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Įsileidę Sorošą, palūžome dvasia
Matydami išskirtinio dizaino 
vienetinius baldus, kurių 
autorius panevėžietis medžio 
meistras Rytis Zaveckas, 
vertintojai neretai kartoja: 
užsienyje jis gyventų kaip 
inkstas taukuose. Tačiau 
menininko emigranto 
duona nevilioja. Sako, kur 
kas prasmingiau garsinti 
Lietuvą gyvenant ir kuriant 
Tėvynėje. Štai neseniai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
vykusiame pasauliniame 
dizaino konkurse „American 
Art Awards“ panevėžietis 
laimėjo keturias nominacijas.

Baldų kategorijoje vertinimo 
komisija, kurią sudaro 25 garsiau-
sios Amerikos galerijos, antrosio-
mis vietomis įvertino panevėžie-
čio komodą „Antstolio aukso am-
žius“ bei stalą „Vilnius“, ketvirtą-
ja vieta lovą „Lietuviai“, o penk-
tąja vieta - komodą „Eurobabe-
lis“, kurios bendraautorė dizaine-
rė Julija Janus.

Netrukus R.Zaveckas buvo 
pakviestas dalyvauti Nacionalinė-
je dailės galerijoje vykstančioje 
parodoje „Daiktų istorijos. Lietu-
vos dizainas 1918-2018 metai“. 
Jai panevėžietis meistras pateikė 
JAV dėmesio sulaukusį „Euroba-
belį“. Tačiau šis baldas kažkodėl 
parodos rengėjų nesužavėjo, tad 
menininkui teko vežti kitą savo 
kūrinį. Pasinaudodamas proga, ti-
tuluotą „Eurobabelį“ meistras ti-
kėjosi nufotografuoti Valdovų rū-
mų interjere. „Užsienyje mėgs-
tama šiuolaikinius baldus fotogra-
fuoti klasikiniuose interjeruose 
su lipdiniais, gobelenais, tarsi pa-
rodant dabarties ir praeities vie-
novę“, - taip savo sumanymą aiš-
kina panevėžietis. Bet Valdovų 
rūmų durys jam neatsivėrė.

Nuo to ir pradėjome kalbą su 
R.Zavecku.

- Istorijos ratas apsisuko, - 
svarsto meistras. -Taip buvo prieš 
400-500 metų ir vėliau, kai lietu-
viai negalėjo patekti į rūmus. Bet 
Valdovų rūmai yra mūsų. Juk ten 
ne karalius sėdi, kuris nori lei-
džia, nori neleidžia. Ten sėdi di-
rektorius. Jis yra viso labo tik 
administratorius. O kaip buvo pa-
statyti rūmai? Pradžioje rinko au-
kas. Aukojo, kas norėjo, taip pat 
ir Amerikos lietuviai. Buvo išleis-
ti paveikslėliai, kuriuos galima 
būdavo pirkti aukojant. Ir aš juos 
pirkau. Buvo ir saldainiai su rūmų 
atvaizdu - perki, brangiau moki, 
ir vėl savotiškai aukoji. Taigi, ten 
yra ir mano dalis. O dabar toks 
jausmas, kad mes - lietuviai - rei-
kalingi tam, kad tik suneštume 
pinigus ir brangiai pastatytume 
rūmus. Suprasčiau, jeigu padary-
čiau kokį surūdijusį vamzdį, brau-
čiausi su juo fotografuotis, ir man 
atsakytų. Bet padariau unikalų 
baldą, jau gavusį tarptautinį pri-
pažinimą, bet manęs neįleidžia. 
Prašiau - trumpam, dešimčiai mi-
nučių. Galėjau ir susimokėti, jei 

reikia. Juk jie nuomoja sales. Ga-
lutinis derybų rezultatas toks: 
teisinantis Lietuvos 100-mečio 
renginiais „nėra galimybių“. Kad 
laimėjau Amerikoje - niekam ne-
įdomu.

Nurijęs šią piliulę, menininkas 
padėties nedramatizuoja. Jis sako, 
jog šiuo atveju išryškėjo tipiškas 
valdiškas požiūris į žmogų. Toks 
būdingas valdžios įstaigoms. Ar 
ne toks valdininkų nedėmesys 
neretai varo žmones iš Lietuvos? 
Būtų juokinga, jeigu po šio įvykio 
R.Zaveckas pagrasintų, jog jam 
belieka tik emigruoti... Taip ne-
bus, nes prie savo namo ne šiaip 
laiko iškėlęs Lietuvos istorinę vė-
liavą su Vyčiu. Tačiau emigracijos 
temos neišvengėme.

- Ar matant, kaip tautiečiai 
tuntais bėga iš Lietuvos, nie-
kad nebuvo kilusių minčių ieš-
kotis lengvesnio gyvenimo už-
sienyje?

- Daug kas gali išvažiuoti. Bet 
tu pabandyk neišvažiuoti. Tai yra 
savotiškas iššūkis. Tu pabandyk 
išsilaikyti čia. Man keista, kad 
žmonės kalba apie patriotizmą, bet 
išvažiuoja tikėdamiesi, kad Lietu-
va nepražus, vis tiek kažkas liks. 
Jie sako, jeigu rusai mus puls, mes 
grįšime. Negrįš. Palikus kraštą su-
grįžti sudėtinga. Mano pozicija to-
kia - geriausia būti ten, kur esi. 
Tik apmaudu, kad čia nevertina-
mos žmogaus pastangos. Apie tin-
ginius šokinėjama, o tie, kas sten-

giasi, tegul kapstosi patys.

- Turi galvoje menininkus?
- Ne tik menininkus. Bet ir 

menininkų visokių yra. Pavyz-
džiui, aš esu už tai, kad tavo dar-
be būtų ne tik mintis, bet kad už 
ją tu sumokėtum pasirinkdamas 
geresnes, brangesnes medžiagas. 
Kaip sporto lažybose - jeigu tu 
tiki komanda, už ją statai. Tai ro-
dytų, jog tu savo kūryba tiki. Man 
labai keista, kad meno ir bažny-
čios istorikė Irena Vaišvilaitė gy-
rė, koks tas surūdijęs vamzdis ant 
Neries kranto vertingas, kokia čia 
mintis ir t.t. Paskui ji tapo amba-
sadore prie Šventojo sosto. Įdo-
mu, ar ji, vaikštinėdama po Vati-
kano didybę, taip pat galvojo, kad 

tas vamzdis gražus. Aš visiems 
tiems vamzdžio gynėjams siūlau - 
jeigu jis taip jums patinka, paim-
kite ir pasistatykite kopiją savo 
kieme ar kambaryje. Daug nekai-
nuos. Tada jie pradeda išsisuki-
nėti, kad nesiderins prie interje-
ro, prie aplinkos. Mano darbai de-
rinasi, aš tikiu savo idėja. Ir darau 
tai, kuo tikiu. Tai nuoseklu.

