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Lenkijos valdžia svarsto apie 
galimybę taikyti apribojimus 
lenkų žiniasklaidą valdančioms 
JAV ir Vokietijos žiniasklaidos 
įmonėms, kadangi šios 
visuomenę nuteikinėja, kad 
lenkų politikai esą priima blogus 
sprendimus. Vienas iš šalies 
lyderių Jaroslavas Kačinskis 
(Jaroslaw Kaczynski) paskelbė, 
kad bus panašus įstatymai 
kaip Prancūzijoje, kur galioja 
vieni griežčiausių žiniasklaidą 
reglamentuojančių teisės aktų.

Žiniasklaida yra strateginė kiek
vienos valstybės sritis, sunkiai su
prantama, kaip viena šalis su savo 
vertybėmis gali skleisti propagandą 
kitokių vertybių šalyje. Apie tai kal
bėjomės su Nepriklausomybės Atkū
rimo Akto signataru, politikos ap
žvalgininku Rolandu PAULAUSKU.

- Gal ir mūsų politikai at-
kreips dėmesį į tai, kad pas 
mus nemaža dalis žiniasklaidos 
priklauso užsieniečiams?

- Jeigu jau mes nesirūpiname 
Lietuvos suverenitetu kaip tokiu, 
tai ką jau čia apie žiniasklaidą gali-
ma šnekėti... Išvardykime svar-
biausius suvereniteto požymius. 
Valstybę galime laikyti suverenia 
pirmiausia tuo atveju, jeigu jos 
įstatymai yra viršesni savo terito-
rijoje už visus iš šalies primeta-
mus. Ar dabar taip yra? Ne, nes pas 
mus yra viršesni ES įstatymai. To-
liau: suvereni valstybė turi teisę 
nustatyti savo muitus. Ar galime 
tai daryti? Negalime. Toliau - vals-
tybė privalo turėti savo pinigus. 
Neturime. Suverenios valstybės 
teritorijoje negali būti svetimų ša-
lių karinių dalinių. Mes turime sve-
timų valstybių karinių dalinių gau-
sybę ir mus atseit saugo visi, kas 
tik netingi: tai danai atskrenda, tai 
vokiečiai, tai belgai, tai čekai - na, 
tie, kurie tuo metu būna kiek lais-
vesni... Todėl ar galime tikėtis, kad 
tokioje valstybėje dar kas nors im-
tų rūpintis žiniasklaidos priklauso-
mybe? Žiniasklaidos problemos tė-
ra dalis mūsų atmestinio požiūrio 
į save pačius ir į savo valstybę.

- Iš dalies juk tokį požiūrį 
formuoja ta pati žiniasklaida. 
Gal nuo jos ir reikia pradėti 
tvarkytis savo valstybėje?

- Na, prisiminkime, kaip mūsų 
politikai balsavo už Europos Kons-
tituciją jos nė neskaitę, o po to ji 
buvo atmesta pačioje ES. Mes iš 
esmės esame nepasiruošę turėti 
nepriklausomą valstybę ir joje tvar-
kytis. Mes nuolat ieškome, kam at-
siduoti ar parsiduoti. Ne be reikalo 
juk šiandien labai svarbiuose vals-
tybės postuose sėdi žmonės, kurie 

kitados ištikimai tarnavo visiškai 
priešingai pusei. Ar jie norėtų kaž-
ką pakeisti? Žinoma, ne, juk ne taip 
seniai jie pakeitė šeimininką. O 
kaip reikėtų žiūrėti į visuomenę, 
kuri išsirenka sau į valdžią žmones, 
kurie kas keliasdešimt metų keičia 
pažiūras 180 laipsnių kampu? Ir to-
kiai visuomenei atrodo, kad čia yra 
viskas gerai. Žinoma, ne visa visuo-
menė, tačiau jos kritinė masė ne-
jaučia jokio diskomforto, kad vals-
tybės mes neturime.

- Bet tokiu atveju kokia 
prasmė yra įvardyti „grėsmes 
nacionaliniam saugumui“, jeigu 
šioje valstybėje nėra nieko na-
cionalinio?

