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2019 m. Vasario 16-ąją jau 
101-ąjį kartą bus minimas 
mūsų valstybės atkūrimo 
gimtadienis ir švenčiama 
Tautos laisvė, dėl kurios 
išsaugojimo iki šiol turime 
kovoti kiekvieną dieną. 
Šią Vasario 16-ąją bus 
minimas ir 70-asis Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 
deklaracijos jubiliejus. 
Patriotiškai nusiteikęs 
jaunimas kviečia visus 
Lietuvos žmones paminėti 
šią reikšmingą datą Liepsnų 
maršu nuo Aušros vartų.

- Savivaldybės leidimas Va-
sario 16-osios eitynėms kiek-
vienais metais tapdavo sudė-
tingu iššūkiu visuomeninin-
kams. Šiemet pavyko šį pirmą 
etapą įveikti daug sėkmingiau. 
Kaip manote, kodėl? - „Vakaro 
žinios“ paklausė vieno iš organiza-
torių, Vytauto SINICOS.

- Sunku atspėti. Pernai savi-
valdybė leidimo nedavė, tačiau 
renginys vis tiek įvyko ir praėjo 
taikiai, be agresijos ir konfliktų. 
Savivaldybė galėjo suvokti, kad 
priešinasi savo pačių susikurtam 
baubui. Kita vertus, dabar leidimo 
prašo kiti žmonės, pristatyta kiek 
kita koncepcija. Taip pat kreipta-
si palyginti anksti. Pagaliau, ma-
tome didelį visuomenės suakty-
vėjimą šį rudenį. Gal ir savival-
dybėje prieš artėjančius rinkimus 
nesinori kurti konfliktų lygioje 
vietoje su nepriklausomybę švęs-
ti norinčiais piliečiais. Sunku pa-
aiškinti, kodėl administracija vyk-
do savo pareigas, o ne jas boiko-
tuoja (šypsosi).

- Kuo savo koncepcija skir-
sis „Pro Patria“ organizuoja-
mos eitynės - kokią žinutę sių-
site žmonėms?

- Žinutės yra dvi. Pirma, šven-
čiame modernią tautinę Lietuvos 
valstybę, laisvą nuo bet kokių 
okupacijų ir federacijų. Ant ra, ati-
duodame pagarbą tą laisvą vals-
tybę nuo jos sukūrimo gynusiems 
rezistentams, ypač pokario parti-
zanams, kurie 1949 metais - kaip 
tik prieš 70 metų - paskelbė Lie-
tuvos nepriklausomybės deklara-
ciją ir sukūrė pogrindinę valstybę. 
Jonas Žemaitis-Vytautas jau se-
niai pripažintas jos prezidentu, 
šiandien valstybės vadovu pripa-
žintas ir iš jo faktiškai pareigas 
perėmęs Adolfas Ramanauskas-
Vanagas. Be šio etapo nebūtų jo-
kių prielaidų nei Sąjūdžiui, nei 
nepriklausomai Lietuvai. Taigi ei-
tynės remiasi trimis stulpais - pa-
garba rezistentams, kurie šian-
dien ne tik gerbiami, bet ir akty-

viai juodinami mūsų visuomenė-
je, pagarba suverenios Lietuvos 
valstybės idėjai ir troškimu, kad 
lietuvių tauta ir valstybė išliktų 
amžinai.

- Vyresnio amžiaus žmonės 
kartais linkę kaltinti, esą jau-
nimas nesupranta laisvės ir 
Nepriklausomybės kainos, jos 
neįvertina, todėl nėra patrio-
tiškas. Kaip pavyksta uždegti 
jaunimo tarpe tą neabejingu-
mą tam, kas vyksta mūsų 
valstybėje?

- Kaip pavyksta - dar pamaty-
sime. Nemanau, kad jaunimas yra 
mažiau patriotiškas. Faktas, kad 
jaunimas yra mažiau politiškas 
nei vyresni žmonės - visame pa-
saulyje jaunimas mažiau balsuoja, 
mažiau dalyvauja ir domisi. Jau-
nystė daugumai yra laikas rūpin-
tis savęs kūrimu ir savo asmeni-
niu gyvenimu. Žmogiškai tai su-
prantama, bet vis tiek reikia vi-
somis išgalėmis skatinti domėji-
mąsi Tautos ir valstybės reikalais. 
Tą turėtų daryti visų pirma mo-
kykla (tėvai yra patys įvairiausi ir 
namie ugdo įvairiausias verty-
bes), bet po Nepriklausomybės 
atkūrimo tai daroma atmestinai, 
patriotizmo ir tautiškumo tary-
tum gėdijamasi, jis nei ugdomas 
nei akcentuojamas, keičiamas pi-
lietiškumu (kuris yra reikalingas, 
bet tik kaip papildas, o ne kaip 
pakaitalas). Šiandieninėje mokyk-
loje patriotiškumo ugdymo yra 
tiek, kiek jo atsiranda pačių mo-
kytojų, pirmiausia istorijos moky-
tojų, iniciatyva.

Norėčiau pastebėti, kad dau-
gėja nevyriausybinių iniciatyvų, 
kurios ugdo pagarbą partizanams 
ir meilę Lietuvai, kariuomenei. 
Tai sveikintina. Prie lietuvių tau-
tinio sąmonėjimo prisidėjo ir Ru-
sijos agresijos sukelta tragedija 
Ukrainoje. Kas liūdina, tai, kad 
toliau gyvename savotiškame so-
vietiniame žodyne. Sovietmečiu 

baisusis keiksmas buvo „buržua-
zinis nacionalistas“. Šis visiškai 
melagingas mąstymas, kad nacio-
nalizmas yra kažkas blogo ir agre-
syvaus, skleidžiamas iki šiol. Ne-
besakoma „buržuazinis“, bet vis 
dar sakoma „nacionalistas“ su ne-
va diskredituojančia potekste.