- O apskritai, ką manai 
apie emigraciją?

- Ką gali manyti, kai žmonių 
Lietuvoje mažėja, o valstybės 
skola didėja. Ir niekam dėl to gal-
vos neskauda. Girdėjau kažką iš 
valdžios sakant, kad Lietuvoje yra 
700 tūkstančių augintinių. Įsivaiz-

duokite, per 28 metus priauginta 
tiek kačių ir šunų, kiek emigravo 
žmonių. O kodėl išvažiavo? Todėl, 
kad lietuviais nesirūpinama taip, 
kad jie galėtų čia patogiai gyventi.

Kasdien vaikštau pro taip ir 
nepastatytą mokyklą Pilėnuose. 
Ten žmonės mėgsta vedžioti šu-
nis. Jeigu žiūrėtume į tos mokyk-
los projektą iš viršaus, jis panašus 
į Gedimino stulpus. Man vis ne-
duoda ramybės mintis: kaip būtų 
simboliška nufotografuoti iš vir-
šaus tą vaizdą - tai, kas liko iš mū-
sų Nepriklausomybės. Gedimino 
stulpai ir šunys, o vaikų nėra. Tai 
būtų labai simboliška. Toks jaus-
mas, kad Lietuvoje žemė ruošia-
ma kinams ateiti. O kas galėtų tai 
paneigti, juk jie mėgsta šunieną.

- Pasigendi patriotizmo?
- Žinoma. Kažkas atsitiko su 

mūsų dvasia. Kažkada mes valdė-
me Rusią, o dabar patys gyvena-
me suirutėje. Mūsų dvasią pakir-
to Atviros Lietuvos fondas. Rei-
kėjo priešintis, kai Sorošas ėjo į 
Lietuvą. Atgavus Nepriklausomy-
bę mums svarbiausia tapo ekono-
mika, o ideologija, sakėme, pa-
lauks. Ar galėjo priešintis parti-
zanai, kalbėję apie patriotinį au-
klėjimą, kuris turi būti kaip užtai-
sas. Tie senukai jaunimui buvo 
neįdomūs. O juk 50 metų okupa-
ciją iškentėme todėl, kad mūsų 
seneliai, tėvai prieš karą buvo pa-
triotiškai auklėjami. Palaukėme, 
ekonomika pakilo. Bet kai reikė-
jo apsispręsti, žmonės masiškai 
emigravo.

Aš labai pasigendu pilietišku-
mo. Nuo 1992-ųjų, kai pas mus 
kojas įkėlė visokie užsienio fon-

dai, mes skiname kosmopolitizmo 
vaisius. Daug žmonių tapo apoli-
tiški, nepilietiški. Matome, kokie 
protestai vyksta Prancūzijoje, o 
pas mus tik dabar mokytojų strei-
kas privertė pakeisti ministrę. 
Kas užsakinėja, kas dalyvavo „pa-
skutinio skambučio“ mitinge - ki-
tas dalykas.

Mes per mažai savo istoriją 
akcentuojame. Nieko neturėtų 
žeisti ir patriotinis šūkis „Lietu-
va - lietuviams“. Ypač jis neturė-
tų kliūti žydams ir baltarusiams, 
nes Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės laikais žydai save va-
dino litvakais, o baltarusiai litvi-
nais. Tad visų šaknis ta pati - 
„lit“.

Izraelis yra tautinė valstybė. 
Tai yra įrašyta jų Knstitucijoje ir 
niekas to nebijo. Kiekviena tau-
ta turi savo veidą. O mūsų Tau-
tos identiteto ženklų labai mažai. 
Net baltarusiai stengiasi jį pasi-
savinti. Savo istorikams Luka-
šenka, matyt, sumokėjo, kad jie 
kurtų pasakas, jog mūsų didieji 
kunigaikščiai - Gediminas ir ki-
ti - buvo baltarusiai, o mes esa-
me tik kažkokie žemaičiai. Aki-
vaizdu, kad Lietuva buvo metro-
polija, kad LDK mes buvome 
artimai susiję, bet dabar matome 
jų norą paveržti mūsų istoriją ir 
tylime.

Prie to nesąmoningai priside-
da mūsų valdžia, įsileidusi Sorošo 
fondus, plovusius mums smege-
nis ir gaminusius iš mūsų kosmo-
politus. Todėl mums jau nereikia 
Vyčio paminklo Lukiškių aikštėje. 
Net konservatoriai už Vytį nebal-
savo. Kažin, ką pasakytų apie tą 
numatomą statyti bunkerį atsikė-
lę mūsų partizanai, juk jie kaip tik 
norėjo išeiti iš bunkerių.

- Ar tu kokių nors vilčių tu-
rėjai „valstiečiams“ateinant į 
valdžią. Jie daug kalbėjo apie 
kultūrą, kad ją pakels į nere-
gėtas aukštumas.

- Pradžioje Ramūno Karbaus-
kio užmojai man patiko. Kad jis 
supylė tuos kalnus, tie visi pro-
paguoti etniniai dalykai. Įvedė 
kultūros pasą lankytis muziejuo-
se, tautinius drabužėlius nupirko. 
Galima pasakyti, kad nedaug pa-
daryta. Bet jeigu nedarysime nie-
ko, tai niekur nenueisime. Tie 
muziejai, kuriuos galima bus ne-
mokamai lankyti paskutinį se-
kmadienį - geras sumanymas. 
Man tie dalykai patinka. Tegul 
būna bent tokia kultūros sklaida, 
negu per VEKS-ą į dangų iššau-
dyti fejerverkai, skirti akimirką 
pasidžiaugti. Tautiniai rūbai, ži-
noma, gražu. Bet kaip suprasti, 
kai didžioji dauguma „valstiečių“ 
Seime balsavo už tą migracijos 
paktą. Ar jie supranta, ką daro 
atverdami kelią migrantams. At-
rodo, viena ranka daro gera, o ki-
ta - priešingai. Man tai niekaip 
nedera.

Kalbėjosi Jaunius POCIUS
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 JAV pelnytas pripažinimas Ryčiui Zaveckui Valdovų rūmų durų neatvėrė

  Apie tinginius šokinėjama, o tie, 
kas stengiasi, tegul kapstosi patys



Neįstengdama kitaip 
pažaboti kylančių maisto 
kainų, Vyriausybė žada įvesti 
„vaučeriais“ vadinamų talonų 
sistemą, kuri turėtų palengvinti 
socialiai pažeidžiamų piliečių 
dalią. Tačiau ar tinkamą 
būdą demonstruoti socialinį 
jautrumą pasirinko premjeras?