- Aš nežinau, čia reikėtų klausti 
tų, kurie tuo užsiima. Mane tokie 
dalykai visada stebina. Štai kai tik 
ateina Kovo 11-oji, pasigirsta gau-
sybė gražių kalbų apie „nepriklau-
somą valstybę“. Aš pats už ją balsa-
vau ir taip balsavo dauguma signa-
tarų. O kodėl gi mes už ją balsavo-
me? O todėl, kad norėjome savo 
įstatymų viršenybės, savo Konsti-
tucijos, savo kariuomenės, savo pi-
nigų, savo muitų - apskritai savo 
savarankiško gyvenimo. Bet paaiš-
kėjo, kad didžioji dalis visuomenės 
šito nenori - ji norėjo tik kito šeimi-
ninko. Didžiajai daliai visuomenės 
atrodė, kad kitas šeimininkas ją mai-
tins skalsiau ir riebiau. Štai kas bu-
vo svarbiausia. Aš visada klausiu 
savo kolegų signatarų: ką jūs turite 

šiandien omeny, kai šnekate apie 
„nepriklausomą valstybę“?

- Ar tokia indiferentiška yra 
tik mūsų visuomenė?

- Žinoma, mes ne vieni tokie. 
Visos ES priklausančios valstybės 
esmines savo suvereniteto dalis 
yra atidavusios Briuselio komisa-
rams. Pavyzdžiui, Vokietijoje ne be 
reikalo atsirado partija „Alternaty-
va Vokietijai“, kuri sako lygiai tą 
patį apie vokiečius, ką ir mes dabar 

šnekame apie savo visuomenę. O 
Lietuva, kadangi įstojo į ES koope-
ratyvą, kuriame turi labai mažai 
akcijų, yra dar labiau priklausoma 
nuo įvairiausių vėjų. Nors Vokieti-
ja lygiai taip pat neturi įstatymų 
viršenybės, savo pinigų ar teisės 
rinkti muitus, ji ES turi kontrolinį 
akcijų paketą, todėl jos balsas yra 
visai kitoks. O kadangi mes turime 
vos porą procentėlių tų akcijų, tai 
tiek vertas ir mūsų balsas. Bet mū-
sų visuomenė ir netgi kolegos si-
gnatarai mane vis tiek sugeba nu-
stebinti, kaip lengvai jie taria tuos 
žodžius... Aš gi net nesiūlau dabar-
tiniame etape išstoti iš tos ES - tik 
siūlau realiai pasižiūrėti į mūsų pa-
dėtį. Kam reikia save apgaudinėti?

- Bet galbūt būtent dėl to ir 
pats esate ta grėsmė „naciona-
liniam saugumui“? Nors, kaip 
sakote, valstybės ir neturime, 
bet įtariama, kad kalbas „vari-

nėjate“ antivalstybines? Kuo 
ne paradoksas?

- (Juokiasi.) Na, žinoma, esu tas 
žmogus, ką čia slėpsi... Kalbant 
rimtai, man susidaro įspūdis, kad 
dauguma yra susitarę meluoti vie-
ni kitiems, todėl tas, kuris bando 
žiūrėti realiai į pasaulį, tampa grės-
me tiems melagiams...

- Bet aš vis tiek lenkiu link 
mūsų žiniasklaidos, ir nebūti-
nai užsienio valdomos. Pavyz-
džiui, mūsų nacionalinis trans-
liuotojas, jeigu tik užveda kalbą 
kokia nors ekonomine tema, 
būtinai kalbina tik užsienio 
bankų „ekspertus“. Iš kur toks 
nuolankumas? Kodėl niekada 
nepateikiama alternatyvi nuo-
monė, ginanti viešąjį interesą, 
o ne tik užsienio bankų reika-
lus?

- Žurnalistas yra labai priklau-
somas asmuo. Jeigu paimsime 
valstybinę žiniasklaidą, tai tas žur-
nalistas žino, kad yra tam tikra 
valstybės politika. Jeigu tu jai ne-
atstovausi, tai tokioje žiniasklaidos 
priemonėje paprasčiausiai nedirb-
si. Ir žurnalistas visa tai jaučia sa-
vo kailiu, o jeigu nejaučia, jam tai 
greitai paaiškina - jeigu nori gauti 
geresnes pareigas, geresnę algą, 
privalai suprasti, kaip, ką ir su kuo 
reikia kalbėti, kokią dūdą pūsti... 
Ir įsijungia savicenzūros mecha-
nizmas...