Turiu visiems naujieną! Jeigu 
remiate Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios aktus, jeigu remiate lie-
tuvių Tautos nepriklausomybę, 
jūs esate nacionalistai! Galite bū-
ti liberalūs ekonomikoje ir netgi 
moralėje, tačiau jeigu pritariate, 
kad lietuvių Tauta turi turėti ir 
pati valdyti savo valstybę, jūs esa-
te nacionalistas. Nes nacionaliz-
mas kaip doktrina skelbia - kie-
kviena to siekianti tauta turi tu-
rėti valstybę ir pati save valdyti. 
Tiek prie Vasario 16-osios, tiek ir 

prie Kovo 11-osios akto atvedę 
tautinio atgimimo sąjūdžiai buvo 
neabejotinai nacionalistiniai judė-
jimai. Visa rezistencija - nuo 1918-
1920 metų savanorių iki Sausio 
13-osios gynėjų - buvo nacionalis-
tinė. Žmonės ėjo, jeigu prireiks, 
mirti, kad Tauta galėtų gyventi 
laisvai savo valstybėje. Tai yra su-
krečianti, bet ir labai vienijanti idė-
ja. Turime didžiulį bendrą vardiklį. 
Tik nereikia bijoti „na cio nalizmo“ 
žodžio, priešingai, išgirdus jį - iš-
didžiai iškelti galvą.

- Šie keli mėnesiai Lietu-
vos visuomenei buvo įtempti 
ir privertė įvairių sričių atsto-
vus išeiti į gatves arba rinktis 
kitokias protesto formas. Nors 
iki šiol lietuviai buvo kritikuo-
jami dėl pilietiškumo stokos, 
esą valdžią kritikuoja virtuvė-
se, tačiau ginti savo teisių ir 

vertybių nepasivargina. Kas 
pasikeitė ir lėmė tai, kad ne-
benorime tyliai kentėti netei-
sybės?

- Manau, kad svarbiausias 
veiksnys buvo tiesiogiai paliesti 
sakralūs dalykai. Vaikai yra pats 
brangiausias dalykas pasaulyje 
kiekvienai tautai. Tik idealistai 
miršta už principus, bet beveik 
visi tėvai buvo ir bus pasiruošę 
mirti už savo vaikus. Tai, kad Sei-
mas su Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija faktiškai įteisi-
no itin paprastą ir perteklinį vaikų 
atiminėjimą iš tėvų, yra maka-
briška ir negalėjo būti toleruoja-
ma. Nesu tikras, kad ir šiandien 
Seimas supranta, su kuo susidū-
rė. Jeigu nebus priimtos virš pen-
kiasdešimties Seimo narių užre-
gistruotos (ar atitinkamo turinio) 

pataisos, sustabdančios šį vaikų 
atiminėjimą, tėvai tikrai neatsi-
trauks, jų neviltis ir pyktis tik 
augs. Vargu, ar Seimo tikslas yra 
destabilizuoti valstybę.

Galbūt ne toks universalus, 
bet lietuvių tautiniam charakte-
riui ypač jautrus yra miško, aps-
kritai, gamtos naikinimo klausi-
mas. Nuo amžių miškas lietuviui 
yra sakralus. Gyvenant savo vir-
tualius gyvenimus XXI amžiuje 
gali pasirodyti, kad taip nėra, bet 
pamatėme, kad ta sakrali pagarba 
niekur nedingusi. Pagaliau ji pa-
grįsta. Dar prieš kelis metus Lie-
tuvos miškai buvo pripažinti ge-
riausiai saugomais pasaulyje. Pra-
dėjus matuoti urėdijų veiklą pel-
nu (taigi, tiesiai kalbant, kirti-
mais) tai neišvengiamai sugriau-
nama. Esu tikras, kad ir miškų 
klausimu Tauta neatsitrauks, kad 
ir kiek iš protestuotojų juoktųsi 

šio sentimento neturintieji. Ati-
tinkamai, atkreipkite dėmesį, 
kaip nieko nevyksta ir nevyks dėl 
ne mažiau svarbaus migracijos 
klausimo. Seimas faktiškai prita-
rė Jungtinių Tautų migracijos 
paktui, sakančiam kad migracija 
turi būti reguliari, kone žmogaus 
teisė. Ir nieko, ramu. Kodėl? Nes 
migracijos klausimas yra tolimas 
ir abstraktus, egzistenciškai grės-
mės čia žmonės dar nejaučia.

Tačiau noriu pabrėžti, kad šis 
šventinis deglų žygis nėra protes-
tas prieš nieką. Matome proble-
mas valstybės gyvenime, tačiau 
manome, kad sutelkti visuomenę 
švęsti Nepriklausomybę galima 
tik tuo atveju, jeigu tai bus iš tie-
sų šventė, o ne protesto demonst-
racija. Taigi kviečiame švęsti Tau-
tos nepriklausomybę ir pagerbti 
už ją sudėtas aukas. Jeigu visuo-
menės suaktyvėjimas prie to pri-
sidės - puiku.