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO JUDĖJIMO PASI-
PRIEŠINIMO apskritojo stalo dis-
kutavo Lietuvos Respublikos Sei-
mo nariai Artūras SKARDŽIUS 
ir Kęstutis MASIULIS bei Lietu-
vos laisvosios rinkos instituto pre-
zidentas Žilvinas ŠILĖNAS. Dis-
kusiją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Šiandien 
kalbame apie mūsų premjero 
pasiūlytą idėją - maisto talo-
nus. Aš esu matęs, kaip seniū-
nijose socialiai remtiniems pi-
liečiams buvo dalinamos įvai-
rios labdaros, tačiau keista, jog, 
šiuo atveju, kai biudžetas auga 
ir, atrodo, situacija Lietuvoje 
turėtų gerėti, prireikė maisto 
talonų. Kas vyksta?

A.SKARDŽIUS: Situacija tik-
rai nėra gera. Nei Vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba, nei Konkurenci-
jos taryba neatlieka savo funkcijos, 
kad galėtų apginti vartotojus. Mes 
matome didelį disbalansą tarp kai-
nų prekybos centruose ir atlygini-
mų. Jeigu palygintume kainas su 
Vakarų valstybėmis - Didžiąja Bri-
tanija ar Vokietija, - tai matytume, 
kad maisto produktų kainos yra 
analogiškos, galbūt pas mus net di-
desnės, o atlyginimai yra mažesni. 
Tai yra didelė disproporcija. Čia 
prekybos centrai susirenka visus 
pinigus, tuos milijardus, kuriuos 
savo šeimoms persiunčia emigra-
cijoje esantys žmonės. Be abejo, 
yra europinė parama, kuri vienaip 
ar kitaip atsiduria vartojimo krep-
šelyje, bet mes matome mūsų tar-
nybų neveiklumą. Aš pats esu liu-
dininkas, kai ne vienus metus buvo 
bandoma Konkurencijos tarybai 
neskirti finansavimo, kad ji nega-
lėtų atlikti savo funkcijų. Tą Kon-
kurencijos tarybą premjeras pasi-
ryžęs stiprinti ir tai yra gerai.

Kalbant apie maisto talonus, 
daug kam tai neįprastas dalykas. 
Bet kompensuoti 20 proc. maisto 
produktų kainos, įsigyjant iš tam 
tikros grupės asmenų, kurie yra 
maisto gamintojai... Galėčiau da-
ryti asmeninę išvadą, kad būtų 
galima įsigyti maisto produktų be 
PVM. Kai kurie modeliai pasitei-
sina, kai kurie - ne. Pavyzdžiui, 
vaiko pinigais naudojasi ir mažiau 
pasiturintys, ir turtingesni asme-
nys, vaiko pinigus ima beveik vi-
si. Kaip tas eksperimentas pa-
vyks, neaišku. Žinoma, kritikuoti 
yra lengviausia, bet nieko neda-
ryti - taip pat negalime.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Žilvinai, jūsų kolegės Rūtos 
Vainienės nuolat klausdavau, 
kokioje šalyje egzistuoja lais-
voji rinka? Atsakymas būdavo, 
kad jos niekur nėra, bet tokia 
yra siekiamybė. Kokie čia cir-
kai vyksta?

Ž.ŠILĖNAS: Tai yra politika-
vimas, prisikalbėjus, kad sumažins 
kainas. Pamačius, kad kainos ne-
mažėja, imamasi tokių desperatiš-
kų priemonių. Dar viena priemo-
nė, kurią valstybė galėtų taikyti 
siekdama sumažinti kainas, - PVM 
mažinimas. Tačiau valdžia yra už-
sispyrusi ir PVM nemažins. Kai 
turime infliaciją, PVM didėja. 
PVM mažinimas reikalingas vien 
tam, kad atlieptų kainų didėjimą. 
Esant infliacijai, PVM reikėtų ma-
žinti vien todėl, kad gyventojams 
nedidėtų PVM našta. Vis dėlto Vy-
riausybė taiko visokias egzotiškas 
priemones, bet PVM nemažina. 
Mano nuomone, tas pasiūlytas 
priemones galima būtų suskirsty-
ti į tris grupes. Pirma, priemonės, 
kurios kainų nemažins, bet jas vis 
tiek reikia priimti. Bus galima par-
davinėti prekes, nereikės keisti 

patalpų paskirties į prekybinę, jei-
gu tai yra iki 500 kv. m patalpa, 
bus palengvintos kai kurios taisyk-
lės, bus galima gaminti tortus na-
muose, nepakeičiant būsto paskir-
ties. Tai yra geros priemonės ir jas 
reikia priimti. Ar jos kainas suma-
žins? Manau, kad ne. Kita grupė 
priemonių - tai visos tos kontrolės 
priemonės, kurių nereikėjo priim-
ti: valdžia dabar kišis į santykius 
tarp prekybininkų ir tiekėjų, per-
žiūrinės sutartis ir t.t. Tokios prie-
monės kainų nesumažins, sukurs 
tik dar daugiau popierizmo. Kitaip 
tariant, čia yra ginčas, kaip varto-
tojo eurą pasidalins prekybininkas 
ir tiekėjas. Nuo to, kad jie tą eurą 
pasidalins kitaip, kainos tikrai ne-
sumažės. Sakyčiau, jog čia yra vie-
nos verslo grupės ginčas su kita 
verslo grupe, į kurį, deja, įsitraukė 
ir Vyriausybė. Trečia priemonė - 
„vaučeriai“, kurie, mano nuomo-
ne, yra visiškai nereikalingi. Jeigu 
mes tai traktuojame kaip socialinę 
paramą, tai tokia parama yra labai 
netaikli. Parduotuvės taip pat taiko 
nuolaidas kiekvieną dieną, bet 
mes to nevadiname socialine pa-
rama. „Vaučerių“ metodas yra ne-
taiklus, pareikalaus vėl mokesčių 
mokėtojų pinigų. Liūdniausia, kad 
galima įsivaizduoti atsistojusį po-
litiką ir prieš rinkimus dalinantį 
dovanas, dovanų čekius.

G.JAKAVONIS: Man nesu-
prantama, kiek dar išlaidų pa-
reikalaus šios dovanos, kaip 
įmanoma sukontroliuoti šią si-
tuaciją? Juk ir kasos aparatai 
yra užprogramuoti. Kiek dar 
bus investuojama į naujas prie-
mones?

