.Pociūnas, elgtųsi kaip nors kvailai ir neprotingai, rizikuotų 
gyvybe sėdėdamas ant palangės devintame aukšte ar panašiai, kaip 
aiškina Baltarusijos teisėsauga. Tai yra visiškai neįsivaizduojamas 
dalykas. 

Kai kas teigia, kad jau praėjo tie laikai, kai Rusijos ar buvusios 
Sovietų Sąjungos specialiosios tarnybos žudydavo joms neįtikusius 
asmenis, net užsienio valstybių diplomatus. Jokie laikai nėra praėję. 
Tie laikai grįžta kaip Rusijoje, taip ir tokioje Baltarusijoje. Rusijos 
slaptosios tarnybos naudoja teroristinius netinkamų žmonių žudymo 
metodus savo profesinėje veikloje.1 Taip buvo Katare, taip buvo 
Kijeve. Čia vien žinomi atvejai, o kiek dar galėjo būti nežinomų? 
Tad pagrindo įtarinėti Baltarusijos tyrėjus tikrai yra.

Labai galimas dalykas, kad V.Pociūnas tapo taikiniu dėl keršto 
už sužlugdytą Pakso–Borisovo operaciją. Vieną norėta padaryti pre-
zidentu, kitą – saugumo generolu. Rusijos specialiosios tarnybos šią 

1 Per laidotuves 2006 08 27 V.Landsbergis kalbėjo apie V.Pociūną kaip karį, 
žuvusį už tėvynę jos gynimo fronte.
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operaciją rengė ir labai stipriai rėmė. Visai natūralu, turint galvoje tos 
šalies kultūrą, kad kerštas jai nėra svetimas. Ar toks ažiotažą sukėlęs 
slaptųjų tarnybų elgesys būtų racionalus? Apie kokį protingumą mes 
kalbame? Mes juk kalbame apie tuos momentus ir jausmus, kurie 
yra už proto ribų. 

Aš manau, kad Lietuvos atliekamas tyrimas per jam skirtą laiką 
šių abejonių nei išsklaidys, nei jas patvirtins. Bet galbūt tyrėjai pajėgs 
sukaupti duomenų tolesnei analizei. Po to, jeigu byla neužmiršta-
ma, visuomet atsitinka kad kas nors pradeda daugiau kalbėti – ar 
kokie viešbučio tarnautojai, ar buvę pareigūnai. Daug yra dalykų, 
dėl kurių tenka laukti. Štai ir dėl Medininkų žudynių jau laukiame 
penkiolika metų. 

(„Kauno diena“, 2006 08 28)

/versta iš estų kalbos/

Minske Vakarų šalių diplomatų tyko mįslinga mirtis

Baltarusijoje šiais metais nuo smurtinės mirties mirė dviejų 
kaimyninių valstybių atstovai.

Praėjusį trečiadienį prie Bresto viešbučio Intourist buvo rastas 
Lietuvos diplomato Vytauto Pociūno lavonas. Oficialaus tyrimo 
rezultatai rodo, kad po nedidelių išgertuvių Pociūnas netyčia iškrito 
pro devinto aukšto langą. Lietuvoje šis „nelaimingas atsitikimas“ 
siejamas su Baltarusijos saugumo tarnybomis.

„Lietuvos valdžia, įskaitant ir tame pačiame viešbutyje buvusį 
konsulą, apie įvykį nebuvo informuoti keturias valandas, – sakė Lie-
tuvos europarlamentaras Vytautas Landsbergis dienraščiui Eesti Päe-
valehet. – Tuo metu Baltarusijos KGB galėjo netrukdomai veikti.“

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikų vadovas savo šalies 
diplomato žūties nevadina niekaip kitaip, kaip politine žmogžudyste. 
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Landsbergis tiki, kad jų vyrui lemtingas tapo jo vaidmuo prezidento 
Rolando Pakso apkaltos metu. 

Landsbergio nuomone, už valstybinės paslapties atskleidimą iš 
prezidento kėdės nušalinto Pakso tapimas prezidentu buvo Rusijos 
darbas. Apkaltos proceso metu Pociūnas dirbo Lietuvos valstybės 
saugumo departamente. Europarlamentaras teigia, kad tai akivaizdus 
kerštas. Kartu su savo kolega iš Lenkijos Bogdanu Klichu, jis pakvietė 
Europos Parlamentą pradėti diplomatų mirties priežasčių tyrimą.

Įtartini sutapimai
Iki šiol Lietuva į įtartiną mirtį žiūrėjo gana santūriai. „Palaukime 

tyrimo rezultatų,“ – buvo pasakyta Užsienio reikalų ministerijoje. Bet 
premjeras Gediminas Kirkilas interviu Žinių radijui metu situaciją 
šiek tiek paaštrino: jie turi rūpestį keliančios informacijos.

Premjeras šio pareiškimo išsamiau nekomentavo, bet Lietuvos 
žiniasklaidos turimais duomenimis, diplomatas galėjo turėti ne 
tik dėl kritimo patirtų sužalojimų, bet ir peiliu padarytą žaizdą. 
Be to, Pociūnas, kuriam nustatytas dviejų promilių girtumas, 
kolegų tvirtinimu, nebuvo mėgėjas išgerti.

Jeigu tai ir buvo tik nelaimingas atsitikimas, jį supa per daug 
įtartini sutapimai.

Kovo mėnesį, praėjus kelioms dienoms po prezidento rinkimų, 
Gardine savo bute su muštinėmis žaizdomis buvo rastas Lenkijos 
vicekonsulas Ryszardas Badon-Lehr, kuris po poros savaičių mirė taip 
ir neatgavęs sąmonės. Ir šio įvykio atveju Baltarusija nėra nustačiusi 
nė vieno nusikaltėlio. Labai keistas sutapimas, bet abu diplomatai 
savo atstovybėse dirbo panašų darbą – susijusį su IT apsauga.

Lietuvos dienraštis Lietuvos rytas tiki, kad jų atstovo mirtis yra 
tos pačios grandinės, kuri sieja paskutiniu metu padažnėjusius puo-
limus prieš Baltarusijos diktatūrai priešiškų valstybių diplomatus, 
dalis. Dienraštis kalba apie Latvijos ambasados antrąjį sekretorių, 
kurio namuose, pažeidžiant Vienos konvenciją, KGB atliko kratą ir 
rado, kaip buvo teigiama, pornografinio turinio kasečių. 
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„Šiuos įvykius sieja grėsminga Baltarusijos politika prieš Vakarų 
šalis ir vietinio KGB brutalumas,“ – mano Landsbergis. 

Vienas Estijos užsienio politikos ekspertas, kuris dėl savo už-
imamų pareigų prašė neskelbti jo pavardės, nepuolė Baltarusijos 
tiesiogiai kaltinti žmogžudystėmis. „Bet reikia pripažinti, kad Vakarų 
šalių darbuotojų, komandiruotų į Baltarusiją, mirtingumas pasta-
ruoju metu nepaprastai išaugo,“ – pabrėžė jis. 

Straipsnis paruoštas pagal Krister Paris interviu (žr. šios knygos 310 psl.). 
Publikuotas internetinėje Estijos laikraščio „Eesti Paevaleht online“ versijoje, 

2006 09 01

Dėl V.Pociūno žūties

Tomas Dapkus: Girdite tiesioginę Lietuvos radijo laidą „Tarp 
Rytų ir Vakarų“. Laba diena. Šiandien pavaduosiu kolegą Darių 
Kuolį ir laidą vesiu aš, Tomas Dapkus. Kas vyksta Valstybės saugu-
mo departamente, kas daro spaudimą Lietuvos parlamento nariams 
neieškoti atsakymų į šį klausimą ir tai, ką ketino šį rudenį pasakyti, 
bet nespėjo Lietuvos saugumo pulkininkas Vytautas Pociūnas – ar 
NATO narės Lietuvos parlamentas pajėgus atskleisti visuomenei 
tiesą? /.../

Dabar sveikinamės su šalies Generaliniu prokuroru Algimantu 
Valantinu. Sveiki gyvi, pone Prokurore. /../ Pone Generalini proku-
rore, štai mes spaudoj daug skaitome apie Vytauto Pociūno mirties 
aplinkybių detales. Vis dėlto tik Generalinė prokuratūra, kuri vado-
vauja ir tiria Vytauto Pociūno mirtį, galėtų atsakyti, kokia dabar yra 
situacija ir kokioj stadijoj yra Vytauto Pociūno, Lietuvos saugumo 
pulkininko, mirties aplinkybės?

A. Valantinas: Iš tikrųjų jūs labai teisingai pastebėjot, kad šitą įvykį 
tiria Generalinė prokuratūra, ir tik mes galėsime į tuos klausimus atsa-
kyti. Aš labai apgailestauju, kad yra dar bent keli tyrimai atliekami. 
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/.../
T.D.: Mes pratęsim pokalbį apie tai, kas vyksta VSD-e ir kas daro 

spaudimą Lietuvos parlamento nariams neieškoti atsakymų į šiuos 
klausimu, po trumpųjų žinių, o prieš tai aš norėjau vieną citatą iš šian-
dieninės spaudos. Štai ką rašo žurnalas „Ekstra“: „Keistas sutapimas, 
tačiau prieš mėnesį iki savo mirties V. Pociūnas buvo prasitaręs, kad 
pasinaudos visomis galiomis viešai atskleisti tiesą apie susiklosčiusią 
situaciją pačiame Saugumo departamente. /.../

T. D.: O dabar mes sveikinamės su Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pirmininku, Europos Parlamento nariu Vytautu 
Landsbergiu. Sveiki, Pone Landsbergi.

V. Landsbergis: Laba diena, gerbiamieji. 
T. D.: Pone Landsbergi, štai mes turime citatas iš žiniasklaidos, 

kad jūsų frakcijos nariai sulaukė skambučių ir iš VSD, ir iš kitų ins-
titucijų, jiems patariama nesidomėti V. Pociūno darbais. Šiandien 
mes turim VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo pono Dariaus 
Jurgelevičiaus pareiškimus, kad jeigu ir toliau vyks visas šis knai-
siojimasis „po tuos kaulus“, sako D. Jurgelevičius, tai ten išlįs tokių 
dalykų, kurie garbės šitam reikalui tikrai nepridės. Pone Landsbergi, 
jūsų komentaras į tai?

V. L.: Mano komentaras tas, kad VSD laikysena yra visai ne-
tinkama. Apskritai netikęs blaškymasis, bet ir negarbingas elgesys 
žuvusiojo atžvilgiu, tam tikras šantažas politikų, galbūt ir šeimos at-
žvilgiu, kad kompromituosim, „leidžiant įvairias užuominas. Manau, 
kad mėginimai įtakoti politikus yra įstatymiškai neleistini. 

T. D.: Šiandien spauda kelia daug versijų, kodėl pulkininkas Po-
ciūnas buvo patrauktas iš 3-iosios valdybos – ekonominių valstybės 
pagrindų apsaugos valdybos [vadovo] posto ir pasiųstas konsulo 
pagalbininku į Gardiną. Ar, jūsų nuomone, šituos dalykus Lietuvos 
parlamentas pajėgus ištirti, ar vis tik mes neturėsim teisės žinoti? 
Kaip sako VSD: neleistina tirti. 

V. L.: Reikia galvoti ir apie tai, kas tirs, jeigu Lietuvos Seimas 
tirs. Štai, sakysim, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko 
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[Sadecko] nuomonė, kad visa tai yra tik vieno pareigūno karjeros 
vingis ir nereikia domėtis jokiu platesniu fonu, nieko gero nežada, 
„jeigu tai bus siauras tyrimas ir tik pačiame parlamente. Todėl manau, 
kaip ir anksčiau, kad turėtų būti sudaryta speciali struktūra, speciali 
komisija ir iš Vyriausybės narių, ir iš Seimo narių, nelabai didelė, iš 
kelių asmenų, bet su labai dideliais įgaliojimais. 

T. D.: Bet, pone Landsbergi, mes dabar netgi nepajėgiam su-
daryti Laikinosios tyrimo komisijos Seime. Labai [įsidėmėtini] yra 
kai kurių Seimo narių pareiškimai, kad jokiu būdu tik ne laikinoji 
tyrimo komisija. Tai ką jau kalbėti apie aukštesniųjų šalies pareigūnų 
tyrimo grupę? 

V. L.: Aš prisimenu pačią pirmąją Prezidento reakciją, kad nelai-
mingas atsitikimas atrodo visai neįtikėtinai, ir tai turi būti ypač atsa-
kingai ir visapusiškai ištirta. Manau, kad to reiktų laikytis ir nekalbėti 
apie kai kam gal ir šiek tiek nusibodusias, visaip apšnekėtas laikinąsias 
tyrimo komisijas. Nors Seimas yra pajėgus ją sudaryti. Jeigu niekas 
daugiau nesudarys, tai tada iš bėdos Seimo narių grupė gali inicijuoti. 
Valstybė turėtų tirti visiškai kitaip ir aukščiausiu lygmeniu.

T. D.: Bet, pone Landsbergi, jūsų nuomone, ar bus ta valia, nes jau 
dabar matome kai kuriuos Seimo narius ir iš dešinės pusės – jau jie 
traukiasi, jau lyg ir nepatogu – čia „tokie dalykai“ kyla į viešumą...

V. L.: Jeigu valstybė netirs, turėtų būti inicijuotas visuomeninis 
tyrimas. Aš manau, kad atsiras ir teisininkų, ir politikų, kurie veiks 
nevaržomi ir nebijos jokių apkalbų, paspaudimų telefonais ir ne 
telefonais. 

T. D.: Dėkui AT-AS pirmininkui V. Landsbergiui. 

Pokalbis Lietuvos radijo pirmosios programos diskusinėje laidoje  
„Tarp Rytų ir Vakarų“, 2006-09-04
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Klausimai ir atsakymas

Įvyko netoli tos vietos, kur prieš penkiolika metų kerštaujantys 
nakties žudikai patykojo Gintarą Žagunį. Už mūsų rytinės sienos 
laikrodis yra sustojęs. Dabar – Vytautas Pociūnas. 

Kiek sekundžių trunka kūno kritimas iš devinto aukšto? Ar nėra 
laiko bent surikti, tuo siunčiant paskutinį pranešimą? Net jei tai vos 
3-4 sekundės, priešmirtinis pagalbos šauksmas turėjo perskrosti 
viešbučio langus ir baro triukšmą.

Buvusieji viešbutyje „Inturisto“ apsaugininkai girdėjo tik smūgį, 
tarsi kūnas būtų kritęs jau nesąmoningas. 

Smūgis buvo stiprus kaip sprogimas, tačiau jie nenustatė kryp-
ties, tad apsidairė ir nieko nepastebėjo. Viešbutyje saugu, vakarų 
fronte nieko nauja.

Valstybės saugumo tarnyba Baltarusijoje tradiciškai tebesi-
vadina KGB, o kas tradiciškai aptarnauja sovietinius „Inturisto“ 
viešbučius, turbūt žinoma. Kažkokia dama tartum pareigūnė 
valdingai aprėkė svečius [žurnalistus], drausdama jiems kalbėtis 
su tarnautojais. 

Tie patys neeiliniai Baltarusijos tyrėjai – vis dėlto žuvo užsienio 
diplomatas – pranešė Lietuvos įstaigoms apie nelaimę tik po keturių 
valandų (iš laikraščių). Tai liudytų apie jų interesą turėti ramaus laiko, 
jokiems oficialiems Lietuvos atstovams, kurių buvo netgi tame pačia-
me viešbutyje Breste, nesipainiojant. Šis nedraugiškas nuslėpimas, jei 
pasitvirtins, – geriausias įrodymas, kad kažkieno rankos nešvarios. 
Be to, V. Pociūno kambarys buvo atidarytas (sakęs prokuroras), tad į 
jį ir prieš pareigūno žūtį, ir po to ligi ryto galėjo įeiti bet kas ir daryti 
bet ką. Net į užrakintą spec. kambarį užsieniečiams visagalės spec. 
tarnybos taip pat galėjo įeiti.

O kas tas paslaptingasis konsulato vairuotojas, ramiai gėręs bare 
ligi brėkštančio ryto be jokio klofelino? Lietuvos ar Baltarusijos 
pilietis? Ar aiški jo biografija, ankstesnės tarnybos? 



454

Klausimų yra ir jų dar liks daugybė, pradedant nuo pirmojo 
– ar tikrai tokio rango asmenį, valdybos viršininką, reikėjo „iš-
imti“ iš jo pareigų Vilniuje ir siųsti į beteisės, pavojingos žmogui 
šalies itin priešišką Lietuvai irštvą? Ir dar konkrečiai žinant, 
kad jis – nekenčiamas? Žinia, jeigu išsiunčiamas, galėjo ir pats 
pasirinkti Gardiną. Savotiškos šnekos – neva norėjęs didesnio 
atlyginimo – darosi tiek pat įtartinos, kaip ir šnekėtojai. Vargu 
bau teisinga ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininko nuostata, neva „situacija, kuri buvo, nereikalauja 
specialios komisijos sudarymo“ (BNS, 2006.08.30). Situacija la-
bai plati, tai nėra tik „vieno žmogaus karjeros vingis“ pasibaigęs  
Breste.1 

Žvalgybos kovoja tarpusavy, bet paprastai lyg nežudo. Vis dėlto 
sovietai kadaise vien dėl įtarimo numušė Pietų Korėjos lėktuvą su 
visais keleiviais. Baltarusijos valdovas įsakė numušti paklydusį oro 
balioną, taip užmušė jo keleivius. Toje pačioje Baltarusijoje be pėd-
sakų žudo opozicijos vadovus, o Rusijos vyrukai, politiniai žudikai 
ne taip seniai buvo nutverti už rankos Katare, Kijeve. Kas pasakė, 
kad Gardine tai neįmanoma? 

Tai faktai ir klausimai, o vienas atsakymas jau ateina.
Fronto linijoje žuvo dar vienas Lietuvos karys. Fronto linija yra 

viena, tai ne tvora, ant kurios pusiau pilietis gali sėdėti sau mataruo-
damas kojomis abiejose pusėse: aš nei su tais, nei su tais. Baltarusijos 
režimas ir jo paties bei seseriška KGB organizacija nėra ir niekad 
nebuvo V. Pociūno pusėje. Jis jiems trukdė, sutrukdė kartu su kitais 
galbūt stambiausią politinę diversiją prieš Lietuvos valstybę ir toliau 
kliudė Rusijos energetiniam skverbimuisi. Čia vėlgi faktas, kaip ir 
trukdžiusiojo kapas. Visa Lietuva širdimi ir valia turėtų būti Vytauto 
Pociūno pusėje, pradedant nuo jo fronto draugų – bet ar taip yra?

Jeigu iš tos įstaigos dabar bandoma skleisti įvairuojantys blogi 
gandai apie savąjį žuvusį ir tarsi aukštai vertintą pareigūną, tai 
nelyginant prisipažinimas: nerimaujama, ir kai kurie asmenys gali 

1 Šie sakiniai įterpti vėliau, persiųsti redakcijai, bet į renkamą tekstą nepatėko.
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sau leisti perspėjantį šantažą. Bet normalios valstybės saugumo 
struktūroje negarbingų neturi būti nė vieno. Tada per anksti žūsta 
tėvynės ištikimieji.

Pagrindinis atsakymas paaiškės greit, nes tai aukščiausių valsty-
bės grandžių išmėginimas. Gal jos neliks nuošalyje. Juk ir klausimas 
likimiškai paprastas – ko verta Lietuva. O jei pradėsime busti kaip 
visuomenė, tai nors tokia bus šio Lietuvos kario žūties prasmė. 

Publikuota: savaitraštyje „Panorama“;  
internetiniame portale „Omni.lt“, 2006-09-05.

Neatsakyti klausimai

Ar VSD prisidėjo prie to, kad P.Čėsna nebuvo paskirtas ministru 
naujoje Vyriausybėje?

Ar VSD iš „Laisvo laikraščio“ paimta ir laikraštyje naudota 
medžiaga turi žymenį „slaptai“? (Reikėję nedelsiant įsitikinti, ar ta 
informacija yra su nuoroda „slaptai“ – taip A.Pocius teigė „Lietuvos 
rytui“, pagal 2006 09 12 B.Vyšniauskaitės parengtą interviu).

Ar V.Pociūnas buvo patenkintas tuo, kad nebeturės galimybės 
tęsti darbą Lietuvos energetinio saugumo srityje?

Kas reikalavo, kad jis būtų skiriamas kur nors kitur, o ne paliktas 
Vilniuje valdybos viršininku?

D.Jurgelevičius paneigė spaudoje, kad V.Pociūno ir Užsienio 
reikalų ministerijos nuomonės išsiskyrė dėl „2-K“. Priešingai, 
P.Vaitiekūnas patvirtino spaudoje, kad nuomonės dėl „2-K“ išsiskyrė, 
bet tai nebuvę svarbu. Kuris iš jų sako tiesą?

Ko verta „Respublikos“ informacija, kad VSD, krėsdama „Laisvo 
laikraščio“ redakciją, ieškojo pirmiausiai video juostų? (Kita medžia-
ga jau buvo paskelbta).

Kas iš liberaldemokratų finansavo „Šilo bitę“?

2006 09 12 (iš archyvo)
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Pradėjo žudyti?

Vytautas Radžvilas pasakė viešai („Bernardinai“, 2006 09 13) 
aptardamas Vytauto Pociūno žūtį Europos pakraščio kagėbinėse 
džiunglėse: „Lietuva yra valstybė, kurioje jai ištikimi ir atsidavę 
žmonės dabar jau pradedami fiziškai naikinti“.

Kažkas tai pasakė prieš 15 metų, iškart po Medininkų žudynių. 
Ir dabar, išgirdus apie V.Pociūno mirtį Breste (Lietuvos Brastoje!), 
pirmas įspūdis buvo toks pat: jie nesustoja prieš kraują, gyvybė yra 
niekas. Neapykanta mums didžiulė, taip, bet ir tikslai didesni – taip 
maniau ir tebemanau. Vienas jų būtų paprastai teroristinis: vaikinai, 
priimkit domėn. Nepersistenkite trukdydami.

Ar ginsis Lietuvos valstybė? Pirmiausiai, ji turėtų ginti teisin-
gumą, garbę ir Vytautą Pociūną po mirties, o ne dergti žuvusį pa-
reigūną, kurio ištikimybe ir nuopelnais valstybei niekas neabejoja. 
Tuo tarpu vienas pasityčiojimas „Respublikoje“ tartum praskleidė 
visų žeminimų bendrą vardiklį: KGB.

Labai natūralus klausimas, kuris permatomai švyti V.Radžvilo 
pasisakyme: ar jau visai esame užvaldyti, ar dar galime priešintis? Jis 
atsako dar neatmesdamas vilties: „belieka skubiai atsitokėti“.

Mus apgins tiktai tiesa ir tiesos žinojimas. Todėl netinka gąs-
dinti, neva tiesos ieškojimas – Lietuvos priešas. O vienas elementų 
tiriant V.Pociūno žūtį bus žinia – tikra ar ne, – kad jis ketinęs viešai 
paskelbti sukauptą informaciją apie pavojus valstybei.

Jeigu tikrai apie tai kalbėjo, tai buvo neatsargus.
Prisiminkime, ką prieš eilę metų dukart paminėjo „Lietuvos 

rytas“, o paskui nutilo. Taigi Gedeminas Kiesus, valstybės tyrėjų 
pakartotinai apklausiamas dėl buvusių korupcijų „Mažeikių naftoje“, 
galų gale pavargęs ir taręs: gerai, kitą sykį viską papasakosiu.

To kito sykio ir nebuvo.
Ar niekas netyrė anų aplinkybių?

Publikuota: Internetiniame portale „bernardinai.lt“, 2006-09-13
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Versijų jovalas

Pagrindinis klausimas išryškėjo gana greitai.
Kodėl Vytautas Pociūnas buvo nušalintas nuo valstybės energe-

tinio saugumo reikalų ir net išsiųstas iš Lietuvos?
Jokių rimtų oficialių atsakymų, tik plepalai. Versijos, versijų 

jovalas viešajai sąmonei drumsti. Keletą prisiminkime, jas platino 
daugiausiai VSD pareigūnai:

1. Pats norėjo didesnio atlyginimo.
2. Norėjo lengvesnio darbo – pailsėti.
3. Norėjo sunkesnio darbo – iš patriotinių paskatų.
4. „Medaus pinklės“ (buv. VSD paregūnas ir Baltarusijos KGB).
5. Nesusidorojo su darbu – pavaldiniai (kurie, kieno paskirti?) 

konfliktavo su valdybos viršininku, todėl teko atleisti viršininką, 
siūlant jam vieną iš vieno, paskui iš dviejų galimų postų kitoje sis-
temoje ir ne Lietuvoje.

Jeigu kas girdėjo dar daugiau versijų, prašau priminti.
Tačiau ir esamų gana, kad matytume bendrą vardiklį. Tik viena 

versija naivi, o kitos kryptingos – pažeminti, sumenkinti žuvusį 
pareigūną.

Kažkas papuvę VSD – pasakytų Šekspyras.
Tai apie moralinę įstaigos atmosferą, be abejo, nes apkalbamas 

asmuo juk ir bendražygis, ir žuvęs.
O gal ne bendražygis, gal svetimas?
Tačiau grįžkime prie pagrindinio klausimo, kodėl Vytautas 

Pociūnas turėjo pasitraukti iš vadovaujančio darbo energetinio 
saugumo srityje ir vykti tolyn iš Lietuvos, kur bus visiškai izoliuotas 
nuo aktualių temų, kiekvieną minutę sekamas? „Padėtis kontroliuo-
jama“– kas nors gal ir pasakė po to.

Dabar padėties sunkumas tas, kad sąžiningai atsakyti į pagrin-
dinį klausimą nebūtų jokia valstybės paslaptis.

Nebent kitos valstybės.
Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006-09-18
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Sąmokslo teorija? Ne, tikslų siekimo praktika

(Apmatai pokalbiui televizijoje, 2006 09 28)

Sąmokslo teorija – menkinanti samprata (tik teorija, nuo gyve-
nimo atitrūkę dalykai, ne tikrovė). Be to: „Teorijų“ kūrėjai...

Sąmokslo praktika! Štai kas. Tokia tai Sausio 13 įvykių seka: 
išorės agresija plius vidaus sąmokslas. Dvigubas. Iš faktų, mieli 
ponai.

(Žr. N.Šepetys, knyga apie MRP arba Molotovo-Ribbentropo 
paktą – istorija skaitoma iš faktų, ne iš tekstų).

Todėl ir tema tebus ne sąmokslų, bet:
Tikslų siekimo praktika. (Sąmokslai joje – tik vienas būdų).

***
Tikslai politiniai:
 globaliniai, pasauliniai;
 ir
 vietiniai – geopolitiniai (į/per kaimynus).
(Kadangi) vyraujanti yra viešpatavimo plėtra
 (+ laikina, tuščia „gerovė“).
Jos alternatyva: žmoniškumo plėtra – vis labiau išstumiama.
Taigi pirmoj vietoj politika ir politiniai tikslai... Kame? Šach-

matų lentose. (N.Šepetys: Stalinas šachmatininkas; G.Žemkalnis: 
sovietų jėga – geriausi pasaulyje šachmatininkai). Didžiosiose (Eu-
razija – Euratlantika) ir mažosiose kaip Lietuva (didžiosios dalelė) 
lentose, ten vyksta lošimas.

(Kiekviena lenta yra ir laukas, ir laukeliai).
Tikslas bet kurio masto šachmatų lentoje: užvaldyti lauką – erdvę, 

palaužti (kito atsparumą), sunaikinti. Matas! (tarptautinis žodis).
Priemonės: įsitvirtinti erdvės centre, mažinant varžovo erdvę; 
 įsitvirtinti įtakos laukuose ir linijose (atitinkamai: postuose, 

struktūrose); 
 (visą laiką) turėti iniciatyvą ir primesti savo žaidimą.
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***
Erdvės yra dvi: vertybinė ir bevertė (visuotiniu demokratijos 

požiūriu).
 (Komunistinės ir pokomunistinės, demokratiją vėl atmetusios 

Rusijos siekis ir praktika: plėsti bevertę erdvę.)
 (JAV ideologija – plėsti demokratijos erdvę – vėlai suvokta 

būtinybė).
 Lietuvai artimesni patirties pavyzdžiai: 
 Rusijos energetinė erdvė ir „Mažeikių nafta“; 
 (Lietuvoj) Europos ar Rusijos kultūrinė erdvė?
   (Lietuvos) politinės erdvės pasirinkimas. Kurlink?
Būtent:
Kovo 11 ir kas toliau. Nepamirštant, kad politika yra kultūros 

vektorius.

***
Rusijos geopolitiniai hegemoniniai tikslai šimtmečiais nesikei-

čia – tai ne teorija. Praktika, faktai. Viltys, kad Rusija keisis ir turės 
kitų, kitokių tikslų (kitą tapatybę?), tarkim, dvasinių kultūrinių, 
vidinės papročių gerovės – tos viltys gali būti pamirštos. Labai ilgam. 
Žr. deržavos praktiką.

Plg. Vokietiją, ilgus amžius turėjusią „Drang nach Osten“, t.y., 
panašių hegemoninių tikslų. Ją sustabdė tik baisūs pralaimėjimai. 
(Ar jau?)

Rusiją sustabdys tik trečiasis žlugimas; bet kiek ir kas ligi to 
liks iš Lietuvos? Ir kas liks iš Europos? (Ar norim išlikti?)

Šiuo metu Rusija patiria „pažeminimą“ ir iššūkį (pagal hegemo-
nistų smegenis) – mat atstumta nuo Baltijos jūros. Priešai ir Lietuva 
pakenkė! (Kiek mūsų politikų jaučia dėl to pasąmoninę „kaltę“, 
trypčioja, atsiprašinėja...) Užtat Rusijai negaila jokių pinigų, jokių 
prasiskverbimo ir papirkimo pastangų sugrįžti kitaip. 

Padeda Vokietijos moralinis silpnumas ir vokiškoji Europos 
išdavystė. MRP grįžta nauju pavidalu, dar pavojingesniu negu 1939 
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metais. Vokietija atiduoda ne tik Baltiją, ne vien tarpines, „trukdan-
čias“ valstybes – limitrofus, bet ir pati save.

Šrioderis – gobšus pliuškis (čia dalinis pateisinimas, žmogus 
nesuvokia, ką daro), kuriuo Putinas pasinaudojo; bet lemia vokiečių 
oligarchai – didžiosios kompanijos, nuo kurių ten priklauso visas 
kairės ir dešinės politinis spektras.

O kiek Lietuvoje tokių Šrioderių? Užleidžiančių erdvę iš gobšu-
mo pinigams arba valdžiai? Puoselėjančių prisitaikymo, pasidavimo 
(lemčiai?), sau naudingo klapčiukizmo sindromą?

Kur ta mūsų didžioji, patrauklioji sostinė? (Paryžius ar Maskva?) 
Kuri „elito“ vienintelė užsienio kalba? (Dar neseniai skambėjo pikti 
protestai, kad į „Mažeikių naftą“ ateina svetimi, amerikonai, o štai 
rusai būtų savi.) 

Ko Lietuva verta?

***
Vytauto Pociūno testas Lietuvai. (Atsiprašau artimųjų). 
 Ar jai reikia besąlygiško, patriotizmu motyvuoto, bebaimio 

gynėjo? – Ne. Nebūtinai. Kartais dar ir trukdė. (Dėkim į pašalį). 
Ar Lietuva stojo ginti savo žuvusio kario ir savo pačios garbės, 

o pirmiausiai – kautis dėl tiesos?
Ne, kadangi jau ryškėja esminiai kapituliacijos punktai. (Tiesos 

ieškojimas – Lietuvos priešas!). 
„Nieko negalėsim nustatyti be Baltarusijos“ KGB „išvadų“. (LGP, 

Lietuvos generalinė prokuratūra). LGP turės remtis (taip sakė) Bal-
tarusijos KGB išvadomis...

Tai ne tik dabar. Lietuvos teisė, dorovinė erdvė ir tyrimo inici-
atyva buvo atiduotos iš karto.

Ar kas nors protestavo, ar kategoriškai reikalavo, kad tyrimas 
iš karto ir kambaryje būtų Lietuvos (žuvo diplomatas!), kad aukšto 
pareigūno kūnas būtų iš karto atiduotas Lietuvai?

Šiurpu skaityti, kad Lietuvos tyrėjai atsirado Breste po kelių 
dienų.
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Ir dabar mūsų GP prasitrynė akis – „jau nieko negalėsim nu-
statyti“, nes pirmoji dirbo Baltarusijos KGB. Netgi sako: „turėsim 
remtis“ lukašenkinės Baltarusijos KGB išvadomis...

O Lietuvos vykdomoji valdžia dar iš anksto skelbė: mes visiškai 
pasitikim (kuo? – Baltarusijos KGB).

Aš, pavyzdžiui, visiškai nepasitikiu. Daug elgesio faktų tiesiog 
rodo kaltę, „pūkuotą snukutį“ (katinas nežinojo, kas sudraskė ka-
narėlę, bet...) 

Tokie yra melavimas, nepranešimas, pelnytas požiūris į Lietuvos 
veršius, gandai-grąsymai, laiko tempimas savo „versijai“, kad kiti 
tūpčiotų.

O veršiai lauks ir remsis būsimos klastotės rezultatais. 
(Plg. Minsko reaguotas latvio, lenko diplomatų istorijas). 

„Mes dar labiau suniekinsim jūsų Pociūną. – Gerai, laukiam jūsų 
išvadų“. 

Dar pastebėkim, kiek iškart atsirado dūminių bombų, nukrei-
piančių dėmesį dalykų, pijarinių manevravimų pačioj Lietuvoj! 

Siekiama pakeisti vertybinę sampratą, atseit, „emocijos“. Lyg 
sakytų: 

– Ne toks jau ir svarbus tas Pociūnas – „vieno pareigūno karjeros 
vingiai“, – tik nelieskit VSD vadovybės! (visõs – t.y., D. Jurgelevi-
čiaus).

Štai ir visa vertybinė erdvė, kurioj sėdim. Mažame pilkame 
laukelyje.

Publikuota: „Naujasis židinys – Aidai“ 2006, Nr. 11 

Viešumas reikalingas

Lietuvoje nenauja, kad Generalinė prokuratūra selektyviai politiš-
kai viešina baudžiamojo proceso medžiagą dar tyrimo stadijoje arba 
skelbia kaltybės verdiktus nė nepradėjus tyrimo. Pavyzdžių nesunku 
pateikti, priminti. Šuo metu ypatingą dviprasmybę sudaro dalinis 
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medžiagos viešinimas Juro Abromavičiaus nužudymo byloje, tuo pat 
metu atsisakant atskleisti visą medžiagą ir ne vien parinktiems komen-
tatoriams. Tokia laikysena grindžiama teisinio proceso argumentais: 
viešinimas „pakenktų ikiteisminio tyrimo sėkmei“, be to, „pažeistų 
daugelio asmenų teises“ (A. Kliunka). Tačiau tai visvien daroma, tam 
tikras viešumas ir kryptinga intriga plėtojama, todėl norisi klausti: 

– Kuri organizacija šiuo metu kenkia ikiteisminio tyrimo 
sėkmei Juro Abromavičiaus nužudymo byloje, viešindama medžiagą 
politizuotos atrankos būdu?

– Kurių „daugelio asmenų“ teisės tuo būdu jau yra pažeistos?
– Koks yra Generalinės prokuratūros tolesnis elgesys, pačiai 

konstatavus šiuos „neteisėtus veiksmus“? Ar imamasi ką nors 
persekioti už tokius veiksmus ir ginti „pažeistas daugelio asmenų 
teises“, ar Generalinė prokuratūra toleruoja, deja, jos pripažįstamus 
neteisėtus veiksmus?

Jei medžiagą šįkart viešina ne pati Generalinė prokuratūra, ji 
turėtų ginti savo gerą vardą ir nurodyti, kas tai daro (žr. pirmąjį 
klausimą). Žiniasklaida veikiau gauna neskelbtiną medžiagą, o jau 
naudoja įvairiais tikslais, kad ir verslo. Neatmestina nė grupinė 
politika, nors už tokią pastabą pykstama. Tiesiog išnyko Vytauto 
Pociūno žūtis, lyg jos nė nebūta.

Tačiau jei politikai, pavyzdžiui, Seime imtųsi ne pavieniui, o 
kolektyviai tirti padėtį, tebesitęsiančią nuo tinkamai neištirtų 1993 
m. Pakaunės įvykių , tas galėtų būti naudinga. Anuomet buvo matyti 
tam tikras ratas konkrečių provokatorių, norėjusių, kad Lietuvoje 
prasilietų kraujas, nors ar matė juos anuometinė Generalinė 
prokuratūra, taip ir liko neaišku.

Nepamirškim, kad viešumas – tai pertvarka. Viskas nuo to 
prasidėjo, verta tęsti. 

Publikuota: internetiniame portale „alfa.lt“, 2006-10-09.
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Du saugumai, vienas tonas

Įtakingos jėgos Lietuvoje nesustoja prieš pagundą suniekinti, 
išjuokti Vytauto Pociūno žūtį Breste ir tuo pačiu – valstybei ištikimai 
tarnavusį pareigūną.

Niekas net nemėgina atsakyti į seniai iškeltą paprastą klausimą 
– kodėl žmogus, keletą sekundžių krisdamas į mirtį, nė nesuriko? 
Viešbučio apsaugininkai sako girdėję tik smarkų smūgį, jokio 
priešmirtinio šauksmo. Kaip dabar teigiama „Lietuvos ryte“, 
toks tylus „skrydis“ į mirtį priskirtinas „nenuspėjamam smarkiai 
išgėrusio žmogaus“ elgesiui. Be to, aukštos kultūros inteligentiš-
kas asmuo staiga ėmęs elgtis kaip chuliganėlis, tad pats kaltas. O 
akinius, pasakota netrukus po įvykio, buvo pasidėjęs prie lovos, 
bet stiklais į grindis, ko joks akinių nešiotojas nedaro... Taigi bul-
varinė legenda visokeriopai silpna, ir jos platintojai galėtų elgtis  
padoriau. 

Baltarusijos KGB, kontroliuojantis viešbutį, neinformavo Lie-
tuvos pareigūnų tuoj pat, neužantspaudavo kambario ir neperdavė 
žuvusiojo kūno tirti Lietuvos valstybei. Ši, tai yra, jos įstaigos, nieko 
ir nereikalavo, nepareiškė jokio nepritarimo Baltarusijos KGB 
veiksmams. VSD tuoj pat parsivežė paslaptingų KGB duomenų, 
džiaugėsi dviejų saugumų patikimu bendradarbiavimu ir ėmėsi 
gąsdinti visus, kurie norėjo aiškumo: kodėl V. Pociūnas buvo nu-
šalintas nuo energetinio saugumo tyrimų? Nereikalaukit atsakymo, 
nes išgirsit nemalonių dalykų! Šių išties pylėsi ir toliau pilama su 
kaupu; kontratakos objektu tapo Tėvynės Sąjunga, o dabar vėl ei-
nama prieš V. Pociūno garbingą atminimą, kurio – nuo saviškių! 
– nėra kam apginti.

Lietuvos prokurorai, kaip žinome iš jų informacijos, nuvyko 
į žūties vietą tik po trijų dienų. Kodėl ne po trijų valandų? – irgi 
neatsakyta. Palauksim, ką tars Baltarusijos KGB, ir „turėsim į tai 
atsižvelgti!“ Čia citatos, ir kažkaip sutampanti Lietuvos teisėsau-
gininkų pozicija. 
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Iš kur tas pasitikėjimas Baltarusijos, itin draugiškos ir demokra-
tiškos šalies, kagėbistais?

Matyt, iš patogumo. Taip bus patogiausia, – mąsto įtakingosios 
jėgos, – paleisim bet kokią derglionę, ir ko čia tada rūpintis kažkokio 
nenuspėjamo girtuoklio nušalinimu ir išsiuntimu iš Lietuvos. 

Atgimimo laikais piliečiai į valdžios nepadorumą reaguodavo 
paprastu žodžiu: Gėda! Ar dar turim piliečių?

Publikuota: internetiniuose portaluose „alfa.lt“, „bernardinai.lt“, 2006 10 26;  
„Lietuvos žinios“, 2006 10 28

Tyrimo drama

Išvadų rašymo dieną įsikišo Generalinė prokuratūra.
Tyrimo kulminacijos dieną, kai jau nebe dienomis, o valandomis 

artėjo privalomas informacijos suteikimas (atidėliotas meluojant), 
įsikišo prezidentūra.

Pradedant rašyti išvadas, gal kaip tik jų išvakarėse, įsikišo Kons-
titucinis Teismas. 

Į visą tyrimo eigą, nuo pirmųjų ligi paskutinių dienų grasin-
dama nemalonumais, kišosi ypatinga institucija – VSD vadovas. 
Vadovybė, vadovai – galima ir taip sakyti. Užčiaupinėjimo akcija 
pasiekė net Komiteto-komisijos pirmininką. Jau rašant išvadas, 
finišo tiesiojoje. Ir starto, ir finišo linijose į reikalą mėgino kištis 
politiniai asmenys, įtakojami Rusijos kunigaikštienės. Įvairios 
institucijos skelbė apie visišką pasitikėjimą Baltarusijos tyrimais.  
Viešųjų smegenų plovimo akcija mėgino aukštai plačiai apimti 
lietuviakalbę žiniasklaidą. Didžiatiražinėje spaudoje pasiekta net 
gyvenime neregėtos vienybės. Trūkinėjo, skilo žydrieji ekranai. 

Ir stebėkis, žmogau, kodėl toks svarbus pasidarė „vieno pareigū-
no karjeros vingis“. Teatras, kinas čia turėtų nepaprastos dramaturgi-
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nės medžiagos. Juolab, kad menui neuždrausi minėti nei pavardžių, 
nei „Dujotekanos“.

O pagrindinis vardas buvo ir liks Vytautas Pociūnas.
Ir pagrindinis klausimas, į kurį jau atsakė neapdoroti liudinin-

kai. Jeigu jie iš baltarusių KGB, tai čia dar vienas tos neįtikėtinos 
dramos paradoksų. „Inturisto“ apsauginiai, tikriausiai, KGB vyru-
kai, girdėjo smarkų kritusio kūno trenksmą. Net išėjo ir apsidairė. 
Tačiau jie negirdėjo, nei sekundę, nei dar prieš tai, jokio šauksmo, 
jokio priešmirtinio riksmo – paskutinio pranešimo. Kodėl? Todėl, 
kad kūnas krito nesąmoningas. (Dar gyvas, tačiau persisvėręs per 
palangę viršutine korpuso dalimi, kad nuo to atsijungtų sąmonė 
– taip mąsto, regis, Generalinė prokuratūra). Jeigu tyrėjai turi kitų 
paaiškinimų, tegu jų suteikia. Jeigu uždaro tyrimą be paaiškinimo, 
tai tuo ir paaiškina. Tyrimo drama teisėsaugoje baigiasi nykiai ir 
grėsmingai. 

Dar matysim, kuo baigsis tyrimas Seime, kodėl V. Pociūnas 
negalėjo toliau dirbti savo itin svarbaus darbo Vilniuje? Kas meluoja 
– ar velionio artimieji ir kiti, kuriems jis patikėjo savo rūpestį bei 
išstūmimo nuoskaudą, ar A. Pocius ir M. Laurinkus? Teatsako įstaty-
mu įgaliotas Seimo institucijos tyrimas, kurio vis dėlto neužgniaužė 
nei VSD, nei KT.

Rašto aiškintojai vis dėlto išvingiavo, kad kai kas kai ko tirti 
negali, tačiau gali, jeigu valstybiškai svarbu. Nei parsidavėlių triukš-
mas, nei kolegų pasiutpolkė aplink V. Pociūno kapą nenustelbė šio 
Raštą-Konstituciją išaiškinančio teiginio pabaigos. Todėl išvada bus, 
ir jeigu joje pristigs to, ką draudžiama pavadinti vardu, tai toks faktas 
– gal svarbiausioji išvada. O byla vis tiek liks nebaigta. Ji ne kokia 
nors ypatinga, nes tai amžinoji žmonijos byla.

Jos pamatai jau 2000 metų senumo. Štai, gerbiamieji, prisimin-
kime.

Esmė yra meilė.
Tiesa yra viena.
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Meilės ir tiesos kelias yra vienas. Jo ieškoti ir juo eiti yra gyve-
nimas. Kas ieško ir eina, tie gyvens, nors ir būtų mirę. Kas neieško 
– tie mirę, nors ir atrodytų gyvi.

Vytautas Pociūnas gyvena ir įtakoja mūsų gyvenimą. O trypian-
tys jo kapą yra mirę, nors atrodytų labai galingi ir gyvybingi.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 12 04

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apie V.Pociūno žūtį žr. dar šioje knygoje p. 54, 199, 208, 211, 
213, 217, 310, 341, 596.
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/versta iš anglų kalbos/

Įšaldyti konfliktai

Rusija sukūrė keletą įšaldytų konfliktų kaimyninėse valstybėse. 
Pagrindinės jų – tai Gruzija ir Moldova, kol kas dar ne Europos 
Sąjungos narės.

Neseniai mes supratome, kad ši politika plečiasi link Europos 
Sąjungos, bet ligšiolinės ataskaitos jos neapima. Tokiomis 
diplomatinėmis priemonėmis Rusija stengiasi naudotis palaikydama 
įšaldytus diplomatinius ir teisinius konfliktus dėl sienos su Europos 
Sąjunga. Nepaisant Rusijos pasižadėjimų duotų 2003 m., sienos 
sutartis su Europos Sąjungos nare Estija buvo užblokuota prieš pat 
užbaigiant 10 metų darbą. 

Koks yra tikrasis Rusijos tikslas, denonsuojant jos bendrą sieną 
su savo partnere Europos Sąjunga, turi būti diskutuojama Briuselyje 
prieš judant toliau. 

Galbūt Rusija tokiu būdu sukuria naują įšaldytą konfliktą dėl/
prie sienos su Europos Sąjunga, kad tuo dar ir kompromituotų visą 
Sąjungą kaip nesugebančią priimti tinkamų sprendimų?

ES-Rusijos delegacijų posėdis, Briuselis, 2006-01-19

/versta iš anglų kalbos/

„Dujiniai“ sveikinimai Europai

Rusijos naujametiniai „dujiniai“ sveikinimai Europai1 gana 
akivaizdžiai pademonstravo, kad, nepaisant Rusijos prezidento fa-
sadinės draugystės su kai kuriais Europos lyderiais, tokie žaidimai 
neteikia garantijų nuo Rusijos esminio nenuspėjamumo.

1 Dujų tiekimo nutraukimas Ukrainai, iškart palietęs ir tolesnes Europos – ES – šalis.
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Europa gavo pamoką ir pradeda atsikvošėti. Kaip Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvę vadovai teigė FT (2006-01-17): „Po 
kelių metų dėkosime Vladimirui Putinui, kad privertė Europą rim-
tai pagalvoti apie efektyvų energijos vartojimą ir platesnį energijos 
šaltinių pasirinkimą.“

Priešingai, didėjanti priklausomybė nuo Rusijos – energetinė 
ekonominė ir moralinė – nežada Europai jokio ilgalaikio klestėji-
mo ir stiprybės. Nieko, tik nuopuolį. Tikroji jėga kyla iš gelmės, ne 
iš  skolos. Ar Europa – Europos Sąjunga – vis dar remiasi dvasinę 
tapatybę kuriančiais principais ir vertybėmis,  ar priešingai, yran-
čiais lozungais sumaišytais su trumparegišku vartotojiškumu ir 
konformizmu?