- Ar galima sakyti, kad tai 
signalizuoja apie rimtus poky-
čius ne tik visuomenės savimo-
nėje, bet ir visoje valstybėje?

- Tikrai anksti taip sakyti. Mes 
tų pokyčių tikimės ir norime dau-
giau ir labiau Tautos ir valstybės 
likimu besirūpinančių piliečių. 
Norėtume ir bandome prie to pri-
sidėti. Kiek klausausi vyresniųjų 
pasakojimų apie 2000-uosius, si-
tuacija šia prasme buvo siaubinga, 
visi džiaugėsi augančia ekonomi-
ka ir valstybės reikalai mažai kam 
rūpėjo. Šiandien situa cija jau ki-
tokia. Pasaulyje kyla milžiniška 
antiglobalizmo banga, o Lietuvo-
je patriotizmas akivaizdžiai grįžta 
į madą. Kviesdami švęsti Vasario 
16-ąją, tikimės tą patriotizmą su-
žadinti dar labiau. Būsiu laimin-
gas, jei pamatę šių metų eiseną, 
kitąmet prie jos prisijungs šian-
dien dar nedrįstantys to padaryti 
žmonės.

Kalbėjosi Justina GAFUROVA

Vasario 16-osios šviesą neš jaunimas

  Nereikia bijoti „nacionalizmo“ 
žodžio, priešingai, išgirdus 
jį - išdidžiai iškelti galvą
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Nueinantys metai buvo 
neramūs pasaulyje, nešykštėjo 
įvykių jie nė Lietuvai. Ko 
mes nepadarėme šiemet, 
su kokiu 2018-ųjų „kraičiu“ 
įžengsime į Naujuosius 
ir ką jie mums žada?

Apie tai prie ŽALGIRIO NACI-
ONALINIO PASIPRIEŠINIMO 
JUDĖJIMO apskritojo stalo disku-
tavo Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signataras, pirmasis po Ne -
p rik lausomybės krašto apsaugos mi-
nistras Audrius BUTKEVIČIUS, 
penkių vyriausybių narys Albertas 
SINEVIČIUS, buvęs užsienio rei-
kalų ministras, buvęs Seimo narys 
Povilas GYLYS, pirmasis po atkur-
tos Lietuvos Nepriklausomybės ge-
neralinis prokuroras, buvęs Seimo 
narys Artūras PAULAUSKAS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi-
nas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Artėja Nau-
jieji metai, todėl mes tradiciš-
kai apžvelgsime praėjusius me-
tus ir pabandysime paprogno-
zuoti, ko laukti ateinančiais. 
Teko skaityti ir politologų pa-
stebėjimų, kad per pirmuosius 
iš dvejų kadencijos metų ma-
tėsi, jog „valstiečiai-žalieji“ 
kažkiek bando laikytis savo 
rinkiminių nuostatų, tačiau 
įpusėjus kadencijai pasimatė, 
jog jie pamiršo pažadus rinkė-
jams. Ką, gerbiamas Artūrai, 
pasakytumėte apie praėjusius 
metus.

A.PAULAUSKAS: „Valstie-
čių“ sėkmė Seimo rinkimuose bu-
vo trečia tokia sėkmė, kai partijos 
gauna beveik absoliučią daugumą 
Seime. Toks buvo LDDP laikotar-
pis 1992 m., o 1996 m. tą patį pa-
kartojo konservatoriai. Ir štai po 
kiek laiko tą rezultatą beveik pa-
siekė „valstiečiai“. Prisimindamas 
anų dviejų daugumų valdymo pa-
baigą, galiu pasakyti, kad ir dabar 
nematau kažkokių šviesių proš-
vaisčių. Jeigu iš pradžių man at-
rodė, kad „valstiečiai“ iš klaidų 
pasimokė, kad nedarys neapgal-
votų žingsnių ir nesivels į darbą 
stabdančius konfliktus, jie, mano 
nuomone, keldami chaosą nuėjo 
tuo pačiu keliu. Tad jų valdymo 
pasekmės gali būti tokios pat. Ko-
dėl aš taip galvoju? Visų pirma, jie 
atėjo su rinkiminės programos 
„kokteiliu“, kuris daugumai žmo-
nių patiko. Juo labiau kad visiems 
jau buvo pabodusios ankstesnės 
partijos. Kaip parodė jų tolimesnis 
darbas, „valstiečiai-žalieji“ buvo 
nepasiruošę, jie neturi žmonių, 
kurie gali kažką padaryti ir įgy-
vendinti. Mes matome labai dide-
les klaidas. Jie turėjo unikalią pro-
gą, nes šiuo metu ekonomika au-
go. Tad buvo puiki proga padaryti 
reformas, kurios jau yra pribren-
dusios mūsų visuomenėje. Ji šian-
dien yra pasiruošusi priimti ir 
naujus mokesčius, tačiau tam pri-
trūko valdančiųjų ryžto. O ryžto 
pritrūko todėl, kad neapsispręsta, 
ar premjeras dalyvaus prezidento 
rinkimuose, ar nedalyvaus. Prasi-
deda trypčiojimas ir žiūrėjimas 
atgal. Jokių naujų reformų jie ne-
padarė, atlikdami tik „kosmetinį 
remontą“.