Ž.ŠILĖNAS: Tai tikriausiai 
pareikalaus resursų, tačiau, ma-
nau, ne tuo „vaučerių“ idėja yra 
prasta. Kasos aparatai - tai tik 
techninė detalė, ją galima išspręs-

ti. Aš labiau kritikuoju ne dėl 
techninių detalių, bet iš esmės. 
Jeigu norime duoti paramą, tai 
duokime pinigų toms šeimoms, 
duokime pašalpas tiems, kuriems 
trūksta. Manau, tai būtų žymiai 
taiklesnė priemonė. Galų gale, 
žiūrint iš socialinės paramos pu-
sės, tu duodi „vaučerį“ žmogui, 
kad jis eitų apsipirkti į tą parduo-
tuvę, į kurią apsipirkti jis dažnai 
neina. Logika tokia, kad žmonės, 
kurie neturi pinigų, apsipirkinėtų 
ten, kur yra pigiau. „Vaučeris“ yra 
duodamas tam, kad tu galėtum 
nueiti į kitą parduotuvę. Čia man 

yra tos paramos parodija. Spėju, 
kad žmonės, kurie skaičiuoja kie-
kvieną centą, tikrai sup ranta, į 
kokią parduotuvę jiems geriau ei-
ti. Jeigu mes tikrai norime padė-
ti šioms šeimoms, tai geriau duo-
kime pinigų, socialinę paramą, o 
ne „vaučerius“.

K.MASIULIS: Iš tikrųjų čia 
yra ne akcija padėti žmonėms, bet 
viešųjų ryšių akcija parodyti, jog 
žmonėms norima padėti. Jeigu iš 
tiesų būtų norima padėti žmo-
nėms, tai būtų siekiama kitokių 
tikslų ir tai būtų daroma kitokio-
mis priemonėmis. Kiek suprantu, 
tikslas yra pasiektas, visi šneka, 
visi diskutuoja. Vyriausybė gali 
sakyti, kad mes rūpinamės, bet 
yra trukdančių, nepritariančių. 

Viešųjų ryšių požiūriu, akcija yra 
pavykusi. Yra pakalbėta apie pro-
blemą ir parodytas rūpestis, o kad 
tikslas nebus pasiektas, yra fak-
tas. Pažiūrėkime į problemą, ko-
dėl žmonės labiausiai vargsta ir 
kokios to priežastys. Pirmoji 
prob lema yra ta, kad daliai žmo-
nių trūksta pinigų ir galimybių 
įsigyti geros kokybės prekes ir 
paslaugas. Kita problema - mūsų 
rinkoje dominuoja didieji tinklai, 
į kuriuos smulkūs gamintojai sun-
kiai patenka. Priemonės turėtų 
būti tokios, kurios leistų padidin-
ti gyventojams pajamas, pagerin-
ti gaminių ir paslaugų patekimą 
iš smulkiųjų gamintojų į tinklus, 
tai skatintų kooperacinį judėjimą. 
Girdėjau, kad įsivaizduojama, jog 
bus didelis judėjimas, didelis 
mastas tų kuponų įsigijimo. Vy-
riausybė skaičiuoja, kad tai gali 
kainuoti per mėnesį apie 18 mln. 
eurų, o per metus susidarytų apie 
200 mln. Tai yra labai rimta suma. 
Lietuvoje itin opi mokytojų pro-
blema. Su tokia suma galima bū-

tų išspręsti streikų problemą. 
Kad ir kaip būtų, su tokiais pini-
gais galima padaryti nemažus dar-
bus, o atspausdinti ir ištaškyti 
tuos pinigus - labai paprasta. 
Efektas bus menkas. Nes žmo-
gus, jeigu gyvena kaime, vis tiek 
apsipirks artimiausioje parduotu-
vėje. Kad galėtų sutaupyti 2 ar 3 
eurus, jis tikrai nesibels kažin 
kur, nes jam ir kelionė bus labai 
sunki, ji kainuos ir dar sugaiš 
daug laiko. Kad ir kaip bandytum 
mąstyti, galai nesueis. Net ir pa-
tiems šios idėjos rengėjams yra 
neaišku, ar visi žmonės galės 
naudotis „vaučeriais“, ar ne visi. 
Neapgalvoti ir piktnaudžiavimo 
būdai, juk mūsų žmonės išradin-
gi. Taip buvo su vaiko pinigais. 

Labai greitai atsirado piktnau-
džiautojų. Kaip jau minėjau, aš čia 
įžvelgiu tik įvykdytą viešųjų ryšių 
akciją ir nieko kito.

G.JAKAVONIS: Kadangi 
pats gyvenu kaimiškoje vieto-
vėje, kur daug kaimiškų par-
duotuvėlių, galiu pasakyti štai 
ką: patikėkite, tikrai niekas 
nevažiuos ieškoti parduotuvės 
už 30 kilometrų. Žmonės apsi-
perka ten, kur dar kartais ir 
skolon gali gauti. Tad jis tikrai 
niekur toli nevažiuos. Efektas 
bus nulinis. Ar vis dėlto tai da-
roma dėl artėjančių rinkimų?

A.SKARDŽIUS: Kas gali pa-
neigti, kad pristatyti veiksmingas 
Vyriausybės kompleksines prie-
mones specialiai buvo pasirinktas 
priešrinkiminis laikotarpis. Kas 
gali paneigti, kad tai yra nesuta-
pimas ir tai bus panaudojama rin-
kimų kampanijos metu. Ginant 
Vyriausybės poziciją reikia pasa-
kyti, kad kažką daryti būtina ar 
bent jau pirmaisiais metais reikė-
jo spręsti seniai nusistovėjusias 
problemas. Nežabota didžiųjų 
prekybos tinklų veikla, didelė 
mažmeninių prekybos tinklų kai-
nų disproporcija, lyginant su kai-
myninėmis šalimis, ne tik PVM 
skirtumas. Aš pritariu ir pats ne 
kartą buvau PVM mažinimo siū-
lymų bend raautorius. Sakiau, kad 
tai duotų didesnį efektą. Ar dabar 
tos siūlomos priemonės yra efek-
tyvios? Manau, trisdešimtaisiais 
Nepriklausomybės metais, kai 
mes kalbame apie prekybos tinklų 
įsigalėjimą, smulkaus verslo, šei-
mos verslo sunaikinimą, nėra len-
gva imtis ryžtingų priemonių ir jas 
įgyvendinti labai greitai. Toks eks-
perimentas didelės žalos nepada-
rys, bet, kad atneštų didelės nau-
dos, aš irgi nematau perspektyvos. 
Todėl sakau, kad būtent šis laikas 
yra neatsitiktinai pasirinktas.