- Bet kiek jau girdėjome kal-
bų apie „laisvą ir nepriklauso-
mą“... Tai dėstoma universite-
tuose, o jūs štai norite pasaky-
ti, kad tos laisvės nėra netgi 
valdiškoje televizijoje, kuri lai-
koma laisvo žodžio etalonu...

- O ar apskritai gali būti nepri-
klausoma žiniasklaida? Vieninteliu 
atveju - jeigu pats ir esi tos žinias-
klaidos savininkas, jeigu tavęs kas 
nors dar „neuždusino“... Šiandien 
teoriškai tai leidžia daryti interne-
tas, kur kiekvienas tarsi gali būti 
pats sau šeimininkas, atsidaręs sa-
vo puslapį. Bet tuomet įsijungia 
kiti mechanizmai, o pirmiausia - fi-
nansiniai reikalai: norėdamas išsi-
laikyti, privalai turėti auditoriją, 
gauti reklamą, investuoti didelius 
pinigus į žinomumą, paklausą ir t.t. 
Bet kokiu atveju ta žodžio laisvė 
susiduria su pinigais, kurie visada 
įveikia viską. Be to, pas mus veikia 
gausybė sąlygiškai didelių portalų, 
priklausančių užsienio savinin-
kams. Internetinė erdvė yra lygiai 
taip pat kontroliuojama, ten vyksta 
kova dėl klientų, ir tie, kurie turi 
turtingesnius savininkus ar rėmė-
jus, ir ten užima lyderių pozicijas.

- Kitaip sakant, siūlote iliu-
zijų dėl įvairiausių laisvių ne-
puoselėti?

- Priešingai, siūlau visiems at-
simerkti. Žinoma, savotiškai yra 
gera gyventi, įkišus galvą į smėlį. 
Tik klausimas: kiek ilgai ten smė-
lyje įmanoma išbūti? Aš pats pažįs-
tu žmonių, kurie sako: ai, geriau 
nesikišti, nesigilinti... Taip gyventi, 
be abejo, yra lengviau ir ramiau, 
bet kiek šitaip tversi? Kol tu laikai 
įkišęs galvą į smėlį, kažkas prieis 
ir taip trenks į užpakalį, kad net 
nežinosi, iš kurios pusės gavai... 
Mums, kalbantiems „Respublikos“ 
leidiniuose, būtų sunku priekaiš-
tauti, kad nieko nedarome - metų 
metus kalbame šiomis temomis ir 
žiūrime į pasaulį atviromis akimis, 
o ne pro rožinius akinius. Žinoma, 
kiekvienas iš mūsų gali klysti, bet 
didžiulis paradoksas tas, kad di-
džioji dalis žiniasklaidos, o ypač 
valstybinė žiniasklaida, net nelei-
džia kitoms nuomonėms pasireikš-
ti. Ten yra labai siauras ratas žmo-
nių, kuris kalba visomis temomis 
ir iš esmės atstovauja vienai ideo-
loginei krypčiai. O pasaulyje yra ne 
viena kryptis, tik mūsų žmonėms 
apie tai tiesiog neleidžiama sužino-
ti. Štai Amerikoje žmonės išsirinko 
Donaldą Trampą (Donald Trump). 
Dar didelis klausimas, ar jis patei-
sins į jį sudėtas viltis, bet juk už jį 
balsavo žmonės, kurie pavargo nuo 
melo. Tas melas apėmęs tiek Lie-
tuvą, tiek Ameriką, o žmonės šia-
me savo pasirinkime pamatė viltį. 
O koks tas melas? Ten metai iš me-
tų prastėja ekonominė padėtis, dau-
gėja žmonių, gaunančių maisto ta-
lonus, atlyginimais gaunamų pinigų 
perkamoji galia mažėja, o politinis 
elitas aiškina, kad viskas yra gerai. 
Saujelė žmonių turtėja, o visi kiti - 
skursta. Žmonės viena girdi iš 
CNN, o visai kita mato gyvenime - 
tiek ekonominiame gyvenime, tiek 
vertybių pasaulyje: jie pavargo nuo 
visų „tolerastinių“ kliedesių, nuo 
bendrų tualetų, nuo juvenalinių 
justicijų, nuo iškrypimų propagan-
dos. Ir jie išgirdo D.Trampą, kuris 
bent jau kalba žmogiškesne kalba...