Į šį klausimą reikia atsakyti dabar, pasinaudojant šviesesnio proto 
akimirka, kurią lėmė brutalus Putino Rusijos žingsnis.

Europos sąmonės nepasiekė ten kylančio rasizmo ženklai, besi-
tęsiančio „išvietės“ genocido1 ir pamatinių europietiškų laisvių nei-
gimas Rusijoje. Dujų trūkumas pasirodė besąs rimtesnis žadintuvo 
signalas. Taip šis svarbus signalas atskleidė Schroederio, Berlusconio, 
Blairo politikos Rusijos atžvilgiu nepakankamumą, kuris panašus į 
prarastą laiką, – ir priminė neatidėliotinus bendros Europos politikos 
poreikius. Pirmiausia energijos srityje, jei kas nori padirbėti.

Tyrimus vykdančios institucijos turėtų imtis visą Europą api-
mančių alternatyvų planuojant ir gaminant energiją. Tam reikalingas 
gerai suplanuotas ir finansuojamas darbas. Žinoma, jei Europa nenori 
kentėti būsimų slinkčių iš gerovės į vergovę.

Kaip neseniai pasakė Wolfgangas Schuesselis, naujai prezi-
dentaujančios Austrijos federalinis kancleris per susitikimą su 
EPP-ED grupe Europos Parlamente, „gausius energijos išteklius 
turinčiose šalyse susidursime su nestabilumais, todėl privalome 
būti pasiruošę.“

1 Užuomina į V.Putino šūkį čečėnų separatistus „žudyti išvietėse“.
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Niekas negali pasakyti, kad Rusijos nebus tarp šių potencialiai 
nestabilių tiekėjų. Kapas demokratijai plius kolonijinis karas negali 
būti laikomi stabilumo veiksniais. Daugelyje esminių dalykų nepati-
kima Rusija gali tokia pasirodyti ir mūsų sapnuose apie dujas.

 
Parašyta „Corriere della Sera“ pageidavimu, 2006 01 19

Lietuvos saugumo klausimu 

Netrukus minėsime 15 metų nuo tada, kai buvo priimtas 
Rusijos Federacijos įstatymas numatantis rusų kareivių dalyvavimą 
„ginkluotose akcijose“ Baltijos valstybėse ir teikiantis jiems bei 
jų šeimoms ypatingų, didesnių socialinių garantijų žūties arba 
sužeidimų atveju. Pernai Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją 
dėl ES-Rusijos santykių, kurios atskiras 37 straipsnis rekomenduoja 
Rusijai išbraukti iš veikiančio įstatymo šią nuorodą į Baltijos 
valstybes. Vakar Briuselyje vykusio tarpparlamentinio ES-Rusijos 
bendradarbiavimo delegacijų susitikimo metu Rusijos ambasadorius 
atsakė į [V.Landsbergio] klausimą, kodėl ten visai nereaguojama 
į EP rekomendaciją ir apie kokį bendradarbiavimą tada išvis 
galima kalbėti. Ambasadorius V.Čižovas pareiškė, kad mes greitai 
pamatysim Rusijos kariuomenę dalyvaujančią Lietuvoje bendruose 
su NATO manevruose. 

Sąsaja su aptariamu anachronistiniu, o gal perspektyviu, soci-
alinių garantijų kariškiams įstatymu skambėjo ir pasityčiojimai, ir 
grėsmingai. Lietuvos diplomatija galėtų pageidauti paaiškinimų, 
o Vyriausybė – apsispręsti iš principo: kol toks įstatymas Rusijoje 
nepataisytas, nė vienas ginkluotas anos šalies kareivis nedalyvaus 
jokiose akcijose, net po NATO skėčiu, Lietuvos teritorijoje. 

Briuselis, 2006 01 26
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Dėl ETPA 2006-01-25 rezoliucijos  
smerkiančios komunistinių režimų nusikaltimus

Tai dokumentas, kurį mūsų diplomatai turi įdėmiai išstudijuoti 
kartu su visomis jo neaiškiaprasmybėmis bei eufemizmais. Pirmasis 
dažnai, taip pat ir kitur naudojamas yra tas, kuomet „diplomatiškai“ 
vengiant įvardinti atsakingas valstybes, kalbama apie nežinia kur 
kažkada buvusius blogus „režimus“ arba „sistemas“. Totalitarinis 
komunistinis režimas, su kuriuo konkrečiai susidūrė ir nuo kurio 
nepaprastai nukentėjo Lietuva, buvo SSRS valdžia, taigi Sovietų 
Sąjunga kaip valstybė. Dabar tos skriaudos – tai Rusijos paveldas, 
kurio ji vengia net svarstyti, ignoruodama net vėliausiųjų 1990-1991 
metų nusikaltimų autorius ir žalą. 

Masiniai žmogaus teisių pažeidimai, kuriuos praktikavo „re-
žimai“, Rezoliucijoje plačiai išvardinami. Tai grupinės žudynės ir 
egzekucijos, mirtys koncentracijos stovyklose, kankinimai, tremtys, 
vergų darbas ir taip toliau. Mažiausiai dvi pastarosios „masinio 
fizinio teroro formos“ negalėtų būti adresuotos, pavyzdžiui, ko-
munistinei Jugoslavijai ar Albanijai. Tai SSRS nusikaltimai. Kai 
Europos Tarybos parlamentinė asamblėja smerkia tebesitęsiančius 
nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus dabartiniuose „totali-
tariniuose komunistiniuose režimuose“, jų geografija Azijoje arba 
Kuboje nekelia jokių abejonių. Tas pat ir praeities matyme, kur 
politinių valstybinių eufemizmų turinys, slapstant SSRS, yra visai 
nedviprasmiškas.

Lietuvos politikai turėtų būti budrūs dėl Rezoliucijos antrojo 
straipsnio galimų interpretacijų. Antai „didžiulį aukų skaičių kie-
kvienoje paliestoje šalyje sudarė jos pačios piliečiai“. Tai esą ypatingai 
taikytina „buvusios SSR Sąjungos tautoms“ (vienintelį kartą valstybės 
pavadinimas!), kur aukų skaičius toli pralenkęs kitas tautas.

Perregimai aišku, kas mėgins remtis tuo sakiniu tvirtindamas, 
jog sovietų nusikaltimai Lietuvoje ir masiniai žmonių trėmimai į 
tuometinę SSRS buvę „vidaus reikalas“, mat naikinta ir niokota 
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„savo pačių“ piliečiai. Todėl kiekviename žingsnyje būtina laikytis 
teisės ir teisingumo: Lietuva buvo laikinai okupuota valstybė, ir 
šis jos statusas yra pačios Rusijos pripažintas tarptautiniuose do-
kumentuose. Cituotas Rezoliucijos sakinys apie „buvusias SSRS“ 
– ne apie mus.

Dokumente dusyk sakoma, jog komunistų nusikaltimų aukos 
„nusipelno... jų kančių pripažinimo“. Čia vėl atvertas langelis ir 
neatsakytas klausimas: o kas toliau? Kaip regis, tokių nusikaltimų 
bei skriaudų pripažinimą turi sekti kaltininkų nustatymas ir atlygi-
nimas jų aukoms. Vyriausybės gauna papildomą akstiną veikti, tad 
tegul veikia. 

Asamblėja tiesiai ragina visas komunistų ir pokomunistines 
partijas naujai įvertinti ir komunizmo istoriją, ir savo pačių praeitį, 
aiškiai atsiriboti ir pasmerkti komunistinių režimų nusikaltimus be 
jokių dviprasmybių. 

Lietuvoje tai dar nelabai tolima praeitis. Turime pogrindinių 
revanšistinių struktūrų, Socialistų ir panašių ano paveldo partijų, 
o ir LSDP, naudojanti jau ketvirtą pavadinimą, dar nėra atlikusi 
sąžinės apskaitos jokiame specialiame ideologiniame suvažiavime. 
Dviprasmybių, įskaitant „stogus“ ir istorijos perrašymus bičiulių 
naudai, net komunizmo ir jo veikėjų pagarbinimų, čia matome 
sočiai.

Pavadinimu „Turime išstudijuoti ETPA rezoliuciją“ publikuota interneto 
portale „Omni laikas“, 20006 01 30, perspausdinta „XXI amžius“, 2006 02 01

Baltų ir gruzinų kelias

Po „Baltijos kelio“ girdėjom iš Kremliaus rūsčius grūmojimus: 
pamatysit kas jums bus! Negyvensit!

Kai Gruzijos parlamento pirmininkė N. Burdžanadzė sako: 
„daugelis Rusijos politikų mus perspėjo, kad jeigu Gruzija tęs 
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savo nepriklausomybės politiką“, tai Gruzija liksianti „be elektros 
energijos ir dujų“, – ši kremlinė leksika visiškai tikėtina. Ją patvirtino 
pats girdėjęs ir Gruzijos prezidentas M.Saakašvili. Mūsų tai negali 
stebinti. Anoji publika nesikeičia.

Veiksmai – suderintos diversijos Rusijos teritorijoje, kad elektros 
ir dujų tiekimai į Gruziją ypač šaltą žiemą būtų nutraukti – apibūdina-
mi kaip „gerai suplanuotas teroristinis aktas“ (Rusijos ambasadorius 
Gruzijai) arba „didelis sabotažas“, „apgalvota provokacija“, pastangos 
„destabilizuoti padėtį Gruzijoje“ (nukentėjusios šalies vadovai).

Kas galėjo to imtis? Kai Rusijos prezidentas po nepavykusio 
daugiabučio sprogdinimo Riazanėje prikišo FSB vadui generolui 
N. Patruševui: „prasidūrei padangą“, tai turėjo būti pastebėta, nes 
nufilmuota. Dabar niekas neprasidūrė, abu objektai sprogo tvarkingai 
ir vienu metu.

Pažįstama mums ir data – naktis į sekmadienį. Tik ne sausio 
13-oji, bet 22-oji. Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuomone, tai 
rodo Gruzijos vadovų „bejėgiškumą užtikrinti normalų gyvenimą 
savo šaliai“. Mes irgi buvome tokie piešiami, kai 1990-1991 m. ėjome 
iš „normalaus“ kolonijinio paklusnumo į laisvę. O veiksmai, kaip ir 
tąsyk, pilasi vienu metu lyg būtų koordinuojami.

Tą pačią sausio 22-ąją Gruzijos energetikos ministras vedė de-
rybas Teherane dėl galimo dujų importo iš ten.

Tą pačią sausio 22-ąją Armėnijos prezidentas atvyko į Maskvą 
tartis dėl jos siūlymo atiduoti „Gazpromui“ nūnai statomą Irano-Ar-
mėnijos dujotiekį. Jis turėtų pradėti veikti jau šiemet. Rusija pakėlė 
dujų kainą armėnams dvigubai, tačiau kaip „strateginis partneris“ 
pasiūlė draugišką ultimatumą: atiduok savo vamzdyną, tai gal pa-
liksim aną kainą („Kommersant“ 2006 01 23). „Jei Rusija pasiims šį 
dujotiekį, ji galės kontroliuoti Irano dujų tranzitą į Gruziją, Ukrainą 
ir Europą“ – tai informacijos tęsinys.

Iranui su Rusijos pagalba paspartintai gaminantis branduolinį 
ginklą, kažkoks energetikos linijų į Gruziją išsprogdinimas Rusijoje 
būtų gryna smulkmena. Rusų vartotojai nenukentėjo. Be reikalo gru-
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zinai, net pats prezidentas, negražiai kalba apie Kremliaus šantažą. Bet 
Europai laikas pabusti. Energetinis ginklas gręsia ne tik Ukrainai.

Publikuota „XXI amžius“, 2006 02 01

Ukraina vėl aktuali

Apelsinų spalvos revoliucija Ukrainoje prieš metus tarsi 
sukrėtė pasaulį, o iš tikrųjų – jo posovietinę dalį, ypač Rusiją. 
Šauksmai nuo Kremliaus kurantų: „tai mūsų vidaus reikalas!“ 
patvirtino priežodį apie tuos dalykus, kuriuos blaivas laiko minty, 
bet susijaudinęs išmeta į orą.

Ukraina padarė ryžtingesnių reforminių judesių ir užsimojo 
ginti teisingumą. Aktyvūs pasisakymai apie norą ir teisę būti Europos 
Sąjungoje kai ką ir kai kuriuos, dar neatsigavusius po Turkijos 
kandidatūros tvirtinimų ir skausmų dėl Konstitucijos Europai, 
paveikė bauginamai. Ukrainos kad ir tolimos narystės klausimu 
padvelkė šaltelis. O čia dar oranžinės koalicijos skilimas, o čia dar 
nauja parlamentinė dauguma nušalinanti prezidento V.Juščenkos 
skirtą Vyriausybę...

Rusijos dujinis smūgis padėjo nuversti Ukrainos Vyriausybę, bet 
ir atvėrė daug kam akis. Europoje dabar visai kitaip kalbama apie 
energetinio saugumo ir alternatyvių, nerusiškų, šaltinių svarbą. Kitaip 
suvokta ir perspektyva, jeigu Rusijai pavyktų ne vien energetiniais, 
bet ir skaldymo, vidinio supriešinimo būdais vėl pasukti Ukrainą 
ne į Vakarus, bet į Rytus.

Galėtume nemaža prisiminti ir palyginti, kaip buvo veikiama 
Lietuvoje, kad skilinėtų ir silptų Sąjūdis, kad susiremtų nevieningose 
pozicijose parlamentas (AT) ir Vyriausybė, o socialinis nepasiten-
kinimas gyvenimo pokyčiais ir sunkumais (antroji šilumos resursų 
blokada prieš rinkimus į Seimą) grąžintų į valdžią Maskvai artimesnę 
politinę jėgą.
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Schemos kartojasi, tą matome aiškiau negu kiti. Be galo pažįs-
tami ir padėties aiškinimai, kuriais Briuselyje dalijosi ekspremjerė 
Julija Timošenko. Žmonės pakilo, laimėjo, laukė stebuklo tuoj pat. Ne 
vien ekonominio, bet ir tas neįvyko, oponentams tuoj apkalbinėjant: 
„matot, žadėjo, o ką turit?“. Kiti nemažiau svarbūs lūkesčiai buvo 
teisingumas ir noras, kad išnyktų „buvusieji“ susvetimėję, subiuro-
kratėję ir savanaudiški administratoriai – o jie mat vėl sėdi ten pat!

Vis dėlto svarbiausiąją geopolitinę ir civilizacinę schemą pamatė 
ir Vakarai, kaip sakiau, Rusijai pasistengus. Kaip padėti Ukrainai? 
– vėl aktualus klausimas Europos Parlamente. Ar pavyks jai išsilaiky-
ti, ar suspės vėl telktis? – rinkimai į parlamentą po poros mėnesių.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 02 03

Tikrai provokacija, kurią norima plėsti  
ir Lietuvoje

Londone gyvenantis buvęs aukštas KGB karininkas Aleksan-
dras Litvinenko paskelbė žinių, iš kur eina taip sėkmingai sukelta 
sumaištis dėl pranašo Muhammado karikatūrų. Nėra abejonės, kad 
įvairių šalių musulmonų užgavimas ir nuteikimas prieš Daniją bei 
kitas NATO valstybes labiausiai džiugina Osamą bin Ladeną. Tačiau 
ne vien jį.

Pasirodo, tiesiogiai atsakingas už akcijos pradžią Danijoje yra 
karikatūras išspausdinusio laikraštuko „Jyllands-Posten“ kultūros 
skyriaus vadovas Flemingas Roze, prieš keletą metų dirbęs Maskvoje. 
Išplėtimas į tarptautines erdves – jau tiktai technikos dalykas. Pa-
vyzdžiui, akcija skubiai atvežti į Siriją šimtus Danijos vėliavų, kurių 
anksčiau niekam nereikėjo, o dabar yra ką deginti.

Verta dėmesio ir maža detalė, kurią taipogi pateikė A.Litvinenko: 
žurnalisto F.Rozės žmona, susirasta Rusijoje, esanti KGB generolo 
duktė.
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Taip klausimas, kurį iškėliau vasario 6 dieną „Bernardinuose“ 
– kvailybė ar provokacija?1 – ima susilaukti paaiškinančio atsakymo. 
Tai nebuvo danų laikraštuko ar bent jo kultūros skyriaus vedėjo, KGB 
generolo žento, kvailybė. Kuo vadovavosi kiti perspausdintojai Vaka-
ruose, nutarę užsitraukti nelaimių taip pat savo šalių piliečiams, gal 
paaiškėtų vėliau, Europos naivuoliams atsikvošėjus ir šį tą patikrinus. 
O „Respublika“, žinoma, ne kvailių rankose, ji nėra neišmananti ką 
daro. Jei tiksliai prisimenu, dar 1992 metais vienas buvusios užsienio 
įstaigos Lietuvoje buvęs aukštas karininkas yra viešai pasakęs: kai 
mums reikia ką nors paskelbti, mes tai darom per „Respubliką“. Tokia 
galimybė nebuvo atmestina anuomet, tai gal ir dabar.

Gaila būtų, jeigu Lietuvoje gyvenantys musulmonai pamanytų, 
kad juos per „Respubliką“ įžeidė Lietuva. Pirminį adresą antai nurodė 
A.Litvinenko, o Lietuvos katalikų vardu iš karto atsakė arkivyskupas 
S.Tamkevičius. Manau, kad tai ir visos blaivios pilietinės visuomenės 
atsakymas.

Pavadinimu „Tikrai provokacija, ir ar jos reikia Lietuvoje“  
publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 02 10

Išankstinis klausimas Tarybai

2003 m. lapkričio 6 d. Romoje per Rusijos ir ES vadovų 
susitikimą Rusija su Europos Sąjunga pasirašytame bendrame 
pareiškime įsipareigojo kuo greičiau sudaryti tuo metu dar nebaigtus 
sienų susitarimus su Estija ir Latvija ir taip galutinai išspręsti sienų 
klausimus su išsiplėtusia Sąjunga. Tačiau 2005 m. Rusijos vyriausybė 
paskelbė, kad „ji nenori būti viena iš šalių“, jau sudariusių sutartis dėl 
sienos su Estija, kurias jau pasirašė abi šalys ir kurias ratifikavo Estijos 
parlamentas. Taigi Maskva neturinčiu precedento būdu atsisakė 

1 Žr. šioje knygoje p.134
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Rusijos vyriausybės parašo ir, be to, visai neseniai ėmė spausti Estiją 
taip pat atsitraukti ir iš naujo pradėti 10 metų trukusias derybas. 
Tarybos ir Komisijos pozicija šiuo klausimu išlieka neaiški, nepaisant 
to, kad Rusijos provokacija leidžia naujoms valstybėms narėms 
suabejoti visos Sąjungos patikimumu. Ar ES vadovams priimtina 
stovėti nuošalyje, pasirinkus abejingo stebėtojo vaidmenį? Ar 
teisinga, kad Taryba ES vardu atsisako tapti minėto ginčo šalimi?

2006-01-26

Vytauto Landsbergio tiesioginis klausimas dėl Estijos ir Eu-
ropos Sąjungos sienos problemos su Rusija:

 „Situacija dėl ES-Rusijos sienos Estijoje tampa tikru Europos 
solidarumo išmėginimu, jeigu Estija paliekama viena Rusijos 
spaudimui ir pajuokai. Taigi koks yra Tarybos pagrindinis pranešimas 
[message] mums? Ar Taryba bevelija aiškų solidarumą, ar miglotą 
dujų diplomatiją?“

Tarybai pirmininkaujančios Austrijos Ministro H. Winklerio 
atsakymas:

„Visai pritariu Jūsų ir kitų susirūpinimui. Tačiau nesutinku, kad 
Europos Sąjunga abejinga šiam klausimui. Dėl solidarumo – jokių 
abejonių. Europos Sąjunga solidarizuojasi su savo nare Estija, ir čia 
negali būti kitų pasirinkimų.“

Ir atsakymas į papildomą parlamentaro B.Posselto klausimą:
„Sienos pripažinimas negali būti kokių nors sąlygų įvykdymo 

pasekmė.“
2006-02-14, Briuselis

Versta iš anglų kalbos
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Iš vengrų ir lietuvių patirties

Mano pastebėjimų ir kai kurių atsiminimų tema – 1956-ieji 
metai. Tai buvo didelių įvykių, pokyčių ir iššūkių metai tiek pačioje 
Sovietų Sąjungoje, tiek aplink ją. Trumpai juos apžvelgsiu.

1956-ųjų metų vasario mėnesį Maskvoje vykusiame Sovietų Są-
jungos komunistų partijos suvažiavimo uždarame posėdyje naujasis 
vadovas Nikita Chruščiovas pripažįsta netinkamais ir pasmerkia 
Josifo Stalino bei staliniečių padarytus nusikaltimus.

Ateina pavasaris – politinio „atšilimo“ arba „atlydžio“ laikotarpis. 
Informacijos apie Stalino pasmerkimą nutekėjimas ir griežta stalinis-
tinės neteisybės, egzekucijų ir vergijos sistemos kritika greitai kerta 
sienas ir pasiekia vis platesnę visuomenę visoje Sovietų Sąjungoje ir 
komunistines organizacijas užsienio šalyse.

Birželio 5 d. JAV paskelbiamas visas Chruščiovo istorinės kalbos 
tekstas, kuris per „Amerikos balsą“ transliuojamas Sovietų ir Vidurio 
Europos komunistinėse šalyse, esančiose už „geležinės uždangos“. 
Birželio mėnesio pabaiga tampa ypač įsimintina Lenkijai, o Lenkijos 
dėka – ir visiems mums. Darbininkų protestai Poznanėje sukelia atvi-
rus susidūrimus su kariškiais ir lemia Komunistų partijos vadovybės 
pasikeitimus. Naujas žmogus valdžioje – Vladislavas Gomólka, turin-
tis Lenkijos reikalo gynėjo (po Antrojo pasaulinio karo) charizmą, 
dabar žadantis geresnius laikus komunistinei Lenkijoje. 

Ši bendro vaizdo dalis, kaip aš dabar ją apibūdinu, plaukia iš 
mano atminties. Būtent tai, kas tuo metu džiugino, kuo Lietuvos po-
kario inteligentijos jaunoji karta dalijosi kaip naujausiomis žiniomis 
ir viltimis, ką sveikino. 

Sugrįžus namo daugeliui politinių kalinių, tremtinių ir išgyvenusių 
kovotojų už laisvę, kai jų bausmės buvo anuliuotos arba sutrumpintos, 
gavome daug tiesioginės informacijos apie tikrąją Antrojo pasaulinio 
karo metų ir pokario istoriją bei nepalaužtą laisvės dvasią.

Tada – greitai prasidėję neramumai Vengrijoje ir arši kova už šios 
šalies ir tautos laisvę, kaip atrodė per keletą dienų, nors, iš tikrųjų, 
per dvi savaites, sugriovė komunistinę sistemą.
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Atsimenu pokalbį gatvėje prie Vilniaus konservatorijos su vienu 
iš mano kolegų, kuris tuo metu dar buvo studentas, kai aš jau buvau 
baigęs mokslus prieš metus. Jis buvo žydas ir vis dar tikėjo pasako-
mis apie laimingą komunistinę ateitį, tačiau buvo sukrėstas visų šių 
įvykių ir manęs paklausė (aš tiksliai atsimenu jo pasakytus žodžius): 
„Sakyk, ką visa tai reiškia? Vakar klausiausi „Amerikos balso“ ir jie 
pasakė: „Gruzijos chano imperija žlunga“. Tai skamba baisiai…“ 
Gruzijos chanas – Stalinas. Dabar manau, kad tai buvo ir jo naivių 
komjaunuoliškų įsitikinimų žlugimas arba pabaiga. 

Savaime aišku, mes tuo pačiu metu, 1956-ųjų rudens pradžioje, 
taip pat turėjome reikšmingų protestų ir manifestacijų protrūkių 
Lietuvoje. Prisimenu spalio pradžią prieš pat Vengrijos revoliuciją, 
paženklintą reikšminga ir įdomia manifestacija Operos ir baleto 
rūmuose Vilniuje. Vietos sovietų valdžia uždraudė rodyti Charlio 
Gounod’o operą „Faustas“. Kodėl? Todėl, kad žymus ir populiarus 
Lietuvos operos solistas Antanas Kučingis, neseniai sugrįžęs iš la-
gerio, turėjo dainuoti Mefisto partiją. Daugybė žmonių ėjo į operą 
nešini gėlėmis ir džiaugdamiesi, kad gali atšvęsti jo sugrįžimą. Visi 
suprato tai kaip tam tikro teisingumo, didesnės laisvės ir geresnės 
ateities vilčių išraišką. Tai labai išgąsdino vietos valdžią, todėl vietoj 
šios operos nuspręsta rodyti kitą, sovietų Lietuvos operą, tačiau stu-
dentai perpildytoje salėje ėmė šūkauti, triukšmauti ir neleido pradėti 
kito pasirodymo, išskyrus operą „Faustas“. Po to vyko tyrimai, kai 
kurie studentai buvo pašalinti iš aukštųjų mokyklų ir t.t. Tai buvo 
1956-ųjų metų spalis. O, kai Vengrija jau veržėsi į priekį, buvo spalio 
pabaiga ir lapkričio pradžia. Lietuvoje ir Lenkijoje lapkričio 2-oji yra 
svarbi mirusiųjų pagerbimo diena. Lietuvoje, ypač Kaune, žmonės 
dainuodavo mūsų tautinį himną, pagerbdami ne tik mirusių savo 
šeimos narių, bet ir kareivių, kurie žuvo karuose dėl nepriklausomy-
bės, atminimą. Čia palaidoti ir 1941-ųjų sukilėliai; net jeigu jų kapai 
ir buvo sulyginti su žeme, vis tiek visi tai žinojo. Lapkričio 2-osios 
naktis virto dideliu protesto mitingu, kurį bandė išvaikyti sovietinės 
armijos pajėgos ir kariškiai. 
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Taigi paminėjau du įvykius, kurie Lietuvoje buvo tuo pačiu metu 
kaip ir įsimintinieji Vengrijos įvykiai. Norėjau Jums tai priminti. 

Žinios iš Vengrijos ateidavo ypač džiugios ir bauginančios. Jos 
skambėjo neįtikėtinai. Savaime aišku, sovietinėje spaudoje buvo 
paskelbtos kelios siaubingos nuotraukos apie terorizmą ir žiaurumus 
Budapešte. Prisimenu pakartų žmonių nuotraukas su informacija, 
kad jie buvo slaptųjų tarnybų agentai. Žinoma, nebuvo net užsiminta, 
kad galbūt kiti žmonės buvo jų kankinami. Tiesiog pateikta kaip labai 
blogas vengrų elgesys. Tačiau manau, kad daugelis žmonių Lietuvoje 
nebūtų tada pasakę, jog yoks elgesys su kankintojais, persekiotojais 
būtų visiškai nepagrįstas.

Ypač neįtikėtina atrodė tai, kad naujasis Vengrijos lyderis, patriotas 
komunistas Imrė Nadjis paskelbė savo tautos valią palikti Sovietų Są-
jungos šalių bloką, tuo pačiu pareikalaudamas, kad sovietinės armijos 
pajėgos pasitrauktų iš nepriklausomos Vengrijos! Dabar to reikalauja 
gruzinai. Kiek metų jau praėjo? Tačiau anuomet tai buvo visiškai 
neįtikėtina. O sovietų karinės pajėgos iš tikrųjų pasitraukė arba bent 
pajudėjo ta kryptimi, bent jau apsimetė pasitraukiantys galbūt tam, 
kad suklaidintų žmones. Tai buvo neįtikėtinos žinios, kurios pripildė 
lietuvių širdis vilties. Net ir tada, kai pasiekė žinios, kad soviertiniai 
tankai pasuko atgal į nepriklausomą Budapeštą, kuris priešinosi ir 
kovojo už Vengrijos žmonių orumą ir nepriklausomą ateitį. Ten tiek 
daug jaunų žmonių, net ir paaugliai, o ypač studentai, tapo kareiviais 
savanoriais, – ir mes suvokėme tai kaip bendro mūsų likimo dalį.

Tai buvo ir kova už Europą, kurią tada būtų buvę galima išlaisvinti 
iš totalitarinio komunizmo režimo, jeigu Vakarų reakcija būtų buvusi 
kitokia. Deja, tarptautinė situacija buvo sudėtinga: tuo pat metu vyko 
Sueco krizė. Kaip mane informavo daug vėliau, Vakarų demokratinių 
šalių pozicija, kurią apsunkino Britanijos ir Prancūzijos klaida dėl 
Sueco, buvo ne tik trumparegiška, bet ir beveik išdavikiška. 

 – Kodėl Jūs kišatės į mūsų sovietinį kiemą? – piktai klausė 
Maskva. – Ar jūs kišitės ir kariniu požiūriu?

– Ne, nesirūpinkite dėl to, – toks neva buvęs atsakymas.
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Ir tada sovietiniai tankai, jau buvę pakeliui į namus, pasuko 
atgal. Užtikrinti, kad Vakarai nereaguos įsikišdami jėga, buvo labai 
apmaudi taktinė klaida.

Atsiprašau, jeigu mano atmintyje išliko pernelyg apibendrinti 
herojinės mitologijos požymiai, arba jeigu šiuose  atsiminimuose 
yra spragų. Jūs suprantate, kad aš prisimenu ne datas iš vadovėlio, o 
labai svarbų mano paties gyvenimo puslapį. 

Vengrijos revoliucijos pasekmės turėjo tiesioginės reikšmės Lie-
tuvai. Galiu paminėti demonstraciją Kaune iš karto po to, kai buvo 
imtasi griežtų priemonių vengrų revoliucijai nuslopinti. Lietuvos 
komunistų partijos lyderis Antanas Sniečkus nusiuntė laiškus Ko-
munistų partijos lyderiams Maskvoje, prašydamas neleisti, kad buvę 
kovotojai už laisvę ir nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės nariai, 
paleisti iš lagerių, grįžtų į Lietuvą. Jiems Lietuva turėtų likti draudžia-
ma teritorija. Žinoma, jie pasiskundė, kad jau sugrįžo 8 tūkstančiai. 
Valdžia buvo taip išsigandusi! Vadinamojo Sovietų Lietuvos parla-
mento vadinamasis prezidentas priėmė specialųjį potvarkį, kuriuo 
buvo draudžiama jiems grįžti į Lietuvą ir grasinama, kad bausmė už 
grįžimą bus penkeri pakartotinio ištrėmimo metai. 

Tragiška Imrės Nadjio istorija tapo pamoka apie sovietinę dvasią. 
Mes – mano draugai ir aš – sekėme naujienas apie tolesnį jo likimą. 
Įvedus griežtas priemones, jis prisiglaudė Jugoslavijos ambasadoje. 
Sovietų valdžia nedrįso jos pulti ir pradėjo derybas. Kiek prisimenu 
iš laikraščių ir galbūt „Amerikos balso“, Tito buvo pateikti gražūs 
sovietinės valdžios pasiūlymai su iškilmingomis garantijomis, ir jis 
leido, kad p. Nadjis, kurį oficialiai saugojo Jugoslavijos pareigūnai, 
vyktų į Rumunijos ambasadą, o paskui toliau į šią šalį, kuri buvo 
labiau nepriklausoma ir ne okupuota sovietinės armijos. Deja, Nadjis 
patikėjo iškilmingu sovietinės armijos žodžiu ir buvo iš karto su-
čiuptas, išgabentas iš Vengrijos (kaip pranešė tarybiniai laikraščiai), 
ir tada jam įvykdyta mirties bausmė. 

Man tai liko kaip paprasta tiesa, tiek daug kartų įrodyta vėliau: 
„realiosios politikos“ pamoka visam gyvenimui.



483

Nė vienu sovietinių pareigūnų žodžiu, jokiu oficialiu pareiškimu 
ar informacija negalima tikėti. Iš esmės tai nepasikeitė ligi pat šios 
dienos.

Kita, didesnė pamoka buvo suprasti visam gyvenimui, kad kova 
už bet kurią Sovietų Sąjungos okupuotą šalį bus nepaprastai sunki 
ir kruvina. Lietuvos kovotojai už laisvę tai įrodė per dešimt ilgų pa-
sipriešinimo metų, kol šis pasipriešinimas buvo galutinai palaužtas 
1954-aisiais metais, kai buvo likę stebėtinai nedaug laiko iki Vengri-
jos revoliucijos! Nepaisant visų sunkumų ir nuostolių, įrodyta, kad 
įmanoma kovoti ir pagaliau laimėti laisvės šviesą.

Ką dar pasakyti pabaigai, kuri atverstų naują puslapį? Yra 
daugybė dalykų. Paminėsiu bent vieną: nėra susitaikymo be 
teisingumo, o tai reiškia tikslų, dokumentais pagrįstą įvykių ver-
tinimą, įskaitant nusikaltimus žmonijai, karo nusikaltimus ir kal-
tųjų atskleidimą, jeigu juos įvykdė nusikaltėlių klanas, vadinamas 
„partija“, arba žmonės, kurie asmeniškai pasirašė ilgus sąrašus ir 
pasiuntė mirti daugybę nekaltų žmonių. Aukų vardas yra legionas, 
naudojant romėnų posakį, kuris reiškia milijonus ir dešimtis mili-
jonų. Tokios politikos pavadinimas yra „raudonasis teroras“, plačiai 
vartotas įvairiose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kurios patyrė 
šią pirmąją tarptautinio terorizmo redakciją. Kai kuriems Jūsų čia 
turėjo būti pateikta publikacija tik apie vieną sovietinio raudonojo 
teroro nusikaltimą, t.y. joje papasakota, kaip traukdamiesi iš Lie-
tuvos nuo artėjančios Vokietijos kariuomenės sovietai paskutines 
likusias valandas išnaudojo ne vien kalinių egzekucijoms, bet ir 
jų kankinimams, trukusiems ilgas valandas ir pasižymėjusiems 
nežmoniška sadistine neapykanta. 

Šiaip ar taip, Tarptautinis tribunolas, kuris vadintųsi Antruoju 
Niurnbergo tribunolu, dar nėra įsteigtas. Tam nuolat dedamos 
atskirų šalių, kaip Lietuvos, arba tarptautinės nevyriausybinės pa-
stangos, siekiant papasakoti apie nebaigtą Europos istorijos dalyką ir 
nusikaltimus, kurie lieka nepasmerkti, kol nėra teisingumo. Vienas 
tokių dokumentų rinkinių buvo pristatytas ir čia. 
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Norėčiau reziumuoti paraginimu užbaigti šį puslapį, šį tomą, 
tragišką ir kruviną Europos istorijos tomą. Nes, kaip Jūs žinote, 
žmonės neišmanantys savo istorijos lieka vaikais. O vaikais lengvai 
manipuliuoja blogieji vyrukai, telkdami ir išnaujo planuodami savo 
diktatūras.

Ačiū už dėmesį.

Komentaras atsakant į klausimą:
Turėtume suprasti, kad komunizmas egzistuoja ne tik dėl to, kad 

pasaulyje yra komunistinių šalių, kurias valdo komunistiniai režimai. 
Yra ir šalių, kurias valdo komunistinio mentaliteto žmonės. Šis men-
talitetas turėjo ir iš dalies vis dar turi dvi puses: viena yra marksizmas 
ir tos rūšies ideologija, o kita – elgsenos modelis visuomenėje, kurioje 
tie žmonės tiki jėga, smurtu ir teroru. Šios rūšies komunizmas be 
marksizmo požymių klesti kai kuriose pokomunistinėse valstybėse 
bei partijose, nors jos galėjo ir pakeisti savo pavadinimą. Komuniz-
mas kaip praktika vis dar gyvuoja, net jeigu komunistinis režimas 
ir nėra oficialiai skelbiamas arba jeigu komunizmo idėjas skelbianti 
partija išlaikoma opozicijoj siekiant parodyti, kad valdžia nėra komu-
nistinė. Europoje, ypač „Raudonojo teroro“ gimtinėj, gerai matome 
komunizmo praktiką kaip Rusijos politiką. 

Kalba pasakyta konferencijoje „Revoliucija ir politiniai pokyčiai – pagarba 
komunistinių diktatūrų aukoms“, Europos Parlamentas,  

Briuselis, 2006 m. vasario 23 d.

Komentaras  dėl V. Putino apgailestavimo Vengrijoje

Galbūt ženklas, kad Rusija atsisako primityvaus XX a. 
nusikaltimų neigimo.

Turėtų sekti kiti pripažinimai – pavyzdžiui, Katynės, Rainių 
žudynių. Yra nusikaltimai, yra kaltė ir atsakomybė. 
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Už karo nusikaltimus senaties nėra. Todėl lauktina atsakymų ir 
dėl tarptautinių karinių nusikaltimų, ir dėl atsakomybės.

Vengrijos atžvilgiu Rusijos valstybės nusikaltimas pripažintas. 
Lieka klausimas dėl institucijų arba asmenų, tai įsakiusių ir vyk-
džiusių, atsakomybės.

Komentaras telefonu Lietuvos radijo laidai „Lietuvos diena“, 
2006-03-01

Dėl poslinkių Rusijos politikoje

Prezidento V. Putino apgailestavimas Budapešte dėl 1956 m. 
kruvino vengrų laisvės sutriuškinimo yra galbūt ženklas, kad Rusija 
atsisako primityvaus XX a. nusikaltimų neigimo.

Turėtų sekti kiti pripažinimai – pavyzdžiui, Katynės, Rainių 
žudynių. Yra nusikaltimai, yra kaltė ir atsakomybė. 

Už karo nusikaltimus senaties nėra. Todėl lauktina atsakymų ir 
dėl tarptautinių SSRS karinių nusikaltimų ir dėl atsakomybės.

Vengrijos atžvilgiu SSRS bei tęsėjos Rusijos valstybės nusikalti-
mas pripažintas, nepaisant gudrių išlygų, jog tuo klausimas neva ir 
baigtas. Iš tikrųjų prasideda naujas jo įsisąmoninimo etapas. Lieka 
konkretūs klausimai dėl institucijų arba asmenų, tai įsakiusių ir 
vykdžiusių, atsakomybės.

Sovietų kariškiai šaudė studentus ir moksleivius, ginančius tėvy-
nę. Naujos laisvosios Vengrijos vadovas Imrė Nadis buvo pagrobtas 
ir nužudytas. Aiškinimai, neva už tai nesą juridinės atsakomybės, 
tėra politikos darymas šiandien.

Panaši padėtis ir Čekijoje, turėtų būti ir Slovakijoje. 
Pasirodę mūsų politologų pastebėjimai, kad Rusija taip siekia 

izoliuoti Baltijos šalis nuo likusios Vidurio Europos, yra pagrįsti, 
įžvalgūs. To negaliu pasakyti apie kažkokį siūlomą „pragmatizmą“, 
maždaug nutilti apie okupaciją ir leisti imperijai netramdomai 
kraipyti istoriją.
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Taip išduotume patys save, ne tik atkurtos valstybės teises, bet 
ir garbę, ir tapatybę. Ar tikrai kokia nors Vengrijos valdžia sutinka, 
kad 1956 metais nebuvo nei aukų, nei agresoriaus kaltės – nesu visai 
įsitikinęs. Manau, Lenkija niekad nesutiks su tokiu užgauliu Katynės 
ir tremčių aukų paniekinimu. Tvirtybės reikės ir Lietuvai.

2006 03 02

Putino iššūkis

Dabartinė Rusija yra nepajėgi arba moraliai neįgali susidoroti 
su sovietiniu nusikaltimų paveldu. Tai tarptautiniai nusikaltimai, 
kaip antai karinė agresija, užgrobimai ir niokojimai; karo nusikal-
timai kaip civilių ir belaisvių žudymas, nusikaltimai tarptautinei 
humanitarinei teisei ir genocidas, 1939 – 1941 m. talkinimas holo-
kaustui; totalinis žmogaus teisių paniekinimas asmenų, jų grupių, 
tautų atžvilgiu.

Rusijos politikai nuo tada, kai jų šalis vėl pasuko vidaus diktatū-
ros ir imperinio revanšo kryptimi, atkakliai mėgino visa tai neigti. 
Arba atsakomybę apskritai, arba svarbiausiąją valstybės tęsėjos 
atsakomybę. Tai mat „režimas“, tai Stalinas, tai dar kas nors elgėsi 
baisiai ir nežmoniškai, tik ne Rusijos valstybė su savo kaimynais. Nors 
ji – ta pati. Galų gale, beteisiškumo ir žiaurumo požiūriu – bemaž 
tokia pati. Garbina vėl Staliną, tai kaip dabar jam asmeniškai prirašyti 
tuos kraujo cunamius?

Štai kodėl ir toliau, kaip Stalino laikais, neigiama Baltijos vals-
tybių okupacija, raudonasis teroras ir masiniai trėmimai, dar sykį 
paneiginėjamas viso pasaulio pripažintas sovietinis karo nusikalti-
mas Katynėje sušaudant tūkstančius lenkų belaisvių ir panašūs SSRS 
istorijos puslapiai. Ne ir ne. Tačiau Europos Parlamentas ir Europos 
Tarybos Parlamentinė Asamblėja, pastaroji net įveikdama Rusijos 
pasipriešinimą, per praėjusius metus priėmė keletą pamatinės reikš-
mės dokumentų apie sovietų tironiją (iš Europos Parlamento 2005 
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05 12 rezoliucijos) ir jos nusikaltimus pavergtosioms tautoms, tuo 
būdu atmetė mūsų ir kitų nesavanaudiško „išvadavimo“ mitologiją; 
konkrečiai įvardijo SSRS įvykdytą trijų Baltijos valstybių okupaciją ir 
priminė oficialius tarptautinius 1996 m. Rusijos įsipareigojimus dėl 
kompensacijų tų okupuotų šalių tremtiniams, be abejo, arogantiškai 
nevykdomus; priminė visiems, kad susitaikymas turi ateiti per tiesą 
ir atmintį, o kas nenori prisiminti blogos praeities, rizikuoja, kad ji 
pasikartos. Tai Europos žodžiai, besivienijančios Europos, kuri jau 
pasijunta esanti visa kartu su buvusiomis komunizmo aukomis, dar 
neseniai niokotomis už geležinės uždangos. 

Rusijos vadovybė padarė išvadas, kad buka faktų neigimo ir 
atsakomybės vengimo taktika žlunga; istorijos faktai tokie blogi, kad 
belieka „pragmatiškai“ atmesti pačią istoriją; todėl parengė strateginį 
politinį smūgį ir moralinį išmėginimą būtent visai Europai. Paskelbė 
totaliai priešingas vertybines nuostatas, iš esmės reikalaudama, kad 
Europa jas priimtų, atsižadėtų savųjų.

Taikiniu ir pretekstu pasirinkta Vengrija, kuri šiemet pažymi 
50-ąsias jos išsivaduojamosios revoliucijos sutriuškinimo metines. 
Pavasarį Vengrijoje bus rinkimai, kurie gali pakeisti dabartinę 
kairiąją pokomunistinę ir Rusijai pataikaujančią vyriausybę. Be to, 
Vengrija buvo viena šalių, sykiu su Austrija ir Italija, kurios patyrė 
Rusijos dujų smūgio Austrijai ekonomines pasekmes. Europa tarsi 
pabudo, ėmė galvoti ir svarstyti alternatyvių, ne rusiškų, energijos 
šaltinių būtinybę. Vidurio ir Baltijos Europa gavo dar papildomą 
tarpusavio solidarumo ir konsolidacijos postūmį. Kremliui teko 
skubiai taisyti savo klaidą. Todėl V.Putino žodžiai prieš kelias dienas 
Budapešte buvo tiksliai apgalvoti ir ciniškai atviri.

“Šlovė“ dabartinei Vengrijos vyriausybei, kuri nekelia nereikalingų 
klausimų dėl 1956 m. Budapešto tragedijos, ir jai nereikėsią rūpintis dėl 
dujų, Rusija garantuoja! Net su V.Juščenka jau esą susitarta atsieti dvi-
šalės prekybos ir tarptautinių tiekimų per Ukrainą klausimus. (Tai yra, 
jei smaugsim Ukrainą, nebijokit, Vengrija nenukentės). Juolab Rusija 
pasiryžusi tiesti dujotakius Viduržemio jūra ir pasiekti Italiją, Austriją; 
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siūlo dabar tą alternatyvą Vengrijai, kuri galės dujas transportuoti 
toliau ir gerai uždirbti. Juolab uždirbsianti iš galimo įkurti Vengrijoje 
didžiulio Azijos prekių logistikos centro su jų platinimu Europai. Taip 
Vengrijai artėja tikras gerovės rojus nušviestas Kremliaus saulės, tik su 
viena maža sąlyga: šiukštu neturi pasikeisti vyriausybė ir jos naujoji 
„draugiška“ Rusijai, tai yra, pataikaujanti ir beveik atsiprašinėjanti ven-
grų politika (žr. Vengrijos premjero kalbą spaudai). Draugai rinkėjai, 
galvokite. Kas norės, prisimins ir dar neseną praktiką, kai V.Putinas 
lakstė į rinkimus paremti G.Šrioderio, V.Janukovičiaus.

Jeigu naivūs europiečiai sutriktų ir vėl sutiktų pasikliauti Rusijos 
pažadukais – duosim jums dujų ir nieko nereikalausim išskyrus 
amnezinę „draugystę“, – tai politiniai reikalavimai Vengrijai vis dėlto 
šiurkščiai pateikti avansu.

Tuo pačiu jie pateikti ir moralės, ir nacionalinio orumo srityje. 
Išvertus į paprastesnę kalbą, V.Putinas pasakė štai ką: nors karo nu-
sikaltimams senaties nėra, bet Rusijai – išimtis. „Mes visi“ Rusijoje, 
atseit, jaučiam tam tikrą diskomfortą dėl kai kurių praeities įvykių, 
kuriuos jau buvo papeikęs B.Jelcinas, tačiau nė kiek neatsakom už 
SSRS. Patenkinti? Tad ir baikim istoriją su tomis jūsų kančiomis. 
Jokių nusikaltimų, jokių nusikaltėlių. Jokių aukų, jokių atsiprašymų 
ir kompensacijų. Užmirškit ir užsikiškit.

Tokia V.Putino pareiškimo Budapešte esmė, kurią kai kas Lietu-
voje laiko dideliu vengrų laimėjimu. Siūlys imti kaip pavyzdį. Dėkoti 
už pasityčiojimą ir saldainių pažadus, nes kitaip, visuotinio patai-
kavimo aplinkoje, galime likti izoliuoti. Tai būtų išties baisu – likti 
garbingam tarp negarbingų, galbūt nesulaukti kokios pelningos 
porcijos arba aukšto svečio. Tiesiog užsigraužtume. 

Dalykas, deja, didesnis, nes tuo ir visai Europai metamas esmi-
nis iššūkis. Posovietinė Rusija nori primesti jai savo „bendrą erdvę“ 
kumščio teisės ir moralės (amoralumo) plotmėse.