G.JAKAVONIS: „Valstiečiai-
žalieji“ buvo paruošę gerą rin-
kiminę programą ir tautiškumo 
prasme. Tačiau jie tiek prisi-
melavo, kad žmonės jau neno-
ri tikėti tomis idėjomis ir atei-
tyje, bijau, kad į rinkimus ei-
siantiems su tautinėmis idėjo-
mis gali kilti sunkumų. Gerbia-
mas Povilai, kokie būtų jūsų 
pastebėjimai?

P.GYLYS: Šiais metais švęs-
dami valstybės atkūrimo šimtme-
tį ir Sąjūdžio gimimo 30-metį, 
esame gana paradoksalioje situa-
cijoje. Beje, galėjome švęsti žy-
miai pakiliau, bet bendrosios są-
lygos nebuvo palankios, nes vals-
tybėje labai trūksta lyderystės. 
Žinoma, pakiliau galima švęsti, 
kai valstybę geriau sekasi valdy-
ti, o mūsų valdžiai nelabai sekasi. 
Ši valdžia, kuri ideologiškai prog-
ramoje žadėjo lyg ir neblogus da-

lykus, jų negali įvykdyti, nes nė-
ra aiškios komandos. Vyriausybė-
je nematau nė vieno liberalo, pro-
grama - tikrai ne liberalų ir frak-
cijoje yra ne liberalai, bet nėra 
tokio konsoliduojančio žmogaus, 
kuris išeitų su tautiškumo, socia-
linio teisingumo idėja. Šie metai 
pažymėti pilietinio pakilimo pra-
džios požymiais. Šiandien žmonė-
se stiprėja pojūtis, jog nieko ne-
bus, jeigu mes nesuprasime, kas 
yra viešasis interesas, viešieji po-
reikiai, viešosios gėrybės ir t.t. 
Prasideda solidarumas - kova dėl 
vaikų, kova dėl miškų, kova dėl 
mokyklų. Atsirado tam tikri plotai 
visuomenėje, kur žmonės pajuto, 
kad veikdami solidariai jie gali 
kažką nuveikti. Aišku, įdomu, 
kaip procesai vyks kitais metais, 
kai mūsų laukia labai svarbūs rin-
kimai.

A.SINEVIČIUS: Kaip yra sa-
kęs filosofas Arvydas Šliogeris, 
blogiausia, kas gali nutikti valsty-
bei, tai - patriotai-idiotai. Mes, čia 
susirinkusieji, esame patriotai, 
suprantantys, ką reiškia uždirbti 
rublį, dolerį ar eurą. Kitaip ta-
riant, suprantame, ką reiškia dirb-
ti. Niekas taip nesugadina žmo-
gaus, kaip neuždirbti pinigai. Kal-
bant apie „valstiečius-žaliuosius“, 
aš nemanau, kad jie yra blogi, ta-
čiau jų bėda, kad jie neturi jokios 
patirties. Mano giliu įsitikinimu, 
ateidamas į valstybinį darbą, ten, 
kur tavo sprendimai gali turėti 
įtakos vienam ar kitam procesui, 
žmogus turi būti tam paruoštas. 
Jis privalo mokytis vidurinėje mo-
kykloje, aukštojoje mokykloje, 
turėti darbo su kolektyvais patir-
ties. Jeigu tokių žmonių būtų, tai 
chamiškas Landsbergio ar Kubi-
liaus elgesys gautų atkirtį. Aš ne-
sakau, kad reikia elgtis pagal Pa-
tacką (Seimo narys Algirdas Pa-

tackas panaudojo smurtą prieš 
parlamentarą Rimvydą Valatką - 
red.), bet kaip sakė Remarkas ir 
Džekas Londonas, prieš chamiz-
mą nėra kito ginklo, tik davimas 
į kaktą. Tokio chamiškumo, kokį 
Seime demonstruoja konservato-
riai, neteko regėti.

Arba pažvelkime į įvairius 
streikus. Policininkai mus saugo, 
bet jie vis dar yra prašytojai. Taip 
pat ir gaisrininkai. O dabar dar ir 
mokytojai... Aš kalbu apie refor-
mas. Gal pasigirsiu, tačiau ten, 
kur aš dariau reformas, jos buvo 
išbaigtos. O dabar kiekvienas at-
ėjęs naujas ministras daro refor-
mas ir tam nėra galo. Kodėl? Nes 
jis nežino, ką daryti. Didžiausias 
mūsų vadovų trūkumas - nevisa-
vertiškumo kompleksas. Dabar 
tam mokytojui duokime 10 tūkst., 
bet jis kitaip nemokys.

G.JAKAVONIS. Kaip mūsų 
situacija atrodo saugumo poli-
tikos eksperto akimis.

A.BUTKEVIČIUS: Mano 
vertinimu, tai buvo vis intensy-
vėjančio konflikto ir didėjančios 
krizės saugumo politikos srityje 
metai. Turbūt per mūsų valstybės 
atkūrimo trisdešimtmetį dar ne-
buvo tokios intensyvios konfron-
tacijos tarp Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir dalies Vakarų valstybių 
iš vienos pusės ir Rusijos. Mes 
dar niekuomet nebuvome tokiu 
šio konflikto dalyviu, kokiu dėl 
labai keistos lietuvių užsienio po-
litikos tapome dabar. Mano požiū-
riu, mūsų valstybei vadovauja 
žmonės, kuriems ši valstybė nie-
kada nebuvo reikalinga, tą rodo ir 
jų biografijos, ir jų šiandien atlik-
ti darbai. Užuot užėmę taikdarių 
ir įtampų mažintojų pozicijas, da-
rome atvirkščiai. Natūralu, kad 
tokia situacija galbūt yra naudin-