Kalbėjosi Ričardas ČeKUtiS

Užsienio valdoma žiniasklaida - pavojinga

 � Mums, kalbantiems „Respublikos“ 
leidiniuose, būtų sunku 
priekaištauti, kad nieko nedarome

El
to

s a
rc

hy
vo

 (1
99

1 
01

 1
2)

 n
uo

tr.

 �Visos valdžios (santvarkos) suvokia, kad žiniasklaida yra vienas svarbiausių visuomenės valdymo įrankių. 
Per Sausio įvykius 1991 metais SSRS kariuomenė užėmė Spaudos rūmus, kuriuose buvo įsikūrę daugybė 
laikraščių redakcijų, ir tikėjosi, kad Lietuvos žmonės liks be informacijos. Nepavyko. Dienraštis „Respublika“ 
subūrė išvarytus iš Spaudos rūmų redakcijų žurnalistus ir sausio 12-ąją 300 000 egzempliorių tiražu išleido 
istorinį laikraštį „Laisva Lietuva“



Apie tai prie ŽALGiRiO 
NACiO NALiNiO PASiPRieŠiNi
MO JUDėJiMO apskritojo stalo 
diskutavo buvęs Seimo Nacionali
nio saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas Artūras PAULAUS
KAS, diplomatas, Užsienio reikalų 
ministerijos ambasadorius ypatin
giems pavedimams hibridinių grės
mių klausimais eitvydas BAJARŪ
NAS, Lietuvos kariuomenės vado 
patarėjas, istorikas prof. Valdas RA
KUtiS, Nepriklausomybės Atkūri
mo Akto signataras, Lietuvos kraš
to apsaugos kūrėjas ir pirmasis va
dovas Aud rius BUtKeViČiUS. 
Diskusiją vedė žalgirietis Gedimi
nas JAKAVONiS.

G.JAKAVONIS:  Karo 
specia listai, politologai, kadai-
se teisingai nuspėję Ukrainos 
įvykius, šemet įvardijo septy-
nias didžiausias 2017-ųjų grės-
mes pasauliui. Ir viena iš jų - 
Rusijos galima agresija Baltijos 
valstybėms. Kaip tai vertinate?

A.PAULAUSKAS: Jeigu agre-
sija laikome Rusijos veiksmus 
Ukrainoje, Gruzijoje, kibernetines 
atakas įvairiuose pasaulio kraštuo-
se, ši grėsmė neatsirado šiandien 
ar vakar. Man labiau nerimą kelia 
įvairių aukštų karininkų žodžiai apie 
galimus Rusijos agresyvius veiks-
mus. Neseniai pasisakė vienas bri-
tų generolas, taip pat keli aukšti 
amerikiečių žvalgybos pareigūnai, 
disponuojantys tikrai solidžia infor-
macija, ir jie taip pat kalba apie šią 
grėsmę. Mano supratimu, Rusija tu-
ri parengusi įvairių scenarijų ir apie 
tai žinoma žvalgybos institucijoms.

Pastarojo meto Kremliaus poli-
tika siekia iškelti Rusiją į dominuo-
jančią vietą pasaulio arenoje.

E.BAJARŪNAS: Pasaulyje 
vyksta esminiai, tektoniniai pro-
cesai. Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Nyderlanduose, Italijoje vyksian-
tys rinkimai mums bus ypač svar-
būs. Jie ir atspindi tuos tektoninius 
lūžius - prieš kelerius metus, kal-
bant apie bet kokius rinkimus Eu-
ropoje, galvota, kad politika po jų 
gali krypti labiau kairėn ar deši-
nėn, tai priklausė nuo to, kokie at-
eis lyderiai. O dabar mes su dide-
le baime žiūrime, kad gali ateiti ir 
antieuropietiškos, ir net radikalios 
jėgos. Todėl tokie tektoniniai lū-
žiai, kaip prezidento rinkimai JAV, 
Britanijos išėjimas iš ES, rodo, kad 
pasaulyje vyksta didžiuliai proce-
sai. Ar Lietuva gali jiems daryti 
įtaką? Mūsų pajėgumai, blaiviai 
vertinant, nėra pakankami, kad ga-
lėtume juos paveikti. Bet mums - 
Užsienio reikalų ministerijai, ki-
toms mūsų institucijoms, žvalgy-
boms - reikia stebėti, kas vyksta, 

kad mes, Lietuva, jei vizualiai įsi-
vaizduotume tektoninį lūžį, į tą 
prarają nenusiristume.