Kumštis dabar – dujos, bet vyksta ir elitų papirkimas, ir šalių 
viešosios nuomonės užvaldymas. Europa – kiek didesnis išminčių 
laivas, tai ten reikės daugiau ir pilsterėti, kol nuplukdys.
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Antai toj Europoj kažkoks Parlamentas dar sako, kad būtina 
nepamiršti praeities. Kam? Grįsti ateitį tiesa? – irgi niekai, būtina 
kaip tik pamiršti praeitį ir nekvailioti dėl kažkokios „tiesos“ (jos 
buvimu abejojo jau Pontijus Pilotas), tada draugausim. „Gerbti ti-
ronijos aukas“? – neįžeidinėkit Rusijos! Pirmiausiai prisiminkime, 
draugai, kad tarp SSRS ir Vengrijos, taip pat 1956 metais, „santykiai 
buvo ypatingai glaudūs.“

Tuoj prasidės kapelija ir Lietuvoj. Turim požymių, kad jau pra-
sideda. Lietuviakalbiai parengti. Darbo inteligentija vėl regi šviesą iš 
Rytų, ji nepritartų atsargumams ir kitokiems trukdžiams. Kagėbynas 
taip pat. Laivas plaukia. Ar atsilaikys Prezidentas?

Kol kas pasimelskime už Lietuvos sielą.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 03 05

Dėl naujų šaltojo karo veiksmų prieš Lietuvą

Lietuvos Respublika vėl patiria, kas yra šaltasis karas ir Rusijos 
specialiųjų tarnybų provokacijos. 

Dabar tikslingi smūgiai nukreipti į Užsienio reikalų ministeriją, 
kurios vadovas išvykęs. 

Nė vienas sveiko proto politikas nepatikės nei čia, nei Baltaru-
sijoje, kad Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje kas nors galėtų 
organizuoti pasikėsinimus į Baltarusijos opozicijos lyderį A. Milin-
kievičių. Tačiau Rusijoje skelbiami tariami jos žvalgybininkų slaptai 
padaryti pokalbių įrašai gali būti ženklas, jog. A. Milinkievičiui 
tikrai gręsia pavojus iš Rusijos (ar Baltarusijos, tai beveik tas pats) 
slaptųjų tarnybų pusės.

Kitas klausimas – kodėl ši provokacija peržengia visas sveiko 
proto ribas. Matyt, anų tarnybų ir kokių nors „Almaksų“ metodi-
kos sako, kad kuo kvailiau – tuo geriau. Daugiau sumaišties, kuri 
nukreipia dėmesį, pavyzdžiui, nuo kėslų užvaldyti „Mažeikių naftą“, 
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ir silpnina šnipų apsėstą mūsų valstybę. Jos vadovams tiktų kreiptis 
tiesiai į prezidentą V. Putiną, kad stabdytų šį propagandinį šaltąjį 
karą ir išvestų iš Lietuvos savo slaptąsias pajėgas.

Pareiškimas cituotas BNS pranešime, 2006 04 21, 
publikuotas interneto portaluose „Delfi“, „Omni laikas“

/versta iš anglų kalbos/

Daug žadantis apkabinimas: 
Rusija ir Baltijos valstybės

Rusijos politikos evoliucija normalių civilizuotų santykių su 
Baltijos kaimynėmis link buvo lėta ir sudėtinga.

Pagrindinė kliūtis – tai esminė klaida arba imperinis sindromas 
laikyti Baltijos valstybes Rusijos teritorijomis, kurios, deja, buvę 
prarastos „didžiausios žmonijos tragedijos“ metu. Tie, kurie domi-
si Rusija, gerai žino, kas yra šios frazės autorius, kuris taip blogai 
įvertino Baltijos šalių išsilaisvinimą išgverusios Sovietų Sąjungos 
žlugimo metu.

„Mes jiems, estams, davėme apie 65 000 kvadratinių kilometrų“, 
– tokiais žodžiais Rusijos prezidentas pakomentavo savo teritorinį 
košmarą, iš anksto kaltindamas Estiją už tai, kad ji buvo nepriklau-
soma bei Rusijos pripažinta nuo 1920 metų, ir nepaisydamas fakto, 
kad Estija, sumažėjusi pastarosios okupacijos metu, neturi Rusijai 
jokių pretenzijų. Bet „mes jiems davėme“ – atrodo tarsi Rusijos žemė 
prie Baltijos krantų būtų dovanojama kažkokiems svetimšaliams, 
galbūt Estijos klajoklių gentims. Toks mentalitetas vis dar giliai įsi-
šaknijęs nedemokratiškų Rusijos politikų galvose. Turime daugybę 
pavyzdžių, kurie gali tai įrodyti. 

Keletą kartų diskusijose dėl mūsų kelio į NATO pastebėjau 
aukšto rango Rusijos pareigūnų pyktį ir skausmingus skundus, 
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kalbant jiems apie tris Baltijos šalis kaip apie „Rusijos praradimą“. 
Praradimai paprastai būna blogos ir liūdnos naujienos. Taigi pamesto 
suradimas ir galutinis atgavimas to, kas prarasta, turėtų būti gera 
naujiena ir laiminga diena, dėl kurios verta dirbti. Demokratinės 
sąjungininkės turi įsitikinti, kad tai mielai darytų rimtos institucijos 
Rusijoje, kurios vadovaujasi iš esmės neteisingomis, priešiškomis 
direktyvomis. Vienas žinomų rusų karinių manevrų 1994-aisiais 
metais buvo ginkluotas reidas iš Pskovo į Estijos pasienį, vykdomas 
kodiniu pavadinimu „Sugrįžimas“.

Principinė Kremliaus klaida tebėra susijusi su bendra Baltijos, 
Europos ir Rusijos praeitimi ir dabartimi. Pirmiausia apie praeitį. 
Neteisinga sakyti, kaip tai daro Rusijos politiniai mąstytojai, kad abi 
šalys gali vertinti tą pačią praeitį skirtingai. „Jūs turite teisę į savo 
versiją“ – toks ciniškas gracingumas slepia diplomatinius spąstus ir 
labai trokštamą sumaištį, jeigu tiesą ir netiesą būtų galima paversti 
į dvi skirtingas nuomones arba absoliutų reliatyvizmą. Ne, pone 
prezidente, tiesa apie Baltijos valstybių okupaciją nėra nuomonė, 
kurią tų šalių politikai tartum privalo nuolat kartoti.

Iš tikrųjų, turime visi tai praktikuoti kaip repetitio est mater 
studiorum ir visada tikėti gera galimybe Rusijai vieną dieną tapti 
demokratine Europos šalimi. Turime tuo tikėti, tik nebūdami naivūs. 
Aiškiai prisimenu ir galiu pacituoti, ką pasakė Estijos prezidentas 
Lennartas Meris, kreipdamasis į Europos Tarybos Parlamentinę 
Asamblėją 1995 metais: „Rusijos kelias į demokratiją bus labai ilgas 
ir skausmingas“.

Pratęsiant šiuos žodžius galima pasakyti, jog visi žino, kad 
nedemokratinės šalys visada yra pavojingos savo gyventojams ir 
kaimynams. Dėl šios priežasties trys bendro likimo Baltijos sesės 
atgavusios pasirinkimo laisvę ryžtingai siekė prisijungti prie de-
mokratinių šalių šeimos (arba dviejų susijusių šeimų) tarptautinio 
bendradarbiavimo ir saugumo.

Rusijai nepavyko sulaikyti Baltijos valstybių įstojimo į NATO 
ir ES. Europos Sąjungoje jų trijų bendradarbiavimas ir bendras visų 
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Vidurio Europos šalių problemų supratimas yra ypač sklandus. Rusi-
jai nepavyko paskleisti savo propagandinio požiūrio apie SSRS kaip 
apie Baltijos tautų išlaisvintoją. Iki šiol jai trūksta svarių politinių 
argumentų ir geros valios pripažinti istorinę tiesą apie SSRS agresiją 
prieš Baltijos valstybes. Taigi buvo sukurta nauja Rusijos taktika ir 
neseniai pristatyta Vengrijoje bei Čekijos Respublikoje1. Verta čia 
palyginti keletą pavyzdžių.

Yra daug prasmės Europos Parlamento nutarime dėl šešiasde-
šimtųjų Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių Europoje, aiškiai 
pasakant, kad Vidurio Europos ir Baltijos šalys laikomos XX dviejų 
amžiaus tironijų – nacionalsocialistų Vokietijoje ir komunistų SSRS 
– aukomis. Turėtų būti išgirstas ES raginimas susitaikyti per tiesą 
ir atminimą.

Europos Parlamento Pirmininko pareiškimas, minint 65-ąsias 
SSRS  įvykdytos Baltijos valstybių okupacijos 1940 metais, kuri 
lėmė tiek daug nekaltų gyvybių praradimų ir kančių, metines, buvo 
užbaigtas šiuo sakiniu:

„Svarbu prisiminti, kad geresnės ateities kūrimas visiems eu-
ropiečiams grindžiamas pagarba žmogaus teisėms, ir tam reikia 
nuolatinio dėmesio ir budrumo, nes žmonės, kurie pamiršta savo 
istoriją, rizikuoja vėl ją pakartoti.“

Neseniai Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) 
priimtuose dokumentuose primenama apie 1996-ųjų metų Rusijos 
įsipareigojimą padėti asmenims, kurie buvo anksčiau ištremti iš 
okupuotų Baltijos valstybių, arba tų tremtinių palikuonims sugrįžti 
namo pagal specialiąsias repatriacijos ir kompensacijos progra-
mas, kurios turi būti parengtos.

Kadangi Rusijos istorinė mitologija pralaimi visais punktais, 
prezidentas Putinas bando naują ir paprasčiausią kelią: velniop tą 
istoriją!

Nesiekite jokio teisingumo ir susitaikymo „per tiesą ir atmi-
nimą!“
1 V.Putino sąlygiški apgailestavimai dėl to, ką SSRS praeityje yra joms padariusi, 

ir nauji ekonominės ekspansijos pasiūlymai.
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Jokio atminimo, netgi priešingai – pamirškite nusikaltimus ir 
kančias, eikite ir pasirinkite iš tokių alternatyvų kaip tiesa ir geras 
verslas.

Didelių privilegijų pažadai Vengrijai būsią nesuderinami su 
kalbėjimu, to, kas Rusijai nepatinka ir ką ji vadina „ideologija“ arba 
„politizavimu“. Dujų ir Europos logistikos centro pažadai Vengrijai 
būtų nesuderinami net su galima (po rinkimų) nauja valdžia ir 
Vengrijos politikos pokyčiais, kuriems pritaria Rusija. Tai buvo labai 
stiprus politinis pranešimas senuoju stiliumi. Atrodė, kad Putinas 
kreipiasi į silpną ir vergišką pokomunistinę aplinką. Bet kuri kita 
galimybė – prieš rinkimus Vengrijoje – buvo avansu pavadinta 
antirusiška!

„Tiesa jus išlaisvins“ – taip pasakyta Šv. Jono Evangelijoje.
„Tiesa padarys jus mažiau turtingus, tuo tarpu blogio priėmi-

mas, paminant orumą ir identitetą, atneš turtus“, tokia būtų naujoji 
evangelija arba V.Putinas. 

„Jeigu jūs pasirinksite šią galimybę, apribosite savo žodžio ir 
pasirinkimo laisvę“, – tai nuosekli išvada.

Didžioji dilema iškyla dabar ne vien Vengrijai, bet ir visai Eu-
ropai bei Baltijos valstybėms, ypač Lenkijai. Šis iššūkis artėja labai 
greitai, jis yra grindžiamas energetikos žaliavų pristatymu arba 
nepristatymu, tiekimu arba netiekimu.

Baltijos valstybės ir Lenkija suprantamos kaip „valstybės, nusitei-
kusios prieš Rusiją“, o tai reiškia, kad jos dar nuolankiai nepaklūsta; 
taigi turi būti apkabintos ir galų gale švelniai pasmaugtos dviem 
Rusijos vamzdynų rankomis: šiauriniu, pasinaudojant Baltijos 
jūros dugnu, ir pietiniu per Turkiją į Italiją bei Vengriją (V.Putino 
siūlymas). 

Dabar tai priklauso nuo ES ir platesnės Vakarų erdvės: ar bus 
pasirinkta abejingai stebėti, kas čia vyksta, ar nedelsiant judėti pir-
myn, remiantis išmintimi ir solidarumu.

Siūlyta tarptautinei spaudai, 2006 05 03
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/versta iš anglų kalbos/

Vytauto Landsbergio interviu „EU Observer“

i) Ar ES turėtų būti atsargi, leisdama „Gazprom“ įsigyti energetikos 
infrastruktūrą Europos Sąjungoje?

V. Landsbergis: Žinoma, kuo atsargesnė. Rusijoje nėra verslo 
be valstybinės politikos ir nėra politikos be tendencijos tiesiogiai ar 
netiesiogiai išplėsti valdžią. Pridėsiu – nė vienas oficialus Rusijos 
pareiškimas ar garantija nėra patikimas.

ii) Ar Rusija padeda ar trukdo ES vykdomai tarptautinei politikai, 
pvz., Irano, Palestinos ar Baltarusijos klausimais?

V. Landsbergis: Taip, Rusija iš tiesų trukdo ir nurvertina ES. 
Su Rusijos globa ir pagalba Iranas laimėjo daug laiko ir techninių 
galimybių pasigaminti savo atominį ginklą. Rusija yra ekonomiškai 
(kainos naftos doleriais) ir geopolitiškai suinteresuota didėjančiu 
konfliktu Viduriniuose Rytuose. Tenykščio terorizmo rėmimą 
anksčiau rodė parama Sadamui Huseinui (nešvarus verslas ir karinė 
pagalba), o dabar – „Hamas“ įteisinimas Maskvoje. Baltarusija buvo 
naudojama kaip bandymų laukas režimo stiprinimui Rusijoje, ir ten 
Kremlius neleis įgyvendinti jokios europietiškos demokratijos.

iii) Kuo ES ir Rusijos santykiai skiriasi nuo JAV ir Rusijos san-
tykių?

V. Landsbergis: JAV laikoma pagrindine Rusijos varžove geo-
politikos srityje (KGB žargonu – „Kartagina“), o ES – pagrindiniu 
jos tikslu. Santykiuose su Rusija JAV yra ne tokia susiskaldžiusi ir 
daug daugiau nepriklausoma negu ES. Palyginkite Cheney ir Solaną 
Vilniaus konferencijoje.

iv) Kaip 2004 m. ES plėtra pakeitė jos požiūrį į Rusiją?
V. Landsbergis: Po to, kai ES išdrįso žengti šį žingsnį, ji tapo 

atsargesnė ir labiau dvejoja, ar žengti Ukrainos, Moldovos ir Kaukazo 
link, kuriuos Rusija vis dar laiko savo „interesų zona“.

v) Koks turėtų būti svarbiausias dalykas ES ir Rusijos sutartyje 
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po partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo?
V. Landsbergis: Pirmiausia ES turėtų atlikti gilią ir nepriklausomą 

visų ankstesnės sutarties rezultatų – pasiektų ar nepasiektų – analizę. 
Rusija įpratusi išbraukti neįvykdytus įsipareigojimus, kuriuos par-
tneriai paprastai atleidžia „gerų santykių vardan“. Pirmininkaudama 
Europos Taryboje, Rusija, kaip buvo pranešta, stengsis nutraukti 
žmogaus teisių monitoringą Rusijoje, nors padėtis ten nuolat blogėja. 
Panašia prasme bet kurioje naujoje sutartyje ES vis dar gali laikytis 
savigarbos ir pamatinių principų arba leisti Rusijai dar kartą pasityčioti. 
Pavojuje atsiduria ir tas „monitoringas“, į kurį niekad nebuvo įtraukta 
net Čečėnija (kadangi ji ne Rusija?), ir europiniai principai.

vi) Kur suka Rusija: europietiškos rinkos ekonomikos link ar atgal 
į Šaltojo karo autoritarizmą?

V. Landsbergis: Rusija nori pasinaudoti rinkos ekonomikos 
galimybėmis tik išoriškai – savo tarptautinei ekspansijai, susijusiai su 
politine įtaka, tačiau vidaus politikoje ir toliau liks nedemokratiška 
(nelaisva šalis, pasak „Freedom House“). Putino Rusija tyčia ir ideo-
loginiu požiūriu vis labiau ir labiau eina visiško autoritarizmo keliu. 
Galimų tarptautinių laimėjimų – energetikos įtakos zonų – atrama 
bus nauja įspūdinga karinė programa. Pastaroji ne tik kartoja SSRS 
praeitį, tačiau savyje gali turėti ir visuotinio psichologinio karo ele-
mentą. Galbūt draugiškai šiltą, kad vakariečiai taptų lankstesni.

 
Panaudota protalo „euobserver.com“ straipsnyje „EU – Russia summit will have 

dark edge“, 2006 05 23
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/versta iš anglų kalbos/

Klausimas Benitai Ferrero-Waldner

Užsienio reikalų komitetas 
2006-06-22
Briuselis

Gerbiamoji Komisare, 

Norėčiau jūsų paklausti apie naują PCA (Partnerystės ir bendra-
darbiavimo sutartį) su Rusija, po to, kai pirmoji daugelyje „bendrų 
sričių“ laikoma nepavykusia. Jei Rusijai jos reikėtų, tai būtų vienintelė 
galimybė reikalauti bent minimalaus pagerėjimo žmogaus teisių srityje, 
kare su Čečėnija, nevyriausybinių organizacijų ir Rusijos vyriausybės 
teismų sistemos srityse prieš pasibaigiant esamos PCA galiojimui 2007 
m. ir pateikus naują. Tai galėtų tapti progreso priemone Rusijoje.

Deja, Komisija ir pirmininkaujantys Sąjungai Sočyje susitarė, kad 
ankstesniosios PCA galiojimas niekada nesibaigs, kol nebus priimta 
nauja sutartis, kitaip tariant, suplanuota Kremliuje ir dabar pateikta 
kaip koziris. Tai gali įvykti 2007m., o gal 2017 m. Senasis popierėlis liks 
galioti. Todėl iš pirmo žvilgsnio rezultatas patiems, Komisijai ir pir-
mininkaujantiems, dirbusiems Sočyje, atrodytų ein echtes Kindermat. 
Kodėl pasirinktas šis kelias, kuriame Rusija paprasčiausiai sužaidė, kaip 
Irano ir kitais atvejais, arba, priešingai, grudriai sutiko išlaikyti bent tą 
pačią PCA, kaip dabar, nesuteikdama jokių galimybių geresnei sutarčiai 
kitam laikotarpiui? Ar galėtumėte pateikti savo viziją ir priežastis?

Pridėsiu dar vieną trumpą klausimą. Kas yra tas kandidatas į 
PPO, toks nesąžiningas piniginiuose reikaluose, kad 1990 m. kon-
fiskavo Lietuvos žmonių santaupas, apie 5 milijardus rublių, ir net 
neketina derėtis, kad juos gražintų mūsų paprastiems žmonėms?1

1 Po susitikimo komitete p. B.Ferrero-Waldner asmeniškai paprašė, kad 
V.Landsbergis atsiųstų domenų apie tas SSRS nusavintas santaupas. Gavusi 
duomenis, 2006 12 23 laiške padėkojo ir pripažino tai esant svarstytinu 
klausimu ES „Rusijos santykiuose, tačiau ir priminė, kad Lietuvos Vyriausy-
bė dėl to nėra kreipusis į Komisiją.
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Interviu „Vilniaus Forumo“ projektui

Klausia Ramūnas Trimakas

1. Kaip Jūs vertinate būsimojo Didžiojo Aštuoneto susitikimo 
perspektyvas? Ar galime teigti, jog vyksta normalus dialogas tarp 
Rusijos ir kitų Didžiojo Aštuoneto šalių?

V. Landsbergis: Normalus dialogas turi būti pagrįstas orumu 
ir nebijojimu tiesos. Tai ypač svarbu kalbantis su žaidimo partneriu 
Rusija – nelaisva šalimi (Freedom House išvada). Pataikaujantis 
dialogas yra kenksmingas Rusijos valstybės raidai. Draugai taip 
nedaro. Pataikauja priklausomi klientai arba orumo stokojantys 
žmonės.

2. Prognuozuojama, jog Rusija gali tapti Pasaulinės prekybos orga-
nizacijos nare dar iki Didžiojo Aštuoneto susitikimo liepos mėnesį. Ar 
galima to tikėtis? Jeigu taip, tuomet ar šis gestas turės kokį nors poveikį 
Rusijos vykdomai vidaus politikai bei santykiams su kaimyninėmis 
šalimis, ypač buvusiomis Sovietų Sąjungos sudėtyje?

V. L.: Liepos mėnesį gali būti ir daugiau paradoksų. Į PPO pre-
tenduoja šalis, kuri eina priešingu laisvajai rinkai keliu: koncentruoja 
stambiąją Rusijos pramonę partinės klaninės administracijos ran-
kose. Prezidento įstaiga – verslo subjektas, privilegijuotas nelaisvos 
rinkos dalyvis... Dėl narystės PPO (WTO) sprendimo svarbu matyti, 
ką pasirinks organizacija: ar Rusijos dalyvavimą, jeigu ši prisiima 
tarptautinės prekybos taisykles, ar Rusijos naudojimąsi specialiomis 
privilegijomis, kurios sujauks sutarties aiškumą ir padės Rusijai tos 
sutarties nesilaikyti. Pavyzdžiui, toliau naudoti transportą per savo 
teritoriją politinio spaudimo tikslams. 

3. Viena svarbiausių temų, kurios turėtų būti svarstomos susitiki-
mo metu, yra energetikos klausimai. Ar galime teigti, jog kiti G8 klubo 
nariai adekvačiai suvokia/įvertina Rusijos poziciją? Šiuo atveju ar 
galime kalbėti apie besiskiriančias Vakarų Europos šalių bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų pozicijas? 
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V. L.: Rusija sėkmingai skaldo Europos vienybę išnaudodama 
individualius šalių narių interesus ir Vokietijos bei kai kurių kitų 
sutikimą nusigręžti nuo ES solidarumo idealų. Šios padėties nepa-
puošė buvusio kanclerio šiurkštus interesų konfliktas ir galimas jo 
įgaliojimų viršijimas suteikiant valstybės garantiją būsimųjų jo paties 
darbdavių iš Rusijos verslui. JAV tokios Europos neišgelbės.

4. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas oficialiai pareiškė, jog 
G8 susitikimo metu nebus užmiršti „posovietinės erdvės interesai“. Kaip 
Jūs interpretuotumėte šiuos žodžius? Apie kieno interesus ir, kas labai 
svarbu, kieno atstovaujamus interesus siūloma Vakarų šalių atstovams 
diskutuoti? Ar pastaruoju metu neišryškėjo pavojingos Vakarų Europos 
šalių nuolaidžiavimo tendencijos?

V. L.: Rusija nuolat pretenduoja į kažkokias tariamas teises bu-
vusios sovietų imperijos tautoms. Antai Vokietija karo metu buvo 
įkūrusi Ostland‘ą, bet neįsivaizduoju, kad dėl to šiandien išdrįstų 
reikšti kokias nors teises. O Rusija išdrįsta, ir Vakarai nuolaidžiauja 
turbūt nesuprasdami, kad kiekvieną nutylėjimą (taip pat dėl karo 
Čečėnijoje būdų) Rusija interpretuoja kaip pritarimą. 

5. Ar pagrįsta Vakarų atstovų nuostata pasitelkus G8 klubą tęsti 
pozityvų dialogą su Rusija? Koks tikėtinas optimistinis bendros veiklos 
G8 klube raidos scenarijus, pirmiausia Rusijos atveju?

V. L.: Dialogo vertę lemia ne klubo formatas, o dalyvių principai 
ir prioritetai (jeigu tarp jų yra principai). Vakariečiai galėtų suvokti, 
kad su jais bendrauja ne bendradarbiavimo (co-operation) partneris, 
o žaidimo (game) partneris, tai yra žaidėjas (player), kuris darys 
viską, kad juos apžaistų (overplay).

Dėl optimizmo žr. 1 klausimą.

Publikuota interneto portale www.forumvilnius.lt (rusų kalba), 2006 06 23; 
savaitraštyje „Panorama“, Nr. 27, 2006 07 08; interneto portale „Delfi“, 2006 

07 08
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Pamaigyti berniuką

Vienas karalius puoselėjo emocinę silpnybę berniukams. Tėvai 
dažnai mėgsta suspausti savo vaikelį glėby, pamėtyti krykščiantį oran, 
kol mažas, arba paskraidinti ratu aplink save susitvėrus rankomis... 
Bet karalius čiupo aikštėj nepažįstamą berniuką, užvertė jam marš-
kinėlius ir bučiavo pilvą.

Įvyko tai daugelio apstulbusių akivaizdoje, rodė pasaulio televi-
zijos, nuotraukos ėjo per laikraščius.

Kilo minčių. „Man užėjo noras jį pamaigyti“, – aiškino per savo 
televiziją pats karalius, ir karalystėje klausimų nebeliko. Pavyzdžiui, 
kodėl apnuogino, kodėl į pilvą?

Tik iš svetimos karalystės atsiliepė žinovo balsas1 primenantis, 
kad apie karaliaus jaunystės silpnybes kažkada parašęs žurnalistas 
po dviejų savaičių numirė. Jo laikraštis vadinęsis „Visiškai slaptai“, 
o staiga miręs žurnalistas – Artiomas Baravykas. Tą istoriją, matote, 
galima patikrinti, bet ar verta? Verčiau pasiklausykite, pasiskaitykite 
kitą svetimos karalystės balsą laikrašty „Telegrafas“, kurį atpasakojo 
„Omni“, kad gal berniukas Nikita pats pasikėlė marškinius (fo-
toaparatai suklydo), o gal tai tiesiog skirtingų civilizacijų viešųjų 
„socialinių bučinių“ papročiai.

Juolab, kaip aiškino karalius, kad jis vien tenorėjęs pabendrauti 
su piliečiais, o berniukas atrodęs rimtas.

Vaikų teisių institucijos pastabų neturėjo.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 07 10

/versta iš anglų kalbos/

1 A.Litvinenko, nunuodytas po keturių mėnesių. Galbūt šia publikacija ir 
pasirašė sau nuosprendį.
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Rusija ir naftos doleriai 

Rusijos pertvarkymas. Ar naftos doleriai padės pertvarkyti Rusi-
ją? Tai dar klausimas. Todėl, pirmiausia paklauskime, ar Rusija turi 
būti pertvarkyta? Ar ji to nori? Ar ji pati nori būti europietiška, ar 
priešingai – nori parklupdyti Europą, ją suskaldyti, joje dominuoti 
ir padaryti priklausomą?

Nors paskutinieji Sovietų lyderiai ketino pertvarkyti griūvančią 
komunizmo imperiją, paversdami ją pusiau kapitalistinės ekonomi-
kos šalimi, kurią valdytų nomenklatūra ir oligarchija, pirmiausia jie 
norėjo išsaugoti geopolitinį vienetą išlaikant sienas, kurios apimtų 
visas kada nors Rusijos užkariautas teritorijas. Teritorija buvo pri-
oritetas. 

Tada vienas Vakarų karikatūristų pavaizdavo Michailą 
Gorbačiovą, stovintį sargyboje prie niūraus grotuoto pastato su šūkiu 
rankose: „Kalėjimo reforma“. 

Laimei, ši neteisinga reforma žlugo, nesukeldama visuotinės 
maišaties, o mano tėvynė Lietuva prisidėjo prie daugelio okupuotų 
tautų pastangų sugriauti imperiją. Net ir „pertvarkytą“. Didžiausia ir 
svarbiausia reforma atėjo kaip laisvė, kaip žmonių, asociacijų ir tautų 
teisės. 

Apie kokią Rusijos reformą šiandien kalbame? Ar ji jau nebėra 
kalėjimas čečėnams, totoriams, mariams ir daugybei kitų, gyvenan-
čių dabartiniame režime? Tą patį galima pasakyti ir apie pliuralistinę 
pilietinę visuomenę. 

Žengimas atgal negali būti vadinamas ėjimu į priekį. Arba: 
praturtėti tai dar nereiškia būti persitvarkiusiam. Kadangi mes esame 
senamadiški demokratai, tikintys žmogaus teisėmis ir t.t., tad pagal 
Europos suvokimą laisvė negali būti vadinama chaosu. Diktatūros 
taipgi negalima prilyginti „tvarkai“. Man labai gaila, bet tokios 
formulės yra Rusijos dienos meniu, kuomet oficialusis ir viešasis 
mentalitetas pernelyg dažnai sutampa kaip bendras vardiklis ir su 
stalinistiniais, ir putinistiniais laikais.
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Taigi naftos doleriai. Ką jie gali duoti? 
Demokratinėje šalyje didesnės valstybės pajamos iš jos gamtinių 

išteklių galėtų pasireikšti bent jau natūralesniais būdais. 
Nedemokratinėje šalyje, ar tai būtų Baltarusija, ar Rusija, vals-

tybės pajamos ir finansai yra kažkur padėti ir itin kontroliuojami 
labai siauro ratelio aplink vieną asmenį.

Jeigu ši aplinka apsvarsto ir skelbia savo valstybės filosofiją, kad 
galutinis visuomenės išsilaisvinimas gali tapti pavojingas jų tolesniam 
valdymui, tai dar daugiau pinigų yra skiriama esminei reformai iš-
vengti. Išskirtinis interesas veda į vienasmenę valdymo reformą, o tai 
daro ją kas kart vertikalesnę. Taip ir žmonių laimė pasirodė besanti 
virtuali – tariama. Šovinistinis Putino jaunimo (Putinjugend) ugdy-
mas ir skustagalvių ksenofobija yra labai naudingi tokiam režimui. 
Šiuo keliu visuomenė Rusijoje regresuoja, nuosekliai krypdama į vis 
didesnį vieno stipraus vadovo autoritarizmą ir valdančiojo klano 
diktatūrą, tuo tarpu priklausomi teismai bei valdomas psiaudo-par-
lamentarizmas ir vėl naudojami kaip triukai. Man sunku pavadinti 
šį procesą reforma. Antireforma, taip. Rusija ten jau buvo ne kartą. 
Dabar naftos doleriai pasitarnauja šiame procese darydami realia ir 
lemiančią įtaką.Valio, turime pinigų mūsų klano politikai! 

Dabar apie pilietinę visuomenę – kur ji yra? Viena akivaizdžiau-
sių pastangų išugdyti plačiu mastu naują laisvų verslininkų kartą, 
kurią inicijavo Michailas Chodorkovskis, buvo numarinta kartu su 
jo bendrove.

Tikėkimės, kad pilietinė visuomenė vis dar egzistuoja Rusijos 
žmonių širdyse kaip atskirų individų orumas ir socialinis solidaru-
mo jausmas. Tikriausiai ji egzistuoja kaip troškimas ir siekis, kad 
jų vaikai gyventų teisingesnėje ir sąžiningesnėje šalyje. Jeigu taip, 
pilietinė visuomenė Rusijoje gali rastis. Nepaisydami priespaudos 
ir žudymų, žmogaus teisių aktyvistai ir fašistinės Rusijos kūrimo 
oponentai yra pasirengę tarnauti savo šaliai, jos labui.

Tikiuosi, kad daugelis žmonių ten vis dar prisimena prieš 180 
metų sukurtos dainos žodžius:
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„Tikėk, mano drauge, žvaigždė patekės
Svaiginančios laimės žvaigždė…
Iš miego Rusija pabus 
Ir mūsų užrašys vardus
Monarchijos griuvėsiuos“.
Jie buvo maištingi disidentai – dekabristai, kurie puoselėjo pi-

lietinės laisvės ir europietiškos Rusijos idėjas, užtat buvo nubausti 
mirtimi viešai pakariant. 

Iš tikrųjų, Estijos prezidentas Lennartas Meris buvo teisus, kai 
kreipdamasis į Europos Tarybą paminėjo mūsų šiandieninę temą: 
„Rusijos kelias į demokratiją bus labai ilgas ir skausmingas.“ Mano 
manymu, naftos doleriai gali jį dar gerokai pailginti.

Kalba pasakyta 16-tame Tarptautiniame ekonomikos forume, Krynicoje, 
Lenkija, 2006 09 08

/versta iš anglų kalbos/

Dėl Rusijos – Gruzijos konflikto

Užsienio reikalų komitetas
Klausimas J.Solanai, 

2006 10 04

Pone Aukštasis Įgaliotini,

Tai, kas įvyko tarp Rusijos ir Gruzijos, nebuvo atsitiktinumas. 
Kultūrinė terpė Rusijoje – siaubinga. Tiksliau tariant, neoimperia-
listinis ir ksenofobinis požiūris, pastaruoju metu plintantis Rusijos 
visuomenėje, yra vadinamoji „nauja demokratijos rūšis“, kuri, 
pasirodo, gali įtakoti užsienio politiką ir tarptautinius santykius. 
Gerai, kad Europos Sąjungai pavyko perduoti keturis įtariamuosius 
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[šnipinėjimu] ir sustabdyti Rusijos vyriausybės karinę intervenciją, 
kurią sekmadieniniame posėdyje jau aptarinėjo Rusijos saugumo 
taryba1. Tačiau kas bus kitą kartą, jei ES intervencija nebepadės?

Ne diplomatijos greitoji pagalba, bet galbūt koks nors išankstinis 
ES perspėjimas, jei to nepadarys JAV, būtų veiksmingas pasaulio 
bendrijai sulaukiant vis įžūlesnių Kremliaus žodžių ir veiksmų?

Ką manote apie išankstinio perspėjimo būdą?
Atsakymas: Taip, turime būti labai arti, stebėti padėtį tarp Rusi-

jos ir Gruzijos visą laiką ir įtakoti, kad temperatūra nekiltų, o kristų. 
Tai nelengvas darbas, bet jo imamės. Nežinia, ar seksis. Mūsų tikslas 
– kad vėl atgimtų pasitikėjimas ir noras turėti gerus santykius.

2006 10 05
Užsienio reikalų komitetas

Klausimas ES Specialiajam atstovui  
Pietų Kaukaze Peter Semneby 

Pone Specialusis Įgaliotini,
Rusijos vyriausybė smarkiai susikompromitavo savo teroristine 

ir ardomąja veikla prieš Gruziją, pateikdama pasaulio bendruomenei 
pakankamai įrodymų dar ir tuo, kad Kremliaus įtūžis siekia beveik 
beprotybės lygį. Tai rodo nuolatiniai grasinimai panaudoti karines 
priemones, jei Gruzija pasirodys stipri ir ištvers totalinę bokadą bei 
psichologinį karą. Kas davė ar pateisino Rusijos teisę reikalauti, kur 
Gruzijos pajėgos turi ar neturi būti išdėstytos?

Rusijos karinio kontingento dislokavimas Gruzijos viduje, 
kurio pasitraukimo terminas – 2008 m., tokiomis psichologinėmis 
aplinkybėmis atrodo labai pavojingas ir per ilgas. Kokia jūsų 
nuomonė apie Rusijos idėją pasitraukti anksčiau – ar jos nereikėtų 
plačiau paremti? Galbūt Rusijai būtų galima pasiūlyti kokią nors 
1 Ten buvo siūloma „išvaduoti“ šnipus jėga.
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humanitarinę pagalbą, kad ji kaip galima greičiau išvestų savo 
kariuomenę?

Daug didesnės Rusijos pajėgos buvo išvestos iš Lietuvos vos per 
vienerius metus, be to „tvarkingai ir galutinai“, kai šie žodžiai buvo 
įtvirtinti 1992 m. ESBO Viršūnių susitikime Helsinkyje. Kodėl nėjus 
šiuo keliu tarptautinio saugumo Europoje labui?

Ir kokia Jūsų nuomonė apie tarptautinės bendrijos atsakomybę, 
jei nebus perspėjimų Rusijai nenaudoti net grasinimų kariniu 
įsikišimu? Galbūt pataikavimas Rusijai per toli nuėjo?

Atsakymas: sutarta dėl Rusijos kariuomenės išvedimo 2008 
metais. Išvedimas vyksta sklandžiai, nesame dėl jo gavę jokių nusis-
kundimų. Nėra girdėjęs kitų pasiūlymų dėl išvedimo datos.

Susivokim Briuselyje

Pone Prezidente,

Kalbėdami apie Lahtį, turime susivokti Briuselyje. 
Sesijos pradžia šiandien parodė, kokie esame nevieningi, suskaldy-

ti ir lengvai manipuliuojami. Europos Parlamentas pasirodė nepajėgus 
iš karto bendru dokumentu reaguoti į baisų nusikaltimą Maskvoje, 
kad tik nesugadintų nuotaikos Rusijos prezidentui susitikinėjančiam 
Europoje. Tai dar vienas ženklas, kad Europos Sąjunga neturi savo 
europietiškos politikos Rusijos atžvilgiu. Ką turime ir vykdome, yra 
rusiška Europos politika Rusijos atžvilgiu. Vadovų pataikavimas, tai 
blogiausia paslauga Rusijai, jeigu kas nors dar nori tikėti, kad Rusija 
galėtų tapti europietiška šalimi greičiau, negu Europa taps nedemokra-
tinės Rusijos politiniu priedu. Žodžiais nuolat kalbame apie vieningą 
Europos energijos strategiją, bet užmerkiame akis, kad Rusija to neleis 
ir jau turi savo Trojos arklį Europos viduryje. Šrioderistai ir kiti, sergan-
tys politine katarakta, ir toliau tęs vieningos Europos destrukciją.
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Deja, čia, Parlamente, mes neturim kitos galimybės kaip kal-
bėti visiškai atvirai apie sąmoningą moralinę įtakingų europiečių 
kapituliaciją.

Rusijos prezidentas yra kaip tik visiškai atviras, kai sako, kad 
jo Rusijai, jo režimui netinka Europos vertybės; Europa, anot rusų 
politikų, gali išmesti savo Energijos chartą kartu su Žmogaus teisių 
charta, nes Europa vis vien pasirašys tai, kas bus parengta ir padik-
tuota Rusijos. Tai buvo pasakyta Soči ir įvairiomis kitomis progomis. 
Tokia yra reali partnerystė ir „bendra erdvė“. Tai toje bendroje erdvėje 
žudomi žurnalistai, ir mes neišdrįsim peržiūrėti, ar tai iš tikrųjų 
bendra ir mums erdvė.

O dar erzinamės dėl Šiaurės Korėjos, tūpčiojam aplink Iraną, 
užuot atvirai pripažinę, kad abu mygtukus Teherane ir Pchenjane 
pakaitom spaudo tas pats žaidėjas įsikūręs maždaug pusiaukelėje.

Jeigu suprantam, kas iš tikrųjų siunčia „katiušas“ į Artimuosius 
Rytus, tai reikia apie tai kalbėti ir Lahti, ir visur, – bet mes kartojam 
įprastines mantras apie tariamą abipusę priklausomybę nuo dujų krano, 
o visa kita skamba labai privačiai, gal kokioj saunoj.1 Verta bent supras-
ti, kad A.Politkovskają užmušė ne vien putinistinė Rusija. Paskutinę 
drąsią Rusijos žurnalistę užmušė ir konformistinė Europa.

Žodis visumos sesijoje, 2006 10 11, Briuselis .
Publikuota: internetiniame portale „politika.lt“ skiltyje „Briuselio dienoraščiai“, 

2006 10 11; „XXI amžiaus“ priede „Horizontai“, 2006 11 15, nr. 19., p.8.. 

Rusai nekalti, o gal?

Iš mūsų žinomų pasirinkimų „Mažeikių naftą“ (MN) parduoti 
lenkams yra geriausias. Kitas variantas buvo parduoti kazachų 
kompanijai, bet mes per mažai žinom, kaip vyko derybos. Galų gale 
lenkai pasiūlė žymiai didesnę kainą, tad būtų visiškai nesuprantama 

1 Šis numatytas sakinys kalbant buvo praleistas skubant sutilpti į „vieną 
minutę“.
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ir labai įtartina, jei būtų parduota už žemesnę kainą. Žinia, Lietuva 
nebuvo pagrindinis pardavėjas, tai buvo JUKOS, kuri ir pasirinko 
lenkus siūlančius geresnę kainą. Lietuvai vetuoti būtų be galo keista 
ir nesuprantama. Kalbant apie gaisrą ir jo įtaką bendrovės kainai 
– tai pamatysime vėliau. Ką nors prognozuoti yra per anksti. Ne 
lenkai juk sukėlė gaisrą. 

Tiesa, jei gaisras neatsitiktinis, tai jį palyginčiau su Rusijos di-
versijomis prieš Gruziją – kai prieš pusantrų metų tuo pačiu metu 
iš rikiuotės išėjo ir vamzdynai, ir elektros linijos. Nustatyta, kad tai 
buvo Rusijos specialiųjų tarnybų diversija.

Todėl dabartinis konfliktas tarp Rusijos ir Gruzijos yra ne tiek 
dėl šnipų, kiek dėl šio išaiškinimo. Ar ir mums reikėtų įžvelgti „tų 
pačių rankų“ darbą? Gal per toli siekiame. 

Nemanau, kad čia ir techninis gedimas, greičiau kieno nors neat-
sargumas. Svarbu, kad tai gali sutrukdyti gauti draudimo išmokas. 

Toliau – ar lenkams nusipirkus MN susitvarkys problemos, ar 
jos tęsis toliau – neįmanoma prognozuoti. Reikia tikėtis geriausio. 
Be to, nemanau, kad dalykai dėl MN yra nuėję blogai. Jie labai blogai 
atrodė prieš aną rizikingą žingsnį sudarant sutartį su „Williams“, 
kai „Lukoil“ turėjo pasiimti MN už 1 USD ir dominuoti Lietuvoje. 
Dabar pardavinėjame už milijardus. Žinoma, rusai labai neatsargūs 
grasindami. Atvyko ir pasakė, kad ne tam pardavėt, todėl įmonė bus 
nestabili, ir iš karto gaisras.

Publikuota: dienraštyje „Verslo žinios“, 2006 10 20, skyriuje „Pozicija“

Fašizmo pradžia

Pone Prezidente,

19 a. pabaigoje Rusijoje gimė būsimasis Europos fašizmas. Jo 
šūkis tada buvo trumpas ir aiškus: „Mušk žydus, gelbėk Rusiją!“
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Praėjus daugiau kaip šimtmečiui, Rusijos politinę kultūrą 
nusakytų modifikuotas neapykantos šūkis: „Mušk gruzinus, gelbėk 
Rusiją“. Žodžiais muša Rusijos prezidentas, užsienio reikalų ir 
gynybos ministrai, Valstybės Dūma. Konkrečiai persekioja žemesni 
pareigūnai ir fašistuojančių chuliganų gaujos. Tai ne nauja, nes 
tamsesnio veido asmenų užmušinėjimas Rusijos gatvėse jau tapo 
rutina.

Europos Sąjunga turėtų iškelti savo šūkį: „Gelbėk Rusiją, stabdyk 
rusiškąjį nacizmą“.

Tam siūlau pasikviesti Rusijos valdžios bei demokratinių jėgų 
atstovus ir geranoriškoje mūsų „Bendrosios teisinės erdvės“ kon-
ferencijoje apsvarstyti: kaip Europos Sąjunga gali padėti šių dienų 
Rusijai išvengti plintančios ksenofobijos maro.

Vienos minutės kalba, 2006-10-23, Strasbūras

Didysis tikslas?

Gelbėti Rusiją

Artėja Europos Sąjungos – Rusijos viršūnių susitikimas, kurio 
turinys – nauja bendradarbiavimo sutartis. O sutarties turinys? 
Rusija atmeta Europos Sąjungos pageidavimus jausdamasi padėties 
energetikoje šeimininkė. Europos Sąjungos vadovai jau išdrįsta ko 
nors norėti, šį tą kritiškai pasakyti arba nepa(r)siduoti iš karto, bet eu-
ropiečių minties plotuose (protuose) vyrauja, deja, liūdni atodūsiai: 
„ką darysi, kad mums labiau reikia Rusijos, negu jai – mūsų...“

Iš tikrųjų taip nėra, nes palikusi viena Rusija žengtų tiesiai į Gel-
tonąją jūrą – anksčiau ar vėliau, ir tikriausiai greičiau. Tad Kremlius 
tikisi pirmiau pajungti savo tikslams bei išlikimui kvailoką Europą, 
iš kurios vis atviriau šaiposi. Kartu rimtu veidu teikiamos pokštų 
koncepcijos apie tariamai ypatingą Rusijos „suverenią demokrati-
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ją“ (nelįskit su savo pastabomis apie žmogaus teises!) ir „suverenią 
ekonomiką“ (grindžiamą ginklų gamyba ir politizuotu žaliavų par-
davinėjimu, kuris virsta šantažu).

O ką daryti apskritai su šalimi, kurioje veikia oficialiai tarptau-
tiškai pripažintų per 40 „kankinimo kolonijų“ ir dar slapti FSB/FST 
kalėjimai, ramiausiai ir negailestingai kalinami politiniai, tik kitaip 
„įforminti“ kaliniai, tolydžio grobiami ir dingsta žmonės, kur VRM 
aprūpinta slaptais dekretais vaikyti demonstracijas kad ir ginklu, jei 
pačios pareigūnai taip nuspręstų, nors jau keturi armijos ir VRM 
generolai Europos žmogaus teisių teismo pripažinti nusikaltėliais 
prieš žmoniškumą (be pasekmių jų karjerai)? Kaip kalbėti su šalimi, 
kurios aukščiausioji valdžia neseniai paskelbė apie turgaviečių ir 
kitų prekybos vietų išvalymą nuo kitataučių, mat konkuruojančių 
su „tituline nacija“, tuo dar paskatindama fašistuojančias politines 
gaujas ir gatvių smurtą prieš visus tamsiaveidžius bei kaukaziečius, 
ne vien valstybiškai terorizuojamus gruzinus? Kuo Europos Sąjunga 
galėtų padėti (jei norėtų) Rusijai, jos daugiatautei liaudžiai turinčiai 
problemų su dabartiniu režimu?

Vienintelė priemonė yra kalbėti tiesiai, atmetant bet kokį orve-
liškąjį ir neo-orveliškąjį žodyną.

Reikia suprasti, kad energetinė politika nėra kažkas visai kita, negu 
žmogaus teisių principai ir demokratijos politika. Neiškeisi vieno į kitą. 
M.Chodorkovskio byla buvo tik pradžia nacionalizuojant stambiąją 
pramonę – atgal į Kremliaus rankas, – tuo būdu einant iš principo 
prieš tarptautinį verslą bei Rusijos pramonės internacionalizavimą. 
Tai dabar vadinama „suverenia ekonomika“. Iš tikrųjų tai uždara 
ekonomika kaip senais gerais laikais, uždaroma didžiosioms užsienio 
investicijoms ir tarptautiniam bendradarbiavimui pačioje Rusijoje, 
paliekant vienpusį „atvirumą“ tik Rusijos ekspansijai į tarptautinę 
aplinką. Normalūs europiečiai politikai turėtų vadinti dalykus savo 
vardais, taigi šią kryptį – ne „suverenia“, bet uždara ekonomika.

Lygiai taip pat V.Putino „suvereni demokratija“ yra autoritari-
nė demokratija (prezidentas asmeniškai kontroliuoja visus keturis 
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nacionalinius TV kanalus) arba, jei kas norėtų, nedemokratinė de-
mokratija. Galima būtų ją vadinti „Potiomkino demokratija titulinei 
nacijai“, ir nesuklystume.