ga vienam ar kitam politikui, gal-
vojančiam, kad kai jį iš čia „iš-
mėš“, tai gaus vieną ar kitą šil-
tesnę vietelę, o gal ir labai gerą 
vietą Europos Sąjungoje. Bet ši 
situacija nenaudinga mūsų vals-
tybės išlikimui, kultūriniam ir ki-
tokiam augimui. Noriu pasakyti, 
kad mūsų valstybės istorija, pra-
dedant viduramžiais, visuomet 
būdavo banguota. Buvo stabilumo 
laikotarpių, kai viskas augdavo ir 
stiprėdavo, nes būdavo intensy-
vinami Rytų ir Vakarų ryšiai, bet 
būdavo ir krizės laikotarpių, kai 
šie ryšiai nefunkcionuodavo ir 
griovimas lemdavo smukimą. Ma-
tau, kad ateinantys metai pratęs 
šią tendenciją. Mes niekur nepa-
bėgsime nuo situacijos, į kurią 
esame pakliuvę. Mums reikia vi-
siems galvoti, kaip turėtume loš-
ti su tomis kortomis, kurias 
mums numetė.

G.JAKAVONIS: Kokias 
mintis kelia artėjantys savival-
dos rinkimai, kuriuose ruošiasi 
dalyvauti daug komitetų, suda-
rytų iš subyrėjusių liberalų. Ko-
mitetą sukūrė net Vilniaus me-
ras Remigijus Šimašius, kuris 
buvo vienas iš liberalų lyderių.

A.PAULAUSKAS: Aš matau, 
kad Lietuvoje yra gili partinės sis-
temos krizė. Labiausiai prie to pri-
sidėjo pačios partijos, jos taip el-
gėsi, taip veikė ir matome tokias 
pasekmes. Aš nekalbu apie tai, 
kad ir tyrimai rodo, jog pasitikėji-
mas partijomis yra nulinis. Iš es-
mės, partijos susikompromitavo. 
Iš dabartinių partijų, kurios yra 
Seime, trys yra teisiamos. Teisia-

mųjų suole sėdi ne jų lyderiai, o 
partijos. Bet nors ir teisiamos, jos 
dalyvauja rinkimuose, žmonėms 
siūloma jas rinkti. Manau, komi-
tetai taip pat nėra išganymas. Da-
bar yra kažkoks tarpinis momen-
tas. Ši egzistuojanti partinė siste-
ma turės nueiti nuo arenos, į jų 
vietą turės ateiti kitos partijos. 
Nes šios padarė viską, kad žmonės 
jomis nepasitikėtų. Kodėl daug kas 
bėga iš jų?Todėl, kad supranta, jog 
su partijos vėliava greičiausiai ne-
bus išrinkti, o dalyvaudamas su 
komitetu gali kažko tikėtis. Ma-
nau, komitetai gal ir nenugalės vi-
sose savivaldybėse, bet jie suda-
rys rimtą konkurenciją. Dides-
niuose miestuose daugumą turės 
komitetai, jų žmonėms atiteks 
merų postai.

Mūsų laukia dar ir prezidento, 
ir Europos Parlamento rinkimai. 
Apskritai kalbant, treji rinkimai 
per vienerius metus yra gana 
daug. Europos Parlamento rinki-
mai taip pat yra svarbūs, nes pa-
saulyje atsiranda naujos tenden-

cijos. O dėl prezidento rinkimų... 
Manau, Lietuva jau subrendo 
tam, kad prezidentas būtų renka-
mas Seime. Nebūtų nieko blogo, 
nes visi rinkimai daug kainuoja. 
Kandidatai prikalba daug, daly-
vauja įvairiose diskusijose, kalba 
apie tai, kiek bus išmokų, kiek jas 
padidins ir pan. Atrodo, jog nėra 
Vyriausybės. Blogiausia, kad tarp 
pasiskelbusių kandidatų į prezi-
dentus nematau kalbančių apie 
ateitį. Nekalbama apie technolo-
gijas, apie dirbtinį intelektą, apie 
robotizaciją, apie aplinkosaugos 
problemas. Tokio vizionieriaus 
nėra. Negi reikia šimtą metų iš-
gyventi, kad kalbėtum apie ateitį? 
Būsimas prezidentas turi apie 
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Dabar net valytoją Merkinėje, 
Dzūkijos nacionaliniam parkui, 
priiminės Vilnius...

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

  Labai norėčiau, kad prezidentu būtų 
renkamas žmogus, kuris turi vaikų
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r. šiuos dalykus kalbėti. Ar galima 

tik piešti juodą praeitį, o nerodyti 
ateities? Manau, šie rinkimai pa-
darys labai didelę įtaką politiniam 
gyvenimui. Galbūt jie šiek tiek ap-
ramins streikuojančiųjų aistras, 
tačiau visuomenėje įtampų nema-
žės. Bus sudėtingas laikotarpis.

G.JAKAVONIS: Demonst-
racijos Paryžiuje, mitingai Vil-
niuje rodo, kad įtampa auga. 
Jeigu turėtume realiai socialiai 
orientuotą partiją, būtų galima 
tikėtis kažkokio gyvenimo pa-
gerėjimo. Dabar socialinės 
įtampos auga, socialdemokra-
tai, kurie atstovavo kairiajai 
pusei, subyrėjo. Ar kuri nors 
politinė jėga vienuose ar kituo-
se rinkimuose galėtų nuveikti 
kažką, kas atrodytų perspek-
tyvu Lietuvos gyventojams so-
cialine prasme?