Kai prieš kokius 10 metų Rytų 
Europa kalbėdavo apie Rusiją, at-
sakymas būdavo: „Gerbiamieji, jūs 
esate NATO, ES nariai. Kas jums 
gresia? Galvokite apie ateitį. Ne-
būkite susikoncentravę į tą Rusi-
ją.“ Bet dabar apie šią grėsmę jau 
kalba kiti. Tai reiškia, kad Rusijos 
vaidmuo iš tiesų keičiasi. Prieš 10 
metų jos interesų zona buvo buvu-
sios SSRS, esamos NVS šalys, ku-
rias ji matė kaip savo veiklos area-
lą ir kur siekė stiprinti pajėgumus. 
O dabar aišku, kad Rusijos tikslas 
yra paveikti NATO ir ES iš vidaus - 
per politinius rinkimus, propagan-
dą, dezinformaciją, papirkimus, 
įvairius energetikos projektus, ku-
riais bandoma Europą susaistyti.

Tai, kas vyksta aplink, matome 
ir pritarčiau tezei, kad tiesioginės 
karinės grėsmės nėra. Šiuo metu 
nėra formuočių, kurios galėtų pul-
ti Lietuvą. Bet Rusija didina savo 

modernią ginkluotę mūsų regione 
ir ne tik teoriškai kalba apie gali-
mybę panaudoti konvencines grės-
mes, bet jau ir panaudojo. Pavyz-
dys buvo Ukraina. Sirija yra kitas 
pavyzdys, kad Rusija ne tik žo-
džiais, bet ir tiesiogiai dalyvauja 
konflikte. Nors neseniai buvo 
skelbta, kad Rusija išveda iš ten 
savo pajėgas, Izraelio žvalgyba pra-
nešė, kad ji regione palieka gan di-
delį konvencinės ginkluotės arse-
nalą. Prieš kelerius metus kalbos 
apie branduolinį karą tebuvo teo-
rinės. Šis ginklas buvo paliktas 
kaip paskutinis arsenalas branduo-
linėms valstybėms spręsti savo 
klausimus. O dabar matome, kad 
Rusija jau nevengia savo politikoje 
panaudoti jį kaip grasinimą.

Žinome, kas vyksta Kaliningra-
do srityje. Ten dislokuojama mo-
derni ginkluotė. Ir jau kelerius me-
tus mūsų Valstybės saugumo de-
partamentas bei Antrasis operaty-
vinių tarnybų departamentas pub-
likuoja atvirą saugumo situacijos 
vertinimą, kur, manau, visi atsaky-
mai ir pateikti. Iš jų žinome apie 
Rusijos grasinimą panaudoti karinę 
jėgą, taip pat bandymą veikti Lie-
tuvoje per savo žvalgybą. Be to, 
mūsų valstybei jautrus klausimas - 
nacionalinės mažumos. Bandoma 
paveikti mus per dezinformaciją, 
smegenų „plovimą“ ir Lietuvoje 
gyvenančius mūsų pačių piliečius. 

Seimo pirmininko surengtame 
pasitarime apie Nacionalinio sau-
gumo strategiją buvo paminėtas 
žodis „korupcija“. Karinė jėga yra 
viena, bet, jei valstybė ėdama iš 
vidaus ir korupcija yra viena iš to 
reiškinio išraiškų, mes turime kaž-
ką daryti. Nes tai mažina mūsų 
ekonominį potencialą, piliečių pa-
sitikėjimą savo valstybe ir palieka-
ma galimybė daryti išorinį poveikį 
per korumpuotus pareigūnus.