G.JAKAVONIS: Šioje disku-
sijoje nuolat iškyla klausimas 
dėl viešųjų ryšių akcijos... Mes 
turime urėdijų problemą ir ma-
tau, kad žmonės nelabai su-
pranta, kas ten vyksta. Tačiau 
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Atgal į talonų erą, arba Ką mums atneš(tų) premjero „vaučeriai“

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  ...keista, jog, šiuo atveju, kai biudžetas 
auga ir, atrodo, situacija Lietuvoje 
turėtų gerėti, prireikė maisto talonų

Artūras SKARDŽIUS
Seimo socialdemokratų darbo frakcijos narys

  ...kritikuoti yra lengviausia, bet 
nieko nedaryti - taip pat negalime
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vos tik urėdijos pasakė, kad 
duos eglišakių žiemą pridengti 
gėlėms, tą viešųjų ryšių akciją 
visi labai greitai pasigavo. To, 
kad „įsisavinami“ milijonai, 
niekas per daug nesureikšmina 
ir mažai ką žino. O čia tarsi da-
vė kelių eurų vertės saldainį ir 
visiems labai gerai. Kodėl Lie-
tuvoje vyksta tokie dalykai?

Ž.ŠILĖNAS: Jeigu gerai su-
pratau klausimą, kodėl viešųjų 
ryšių akcijos yra paveikios ir ne 
tik Lietuvoje, tai iš dalies pats į 
tą klausimą ir atsakėte. Rimta 
diskusija su piliečiais apie biudže-
tą būtų, jeigu mes kalbėtume, 
kiek iš kiekvieno piliečio suren-
kame pinigų kiekvienais metais 
ir kur mes juos panaudojame. Įsi-
vaizduokite, kiekvienas pilietis 
gautų iš Mokesčių inspekcijos 
sąskaitą: „Tu, Jonai Petrauskai, 
sumokėjai tiek ir tiek mokesčių 
ir pažiūrėk, kur mes tuos mokes-
čius panaudojome.“ Tai būtų rim-
ta diskusija. Bet rimtos diskusijos 
su piliečiais nė viena valdžia ne-
nori, nes bijo gauti atsakymą, ku-
ris jai nepatiks. Štai ims žmonės 
ir pasakys, kad jie nenori didelių 
PVM ar akcizų. Už tai mes visi 
žaidžiame tą žaidimą - pasiimame 
kokią nors aktualiją ir į ją sutel-
kiame visą dėmesį. Čia tikriausiai 
ir yra viešųjų ryšių akcijos api-
brėžimas. Pagrindinis dalykas, ko 
aš pasigendu, būtent rimtos dis-
kusijos rimtais klausimais. Pavyz-
džiui, dėl urėdijų. Ką reikia dary-
ti? Mane, kaip mokesčių mokėto-
ją, labiausiai pykdo tai, kad iki šiol 
valdžia kalba apie skaitmeninius 

„vaučerius“, tačiau neparodo 
žmogui sąskaitos, kiek jis sumo-
kėjo valstybei ir kur tie pinigai nu-
ėjo. Valdžia geriau spekuliuos, 
kiek kam atitenka pinigų - kiek 
atitenka prekybininkui, kiek tie-
kėjui, kiek ūkininkui. Bet kiek to-
je sumoje yra mokesčių, valdžia 
iki šiol nesuskaičiavusi, nes tai nė-
ra tik PVM. Jeigu mes sąžiningai 
suskaičiuotume, kiek mokesčių 
yra duonos, pieno ar dešros kai-
noje, tai, spėju, pamatytume, jog 
ten mokesčių dalis yra didžiausia. 
Tai ir pykdo, kad su piliečiais 
vyksta ne rimta diskusija, piliečiai 
pastatomi į kvailelio vietą ir gali 
diskutuoti, piktintis tik tais klau-
simais, kokiais jam leido valdžia.

G.JAKAVONIS: Ar tai nėra 
Lietuvos tragedija, kad visos 
valdžios Tautoje mato tik rin-
kėjus?

K.MASIULIS: Klausimą, ko-
dėl vyksta manipuliacijos, aš dar 
išplėsčiau. Aš nesutikčiau su ger-
biamu Ž.Šilėnu, kad negalima 
rimtai diskutuoti su gyventojais. 
Rimtai diskutuoti galima moksli-
nėje terpėje. Žmonės labai daug 
kur pasiduoda manipuliacijoms ir 
nelinkę rimtai diskutuoti ar rimtai 
svarstyti. Yra atlikti tyrimai, kad 
didelė dalis gyventojų, net eidami 
prie balsavimo urnų, nežino už ką 
balsuoti. Jie apsisprendžia tik at-
ėję. Tai ar galima tokį žmogaus 
požiūrį į savo pilietinę pareigą lai-
kyti rimtu, jeigu jis nelabai domi-
si tais dalykais. Kai žmogus nela-
bai domisi vienu ar kitu klausimu, 
tose srityse labai lengva juo ma-
nipuliuoti. Todėl ir valdžia, ir pre-
kybininkai, ir gamybininkai žiūri 
į žmones kaip į manipuliavimo 
objektą. Manipuliacijos žmonių 

kišenių turiniu yra nuolatinės, 
per įvairias akcijas ir pan. Preky-
bininkai žino, kaip reikia manipu-
liuoti žmonėmis, jie yra profesio-
nalūs ir galingi. Lygiai tokia pati 
yra valdžia. Šioje srityje jie yra 
profesionalai, moka manipuliuoti 
žmonių sąmone. Jie puikiai žino, 
kad rezultatas bus niekinis, pre-
kės neatpigs, galbūt bus išmestas 
vienas kitas milijonas ar net de-
šimt milijonų, nes viešieji ryšiai 
kainuoja. O čia valdiškais pinigais 
galima pasigerinti savo įvaizdį, 
kad štai mes stengėmės padaryti, 
bet nesigavo, o žmonės ir už pa-
stangas myli.

G.JAKAVONIS: Parlamen-
taras Kęstutis Glaveckas jau 
įspėjo, kad krizė yra prasidėju-
si. Nežinau, ar ją jaučiate Vil-
niuje, bet provincijoje ji jaučia-
ma. Kaip šioje situacijoje mes 
turėtume elgtis? Kokie būtų jū-
sų receptai?