Bet kuo tai skiriasi arba netrukus jau bemaž nesiskirs nuo Vo-
kietijos „demokratijos“ naciams valdant?

Kol kas dar skiriasi tuo, kad rusai nėra visai suklaidinti ir su-
kvailinti nacionalistinių šūkavimų prieš gruzinus, pribaltus ar kitus 
blogiečius. Garbindami prezidentą, kita sava valdžia jie nusivylę. 
Rusijai dar galima padėti, tik reikia norėti ir nebetapatinti visų rusų 
su jų šalies nacionalistiniu autoritariniu režimu. Ir neatidavinėti 
„paramos demokratijai“ lėšų į fiktyvių, valdiškų-potiomkiniškų, 
Kremliaus arba FSB įsteigtų „nevyriausybinių“ organizacijų rankas. 
Nesielgti taip, lyg Europos Sąjunga būtų įsipareigojusi pasirašinėti 
bet kokias sutartis, netgi meluodama pati sau.

Tik tiesa padarys rusus laisvus.

Publikuota savaitraštyje „Panorama“, 2006 11 11

/versta iš anglų kalbos/

Baltijos jūra – nebe Rusijos

Pone Ministre1, gerbiami kolegos,

Mes, būdami šių Rūmų nariai, kartu su visais Rūmais ketiname 
teigiama linkme pakeisti Europos požiūrį į svarbų Europinės Baltijos 
reikalą ir jo vertinimą. Baltijos regionas buvo veikiau pamirštas iki 
taip kruopščiai parengto A.Stubb’o pranešimo, kuris bus priimtas šią 
savaitę, ir tai reikėtų laikyti Europos padalijimo Jaltoje palikimu, kuomet 
Baltijos jūrą paliko sovietų dominavimui, pagalba. Dabar, priešingai 
nei toje niūrioje praeityje, Baltijos jūra yra Europos Sąjungos vidaus 
dalykas.
1 Didžiosios Britanijos Valstybės ministras Europos klausimams Geoff Hoon.
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Rusija tuo nepatenkinta ir planuoja atkurti savo suverenias teises 
Baltijos jūros vandenyse ir jos dugne. Tam pasitarnaus dujotakis, 
ir niekas ateityje neturėtų nustebti dėl galimo Rusijos karo laivyno 
išdėstymo palei rytinius Baltijos krantus, kad apgintų dujotakį nuo 
Baltijos šalių teroristų.

Bet kuriuo atveju, paskandinto cheminio ginklo problema bus 
tikras ekologinio saugumo rūpestis. Todėl dabartiniai dujotakio 
trasos tyrimai jūros dugne, atliekami tik suinteresuoto Rusijos arba 
Kremliaus „Gazpromo“, turi būti perkelti į tarptautinį lygmenį; 
Europos Sąjunga, sutikusi finansuoti šią bendrovę, kuri ekologiniu 
požiūriu yra mirtinai pavojinga Baltijos šalims Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, turi prisiimti atsakomybę dėl bet kokios galimos katastrofos, 
susijusios su dioksino, iprito ir panašių medžiagų pasklidimo.

Aš prašau Jūsų, pone Ministre, nepamiršti šio rūpesčio ir būti-
nybės nepalikti jūros dugno tyrimų vien tik „Gazpromui“.

Baltijos intergrupė, 2006 11 14, Strasbūras

Lietuva Europoje: su sava pozicija ar be?

Artėja Europos Sąjungos – Rusijos derybų dėl naujos 
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo baigmė. Arba ne 
baigmė, o sprendimas atidėti šią naują sutartį neparašytą ir likti 
su senąja. Beje, tai Rusijos negąsdina. Ji užsitikrino iš anksto, kad 
dabartinė sutartis, kurios laikas neva baigiasi, galios amžinai, kol 
nebus pasirašyta nauja, tik naudingesnė Rusijai, be visokių kvailų 
žmogaus teisių ir panašiai. Tai būdas atsivaryti trumparegius į meškos 
kampą ir ten užslėgti. Bet paskutinės dienos prieš vienokį ar kitokį 
prastą viršūnių sprendimą vis tiek svarbios.

Europa dar nežino, ar prašneks tvirtesniu balsu į sugedusį Rusijos 
telefoną bent jau dėl energetinės ekonomikos dalykų, gyvybiškai svar-
bių politinio mąstymo ir principų kultūros laisvei. Apie ką lieka kalbėti, 
jeigu Rusija po eilės metų europiečių mulkinimo galų gale išmeta 
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neratifikuotą Energijos Chartiją į šiukšlių krepšį kaip atseit, pasenusią? 
Pasirašysit, ką mes parengsim, – buvo pasakyta jau Sočyje.

O ar Lietuva turi kokią nors poziciją šiose Europos Sąjungos 
– Rusijos derybose?

Lenkija turi, ji nesutiks, ir naujos sutarties nebus. Tokia Rusija, 
kokia šiandien, piktnaudžiauja bendradarbiavimu; politiškai 
nepatenkinta ir bausdama Lenkiją ji įvedė faktinį embargo 
lenkiškiems mėsos produktams, tad Lenkija daro savo išvadas, turi 
nuomonę ir ją pasako, reikalaudama civilizuotų tarptautinės prekybos 
normų. Negalima taikyti blokadų pagal Kremliaus nurodymą randant 
formalių priekabių. To galėtų reikalauti ir Gruzija, tačiau ji dar nėra 
šios tarpusavy solidarios bendrijos narė. Bet ar tikrai Europa solidari? 
Ne vienu atveju, kai kyla problemų su Rusija, kaimyninės jai ES narės 
pasijunta pavienės, lyg ir ne visai narės. Tą matėm, pavyzdžiui, Estijos 
(Europos Sąjungos) sienos sutarties su Rusija atveju. Ar bus apie tai 
kalbama svarstant (ne)bendradarbiavimo sutartį?

V.Putino balsas S.Jastržembskis reikalauja, kad „siauros nacio-
nalinės problemos Rusijos ir atskirų ES šalių santykiuose“ būtų ne 
sprendžiamos, o paniekinamai atmestos, tai yra, kad ES ignoruotų 
solidarumo principą.

Todėl kyla klausimas apie dalinį, bent grupės ES narių tarpusavio 
solidarumą. Gal tai pažadintų Europos Sąjungą. Ir vėlgi – ar Lietuva 
turi poziciją ir savą, ir solidarią su Lenkija, Latvija, Estija?

Argi Lietuva negali pareikalauti, kad Rusija vykdytų savo pačios, 
Rusijos Federacijos, dešimties metų senumo tarptautinį įsipareigojimą 
kadaise okupuotų Baltijos šalių tremtinių ir jų palikuonių atžvilgiu? 
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja šiemet priminė Rusijai 
tą įsipareigojimą dar kartą, gal neištesėto žodžio jubiliejaus proga, 
bet ar primins Lietuvos Vyriausybė? – Arba elgiatės kaip garbinga ir 
bendradarbiaujanti Europoje šalis, arba nepalaikom tuščių sutarčių. 
Tuo pačiu – solidari parama strateginei partnerei Lenkijai.

Dabar jau randasi ir Lietuvos – Lenkijos energetinė jungtis 
– „Mažeikių nafta“. Patirdami šios krypties ketvirtąją blokadą (už ne-
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priklausomybę, kaip gruzinai), kai ir anksčiau dirbtiniais pretekstais 
Kremlius stengdavosi pakenkti įmonei ir mūsų šaliai, galėtume kreip-
tis į Rusiją viešai – Europos akivaizdoje ir žvelgdami į abiejų pusių 
veidus. Čia ES, šį tą suvokusi, turėtų jau būti mūsų bendramintė. 

Derėtų ir daugiau ko pageidauti – pavyzdžiui, kad Rusija įro-
dytų savo finansinių institucijų patikimumą grąžindama lietuviams 
pavogtus rublinius indėlius. – Jeigu jūsų bankai vagia milijardais 
(negrąžina nuo 1990 metų), tai apie kokį sąžiningą bendradarbia-
vimą šnekam?

Žinoma, tam reikia politinio nugarkaulio, dėl kurio ponai 
G.Kirkilas ir P.Vaitiekūnas galėtų pasitarti tarpusavy prieš kreipda-
miesi konsultacijos į Respublikos Prezidentą.

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 11 16

/versta iš anglų kalbos/

Vargai dėl Rusijos

„Financial Times“ antai paskelbė Rusijos prezidento V.Putino 
straipsnį, kuriame jis vadina „dirbtinėmis“ (artificial) žmoniškųjų 
vertybių normas – žinoma, elgsenos normas, nes ne į žodžius, bet į 
elgesį yra atsižvelgiama (counted).

Tuo būdu aiškėja reali (o ne V.Putino perspėjama) skiriamoji 
linija tarp europinės civilizacijos, kuri vis dar tiki kai kuriomis 
universaliomis vertybėmis (arba „standartais“), ir dabartinės puti-
ninės Rusijos, kurioje nematome bendrumų, tik raiškiai skelbiamą 
nemirtingą nemoralumą (immortal immorality).

Minimame straipsnyje, o ir labai dažnai visur vartojama žodis 
„dialogas“ tiems atvejams, kai esminiai skirtumai neteikia vilčių, 
kad pozicijos gali suartėti. Taip įvairios bevaisės ir begalinės derybos 
vadinamos dialogu, kuris gali tęstis ir dešimt metų, o politikai vėl 
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susitinka niekur nepajudėję, bet šypsodamiesi ir laimingi, kad 
„dialogas“ vyksta ir bus tęsiamas.

Daugelis sako, kad bet koks, net bevaisis, dialogas yra geriau, 
negu neturėti jokio. Aš nesu toks tikras, kad savęs apgaudinėjimas 
ir veidmainystė yra geriau, negu realizmas.

Vėl prisimename, pagarbiai minime Anną Politkovskają. Tačiau ar 
buvo Parlamente kokių klausymų po to, kai ją mėgino nunuodyti pake-
liui į Beslaną? Neprisimenu jokių klausymų dėl mėginimo nunuodyti 
Viktorą Juščenką. Dabar, kaip regis, nuodijimo technika tobulėja.

Galėtume būti atidesni ir nevartoti naujojo orveliškojo žodyno, 
o vadinti dalykus tikrais vardais. Antai naujienų žiniasklaida (news-
papers). Pateikiama įspūdinga statistika skaičiais, kiek daug Rusijoje 
laikraščių, ir čia pat – kad nepriklausomų visai mažai teliko. Tad gal 
reikėtų tiksliai skirti: keliolika laikraščių ir visi kiti – kremliaraščiai 
arba manipuliaraščiai (kremlinews, manipulinews)?

Tas pat, kai svarstome apie įstatymo valdžią Rusijoje. Reikia suvok-
ti ir sakyti, jog tai vieno asmens „mano įstatymo“ valdžia – Kremlius 
juos štampuoja kaip nori, pats visai nepavaldus jokiam įstatymui. 
Neveltui Rusija yra „įstatymo valdžios valstybių“ sąrašo dugne.

Viešieji klausymai „EU-Rusijos santykiai“, 2006 11 22, Briuselis

Apie nesiliaujančias Rusijos pastangas iškreipti istoriją

Rusijos žvalgybos tarnybų manevrai skelbiant, kad nūnai iš-
slaptinami kai kurie II Pasaulinio karo pradžios dokumentai, rodo 
rimtą V.Putino valdžios rengimąsi bylai dėl Lietuvos okupacijos žalos 
atlyginimo. Galbūt numatomi ir kokie nauji spaudimai Lietuvai kaip 
neva buvusiai teisėtai SSRS daliai. Diplomatai neturėtų dėl to nustebti 
nei Lietuvoje, nei kitur.

Kita vertus, išslaptintieji sovietinės žvalgybos ar panašūs 
„specpranešimai“ drg. Stalinui ir Co. bus įdomūs istorikams. Kaip 
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žinia, ir anų laikų tarnybos totalitarinėje valstybėje rašydavo tai, ko 
nori diktatorius arba diktatoriai, nes neįtikę galėjo netekti galvos. Gal 
ir dabar pateikinėja pagal užsakymą, tad iš atlikimo galima įžvelgti, 
koks buvo užsakymas.

Jei dokumentai bus iš tiesų prieinami ir jei juose patikimai, 
be užsakytų klastočių, referuojami nelabai garbingi ir protingi 
E.Benešo („rusai nevykdo engimo politikos“) bei kitų politikų 
pasisakymai, tai turėsim pilnesnį istorinį vaizdą apie anuometinius 
politikos mechanizmus, bet ne kokius naujus teisinius neteisėtumo 
pagrindus.

Įdomi gudrybė, kad sovietų agresiją, sutartą su Hitleriu, dabar 
siūlo interpretuoti kaip antihitlerinės koalicijos darbą.

Straipsnis pavadinimu „V.Landsbergio pareiškimas  
apie nesiliaujančias Rusijos pastangas iškreipti istoriją“  

publikuotas internetiniame portale „lrytas.lt“, 2006 11 24

ES nesileis Rusijos žeminama

Europos Sąjungos (ES) žeminimas iš Rusijos pusės nėra sėkmin-
gas, teigia Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis.

„ES laikysena Rusijos atžvilgiu buvo gana dviprasmė ir nepa-
kankamai nuosekli, Rusijos vadovai pamanė, kad tai galima įtvirtinti 
oficialiai. Pareikšti, kad jūsų vertybės ir normos yra skirtos ne mums, 
ir kalbėkime tik apie reikalus, o ne apie tokius dalykus, kuriuose mes 
tvarkysimės, kaip mums patinka. Tai yra atviras ES žeminimas, kuris 
pastaruoju metu nėra sėkmingas. Tai perlenkimai, kurie pažadina 
Europos Sąjungą“, – žurnalistams pirmadienį sakė V.Landsbergis. 

Jis dalyvavo Seime vykstančioje tarptautinėje konferencijoje, 
skirtoje žmogaus teisėms Rusijoje ir Baltarusijoje aptarti. 

Anot europarlamentaro, Rusijos vadovai apsiriko, manydami, 
jog ES nusileis jų spaudimui. 
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„Rusijos vadovai galbūt šiek tiek ir apsiriko. Panašiai Sovietų 
Sąjunga apsiriko Lietuvos atžvilgiu 1989-1990 metais, kai manė, kad 
jos įtaka Vakaruose yra tokia didelė, kad niekas nekreips į Lietuvą 
dėmesio ir niekas nerems (nepriklausomybės atkūrimo – BNS), o 
pasirodė, kad Vakarų visuomenėse sąžiningumo, garbės principai 
dar reikšmingi“, – žurnalistams sakė europarlamentaras

Pagal BNS informaciją publikuota interneto portale delfi.lt, 2006 11 27

Vladimiro Putino uvertiūra

Formuojasi naujas Europos Sąjungos ir Rusijos santykių 
laikotarpis. Sutartis dėl tarpusavio santykių ir Maskvos atmesta 
Energijos chartija. Europa neišdrįso iš anksto imperatyviai susieti 
tų dviejų dalykų. Lenkija pamėgino pakovoti už Europą ir save, bet 
iškėlė du klausimus: energetiką (Chartijos būtinybę) ir lenkiškų 
maisto produktų embargą – Rusijos prekybinę blokadą. Tai buvo 
klaida, nes leido broliams europiečiams pamiršti svarbiausią 
klausimą (nors jiems turėtų pakankamai rūpėti) ir susitelkti 
ties lenkiška mėsa. Pabiro neaiškūs kompromisai, kad Lenkija 
nebesipriešintų viršūnių laimei ir Kremlius, neduokdie, nesurauktų 
kaktos. O Lenkija nesulinko. Lietuva (URM) lyg pareiškusi, kad 
remia Lenkiją, mėginusią įrodyti, kad jos problemos su Rusija yra 
ir turi būti matomos kaip Europos Sąjungos problemos, nesiryžo 
tarti ko nors daugiau. Pavyzdžiui, sukonkretinti kad ir prioritetinės 
Energetinės chartijos: jei nesusitariama dėl svarbiausio, tai kam tie 
antriniai dalykai – akims dumti? Išvien su Lenkija būtume dar geriau 
padėję seniesiems Vakaruose. Turėjom unikalią progą prabilti ir 
apie Rusijos pagrobtus Lietuvos žmonių indėlius. Visa Europa būtų 
išgirdusi, galbūt koks pirmininkaująs suomis net į Vilnių atvyktų 
pasidomėti. Deja, tokio ryžto lietuviai turėdavo, kai ėjo į Atgimimą, 
o atgimę nebeturi. 
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Keistas pasirodė Estijos URM elgesys: pati turėdama diploma-
tinių problemų, kai Rusija atmetė abiejų pusių jau pasirašytą sienos 
sutartį, ir nesulaukusi ES paramos (galų gale, tai ES ir Rusijos siena, 
galima būtų spustelėti), ėmė peikti Lenkiją tartum Kremliaus balsu: 
nereikia savo „dvišalėmis“ problemomis apsunkinti vargšės ES... Po 
to vis dėlto parėmė.

Rusijai ligi šiol vis dar sekasi vykdyti Europos skaldymo politiką. 
Ir štai jos nuostatų ideologinis išdėstymas – prezidento Vladimiro 
Putino straipsnis „Financial Times“ 2006 m. lapkričio 21 d.

Viršūnių susitikimo uvertiūra. Tačiau dar niekad nebuvo taip 
raiškiai nubrėžta moralinė vertybinė skiriamoji linija tarp Rusijos ir 
ES. Jei norim – tarp dabartinės Rusijos ir europinės civilizacijos.

Jūsų visuomeninės ir žmogiškosios vertybės – „dirbtinės“, taip 
kalbėjo V. Putinas, Rusijai jos netinka. Galima įvardinti pakaitalais: 
kriterijai, standartai, normos – vis tasia. Kalbama apie elgsenos 
vertybes, kadangi ne žodžiai, o tik elgsena, kažkuo grindžiama, 
yra veiksminga ir vertinama. Klaidinga, aiškino tas pats autorius, 
mėginti primesti Europos įvairovei jūsų standartus. Rusija elgėsi ir 
elgsis kitaip.

Turime tad ne bendrų vertybių, o bendrų interesų sritis. Antai 
pramonės jėgos čiumpa bendradarbiavimo progą, o teisingumo 
ir vidaus reikalų ministrai tęsia dialogą. Tai V. Putino tezės. Mūsų 
bendradarbiavimas neturįs pakenkti santykiams su kitomis šalimis 
bei regionais. (Pavyzdžiui, Rusijos santykiams su Iranu, Sirija, Liba-
no ir Palestinos bombininkais). O dialogas? Tai sąvoka, vartojama 
beviltiškoms sritims, kur metų metais nėra suartėjimo pažangos, 
todėl ir dar po dešimties metų ministrai galės išsiskirti patenkinti, 
kad „vyksta dialogas“ ir jis bus tęsiamas. 

Rusijai svarbiausia, atskleidė V. Putinas, sukurti bendrą ekono-
minę erdvę ir garantuoti (mano) žmonėms judėjimo laisvę. Tikrai 
ne kokios nors kitos dirbtinės laisvės ir teisėtumai.

„Tarpusavio priklausomybės“ jaukas traukia ne vieną Europos 
kairuolį naivuolį, kad ir Vokietijos užsienio reikalų ministrą, tai Rusi-
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jos prezidentas nepraleido progos pakrutinti. Neužsiimkite skundais 
(Lenkijos ir pan.), čiupkite ir nebijokite! Jei sakau, nebijokite Rusijos, 
tai ir nebijokite. Juk sakau. 

„Negalime perrašyti istorijos“ – čia jau baigiamasis uvertiūros 
akordas. Būtų gražus, jei ne tas nuolatinis veidmainystės disonansas. 
Taip teigiant, reiktų neneigti ne vien visuotinai žinomų, bet ir pačios 
Rusijos oficialiai, teisiškai pripažintų dalykų. Dabar net Staliną vėl 
kelia į padanges. Nebuvę jokių nusikaltimų žmoniškumui. Gal tai 
sovietinė „istorija“, kuri vėl ant stalo, ir jos nevalia matyti kitaip. Ne-
priimsite, europiečiai, tai ir nereikia. Mes kartosim savo ir mėginsim 
įtikinti bent jau dviejų tiesų, dviejų istorijos versijų mintį. Žiūrėkit, 
kai kas Lietuvoje ir kimba.

Vis dėlto viską pranoko viršūnių susitikimo pradžią nuspalvinę 
A. Litvinenkos žmogžudystė bei jos vertinimas. Prezidentas, be 
abejo, gavo savo ištikimų tarnybų informaciją ir matė mirštančiojo 
nuotraukas. Nepastebėjo smurto požymių. Tokio ciniško mėgavimosi 
dar nebūta net po „nereikšmingos žurnalistės“ A. Politkovskajos 
nužudymo Maskvoje. Ir pagrūmojimas pirštu britų teisėsaugai: 
neeskaluokite! 

Tartum savo namuose.
Ką žinai, gal beveik jau ir savo. Gal jau artėja tie „bendri Euro-

pos namai“ su Rusija, apie kuriuos svajojo dar M. Gorbačiovas. Na, 
ir kas, kad Rusija neartėja prie Europos. Užtat Europa artėja prie 
Rusijos. Viską suvalgo.

Gal todėl ir prisimeni žmogus senus pasakymus kadaise abe-
jojantiems natiečiams: vis tiek mes jau esame. Nors jūs mūsų ir 
negintumėt, bet mes jus ginsim.

Tik reiktų ginti Europą išvien su panašiai galvojančiais.

Publikuota žurnale „Veidas“, 2006 11 30
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Sutartys
Vienos minutės kalba

2006 11 29
 Briuselis 

Pone Pirmininke,

Pastarųjų mėnesių įvykiai Europos Sąjungos – Rusijos santykiuose 
rodo, kad Europa ima suvokti realybę. Strateginis tariamų bendrų 
vertybių partneris jau diskvalifikuotas į pragmatinį partnerį, ir ne-
bedaug liko laukti, kol Iranas su jo energetiniais resursais bus taip pat 
pripažintas Europos pragmatiniu partneriu. Parama teroristams nebus 
jokia kliūtis. Mums juk priimtina, kad Rusijos „suverenūs“ įstatymai 
leidžia jos agentams užmušinėti režimo priešus bet kur pasaulyje. 
Mums priimtina, kai Kremlius sako Europai atvirai: jūsų puoselėjamos 
vertybės yra dirbtinės, nemėginkit platinti savo demokratijos kolo-
nializmo. Mes tylime ir tikimės tokia kaina gauti Energijos Chartiją, 
nors Rusija jau pasakė ne vieną kartą, kad ji perrašys tą dokumentą 
savaip ir privers europiečius nusileisti. Dabar štai Lenkija pamėgino 
ginti Europos solidarumo principą, ir ES nebuvo tuo patenkinta. 
Nustūmėm lenkų keltą energetikos problemą, kalbėjom tik apie mėsą. 
Todėl ir kalbos apie Konstitucinę sutartį yra be perspektyvos, kol mes 
neturim solidarumo sutarties savo protuose ir širdyse, kol Rusija gali 
nusipirkti ne tik dujų vamzdžius, bet ir Europos politikus.

Publikuota internetiniame portale „politika.lt“ skiltyje „Briuselio dienoraščiai“, 
2006 11 29
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Čekistai

Pasisakymas EPP-ED darbo grupėje „A“
 2006-12-05

 Briuselis
Strasbūro sesijos metu būtinai turėtų įvykti pasikeitimas 

nuomonėmis dėl Europos Sąjungos – Rusijos Santykių.
Jungtinės Karalystės pilietis A.Litvinenko, kurio ypač nekentė 

aukšti asmenys Rusijoje, neseniai nužudytas Londone.
Visiems žinotina, kad Rusijoje yra priimtas įstatymas, kurį ini-

cijavo ir pasirašė prezidentas, leidžiąs prezidentui dekretu nurodyti, 
kas iš valstybės priešų turi būti nužudytas bet kur pasaulyje. Tokį 
asmenį, jei reikia, visada galima pavadinti teroristu ir tuo pateisinti 
terorizmą prieš jį.

Tirdamas A.Litvinenkos nužudymą Scotland Yardas jau 
nurodė, kad pėdsakai veda į tris buvusius KGB karininkus („The 
Times“, 2006-12-05). Šio rango ir FTB pareigūnai išdidžiai vartoja 
„čekistų“ pavadinimą pabrėždami, kad savo organizaciją sieja tiesiai 
su žiauriąja „ČK“, įsteigta dar Lenino ir vadovauta F.Dzeržinskio. 
Prezidentas V.Putinas viename pasisakymų yra pabrėžęs, kad nežino, 
kas tai yra „buvęs čekistas“. Turėtume tai visada prisiminti, kai 
girdime kalbant apie „buvusius“ KGB žmones. Tokia yra dabartinės 
Rusijos ir jos valdžios veiksmų tikrovė. Laikas pasvarstyti, ko verti 
dokumentai ir apie ES-Rusijos „bendrą teisinę erdvę“, ir kokioje 
išjuokto teisingumo erdvėje mes atsiduriame.

/versta iš anglų kalbos/
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Dėl PPO plėtros

Vienos minutės kalba
2005 12 12 
Strasbūras

Pone Prezidente, norėčiau trumpai pakomentuoti PPO plėtrą.
2005 m. lapkritį Rusijos valstybei priklausantis naftotiekis „Trans-

neft“ nutraukė ilgalaikę transportavimo sutartį su Kazachstano kompa-
nija „KazMunaiGaz“, nes ši ėmė derėtis dėl Lietuvos naftos perdirbimo 
gamyklos akcijų įsigijimo ir ilgalaikės naftos tranzito sutarties, kuri, 
pasirodo, prieštarauja Rusijos ekspansionistiniams planams. 

Pastaruoju metu Rusija uždraudė augalinių produktų importą 
iš Lietuvos, o dabar jau ir iš Lenkijos. Abi šalys atvirai nubaustos 
už paramą Ukrainai. Liūdnai pagarsėjęs „Jukos“ atvejis rodo 
įstatymų galios, nepriklausomų teisėjų, garantijų privačiam verslui 
bei prekybos nuspėjamumo stoką. Dar yra Lietuvos žmonių viso 
gyvenimo santaupų nusavinimas, kurį 1990 m. įvykdė Maskva.

Šie faktai leidžia abejoti Rusijos įgytu patikimumu tarptautiniuose 
finansų ir verslo reikaluose. ES galėtų jausti, kad Rusija dar 
nepribrendo tapti PPO nare. 

Ar nenorime Energijos Chartijos?

Išankstinis klausimas Tarybai
2006 12 13

Po to, kai Lenkija iškėlė du reikalavimus deryboms dėl 
naujos ES-Rusijos bendradarbiavimo sutarties pradėti, o tai buvo 
Energijos Chartija (Rusijos atsisakymas ją ratifikuoti) ir politiškai 
suvokiamas embargo Lenkijos maisto produktams (su grasinimais 
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pritaikyti tai visai ES), pastebėjome pastangas kalbėti, išskirti ir 
žadėti būsimus sprendimus tik dėl „mėsos“. Aukštasis Įgaliotinis 
Javier Solana pareiškė, pagal „Interfax“ , jog daroma didelė pažanga 
šalinant iš Lenkijos reikalavimų energetikos klausimą. Ar tai 
paviršutiniškumas, ar sąmoninga Europos Tarybos linija – daugiau 
rūpintis Rusijos vadovų nuotaikomis, negu Europos energetinio 
saugumo interesais? 

Versta iš anglų k.

Naujieji išorinės pagalbos instrumentai

Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdis
dalyvaujant Europos Komisijos pareigūnams

Briuselis, 2006-12-20

Šiek tiek stebiuosi, ar ši finansinės paramos Rusijai programa 
negalėtų būti protingesnė, artimesnė tikrovei?

Ką tik šnekėta apie mažutę „saulėgrąžų saujos“ (peanuts) paramą 
Izraeliui, kadangi tai klestinti šalis. Rusijai ir 120 milijonų eurų yra 
saulėgrąžos, kurias ES galėtų sutaupyti ir dalį skirti, tarkim, Baltaru-
sijai. Ten tai būtų didelis dalykas. Mano galva, Rusija yra ganėtinai 
klestinti šalis, kad užmuštų savo sėkmingiausią įmonę „Jukos“ ir iš-
spirtų lauk tokį investuotoją kaip „Shell“, kad supirkinėtų energetinę 
infrastruktūrą visur aplink ir kartu aukštus Europos pareigūnus.

Suprantu, kad tai nėra dokumentas apie pagalbą Rusijai tiesio-
gine prasme, ir ponas Mingarelli jau pasakė, kad ta šalis turtinga, jai 
pagalbos nereikia – čia tik bendradarbiavimo biudžetas 2007-2014 
metams. Vis dėlto – prieš mus dokumentas, ir jo žodynas turėtų 
būti teisingesnis.

 Daug kartų pabrėžiama „strateginės partnerystės“ formulė 
ir parama jai „per finansinį bendradarbiavimą“. 20 milijonų 
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eurų kasmet skiriama partnerystės „cementavimui“ – politikos 
patarimams (policy advice), institucinei paramai... Nejau p. Putinui 
reikia Europos politinių patarimų? Neseniai ir nekartą jis pabrėžė 
didelius skirtumus tarp Europos ir Rusijos oficialių požiūrių į 
pagrindines humanitarines ir demokratijos vertybes! O institucinė 
parama – kam, nejau ten augančiam autoritarizmui? 

Galbūt čia įmokos bent už progą iškelti klausimus? Taigi, ar tas 
instrumentas bus panaudotas, kad Rusija taptų sukalbama ir ben-
dradarbiaujanti dokumente paminėtais klausimais?

Štai pasienio bendradarbiavimas (cross-border cooperation), 
ir tarp aktualių vietų minima Estija-Latvija-Rusija. Ar bus pareika-
lauta, kad Rusija pirmiausiai baigtų sienų ratifikavimą? Kaimynystės 
programos, sakoma, turėtų būti įgyvendinamos „ypač“ tokiose 
srityse kaip Bendra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Koks čia 
numatomas bendradarbiavimas, kai krauju susitepę karo nusikaltėliai 
susiję su įvykiais nuo 1941 ligi 1991 metų, nuteisti Lietuvos teismo, 
yra gavę saugų prieglobstį ir garbingą stogą Rusijoje? Ten ir sunkiai 
įtariamieji teroristai, paėmę į nelaisvę ir nužudę Lietuvos pasieniečius 
1991 m. liepą – jie nepasiekiami teisminiam tyrimui, nes turi Rusijos 
teroristinės valdžios priedangą.

Šiaurės Kaukaze numatoma remti stabilizavimą, atkūrimą, 
skiriamus finansus sieti su aktualios pagalbos nukentėjusiems ir 
gaivinimo veiksmais (relief and rehabilitation activities), ilgalaike 
plėtra ypač Čečėnijoje. Tačiau Maskva šiandien griežtai priešinasi 
net prorusiškos Čečėnijos valdžios pastangoms apskaičiuoti abiejų 
karų padarytą žalą. Kaip tąsyk padėti, kai neleidžiama sužinoti net 
žalos apimties?

Skaitome apie politikos prioritetus ir Rusijos įsipareigojimą 
palengvinti finansuojamų akcijų vykdymą. Kaip tik tuo metu, kai 
Rusijos valdžia užgniaužia nevyriausybines organizacijas ir kuria 
apgaulingas, valdiškas „nevyriausybines“ organizacijas, – ar tai jas 
ir net Kremliaus įsteigtą jų Kongresą numatoma remti?

Žinoma, Rusijos valdžia paims ir tuos pinigus, kodėl ne.
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Reikėtų matyti aiškiai ir kalbėti tiesiai. Kai rašoma apie Demo-
kratijos ir žmogaus teisių instrumentą, kuris „plės pagalbą žmogaus 
teisėms ir pamatinėms laisvėms, rems represijų ir skriaudų aukas, 
demokratijos plėtrą“, tai Rusijos sąlygomis skamba kaip triukai 
(gimmicks), nes einame „cementuoti“ strateginę partnerystę su ne-
demokratine šalimi. Skaitau šį dokumentą ir patiriu mišrų jausmą 
– šiek tiek juokinga, šiek tiek liūdna.

Rusijos politika – Lietuvos patirtis

Lietuva iš savo santykių su Rusija turi ne vien pastarojo išsiva-
davimo, bet ilgų šimtmečių patirtį. XIII-XV a. Lietuvos valdovai, 
ginklu ir vedybomis prisijungę daugelį slaviškų-rusiškų žemių, vis 
dėlto protingai pasirinko krikštą iš Vakarų. Pagal šalies tradiciją, 
skaidriai humanistiškai suformuluotą XIV a. pradžioje „lietuvių 
ir daugelio rusų karaliaus“ Gedimino, tai visai nereiškė jokio ka-
talikybės ir stačiatikybės konflikto. Kaip kas nori, taip atlieka savo 
apeigas, ir mes (lietuviai) turim savo apeigas, „ir visi turime vieną 
Dievą“, – sakė Gediminas popiežiaus atstovams. 1596 m. Lietuvos 
Brastoje buvo žengta toliau – paskelbta Vakarų-Rytų bažnyčių unija 
(slavų žemėms). 1579 m. įkurtam Vilniaus universitetui vadovavo 
Tėvai jėzuitai, steigę taip pat kolegijas, rūpinęsi menu ir platinę 
vakarietišką arba Romos Europos civilizaciją toliau į Rytus. Tą 
darė ir Lietuvos didikai. Kai kurie jų skleidė reformaciją. Plačiose 
baltarusių, ukrainiečių, iš dalies rusų teritorijose, kurios priklausė 
Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei, veikė vieningas teisynas – Lie-
tuvos Statutas, savo ruožtu stiprinęs kultūros misiją. Vis dėlto nuo 
XVI a. smarkėjo ir kovos su Maskvos Rusija – Moskovija, siekiančia 
perimti į savo kontrolę slaviškas Lietuvos žemes, o galų gale, XVIII 
a. pabaigoje, ir etninę Lietuvą. Pakeliui žiauriai persekiota Bažnyčių 
unija (kitaip: graikų katalikų bažnyčia). Taip reiškėsi besirandanti 
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Rusijos imperija, nuosekliai plečianti savo ekspansiją iš Maskvos 
kunigaikštystės „iki visų jūrų“. Per keletą šimtmečių buvo pastumtos 
Persija, Kinija, prisijungtos Vidurinė Azija, Armėnija ir Gruzija, 
Suomija ir Livonija, taip pat Lietuva ir svarbioji dalis Lenkijos, ilgai 
kariauta su Turkija, galų gale nesėkmingai susiremta su Japonija. 
Lietuva XIX a. nuolat sukildavo, todėl buvo pasmerkta išnykti – ne 
tik geografiškai (draustas net aneksuoto krašto pavadinimas), bet 
ypač etniškai, kultūriškai. Lietuvių asimiliacija, tai yra vertimas rusais 
ir stačiatikiais, tuo tikslu draudžiant nacionalinę kalbą, spaudą ir 
mokyklas, uždarant katalikų vienuolynus ir atimant bažnyčias, buvo 
oficiali imperijos politika. Toks pats likimas, gal dar greičiau, laukė 
baltarusių ir ukrainiečių, kurių kalboms nepripažinta net kalbos 
statuso, o literatūra analogiškai persekiojama1.

Vis dėlto šis tamsiausias laikotarpis, XIX a. antroji pusė, su-
brandino lietuvių kultūrinį pasipriešinimą (knygų ir laikraščių 
kontrabanda, pogrindžio mokyklos), pažadino tautinę savimonę, 
laisvės ir demokratijos siekį. Didysis imperijų susirėmimas Europoje 
1914-1918 m., kuriame pralaimėjo abu Lietuvos pavergėjai – Rusija 
ir Vokietija – leido nacionalinio sąjūdžio veikėjams paskelbti atkuria-
mą nepriklausomą valstybę, pakviesti žmones ją ginti ir kurti. Taip 
Europos žemėlapyje iš naujo atsirado Lietuvos valstybė, pripažinta 
Tautų Sąjungos narė, tarpusavio kovose su Lenkija laikinai praradusi 
sostinę Vilnių, bet atgavusi dalį Vokietijos valdytų žemių su Baltijos 
uostu Klaipėda.

Kadangi mus čia pirmiausia domina Lietuvos santykiai su Rusija, 
tai pažymėtina, kad apsigynusi nuo Raudonosios armijos invazijos, 
tam sukūrusi savo kariuomenę, 1920 m. liepos 12 d. Lietuva pasirašė 

1  1863 m. carinis vidaus reikalų ministras P. Valujevas paskelbė, kad „niekad 
nebuvo, nėra ir nebus atskiros mažarusių kalbos“. (Ukraina buvo oficialiai 
vadinama tik „Mažąja Rusija“). Netrukus imperatorius Aleksandras II slaptu 
įsaku uždraudė spausdinti ir įvežti knygas ukrainiečių kalba, juolab ukrainie-
tiškus spektaklius ir paskaitas. Tas pat buvo Lietuvoje. 

 Baltarusių inteligentiją, kuri carų laikais stengėsi ginti ir palaikyti gimtąją 
kalbą, Stalinas masiškai sušaudė Kuropatuose prie Minsko.
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Taikos sutartį, kuria komunistinė Rusija visiems laikams atsisakė nuo 
bet kurių, bet kada turėtų suvereniteto teisių Lietuvos teritorijai ir 
jos žmonėms. Sostinė Vilnius ir nemaža rytinė erdvė su gyventojais 
katalikais pripažinta Lietuvai. Rusijos viešai skelbiamą draugystę ir 
žadamą bendradarbiavimą lydėjo slaptos Lenino instrukcijos komu-
nistų pogrindžiui Lietuvoje: dabar dar nekelti „revoliucijos“, truputį 
palaukti, ženklas bus duotas. Tokių politikos pamokų kruviniausiame 
XX amžiuje Lietuvai teko patirti itin daug.

Nepriklausoma Lietuvos Respublika išsilaikė iki 1940 metų 
birželio 15 d., kai Raudonoji armija, įgyvendindama slaptą Stalino-
Hitlerio 1939 m. susitarimą, įžengė ir okupavo beveik visą Lietuvą su 
neseniai atgautu Vilnium (vakarinė šalies dalis su Klaipėda buvo jau 
prieš tai atplėšta Vokietijos). Po metų, 1941 m. birželį, sekė Vokietijos 
okupacija, dar po trejų metų – SSRS reokupacija, kuri užtruko dar 
45 metus, ligi 1990 m. paskelbtos ir galutinai (tuo tikime) apgintos 
nepriklausomybės.

Lietuvos ginkluotoji rezistencija, masiniai gyventojų trėmimai 
ir žudymai, prievarta atimama tautos garbė ir tapatybė, sunaikintas 
europietiškas ūkis ir sovietinė kolonizacija sudaro tragiškiausią 
mūsų nedidelės Baltijos šalies patyrimą. Kita šio patyrimo dalis – tai 
pastangos išlikti, dar viena kultūrinė rezistencija, kaip XIX amžiuje, 
nepriklausoma mintis, tikėjimas teisingumu ir būsima laisve. Iš to 
antrojo išsivadavimo laikotarpio santykių su SSRS rusais imperi-
ninkais ir demokratais, inteligentais, kariškiais ir politikais ryškėja 
tokia Lietuvos patirtis, kuri šiandien gali būti naudinga ir informa-
tyvi susivienijusiai Europai. Už jos vartų stovi kaukėtas, dirbtinai 
besišypsantis asmuo, kurį verta pažinti.

Sovietų Rusija-SSRS, nors 1920 m. pripažino „amžiams“ Lietuvos 
nepriklausomybę, iš tikrųjų galvojo kitaip. (Jei ne narystė NATO, tai 
tęstųsi ir dabar). Jau 1936-1938 m. sovietai, plačiai šypsodamiesi diplo-
matų priėmimuose, spausdinosi karinius Baltijos regiono žemėlapius, 
kuriuose Lietuva, Latvija ir Estija buvo avansu vadinamos „Lietuvos 
SSR“ ir t.t. Sandėris su Hitleriu brendo iš anksto; juk net Lenkijai, 
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atgimusiai po XIX a. aneksijos, nebuvo pripažįstama prigimtinė teisė 
egzistuoti („neteisėtas Versalio kūdikis“, anot V. Molotovo).

Iš Lietuvos antrojo išsivadavimo ideologijos ir disputų patirties 
nuo 1988 m. ligi dabar išryškėjo gilus konceptualus nesuderina-
mumas su Rusijos vyraujančia linija, žvelgiant ir į visą mūsų dviejų 
šimtmečių istoriją.

Rusijai visą XIX a. trukusi Lietuvos aneksija ir „neteisėtų“ 
sukilimų malšinimas – natūralus dalykas; jos istorija Lietuvoje, 
taigi Lietuvos istorija tartum nuo čia ir prasideda. (Taip aiškindavo 
sovietinėse mokyklose: Rusijos dėka Lietuvoje radosi kapitalizmas ir 
darbininkų klasė!). Lietuvos nepriklausomybė po Pirmojo pasaulinio 
karo – laikina Rusijos netektis, kurią atitaiso 1940 m. okupacija ir 
aneksija. (Apgailėtina, bet netgi kai kuriuose Vakarų organizacijų 
dokumentuose gali aptikti infiltruotą Rusijos XX a. „atsikariavimų“ 
sąvoką). Buvimas sovietų valdžioje arba Lietuvos inkorporacija, 
kurios vis dėlto nepripažino Vakarų demokratijos, Rusijos politikų 
net ligi šiol traktuojama kaip normalus, teisėtas būvis, kurį suardė 
nelemtas 1990-1991 m. „separatizmas“. Galbūt ir vėl „laikinai“; todėl 
Lietuvos įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą taip erzino funda-
mentaliųjų, mažai tesikeičiančių, Rusijos politikų požiūrį – dabar 
mat jau ne laikinai.

Priminsiu būdingą pavyzdį. Antai 1991-06-21 Bonoje minint 
karo su SSRS 50-ąsias metines buvęs sovietų ambasadorius V. Fali-
nas pranešime pareiškė, kad Lietuva niekada nėra buvusi valstybė, 
o 1918-1940 epizodas Baltijos šalių istorijoje – tik atsitiktinumas. 
Tą oficialią sovietinės politinės propagandos formulę teko girdėti ir 
skaityti ne kartą, ją net infiltruodavo Vakarų politikams; stengda-
vomės paneiginėti, bet kaip tezė jis tebesėdi rusų oficialiose galvose 
ligi šiol. 

Iš čia tie dar neseniai išsprūsdavę posovietiniai posakiai: „mes 
juos praradome“ (Baltijos šalis) ir netgi apie NATO plėtros „agresiją“, 
nekalbant jau apie nuolat brukamą NATO arba ES „ekspansijos“ 
sąvoką, lyg imperiškieji Vakarai brautųsi į „ne savo“ žemes. Tas pat 
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įvyko, kai Ukrainos „oranžinė revoliucija“ paskelbė šalies orientaciją į 
Vakarus. Prezidento V. Putino pyktis „Ukraina yra Rusijos vidaus rei-
kalas!“ atskleidė tikrąjį požiūrį. Ką gali žinoti, gal tie Rusijos politikai 
kitaip net nepajėgia mąstyti, tik imperiškai geopolitiškai. Mažesniųjų 
teisės ir pasirinkimo laisvė? – V. Molotovo ir A. Gromykos moki-
niams tai inteligentiški niekai, neverti didžiavalstybės „realizmo“, jos 
pasikliovimo savo jėga. Kai Rusija pasidžiaugs, kad buvę pavergtieji 
atgavo laisvę (vienintelis B. Jelcinas yra taip taręs Rolandui Dumas), 
nuo tada Rusija bus kitokia. Atrodo, labai negreit.

O kaip save mato Lietuva? XIII-XVIII a. ji buvo didelė Europos 
valstybė, nuo 1569 m. Liublino unija susisaisčiusi su Lenkija į dvišalę 
sandraugą, „Dviejų tautų respubliką“. XIX a. – buvimas užgrobusios 
Rusijos sudėtyje, juodžiausias beteisiškumas, kultūros niokojimo ir 
persekiojimų laikotarpis. XX a. pradžia, nuo 1918 m. – tai atkurta 
nepriklausoma valstybė, respublika etninėse žemėse (kai kurios dar 
buvo okupuotos). Suverenią Lietuvos teisę sulaužo 1940 m. sovietų 
(rusų) okupacija, 1941 m. vokiečių okupacija ir 1944 m. sovietų re-
okupacija, Vakarų valstybėms palaidojus Atlanto Chartos pažadus. 
Vėl ilgas neteisėtumo ir nelaisvės laikotarpis. Jis trunka ligi 1990 metų 
teisinio, konstitucinio Lietuvos išsivadavimo taikiomis priemonėmis 
ir 1990-1991 metais išsikovoto pakartotinio tarptautinio pripažinimo. 
Laisvė dabar jau visiems laikams, buvimas ir darbas kartu su euro-
atlantinės erdvės demokratijomis, – taip mato ir tikisi Lietuva.

Iš tokio fundamentaliai skirtingo matymo ir mąstymo (kol Rusija 
ateis į demokratiją savyje ir tautų santykiuose) kildavo ir įdomiausi 
nesusikalbėjimai derybose su M. Gorbačiovu, su kitais sovietų bei 
Rusijos politikais. (B. Jelcinas kurį laiką buvo išimtis, paskui ir jį pa-
laužė). Pamėginsiu dabar apžvelgti kai kuriuos vyraujančio rusiškojo 
pareigūniškojo mąstymo bruožus. Atsiprašau kelių kilnių žmonių, 
kuriuos irgi sutikau Rusijos politikoje, kol juos išmetė arba nužudė.

Rusijos isteblišmento politikams nieko nereiškia meluoti. Tai 
yra, nejuntama jokio nepatogumo nei meluojant apie ką nors, ko 
visiškai nebuvo, nei po to, kai visiems jau aišku, kad buvo kitaip, o 
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rusai melavo. „Tarnavo melu Tėvynei“, turbūt taip. Geri pavyzdžiai 
– maršalo D. Jazovo aiškinimai 1990 m. pavasarį Paryžiuje, kad jo 
kariuomenė Lietuvoje nieko ypatingo nedaro, vyksta eiliniai ma-
nevrai, o televizijos tuo metu rodė rusų kareivių nusiaubtas, kraujais 
aptaškytas Lietuvos ligoninių patalpas; paskui aukštų sovietų politikų 
ir generalinio prokuroro N. Trubino begėdiški pareiškimai 1991 m. 
sausį ir po „tyrimo“, kad Vilniuje jų kareiviai į žmones nešaudė, tik 
patys lietuvių smogikai stūmė mergaites po tankais ir dar parūpino 
avarijose žuvusių žmonių kūnų iš lavoninių, ir dar tuos lavonus tyčia 
peršovė, kad sovietus apšmeižtų. Ko tada ir Rusijos užsienio reikalų 
ministrams neaiškinti, kad Lietuva 1940 m. „savanoriškai“ pasinai-
kino kaip valstybė ir pati ištrėmė šimtus tūkstančių savo žmonių į 
Sibirą? (Tokius net filmus vėl gamina, deja, rusų smegenims plauti). 
O „Kurskui“ žuvus aukščiausieji laivyno vadai vėlgi rimtais veidais 
melavo motinoms ir žmonoms, karininko garbė buvo lygi nuliui. 
Pats prezidentas atmestinai nubraukė problemą: „Kas atsitiko? Laivas 
paskendo.“ Ir tiek. Čečėnijos kare rusų pulkininkas J. Budanovas 
tardydamas išrengė, išprievartavo ir pasmaugė čečėnę mergaitę, 
po to nuogą kūną atidavė kareiviams toliau niekinti, ir Rusijos tei-
sėtvarka ilgiausiai dirbo, kaip čia jį išteisinus; po kareivių veiksmų 
mat būdavo vis neaišku, ar pats pulkininkas prievartavo (girdėjau 
Strasbūre taip aiškinantį rusų prokurorą), be to, smaugdamas buvo 
„afekto būsenoje, labai susijaudinęs“. Galų gale už žmogžudystę vis 
dėlto nuteisė, ne už nusikaltimą žmoniškumui ar karinį nusikaltimą. 
Katynėje 1940 m. sušaudytieji per 15.000 Lenkijos karo belaisvių 
– irgi ne karinis nusikaltimas, byla nutraukta. 