P.GYLYS: Aš matau du dide-
lius dalykus, kurie vyksta ir Lietu-
voje, ir tarptautiniu mastu. Pradė-
siu nuo Lietuvos. Manau, kad pra-
sidėjo ciklo pabaiga. Ciklo pradžia - 
tarybinės sistemos žlugimas. Pra-
ėjo trisdešimt metų ir ši sistema 
išsisėmė akivaizdžiai, moraliai, in-
telektualiai ir pan. Mes neturime 
normalios daugpartinės sistemos, 
nėra kairiųjų. Aš dabar galiu ne-
skaityti programų, žiūriu į žmones 
ir matau, kad jie nėra kairieji. Yra 
pavadinimas „krikščionys-demok-
ratai“, bet jie tikrai ne krikščionys. 
Tai yra krizė. Visuomenė yra orga-
nizmas, o kiekviename sudėtinga-
me organizme yra valdymo ir re-
guliavimo mechanizmai. Tad visuo-
menė yra sudėtingas organizmas, 
kuriam reikia galvos, o galva šiame 
organizme yra prezidentas, prem-
jeras, Seimas, Vyriausybė, institu-
cijų tinklas ir žiniask laida - juk in-
formacija yra visuomenės gyvastis. 
O kaip mes atrenkame „smege-
nis“? Imame iš bet kurios kūno da-
lies ir perkeliame į vadinamąją gal-
vą. Jeigu ląstelė yra iš kitos kūno 
dalies, ji galvai nieko gero neduos. 
Mes trisdešimt metų imame ląste-
les iš vienos galūnės ar iš kitos ga-
lūnės ir perkeliame į galvą galvo-
dami, kodėl mūsų valstybė valdoma 
blogai. Ląstelės ne tos. Antra, nėra 
jokio supratimo, kas yra valstybė. 
Valstybė yra reikalinga gaminti tai, 
ko mes negalime kiekvienas sukur-
ti, todėl turime kurti valstybėje sis-
teminius dalykus. Pavalgyti galiu 
aš pats, bet įstatymai yra bendri. 
Šio supratimo nėra ir todėl mes de-
graduojame. Galime tik pasidžiaug-
ti, kad ir Vakaruose padėtis smar-
kiai blogėja. Dabar ir Vakarai de-
graduoja dėl problemų „galvoje“. 
Pažvelkime į Vokietiją, kiek prisi-
ėmė pabėgėlių, kurie atvirai sako, 

kad jie atvyko ne dirbti, o gyventi. 
Įvairūs prieštaravimai, kultūrų 
skirtumai... Turėkime omenyje, 
kad jie yra iš tų regio nų, kurie yra 
subombarduoti, dalis žmonių yra 
labai pikti. Vadinasi, jie potencialiai 
yra „sprogstamoji medžiaga“ ir pe-
riodiškai mes tuos sprogimus ma-
tome. Nėra „galvos“, nėra suprati-
mo. Mes save vadiname žinių vi-
suomene, bet žinių apie visuomenę 
nėra. Mokslas šiais laikais yra ne-
reikalingas. Mano kolega Romas 
Lazutka nuėjo į ministeriją tikrai iš 
geros dūšios, jis tikrai yra socialinių 
reikalų profesionalas. Pabuvęs ten 
sako, kad mokslo ten nereikia.

Esu politekonomas, dėsčiau 
vadybą. Nė vienas iš mūsų nesa-
me tobuli, bet turiu šiek tiek dau-
giau žinių negu vidutinis žmogus, 
kuris tiek nesimokė. Aš mokausi 
50 metų. Tačiau to nelabai reikia. 
Vėliau sakome, kodėl mums ne-
siseka. Amerikos universitetai 
yra patys galingiausi, tačiau paž-
velkite, kas vyksta Amerikoje. Ji 
atsidūrusi beveik ant pilietinio 
karo slenksčio, ten yra visiška 
netolerancija tarp vadinamųjų li-
beralų ir konservatorių.

Kaip išeiti iš padėties, kai mes 
faktiškai gyvename ūkanose ir 
ūkanose rinksime savivaldybes, 
prezidentą ir parlamentą? Aš ma-
nau, kad Europos Parlamentas 
bus kitoks ir yra vilties išsirinkti 
kitokį prezidentą. Sutinku, kad 
mums reikia pradėti galvoti apie 
Konstitucijos keitimą ir baigti su 
„dvigalviu slibinu“ mūsų valsty-
bėje. Žinote, kodėl slibiną visada 
žmogus nugali?

A.SINEVIČIUS: Nes trys 
galvos nesugalvoja į vieną vietą 
žiūrėti.

P.GYLYS: O pas mus yra dvi 
galvos.

A.PAULAUSKAS: Anksčiau 
buvo trys.

P.GYLYS: Valdyme turi būti 
viena galva. Taip, demokratinėje 
sistemoje turi būti žmonių teisės, 
partinė sistema ir t.t., bet turi bū-
ti viena „galva“. Dabar yra neaiš-
ku, kas valdo - Dalia Grybauskai-
tė ar Saulius Skvernelis? Kas ga-
li pasakyti? Atsiprašau, užmiršau, 
kad faktiškai valdo Vytautas 
Landsbergis.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Albertai, ateinančiais metais 
mūsų laukia treji rinkimai. Į ką 
orientuojatės jūs ir už ką pa-
tartumėte balsuoti savivaldos, 
prezidento ir Europos Parla-
mento rinkimuose?