A.SKARDŽIUS: Jei mes kal-
bame apie finansus, apie mokes-
čiais surenkamas lėšas, valstybei 
reikėtų pasirūpinti, kad krizės lai-
kotarpiu valstybė turėtų pakan-
kamą „lašinukų“ kiekį ir stabilias 
pajamas. Valdžių kaita, vyriausy-
bių kaita yra gana didelė. Moky-
tojų atlyginimai - skaudus klausi-
mas, mokytojai streikuoja, kas 
gali paneigti, kad tai yra būtent 
opozicijos rinkimų strategijos da-
lis, kaip paveikti rinkimų rezulta-
tus. Aš pamenu 2000-uosius. Tuo 
metu mokytojams išvis nebuvo 
mokami atlyginimai. Mokytojai 
negaudavo atlyginimų po pusme-
tį ir ilgiau. Tačiau streikų nebuvo. 
O dabar atlyginimai kyla, bet 
vyksta streikai. Manyčiau, čia taip 
pat yra viena iš manipuliacijos 
formų. Ne taip jau sunku yra įsiū-
buoti visuomenę. Gerai, kad pas 
mus nėra deginami automobiliai, 
kaip kai kuriose valstybėse, ky-
lant dyzelino kainoms ir t.t. Mes 
gyvename ne izoliuotoje ar spyg-
liuota viela aptvertoje teritorijoje. 
Turime kaimynus ir matome, 
koks ten yra nustatytas PVM bū-
tiniausiems maisto produktams. 
Mes nieko kito neišrasime, todėl 

turime imtis tam tikrų priemonių, 
kad pinigai maisto produktams 
neišplauktų į kaimynines valsty-
bes, o pildytų mūsų valstybės biu-
džetą. Turėtume mažinti PVM, 
kuris buvo padidintas per krizę. 
Štai praėjo visas ciklas ir, žvelg-
dami į 10-12 metų laikotarpį ga-
limos naujos krizės išvakarėse, 
matome, kad per tą laiką mes ne-
sugebėjome pakeisti Andriaus 
Kubiliaus Vyriausybės 2008 m. 
padidinto PVM.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Žilvinai, manau, kad esate iša-
nalizavęs situaciją kitose vals-
tybėse. Kokie būtų jūsų paste-
bėjimai ir patarimai, kaip 
mums reikėtų elgtis? Nemeluo-
kime vieni kitiems, juk tikrai 
akivaizdu, kad krizė artėja.

Ž.ŠILĖNAS: Aš kategoriškai 
nepritariu tam, ką sakė ponas Ma-
siulis, kad su gyventojais nereikia 
ar nėra apie ką kalbėtis. Žmonės 
nėra neprotingi. Problema yra ta, 
kad nė viena valdžia nė vienu lyg-
meniu nenori diskutuoti su gyven-
tojais. Geriausiu atveju, ką mes 
turime, komunikaciją iš valdžios. 
Tai yra propagandinio lygio komu-
nikacija. Kitaip tariant, turime pa-
rodymą, kokia valdžia yra gera ir 

kokie visi kiti yra blogi. Kas turi 
įvykti, kad ateitų valstybės vado-
vas ir sakytų: „Ei, žmonės, dabar 
situacija yra tokia, pinigų yra tiek. 
Dabar mums reikia apsispręsti, 
kur juos panaudoti“, arba „mokes-
čiai yra per dideli, bet žinokit, vals-
tybei labai reikia pinigų ir dabar 
porą metų bus dideli mokesčiai“, 
arba kažką panašaus. Tačiau nieko 
panašaus niekuomet nebuvo. Štai 
ir visa komunikacija. Anksčiau bu-
vo tokia juokinga skrajutė, apmo-
kama mokesčių mokėtojų pinigais: 
„Motulė SODRA visus išgelbės“. 
Suprasti reiktų maždaug taip: pen-
sija nereikia rūpintis, SODRA pa-
sirūpins. Jeigu pažiūrėsime, kas 
vyksta nacionalinėje žiniasklaido-
je, - ten valstybės apmokėtas tu-
rinys. Jeigu pažiūrėtume į rajoninę 
žiniasklaidą - ten vyksta dar blo-
gesni dalykai. Yra ištisi straipsniai, 
parašyti už mokesčių mokėtojų pi-
nigus, skirti šlovinti valdžioje 
esančius. Tai yra problema. Iš da-
lies taip yra žlugdoma ir pilietinė 
visuomenė, ir rimta diskusija ne-
išsivysto, nes valdžios atstovai 
niekada rimtai nediskutuoja.

Ką šioje situacijoje reikėtų da-
ryti? Jeigu kalbame apie krizę, ar-
tėjančią krizę ar ekonomikos su-
lėtėjimą, sakyčiau, kad yra keletas 
problemų. Pirma, nepaisant to, 
kad turėjome neblogus rodiklius, 
per kokius 6 metus valstybės sko-
la nė kiek nesumažėjo, o tik padi-

dėjo. Tai yra paradoksas. Nesvar-
bu - geri laikai ar blogi laikai, vals-
tybės skola tik didėja, o tai reiškia, 
kad ateities mokesčių mokėtojai 
turės ją atiduoti. Antras dalykas - 
negebėjimas gyventi pagal išgales. 
Tai yra visų valdžių prob lema. Da-
bar bedarbiams, pašalpoms, per-
kvalifikavimui ir panašioms prie-
monėms mes išleidžiame tiek pat, 
kiek išleidome 2010 metais, kai 
buvo pats krizės siautėjimas. Ge-
raisiais laikais, kai valstybės paja-
mos didėja ir nedarbas yra daug 
mažesnis, mes išleidžiame tiek 
pat, pinigais skaičiuojant, kiek 
2010 m. Kas bus, jei vėl sulauksi-
me sulėtėjimo ir mūsų bedarbių 
skaičius padidės? Dalinti įsiparei-
gojimus, duoti kažkam pinigų, 
ypač tada, kai ekonomika auga, yra 
labai lengva ir labai populiaru. Ta-
čiau kai ekonomika sulėtėja ir stai-
ga tų pinigų nėra, visi supranta, 
kad įsipareigojimai duoti ir nega-
lima pateisinti žmonių lūkesčių.

Mano didžiausias patarimas 
būtų, kad su mokesčių mokėtojų 
pinigais reikia elgtis atsakingiau 
nei su savais. Jei savo asmeninius 
pinigus neatsakingai išleidi, tai yra 
tavo paties kaltė, tavo teisė rink-
tis. Kai kalbama apie mokesčių 
mokėtojų pinigus, reikia dvigubai 
atsakingiau elgtis. Tai yra mokes-
čių mokėtojų sunešti pinigai, ku-
riuos politikai valdo patikėjimo tei-
se. Ar krizė, ar ne krizė, valstybė 

visuomet turėtų gyventi taip, tar-
si ta krizė artėtų. Labai geras to 
pavyzdys yra estai. Jų skola yra 
ženkliai mažesnė nei mūsų, nepai-
sant to, kad jie praėjo labai panašų 
ciklą. Kartais geriau, kad mažiau 
plytelių išklota, fasadų perdažyta. 
Mokesčių mokėtojų pinigus reikia 
valdyti labai taupiai, ypač gerais 
laikais, nes po gerų laikų paprastai 
ateina ne tokie geri laikai.

K.MASIULIS: Viskas yra 
sujaukta ir sudirbta, mūsų visuo-
menė yra pavergta prekybininkų, 
viskas eina vien vartojimui. Di-
dieji prekybos centrai dar labiau 
manipuliuoja žmonėmis ir politi-
kai gali iš jų mokytis.