Tai tiek apie tiesą ir teisingumą. Nebent pridursiu, kad sovietai, 
niekad nejautę problemos meluoti, įsigudrino primesti tą sugebėjimą 
Vakarų draugams: neatmesdamas, garsiai neprotestuodamas, kai gre-
ta tavęs viešai meluoja, jau lyg ir sutinki, patvirtini, įsiveli. Pavyzdžių 
būtų daug (M. Gorbačiovas šalia G. Busho apie „lietuvių ir baltarusių 
konfliktą“ Medininkuose, kur mūsų pasieniečius 1991-07-31 nužudė 
būtent rusų-sovietų Vidaus reikalų ministerijos teroristai), ir ne vien 
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praeityje. Tokia štai V. Putino propagandiškai primesta tezė, neva 
gyvenamųjų namų sprogdinimai Maskvoje – čečėnų darbas. Niekas 
tuo netiki, mato aranžuotę, bet nedrįsta paneigti, reiškia užuojautas. 
Taip galų gale tenka daryti paprastą patirties išvadą: nė vienas Rusijos 
valdžios pareiškimas apie ką nors – oficiali informacija, komentaras, 
vertinimas – nėra patikimas. Visada tai politikos priemonė, propa-
ganda informaciniame kare.

Apgauti partnerį – sėkmė. Jeigu jis kvailas, jeigu tiki apskai-
čiuotais draugystės žodeliais, tai kodėl nepasinaudojus? Naivių 
mergelių suvedžiojimas iš klasikinių siužetų perkeliamas į politiką 
nuo Lenino-Stalino laikų ligi dabar. O gal ta senoji Europos mergelė, 
besižavinti jaunu Eurazijos barbaru, net ne visai tiki jo gražbylyste, 
bet visa virpa, kaip nori būti suvedžiota. Kas žino?

Bet kai konkrečiai aiškinau M. Gorbačiovui, kad negaliu ap-
gauti savo tautiečių, kad mes negalim išduoti rinkėjų pasitikėjimo 
ir mandato, jis šypsojosi, mat protingesnis, ir siūlė patarimus, kaip 
geriau apgavus. Čia turbūt esminiai dalykai, toks „demokratijos“ 
supratimas. Tai liečia ir teisinės valstybės sampratą. Kai V. Putinas 
piktinasi, kodėl Danijos arba Jungtinės Karalystės vadovai neįsako 
teismams, kokie sprendimai turi būti padaryti, kad patenkintų Ru-
siją, tai turbūt nuoširdu. Pagal jį, „įstatymo valdžia“ pati turi būti 
valdoma, kaip vėl padaryta Rusijoje. Įstatymo? – mano įstatymo! 
Juk paklusni Valstybės Dūma juos štampuoja kaip įmonėje. Žinoma, 
čia jau absoliučios monarchijos teisinė tradicija. Tada ir „įstatymo 
diktatūra“ – tik eufemizmas. Kas nors neseniai gal pasakė Rusijos 
prezidentui, kad viešai paskelbtas jo nuosprendis be jokio teismo, 
tiesiog įsakymas nužudyti kitoje valstybėje nusikaltusius Rusijai 
žmones atrodo nekaip. Gerai, tuoj atsirado ir leidžiantis tai daryti 
įstatymas. Rusijos kalėjimuose nukankintų arba jos pareigūnų 
nužudytų asmenų lavonų galima negrąžinti šeimoms – tai leidžia 
antiteroristinis įstatymas. 

Amerikoje M. Gorbačiovas vis aiškindavo, kad mes, Lietuva 
– kaip JAV maištaujanti valstija, o jis – Abraomas Linkolnas, bet 
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geresnis, karo dar nepradėjęs. Tuo būdu pratino, kad gali imtis ir 
karo. Prieš Čečėniją vėlesnieji rusai ėmėsi jo net du kartus: ir B. 
Jelcinas, ir V. Putinas. Lietuva patyrė atvirą karinę agresiją 1991 m.  
sausį.

O ligi tol Lietuvai M. Gorbačiovas visą laiką siūlė spąstus: pri-
pažinkite savo parlamente, kad esate sovietų respublika (tai yra, 
įstokite į SSRS dabar jau teisėtai), ir tada derėsimės dėl „išstojimo“; 
būsiu jums geras, užtarsiu, ko nors duosiu.

Ačiū, ekscelencija, atsakydavome mandagiai, o vietiniai gor-
bačiovininkai peikė, kad taip nemandagu. Spąstus mums juk siūlė 
geruoju...

Panaši ir „gerų santykių“ su Rusija dilema. Reikia gerų santykių 
– čia aksioma. O kas nustato gerumą? Jeigu tas su viršenybės pojū-
čiu, tai jam geri santykiai tie, kurie patvirtina ir įtvirtina viršenybę. 
Jeigu mažesnysis neatsisako nei orumo, nei proto ir nori lygiųjų 
partnerių santykių (pamiršęs, kad tarp lygiųjų yra „lygesni“), tai jį 
tuoj vertins kaip įžūlų akiplėšą, kuris mat nenori „gerų“ santykių, 
o juos gadina. 

Prisimenu kažkurį Vakarų politiką patariantį:
– Nereikalaukite, kad Gorbačiovas prarastų veidą.
– O kodėl mes turime prarasti veidą?
– Matote, didelės šalies veidas didesnis.
Rusijoje tuo labai sumaniai naudojamasi. Štai pasikartojančios 

taktikos pavyzdys. Įsivaro patys į kampą (niekad nebus derybų su 
Lietuva, su Čečėnija!), o paskui gąsdina vakariečius: įvarėt mus į 
kampą, tai dabar bus blogai, darykit nuolaidas. Taip galima gauti 
leidimą agresijai, išsireikalauti didelių pinigų (gendančiai ginkluotei 
naikinti), išsukti rankas galiūnų derybose.

O ar gali mažesnis kaimynas turėti lygius, partneriškus, nuo-
širdžius ir produktyvius santykius su Rusija? Gali, sakydavau, jeigu 
mažesnis kaimynas įstos į NATO. Čia ir Rusijai geriausias atvejis, bet 
ji dažniau kitaip supranta gerumą. Pavyzdys – Gruzijos energetinis 
ir separatizmo šantažas. 
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Kas nesileidžia valdomas – tas „gadina santykius“, provokuoja ir 
t.t. Berods per Vokietiją rusų politikai anuomet transportavo ir lietu-
viškųjų „pasipūtėlių“ pavadinimą-papeikimą. Ja, būkite nuolankesni. 
– Matote, kaip mus Vakaruose kritiškai vertina, – susirūpindavo ir 
Lietuvos pataikūnai.

Didelius partnerius Rusija irgi sugeba valdyti kartkartėmis pa-
gąsdindama, kad kitaip santykiai pablogės. Keista, bet ir su mažais, 
ir su dideliais naudojama ta pati psichologinė schema, nušlifuotas 
metodas. Matyt, efektyvu. Dar jai svarbu kaltinti, kad santykiai 
pablogės ar pablogėjo „dėl jūsų kaltės“. Čia daugelis pakliūna ant 
kabliuko, pradeda teisintis, atsiprašinėti. (Antai Europos Sąjungai 
pirmininkavusios Olandijos užsienio reikalų ministras buvo aprėk-
tas, kad išdrįso pageidauti paaiškinimo apie įvykius Beslane. Europos 
Komisija pati dėl to skubiai teisinosi...) O situacijos šeimininkas 
renka sau taškus, atsiprašinėjančiųjų nuolaidas.

Maža šalis Lietuva, atkurdama nepriklausomybę, niekad neatsi-
prašinėjo Sovietų Sąjungos, nesiteisino dėl visokių kvailų priekaištų. 
– Prasimanote, viskas ne taip, kalbėkim apie reikalą. Jeigu patys 
bloginat santykius, tai nebloginkit.

O didieji, žiūrėk, ir teisinasi prieš sovietus (= Rusiją), ar bent iš 
toliau taip atrodo. 

Iš istorijos perrašymo repertuaro, kurį putininė Rusija vis plečia, 
galima pastebėti užsienio reikalų ministro S. Lavrovo aiškinimą 
spaudoje 2006 m. pavasarį. Dėl šaltojo karo kaltos mat buvę Jungtinės 
Valstijos ir Didžioji Britanija, o SSRS tik gynėsi!

Kiek mums būdavo užmetimų: destabilizuojate! Sovietų Sąjungą, 
perestroiką, viso pasaulio esamą, juolab būsimą sovietišką „naują“ 
tvarką, dar ką nors.

– Ne, tai Stalinas destabilizavo tvarką mus užgrobdamas, o mes 
vėl normalizuojame.

Toks metodas su Rusija vertingesnis. Kalbėti tiesiai, nes tiesa 
bent kiek protingo neįžeidžia, o skatina gerbti.
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Žinoma, sielos gelmės ambivalentiškos. Pasakysiu iš patirties 
ir iš nuojautos: Rusijos didžiavalstybininkų arba fundamentalis-
tinių politikų santykis su tais, kurie spaudžiami nebijo, yra nea-
pykantos ir pagarbos mišinys. (Tai kultūros stoka, gal kada nors 
keisis). O su tais, kurie bijo? – panieka ir įsitikinimas, kad įveiks, 
pajungs savo tikslui, nes Rusija viršesnė. Bijantys patys tą viršenybę  
pripažįsta.

JAV nebijo, todėl sovietai šios šalies taip giliai nekentė. KGB ir 
kariniai žvalgybininkai slaptuose tekstuose vadino ją „Kartagina“. 
Prisiminkim, kad SSRS mokyklose kiekvienam nuo mažens kalė 
Ivano Žiauriojo ir kitų Rusijos carų istoriosofiją, esą, Maskva tai 
„trečioji Roma“. (Po Konstantinopolio, kuris buvęs „antrąja“). O 
minėtasis žvalgų ir šnipų elitas, pamokytas ir užsienio kalbų, ir 
elgesio taisyklių, neabejotinai žinojo pirmosios Romos nuostatą: 
„Kartagina turi būti sunaikinta“.

Dabar jie – Rusijos valdžia. Kartaginai pakirsti tiks ir islamistai, 
ir Rusijos palaikomos naujos branduolinės diktatorių valstybės.

Pažeminti ir palaužti – šis ilgaamžis Rusijos-SSRS-Rusijos me-
todas, būdas mažesnius politiškai pavergti per dvasinį pavergimą, 
yra taipgi susijęs su baime. Kas bijo, tas jau pažemintas. Dar daugiau 
pagąsdink, žiauriai pasityčiok, ir palauši.

Kita vertus, yra ir nepraradusių rusiško širdingumo. Su tais 
lengva bendrauti (taip man būdavo su A. Ruckojum, J. Strojevu), 
tik reikia nepaslysti. Glėbys šiltas, o vis dėlto meškõs. 

Protingai ir širdingai – toks bendravimas duoda rezultatų. Gal 
jie reti, išimtiniai, bet kai kurių gerų sutarčių pasiekdavom. Kai kurių 
buvo net laikomasi. Pavyzdžiui, dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos. Daug sykių griaudėjo perkūnai, kad išvedimas stabdomas, 
terminai atidedami; o vis dėlto jie buvo įvykdyti. Jelcinas įvykdė: 
artėjant sutartai 1993 m. rugsėjo 1 dienai, penkios minutės prieš 
vidurnaktį, išvyko paskutinis Rusijos dalinys.

Visai unikalus buvo 1991 m. Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinių 
santykių sutarties baigiamasis etapas. Kai dviejų valstybių vado-
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vų sutartą kompromisinį preambulės tekstą paskutiniame prieš 
pasirašymą delegacijų posėdy B. Jelcino komanda ėmė lenkti dar 
labiau į savo pusę (kur smerkiame SSRS įvykdytą Lietuvos aneksiją 
– „nereikia!“), o pats prezidentas tylėjo, man teko padėti ant svars-
tyklių garbingumo ir sąžiningumo kriterijus. Ir B. Jelcinas nutildė 
savo komandą – „Mes susitarėm!“ – ir liko sąžiningas. Dabartiniai 
neosovietiniai Rusijos politikos mitologai, vėl atkakliai neigiantys 
Baltijos valstybių okupaciją ir aneksiją, negali jam to atleisti. Kaip 
ir Chasavjurto taikos sutarties. Karas geriau. 

Kaip nesilaikyti sudarytų sutarčių? – čia Rusija turi keletą 
metodų. Suprantama, kalbėsiu apie jos metodus santykiuose su 
nedidelėmis valstybėmis kaip Lietuva, su kuria galima mažiau 
skaitytis. Tačiau kai kada panašių metodų matoma ir pasaulinėje 
praktikoje.

Pirmiausia, Rusijos diplomatai (anksčiau SSRS) stengiasi kuo 
ilgiau nesusitarti. Tai iškankina oponentą, kuris norėtų susitarti, 
atsipalaiduoti nuo problemos, o dar būna kaltinamas dėl „nelanks-
tumo“, ir jam nuolat primetami nauji reikalavimai. Jie vis plečiami, 
gausinami Rusijos tikslai, o taip pat aštrinamas metodas, bet kurį 
aiškų reikalą paverčiant suveltu „klausimų kompleksu“. Tokiais 
būdais Rusija subordinuoja (arba norėtų subordinuoti) derybų 
partnerį, ypač mažesnį, savo metodui, savo valiai. Derybos su Estija 
dėl valstybių sienos galų gale buvo panaudotos net nebe Estijos, o 
Europos Sąjungos tvirtumo patikrinimui. Vyriausybių pasirašytą ir 
Estijos parlamento ratifikuotą sutartį Rusija netikėtai atmetė, pasiūlė 
vėl derėtis nuo pradžių (!), nors tai jau Europos Sąjungos išorinė 
siena, o Rusija buvo ES moraliai įsipareigojusi. Bet „požiūriai gali 
pasikeisti“. Ir ES neužstojo savo narės Estijos, moraliai kapituliavo. 
Liko bevalė, nusiplovė rankas: „tegul toliau dirba dvi (!) vyriausybės“. 
(Pirmininkavusios Jungtinės Karalystės premjero žodžiai). Galimas ir 
kitas Rusijos politikos kraštutinumas – užgriūti ultimatyviu reikala-
vimu (priedo: melu ir įžeidimu) ir pasiekti išgąsdinto, psichologiškai 
palaužto silpnesnio oponento nuolaidų, panašių į kapituliaciją. Jas 
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žaibiškai įtvirtinus einama toliau, vyksmas arba panašus į perversmą, 
arba palaužiamam oponentui leidžiama manyti, kad jis dar priešinasi, 
nors iš tikrųjų kapituliuoja palaipsniui ir beviltiškai.

Kaimietė pagyvenusi moteris kartą patarė mums, atgimusios 
Lietuvos politikams, nepaprastai protingai: „Vaikeliai, tik jūs nesi-
traukit nė žingsnio. Jei tik atitrauksit pėdą, jie į tą vietą iškart pastatys 
savo pėdą.“

Taigi du pagrindiniai Rusijos metodai yra varžovo (nelyginant 
partnerio šachmatuose) iškankinimas arba staigus, brutalus pri-
bloškimas.

Pirmojo pavyzdys būtų tariamos SSRS „derybos“ su nepri-
klausomybę 1990 metais paskelbusia Lietuvos Respublika. Niekaip 
negalėjom susitarti, dėl ko tariamės ir kaip tarsimės. Kai sovietai 
pamatė, kad mes nekapituliuojam, bet siekiam rezultato – atnaujintų 
tarpvalstybinių santykių, o jei ne iš karto, tai norim bent tokios 
gairės bei sureguliavimo perspektyvų (kad ir su visokeriopomis 
nuolaidomis), – jų tos derybos daugiau nebedomino. Ruošė smūgį 
jėga ir ieškojo pretekstų jėgos pavartojimui, smurtiniam sprendimui. 
Vienas paprasčiausių pretekstų – kad „su lietuviais neįmanoma su-
sitarti“, tai yra, jie nekapituliuoja. (Analogiškai A. Kozyrevas, 1995: 
Čečėniją bombarduojam, kad ir tą senelių prieglaudą Grozne, „nes 
jie priešinasi“). Tąsyk, per planuotą smurtinį mūsų sutriuškinimą 
1991 m., ankstesnės 1990 m. derybos su Lietuva (be noro ir siekio 
susitarti!) būtų atskleidusios tikrąją žodžių prasmę, apgaulingą bei 
propagandinį sovietų tikslą. Kol kas vaidinti derybas ir priekaiš-
tauti kitai pusei, slapčiomis rengiant netikėtumą. Visos priemonių 
galimybės kuo ilgiau laikomos atviros...

Ir iki pastarųjų laikų – ar tai būtų per keliolika metų vis negrą-
žintos rusų užimtos mūsų ambasados Paryžiuje ir Romoje, ar dvi-
šalė sienos sutartis, kuri seniausiai buvo pasirašyta ir kurios Rusija 
septyneri metai nepajėgė paprasčiausiai ratifikuoti, kol nepaspaudė 
Europos Sąjunga, – tęsiasi ir tęsiasi visur aplink tokios būdingos 
derybų metodikos pavyzdžiai. Su Latvija, Estija pasityčiojamai 
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vengiama užbaigti sienos sutartis, nepaisant, kad šios šalys, labai 
norėdamos baigti reikalą, atsisakė suverenių teisių ir teritorijų. Gal 
dar per mažai ko atsisakė?

Beje, ir tai jau žinoma. Latvija ir Estija, kad patenkintų dabartinę 
Rusijos vyriausybę, turėtų dar atsisakyti tiesos. Nesvarbu, kad ši tiesa 
atsispindi konstituciniuose dokumentuose – tiesiog konstatavimas, 
kad Latvija ir Estija ligi 1940 metų buvo nepriklausomos valstybės, 
taigi turėjo anuometinę (šiek tiek didesnę) teritoriją. Velniop tiesą, 
tai jūsų problema!

Priblokšti smūgiu – cinizmu ir smurtu – tai Lietuvos 1940 m. 
patirtis. Ne tik invazija ir okupacija, bet pirmiausiai ultimatumas, ku-
riuo Lietuvos Vyriausybė buvo tik informuota, kad nepriklausomai 
nuo reikalavimų vykdymo ar nevykdymo maždaug po 12 valandų 
sovietai pradės draugiškos ir „draugystės sutartimis“ apkabintos 
šalies okupaciją. Ta vargšė priblokšta vyriausybė ir pakriko, nepajėgė 
vieningai priešintis, bent politiškai gintis. O dar prieš tai, kai Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys mėgino Maskvoje derėtis, 
kad sovietai nereikalautų karinių bazių, nes jos pažeidžiančios Lietu-
vos tarptautinius neutralumo įsipareigojimus, Stalinas liepė atnešti ir 
parodyti jo ir Ribbentropo pasirašytą žemėlapį – ko tu čia, vargšeli, 
dar vargsti, tavo šalis jau parduota!

Bemaž po 50 metų Lietuvos Sąjūdžiui pakilus ir kviečiant į ne-
priklausomybę, SSRS vadovai išsikviesdavo iš Lietuvos aukštuosius 
komunistų pareigūnus ir parodydavo stirtas bylų – neva rimtų finan-
sinių apskaičiavimų, kiek „atsiskirianti“ Lietuva privalėtų sumokėti 
už SSRS geradarybes. Niekada tiek neturėsit!... Rodydavo ir sumas 
pasakydavo, kad priblokštų, ir kad komunistai grįžę perduotų tą įspū-
dį demokratinei opozicijai Lietuvoje, tuo būdu inteligentiškuosius 
svaičiotojus apie nepriklausomybę mokant politinio „realizmo“.

Taip būdavo 1988-1989 metais. Atkurtą nepriklausomą Lietuvą 
po 1990 m. kovo 11 d. sovietai mėgindavo priblokšti nebe sąskaitomis, 
o savo karinės galybės demonstravimu. Mūsų sostinės gatvėmis vis 
pravažiuodavo jų šarvuočiai su iškištais ir apnuogintais sunkiaisiais 
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kulkosvaidžiais. Nesustabdysit, neuždrausit, neapsiginsit – taigi gal-
vokit! (Dar anksčiau M. Gorbačiovas taip ir drėbė sovietinės Lietuvos 
vadovui A. Brazauskui: dumat nado!) O Maskvoje per derybas girdė-
davom didžiulį aplombą, reiškiamą neva tikrųjų pasaulio politikos 
žinovų lūpomis: „Jūsų niekada niekas nepripažins!“ Atseit, nesvajokit, 
leiskitės iš padebesių į žemę ir atsiprašykit. – Galbūt atleisim tą jūsų, 
neišmanėlių, pasikarščiavimą, kažkokią „nepriklausomybę“ (tą žodį 
jie rašydavo kabutėse, o mes – didžiąja raide)...

Čia vėl verta prisiminti Čečėnijos tragediją – tautos vardu pa-
skelbtą nepriklausomybę ir Rusijos invazijas, beatodairiško genoci-
dinio žiaurumo demonstravimą.

Žudynės Vilniuje 1991 m. sausio 13-osios naktį prie televizijos 
pastatų, iš sovietų vėl užgrobto eterio skelbiant „naują valdžią“, 
turėjo Lietuvą visai priblokšti ir palaužti. Taip mąstė dinozaurai, o 
taip neįvyko; bet sovietai negreit suvokė (jeigu suvokė ligi šiol) savo 
esminį pralaimėjimą ir jo priežastis, kodėl senaisiais fašistų metodais 
Europoje nebelaimima.

Pribloškiantys veiksmai turėdavo ir numatytą tarptautinį adre-
satą. Arba įvykusių smurto faktų politika, kuriais sudaroma ir pri-
metama nauja padėtis (Vakarai priims, tegu kiek raukydamiesi, bet 
neturės kur dėtis). Arba kraujas tų pačių vakariečių pagąsdinimui 
– atseit, galim būti dar žiauresni, todėl ribokit savo kritiką, netaikykit 
jokių tikrų sankcijų, neerzinkit.

Patarimus, kurių iš Vakarų kai kada girdėdavom – netampykit 
tigro už ūsų, – raudonasis tigras galėjo pats inspiruoti ir vėl guviai 
permesdavo Vakarams. Ten priimdavo demonstratyvų spustelėjimą, 
pratinimą prie „globalinio partnerio“ blogo elgesio (kad tik nebūtų 
blogesnis!) ir dar mums paaiškindavo: negalime jūsų stipriau parem-
ti, ryžtingiau veikti, nes anie supyks ir jums patiems atkeršys, gausit 
juolab prastesnes pasekmes.

Iš to turėjom suprasti, kad esam neprognozuojamo bandito įkai-
tai. Reiktų elgtis, kaip jis liepia, ir nedaryti staigių judesių. Tačiau tai 
buvo neįmanoma; be to, nei SSRS, nei Rusijos mes nenorėjom taip 
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blogai traktuoti, su tokiu oponento pažeminimu. Verčiau puoselėti 
mintį, neprarandant blaivios galvos, kad ir ta šalis kada nors atsigręš 
į demokratiją.

Du policininkai, geras ir piktas, – tai įvairių tardytojų, taip pat 
NKVD-KGB politinių tardytojų, naudotas būdas gauti tardomųjų 
„prisipažinimą“, bendradarbiavimą. – Štai aš kalbuosi gražiai, pakišu 
užsirūkyti, siūlau mudviejų informacinę draugystę, o jeigu tu kvailas ir 
nesupranti, ko reikia, tuoj ateis „anas“ (arba aš pats juo pavirsiu) dau-
žydamas tavo dantis, traiškydamas pirštus tarpduryje ir dar gražiau.

Sovietai perkėlė tai į tarptautinę politiką, galima sakyti, į diplo-
matiją arba ją lydintį oponentų smegenų mazgojimą. Visada gali 
būti blogiau, be abejo, tokia gyvenimo logika, – tai nejau jūs norite, 
kad būtų blogiau?

Antai paskui 1986-1988 m. reformistą M. Gorbačiovą slankiojo 
antifigūra A. Ligačiovas, paskui atsiras kokia Nina Andrejeva. Ar jūs 
norite, kad jie vėl valdytų SSRS? – Žinoma, ne; todėl remkit „cen-
tristą“ Gorbačiovą, net ir apgaudinėjantį ar kruvinai besielgiantį, 
susitepusį Tbilisyje, Baku, Vilniuje (leido naudoti ginklus ir nė vieno 
žudiko nenubaudė). Ateina totalitarinės SSRS gelbėtojai 1991 m. 
rugpjūčio pučistai – Europai reikės ir su jais „dirbti“, bendradarbiauti, 
nes Rusijoje yra dar blogesnių, atvirų fašistų.

Laimi demokratiškesnis B. Jelcinas, imasi konstitucinių ir kai 
kurių kitų reformų, labiau supranta jų būtinybę. Tačiau Rusija 
– pelkė. Ji apvilia Vakarų donorų lūkesčius, bet B. Jelciną vis tiek 
labiau verta remti negu G. Ziuganovą. Šalia komunisto Ziuganovo 
mūsų bičiulis Borisas – tikrai ne komunistas, taigi remtinas, dar keli 
stambūs markių ir dolerių tranšai pasieks Rusiją. Juoba didesniam 
pabauginimui laikomas Vladimiras Žirinovskis.

O Vladimiras Putinas net vokiškai moka. Tiesa, ateidamas jis 
ketino vėl „surinkti“ SSRS, ir ten vėl sukurtas vado kultas, autoritariz-
mas, skatinama rasistinė neapykanta čečėnams, kurių net ir kūdikiai 
kaimuose – tarptautiniai teroristai. Su praeities nostalgija Rusijos 
valstybė vėl centralizuota, kadangi savivalda pavojinga; informacija 
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drakoniškai reguliuojama, alternatyvios nereikia, visi gieda Stalino 
himną; gatvėmis marširuoja „putinjugendas“, praktiškai vėl sulipdyta 
viena vienybinė valdžios partija (valdoma vieningos vidinės partijos 
– FSB), o komunistus tebelaikys, kartu su Rusijos naciais, kaip blogą 
policininką, kuriam neleisim valdyti!

Visi mes, pasaulio demokratai, to neleisim, remdami prezidento 
V. Putino specifinę „valdomą demokratiją“ ir dar sykį tariamas Rusi-
jos reformas bei niekaip nereformuojamą geismą diktuoti. Ir prašom 
nemanyti, šiukštu, kad šis paveikslas nerealistinis ar koks ironiškas. 
Tik vienas iš labiau galimų, gimstančių mūsų akyse.

„Dviejų policininkų“ metodo Rusijos diplomatijoje pats geriau-
sias, tiesiog chrestomatinis pavyzdys yra užsienio reikalų ministro 
A. Kozyrevo dvigubas pareiškimas ESBK sesijoje Stokholme 1992 m.  
gruodžio 14 d. 

Ministras paskelbė, jog Rusijos keičia savo užsienio politiką 
tokiais parametrais, kurie ištisai valandai pritrenkė visus dalyvius. 
(Tos valandos stenograma apibūdintų efektą geriau už bet ką). 
Ministras A. Kozyrevas pareiškė, kad Rusija reikalauja atšaukti 
sankcijas Jugoslavijai, o Serbijos vyriausybė galinti „pasikliauti 
didžiosios Rusijos parama“. Tačiau svarbiausioji tezė buvo ta, kad 
„buvusios Sovietų Sąjungos erdvė negali būti laikoma ESBK nor-
mų visiško taikymo erdve. Iš esmės tai esanti poimperinė erdvė, 
kurioje Rusijai teks ginti savo interesus naudojant visas turimas 
priemones, jų tarpe karines ir ekonomines. Mes griežtai reikalau-
sim, kad buvusios SSRS respublikos nedelsdamos įstotų į naująją 
federaciją arba konfederaciją...“

Praėjus šoko terapijos valandai, A. Kozyrevas paaiškino, jog 
tai nesanti tikroji Rusijos pozicija, o tik retorinis intarpas, sukom-
ponuotas iš opozicionierių pažiūrų, kad taptų aiškesnis „kitokios 
įvykių eigos“ pavojus. Tarp reikiamos įvykių eigos pirmiausiai iškelta 
„nepakenčiama padėtis“, kurioje atsidūrę etniniai rusai naujose 
nepriklausomose valstybėse, o ji taisytina pirmiausiai Latvijoje ir 
Estijoje (įteikė memorandumą). Visur mažumoms, taip pat Gruzijoje, 
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Moldovoje, buvusioje Jugoslavijoje, turįs būti suteiktas pritinkamas 
statusas. (Kaip žinome, Rusija reikalavo SSRS atkeltiems į Latviją ir 
Estiją rusams nedelsiamos tų šalių pilietybės, t.y. dominavimo poli-
tiniame gyvenime, kuomet kitur, pavyzdžiui, Gruzijos autonominėse 
provincijose, elgėsi absoliučiai priešingai).

Vis dėlto psichologiškai nepamirštamas liko parodytas Stok-
holme „blogojo policininko“ portretas, o vėlesnieji metai atskleidė, 
jog tai buvo tikra Rusijos ateities įžvalga. Rusija iš tiesų rėmė S. 
Miloševičių ligi pat Kosovo krizės, tikėdamasi net iš jos politinių 
dividendų bet kuriuo atveju. Tokia Rusijos „pagalba“ virto didžiu-
lėmis nelaimėmis Serbijai, o rezultatas dabar bus tikriausiai panau-
dotas Rusijos ekspansijai, Gruzijos ir Moldovos teritorijų aneksijai. 
Rusijos interesų gynimas visoje poimperinėje erdvėje ir visomis 
priemonėmis – dabar jau ne retorikos būdas, o „reali politika“, į 
kurią Vakarai turėsią atsakyti realiai nuolankiai, kad nebūtų dar 
blogesnės „įvykių eigos“. 

Idėja apie demokratiją tarptautiniuose santykiuose, kai visos 
šalys būtų matomos kaip asmenys pasaulio šeimoje, kurie ieško su-
tarimo bendrų vertybių pagrindu ir atsisako diktuoti vieni kitiems, 
– tegu jiems pataria gyvenimas – ši Sąjūdžio idėja turės dar nežinia 
kiek bręsti. Rusija su savo ilgaamžiais jėgos ir prievartos mitais, 
globaliniu nepasitikėjimu ir besikryžiuojančiais didybės-menky-
bės kompleksais tebėra itin tolima visų tautų orumo ir principinės 
lygybės idėjai.

Dabartinis Rusijos prezidentas tai nuostabiai išaiškino per eterį, 
atsakydamas į užsakytą, kaip regis, „vaiko“ klausimą. – Kai du ber-
niukai mušasi, kuris jų kaltas? – Kaltas yra tas, kurį primušė.

Kažkuriame masiniame daugiataučiame mitinge Vilniuje 1989 
metų pavasarį, atsimenu, kalbėjau apie vargšę Rusiją, kuriai reikėtų 
padėti. Šimtmečiais jos valdovų puoselėta idėja, kad aplink – priešai, 
kurių saugantis reikia juos užkariauti, o tada tolesnės šalys tampa 
naujais kaimynais – naujais priešais, suformavo ir per nacionalinio 
elito pasąmonę pasakinėja tariamą vienintelę išeitį. Tai užkariauti 
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arba pajungti iš eilės visus, kad savarankiškų kaimynų tiesiog ne-
beliktų. Mat kitas, kitoks, o dar savarankiškas – jau savaime „pavo-
jingas“. Arba reiktų pasveikti, išeiti iš tokios psichotinės būsenos. 
Sovietų Sąjungos išsiskirstymas į keliolika valstybių atvėrė šią išeitį, 
nelyginant vartus į sveikesnę, demokratiškesnę ateitį. Bet milijonai 
žmonių Rusijoje anaiptol neįvertina šios atsivėrusios galimybės; jie 
žvelgia atgal, dūsauja ir kalba, kad daugeliu atžvilgių norėtų būti pra-
eityje. Stalino himnas grįžo, kad keltų religinį mitologinį džiaugsmą. 
Pats putinistinės Rusijos prezidentas antai paskelbė, kad anos blogio 
imperijos ir tautų kalėjimo bankrotas bei žlugimas buvęs „didžiau-
sia žmonijos tragedija“. Paskelbė žmonijos vardu. Niekas didžiųjų 
neprotestavo, nepaneigė, tad gal tiesa?

Visa Sovietų Sąjungos politinė terminologija buvo orveliška, 
tačiau giliai įterpta į sąmonę bei žodyną; todėl ir šių dienų Rusijos 
elito mąstymas vis dar paralyžiuotas.

„Sąjunga“ – juk tai buvo ne sąjunga, nes prievartinė.
„Respublikos“ – juk ne respublikos, nes be atstovaujamosios 

demokratijos.
Parlamentai, „Aukščiausiosios“ ar kitokios tarybos, – juk ne 

parlamentai, ne savivaldos instrumentai, nes ne žmonių išrinkti, 
o savavališkai parinkti komunistų nomenklatūros kabinetuose 
– ką iš jiems tinkamų asmenų surašyti į nekonkurencinius „kan-
didatų“ sąrašus. (Selected, not elected – trumpai pasakytume  
angliškai).

Taip ir „rinkimai“ – ne rinkimai, nes nebūdavo iš ko rinktis 
bei rinkti. Ateidavai į eilinį pažeminimą, įmesdavai popierėlį net 
neskaitydamas, kokia pavardė jame išspausdinta, ir tiek. Kas norė-
jo, galėjo išgerti degtinės čia pat esančiame „rinkiminės apylinkės“ 
bufete. Pažeminimas ir malonumas – tai beveik gyvulėlių dresūra, 
skirta išugdyti nemąstantį „naują tarybinį žmogų“. Tą galima buvo 
jausti, suvokti; kartą „maištaudamas“ nenuėjau balsuoti ir turėjau 
paskui keletą savaičių nerimo, ar nekvies tardyti, gąsdinti. Kadangi 
kitiems taip atsitikdavo, tai velniams tas nerimas. Vėliau ir vėl „bal-
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suodavau“. Bet esminį skirtumą suvokėm aiškiai ir net pernelyg 
vertinom, galų gale, kaip demokratijos idealistai. Balsuoti laisvai ir 
konkurenciniuose rinkimuose, tai jau laimėjimas! 

Šių dienų Rusija parodė, kad ir „laisvi rinkimai“ ne iš vieno 
kandidato (Čečėnijoje, Rusijoje) gali būti orveliški.

Na, ir „Partija“ – jeigu ta vienintelė SSRS komunistų, rašoma 
didžiąja raide ir apgiedama himnais, tai nebuvo jokia partija, nes 
atstovavo tik save pačią kaip uzurpatoriškai valdančią supercentra-
lizuotą jėgą (milžinišką kliką), o ne normalią pilietinės visuomenės 
dalį. Vaikų dainelės darželiuose „Mylėki Partiją, vaikuti, kaip savo 
motiną myli“ buvo totalitarinės šlykštynės viršūnė.

Šį Sovietijos žodyną galima tęsti ir tiesiog reikia leisti specialias 
knygas, kurios konkrečiai rodytų pavergto proto istoriją. Bet šiandien 
tai dar ne visa istorija; tebėra posovietinė Rusija, dar vis didžiu mastu 
suklaidinta ir kitus klaidinanti, kadaise sovietinių komunistų, dabar 
kitokių profesionalų manipuliatorių sukvaišinta ir kitus kvaišinanti. 
Kai siūlo vartoti, lyg niekur nieko, tą pačią orvelišką terminiją, tai 
Europos demokratams lyg ir nebereiktų dalyvauti kvailinimęsi, o 
vartoti tikrus žodžius tikram turiniui.

Sovietų „sąjunga“ – tiktai kabutėse arba Sovietija, komunistinė 
rusiška imperija, kaip senosios Rusijos imperijos XX amžiaus totali-
tarinis pavidalas. Vakarų šalyse ji dažnai tebebuvo vadinama Rusija 
arba sovietų Rusija.

Baltijos „respublikos“ – trys okupuotos ir aneksuotos šalys, 
kurioms okupantė SSRS teikėsi skirti būtent tokį administracinį 
statusą. (Galėjo padaryti tris „oblastis“ arba „kraštus“, ir niekas iš 
komunistinių vietininkų nebūtų drįsęs nesidžiaugti didžiojo Vado 
sprendimais). Antai Tannu-Tuvos nepriklausomą Azijos respubliką 
aneksavo šiek tiek vėliau ir davė jai kitokį statusą; Karaliaučiaus kraš-
tui – dar kitokį; o ką su tuo pastaruoju daryti, nežino ligi šiol. Karelija, 
Moldavija, kiekvienas atvejis truputį kitoks, teritorijos ir pavadinimai 
mainėsi, o bendras vardiklis buvo tas, kad niekada neklausta žmo-
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nių. Tiesą sakant, tai būdingas Rusijos politinei filosofijai teritorinis 
mąstymas. Pagrindinės vertybės – žemės, o žmones jose galima ir 
išnaikinti, ištremti, išmaišyti. 1989 m. aukštas svečias iš Maskvos 
dėstė mums apie problemas, kylančias tarp centro ir „teritorijų“. Lyg 
žmonių, tautų jose nė nebūtų! Neseniai matėme, kaip buvo išdeginta 
viena teritorija Kaukaze, kad tik liktų „centrui“, nors ir be žmonių. 
Kapinių Čečėnijoje integralumą palaimino net Vakarai.

Buvusios imperijos erdvėje kai kur atsikūrė, susiformavo arba 
formuojasi valstybės, autonomijos, atstovaujamoji demokratija, o 
Rusija vėl centralizuojasi vienos „partijos“, t.y. FSB, tradicinėje dik-
tatūroje. Kaimyninės valstybės junta, kaip „reintegracijos“ čiuptuvai 
mėgina prisitraukti ir jas. Čia svarbu ir pasaulinis vertinimas – ar 
gerai, kad nebėra sovietų „sąjungos“? O gal rastume ir Vakaruose 
apgailestaujančių, kad jos nebėra, todėl mielai vartojančių anuo-
metinį žodyną. 

R. Schumanas savo mąstymuose „Europai“ yra lyg nežymiai 
pastebėjęs, kad Europa – iškyšulys. Be abejo, Azijos, o geopoli-
tiškai – Rusijos. Po pusės šimtmečio verta ir apie tai pamąstyti. Ar 
dabartinė Europa, besiblaškanti dėl santykių su dabartine Rusija, 
noriai šnekanti apie energetinį suartėjimą ir strateginį jungimąsi, 
bus pasirengusi ten ieškoti manipuliatorių siūlomos atramos prieš 
Ameriką ir galų gale tapti Euro-Rusijos dalimi?

Atrodo, europiečių politikų naivumas kol kas nežengia taip 
toli, bet Europos viešosios erdvės apdorojimu Rusija eina pirmyn. 
Nemaža investuota platinti požiūriui, kad Rusija dabar jau kitokia, 
„nauja“, statanti demokratiją. Nemaža investuota ir laimėta laiko, kol 
vakariečiai (galbūt) ima susigaudyti, jog naujumo toje Rusijoje vis 
dėlto mažiau negu senumo – jos mąstymo gelmėse glūdinčių mo-
narchinių paternalistinių ir „didžiavalstybinių“ imperinių programų. 
Kol pasaulis, atsisveikinęs su Sovietų Sąjunga, reformuojamos Rusijos 
nebebijojo, senasis ir kiek mutavęs politinis elitas ten jautėsi prastai, 
lyg nužemintas. Ir visuomenėje plito „didžiosios“, galingos, kitus 
bauginančios šalies ilgesys. Dabar dalykai taisosi, Rusijoje sparčiai 
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auga šovinizmas. Vakariečiai, nors ir suvokdami, kad Rusija jiems, 
pirmiausiai Jungtinėms Valstijoms, darys tiek nemalonumų, kiek 
įstengs, vis vien kartoja: „mes norim stiprios Rusijos“. 

Dar B. Jelcino vadovaujamos ir kai kurias demokratines reformas 
darančios Rusijos laikais (nors ir vyko 1993 m. kruvinas susirėmimas 
Maskvoje tarp dviejų autoritarinių krypčių) jos naujumo tezė buvo 
naudojama siekiant įtikinti Vakarus, taip pat Lietuvą, neva NATO 
nebereikalinga, gali būti išformuota. Mums buvo siūloma pasikliau-
ti Rusijos garantijomis – rodyta dar vienas „Naujosios Europos“ 
(aišku, be JAV), „bendrų namų“ modelis. Pasiūlymus gaunančioms 
pusėms vis dėlto pakako sveikos nuovokos. Dabar „bendri na-
mai“ vėl peršami, ir jie gal bus statomi ant dujų vamzdžio. O NATO 
„nereikalingumo“ idėja (didysis Rusijos tikslas) vėl įperšama – antai 
Europos saugumo dokumentuose NATO vaidmens nebeįžiūrėsi, 
nors čia yra pamatas.

Kitokia demokratija. Kadangi naujosios demokratinės Rusijos 
iliuzija žlugo, vakariečiams tektų prisipažinti klydus. Todėl putinis-
tinė Rusija jau ateina su naujos politinės filosofijos pagalba. Po M. 
Gorbačiovo laikų „Naujosios pasaulio tvarkos“ dvipolio pasaulio 
(SSRS – JAV) netrukus imta propaguoti „daugiapolį“ pasaulį kaip 
alternatyvą JAV kariniam dominavimui. Net Europa – kai kurie 
lyderiai – susigundė tapti atskira (nuo JAV?) karine galybe. Tačiau 
dabar Rusija, jai prireikus vis dažniau pažeisti ir pakirsti visuotinai 
pripažintus demokratijos bei žmogaus teisių principus, todėl susi-
durdama su semantiniais nepatogumais, siūlo „polidemokratinę“ 
pasaulio viziją. Bet kuri diktatūra, jeigu skelbiasi esanti savaip, kitaip 
„demokratiška“, yra kitokia demokratija ir viskas. „Suvereni“, kadangi 
atmetanti bet kurį tariamai pamatinių, visuotinai ar bent jau Vakarų 
civilizacinėje erdvėje pripažintų, principų „kolonializmą“. Tokioje 
filosofinėje bazėje nesunku kurti naują diktatūrų aljansą Maskva-
Minskas-Taškentas su naujais arba atnaujintais tiltais į Artimuosius 
Rytus (Iranas, „Hamas“, „Hezbollah“) bei Lotynų Ameriką (Kuba, 
Venesuela, perspektyvoje Bolivija). Europoje, be abejo, randasi kai-
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riojo mąstymo demokratinių reliatyvistų, skelbiančių, jog neverta 
iš pelningo energetinio partnerio ko nors reikalauti. Pavyzdžių tam 
parodoma ir JAV politikoje.

Partneris. Kame? Rusija siekia savaip suvokiamos partnerystės 
su Vakarais, tačiau palikdama jiems iniciatyvos teisę. Tas, kuris 
peršasi į partnerius, mažiau reikalauja; o tas, kuris lyg mažiau 
nori (ar sugeba tokiu apsimesti), išsirūpina privilegijų. Taip G7+1 
transformavosi į G8; dabar Vakarai beveik būgštautų likti be Rusijos, 
daro jai principines nuolaidas, priima bet kurią aroganciją. Rusija 
turbūt pati įtikėjo ir juolab skelbiasi, kad kiti be jos neišgyvens. Tokį 
piktą pareiškimą mes pirmąsyk išgirdome 1989 m. po „Baltijos 
kelio“ manifestacijos, kai apie 2 milijonus Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečių nuo Vilniaus iki Talino susikibę rankomis pareikalavo 
laisvės. Greta išpuolių dėl šio ekstremizmo (!) Kremlius pagrąsino: 
„Neišgyvensite!“ Metais vėliau, Lietuvai jau paskelbus atkuriamą 
nepriklausomybę ir atsipalaiduojant nuo sovietų centralizuotos 
ekonomikos bei siūlant Kremliui normalius prekybinius santykius, 
taigi partnerystę, ši mintis buvo suvokiama kaip įžeidimas vertas 
kariuomenės panaudojimo (1991 m. sausį). Galų gale perėjom 
į partneriškus prekybinius santykius su B. Jelcino Rusija, ir net 
mano mandagus atsisakymas dėtis į Rusijos dominuojamą „bendrą 
ekonominę erdvę“ Jelcino nesupykdė. „Suprantu“, ir tema baigėsi. 
(Verta palyginti, kaip dabartinė Rusija žiūri į NVS šalių mėginimus 
atsipalaiduoti.) Bet idėja, kad kaimynai ar šiaip kas nors be Rusijos 
negali ekonomiškai verstis ir tai sudaro pagrindą juos šantažuoti, 
pasirodė nemari. Prekyba energetiniais resursais pasidarė nebe 
paprasta prekyba dėl pelno, ji virto politiniu ginklu. Europa prieš 
metus nustebo vien todėl, kad nesuvokė, jog čia ne koks naujas 
dalykas, o sena ir nuolatinė idėja, Rusijos politinio mąstymo bruožas. 
Nesuvokta dar ir to, kad Rusija pačią partnerystę mato iš esmės kitaip. 
Ne kaip bendradarbiavimą su abipuse nauda, o kaip partnerystę 
lošime arba žaidime (game), kur jos partneriškasis tikslas yra apgauti 
ir apžaisti, laimėti politines varžybas. Kai Rusijos prezidentas apie 
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tariamąjį didįjį partnerį prabyla metaforomis „draugas vilkas“, tai 
liudija ir apie savimonę. Esame vilkai. 

Anksčiau Sovietų Sąjunga savo ekspansinę politiką dangstė 
„viso pasaulio darbo žmonių interesų“ mitologija. Dabar virš visko 
akcentuojamas „nacionalinis interesas“. Tai atviresnė kalba, be akių 
dūmimo, tačiau moraline prasme situacija išliko ta pati – jokių kitų 
principų, jokių vidinių elgesio barjerų, nes štai viską pateisinanti for-
mulė. (Ji ateina iš A. Kozyrevo minėtojo pareiškimo 1992 m. Stokhol-
me). Nacionaliniai Rusijos tikslai suvokiami kaip absoliutus vadovų 
prioritetas ir dieviškasis principas, leidžiantis bet kuriuos veiksmus. 
Kaip sakė dar XIX a. F. Dostojevskis savo „Brolių Karamazovų“ amo-
ralaus herojaus lūpomis: „Jei Dievo nėra, tai viskas leistina“. 