A.SINEVIČIUS: Žinote, 
koks dabar žmonių požiūris į par-
tijas? Jeigu tik išgirsta apie par-
tiją, tuoj numoja ranka. Iš prigim-
ties esu autokratas. Man atrodo, 
kad čia tos demokratijos nebuvo, 
niekur nėra ir nebus. Niekad ne-
bus, jei nebus asmenybės. Vyks-

ta tokie dalykai, tiesiog sunku su-
prasti. Pažiūrėkite dabar į moky-
tojus. Internete pilna korepetito-
rių, kurie už valandą ima 8 Eur, o 
mokytojas - 30 Eur. Tai kodėl 
žmonės turi mokėti mokytojams 
du kartus? Negalvokit, kad žmo-
nės nieko nesupranta, jie galbūt 
tik nemoka pasakyti.

Kas tai yra demokratija? Pažiū-
rėkite, Vytautą Landsbergį saugo 
penki žmonės, o manęs niekas ne-
saugo. Net kai dirbau ministru, ne-
turėjau nė vieno apsaugininko. Ka-
da bus ministras, žinodavo rūbinin-
kė, o pabandykite dabar nueiti pas 
ministrą. Ko jie bijo, niekaip nesu-
prantu. Tą žmonės mato ir patikėkit 
manimi, aš jau daug metų ant šios 
žemės vaikštau, todėl sakau - žmo-
nės nebekenčia mūsų visų.

Kadaise aš gal pirmasis pasvei-
kinau Audrių Butkevičių su rusų 
kariuomenės išvedimu iš Lietu-
vos. Bet dabar žiūriu televiziją, kai 
rodo kariuomenės išvedimo meti-
nes - A.Butkevičiaus nėra. Stovi 
faktinis valstybės vadovas Stanke-
vičius, o tų, kurie išvedė kariuo-
menę, net nėra. Pas mus yra fak-
tinis valstybės vadovas - Liudvi-
kas XIV, kuris sakė: „Valstybė - tai 
aš. Po manęs - nors ir tvanas“.

G.JAKAVONIS: Visuomet 
prisimenu Justino Marcinkevi-
čiaus žodžius: „Būkime savo 
krašto šeimininkai“. Bet ar ga-
lime tokie būti, jeigu neverti-
name žmonių, pavyzdžiui, per 
urėdijų reformą išviję atsida-
vusius miškui darbuotojus. Da-
bar net valytoją Merkinėje, 
Dzūkijos nacionaliniam parkui, 
priiminės Vilnius... Tai kas mū-
sų laukia toliau?

A.BUTKEVIČIUS: Mes pa-
kalbėjome, kas vyko. Tam, kad 
pradėtumėm kalbėti apie progno-
zes, norėčiau pasvarstyti apie 
šiandieną, kokios tendencijos, tu-
rinčios poveikį ateities proce-
sams, yra dabar. Pradžioje pasi-
džiaugsiu, kad ekonomistas kal-
bėjo apie tai, kokios ląstelės nu-
keliauja į galvą ir kas toje galvoje 
darosi, užduodamas klausimą, ar 
tie žmonės supranta, ką jie daro.

Aš noriu pasakyti, kad žmo-
gus, kuris šiandien lemia Europos 
politiką - Angela Merkel - politi-
koje yra nuo 1987 m. Ji buvo ats-
tovė spaudai, viešųjų ryšių sky-
riaus vadovė, būdama dar visiškai 
jauna mergina. Dabar mes turime 
žmogų, kuris nusprendžia, kokia 
bus Europos Sąjunga ir kuri pui-
kiausiai supranta visas šias ten-
dencijas. Yra susikūrusi 500 mln. 
geriausių mūsų planetoje varto-
tojų rinka, vadinama Europos Są-
junga. Tikriausiai sutiksite, kad 
niekur tiek nesunaudojama įvai-
raus reikalingo ir nereikalingo 

produkto kaip čia. Natūralu, kad 
ši 500 mln. vartotojų rinka turi 
tris didžiuosius priešus - Jungti-
nes Amerikos Valstijas, Kiniją ir 
Rusiją. Šie trys vilkai dalijasi po-
zicijas Europos Sąjungoje ir na-
tūralu, jog jie turi savo įtakos me-
chanizmus, samdo agentus. Štai 
toks vaizdelis ir lemia ateitį. 
Konfliktas tik gilės. Šiame konf-
likte Europos Sąjungą vedančios 
valstybės - Vokietija ir Prancūzi-
ja - renkasi aiškų dreifą Rusijos 
link, iš šio žaidimo išmesdamos 
britus. Šiame žaidime, kuriame 
vokiečiai su prancūzais juda rusų 
link, Rusijai yra atiduodamos la-
bai rimtos įtakos šioje rinkoje. 
Kai Europai įtaką daro tiek ame-
rikiečiai, tiek kinai, Lietuva užšo-
ka ant stalo ir, išsitraukusi kočėlą, 
šaukia: „Mes skiriame sankcijas 
Rusijai“. Tai yra mano suvokia-
mos taktinės pozicijos, kurios 
lems metus, į kuriuos mes atei-

name. Nuo to priklausys ir eko-
nominė situacija, ir kultūriniai da-
lykai. Nesvarbu, ar ateis Gitanas 
Nausėda, ar Arvydas Juozaitis, ar 
mergina, panaši į prieš ją buvusią, 
problema bus viena - kaip atėjęs 
žmogus sugebės vadovauti tokio-
je situacijoje.