Ten, kur yra žmonių srautas, 
kur yra dėmesys, televizijos ka-
meros, ten yra galimybės rekla-
muotis ir taip yra daroma. Aišku, 
krizei visi žmonės turi ruoštis. Ga-
lų gale reikia ruoštis senat vei, nes 
atėjus pensijai, sumažės pajamos. 
Lygiai taip pat ir politikai turi tam 
ruoštis. Kai valstybei yra geri me-
tai, pajamos auga, valstybė turi 
kaupti ir stebėti, iš kur gali ateiti 
krizė. Nes reikės padėti tiems, ku-
rie labiausiai nukentės.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Kęstutis MASIULIS
Seimo narys, konservatorius

  Iš tikrųjų čia yra ne akcija padėti 
žmonėms, bet viešųjų ryšių akcija 
parodyti, jog žmonėms norima padėti

Žilvinas ŠILĖNAS
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas

  ...čia yra ginčas, kaip vartotojo eurą 
pasidalins prekybininkas ir tiekėjas, 
nuo to, kad jie tą eurą pasidalins 
kitaip, kainos tikrai nesumažės
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Jis - svarbiausias V. Kudirkos darbų tęsėjas, 
o tuo pačiu ir žymiausias šiaulietiškojo 
laikotarpio mūsų laisvės kovų lyderis - 
laikraštininkas, visuomenininkas, 
politikas ir dar nepralenktas literatūros 
talentų ugdytojas. Turėdamas didžiulius 
publicisto, organizatoriaus sugebėjimus, 
milžinišką energiją, jis tikrai galėjo, 
turėjo tapti vienu pačių iškiliausių mūsų 
nepriklausomos valstybės kūrėjų ir 
vadovų. Deja, daug nuveikęs, bet dar 
daugiau nespėjęs nuveikti, vos 31 metus 
išgyvenęs ir džiovos pakirstas turėjo 
palikti šį pasaulį. Ne jam vienam teko 
toks likimas: ši liga neatsitiktinai buvo 
vienas iš pikčiausių mūsų tautinio 
judėjimo priešų: iš valstiečių ateinanti 
mūsų šviesuomenė dažnai siekė 
mokslo labai sunkiomis sąlygomis - 
skursdama, badaudama. Tokiu 
keliu eiti teko ir P. Višinskiui.

Jonas Rudokas

Tas kelias prasidėjo 1875 m. birže-
lio 15 d. nuošaliame Šiaulių apskrities 
Užvenčio valsčiaus Ušnėnų kaime. Tė-
vai priklausė ūkininkams - vidutinio-
kams, jie valdė 25 ha žemės, bet dirbo, 
vertėsi sunkiai, gyveno taupiai. Vis dėlto 
pasitaręs su vietos klebonu tėvas nuspren-
dė leisti sūnų į mokslus, žinoma - į kunigus. 
1885 m. rudenį jis pradėjo mokslus Šiaulių 
gimnazijoje, kur gaudavo draudžiamos lie-
tuviškos literatūros. Ketvirtoje klasėje ne 
tik pats „Aušrą“ skaitė, bet ir per atostogas 
kaimynams į Ušnėnus gabeno. Taip užsikrė-
tė lietuvybės idėjomis ir liko joms ištikimas 
visą neilgą gyvenimą. 1894 m. vasarą gavo 
brandos atestatą, bet tuo tėvų nepradžiugi-
no, nes tvirtai pasakė jiems, kad važiuos ne 
į kunigų seminariją, o į Peterburgą gamtos 
mokslų studijuoti.

Studijos neturint tėvų paramos, gyve-
nant iš atsitiktinių pajamų buvo, anot rusų 
rašytojo V.Korolenkos, „lėtas mirimas iš ba-
do, tiktai ištęstas ilgiems metams“. Nepai-
sant to, P.Višinskis sėkmingai mokėsi, daly-
vavo lietuviškoje veikloje, rašė „Varpui“ ir 
„Ūkininkui“. Bet jau 1896 m. antrame kurse 
sveikata pašlijo, o tyrimai parodė - džiova, 
kova su ja truks dešimt metų... Jis baigė 
studijas, bet nelaikė universiteto baigimo 
egzaminų, nes po to būtų tekę dirbti Rusi-
joje. O jį traukė gimtinė, darbas savų žmonių 
labui, pradėtas dar studijuojant, nors gerai 
žinojo - teks gyventi vargingai, skursti.

Grįžus į Lietuvą laukė begalės darbų, 
neskaitant rūpesčių, kaip užsidirbti pragy-
venimui iš atsitiktinių uždarbių mokant po-
nų vaikus ir t.t. Jis spėjo rinkti tautosaką, 
archeologinę medžiagą, siuntinėti J.Basana-
vičiui ir lenkų archeologui Liudvikui Kšivic-
kiui, rūpintis lietuviško paviljono įrengimu 
1900 m. tarptautinėje Paryžiaus parodoje, 
pirmojo viešo lietuviško spektaklio Palan-
goje organizavimu 1899 m. vasarą, istorinių 
Šiaulių gegužinių rengimu, draudžiamos 
spaudos platinimu - visur didžiulis P.Višins-
kio indėlis. Ypatingi jo nuopelnai mūsų gro-
žinei literatūrai. Galime neabejoti, kad be jo 
pagalbos, kantrybės neturėtume nei Žemai-
tės, nei Šatrijos Raganos su Lazdynu Pelėda, 
P.Vaičaičio su Jovaru. Jis padarė didelę įtaką 
ir J.Biliūnui, G.Petkevičaitei-Bitei, Konstan-
tinui Jasiukaičiui ir kitiems, nukreipdamas 

juos lietuvybės, demokratijos idealų, realiz-
mo keliu.

Vis dėlto labiausiai mes turime būti dė-
kingi P.Višinskiui už jo visuomeninę-politinę 
veiklą. Apie ją tarybiniais metais stengtasi 
rašyti kuo mažiau, o jei kas ir užsimindavo, 
turėjo pabrėžti, kad ji buvo buržuazinė, klai-
dinga. Rašytojas, VU docentas Adolfas 
Sprindis dešimt metų rengė monografiją apie 
P.Višinskį, po to ketverius metus (1974-1978 
m.) vargo, kol ją išleido - cenzūros begėdiš-
kai sudarkytą. Net ir atgavę Nepriklausomy-
bę sužinojome nedaug, vis dar neturime rim-
tos knygos apie šį žmogų, tiek daug nuvei-
kusį mūsų laisvės ir nepriklausomybės labui.