Šiuo keliu einant, reikia tik jėgos. O ji pirmiausiai matoma kaip 
koncentruota nacionalinė valdžia. Demokratinę decentralizaciją, 
kurią buvo pradėjęs B. Jelcinas ir iš kurios radosi regionalizmas, o 
ekonomikoje – pirminė oligarchų spektro padėtis, 2000 m. pakeitė 
tolydžio stiprinama „valdžios vertikalė“, ūkinė ir informacinė mono-
oligarchija kaip asmeninės ir klikos valdžios idealas. Tačiau visa tai 
jau buvo, kartojasi. Galbūt mes, kai kurie kaimynai, suspėjome įstoti 
į NATO. Kitiems labiau trukdys, naudos visas priemones.

Taigi tarp Rusijos ir euroatlantinės bendrijos tebelieka neįveikti, 
o nūnai dar ir aukštinami, civilizaciniai vertybių bei mąstysenos 
barjerai. Nelaisva šalis – tokią kategoriją Rusijai teskiria „Freedom 
House“ organizacija. O kokią prasmę įžvelgė Europos Sąjunga, 
pasirašydama su Rusija laisvės ir teisingumo „bendros erdvės“ 
dokumentą, teatsako G. Orwellas. Rusijos lyderiai čia turėjo bene 
pamerkti akį vienas kitam: jeigu europiečiai savęs negerbia, tai kodėl 
mes turim juos gerbti? Bet gal padarė paprastesnę išvadą: matai, 
kalbėjo, kalbėjo apie savo demokratijas ir žmogaus teises, kritikavo 
mus, o pasirašė kaip geručiai. Tai ir teisingai elgėmės, kai nekreipėm 
dėmesio. Likome „suverenūs“, ką norėsim, tą ir darysim.

Patyrę Rusijos nedidelio ir neapsaugoto kaimyno dalią, norėję 
saugiau pasijusti Europos Sąjungoje, dabar matom besiveriančią 
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keistą perspektyvą. Europos Sąjunga, už Rusiją kur kas turtingesnė 
ir pažangesnė ekonomikos, kultūros, socialinės apsaugos prasme, 
netrukus bus jos traktuojama kaip vargšas, „nepragyvenantis“ kai-
mynas. O dar ir nesusiderinęs, nekonsoliduotas, taip lengvai skal-
domas! Todėl turėtų būti ir valdomas. Tegul sau guodžiasi „abipuse 
priklausomybe“ energetikoje, bet jų priklausomybė bus efektyviau 
išnaudota. Šių dviejų strateginių partnerių savotiškumas tas, kad 
Europos Sąjunga neturi Rusijai jokios strategijos, kuomet Rusija 
Europai turi strategiją. 

Fundamentalistinė Rusija neatsisakytų nuoseklaus energetinio-
moralinio-politinio Europos užvaldymo, tikriausiai taip ir planuoja; 
bet šalys, jau buvusios tame glėbyje, gali dar perspėti. Civilizacinės 
tapatybės praradimas ir vertybių erozija būnant „vis dar Europoje“ 
reikštųsi kaip parengiamasis etapas ta kryptimi. Toliau sektų savęs 
praradimo akceleracija. Taigi Europos procesas priklausys nuo 
europiečių valios ir susivokimo – arba nuo abiejų stokos. Esminių 
geopolitinių ir Europą laikinai saugančių korektyvų gali padaryti 
Kinija, jos pajudėjimas į Rusijos kadaise užkariautą Tolimųjų Rytų 
vakuumą, į carų ir komunistų taip ir nepajėgtas kolonizuoti Sibiro 
erdves.

Skyrius būsimai knygai, 2003-2006.



XIII skyrius 

Europos tapatybė
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Versta iš anglų kalbos

 Europa 2020. Vizijos ir perspėjimai

Būtų puiku, jei turėtum vieną, aiškią ir tvirtą viziją. Atleiskite, aš 
turiu jų bent dvi. Viena yra labai teigiama, o antroji, deja, ne. Tačiau 
pirmiausia tebunie geros naujienos.

Europa jau išsprendė (iki 2020-ųjų) savo ypatingą problemą ir 
įveikė persitvarkymo į Europą dvilypumus. Vienas variantų arba pats 
formavimas kartais būna vadinamas Europa plius. Tikroji Europa 
– Europa Propria – atsirado XXI-ajame amžiuje, apie 2020 m., kaip 
sandara turinti federalizmo bruožų ir paremta tvirtu ją sudarančių 
tautinių valstybių solidarumu.

Europa kaip Senojo pasaulio senoji Vakarų civilizacija nebeturi 
problemų – emocinių ar ekonominių – santykiuose su Amerikomis.  
Tie vaikai iš esmės pagimdyti Europos; taigi kuomet abi šeimos 
pusės susijungia meilėje, nuoširdi pagarba senstančiai Motinai ir 
jos daugiatautei, daugiakultūrinei išminčiai padeda visiems gyventi 
taikoje ir tarpusavy, ir su kaimyninėmis Afrika bei Azija.

Motina Europa žymiai pasikeitė, pirmiausia daugiareliginio 
daugiakultūriškumo prasme. Taip ji vėl atrodo jaunesnė. Galbūt 
– europietiškoji kreolė. Nuo to lūžio  meto, kuomet Artimieji Rytai 
pagaliau pasirinko taiką, o Iranas – sveiką protą, kai Rusija atvėrė 
savo bylas bei kitus duomenis apie tarptautines teroristų organizaci-
jas, tokiu būdu padėdama stabdyti jas bei visos planetos riedėjimą į 
prarają, Europa pasijuto net pernelyg saugi. Bet kuriuo atveju dabar 
yra gerai, paveikslai tapomi šviesiomis, optimistinėmis spalvomis. 
Europietiška muzika atsikratė ankstesnės armagedoniškos isterijos. 
Ligos išnyko (šiek tiek jų liko jau nebe visai skurdžioje Afrikoje), o 
vandenynai, šiltesni nei anksčiau, prisitaiko prie tokios raidos. Po 
2010 m. katastrofų banginiai atsisako masinių savižudybių idėjos 
užterštose pakrantėse. Paplūdimiai nebėra užteršti, taigi vaikams 
patinka juose žaisti. Jie nebežaidžia (jau nuo 2015 m.) karų, banditų ir 
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prievartautojų. Po to, kai 2013 m. buvo priimtas Visuotinis žmogaus 
gyvybės įstatymas, laboratorijose milžiniškais kiekiais nebegami-
nami žmonių klonai. Miškai visuose žemynuose suvokiami kaip 
visuotinė atsakomybė, o pokrikščioniška Europa, po trumpo dva-
sinio ir fizinio kanibalizmo laikotarpio dar kartą sugrįžta prie post-
post-post modernaus ateitininkiško-senoviško gamtos garbinimo. 
Tai nereiškia, kaip bijota, krikščionybės atsisakymo triumfuojančio 
pasaulietiškumo naudai. Priešingai, dieviškasis žmogaus gyvybės 
pagrindas yra pripažįstamas žymiai rafinuotesne samprata. Gyvybę 
mums teikianti gamta iš esmės yra gera; gerasis Dievas veikia per 
gamtą; todėl gamta yra branginama kaip Dievo ranka – rūpestinga 
ar baudžianti. Patyrusi žiaurių bausmių žmonija, ypač Europa, tapo 
kur kas išmintingesnė. Todėl dabar Europa atlieka globalios aplin-
kosaugos lyderio vaidmenį visomis prasmėmis – ir pragmatine, ir 
dvasine. Po to, kai krikščionys, žydai ir musulmonai pagaliau pri-
pažino savo kaip tikinčiųjų bendrumą, ši didžioji visuma įsivyravo 
prieš mažėjantį materialistų – vartotojų bei egoistiškų netikinčiųjų 
– skaičių. Filosofai daugiau kalba ir vaikšto, o ne tik sėdi ir rašo, tad 
ir tokia kultūros plėtra vėlgi teigiamai įtakoja bendrą natūralesnį 
žmonijos mentalitetą.

Žmonija jaučia galimybę išgyventi dar keletą šimtmečių.
Blogos žinios, aišku, yra kitokios.
Europos susivienijimas liko ir 2020 m. neišspręsta ir prieštaringa 

problema Konstitucija Europai buvo priimta tik dar po penkerių 
metų, pareikalavusi daugybės papildomo darbo. Šiame kely iš pradžių 
numatytas „federalistinė“ samprata buvo atidėta į šalį, ir įsigalėjo 
suverenių valstybių, kurias vienija jau anksčiau Europos konvencijose 
bei nacionalinėse Konstitucijose reikštieji principai, koncepcijos. 
Vienybė dabar grindžiama bendradarbiavimu prekyboje bei gyny-
boje (nuo karinės ir ekologinės grėsmės), ne daugiau. Tuo pat metu 
radosi vis didėjanti priešprieša išoriniuose santykiuose su JAV, Rusija 
ir Afrika, ryškėjo skirtingi Europos tapatybės praradimo greičio 
ir priežasčių vertinimai. Ypač pastarieji įvykiai Europos Rytuose 
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atnešė naujus iššūkius, bet kartu ir daugiau solidarumo. Po trečiojo 
Rusijos žlugimo, tuo metu, kai jos azijinė dalis (Užuralė) pasisuko 
artėti link Kinijos link kryptimi, europietiškoji Rusija (Moskovija) 
pateikė skubų prašymą, lydimą demokratijos pažadų prisijungti prie 
ES. Pastaroji, svarstydama Rusijos pageidavimą, pradėjo derybas su 
Kinija dėl Uralo kalnagūbrio, kaip skirties tarp dviejų tiesioginio 
intereso zonų nustatymo. 

Pokrikščioniškųjų netikinčiųjų ir musulmonų tikinčiųjų mišinys 
tikrojoje Europoje neatnešė jokios realios konsolidacijos; priešingai, 
konfliktai rasiniu ir religiniu pagrindu tapo nuolatiniai. Masinių 
susidūrimų visos Europos mastu buvo laukiama kiekvieną dieną. 
Numatant, kad pastarieji kainuos dešimtis ar net šimtus tūkstančių 
gyvybių, taigi pareikalaus demografinės kompensacijos, dirbtinis 
žmonių gaminimas genų laboratorijose pašoko iki klestinčios ir 
valstybės remiamos pramonės lygmens. Labai svarbia linija šioje 
mokslo plėtroje pasirodė besąs gebėjimas genetiškai stiprinti „nau-
jųjų žmonių“ atsparumą anksčiau patiriamiems sentimentams, 
svajonėms ir jausmo meilei, kuri vis labiau ribojama transformavosi 
į seksualinės partnerystės praktiką. Šeimos instituciją (postkrikščio-
nys, bet ne musulmonai) laiko atgyvena, ir kadangi homo sapiens 
(arba mastančių primatų) reprodukcija plintančio klonavimo ir 
kitų technologijų dėka yra vis labiau ir labiau industrializuojama, 
poreikis vyriškosios lyties žmonėms mažėja. Neturtingose šalyse 
naujausia ir daugiausiai žadančia moterų profesija tampa kiaušinėlių 
ir embrionų gamyba.

Kadangi nepaisant protokolų ir konvencijų visi įspėjimai apie 
klimato atšilimą buvo praktiškai ignoruojami, vandenynai ėmė kilti. 
Todėl Europos šalys, kurių didieji miestai ar netgi sostinės yra jūrų 
uostai, planuoja (kai kur skubos tvarka) statyti didžiules užtvankas, 
kad apsaugotų miestuose sutelktą savo civilizaciją.

Po masinių epideminių žudynių (kurių dalis buvo tyčia sukeltos 
siekiant išvengti demografinio sprogimo ir vargingų žemynų suki-
limo prieš tokius kaip Europa), po  globalių teroristinių struktūrų 
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žiaurybių, artėjančių prie visiškos tarptautinės diktatūros, suklesti 
beviltiški populistiniai tikėjimai kosminiais gelbėtojais arba taria-
momis  emigravimo į kosmosą iš pamišusios planetos galimybėmis, 
ir taip randasi gausybė naujų milžiniškų sektų. Be vienybės tie 
dariniai yra bejėgiai ir susiduria su Centrinės Pasaulio Valdžios, 
kurią paskelbė Pasaulinė terorizmo sąjunga, dekretais. Dauguma 
europiečių pasirodė esą pasirengę pragmatiškai pasiduoti  palikdami 
užsispyrusias JAV savo likimui.

Galiausiai, kai tas teroristinis Kažkas žino bent ką daryti, 
pesimistines nuotaikas perlaužia nauja viltis, staigiai virstanti op-
timizmu.

Todėl šiandien nebėra pagrindo pesimistinėms nuotaikoms dėl 
Europos 2020-aisiais.

Iš knygos „Our Vision of Europe in 2020“.  
ELP-ED, Briuselis, 2006. 

Publikuota „Naujasis židinys“, 2006, Nr. 3.

/versta iš anglų kalbos/

Kas kūrė Europą

Europą kūrė dayg žmonių. O ne daug pinigų.
Tokia buvo daugelio Europos žmonių kartų valia ir troškimas 

– žmonių, tautų ir bendruomenių, kurios bendravo ir dažnai konf-
rontavo, kol pagaliau atsirado viena esybė.

Ji sukurta įgyvendinant siekius ir kariaujant, tyrinėjant veiklos 
būdus ir vertybes. Europa sumąstė, kad taika yra geriau ir kad susi-
taikius atėjo laikas uždirbti daugiau pinigų.

Kažkas pasakė: „Štai istorijos pabaiga“. Taip iš tiesų ir turėtų būti, 
jei paskutiniuoju karaliumi tampa pinigai.

O gal tai dar ne pabaiga, gal tik nauja pradžia. Europai pavyko 
karus pakeisti taika. Dabar pats laikas neapykantą pakeisti meile.
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Sutarties dėl Europos Konstitucijos autoriai bijojo paminėti 
meilę, brolybę, krikščionybę; jie sutiko, kad teisę būti paminėtomis 
turi tik vienybė ir lygybė. Pažiūrėkime, ar neapykanta gali ką nors 
sukurti. Ne, tai čia ir atsakymas.

Įžanginės mintys kalbai  Konrado Adenauerio fondo seminare  
„Lietuvos vieta Europoje“,  kurio metu Konrado Adenauerio fondo  

Akademijoje V.Landsbergiui buvo įteiktas „Merite Europeen“ aukso medalis, 
Berlynas, Vokietija

2006 04 03

Europa: dalymai ir vienybė

Ilgai trukusį ir tragiškiausią Europos dalymą sukėlė Antrasis 
pasaulinis karas.

Kadangi Niurnbergo teismo turinys liko nepilnas ir vienpusis 
(agresyvūs sovietiniai karo iniciatoriai virto teisėjais), dalymai 
tuomet per vienerius metus buvo nubrėžti dešimtmečiams į priekį. 
Jaltos dalomąją liniją papildė ir patvirtino Potsdamas, nes vakariečiai 
vengė net sau prisipažinti kapituliuodami sovietams Niurnberge, kad 
Stalino-Hitlerio sąmokslas nebūtų diskutuojamas, jog tuo būdu jie, 
Vakarų demokratai, pritarė nusikaltėliškai Molotovo-Ribbentropo 
1939 m. linijai, viršum kurios jau atsirado tos dvi tariamai „galutinės“ 
1945 m. linijos. 

Praėjo keleri pasipriešinimo, taip pat visuomeninio išsigimimo ir 
nesuskaičiuojamų žmonių kentėjimų dešimtmečiai Vidurio-Rytinės 
Europos dalyje kartu su rytine Baltija, kol pavergtosios tautos pagavo 
SSRS bankroto momentą savo naujam pelnytam išsilaisvinimui.

Kadangi Molotovo-Jaltos-Potsdamo linija padalino Europą į dvi 
dideles erdves – demokratijos ir nedemokratijos, – tai pastarųjų šalių 
perėjimas į demokratiją vėl pastūmė pokario liniją į Rytus.

Šiandien skiriamoji linija tarp demokratijos ir nedemokratijos 
erdvių eina tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vienoje 
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pusėje ir Baltarusijos su Rusija (jos sudaro nebaigtą restauruoti poso-
vietinę Eurazijos „Sąjungą“) kitoje pusėje. Pastarieji įvykiai Baltarusi-
josje ir Rusijos palaiminimas jiems patvirtina būtent šį skyrimą, bent 
jau kol kas. Ypatingas Vidurio Europos gabalėlis, nūnai politiškai pri-
klausąs Eurazijai kaip „Kaliningrado sritis“, tai visiška anomalija, kurią 
sukūrė Antrojo pasaulinio karo nugalėtojų trumparegiškumas.

Mums dar toli iki R. Šumano idealo, kai jis nusakė Europą, kuri 
„turi būti užpildyta“. Vis dėlto pasiekimai vėl suvienijant Europą po 
to, kai ją padalino Antrojo pasaulinio karo agresoriai, yra dideli. 
Laisvoji ir bendradarbiaujanti Europa iš esmės jau apglėbia Juodąją 
jūrą ir tiesia šiek tiek sutrikusią ranką Kaukazui, kol Ukraina ir 
Moldova stovi kryžkelėje.

Tuo pat metu senoji pagrindinė skirtis ir naujas skaldymas 
tebėra gyvi mūsų pavargusioje nūdienėje Europoje arba Europos 
Sąjungoje.

Senąją problemą matome kaip stoką adekvačios bendros savivo-
kos, kuo esame mes, europiečiai ir Europos tautos vienoje vienovėje, 
ypač kuomet bjaurusis ekonominis-socialinis-rinkiminis interesas 
žengteli į priekį.

Politinės ambicijos ir santykiai su mūsų kaimynais, partneriais 
bei sąjungininkais taip pat vis lieka dar toli gražu nesutelkti į vieną 
Europos politiką. Kai JAV yra suinteresuotos labiau sutelkta Europa, 
Rusijai geriau suskaldyta Europa.

Vardan tokio tikslo netgi atviras Vokietijos kanclerio, to buvu-
siojo, papirkimas pasirodė priimtinas ir panaudotas. Visai neseniai 
prezidentas V. Putinas nuėjo papirkti Vengrijos: jūs galite tikėtis 
didelių gėrybių iš Rusijos, tačiau tik tuo atveju, – jis tarė, – jeigu 
Vengrijos kairiųjų vyriausybė liks valdžioje po pavasario rinkimų. 
Ką tąsyk sakyti apie labiau pažeidžiamas ir mažesnes Rusijos kai-
mynes, jeigu jos liks vienos, nors ir būtų ES narės, laukti galimo 
Rusijos šantažo.

Mes Lietuvoje gerai žinome apie tokias Rusijos politikos prie-
mones iš savo pačių patirties 1990-aisiais ir 1992-aisiais metais. 
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Šiurkšti Kremliaus klaida, kai energetinis ginklas buvo panaudotas 
prieš Gruziją ir Ukrainą, o tai palietė kai kurias Vakarų mimozas, 
pasirodė naudinga. Bendras pavojus visada pažadina daugiau veikėjų 
protingiau mąstyti.

Štai kodėl, jeigu bendra Europos energetinė politika šiandien 
tapo aktualia tema, Europa, kaip regis, nori daugiau vienybės, ir tokia 
sėkmė – galima. Jei Komisija imsis darbo nesiklausdama išankstinio 
Rusijos pritarimo, energetinės Molotovo linijos vaiduoklis vėl nueis 
į praeitį. Štai kuo Lenkija ir Baltijos valstybės labiausiai susirūpino, 
sykiu puoselėdamos viltį, kad tokio pakartotinio Europos padalinimo 
galima išvengti.

Po to, kai rusų-vokiečių projektai dėl Baltijos dujotiekio buvo 
separatiškai nubrėžti iškeliant dvišalį verslą viršum Europos solida-
rumo, ten yra dar vienas matmuo likęs dugne. Tai didžiulis kiekis 
mirtino ginklo – cheminių bombų ir sviedinių, kurie rūdija ten 
ilgus dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo, tartum lauktų savo 
lemtingosios valandos.

Kas turi tuo rūpintis, jei ne Europos Sąjunga?
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) neseniai 

patvirtino tris prioritetus ateinantiems metams. Tarp jų yra ir tas 
dalykas – pavojus, kurį reiktų tirti su didžiausia atsakomybe ir 
atskaitomybe dar prieš tai, kai vamzdis kirs dugne tūnančias iprito 
ir dioksino bombų kapines. Katastrofai ištikus mūsų krantai virstų 
kur kas didesnėmis dykviečių kapinėmis. Tačiau dalyką neseniai 
užblokavo aukščiausieji ETPA lygmenys. Rusija ten labai įtakinga, 
bet vokiečių lobby, kaip regis, visur gali pasireikšti dar efektyviau. 
Kas dedama ant svarstyklių lėkštelių? Greiti pinigai vienoje pusėje 
ir lėtesnis, bet ilgalaikis solidarumas – kitoje.

Baisiausia būtų atrasti tokią skiriamąją liniją Europos sielose, ir 
aš tikiu, kad turime jos išvengti.

Todėl kreipiuosi čia į mūsų kolegas vokiečių politikus klausda-
mas jų: ar Solidarumas ir Solidarität turi tą pačią prasmę, ar ne?
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O kadangi esame Italijoje, tad stebina ir kokia skiriamoji ver-
tybinė linija vis įtakoja mūsų draugų nepajėgumą gražinti Lietuvos 
turtą, kuris buvo konfiskuotas iškart po Antrojo pasaulinio karo? Tąsyk 
Lietuva buvo sovietų okupacijos nulemtoje force majeure padėtyje, 
bet kokia gi tęstinė kliūtis reiškiasi dabar? Ministras pirmininkas G. 
Andreotti  [čia dalyvaujantis] prisimena mūsų asmeninį pokalbį tuo 
reikalu jau 1991 metais.

Tai nuo mūsų, Sąjungos šeimos narių valstybių, priklauso, kad 
nebrėžtume skirtingos prasmės ir dvigubų standartų linijų tam 
vienam tauriam žodžiui: solidarumas.

Kalba pasakyta Europos liaudies partijos – Europos demokratų frakcijos Euro-
pos Parlamente studijų dienose Romoje, 

2006 03 29

Didžiųjų mažumas

Iš nesenų patirčių gal dar atsimename, kad didžiosios valstybės 
geba tūpčioti, lyg nebūtų tokios jau didelės, o mažosios, kaip kokia 
Islandija, žengia didžiadvasių žingsnius. Didelių pagal apimtį 
šalių pateisinimui galima nebent tarti, kad jų ir atsakomybė „už 
pasaulį“ didesnė; tačiau nesunkiai rastume ir kategoriškų priešingų 
argumentų. Pasauliai ir valstybės laikosi individų – tautų, asmenų 
– atsakomybe, o ne beveidžių ar bailių neatsakomybe.

Europoje yra įsijautusių į savo didumą, o besielgiančių prastai. 
Principų pardavinėjimas vardan politinės naudos – pasiskaičiuojant 
rinkimus arba didesnius pelnus reikalingus dar didesniems pelnams 
dar vieneriems rinkimams – jau nieko nebestebina. Nors ir šmėkšteli 
prognozių, kad šventasis ūkio rodiklių augimas gali baigtis, dar 
nesusimąstoma ieškoti šventesnių egzistencijos dalykų už tą rodiklių 
augimą.

Taip esamoje Vakarų vartotojiško materializmo sistemoje, 
neva dar „vertybinėje“, didieji gamintojai darosi ir juokingi. Štai 
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G-7 – septynių ekonomiškai didžiųjų demokratinių valstybių 
klubas, į kurį pasaulio reikalų svarstyti, duodant paramos ženklą 
B.Jelcinui, kadaise su išlygomis buvo pakviesta ir Rusija. Ji nebuvo 
nei demokratinė vakarietiška prasme, nei ekonominė galybė, tačiau 
B.Jelcinas bemaž įsiprašė ir tuoj ėmė pabrėžinėti formulę G-8. 
Svarstant strateginius finansinius klausimus Rusija pabūdavo už 
durų, ir formulė G-7 tebebuvo naudojama. Šiandien Rusija – dar 
mažiau demokratinė ir nesukūrusi jokios rinkos ekonomikos, vėl 
beatodairiškai naikinanti gamtą, tik iš žaliavų gaunanti dideles 
pajamas. Tačiau ji netrukus bus neginčijama G-8 svočia Sankt-Pe-
terburge, o kol kas tuo pat metu provokuojamai verčia kitas nares 
atsisakyti principinių klubo vertybių. Demokratija Rusijoje toliau 
naikinama, valdžia terorizuoja kitaminčius, plinta fašizmas; pagal 
tarptautinius laisvės standartus Rusija smuko į žemiausią kategoriją 
šalių „be laisvės“; Irano grėsmė sąmoningai ugdoma, požiūriai į 
Hamas ir Lukašenką – diametraliai priešingi Vakarų vertinimui, 
na, ir energetinis šantažas, po palyginti mažų jėgos demonstracijų 
Ukrainai ir Gruzijai dabar jau atvirai reiškiamas Didžiajai Britani-
jai (nesutiko dujų rinkos operatorių akcijų parduoti „Gazpromui“, 
kokie nachalai!). Tuo pačiu ir visai Europos Sąjungai. Nenusilenksit 
– visus resursus nukreipsim į Kiniją!

To naivioji Europa dar nebuvo girdėjus, juolab iš „strateginio 
partnerio“.

Net žmogaus teisių klausimu Rusija jau skelbia kitokią oficialią 
ideologiją, atmeta visuotinę vakarietiškąją koncepciją ir sakyte sako: 
jūs, dujų elgetos, priimsite mūsų požiūrį, o ne mes – jūsų. Tada ir 
bus „bendra erdvė“, kurią antai pasirašėm juokdamiesi į rusišką 
kumštį. Taigi atsikniskit su savo žmogaus teisėmis. Nepaklusnią tautą 
galabysim. Nekenčiamą kalinį nugrūsim, kur norėsim, ir papjausim, 
kada norėsim. Ir nebus jokių fotografijų.

Taip kai ką sako žodžiais, o kai ką veiksmais. Ir pratęsdami 
– neturėkit jokių iliuzijų, kad Rusija darysis panašesnė į Europą. 
Deržaviškumas, liberaliųjų ir kitų vakarietiškų vertybių atmetimas 
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yra amžinoji Rusijos tapatybė, ir Rusijos pravoslavų bažnyčia 
prižiūrės būtent šį tęstinumą. „Zapadnikams“ galas. Visa tai neseniai 
išdėstyta pravoslaviškoje „Žmogaus orumo ir teisių deklaracijoje“, 
kuri paneigia „pagonišką“ atitinkamą Jungtinių Tautų dokumentą. 

Didieji mažieji kai kada taip sutrinka, kad net pamiršta link-
čioti galvomis. Kita vertus, Vakarų sostinėse, taip komentatorių 
pranešama, jau supranta, kad šiomis aplinkybėmis nuolanki va-
dovų kelionė į Sankt-Peterburgą, kur vienintelio bendro klausi-
mo – „energetinio saugumo“ svarstymas bus tik Rusijos diktato 
paskelbimas, reikš keliauninkų sutikimą su viskuo. Tą raiškiai 
pabrėžė buvęs V.Putino patarėjas A.Illarionovas. Bet septyniukės 
savigarbos deficitas ir principų pardavinėjimas gerokai pažengę, 
tai tikriausiai nedrįs nevažiuoti. O Rusijai pakaks paties septynių 
atvažiavimo, aiškinamo kaip pritarimas jos agresyviai prekybos ir 
skverbimosi politikai.

Šrioderizmas mat gožia jau ne vien Vokietiją. Dvasiai smunkant 
į kulnus, bus vis daugiau tiesioginių kyšių. Vokiečiams, italams, 
vengrams... Už politinį konformizmą ir energetinę priklausomybę, 
ponai, kurį laiką ko nors gausit. Prekybą naudosim kaip ginklą, pa-
vyzdžiui, prieš Gruziją, Moldovą, o vis tiek nedrįsit nepriimti mūsų 
į Pasaulio prekybos organizaciją. Kai pareikalausim, tai priimsit ir  
dar su privilegija nesilaikyti taisyklių.

Štai kodėl tenka kalbėti apie naują didžiųjų nedidumą. Jei tiesa, 
kad Vokietija kartu su Rusija netrukus „auklės“ Baltijos valstybes 
ir Lenkiją, tai naujasis politinis Molotovo-Ribbentropo paktas 
pateiks mums – šioje kai kam kliudančioje Baltijos erdvėje – tikrų 
dvasios išmėginimų. Stasys Lozoraitis neveltui yra sakęs, kad 
didžiausias pavojus būna mums Rusijos ir Vokietijos susitarimas už 
nugaros. Reiktų baltų vienybės. Gaila, bet jos beveik nėra, o Lietuva 
nusilpninta, tiesiog parengta sudirbimui. Diplomatinis darbas 
su šiaurės, pietų ir vakarų kaimynais turėtų būti ypač sutelktas, 
koordinuotas ir energingas – kaip niekad! – tačiau esam pirmiausiai 
viduje suskaldyti kaip niekad. Provokacijų mums pila kasdien, o 
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mes gromuliuojam. Ir prieš Užsienio reikalų ministeriją turbūt ne 
be reikalo.

Kyšiais bei gąsdinimais skaldoma Europos Sąjunga pradeda šį 
tą suprasti, nors nežinia, ar pajėgs apsispręsti. Bet aišku, kad bent 
baltijiečiai turėtume sutelktai veikti pasaulyje ir Europos Sąjungoje, 
ypač jos Taryboje, kur kiekvienas tebeturi veto teisę. Tad ir veto -
suskystėjimui, neatsparumui. Padėtume didiesiems. Čia būtų tikroji 
naujoji misija. Tiktai tiesa išsaugos laisvę. Bet kas tą žodį tars? Ar 
dar turim Lietuvos Vyriausybę?

Blogiausiu atveju, prašykim estų, kad sakytų tiesą.

Publikuota „Veidas“, 2006 04 27, Nr. 17

/versta iš anglų kalbos/

Europos Sąjunga žvelgiant iš jos pasienio

Naujųjų laikų Europa buvo kuriama tautų solidarumo, bendra-
darbiavimo taikos vardan ir didėjančio bendrų vertybių, bendro li-
kimo suvokimo pagrindu. Tai padėjo pašalinti iš praeities  paveldimą 
priešiškumą. Tai suteikė Europos Bendrijai moralinės stiprybės, lėmė 
ekonomikos augimą ir paskatino bendrų teisingumo, susisiekimo ir 
kitų erdvių kūrimą. Stiprėdama ir įgydama daugiau pasitikėjimo sa-
vimi bei transformuojama į Europos Sąjungą, ši organizacija suprato, 
kad atvirumas Bendrijos plėtrai yra ir proga, ir misija. 

Plėtra į Europos Sąjungą įstojant buvusioms komunistinėms ir 
sovietų okupuotoms šalims, kurios dabar atstato arba kuria demo-
kratiją, tapo tikrąja Antrojo pasaulinio karo pabaiga. 

Tam, kad galėčiau apibūdinti istorinį procesą politiniu požiū-
riu, leiskite man akimirkai grįžti į praeitį, pusę šimtmečio atgal, kai 
buvo suplanuotas didžiausias, ilgai trukęs ir tragiškiausias Europos 
padalijimas.
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Niurnbergo tribunolo tikslai liko nepasiekti ir buvo subjekty-
vūs, nes paradoksaliu būdu agresyvieji Sovietų karo prieš Lenkiją, 
Suomiją ir Baltijos valstybes iniciatoriai tapo teisėjais. Dar blogiau 
– per vienerius 1945-uosius metus padaryti padalijimai išliko de-
šimtmečiais. Potsdame buvo užbaigta ir patvirtinta skiriamoji Jaltos 
linija. Vakariečiai net patys sau nenorėjo pripažinti, pataikaudami 
sovietams Niurnberge, kad Stalino ir Hitlerio sąmokslas nebus ap-
tarinėjamas, jog būtent tokiu būdu jie, nugalėję demokratai, sutiko 
su nusikalstama 1939-ųjų metų Molotovo ir Ribentropo linija. Taip 
įvyko, kadangi ankstesnioji buvo priimta kaip pagrindas tų dviejų, 
tariamai „galutinių“ 1945-ųjų metų linijų. Tokiu būdu patvirtintas 
Rytų diktatoriaus trokštamas laimikis.

Situacija darosi visai aiški, kai pasižiūri į 1939-aisiais parduotų 
ir 1945-aisiais likusių parduotomis Baltijos valstybių likimą.

Savo ruožtu ir tėvai įsteigėjai ėjo kurti  Taikos Europą sutikdami 
su šiuo bjauriu pokarinės Europos palikimu, grindžiamu tariamomis 
nenugalimosios jėgos aplinkybėmis (force majeur). Tuo metu tik 
vakarinė kontinento dalis buvo laikoma Europa. 

Prireikė kelerių pasipriešinimo dešimtmečių, visuomenės degra-
davimo ir neišmatuojamų žmonių kančių Vidurio Rytų ir Baltijos 
Europos dalyje, kol pavergtos tautos  pasinaudojo SSRS žlugimo 
momentu kaip galimybe atgauti laisvę, nes buvo to vertos. 

Kadangi Molotovo-Jaltos-Potsdamo linija padalijo Europą į 
dvi dideles dalis – demokratinę ir nedemokratinę, pastarosios šalių 
atvertimas į demokratiją pastūmėjo dirbtinę ir neteisingą pokario 
liniją rytų pusėn. 

Šiandien linija tarp demokratijų ir nedemokratijų Europoje eina 
tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos iš vienos pusės 
bei Baltarusijos su Rusija, atstovaujančių neužbaigtam buvusios 
Eurazijos „Sąjungos“ atstatymui, iš kitos pusės. Pastarieji įvykiai Bal-
tarusijoje, kuriuos palaimino Rusija, patvirtina būtent šį padalijimą 
bent kol kas. Ypatingoji Vidurio Europos dalis, kuri politiniu požiūriu 
dabar priklauso Eurazijai, o yra vadinama Kaliningrado sritimi, rodo 
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visišką anomaliją, kurią prieš 60 metų sukūrė trumparegiai Antrojo 
pasaulinio karo laimėtojai vakariečiai.

Mes vis dar toli nuo Roberto Schumano, idealo, kai jis apibūdino 
Europą kaip kažką, „ką dar reikia užbaigti“. Nepaisant to, Europos, 
kurią anksčiau buvo pasidaliję Antrojo pasaulinio karo Vokietijos 
ir Sovietų agresoriai, susijungimo pasiekimai labai dideli. Laisva ir 
bendradarbiaujanti Europa iš esmės jau apima Juodąją jūrą ir tiesia 
savo truputėlį sutrikusią ranką link Kaukazo, Ukrainai ir Moldovai 
stovint  kryžkelėje. 

Tuo pačiu metu senasis pagrindinis dalijimas ir naujasis skilimas 
vis dar gyvuoja mūsų išvargintoje Europoje arba šiandieninėje ES. 

Senoji problema vėl mums iškyla kaip tinkamo bendro mūsų, 
europiečių ir Europos tautų, esančių vienoje visumoje, susipratimo 
stoka, ypač kai į priekį išsiveržia nelemtas ekonominis-socialinis-
rinkiminis interesas.

Politinės ambicijos ir sąsajos su mūsų didžiaisiais kaimynais, 
partneriais bei sąjungininkais vis dar nėra sutelktos į vieną Europos 
politiką. JAV yra suinteresuota, kad Europa būtų vieningesnė, tuo 
tarpu Rusija suinteresuota, kad ji būtų susiskaidžiusi. 

Šiuo tikslu buvo priimtinai pasinaudota atviru buvusio Vokieti-
jos kanclerio papirkimu –  ir politiniu, paskubomis prieš rinkimus, 
ir menku atlyginimu po rinkimų. Turėdamas galvoje kitą taikinį, 
prezidentas Vladimiras Putinas bandė papirkti Vengriją: jūs galite 
tikėtis didelės naudos iš Rusijos tik vienu atveju,  jeigu po pavasarį 
vyksiančių rinkimų valdžioje išliks Vengrijos kairioji vyriausybė. 
Taip ir atsitiko, galbūt padėjo populistiniai pažadai. Ką tada galima 
pasakyti apie labiau pažeidžiamas ir mažesnes Rusijos kaimynes, 
jeigu jos būtų paliktos vienos nepaisant narystės ES, bet susidu-
riančios su atviru energetikos šantažu. Lietuvoje mes gerai žinome 
tas Rusijos politikos formavimo priemones, jas patyrėme 1990 ir 
1992 metais. Neseniai Kremlius padarė šiurkščią klaidą, kai prieš 
Gruziją ir Ukrainą panaudojo energijos ginklą paliesdamas kai 
kurias Vakarų mimozas, ir tai pasirodė naudinga. Bendras pavojus 
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visuomet atveda į protą daugiau subjektų. Galbūt Jungtinė Karalystė 
dar nebuvo pakankamai sukrėsta Kremliaus „Gazprom“ apetito, nes 
pirmoji reakcija buvo būgščiai pataikaujanti. Didesnis pavojus iššaukia 
didesnę drąsą.

Kadangi bendroji Europos energijos politika tapo svarbiu šian-
dienos elementu, didesnė Europos vienybė atrodo kaip trokštamas 
ir įmanomas laimėjimas. Jeigu Komisija pradės rimtai dirbi šia 
linkme ir iš anksto neprašys Rusijos pritarimo, Molotovo linijos 
šmėkla energetikos srityje vėl išnyks praeities šešėliuose. Būtent ji 
kelia daugiausiai nerimo Lenkijai ir Baltijos valstybėms, kurios tikisi 
išvengti panašaus pasikartotinio Europos padalijimo.

Kaip žinome iš mūsų ilgalaikės patirties su SSRS ir Rusija, 
abiem pusėms visuomet buvo naudingiausia vadinti velnią jo paties 
vardu.

Būtent šį posakį pavartojo viceprezidentas Dickas Cheney’is, 
sakydamas neseniai kalbą Vilniuje vykusioje konferencijoje „Bendra 
vizija bendrai kaimynystei“. Atrodo, tai reiškia, jog JAV pradeda at-
sibusti. Tačiau leiskite man iš pradžių pristatyti Jums vieną anksčiau 
mano parengtą ir vokiečių kalba išplatintą pareiškimą 2002-ųjų metų 
Frankfurto knygų mugėje. Tai buvo susiję su Kaliningrado tranzitu 
ir Rusijos spaudimu Lietuvai bei manipuliacijomis už mūsų nugarų 
su Vokietija ir Italija, kaip suvaržyti ir palenkti mano šalį Lietuvą  į 
ribotą suverenumą Kremliaus naudai. Tuo metu buvau labai pasi-
piktinęs, tad leiskite man pacituoti minėtą pareiškimą taip, kaip jis 
buvo paskelbtas.

„Naujasis paktas tarp Rytų ir Vakarų dėl Lietuvos statuso, kaip 
regis, gali skirtis tuo, kad bus viešas ir jį pasirašys ne vien Molo-
tovas su Ribbentropu, bet dar ir viena auka „savo noru“. Jai mat 
pasakinėjama, kad priešintis negražu, taip niekas nedaro. Be to, 
nesipriešinant mažiau skaudės. Kitą galimą auką, Lenkiją, paleis, ir 
tai bus „kompromisas“.

Nesenoje praeityje, ar tai dėl NATO, ar dėl Europos Sąjungos, 
jausdavom, kad Kremlius linkęs į istorijos pakartojimus, tad ir 
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naujasis Molotovo adresas žinomas. Kur gyvena naujasis trokštamas 
Ribbentropas, nebūdavo taip aišku. Nūnai ima ryškėti ir tie adresai, 
veikiau Pietų Europoje, kur citrinos žydi; ten šilta ir smagu.

Lietuvai ne pirmiena priešintis Rytams ir sykiu, nors ir kitaip, 
Vakarams, iš kurių prieš 12 metų sklisdavo patarimai netrukdyti 
„kalėjimo reformoms“, jau pažadėtoms Vakarus apžavėjusio SSRS 
reformininko. Priešintis galima ir dabar, tik nereikia puoselėti iliu-
zijų, neva kas nors Rytuose iš esmės pasikeitė; be to, verta kalbėti 
tiesiai, taip pat vakariečiams. Jei mus parduodat, tai už kiek? O jeigu 
nesutiksim būti preke, tai ar labai sugadinsim biznį? Juk tie Rytų 
naftos pardavėjai vis vien turės ją pardavinėti, nes ką gi valgytų.

Žinoma, ketinant priešintis reikia ir dar vieno daikto – nugar-
kaulio.“1

Tada, 2002-aisiais metais, kai kuriems žmonėms ir Vokietijos 
laikraščiams jis nepatiko, taip pat kaip dabar kai kuriuos Vokieti-
jos politikus suerzino neseniai Lenkijos užsienio reikalų ministro 
R.Sikorskio išsakytos pastabos dėl Putino ir Schroederio sandėrio 
dėl Baltijos dujotiekio.2

Komentuodamas šį klausimą Vilniaus konferencijoje prieš sa-
vaitę, Lietuvos Prezidentas pasakė auditorijai su švelnia elegancija: 
„Aš suprantu Rusiją, tačiau negaliu suprasti Vokietijos.“

Labiausia pažymėtina, kad jau daugiau Vakarų demokratinių 
šalių ima geriau suprasti Rusijos tikrovę.

Taigi čia, Vilniuje, Dickas Cheney išreiškė naują blaivią nuovoką 
dėl šiandieninės putinistinės Rusijos, tokiu būdu ir dėl to, ko reikia 
Europai.

Kadangi Rusijos žmonės, cituojant Cheney, „dabar nusipelno 
savo taikių siekių įgyvendinimo“, tai nėra kalba vien tik apie rusus. 
Žinoma, jie nusipelno, kad nebūtų įtraukti į jokį kolonijinį karą kaip 

1 Lietuvos Respublikos Seimo nario, buvusio Lietuvos derybų su SSRS dele-
gacija vadovo V. Landsbergio pareiškimas „Dėl naujo MRP perspektyvų“, 
Vilnius, 2002-10-07; kn. „Karaliaučius ir Lietuva“, Vilnius, 2003, p. 277.

2 R.Sikorskis taip pat priminė Molotovo-Ribbentropo paktą.
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Čečėnijoje, kad jiems nebūtų primesta atsakomybė už naujas, vis 
įmantresnes ginklavimosi varžybas ar paramą Irano siekiui įsigyti 
branduolinių ginklų. Nepaisant neostalinistinės propagandos apie 
Rusijos, kaip dar kartą atgimusios grėsmingos pasaulio galybės 
vaidmenį, paprasti jos žmonės išties verti daugiau. Jie nusipelnė, 
cituojant Cheney, „valdžios, kuri puoselėtų laisvę šalyje ir palaikytų 
gerus santykius užsienyje.“ 

Žmonės užsienio šalyse irgi nusipelno taikos ir gerų santykių su 
Rusija. Net jeigu jie ir kaltinami ar patiria spaudimą, pavyzdžiui, dėl 
to, kad Estijos ir Rusijos bei Latvijos ir Rusijos sienos taip pat yra ir 
ES sienos, tokios tradicinės diplomatinės Rusijos gudrybės jau nebe 
veiksmingos. ES trūksta tvirtos pozicijos ir ji stengiasi nusiplauti ran-
kas, tačiau JAV Vilniuje pateikė labai aiškią formulę: „Rusija privalo 
pasirinkti“. Taip, būtent Rusiją šiais metais „Laisvės namai“ („Freedom 
House“) priskyrė blogiausiai tarptautiniu mastu vertinamoms „ne-
laisvoms“ šalims, – Rusiją, kuriai nuolat ir nesėkmingai yra siūloma 
pakeisti savo mąstyseną. Kadangi tai sunku, kol valdo „reformų opo-
nentai“ (paskutinė citata iš Cheney kalbos), Europai tektų atsargiai 
bendradarbiauti be tokių pokštų kaip „bendra laisvės ir teisingumo 
erdvė“ ir laukti geresnės valdžios Rusijoje. Būtent to iš tikrųjų nusipel-
no Rusijos žmonės, ir geri linkėjimai jiems nėra antirusiški.

Europos didžiųjų valstybių silpnumas ir taip giliai įsišaknijęs 
susitaikėliškumas su Rusijos brutalumu bendrų kaimynų atžvilgiu 
vėl iškilo, kai Vilniaus konferencijojeį auditoriją kreipėsi Europos 
užsienio politikos balsas p. Javjeras Solana. Dėl „įšaldytų konfliktų“ 
Pietų Kaukaze ir Moldovoje rankų nusiplovimo formulė buvo pa-
kartota du kartus: „tai priklauso nuo šalių“. O kas yra „šalys“ Gru-
zijoje, Moldovoje? Ar Rusija ir jos armija, dangstanti separatistus, 
nėra šalis? Žinoma, kad yra. „Sėkmė prasideda namuose“ – pasakė 
Aukštasis įgaliotinis. Tai reiškė: „tvarkykitės su Rusija patys“ kaž-
kokiuose „namuose“, kurie liko neapibrėžti. Vos prieš metus pono 
Putino Rusija vis dar žiūrėjo į Ukrainą kaip į savo „namus“. Dabar 
tik JAV išdrįsta pareikšti, kad „niekas negali pateisinti veiksmų, ku-
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rie kenkia kaimyninės šalies teritoriniam integralumui arba trukdo 
demokratiniams judėjimams“. Ar iš tikro niekas? Tikrai ne, kadangi  
Rusija gali ramiai imtis tokių veiksmų savo kaimynystėje. Tačiau jų 
negalima pateisinti, tai yra tiesa. 

Europa, užtikrinusi nuoseklesnę užsienio politiką, galėtų labiau 
padėti Rusijai, taip pat ir sau. Rusijos buvimas Europos problema 
Nr.1 ilgą laiką nėra viliojanti perspektyva. Vadinti Baltarusiją, kuri 
yra Rusijos šešėlis, paskutine diktatūra Europoje, irgi nėra visiškai 
teisinga. Paskutinė gali būti Rusija, ir net ilgesniam laikui iki jos 
trečiojo žlugimo.

Baigdamas šį klausimą noriu pasakyti, kad ne tik pati Rusija 
yra tokia didžiulė problema Europos demokratinėms šalims ir visai 
ES. Dvasios silpnumas, politinio solidarumo ir vieningos politinės 
valios stoka turėtų būti įvardijami kaip mūsų pagrindinė problema. 
Yranti Europos dvasinė ir kultūrinė tapatybė reiškia ir politinės 
kultūros eroziją.

Yra ir daugiau dvasinių moralinių bei globalinės kilmės proble-
mų, kurias mums tenka stebėti, nusivylusiems ir susiskaidžiusiems 
europiečiams. 

/.../
Dabartinis demografinis ir artėjantis socialinis Europos nuos-

mukis – kaip mes galėtume jį įveikti? Mums padėtų tik esminė 
sąmonės revoliucija ir mūsų vartotojiškos visuomenės pokyčiai, 
kuriuos lemtų nauja gyvenimo filosofija. Savaime aišku, ne tariamoji 
„gerovės valstybė“, kuri yra jau blėstanti iliuzija, o supratimas, kad 
laimė yra visai kas kita nei išleisti daugiau pinigų ar jausti daugiau 
neapykantos. Jeigu Europa sugebės dar kartą prisiminti evangelinę 
meilės prasmę ir laimę egzistuoti tarp vaikų – leiskite jiems ateiti 
pas mane – tada mūsų civilizaciją dar galima išgelbėti. Tačiau jeigu 
vaikai yra našta ir kliūtis, tada Europos „gerovės“ tautos gali eiti ir 
išsikasti sau kapus.