G.JAKAVONIS: Kokių, jūsų 
manymu, mums reikia žmonių 
savivaldoje, kokių reikia parla-
mentarų, kokio prezidento?

A.PAULAUSKAS: Aš apie 
tai kalbu per kiekvienus rinki-
mus - reikia pažiūrėti, už ką bal-
suoji. Negali žmogus vadovautis 
emocijomis, kad kažką pasakė, 
kažkam patiko, kažkas pasižiūrė-
jo televizorių, gražiai atrodo ir 
pan. Reikia pasižiūrėti, kuo žmo-
gus buvo, kokį turi išsilavinimą, 
kokius darbus padarė, ar jis turi 
kokias nors vertybines nuostatas, 
ar jų laikosi. Visa šita reikia išstu-
dijuoti. Pas mus jau trisdešimt 
metų yra madinga visą laiką pa-
sirinkti kitus. Mes visiškai neiš-
naudojame potencialo. Žmonės 
klysta, žmonės daro klaidas, bet 
žmonės kaupia patirtį ir jie kar-
tais gali geriau padaryti negu at-
ėję nauji, kurie vėl iš naujo viską 
mokosi ir, kaip rodo patirtis, daro 
tas pačias klaidas. Reikia žiūrėti, 
ką žmogus kalba ir ką mato prie-
kyje. Negalima eiti į rinkimus 
vien tik negatyviai nusiteikus ir 
piešiant viską juodai. Aš tokio 
žmogaus nerinkčiau, nes jis yra 

visiškas nihilistas. Jis turi pasa-
kyti, kaip mato ateitį.

P.GYLYS: Mes turime išeiti 
iš isterijų ir paranojų. Yra žmo-
gus, kuris trisdešimt metų mus 
nori paranojoje laikyti, o parano-
jos sąlygomis protingų sprendimų 
neįmanoma priimti. Antra, politi-
kas yra žmogus, kuris tarnauja 
bendrajam gėriui. Jeigu mes su-
voktume, kas yra tas bendrasis 
gėris - Tautos saugumas, teisin-
gumas ir t.t., - mes turėtumėm 
geresnę valdžią. Aš manau, kad 
prezidento rinkimai bus ypač 
svarbūs, nes esame maža figūra 
labai dideliame lošime, mūsų ga-
lios nėra didelės. Bet jeigu tas 
žmogus būtų išmintingas, tvirtas 
ir pasiaukojantis bendrajam gė-
riui, mes galėtumėm užimti racio-
nalesnę poziciją, suprantant, kad 
procesai yra sudėtingi.

A.SINEVIČIUS: Mes turė-
jome įvairių prezidentų - vilties 
ir liūdesio - ir dabar ką nors turė-
sime, bet nuo to man nei šilta, nei 
šalta. Vis dėlto būtų gerai, kad per 
ateinančią kadenciją jis priimtų 
sprendimą, kaip padarė latviai ir 
estai - kad prezidentą reikėtų 
rinkti parlamente.

A.BUTKEVIČIUS: Aš ma-
nau, renkant prezidentą yra vie-
nas labai svarbus kriterijus - bio-
loginis - ir į tą kriterijų reikia at-
sižvelgti. Labai norėčiau, kad pre-
zidentu būtų renkamas žmogus, 
kuris turi vaikų. Jeigu jūs pasižiū-
rėsite, kas darosi Europoje, ta pa-
ti A.Merkel yra moterėlė, kad jai 
visiškai neįdomu, kas bus po jos. 
Lygiai tas pats su Makronu, su 
Junkeriu. Tai yra tokia išmirštan-
čių dinozaurų Europa, kai net 
svarbiausi vadovai neturi pagrin-
dinės motyvacijos, sukuriančios 
ilgalaikį suvokimą. Žinoma, lygiai 
tas pats yra ir Lietuvoje. Dabar 
mes matome lygiai tą patį žaidi-
mą, kai moteriškė, kuriai rūpėjo 
tik jos karjera, žaidė mūsų visų 
tiek ekonomine, tiek politine si-
tuacija. Kalbu nesistengdamas 
įžeisti žmonių, bet reikia suvokti, 
jog tai yra žmonės, kuriems jų 
darbas yra tam tikras mozaikos 
kūrimas, žaidimas, bandymas lik-
ti istorijoje. Bet iš tikrųjų politiko 
uždavinys yra palikti šią valstybę 
tiems, kurie ateis, tiems, kurie 
yra mūsų vaikai. Manau, kad pir-
masis kriterijus turi būti santykis 
su vaikais, su mūsų visų vaikais. 
Žvelgiant per šią prizmę - su mū-
sų ateitimi.

Parengė 
Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Albertas SINEVIČIUS
Penkių vyriausybių narys

  Didžiausias mūsų vadovų trūkumas - 
nevisavertiškumo kompleksas

Artūras PAULAUSKAS
Buvęs Seimo narys

  Žmonės klysta, žmonės daro klaidas, 
bet žmonės kaupia patirtį ir jie kartais 
gali geriau padaryti negu atėję nauji

Povilas GYLYS
Buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs Seimo narys

  Mes trisdešimt metų 
imame ląsteles iš vienos galūnės 
ar iš kitos galūnės ir perkeliame 
į galvą galvodami, kodėl mūsų 
valstybė valdoma blogai