Jo darbai šioje srityje glaudžiai susiję su 
„Varpu“, su jo sukurtu varpininkų judėjimu. 
Jame P.Višinskis labai aktyviai veikė kartu 
su V.Kudirka, K.Griniumi, Jonu Vileišiu, Fe-
licija Bortkevičiene ir kitais šviesuoliais, au-
go kartu su jais. Rašė korespondencijas, 
straipsnius „Varpui“ ir „Ūkininkui“, siuntė 
jiems savo išugdytų rašytojų kūrybą, padėjo 
rengti bend raminčių susibūrimus, rinko lė-
šas draudžiamajai spaudai leisti. P.Višinskio 

darbštumo, energijos, nuveiktų darbų dėka 
kilo ir jo autoritetas kolegų akyse - juk ne-
atsitiktinai po kelionės pas Didįjį Varpininką 
1898 m. vasarą po jo mirties teko užimti jo 
vietą.

Stojęs Varpininkų, o tuo pačiu ir viso 
mūsų tautinio sąjūdžio priešakyje, P.Višins-
kis greitai suvokė, kad jam bręstant, plėto-
jantis reikia peržiūrėti, atnaujinti jo ideolo-
giją: nuo raginimų šviestis, geriau tvarkyti 
ūkius, perėjus prie politinių šūkių, kultūros 
ir ekonomikos kilimas vyks savaime. „Var-
pas“ iki tol radikalesnių politinių temų ven-
gė, laikėsi atsargesnės, liberalios linijos. 
Galimas dalykas, kad kaip tik tada sustiprė-
jęs mūsų tautinio judėjimo persekiojimas, 
o ir tam tikras pasimetimas varpininkų sto-
vykloje, netekus ilgamečio lyderio, paska-
tino P.Višinskį suformuluoti ir pasiūlyti 
naujus to judėjimo siekius. Jie turėjo pakel-
ti bendražygių dvasią, mobilizuoti juos, nu-
rodant jiems didelį ir šviesų tikslą. Tas tiks-
las - tai Nepriklausomybė, o didžiausias 
mūsų tautos priešas - carizmas. Apie tai jis 
1901 m. „Varpe“ pareiškė: „Mūsų idealas: 

laisva, nepriklausoma Lietuva, nusikračiu-
si nuo savų ir svetimų despotų, pamynusi 
po kojomis tamsybes, išvien su kitomis 
liuosomis tautomis rūpinasi apie pagerini-
mą savo ekonomiško būvio ir žengia pir-
myn.“

Žinoma, varpininkams Neprik lausomybė 
nebuvo visai netikėta, nežinoma idėja: juk 
V.Kudirka, 1898 m. sukūręs „Tautiškąją gies-
mę“, K.Griniui užsiminė: tai galės būti vals-
tybės himnas. Apie Nepriklausomybę rašė 
J.Šliūpas, o mūsų socialdemokratai taip pat 
pasisakė už „savistovią“ demokratinę Lie-
tuvos Respubliką, bet tik federacijoje su 
kaimynais - o tai, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo visai nerealu. Todėl turime pripa-
žinti, kad tik P.Višinskis, faktiškai įrašęs 
Nepriklausomybės tikslą į Varpininkų 
sąjūdžio, o vėliau ir į jo įkurtos Lietu-
vių demokratų partijos programą, drą-
siai ir be jokių išlygų, pasak R.Mik nio, 
„pažymėjo pirmąsias ryškias gaires 
lietuvių tautos kelyje, tiesiai vedančia-
me į Vasario 16-osios aktą. Iki tol jo 
pirmtakai ir bendražygiai varpininkai 
Lietuvos nepriklausomybės idėją buvo 
įsisąmoninę kaip romantinį polėkį, savo 
veiklos kelrodę žvaigždę“, bet ne kaip 

konkretų ir realų tikslą.
Reikia pripažinti, kad P.Višinskis dau-

giausia nusimanė demokratijos reikaluose, 
jis 1905-1906 m. parengė ir išleido visą se-
riją brošiūrų, skirtų mūsų tautiečių politi-
niam sąmoningumui kelti, demok ratijos idė-
joms propaguoti. Jose pabrėžė, kad demo-
kratinėje valstybėje „nė vienas įstatymas 
negali būti išleistas be žmonių žinios, be 
žmonių sutikimo“, kad kiekviena valdžia tu-
ri būti žmonių prižiūrima - kitaip ji išsigims - 
ims jiems kenkti. Jis siekė gerųjų kapitaliz-
mo ir socializmo idėjų suderinimo, sintezės, 
norėjo apriboti vadinamąją ekonominę lais-
vę, kapitalistų godumą. Tačiau būdamas nuo-
seklus ir sąžiningas nesistengė savo nuo-
monės primesti kuriamos valstybės pilie-
čiams, manė būtina atsiklausti jų nuomonės 
dėl būsimos tos valstybės santvarkos ir ži-
nojo, kaip tą padaryti. P.Višinskis rašė apie 
valstybių steigiamuosius susirinkimus, įvy-
kusius dar XVIII a. JAV, vėliau - Prancūzijo-
je, sudarytus iš „žmonių rinktų atstovų, ku-
riems pavedama buvo sutaisyti pamatinius 
valstybės įstatymus, vadinamąją konstituci-
ją“ - taip turėjo būti ir Lietuvoje.

Tačiau P.Višinskio sveikata dėl progre-
suojančios džiovos sparčiai blogėjo. Reikėjo 
važiuoti į užsienio kurortus, bet pinigų ne-
buvo, o ir pradėtų darbų nenorėjo palikti - 
rūpėjo atlikti savo pareigą iki galo. Kol su-
siruošė į kelionę, buvo per vėlu. Pakeliui į 
Italiją 1906 m. balandžio 23 d. jis užgeso 
Berlyne. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

P.Višinskio mirtį kaip didžiulį nuostolį 
mūsų Tautai įvertino ne tik artimiausieji 
jo bendraminčiai. A.Smetona, ne kartą pik-
tai puolęs jį už radikalumą, dabar savo pa-
rašytame nekrologe pavadino P.Višinskį 
Lietuvos milžinu. Jis vienintelis iš mūsų 
veikėjų sugebėjo teisingai prognozuoti su-
dėtingų politinių įvykių Rusijos imperijoje 
eigą ir tuo pagrindu pasiūlyti radikalią, bet 
realistinę mūsų tautinio judėjimo strategi-
ją ir taktiką. Jos skelbtos idėjos atsispin-
dėjo ir Vasario 16-osios akte, ir Steigiamo-
jo seimo, posėdžiavusio 1920-1922 m., do-
kumentuose.

Povilas Višinskis - lyderis,  
kritęs žygyje į Nepriklausomybę

 � Jo skelbtos idėjos atsispindėjo ir Vasario 
16-osios akte, ir Steigiamojo seimo, 
posėdžiavusio 1920-1922 m., dokumentuose
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