Taigi vėl grįžtame prie brolybės ir solidarumo klausimų bei 
vertybių. Pastarosios turėtų būti suprantamos kaip grindžiamos ne 
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bendruoju materialiniu suinteresuotumu, bet žmonių tarpusavio 
supratimu. „Gyvenk ir leisk gyventi kitam“ – moko Ravi Shankaras 
tuos tūkstančius maištininkų, kurie yra savo blogų jausmų belaisviai  
ir įtraukti į „klestinčią konfliktų pramonę“.

Pažiūrėkime į save, Europos Sąjungą, remdamiesi šiomis labai 
paprastomis konotacijomis. 

Solidarumas prieš atskirumą – kuri nuostata yra vyraujanti?
Savaime aišku, negalime paneigti Europos solidarumo, išreikšto 

tokiu svarbiu pavidalu kaip kaimynystės politika arba naujų valstybių 
narių priėmimas, atveriant joms struktūrinius ir sanglaudos 
fondus. Kai kurie mąstytojai lygina tai su Maršalo planu, skirtu 
Vakarų Europai po Antrojo pasaulinio karo. Ką gi, mes esame kaip 
tik po Antrojo pasaulinio karo, nes jis mums baigėsi šio amžiaus 
dešimtajame dešimtmetyje. Tačiau iškilus naujiems sunkumams, 
kaip antai susijusiems su energetika, kurie kelia grėsmę trapiai 
ES „turtingųjų“ gerovei, matome atsakymą: dominuoja, deja, ne 
solidarumas, o atskirumas.

Man labai gaila, bet turiu pasakyti, kad remiantis geriausiu tokio 
ssolidarumo atmetimo filosofijos arba skiriamosios linijos pavyzdžiu, 
tai galėtų būti vadinama šrioderizmu. Europos komisaras A.Piebalgas 
šį klausimą pakomentavo taip: „Mes niekada neturėtumėme atsidurti 
tokioje situacijoje, kokioje esame dabar dėl šio dujotiekio, kai viena 
šalis partnerė priima sprendimą dėl projekto, kuris yra nepriimtinas 
kitoms, net jo neaptarusi.“ 

Lenkijos ministras R. Sikorskis pasakė dar paprasčiau: „Pra-
ėjusiais metais /.../ Vokietijos prezidentas pareiškė, kad Vokietija 
niekuomet daugiau nesudarinės sandorių virš Lenkijos galvos. 
Jis sulaukė garsių pritarimo šūksnių ir atsistojusios auditorijos 
ovacijų. O po dešimties dienų jo kancleris sudaro sandorį, net ne-
pasitaręs su mumis... Kodėl mūsų sąjungininkė ir partnerė turėtų 
taip elgtis?“

Naujoji kanclerė p. A.Merkel paveldėjo šį sandorį, iš pradžių 
žadėdama Lenkijai ir Baltijos valstybėms peržiūrėti joms rūpimus 
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klausimus ir energijos saugumo poreikius, tačiau vėliau, atrodo, 
pamiršo savo pažadus. 

Atskirumas, o ne solidarumas.
Nagrinėdami energetikos klausimą apskritai, šiandien mes 

neturime didelio pasirinkimo.
Jeigu Europa nori išsaugoti nepriklausomybę nuo Rusijos, ne-

pakliūdama į iliuzinių žodžių „tarpusavio priklausomybė“ spąstus, 
ES privalo greitai planuoti ir pasiruošti išgyvenimui blogiausiu 
atveju be Rusijos! Alternatyvūs šaltiniai, alternatyvios vertybės. 
Galimas prekybos išplėtojimas, bet ne daugiau. Tik tada Kremlius 
sumažins savo apetitą valdyti Europą. Ir priešingai, jeigu mes „nega-
lime“ išgyventi be Rusijos, tada palaipsniui bus priimtas kiekvienas 
Maskvos diktatas. Štai didysis pasirinkimas, kurį atranda ir pati 
Europa. Mūsų civilizacinė tapatybė taps pagrindine mainų valiuta. 
Europa, paversta energetikos „centro“ departamentu, – tokia yra 
Kremliaus svajonė. 

Dar saldesnė svajonė būtų, kad senąją Europos Sąjungą, kuri 
iš pradžių buvo grindžiama bendradarbiavimu anglies ir plieno 
pramonėje, pakeistų naujoji „Sąjunga“. Ši Rusijos ir Europos „Dujų 
sąjunga“ suktųsi apie Maskvos ir Berlyno šerdies ašį, kurią nustatė 
jos įkūrėjai Gerhardas ir Vladimiras, ir tą planą galėjom girdėti, vos 
vos pridengtą naujausiame Rusijos prezidento kreipimesi į tautą. 
Rublis kaip tarptautinė valiuta, atsiskaitant už energetikos išteklius, 
bei dujų ir naftos vertybinių popierių birža Maskvoje jau numatyti. 
Kokią įtaką tai turės dolerio ir euro sistemai – jau ne mano kompe-
tencijos dalykas.

Kadangi Rusijos ir Vokietijos pamatinės nuostatos dėl Baltijos 
dujotiekio buvo parengtos atskirai, suteikiant pirmenybę tarpusavio 
verslui, o ne Europos solidarumui, lieka tik dar vienas papildomas 
matmuo. Tai didžiuliai mirtinos ginkluotės kiekiai – cheminių 
bombų ir sviedinių kapinės – išbarstyti ir rūdijantys jūroje ilgus 
dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo, tarsi lauktų savo lemtin-
gos valandos. 
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Tokio užnuodijimo katastrofos atveju mūsų pakrantės pavirstų 
didžiulėmis dykviečių kapinėmis. Vienas galimų požiūrių būtų toks: 
nesijaudinkite, tos „tarpinės“ šalys ne labai svarbios. Kaip ir jų viltys 
gauti kokių nors garantijų. Kuo tada rizikuojama arba kas dedama 
ant svarstyklių lėkštės? Pažvelkime į vaizdelį. Greiti pinigai vienoje 
pusėje ir lėtesnis, bet patvarus solidarumas kitoje pusėje. Ir nykstan-
tys moraliniai principai kaip pragmatinis kompromisas. 

Baisiausia būtų atrasti, kad piniginė gerovė ir yra skiriamoji 
linija europiečių sielose, tačiau, mano manymu, dar galime to 
išvengti. Sustabdykite dujotiekio statybą tol, kol bus patikrintas visas 
numatytas jūros dugno plotas! Sinchroniškai dar kartą patikrinkite 
KGB išauklėtų vadovų sielų gelmes.

Nuo mūsų, valstybių narių Sąjungos šeimoje, priklauso, ar brėšime 
skirtingos prasmės ir dvigubų standartų linijas tam pačiam vienam ir 
sąžiningiausiam buvimo kartu žodžiui – solidarumas. Neiškeiskite jo 
bet kuriame Europos prekybos centre į žodį atskirumas.

Ypač jeigu šis iškeitimas gali nuvesti mus į galutinį orweliškąjį 
solidarumą su blogiu. Štai čia glūdi pagrindinis iššūkis Europos 
moralinei tapatybei.

Pranešimas Tarptautiniame kultūros forume.  
Dortmundas, Vokietija, 2006 05 12

Kai kas jam panaudota iš kalbos Romoje, 2006 03 29

/versta iš anglų kalbos/

ES ir konstitucija

Apmatai pasisakymui ELP-ED Prezidiumo 
ir nacionalinių delegacijų vadovų posėdyje, 2006 05 17

„Apmąstymų laikotarpis“ dėl Konstitucijos Europai – iš tikrųjų, 
tai nemąstymo laikotarpis. Kai Komisija ir Taryba norės mąstyti, 
tikslinga bus kreiptis į Europos Parlamentą patarimo.
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1) Jei tikimasi baigti priimti esamą Konstitucijos projektą, reikia 
aiškinti visiems, ypač sprendžiantiems referendume, kad jie renkasi 
tarp dviejų opcijų: Nicos sutarties ir Konstitucijos Europai. Skelbti 
ir debatuoti lygiagrečius alternatyvų pavyzdžius. Tada būtų galima 
kviesti ir Prancūzijos bei Olandijos piliečius balsuoti dar kartą, dabar 
jau suvokiant esamą alternatyvą, o ne „prieš“ Europos Sąjungą, t.y., 
jos vadovus ir jų politiką.

2) Jei nematoma perspektyvos, kad visos Europos Sąjungos 
šalys per porą metų ratifikuotų Konstituciją Europai, tai reiktų jos 
priėmimą traktuoti kaip lėtesnį procesą, kuris baigsis vėliau, Europai 
subrendus, o kol kas parengti ir priimti laikiną, glaustesnę konstitu-
ciją skęstančiai Europai „po Nicos“ ir ligi pamatinės Konstitucijos 
Europai. Tačiau dabar nedaroma nieko.

/versta iš anglų kalbos/

Be nuostatos

Europos Sąjungos vadovams pastarajame susitikime [Soči, su 
aukštaisiais Rusijos pareigūnais] įspyrė, mažiausiai, dukart.

Pirma, kai jie klausėsi Rusijos balso: „pamirškite apie savo 
Energijos Chartą, tai šlamštas. Mes niekad jos nepasirašysim1, bet 
jūs gausit mūsų, Rusijos, chartą dėl energetinės asociacijos pagrįstą 
mūsų, Rusijos, sąlygomis.“

Vakariečiai linktelėjo galvomis: yes, sir. Mūsiškė charta, kurią taip 
ilgai ir viltingai puoselėjome, iš tiesų yra šlamštas. Jūs teisūs.

Antrą spyrį gavo, kai rusai paskelbė diktatą: įsigyti jūsų energeti-
nius tinklus yra sąlyga, kurios reikalauja gamintojas. O jūsų įėjimas 
į mūsų gamybos kompanijas yra ribojamas vien pinigų davimu. Jei 

1  Tėra likę ratifikuoti.
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kurie nors Europos biurokratai yra kliūtis parduoti mums jūsų, britų 
ar kitų, tinklus, tai velniop tuos Europos biurokratus!

Tai reiškė, velniop Europos Sąjungą, kadangi Dujų sąjunga su 
Rusija yra geresnė.

ES vadovai linktelėjo dar kartą: yes, sir.
Tas principines kapituliacijas užantspaudavo pasirašyta Sočyje 

palengvinto vizų režimo bet kuriems rusų mafijoziams ir šnipams 
sutartis. Galbūt, ir čia glūdi Vakarų interesas. Tačiau buvo praleista 
proga paklausti mūsų draugų rusų visai paprastų dalykų:

jeigu palengvintas vizų režimas reiškia lengvesnį sienos kirtimą, 
tai apie kokią sieną kalbame? Ar apie tą, kurią įtvirtino pripažįstama 
sutartis, taigi teisėtą, legitimią sieną, ar neligitimią? Ką pasakytumėt 
apie jūsų, Rusijos, seną įsipareigojimą tuoj pat užbaigti naują sienos 
sutartį su Estija? Gal padarykite tai pirmiau, dar prieš vizų palen-
gvinimą, kodėl ne?

Deja, nei pirmininkaujanti šalis Austrija, nei Komisarė p. Wal-
dner nedrįso tarti to Rusijos carui ir paliko Estiją su Latvija vienas 
pačias tvarkytis su Didžiuoju Broliu, be ES paramos.

Mums tai reiškia, kad Baltijos valstybės netraktuojamos kaip 
normalios narės, bet kaip atskira Rusijos interesų zona, be to, spau-
dimo ir bauginimo erdvė, o Briuselis į tai žiūri nuolaidžiaudamas. 
Tai esmingai negera Briuseliui, o visai ne koks nors gudrus manev-
ravimas, sorry.

Dabar, jau po Soči, mes turime pripažinti gavę pagrindinį pu-
tinistinės Rusijos pranešimą ir iššūkį šrioderistinei Europai: sėdėk 
ir klausyk, ką energijos šeimininkas ruošiasi tarti. „Atverkit mums 
liberalizuotas rinkas jūsų šalyse ir užmirškit apie nuosavybės įsigi-
jimus Rusijoje! Būsit geri, tai turėsite progą tapti ir laimingi, galimai 
su asmenine nauda…

Vienintelis vaistas šiam rusų blefui turėtų būti sutelktai pareikš-
tas Europos apsisprendimas: mums verčiau ekonomikos augimo 
problemos, negu moralinis nuosmukis. Mes atkakliai dirbame 
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rengdami programas, kaip gyventi be Rusijos diktato. Mes planuo-
jame savo ateitį greta bendradarbiaujančios Rusijos, tačiau ne po  
ja, diktuojančia mums.

Ar ES pajėgi, ar nepajėgi pareikšti tokią nuostatą?

Pasisakymas Rusijos Fondo simpoziume 
„ES-Rusijos energetinių santykių ateitis“. 

Londonas, 2006 06 05

/versta iš anglų kalbos/

Gelbėjant Europą 
arba 

Konservatizmo prasmė
(pastabos sau 

arba galimam pasisakymui)

Ar Europą dar galima išgelbėti?
Vienintelis jos šansas – pakeisti gyvenimo filosofiją.
Mūsų gyvenimas turi būti pagrįstas meile. Ypač kuo plačiausia 

meile mažiesiems, susipinančia su rūpestingumu, užuojauta ir gy-
nimu. Skleidžiama savo vaikams ir visiems kitiems visur. Kadangi 
ji atneša laimę, tai tau patiks ir norėsi būti dar laimingesnis. Turėti 
jų, savo mažųjų, dar daugiau. Tuomet tampi sodininku Dievo pa-
laimintame savo sode.

Dievas ir gėris yra vienas ir tas pat. Tik tokio pobūdžio egoizmas 
– kantrus ir tvirtas troškimas būti laimingam savo asmeniniame ir 
šeimos sode – gali išgelbėti senstančią ir išsigimstančią Europą. Visų 
kitų rūšių egoizmas yra pražūtingas.

Todėl turime išlikti tėvais – motinomis ir tėvais. Niekada nebūti 
dviejomis kolbomis pažymėtomis: Gimdytojas A, Gimdytojas B.1 Net 
ir kolbos protestuos, diskriminuojamos raide B. 

1 Terminai, kuriuos socialistai neseniai įvedė į Ispanijos teisę.
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Ne, nereikia mums eiti „pirmyn“ veliantis vis į daugiau konfliktų, 
kai labiau vertintina yra meilė. 

2006 09 11

Europa moralinėje kryžkelėje

Susirinkome labai svarbiu, jei ne beviltišku klausimu. Turime 
būti savo vietoje ir savo mintimi, savo idėja skelbti tai, kuo tikime, 
ir būdami įsitikinę, kad tai ne beprasmiška tema. Ją man tekdavo 
liesti įvairiuose Europos forumuose, savotiškose aplinkybėse. Mano 
pasisakymai susilaukdavo privataus pritarimo, žmonės priėję spau-
džia ranką, sako, kad gaila, jog mažai kas taip kalba, bet jie patys 
nekalba, tik pritaria. Padėtis pažįstama, ją pažįstame nuo sovietinių 
laikų, kai būna varžomasi ginti savo poziciją, yra net psichologinio  
teroro.

Aš pacituosiu iš savo knygos vaikams, ne visai mažiems, jau 
paaugusiems:

„Jūra svarbi ekonomiškai.
Dangus
irgi būna svarbus.
Mėnulis – mažai
nors ir mainytųsi vis kitoniškai.
Žvaigždės visai nesvarbios. /.../

Vaikai
ir tu Marija –
pagelbėkit žmoniją.“1

   („Europos Parlamente“)

1  Visą eilėraštį žr. kn. „Čia rimtai vaikai“, 2006, p. 156 ir šios kn. p. 590.
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Žmonija iš tikrųjų, ypač kai kalbame apie Europos arba Vakarų 
civilizaciją, turi problemų santykiuose su kitomis civilizacijomis 
arba yra didelėje krizėje. Vienas krizės pagrindų – materializmas. 
Požiūris į gyvenimą, į svarbius klausimus, kas yra svarstytina. 
Jeigu „jūra svarbi ekonomiškai“ (čia yra citata, išgirdau vienuose 
debatuose), tai galvoju, iki kur mes nuėjom: jei ne ekonomija, tai 
tegu ją galas tą jūrą, nei ji turi kokią dvasinę, nei kitą kokią reikšmę 
žmogui. Jei gelbstim gamtą, tai tik todėl, kad kitaip reikės brangiau 
mokėti; jei žmones gelbstim nuo degradacijos, nuo išsigimimo, nuo 
visokių vidaus nelaimių, kurios juos žlugdo, tai vėl argumentas 
dažniausiai ne tas, kad žmones reikia gelbėti, bet aiškinama, kad 
kitaip valstybei reikės paskui daugiau mokėti. Visur tas požiūris, 
kas yra svarbu ir kas nesvarbu ekonomiškai, o kiti atžvilgiai lieka 
visai kitoj plotmėj.

Esu ne kartą sakęs: atrodo, jog viso pasaulio vadovai yra vien 
marksistai, jie kalba tiktai apie ekonominį augimą – svarbiausias 
dalykas, o apie dvasinį augimą arba smukimą niekas nekalba. Pagal 
Marksą, jeigu pilvai bus užpildyti, tai ir žmogus laimingas pakils 
dvasia. Bet iš tikrųjų taip neišeina, o išvadų nėra daroma. Gal mat 
lengviausia kalbėti apie tą „konkretiką“, kur viskas suskaičiuojama, 
galima parodyti procentais: tiek pakilom, tiek pasmukom, čia to-
kie indeksai, čia kitokie, ir galų gale turime dvasiškai smunkančią 
liniją.

Kadangi pagrindinė simpoziumo tema – nacionalinė tapatybė, 
jos išlikimo problemos arba tautinio tapatumo išsaugojimas, tai aš 
taip matau ir noriu iš karto pasakyti, kad situacija nėra konfrontaci-
nė: tautinė tapatybė ir buvimas Europos Sąjungoje arba kokia nors 
europinė tapatybė, Europos piliečio ar Europos žmogaus savivoka, 
kuri būtų pavojinga tautinei tapatybei, nėra grėsminga. Kur kas 
didesnė problema yra pačios Europos tapatybė, kuri prarandama, ir 
mes esame jos dalis; jei mes prarasime Europos tapatybę, tai mažai 
kam bus svarbi kokia ten lietuviška tapatybė. Gal net prisidėsime 
prie tos Europos tapatybės praradimo su savo sovietine tapatybe, 
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mat šiuo požiūriu ir Lietuvoje ligi šiol vyksta varžybos. Varžybos 
kol kas su neaiškia baigtimi. Labai smarkiai ginama sovietinė 
tapatybė – ir propaguojama, ir rūpinamasi, kad ji neišnyktų, kad 
neįsitvirtintų tautinė arba europietiška krikščioniška tapatybė. Štai 
čia mes turime neišspręstus klausimus. Visiškai nebekalbame apie 
sovietinę tapatybę, o jinai kartais palaikoma beveik atvirai: štai 
yra, ko negalima atsisakyti, kodėl reikia atsisakyti, tiek daug gero 
buvo, tiek buvę sukurta! Dabar kritiškai atsiliepti apie sovietinį 
laikotarpį, tai jau neva kažkoks „politinis žaidimas“ ar panašiai. 
Turime tą užleistą barą.

Tačiau mano pagrindinė tezė ta, kaip aš norėčiau formuluoti: 
Europos tapatybės krizė ir Lietuvos tautinė tapatybė kaip europie-
tiška tapatybė, kuri turi galimybę išlikti, jei išliks Europos tapatybė, 
ir kuri tikrai pasmerkta, jei Europos tapatybė virs visai kitokia. 
Europa buvo save sukūrusi kaip civilizacija, – buvo, o ar yra ir ar 
bus, tai neaišku. Be to, ji buvo sukūrusi ne tik save, nes turi vaikų ir 
už Atlanto, ir Ramiajame vandenyne. Tai abi Amerikos ir Australija 
su Naująja Zelandija, kur europiečiai atnešė Europos civilizacijos 
principus ir kūrė savas visuomenes. Bet dabar kalbam apie pačią 
Europą kaip Vakarų civilizacijos šerdį, ir ta šerdis arba kinta arba 
nyksta, nelygu vertinimas. Galima sakyti, kad kinta neišvengiamai, 
nes viskas pasaulyje kinta arba nyksta kaip buvusi kokybė ir pavirs, 
jau virsta ir pavirs kitokia kokybe. Galima pavadinti tai tapatybės 
erozija arba persimainymu, kuris yra panašus į persigimimą. 

Debatai dėl Europos Sąjungos konstitucinės sutarties, kurią to 
darbo vadovai prancūzai iškilmingai pavadino Konstitucija Europai, 
kaip tik išryškino tapatybės krizę. Net labai atvirai buvo kalbami 
dalykai, kurie man paliko nepamirštamą įspūdį. Aš bandydavau 
kalbėti kitaip, galiu ką nors tiesiog imti ir prisiminti tuo klausimu, 
būtent apie Europos vertybes vienoje 2003 m. konferencijoje. Dažnai 
mes bandom priminti Europos susivienijimo ir Europos taikos tėvą 
Roberą Šumaną (Robert Schuman), kuris aiškiai sako, kad Europos 
civilizacija yra krikščioniška civilizacija ir čia yra giluminė jos 
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tapatybės vertė, kuri išlieka net ir tada, kai būna neigiama arba 
traktuojama kaip nebūtinas dalykas.

R. Šumano citata yra tokia: „krikščioniškos sąvokos išgyveno ir 
veikia pasąmonėje tų žmonių, kurie liovėsi praktikavę dogmatinę 
religiją, bet ir toliau buvo įkvėpti didžiųjų jos principų, tie principai 
tapo ir išliko šiuolaikinės civilizacijos bruožais. Būtent taip, pavyz-
džiui, XVIII amžiaus racionalistai (Šviečiamasis amžius) paskelbė 
ir išpopuliarino krikščioniškosios esmės žmogaus ir piliečio teises“. 
Taip buvo tada, kadangi švietėjai oponuodavo Bažnyčiai kaip siste-
mai, kaip struktūrai, tad sąsaja buvo suprantama netiesiogiai. Ir dabar 
liberaliosios mąstysenos Europos demokratai kalba apie žmogaus 
ir piliečio teises kaip apie Europos civilizacijos savybę, identitetą ir 
pasiekimą, ne tik nejausdami, nutylėdami, bet kartais būtent ir prieš-
pastatydami jas krikščionybės civilizacijai. Tačiau R. Šumanas mato, 
kad čia yra iš to paties šaltinio kylantys dalykai – žmogaus vertybė, 
tai krikščionybės dalykas, – o iškelti žmogaus atsakomybę, tai yra 
Jėzaus mokymas (gal nereikia aiškinti), dešimt Dievo įsakymų ir taip 
toliau. Ir R. Šumanas yra pasakęs labai žinomus žodžius: kadangi 
demokratija už savo egzistavimą turi būti dėkinga krikščionybei, tai 
demokratija bus arba krikščioniška, arba jos nebus. 

Europa eina per tuos klausimus ir išmėginimus jau ne pirmas 
šimtmetis, ir kai demokratija būna nekrikščioniška, jinai išsigimsta; 
ji pavirsta antidemokratija, fašizmais, bolševizmais arba dar kuo nors, 
nors ir būtų kalbama apie lygybę ir teisingumą, socialinį ir kitokį. Man 
tekdavo kalbėti apie ginčijamus dalykus remiantis šiais pagrindais.

 Apie Europos ateitį, kur individualizmas ir brolybė tik atrodo 
kaip tarpusavio prieštaravimas. Iš tikrųjų, tai dvi krikščionybės 
dimensijos ir Europos krikščioniškieji parametrai. Jeigu Europa iš 
silpnumo jų gėdytųsi (o dabar taip jau būna), kaip išsigandęs Petras 
atsižadėjo Mokytojo, tai ji pasirodytų dar ir neprotinga.

Kaip tik tai ryškėja Konstitucijos projekto preambulėje. Aš buvau 
arti, aš tai mačiau, buvau debatų dalyvis, dar nebūdamas Europos 
Parlamento nariu, ir girdėjau kalbant labai didelius autoritetus ir 
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netiesiogiai atsakant į pagrindinį klausimą: „kodėl apibrėžiant Eu-
ropos civilizaciją ir tapatybę Konstitucijos projekto preambulėje, 
krikščionybė yra nutylima, tartum jos nėra?“ Galų gale, tiki ar netiki 
kas, bet tai yra istorinis faktas, 2000 metų kultūros – ji yra krikš-
čioniška kultūra. Ne, pagrindinis projekto autorius ir vadas Valeri 
Žiskaras d’Estenas labai atvirai pasakė (aš buvau tame jo pranešime): 
„Europos civilizacija remiasi Periklio įstatymais ir Šviečiamojo 
amžiaus idėjomis“. O tarpe tartum skylė. Nors Periklio įstatymus 
galėjo sunaikinti bet kokie užėję persai kartu su visais graikais, ir 
jų galbūt nė neliktų.

Čia yra tas susikirtimo momentas, tikrai lemtingas, nes jame glūdi 
neigimas pačių savęs. Tai civilizacinė, kultūrinė savižudybė, ir iš to 
kyla labai daug dabarties ir ateities dalykų. Aš mėgindavau pasakyti, 
kad jeigu būtų vengiama tuiesos, o prancūzų socialistų vadas net ka-
tegoriškai pasakė – jei bus žodis „krikščionybė“, tai mes balsuosime 
„prieš“ (jie vis tiek balsavo „prieš“, nors ir nebuvo to žodžio), tai toks 
fanatiškas netolerantiškumas, kurį jau laikas įvardinti. Labai mėgiamas 
dalykas yra priminti kokią nors buvusią Bažnyčios istorijoje ir siste-
moje netoleranciją, o visiškai nematant ar nenorint matyti didžiulės 
ir dabar vis augančios netolerancijos iš kitos pusės.

Antai yra viena labai įdomi publikacija, būtų gerai ją išverstą 
pakartoti Lietuvoje – apie kultūros karus.

Taigi esą kultūros karai A ir B. Kultūros kare A veikia radikalūs 
pasaulietininkai, kuriuos motyvuoja kristofobija (panaudoti žodžiai, 
jei kalbėt tai kalbėt), ir tai karas tarp postmodernistinės moralės relia-
tyvizmo jėgų bei gynėjų ir tų, kurie gina tradicinį moralinį įsitikinimą. 
O taip pat – kultūros karas B, jame veikia radikalūs musulmonai, kurie 
puola Vakarus ir yra apsisprendę primesti islamiškuosius tabu Vakarų 
bendruomenėms, ir jie mato tai kaip pirmą Europos islamizacijos 
etapą. Čia išties radikaliai formuluojama problema, bet galbūt kaip tik 
taip radikalai formuluoja savo tikslus. O mes priimame multikultūra-
lizmo ir visas panašias idėjas kaip teigiamą arba neišvengiamą ateitį, 
kur Europa galų gale nebus krikščioniška vien dėl susimaišymo, bet 
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štai dar prieš susimaišymą ji jau atsisako krikščionybės kaip vertybės! 
Tad reikia kalbėti tokiais atvejais, kaip ir diskusijose dėl to, ar turi būti 
kas nors pasakoma ar nepasakoma apie krikščionybę save apibrėžiant, 
savęs identifikavime, kad ir Europos Konstitucijos projekte. Čia sueina 
į vieną krūvą tokios problemos kaip mano minėtas materializmas ir 
viso pasaulio reikalų vertybinis matymas pirmiausia per materialinę 
pusę. Kai man tenka kalbėt su vaikais Lietuvoje, jie susidomi ir pradeda 
mąstyti, vien pašnekinus paprasčiausiai, kur yra laimė. Štai, vaikai, ką 
jūs atsakote į klausimą: „ko norėtumėte palinkėti savo tėveliams?“ Jie 
atsako: „kad tėveliai turėtų daug pinigų“, o man kyla minčių – ar jūs 
nenorėtumėte, kad tėveliai mylėtų vienas kitą, neišsiskirtų ir rūpintųsi 
jumis labiau negu pinigais? Tada vaikai susimąsto. Jie supranta, bet 
kaip padaryti, kad ir tėveliai suprastų? Čia darbų baras nuo pačio 
pirminio, pradinio švietimo iki visuomeninio susipratimo. Čia labai 
paprasta filosofija, nereikia rašyti storų knygų, čia paprastos tiesos, ir 
su jomis reikia eiti į žmones.

Yra dar ypatingas materializmas – šeimos instituto erozija, kuri 
pasiekė savo ypatingų išraiškų Vakaruose nuo mūsų. Antai Ispani-
joje socialistinė vyriausybė jau performavo vedybų sampratą, kur 
dokumentuose nebėra žodžių „tėvas“ ir „motina“, o yra „progenitor 
A“ ir „progenitor B“. Bet kodėl tėvas, tas buvęs tėvas yra „A“? – čia 
moterys gali protestuoti. Einama į kažkokias formalias nesąmones, 
bet jos yra pavojingos, nes tas „gimdytojas A“ ir „gimdytojas B“, jei 
porą sudaro dvi moterys ir neaišku, kuri iš jų yra „tėvas“, tai gal tada 
iš tikrųjų nereikia tėvo sąvokos, gal telieka susitarti, kuri iš jų yra 
A, o kuri yra B. Ir atsiduriame tokiuose paradoksuose, kurie ne tik 
juokingi, bet atveria mums taip pat Europos civilizacijos krizės gelmę. 
Ir savižudybę, nes Islamo visuomenėje nėra tokių problemų, be to, 
ten nėra klausimo, kad vaikai – tai našta ir problema! Nežinau, kaip 
galų gale atrodys pagrindinis žmonijos išlikimo ir buvimo veiksnys, 
kurį krikščionybė eksponuoja kaip savo esmę, nes mes žinome, kad 
ir Mokytojas neatėjo skelbti sugalvotos krikščionybės. Jis atėjo skelbti 
meilės. Ir tai yra krikščionybė.
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O meilę baigiama sunaikinti būtent toje pačioje Europos civili-
zacijoje. „Kuo aš būčiau, jeigu meilės neturėčiau“, klausė Apaštalas ir 
atsakė: „Aš būčiau niekas“. Dabar Europa ir eina į tai, kad būtų niekas. 
Neturėdama meilės ir gal net jos išvirkštinės pusės – neapykantos. 
O Islamas ateis ir su meile, ir su neapykanta, ir bus pranašesnis. Štai 
kur yra didžioji tapatybės krizė, ir jeigu mes galime apginti lietuvišką 
tautinę ir krikščionišką tapatybę, tai dar gyvename rojuje.

Tačiau mes neiname prieš Europą. Ginamės ne nuo Europos, o 
giname ją pačią. Arba ginamės kaip jos dalis, bet ne prieš ją, kad ir 
sergančią. Už Europą, kuri galėtų gyventi.

Skaityta konferencijoje „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“, 
Kaunas, VDU KTF, 2006-11-10
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2006 m. sausio 2 d.

Mirusiųjų giesmė
 

Naujųjų išvakarėse girdėjau giesmę, gal himną.
„Dieve, saugok Ukrainą ir nesaugok caro“.
Giedojo septyni milijonai Ukrainos valstiečių išmarintų didžiojo 

sovietų badmečio laikais. Caras tada buvo Stalinas. Valstietis buvo jo 
priešas, tai caras pasakė: sulaužysim nugarkaulį. Ir padarė.

Išmirė ukrainiečiai ištisomis šeimomis ir kaimais, rajonais. Daug 
kur žmonės žmones valgė. Triumfavo socializmas, humaniškiausia 
pasaulyje santvarka.

Dieve, saugok Ukrainą. Pirmiausiai 2006-aisiais.

Pakrikimas

Iššūkis, bausmė, spaudimas Ukrainai – nuo rytdienos mokėkit 
penkiskart brangiau ir imkit tam milžinišką Rusijos kreditą pagal 
jos primestą kainą, arba užsidarykit su visom savo pramonėm, ne-
priklausomybėm ir Europom!

Tai iššūkis ir Europai, Europos Sąjungai. Galingas jos atsakymas 
būtų: pamatėm jūsų planus ir stilių, stabdom sandėrį dėl Baltijos 
vamzdžio. Tada nešantažuosit Vidurio Europos, tačiau tiesiam 
geruoju žemės vamzdžius neaplenkdami Ukrainos, Lenkijos. Arba 
pakentėsim, o jūs valgykit savo dujas.

Bet nebus tokio atsakymo, kuriam reiktų nepaprastos vienybės 
ir solidarumo – politikos moralumo.

Ar galėtume peikti senąją Europą, ar mes kuo nors geresni?
Deja, Lietuva rodo veikiau tik neigiamą, blogiausią skaldymosi 

ir nevienybės pavyzdį būtent energetinės pajungimo grėsmės aki-
vaizdoje.

Publikuota interneto portale „Omni laikas“, 2006 01 02
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2006 m. sausio 6 d.

Ukraina atsilaikė

Galų gale, ir energetinis politinis puolimas, ir atsilaikymas – visa 
tai labai naudinga. Visai Europai. 

Rusija apsišvietė. Nenaujas dalykas šalims anksčiau patyrusioms 
nuožmius kaimynės spaudimus, bet atvėrimas nepatyrusių akių, 
kurios vis nenorėjo matyti putininės Rusijos ekspansinių, iš esmės 
revanšinių, siekių. 

Ir prasiveržęs Maskvos kerštingumas Ukrainai  – užsmaugsim, 
suskaldysim, priversim! – ir buvusio Vokietijos kanclerio parsidavi-
mas už grašius – štai  iki kokių aukštumų jau prasiskverbia Rusijos 
KGB-FST valdžia! – ir „partnerystės“ tikrasis turinys, „bendra ES-
Rusijos laisvės erdvė“, daug spalvotų burbulų susprogo per keletą 
dienų ir šiek tiek pravalė orą 2006-iems metams.

Dvi pirmaeilės Kremliaus klaidos apsireiškė visu gražumu. Iš-
gąsdinti Europą ir nuteikti ją prieš Ukrainą? – išėjo priešingai.

Suskaldyti Ukrainos visuomenę, nuteikti ją prieš V.Juščenką? 
– išėjo priešingai. Jei būtų dar užsitęsę, tai Ukraina visai susivienytų. 
Todėl imperija atsitraukė.

 

2006 m. sausio 15 d.

Byla
 
Sausio 13-osios aptarimai, diskusijos eteryje, Seimo pareiškimas 

rodo: agresijos ir žudynių byla tebėra gyva, neužversta. 
Ne tik Rusijos priglausti nusikaltėliai arba didieji nenaudėliai, ligi 

šiol neapklausti sunkiai įtariamieji. Daugybė neatsakytų klausimų yra 
likę vien skaitant Aukščiausiosios Tarybos posėdžių stenogramas. 

Kai kada net po kelis kartus būdavo keliamas konkretus klausi-
mas konkrečiams asmeniui, o jis taip ir lieka neatsakytas. Ligi šiol! 



583

Gal dabar politikas arba pareigūnas galėtų vis dėlto atsakyti į tuos 
klausimus, „nors po 15 metų? 

Dar daugybė dalykų palaipsniui aiškėjo vėliau ir dabar vis dar 
skelbiami, ir jie įvairiais būdais šaukte šaukia, kad byla nebaigta. 

Kas imsis? Beje, nepriklausomoj Lietuvoj.

2006 m. sausio 16 d.

Vokietija virš visko
 
Pirmieji pranešimai apie A.Merkel ir V.Putino pokalbius Mas-

kvoje yra nuviliantys. Atrodo, matome dar vieną naivią Vakarų 
lyderę užburtą ledinių prezidento akių. Žodžiai, kad „europiečiai“ 
turi išaiškinti Baltijos šalims ir Lenkijai koks geras esąs Baltijos dujo-
takio projektas,  naudingas indėlis į Europos saugumą ir tiek – rodo 
tradicinę Vokietijos klaidą. Matykim, lenkai, lietuviai, latviai ir estai 
nėra europiečiai, o jau europiečiai kaip gudresni turės mus apšviesti. 
Banano žievelė, deja. Keturių šalių diplomatinės tarnybos galėtų pa-
prašyti paaiškinimo. Bet ar visi kiti europiečiai tikrai įgaliojo ponią 
A.Merkel pritarti šiam dviejų šalių projektui? Manau, kad keturios 
labiausiai susirūpinusios valstybės-narės tikrai neįgaliojo Vokietijos 
kanclerės kalbėti apie dujotakio naudą būtent joms. 

Vienas antai europietis jau aiškino kitiems, kad V.Putinas 
– didysis ir tikriausias demokratas. Paskui paaiškėjo, kokia pono 
G.Schroederio asmeninė nauda iš tokių kalbų ir darbų.

Kiti europiečiai tebemano, kad jeigu V.Putinas žada neskriausti 
tų nevyriausybinių organizacijų, kurios nepažeis V.Putino įstatymų, 
tai nėra pasišaipymas.

Dar vienas perlas iš pastarojo Maskvos susitikimo, tai nuomonių 
sutapimas dėl padėties Čečėnijoje ir Šiaurės Kaukaze. Komentarai 
– masinėse čečėnų kapinėse. „Su jais lyg ir dirbta, ir nemažai“, sakė 
Rusijos prezidentas apie tuos tebelaikomus „filtracijos“ kankynių 
centruose.
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Vis dėlto angliškas šaltinis, „Europos Sąjungos stebėtojas“, citavo 
vakar A.Merkel žodžius apie Čečėniją ir Šiaurės Kaukazą truputėlį 
kitaip – tai „ne tie klausimai, kuriais mes galėjom iš karto rasti 
bendrą kalbą“.

Čia ženklas, kad į skubius lietuviškus pranešimus iš rusiškų 
šaltinių reikia žvelgti atsargiau. Bet lenkų PAP agentūra apie Baltijos 
vamzdį pateikė sakinį, matyt, adekvačiai: „svarbu, kad europiečiai 
paaiškintų“ tiems kitiems.

 

2006 m. sausio 24 d.

 Smūgiai Gruzijai

Po „Baltijos kelio“ girdėjom iš Kremliaus rūsčius grūmojimus: 
pamatysit kas jums bus! Negyvensit!

Kai Gruzijos parlamento pirmininkė N. Burdžanadzė sako: 
„daugelis Rusijos politikų mus perspėjo, kad jeigu Gruzija tęs savo 
nepriklausomybės politiką“, tai Gruzija liksianti „be elektros ener-
gijos ir dujų“, – ši kremlinė leksika visiškai tikėtina. 

Ją patvirtino girdėjęs ir Gruzijos prezidentas M.Saakašvili. Mūsų 
tai negali stebinti. Anoji publika nesikeičia.

Veiksmai – suderintos diversijos Rusijos teritorijoje, kad elektros 
ir dujų tiekimai į Gruziją ypač šaltą žiemą būtų nutraukti – apibūdina-
mi kaip „gerai suplanuotas teroristinis aktas“ (Rusijos ambasadorius 
Gruzijai) arba „didelis sabotažas“, „apgalvota provokacija“, pastangos 
„destabilizuoti padėtį Gruzijoje“ (nukentėjusios šalies vadovai).

Kas galėjo to imtis? Kai Rusijos prezidentas po nepavykusio 
daugiabučio sprogdinimo Riazanėje prikišo FSB vadui generolui 
N. Patruševui: „prasidūrei padangą“, tai turėjo būti pastebėta, nes 
nufilmuota. 

Dabar niekas neprasidūrė, abu objektai sprogo tvarkingai ir 
vienu metu.
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Pažįstama mums ir data – naktis į sekmadienį. Tik ne lietuviška 
sausio 13-oji, bet 22-oji. Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuo-
mone, tai rodo Gruzijos vadovų „bejėgiškumą užtikrinti normalų 
gyvenimą savo šaliai“. 

Mes irgi buvome tokie piešiami, kai 1990-1991 m. ėjome iš 
„normalaus“ kolonijinio paklusnumo į laisvę. O veiksmai, kaip ir 
tąsyk, pilasi vienu metu lyg būtų koordinuojami.

Tą pačią sausio 22-ąją Gruzijos energetikos ministras vedė de-
rybas Teherane dėl galimo dujų importo iš ten.

Tą pačią sausio 22-ąją Armėnijos prezidentas atvyko į Maskvą 
tartis dėl jos siūlymo atiduoti „Gazpromui“ nūnai statomą Irano-
Armėnijos dujotiekį. 

Jis turėtų pradėti veikti jau šiemet. Rusija pakėlė dujų kainą 
armėnams dvigubai, tačiau kaip „strateginis partneris“ pasiūlė 
draugišką ultimatumą:  atiduok savo vamzdyną, tai gal paliksim aną 
kainą („Kommersant“ 2006.01.23). 

„Jei Rusija pasiims šį dujotiekį, ji galės kontroliuoti Irano dujų 
tranzitą į Gruziją, Ukrainą ir Europą“ – čia informacijos tęsinys.

Iranui su Rusijos pagalba paspartintai gaminantis branduolinį 
ginklą, kažkoks energetikos linijų į Gruziją išsprogdinimas Rusijoje 
būtų gryna smulkmena. 

Rusų vartotojai nenukentėjo! Be reikalo gruzinai, net pats pre-
zidentas, negražiai kalba apie Kremliaus šantažą. 

Bet Europai laikas pabusti. Energetinis ginklas gręsia ne tik 
Ukrainai, o ir kitiems.

2006 m. sausio 30 d.

Beveik išdavystė
 

Europos Komisijos sprendimas dėl baltarusiškų žinių translia-
vimo, kuris buvo vilkinamas ištisus metus, kad nė kiek neatsvertų 
A.Lukašenkos masyvios rinkiminės kampanijos, nūnai paskelbtas 
kaip dar vienas pasityčiojimas iš Baltarusijos demokratų. 
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Pasirodo, baltarusiškas „žinias“ transliuos Rusijos kompanija 
kartu su vokiečiais. 

Už Europos Sąjungos pinigus ir iš Europos „tai labai gerai, gal 
dar kokie naivuoliai labiau patikės „balansuota“ (kaip skelbiama) 
informacija. Puiki A.Lukašenkos ir V.Putino politinė pergalė.

Maskvos įtaka Europos Komisijoje – neįtikėtina.

2006 m. vasario 2 d.

G-8 kaip 7+1
 
Prezidento B.Jelcino laikais Rusija buvo pakviesta dalyvauti 

svarstant kai kuriuos klausimus didžiųjų, labiausiai pažengusių 
ir turtingų pasaulio valstybių grupėje, vadinamoje G-7. Rusija 
dalyvaudavo kaip aštuntoji, mat rodydavo esanti nepatenkinta, lyg 
užgauta, ir ją pakvietė nepaisant karo Čečėnijoje ir nesiliaujančių 
demokratijos bei žmogaus teisių pažeidimų labai abejotinos rinkos 
ekonomikos valstybėje, būti tikra aštuntąja.

Šiomis dienomis kitas Rusijos prezidentas didelėje spaudos 
konferencijoje pareiškė apie naują transformaciją: tai grupės api-
būdinimas kaip septynių „riebių katinų“ ir vieno geresnio, geriau 
suprantančio vargšes „besivystančias“ pasaulio peles. Tarptautinių 
viešųjų ryšių prasme tai smagus ėjimas, patrauklus mostas visam 
trečiajam pasauliui: aš jūsų draugas, kitoks toje turčių kompanijoje, 
ir jumis geriau pasirūpinsiu.

Ar šis išskyrimas savęs į teigiamus ir kitų septynių išvadinimas 
riebiais katinais patiks jiems, besirengiantiems posėdžiauti (murkti?) 
Rusijai kurį laiką pirmininkaujant? Pamatysim. Jei nepatiktų, Rusijos 
prezidentas turi ir stipresnių diplomatinių posakių. 

Tačiau tikriausiai nekils jokių stiliaus problemų. Juk taip lengva 
apsimesti nesuprantant rusiškai ir jaukiai primerkti akis.
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2006 m. vasario 13 d.

Rusijos Dūmnamyje
 
Kaip žinia, prieš kurį laiką Europos Tarybos Parlamentinė Asam-

blėja (ETPA) priėmė rezoliuciją apie komunistinių režimų nusikal-
timus. Dabar ta žinia jau atsirito iki Rusijos Dūmos. Europoje liūto 
dalis komunistinių žudynių ir kitų baisumų tenka Sovietų Sąjungai, 
o dabartinė Rusijos valdžia vėl garbina Sovietų Sąjungą, tai iš čia kai 
kurie nepatogumai ir susijaudinimai. Dūmoj prisiminė net okupa-
cijos žalą, karščiavosi, kad reikia kažką skaičiuoti. Bet įdomiausias 
bene V.Žirinovskio apšaukimas „nacionalistu ir fašistu“. Tai visai 
netoli nuo tikrovės ir seniai galėjo būti pasakyta toje pačioje Dūmoje. 
Tačiau dabar jo kaltė, kad Strasbūre palaikė ETPA rezoliuciją!

Dalyvavusieji pasakojo, kaip Žirinovskis ten draskėsi ir smerkė 
komunistus, lyg būtų norėjęs priešingo efekto – viską versti cirku. 
O štai dūmnamyje nesuprato, nepadėkojo, dar pasiūlė areštuoti visą 
Vladimiro Volfovičiaus turtą. Mat „atsidūręs nacionalistų ir fašistų 
stovykloje“.

Ši žodinė karikatūra iš Maskvos liečia visą  Europos Tarybos 
Parlamentinę Asamblėją, kurios dauguma, matote, nacionalistai ir 
fašistai.

 
 

2006 m. vasario 21 d.

Lengva pasakyti
 
Neverta aimanuoti dėl Lietuvos kaip šalies pasirodymo Turino 

žiemos olimpiadoje. Nykūs pasirodymai bei rezultatai Eurovizijose 
irgi neatsitiktiniai. 

Lietuva dabar – lėkštų šou šalis be susitelkimo didesniems tiks-
lams negu Euroeurų dalybos, be polėkių, kuriems reiktų išminties 
ir skonio, vadybos ir darbo, naujos kūrybinės energijos. Broliai 
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estai, kaip regis, to turi, tai gal baikim pasišaipymus, pradėkim 
pasimokymus.

Lietuvai reikia naujos, nebe sovietinės – posovietinės, nebe 
kolūkinės nomenklatūrinės beviltiško provincializmo dvasios, reikia 
naujų, šiuolaikiškų asmenybių šalies valdžioje, reikia piliečių, kurie 
viso to norėtų. Lengva pasakyti, ar ne? Taip atrodau besąs vienas 
žinančių, ko reikia – pakabinti varpelį reikiamoje vietoje. Kad jo 
skambėjimas bent pakviestų į kitokį gyvenimą. O jau žinodami 
galime sutartinai pasišnekučiuoti – lietuviškai ir be kablelių dar 
keletą metų Europos žiūrovų vaidmenyje. 

Užtat stabilumo, kadrinio ir idėjinio, ir dar atsišlieję į Didįjį brolį, 
turėsim gausiai, kad tik kas pirktų.

Beje, yra manančių, kad jei būtume likę tarp prastesnių, tai 
atrodytume geriau. O ką daryti? Irgi žinom, tik nedarom.

 
2006 m. vasario 27 d. 

Diplomiškoji komedija
 
Lietuvos prokurorai toliau vaidina bejėgius. Neva suklaupę prie 

Maskvos vartų neprisiprašo malonės, kad juos pastebėtų, ką nors 
atsakytų.

Spektaklį paryškina Studijų kokybės vertinimo centro 
samprotavimai: ne KTU magistras turi įrodyti, kad teisėtai gavo 
magistro kvalifikaciją pagal suklastoto ankstesnio mokslų diplomo 
kopiją, bet kažkas kitas turi įrodyti, kad suklastoto diplomo kopijos 
originalas tikrai suklastotas. Be pusbonkio nesuprasi, bet faktas. 
Kol Maskva nerodo to galbūt nė nesamo originalo, Vilniaus įstaigos 
tebelaukia jo atvežant iš Kėdainių.

Mat kai kilo skandalas, tai magistras viešai pažadėjo rytoj 
atvežti diplomą iš Kėdainių ir išsklaidyti visas abejones. Neatvežė 
iš Kėdainių ligi šiol, taigi veiksmu prisipažino, kad neturi. Melavo. 
Apgaudinėjo KTU ir valstybę, kuriai net priesaikas ar ne triskart 
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davinėjo. Burbului (daktaratui!) susprogus nieko nepaaiškino. O dar 
kažin ar kas girdėjo apie notarinį patvirtinimą. Tos kopijos, kurią 
pateikė studijoms KTU, paskui jau ir doktoratui ginti. Nepatvirtintos 
kopijos KTU, tikriausiai, neturėjo nė priimti. O jeigu tvirtinta pas 
notarą, tai ten gal yra tikrų pėdsakų, dar viena kopija ar panašiai. 
Paprasta?

Tačiau vargšai prokurorai važinėja verčiau prie Maskvos vartų, 
rašinėja laiškus seneliui į kaimą (klasikų naudotas adresas) ir turbūt 
galvoja, kad tokią valstybę kas nors ims gerbti.

Juk apgaudinėtojas jau prisipažino apgaudinėjęs neva turi diplo-
mą namie už pečiaus. Prisipažino veiksmu, kai neatvežė, negalėjo 
parodyti. Įkliuvęs pradėjo lakstyti į Maskvą, iš kurios jau net atsaky-
mas buvo atsiųstas, kad tokio studento nebūta – parašykit, draugai, 
kitą popierių, kad būta. Kad yra ir kitas diplomas, ne tas, kurio kopiją 
daviau KTU, tik šiukštu nerodykit, kad nepalygintų. Ir žaisim su tais 
tūpais lietuviais iki begalybės. Ir vis būsiu Lietuvos magistras.

O gal viskas ne taip blogai, galbūt Lietuvoje jau įvesta tvarka, 
kurią antai kažkas žadėjo? Neatmestina galimybė, kad sukalbami 
prokurorai vadovaujasi Krekenavos protu ir Kėdainių įstatymais, 
Lietuvos įstatymams ilsintis lentynoje. Neveltui matėme pastaruoju 
metu iš prokuratūros tyčia klaidingai nukreiptų procesų, kad teismas 
tą bei aną veikėją pagrįstai išteisintų.

 

2006 m. kovo 22 d.

Rinkimai nerinkimai
 
Baltarusijos prezidento vadinamieji rinkimai vargiai vadintini 

rinkimais. Balsavimu – taip. Ir „skaičiavimu“ po balsavimo, kur opo-
zicijos skaičiuotojų arba stebėtojų nė neįleido, nes jie gal teroristai.

O kuo skiriasi rinkimai Rusijoje? Kuo jie skirsis nūnai į Dūmą, 
kai opozicijos šalyje nebeliko, apygardose nepriklausomų kandidatų 
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nebus, jau ir į gubernatorius -  tik prezidento „rekomenduotieji“?
Viskas aišku, tik apie didesnįjį kalbėti baisu. Mažasis diktatorius 

neišvengs pastabų.

2006 m. balandžio 5 d.

Europos Parlamente
 
Jūra svarbi ekonomiškai.
Dangus
irgi būna svarbus.
Mėnulis – mažai.
Nors ir mainytųsi vis kitoniškai.
Žvaigždės
visai nesvarbios.

Debesys – jeigu lyja dar
jeigu barbina daržą
bet ne jų nenaudingi
skirtingi pavidalai.

Gaminti yra ypatingai
svarbu.
Nebūtinai kokią mintį.
O ar vaikščioti vakarais po du
ar jaustis pavasarį šventiškai –
palikta
nacionalinei kompetencijai.

Vaikai
ir tu Marija –
pagelbėkit žmoniją.
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2006 m.balandžio 25 d.

Vaizdelio patikslinimas

Besiderančioji ir sykiu jau valdančioji koalicija vaizduojama kaip 
sumažėjusi ne savo noru, o dėl to, kad pasitraukė viena buvusios 
koalicijos partija [NS]. Likusios trys narės sudarė arba sudarinėja 
koaliciją iš naujo. Tačiau jeigu ankstesnioji sutartis buvo surašyta 
su įvardytomis personalijomis, tai partnerių balsavimas Seime prieš 
vieną jų reiškė tiesioginį sutarties sulaužymą ir ketvirtojo partnerio 
išmetimą. Dabar jį reiktų kviesti iš naujo, po to, kai viena personalija 
jau perrašyta. Jei nekviečia – tai nekvietimas, o ne pasitraukimas. 

Tai ir likusiųjų perspektyva grimzti į Rusijos kontroliuojamą 
balą. Tokia bus toj ambasadoj sudaroma V.Uspaskich dominuojama 
„liaudies“ vyriausybė. A.Brazauskas turbūt gauna skambučių.

2006 m.gegužės 30 d.

Stabdymaisi

Viktoro Uspaskicho ir jo partijos prezidiumo sprendimas dėl 
pirmininko  su(si)stabdymo sukuria naują reikšmingą padėtį. Ji bus 
tokia „iki tol, kol Jis grįš iš Rusijos į Lietuvą“ (L.Graužinienė). Tad 
nuo dabar, kai tik V.Uspaskichas vėl žengs į Lietuvos žemę Vilniaus 
aerouoste, o gal dar lėktuve, jis automatiškai tampa veikiančiuoju, 
darbinguoju Darbo partijos pirmininku nors ir su antrankiais. Ar 
yra šioje beprasmybėje kokia nors prasmė?

Teatsako mokslas. Visuomenės valdymo ar dar koks. Gal tai 
V.Muntiano manevro pasekmė? – kitaip, su anuo Viktoru, jis mažu-
mos Vyriausybės negelbėsiąs. Bet dabar jau spaudžia toliau – jokios 
Darbo partijos! Kitaip tarus, perbėkit, broliai ir seserys masiškai su 
visais postais, ir mes vėl toj pačioj koalicijoj, tik su kitu vadu.
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Gal ir bėgs, pamatysim, ypač jei toks ateis aukštesnis nuro-
dymas.

Tokiu atveju visa „partija“ netrukus bus jau susistabdžiusi, o 
vienas asmuo tolimame artimame užsieny – susistabdęs susistab-
džiusiųjų lyderis.

Gražu mūs Lietuvoj.
Tik pasauly neaišku, ar Europos demokratų partijos viceprezi-

dentas susistabdė ir ten, ar priešingai – plačiau išskleis sparnus.

2006 m. birželio 30 d.

Dar viena demokratijos pajuoka

Rusijos vadovai nebe pirmą sykį, tačiau dabar oficialiu pareiš-
kimu, apibūdino savo režimą kaip „suverenią demokratiją“. Šiuo 
būdu, geriau negu „valdomos demokratijos“ (demokratinė impe-
rija ir pan.) absurdo formule, atmetama bet kokia demokratijos 
pažeidimų ir paniekinimų kritika. Paskelbti nūnai tokią nuostatą, 
tai išankstinis veiksmas galbūt aktualus prieš G-8 susitikimą 
S.Peterburge. 

Normaliu protu ji reiškia Kremliaus tezę, jog elgiamės kaip 
norim, esam „suverenūs“ daryti ką norim su bet kuo šalies viduje, 
o visi Rusijos kritikai gali eiti žinomu adresu. Kadaise prezidentas 
V.Putinas buvo pasiūlęs savo demokratijos kritikus žurnalistus 
apipjaustyti, tai dabar vis dėlto parinko diplomatiškesnę formulę. 
Tačiau esmė ši: Europos ir tarptautinės žmogaus teisių konvencijos, 
visuotinai pripažintos demokratinio būvio normos, matot, pažeistų 
Rusijos suverenumą! Dabartinis nacionalistinis didžiavalstybinis 
įkarštis Rusijoje juolab stumia šią šalį į akligatvį: arba savęs izolia-
cija (nedemokratinė, nelaisva šalis), arba tarptautinis energetinis 
diktatas ir demokratijų moralinė erozija. Žinoma, tai iššūkis joms, 
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ir nelengvas. Ar išdrįs tariamai didieji septyni prašnekti prie Nevos 
apie šeimininkų klystkelius ir jų vidaus problemas?

Beje, yra berods Brolių Grimų pasaka: „Septynis vienu smūgiu“. 
Tokių smūgių nūnai mestelėjo bent kelis iš karto.

2006 m. rugpjūčio 7 d.

Kodėl?

Kodėl komunizmo ir giminingos ideologijos vėl plinta pasaulyje 
ir ne vien skurdžiuose kraštuose, kodėl praeities kairieji totalitariniai 
režimai visaip teisinami, jų nusikaltimai žmonijai nutylimi arba 
nenorima apie juos girdėti, o tarptautinis komunizmo ir šių karo 
nusikaltėlių tribunolas, koks nors „Niurnbergas 2“ atrodo vis mažiau 
tikėtinas Europos vaistas?

Nejau tiek daug lemia dujinė Vakarų demokratijų priklauso-
mybė nuo nedemokratinės ir komunistinį laikotarpį garbinančios 
Rusijos?

– Priežastys, Petrai, tikriausiai gilesnės. Vienas galimų atsakymų 
būtų šis, kaip toliau surašyta.

Senėjančių Vakarų silpnumas ir taikymasis prie komunistinių, 
o dabar ir neo-komi-fašistinių ideologijų kyla iš priešistorinio 
žmogaus vergavimo smurtui ir pavaldumo šamanams. Istoriškai 
komunizmas buvo pirmas ir sėkmingiausias populizmas. „Duok 
man valdžią, suteik bizūną, ir būsi laimingas!“ „O, šamane, padaryk 
mane laimingą!“ Šis instinktas liepti ir pasąmoningas troškimas 
pasiduoti buvo matomas per pastarąjį dr. Sigizmundo Freudo vizitą 
į Sankt Peterburgą.
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2006 m. spalio 25 d.

Gruzija pavojuje

Rusijos prezidentas jau kelintą sykį per trumpą laiką šneka, kad 
Gruzija rengiasi karui. „Jie“ ketina pralieti kraują Abchazijoje ir Pietų 
Osetijoje, o mes tada smogsim atgal – maždaug taip ir dėstoma.

Žinoma, tokie tariami Gruzijos ketinimai yra nesąmonė. Kai 
Rusijos viršininkams, baisiai įžeistiems diversijų ir šnipų pavieši-
nimo, delnai niežti muštis, Gruzijos valdžia turi atidžiai stebėti net 
batų raištelius, neduoti jokio sąlyčio preteksto. Jie juk ne bepročiai, 
žino, su kuo turi reikalo.

Tai kodėl V.Putinas taip atkakliai kartoja, nelyginant užkeiki-
mus?

Nebent neatsitiktiniai ir tie galingi jūrų manevrai ant pačios 
Gruzijos teritorinių vandenų ribos, nebent smūgiui pasirengta (juk 
svarstė Kremliuje šnipų „išvadavimo“ variantą!), tik reikia iš anksto 
rodyti kaltininką. Lietuva tai prisimena iš 1940 m. gegužės – birže-
lio. Kaip ir Suomija, kuri jau 1939 metais, netrukus po jos ir mūsų 
pardavimo, „užpuolė“ vargšę Sovietų Sąjungą.

 2006 m. lapkričio 22 d.

Baisusis konservatorius Valatka

Rimvydas Valatka nebe pirmą sykį prasilenkia su generaline 
„Lietuvos ryto“ politikos linija. Štai ir vėl negražiai suartėjo su tuo 
kenkėjų vaizdeliu, kurį laikraštis nuosekliai vadina „konservatoriais“. 
Palyginkime.

R.Valatkai nepatinka, kad „Interpolo paieškomas bėglys giria vi-
daus reikalų ministrą“ už arbatėlės „faifoklioką“ Maskvoje. R.Valatkai 
iš principo nepatinka, kad R.Šukys deleguotas į Vyriausybę koalicijos 
narės centroliberalų partijos, kurios vadovas lyg tyčia nepatinka ir 
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vadovaujantiems konservatoriams. Anot jo, slaptojo konservatoriaus 
Valatkos, V.Uspaskichas pagirtų ir premjerą už šio taikstymąsi su 
Vyriausybės etinėmis negerovėmis. Mat gerbiamam G.Kirkilui, anot 
R.Valatkos, ir „V.Blinkevičiūtė – nekalta“, ir Z.Balčytis su A.Kundrotu 
– nekalti vaikinai, tenka kęsti jų pražangas „nieko nedarant“. Pats 
R.Valatka elgtųsi kitaip.

Lyg tyčia, tokį patį kirvių galandijimą  „Lietuvos rytas“ (V.Bar-
tasevičius pagal generalinę liniją) priskiria nedorėliams konser-
vatoriams. Jie ne tik esą paskelbę A.Janušką „pikčiausiu šalies 
priešu“ (lyg nepastebėjau tokių skelbimų, gal būnu nutolęs), bet 
štai jau patarinėja premjerui atstatydinti Z.Balčytį, V.Blinkevičiūtę, 
A.Kundrotą, K.Prunskienę, net ir P.Vaitiekūną su R.Šukiu. Bent ke-
turiais jų nepatenkintas, kaip matėm, „Lietuvos ryto“ viceredaktorius 
ir akcininkas (jei neklystu) R.Valatka, tai kas tame laikrašty darosi? 
Negana problemų su „Ekstra“, jau kiek pacenzūrinta, tai dabar dar 
nevaldomas Valatka… Liaukis, Rimvydai, patarinėja Valdas B., jokio 
baisaus kriminalo tavo papeiktų ministrų poelgiuose nėra.

Yra ir daugiau taip manančių, kad kol teismas nenuteisė, aukš-
tųjų pareigūnų etika spindi. Negriaukit valstybės! Tik Valatka nori 
pasirodyti šventesnis už pačius konservatorius.

Tokių štai minčių kyla paskaičius politiškai nesuderintus 
R.Valatkos (2006 11 20) ir V.Bartasevičiaus (2006 11 21) tekstus. Bet 
gal tai vis dėlto geriau, negu aukštasis nepriklausomas reguliavimas?

 

2006 gruodžio 6 d.

Ir Lietuvoje – dvynukai
 

„Tam tikros politinės jėgos įsivarė save į kampą, tad natūralu, 
kad reikia išsaugoti savo veidą“ (R. Lopata, pagal „Lietuvos rytą“, 
2006-12-04).

„Viso tyrimo metu isterišką poziciją demonstravę konservatoriai 
ir ypač jų lyderis A. Kubilius įsivarė save į kampą, todėl norėdami 
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išsaugoti veidą jie žūtbūt sieks pašalinti A. Pocių“ (R. Valatka, pagal 
„Lietuvos rytą“, 2006-12-04).

„Ir taip yra savaime aišku, kad už bet kurios institucijos veiklos 
sėkmes ir nesėkmes atsako jos vadovas“ (R. Lopata, ten pat).

„NSGK išvada /.../ skamba taip, tarsi Lietuvoje – vieni nevispro-
čiai, kuriems dar neaišku, jog už bet kurios valstybės žinybos veiklą 
atsako jos vadovas“ (R. Valatka, ten pat).

Stebi žmogus ir dyvijies – iš kur toks bendrumas? Gal subėgę 
susiderino? Ne, veikiau tai genetinis reiškinys. Dvynių yra ne vien 
Lenkijoje.

O kad vienas ramesnis, kitas isteriškesnis, tai čia bus pasireiškę 
charakteriai. Natūralus individualizmas šeimos vienybėje, vyšnių 
sodely.

Neliesk Vipų

Jei tik palieti kuriuo nors būdu labai svarbius politikus (very 
important politicians), išsyk tampi politizuotas.

Vytautas Pociūnas ir Aleksandras Litvinenko nebuvo svarbūs, 
gali su jais daryti, ką nori. Bet jeigu aukštėliau, kur buvo sprendžiami 
šių drąsių vyrų likimai – ei, bobute, atsargiai! (Iš Arkadijaus Raikino 
klasikos).

Todėl ir skamba nūnai Maskvoje ir Vilniuje stebėtinai darnūs 
duetai: nelieskit aukštesniųjų politikų, nepolitizuokit!

Opoziciją galite daužyti, čia nesusipolitizuosit. Valdžios liesti 
nevalia. Ypač tos, kuri mažiau matoma.

O jau kas politizuotas, tai nelyginant raupsuotas. Jo mintys, 
pasiūlymai, išvados neverti nieko ir dar mažiau. Venkite sveikintis. 
Pirmiausia žiūrėkit, ką sako Vipai ir jų nepolitizuotieji.

Taip artėjam į gražiai depolitizuotą pradinę mokyklą.
– Pasakykite, vaikučiai, o iš kur vėjelis pučia?

Publikuota: „Lietuvos žinios“, 2006 12 06
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Rusija užsidaro šuoliui

Nevyriausybinių organizacijų galinčių ką nors veikti be valdžios 
malonės likvidavimas reiškia, kad Rusija galutinai grįžta į uždaros, 
kontroliuojamos visuomenės režimą. 

Priimant atitinkamą pataisų įstatymą, atėjusį iš Kremliaus, Dū-
moje buvo žaidžiama maži nesutarimai neva su prezidentu. Neva 
„dar blogesnį įstatymą“ prezidentas pataisė, truputį „pagerino“. Yra 
tuo besiguodžiančių arba apsimetančių, kad nesuvokia spektaklio 
kvaileliams.

Yra ir suvokiančių, konstatuojančių, kad Rusija net Konstitucinio 
Teismo jau nebeturi. Teisėjus valdžia pagąsdino, kad iškels įstaigą iš 
Maskvos į Peterburgą, ir tapo minkštesni už vatą. Pritarė, kad būtų 
panaikinami sričių gubernatorių rinkimai. Jų skyrimas iš Kremliaus 
„neprieštaraująs konstitucijai“, nors ten parašyta kitaip.

Tuo pat metu pribaiginėja televiziją; ė, ten dar kažkas mėgino 
teikti objektyvią informaciją, tad ir apie korupcijų negeroves. Taria-
mas „privatus savininkas“ atsiuntė privačią kampuotą apsaugą, kad 
parengta laida nepatektų į eterį. Žurnalistai dar kalba apie kreipimąsi 
į teismą, mat pažeista Rusijos konstitucija ir t.t. Lyg nesuprastų, kad 
tokių veiksmų nė iš tolo nebūtų be prezidento žinios, o ties Kremliaus 
vartais konstitucija baigiasi. 

Dabar dar vienas teismas baigė svarstyti Beslano mokyklos už-
grobimo ir šturmo bylą. Mokykla su vaikais įkaitais buvo apšaudoma 
rusų armijos ugniasvaidžiais ir iš tankų.

Tada griuvo stogas, vaikai bėgo, ir juos žudė vaduotojai. Ne Ba-
sajevas, nors irgi ne angelas; jo žmonės buvo salę užminavę. Bet apie 
beprasmišką puolimą prokurorams ir teismui pasakojo liudininkai, 
atnešė net ugniasvaidžių gilzes, likusias ant gretimų stogų, išryškino 
„operaciją“. O teismas įvykdė eilinę aukštosios valdžios užduotį: 
kariuomenė ir vietinė milicija viską atlikę nepriekaištingai. Kaip ir 
Maskvos teatre, kai išnuodijo daugybę žiūrovų – įkaitų. Artimųjų 
skundų teismai nepriėmė. Represinė Rusijos valdžia klaidų nedaro; 
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tik aną nepavykusį gyvenamojo namo Riazanėje sprogdinimą prezi-
dentas priekaištingai apibūdino FSB vadui: „prokol?“ Tai nufilmuota, 
beje. Žodžiai „teismas“ ir „įstatymas“ toje šalyje jau gali būti apkritai 
rašomi kabutėse. 

Vakarai toleravo griaunamos Čečėnijos uždarymą, o dabar matys, 
kaip užsidaro Rusija. Ir kaip atsidaro rusiški papirkimai net aukščiausia-
me Vokietijos lygmenyje. Tačiau Rusijos užsidarymas gali būti apgau-
lingas. Taip vienas padarėlis su akiniais viršugalvyje susirango būtent 
mirtinam šuoliui. Pavyzdžiui, prieš Ukrainą, kuriai prieš rinkimus 
žadama nutraukti dujas. Mes tą patyrėme 1992 m. pabaigoje, kai nu-
traukusi naftą Rusija atvedė į valdžią Lietuvoje sau artimesnius žmones. 
Stebėsim, kas vyks Ukrainoje. Jeigu išdrįsim, tai ne vien stebėsim.

Publikuota interneto portale „Omni“, 2005 12 28

Atsikelkime

Metai, kaip žinote, nepaprastai sėkmingi.
Metai, kaip jaučiate, mažiau sėkmingi. Dar mažiau garbingi. 

Artėjam prie nulio. 
Tai tie patys visko pertekę 2005-ieji, deja, jau besibaigiantys. 

Tenusibaigia, nors išbraukti sunku. O kiti – kad būtų tikrai geresni, 
be diplomantų ir laborantų surašytų storose bonementinėse knygose. 
J. Erlickas čia paklaustų, dėl tų bonementų: o kas yra bone?

Gal tai V. Šustausko „chebra“, kurią atsivežęs anuomet „sudau-
žė“ eilinės EBSW ar kitos aferos aukų bendrijos pirmininką? Toks 
buvusio mero kalėdinis prisipažinimas (žr. „Lietuvos rytas“, 2005-12-
23), tai dar vienas iššūkis nepriklausomos Lietuvos teisėsaugai. Bet 
ji išsisuks, nes jau tikriausiai senatis. Neseniai mačiau, kaip teismas 
tyčia sukūrė senatį1. Dabar europietiški bone. 
1 V.Landsbergio ir G.Žemkalnio byloje prieš V.Petkevičių dėl jų mirusio tėvo 

V.Landsbergio-Žemkalnio šmeižimo.
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Tiek to. Prieš keletą dienų gavau trumpą rimtą sveikinimo laiš-
kelį, kuriame moteris, įžvalgiai stebinti Lietuvą iš vidaus, parašė lyg 
atsiduso: „Nežinojau, kad atsikelti yra daug sunkiau negu pargriūti“. 
Dabar visi palaipsniui pradedame tai suvokti. Kad tik atsikeltume į 
kokį nors normalų padorumą. Čia mano linkėjimas.

Kadangi dar liko vietos, pridėsiu paeiliavimų.

Po Kalėdų po giesmių

Vaikelis gimė mumus! – 
žinojo žmonės, tai palaima.
Dabar per gėralą, pro dūmus
šėtonas žudo kaimą.

Vaikeliai, artimą pasgelbėkit – 
bažnyčia mokė meiliai.
Dabar juos engia sugyventiniai,
virtuvėj žvilga peiliai.

Tu pamiršai, tėvyne mano,
meilę ir teisybę.
Užtat ir gauni atamanų
godžią vyresnybę.

Politinis naujametinis

Matysim
vaikinai
kas iš to bus:
Europa jau lenda į rusų spąstus
o rusai – į kinų.

Publikuota „Veidas“, 2005, Nr. 52, 2005 12 29
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Kur eina Europos Sąjunga?

Aukštieji dvasininkai, Lietuvos generolai ir kariai
ir visi, kurie rėmė ir rems Lietuvos karius, jeigu bus reikalas!

O reikalo yra kasdien. Jeigu jūs nieko prieš, aš pasidalinsiu ke-
liomis mintimis apie dabartinę Lietuvos ir Europos padėtį, nes kai 
ką matau ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų vietų. 

Gana dažnai panašiomis progomis pasakome vieni kitiems, ku-
rie iš naujo kūrėme Lietuvos valstybę ir tie, kurie ją gynė okupacijos 
metais, kad laisvės kova dar nebaigta. Šiandien tai ypač teisinga, nes 
kasdien aiškėja padėtis, kurioje laisvei gręsia kitokios pajungimo 
formos negu anksčiau. Kai mes čia kalbame prisimindami prezidentą 
R. Reiganą1, prisimindami čečėnų tautos tokią, atrodytų, beviltišką, o 
su nepaprastu įsitikinimu vedamą kovą, mane visada stebina jų vadai 
– žuvęs prezidentas A. Maschadovas, o dabar naujai perėmęs pareigas 
A. Sadulajevas – su kokiu įsitikinimu jie eina, kad Čečėnija bus laisva. 
Kaip kadaise Lietuvos partizanai, kurie žinojo, kad tikriausiai žus, bet 
tai daroma neveltui, o galutinis tikslas kada nors bus pasiektas. 

1991 metais buvau pas prezidentą Reiganą, kai kartu su Gražina 
lankėmės Los Andžele. Jis jau buvo pasitraukęs iš prezidentavimo, 
bet aš jį aplankiau ir galėjau, turėdamas tuometinius įgaliojimus, 
pareikšti jam Lietuvos valstybės ir Lietuvos tautos vardu padėką už 
jo laikyseną, už jo nuostatas, kurios vedė į mūsų nepriklausomybės 
atkūrimą kaip labai stiprus tarptautinis argumentas – greta to, ką 
tebebuvo išsaugojusi lietuvių tauta savo širdyse. 

Kaip sakiau, ta laisvės kova nebaigta, nes jeigu mes turėjom 
uždavinį eiti ir vėl prisiglausti prie Europos, įsijungti ir į NATO, 
ir į Europos Sąjungą, ir pasiekėm to tikslo, tai dabar matome, kad 
pasaulis labai sudėtingas; gali net kilti klausimas: o kur eina pati 
Europos Sąjunga? Ir mes kartu su ja? Ji turi savo problemų, krizių 
ir, deja, nėra tokia vieninga, kokia turėtų būti, kad galėtų tinkamai 
1 Sueigoje pašventintas neseniai pastatytas kryžius R.Reigano atminimui. 
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atsakyti į pasaulinius iššūkius. Yra kas stengiasi suardyti jos vienybę, 
yra kas stengiasi suardyti Europos ir Jungtinių Valstijų atlantinę 
vienybę. Mes iš tų šalių, kurios patyrė komunizmo diktatūrą, matom 
šiuos pavojus, todėl tam tikra prasme atliekame ir šviečiamąjį darbą, 
ir giname principus, kurie vis dėlto gana dažnai būna pažeidžiami 
tam tikrais prisitaikymais, laviravimais ir manevravimais. 

Iš to, ką matome Lietuvoje ir aplink ją, daug dalykų dabar atspindi 
ir tuos tarptautinius reikalus. Matėme, kaip Rusijos dabartinė valdžia 
susitarė su Vokietijos dabartine valdžia, kuri šiandien galbūt jau 
pasikeis1, bet buvo labai patekusi į Rusijos įtaką, žavesį ir gaunamus 
pagyrimus dėl dujų vamzdžio. Jis eis Baltijos jūros dugnu pavojin-
gomis vietomis, bet specialiai aplenkdamas Baltijos šalis ir Lenkiją, 
kad šios pasidarytų ypatingai priklausomos nuo dujų šeimininko. 
Kai vamzdis eina per kitų valstybių teritorijas, būna sunkiau žaisti, 
įtraukti ar gąsdinti. O kai tos valstybės tik iš šalies turi prisijungti 
prie kranelio, tai kranelį labai lengva užsukinėti, nes pagrindinis biz-
nis su didžiosiomis Vakarų valstybėmis eis netrukdomas. Štai kokia 
mums sukurta pažeidžiama padėtis. Tad reikia daugiau ir mūsų pačių 
valstybės ir Vyriausybės vadovų pastangų, ir kitų valstybių vieningos 
pozicijos, kad gautume nors tam tikrų Europos garantijų. Pavyzdžiui, 
jeigu būsime šantažuojami ir smaugiami, tai Europa prisiima tam tikrą 
kaltę, kad šiandien leido tokią galimą padėtį, imasi ginamųjų žingsnių. 
Matome, kad mūsų laisvė yra ir Europos laisvės dalis, mūsų ateitis yra 
ir Europos ateities dalis. Žinoma, kai sakau, kur eina Europa – tai jos 
tikslai yra gražūs, ji nuėjo toli ir tikrai beveik jau iki galo suvienydama 
Europos tautas. Tačiau tas kelias ir duobėtas, ir su visokiais spąstais 
bei intrigomis. O kitoje pusėje Rusija eina į bedugnę. Aš tai matau ir 
sakau kur tik reikia, nes proletariatas neturi ko prarasti. Mes vis dėlto 
neiname kartu į bedugnę, bet gyvenam netoli ugnikalnio. Mūsų na-
mai pastatyti netoli bedugnės, kuri ten gali atsiverti, anai visuomenei 
visiškai demoralizuojantis, patiriant vidinių krizių ir, žinoma, su kraujo 
praliejimais, kaip nūnai Kaukaze. Toks kelias niekur neveda. 

1 Kalbėta 2005 09 18.
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Dar vienas mums numatytas veiksmas, apie kurį mažai žinome, 
tad bendrais bruožais aš galiu pasakyti – tai elektros linija, vėlgi 
aplenkianti Lietuvą, iš Rusijos per Lenkiją į Karaliaučių. Matome, 
kaip džiaugiasi Rusijos valdžia, kad nutiesė efektyvią krovinių liniją 
jūra keltais į Karaliaučių. Ačiū Dievui, galima būtų pasakyti: jums ten 
geriau, pigiau, tai baikit ir savo karinius tranzitus per Lietuvą, vežkit 
jūra ir karines prekes! (Plojimai). Bet mintis yra ta, ir mes net pra-
vardžiuojami, kad štai, jeigu per mūsų žemę reikia kam nors keliauti 
ir nusipirkti bilietą arba sumokėti mokestį, tai mes „parazituojame“. 
O kai per kitą didelę žemę vežame mes ir mokame mokesčius, tai 
ji neparazituoja. Štai tokiais pasakymais ir supratimais bandoma 
priešiškai nuteikti rusų tautą kitų tautų, išsilaisvinusių šalių atžvilgiu, 
o jeigu pasisektų, įtakoti ir Vakarus. 

Tai išoriniai apsupimai, bet yra ir vidiniai apsupimai. Jau ne 
pirmi metai ir vis intensyviau vykdoma tam tikra buvusių represinių 
struktūrų, pirmiausia KGB, reabilitacija visuomenėje. Pagal mūsų 
įstatymą tai nusikalstama organizacija. Įstatymas dar nepakeistas, 
gal nedrįsta jo keisti. Tačiau girtis, kad priklausei nusikalstamai 
organizacijai, Lietuvoje pasidarė beveik populiaru. Tie, kurie jau 
ir viešai giriasi, jau skelbia straipsnius, knygas, žinoma, galėtų 
pareikšti tam tikrą apgailestavimą: taip, aš buvau suklaidintas, aš ten 
buvau, bet turiu ko įdomaus papasakoti. Deja, yra visiškai priešingai 
– matome pasididžiavimą: aš buvau nusikalstamos organizacijos 
dalyvis, engiau Lietuvą, tarnavau engėjams ir kovojau prieš 
Lietuvos laisvę! To nebūtų, jeigu visuomenė turėtų aiškų pilietinį 
supratimą, kas yra šalies garbė ir kaip kas turi būti vertinama. O 
dabar, kai Lietuvos Vyriausybė svyruoja, abejoja, drebina kinkas ir 
nedrįsta pasakyti savo pozicijos tokiais gyvybiniais klausimais kaip 
energetika, kai matome, kad premjero patarėjais dirba tai buvęs KGB 
karininkas, tai žinomas agentas, tuomet minčių labai toli ieškoti 
nereikia. Kiek daug žmonių Lietuvoje, kurie anksčiau galbūt buvo 
skundikai, dabar yra tiesiog įtakos agentai ir stengiasi pakeisti jau ir 
piliečių sąmonę, ir įtakoti valdžios žmonių sąmonę, o šiai galbūt ne 
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tiek daug ir reikia norint ją įtakoti. Ji dar nelabai nutolo nuo senų 
papročių ir seno mąstymo. 

Iš Rusijos skamba atnaujinti žodžiai, kurie buvo jau uždrausti Eu-
ropos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje – nevadinti kaimyninių 
šalių „artimuoju užsieniu“. Tarsi kažkoks ypatingas, ne visai užsienis, 
į kurį galima tiesti rankas ir nagus. Dabar vėl skamba žodžiai apie 
„artimąjį užsienį“, koks jis šioks ir toks, ką su juo daryti. Tačiau ir 
visą Europą jie nori paversti „artimuoju užsieniu“, kuris bus ener-
getiškai priklausomas nuo vieno didelio Sibirų šaltinio. O kadangi 
aplink tuos Sibirų šaltinius jau netoliese šmėkščioja šimtai milijonų 
kinų, tai gal puoselėjama tokia viltis pajungti Europą, kad Europa 
gintų „savo“ šaltinius nuo Kinijos? Perkūnai žino, ką jie galvoja. 
Tačiau nusiteikimų įtakoti ir valdyti Europą per kai kurias valstybes, 
skaldyti ją yra, mes tą matome Europos Parlamente. Ir Parlamentas 
jau ne vieną kartą kritiškai pasisakė, kad tai – ne europinė politika, 
o atskirų valstybių, kurioms pataikauja Maskva ir kurios pataikauja 
Maskvai, separatinė politika. Ji nėra Europos politika. Štai kur dar 
vienas politinis frontas, kad ir mes būtume saugesni, o reikia padėti 
ir pačiai Europai. Mes dabar turime pareigų ir ten – bent jau pasakyti 
tiesą. Taip, kaip šiandien čia nuskambėjo nuostabūs prezidento R. 
Reigano žodžiai: mes niekada nesiliausime sakyti tiesą! Europoje 
dabar tai nelabai populiaru. Jau prasideda ir straipsniai, ir teorijos, 
ypač prancūzų laikraščiuose, kad yra štai tokių šalių, kurios niekada 
nepriims „mūsų“ tiesos, tai neverta su jomis kalbėti nei apie verty-
bes, nei apie žmogaus teises. Mat jie to negirdi, tai geriau kalbėkim 
apie biznelį, pamirškim ir apie savo vertybes, ir apie žmogaus teises. 
Čia didelis pavojus. Ne ta padėtis, kaip mes galvojom ar galėjom 
idealistiškai tikėtis. Žinoma, ir dabar reikia tikėti, kad kada nors, po 
penkiasdešimt metų ar panašiai, Rusija gali tapti europine šalimi, kad 
Rusija suartės su Europa. O kol kas matoma kitas dalykas, kad Europa 
gali suartėti su Rusija ir tapti jos dalimi. „Bendrosios vertybės“ – taip 
dažnai kalbama. Europa eina išvien, telkia visas šalis, taip pat aplin-
kines, kurios išpažįsta bendras vertybes. Su Jungtinėmis Amerikos 
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Valstijomis tikrai yra išpažįstamos bendros demokratinės vertybės: 
pagarba žmogui, žmogaus teisėms, tautų teisėms. Tačiau Europoje 
yra visaip. Žodžiai apie bendras vertybes skamba, o glebėsčiuojamasi 
su tais, kurie mūsų bendras vertybes griauna. Antai pasirašyta bendra 
Europos Sąjungos ir Rusijos „teisingumo erdvė“. Net keturios erdvės, 
kur esama lyg ir bendrumo, ir susitarimas turi būti įgyvendintas. Bet 
pagalvokime, apie kokią bendrą teisingumo erdvę iš tikrųjų galima 
kalbėti su šalimi, kuri neigia visus savo nusikaltimus praeityje, nei-
gia istorinę tiesą, nors ją pripažįsta pasaulis, kuri bukai kartoja savo 
melus? Ir tai vadinasi „Bendra teisingumo erdvė“? 

O štai naujausi dabarties iššūkiai, pavyzdžiui, parašo atsiėmimas 
po sutartimi su Estija dėl sienos. Ką tai reiškia? Juk ten Europos 
Sąjungos siena. Kaip reaguos Europos Sąjunga, kuriai Rusija buvo 
įsipareigojusi sutvarkyti sienų klausimą ir kuo greičiau? Štai vienoje 
vietoje, toje atkarpoje, kur yra Europos Sąjungos narė Estija, jau atro-
dė sutvarkyta. Ne, vėl atsisakoma, gąsdinama, meluojama. Kaip ten 
estai prisiminė, kad jie buvo nepriklausoma valstybė? To neturi būti. 
Lyg ji nebuvo nepriklausoma valstybė! O kai buvo nepriklausoma 
valstybė, siena buvo truputį toliau, po to Rusija dalį žemių atėmė. 
Estija su tuo sutinka, bet net nepriminkit, kad jūs buvot nepriklau-
soma valstybė! Štai iki kokio įžūlumo eina ta šalis, mesdama iššūkį 
pačiai Europos Sąjungai. Nes vis dėlto tai Europos Sąjungos siena. 
Kaip atsakys Europos Sąjunga, dar ne visai aišku. Aš pabandžiau 
ten padaryti tam tikrų žingsnelių. Man pasakė: mes matom, čia yra 
problema, mes dirbsim, tačiau kol kas nekelkim skandalo. Betgi 
skandalas, manau, yra pakankamai didelis. 

O štai lėktuvėlis. Pasirodo karinis lėktuvas su kovinėmis rake-
tomis, kuris skrenda į Lietuvą. Ko jis ieško? Girdim pasakų: lakūnas 
skrido per Baltijos jūrą ir nematė, kad apačioj jau ne jūra. (Juokas). 
Jis paklydo virš jūros ir nuskrido ne vieną kokį kilometrą į šalį. Buvo 
laiko pamatyti. Buvo laiko signalizuoti, susisiekti su žeme. Bet ne. 
Visa eskadrilė skrido atsijungusi nuo ryšio su žeme. Estai apie tai jau 
pranešė, kadangi pirmiausiai jie skrido per Estiją, nuo pat Estijos jau 
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atsijungė nuo ryšio su žeme. Panašu, kad čia eksperimentas. Ar jiems jis 
pavyko ar nepavyko? Gal turėjo pakelti naikintuvus iš Zoknių greičiau, 
ir naikintuvams priartėjus, tik tada tą lėktuvą suvaryti į žemę ir sakyt: 
va, numušė. Toji šalis sugeba bet ką. Ačiū Dievui, kad Lietuvos valstybė 
reagavo šį kartą reikiamai ir savo orumu, ir kaip NATO narė, nes tai 
juk ir NATO erdvės pažeidimas su aiškia karine provokacija.

Štai keli momentai iš mūsų dabarties, ir ne tik mūsų, o taip 
pat egzaminų, kuriuos turi laikyti ir suvienytoji Europa, ir Šiaurės 
Atlanto organizacija, kad jų abiejų vienybė nebūtų suardyta. Čia dar 
ir tas ginklas, kuris dabar paleistas, kai jau visi kiti ginklai išsemti 
– tai teroristinių organizacijų veikla prieš Vakarų demokratijas. 
Mes prisimename, kad Lietuvoje buvo daugiametis teroras, ir kas 
buvo jo organizatoriai, prisimename ir kas žudė Joną Paulių II-
ąjį, ir daugybę kitų dalykų, kaip buvo ruošiami teroristai Šiaurės 
Airijai, Ispanijai, siekiant ardyti tas valstybes, o dabar vyksta tikras 
nutylėjimų spektaklis. Kita vertus, Lietuvos partizanus išdrįsta 
pavadinti teroristais. Mūsų partizanus išdrįsta! Aš jau nekalbu apie 
tą melą, kurį varo prieš čečėnus. O be kita ko, naujausiomis žiniomis, 
kurios galbūt bus patvirtintos, lakūnas, kuris suvarė savo lėktuvą 
į Lietuvos žemę su visais ginklais, prieš tai bombardavo čečėnų 
kaimus. Juose šimtus kartų daugiau nužudyta vaikų negu tų, kurie 
žuvo Beslane, kai vėlgi rusų kariuomenė šaudė iš minosvaidžių ir 
tankų į mokyklą su vaikais, nors tai įrašoma Čečenijos Respublikos 
sąskaitą. O ligi tol keturiasdešimt tūkstančių vaikų buvo nužudyta 
pačioje Čečėnijoje, ir pasaulis dėl to visai tylus. Bent mes turime 
turėt aiškias nuostatas ir stengtis, kad ir Lietuvos valstybė turėtų 
aiškias nuostatas – kad jos Vyriausybėje mažiau būtų tūpčiojimų, 
lankstymosi ir kinkų drebėjimo. Ačiū už jūsų dėmesį.

Kalba pasakyta Didžiosios kovos apygardos Lietuvos partizanų parke,  
Ukmergės rajonas, 2005-09-18

Parengta iš video ir magnetofoninio įrašų
Publikuota „XXI amžiaus horizontai“, 2005 12 29
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BRIUSELIO DIENORAŠČIAI 

2005 m. gruodžio 28 d.

Gilių tradicijų šalis

Metams baigiantis apsukrūs politiniai žmonės įsteigė, tarsi at-
kūrė, Smurgainių Akademiją. Ir apskelbė: mes Lietuvoje veikiam jau 
du šimtai metų! Kepures daloj, ponai! O jeigu užsimanysit įrodymų, 
tai kreipkitės į Adomą Mickevičių. Buvo toks, dainavo kadaise: „Tė-
vyne mano Lietuva tarybų, tu mėlyno Nemuno vingis...“ Iš tėvynės 
baudžiavinės, tipo kolūkinės. 

Tačiau metai dar nepasibaigė, ir vėl yra žinių. Telkiasi filomatai. 
Tai tie, kurie užvis vertina kietus tarptautinius posakius su žodeliu 
„mat“ ir tuo būdu palaiko didžiąją tautų draugystę. Ne „Draugystę“, 
bet draugystę ginant bendrą kultūrinę erdvę. Šių dalykų nevalia pai-
nioti, skelbia filomatai. Tik dar ginčijasi dėl organizacijos vardo. Ar 
geriau Naujieji Filomatai, ar tiesiog Filomatai. Greit apsiskelbs mat, 
kol kas dar tariasi su kita, blin, Blechanovo Akademija.

2005 m. gruodžio 29 d.

Kai kam

Kai kurie nustebo ir ligi šiol stebisi: kaip čia taip sinchroniškai, 
vienu ypu užpultos ir Maskvoj, ir Lietuvoj, ir dar kitur nevyriausy-
binės organizacijos, ypač jeigu remiamos tarptautinių fondų ir ypač 
– to nenaudėlio Soroszo fondo?

Lukašenka jau anksčiau pasitvarkė. Jis – antioranžinis avangar-
das, viską pramatęs. 

Išties, kam ta liberali, atvira visuomenė, kuri gali dar kur nors 
pakrypti?



609

O dėl sinchrono, dalykas paprastas. Rytų štabelyje paspaudė 
mygtuką, ir pašoko politikieriai bei laikraštukai įvairiose šalyse. 
Stropuoliai, spartuoliai. 

Tai tik naivuoliai stebisi gera koordinacija. Tokie atvirieji fondai 
ir apskritai vakarietiškos organizacijos – jose nei komunizmo, nei 
putinizmo, velniams jų reikia.

Neleisim toliau ardyti deržavos, ir viskas.

2005 m. gruodžio 30 d.

Europos egzaminas – Ukraina

Rusija sėkmingai papirko Vokietijos kanclerį, dabar jau buvusį, 
bet atvėrusį piniginę sutartiems milijonams. Nūnai, forsuodama 
savo naują strategiją, Rusija  imasi neklusnios Ukrainos. Nuo sausio 
1-osios Ukrainos laukia dujų blokada arba puspenkto karto pakeltos 
kainos. Gal Ukraina puspenkto karto pakels nuomą už Sevastopolio 
karinę bazę? Vargu, nes Rusijos prezidentas jau skambino tuo klau-
simu. Ir dėl tranzito. O dėl dujų kainų nė susitikti neketina. 

Lietuva čia ypač turi ką prisiminti. Per pirmuosius pustrečių 
metų Kovo 11-osios kelyje į kuo didesnę nepriklausomybę nuo 
imperijos mus ištiko dvi naftos blokados, karinė intervencija ir 
kruvinas terorizmas. Ukrainos dabartinė padėtis atkartoja mūsų 
antrąją blokadą 1992 m. antrojoje pusėje. Tarpvalstybinis susitarimas 
dėl kainų, sudarytas mažiausiai vieneriems metams, buvo paskelbtas 
negaliojančiu; mokėti kiek reikalauja neturim iš ko; Europos Bendrija 
pažada ir skiria specialią pagalbą, bet pinigai neateis rytoj, o jau 
rytoj – rinkimai į Lietuvos Seimą. Kaip dabar Ukrainoje. Staigių 
sunkumų sukeltoj krizėj artima Maskvai jėga eis laimėti Verchovnos 
Rados rinkimų. Ir tai egzaminas ne vien Ukrainai, jos visuomenei 
– kiek sunkumų pasirengę pakelti dėl nepriklausomybės? Ne vien jos 
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pramonei – kiek atlaikys netikėtą postūmį į visišką rinkos ekonomiką? 
O kaip atrodys toji prasidėjusi atsigauti Ukrainos ekonomika, iškart 
prislėgta kelių milijardų dolerių maloningo Rusijos kredito? Pasiūlė 
vakar viešai pats V. Putinas. [Man tada siūlė B.Jelcinas.] Užmirškit 
apie Europą, iš Bendrosios ekonominės eurazinės erdvės neišeisit. 
Tai egzaminas ir Europai, gal ir Jungtinėms Valstijoms. Ar jos leis 
ir kaip neutralizuos tokį Rusijos elgesį? Šioji atvirai baudžia ir nori 
ekonominiu botagu, grąsindama katastrofa, susigrąžinti Ukrainą į 
NVS gardą.

Du vakarykščiai posakiai per Rusijos televiziją buvo ypač iškal-
bingi. Vyresnis ir atsakingas iš Ukrainos (Nacionalinio saugumo ir 
gynybos sekretorius A. Kinachas): kitąmet mūsų laukia didžiulis 
BVP kritimas ir šimtai tūkstančių bedarbių. Jaunas cinikas iš Rusijos 
valdžios atsakė pasityčiodamas: tuos šimtus tūkstančių ukrainiečių 
galėsim įdarbinti šiaurės dujotakio statyboje. Broliška pagalba. Antai 
ir prezidentas V. Putinas taip sako filmuotame posėdyje: padėsim.

Jūsų žodis, europiečiai.
Baltijos vamzdis ir Ukrainos likimas – tiesiogiai susiję dalykai. 

Jie nesibaigs vien Ukraina. Bus valdoma ir Vokietija. Buvęs kancleris 
gaus trisdešimt sidabrinių.
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