V.RAKUTIS: Manyčiau, mūsų 
saugumo situacija, kad ir kaip tai 
skambėtų paradoksaliai, šiuo metu 
yra geresnė nei prieš kelerius me-
tus, nes dabar bent suvokiame, kad 
yra pavojus. Ir mūsų kaimynai tai 
pradėjo suprasti. Buvome labai 
sunkioje situacijoje prieš kelerius 
metus, kai dar neturėjome šaukti-
nių kariuomenės ir niekas - ypač 
mūsų kaimynai, Europos šalys - 
nejautė, kad čia gali kažkas nutik-
ti. O jei pavojus suvokiamas, ima-
masi priemonių mažinti jo poveikį. 
Ir dabar jau galime drąsiai kalbėti 
su ES valstybėmis ir iš mūsų ne-
sityčioja, nevadina paranoikais.

Kita vertus, situacija negerėja 
dėl to, kad V.Putinas neranda sau 
lygaus žaidėjo kitoje pusėje. Dėstau 
karo meno istoriją, esu tyręs didžių-
jų karvedžių veiklas. Jų pagrindinis 
pranašumas - gebėjimas išlaikyti 
iniciatyvą ir stebinti aplinkinius sa-

vo veiksmais. Tokie buvo ir Napo-
leonas Bonapartas, ir Adolfas Hitle-
ris, ir Gustavas II Adolfas. Dabar 
matome, jog visus nuolat stebina 
Rusija, bet nesuvokiama, kad inicia-
tyvą reikia perimti į savo rankas ir 
priversti Rusiją elgtis pagal Vakarų 
valią. Tik vienaip ar kitaip reaguo-
jama į V.Putino veiksmus. Todėl jis 
išlaiko iniciatyvą, o tai, karo meno 
požiūriu, yra esminė aplinkybė - jis 
gali daryti viską, ko mes mažiausiai 
tikimės, ir dėl to nuspėti, kas bus 

toliau. Nuspėti, ar tai bus konven-
cinis puolimas, ar kas kita, mums 
tikrai labai sudėtinga. Galima ne-
bent pergudrauti ir aplenkti. Tad 
mes, Vakarų pasaulis, turime su-
vokti, jog reikia imtis veiksmų, ne-
leisti Rusijai veikti pagal jos pačios 
nusibrėžtą liniją, o kelti klausimus, 
kurie būtų nepatogūs, priversti ją 
stoti į gynybinę poziciją.

Dabar, kai įvyko Amerikos pre-
zidento rinkimai, mes turime viso-
kių nuogąstavimų. Bet, jei Ameri-
ka vėl imsis lyderio vaidmens, tuo-
met atsiras jėgų pusiausvyra. Tada 
mes turime šansų išgyventi sti-
prindami savo saugumą, vykdyda-
mi įsipareigojimus.

Mūsų, Baltijos regiono, padėtis 
iš tikrųjų nėra tokia jau prasta. Tik 
reikia į gynybą žiūrėti rimtai, neda-
ryti didelių klaidų ir neatsipalaiduo-
ti. Visuomenės ir valstybės bendra-
darbiavimas mus daro stip rius. O 
stiprių paprastai be reikalo niekas 
nejudina arba, jei pajudina, jau laiko 
žaidėju, o ne užima kaip teritoriją. 
Turime išlaikyti tokį žaidėjo statusą, 
gal net būti regioniniu lyderiu. 
Sprendimai nėra iš anksto suplanuo-
ti, kaip daug kas mano. Kiekvienas 
žingsnelis daro įtaką atsakomajam 
veiksmui. Tad mes irgi esame figū-
ra ant šachmatų lentos. Ir kiek stip-
riai būsime ta figūra, tiek yra šansų 
iš šio žaidimo išeiti iškelta galva.

G.JAKAVONIS: Tad nori ar 
nenori, mylim ar nemylim, bet 
V.Putinas yra šiandien pasaulyje 
lyderis, kuris visus pagal savo žai-
dimo taisykles priverčia žaisti?

A.BUTKEVIČIUS: Bet kuriuo 
momentu V.Putinas išlaiko strate-

ginę iniciatyvą. Be to, atkreipkime 
dėmesį, jis veikia tokiu ypatingu 
momentu, kai keičiasi prezidentai 
JAV bei Vokietijoje ir kitur artėja 
rinkimai, ir visi - tiek europiniai, 
tiek amerikiniai - lyderiai yra pri-
versti žaisti pagal rinkimų meto tai-
sykles. Jie nelabai gali atsiskleisti. 
Pažiūrėsime, kaip bus, kai Donaldas 
Trampas užims savo pozicijas. Bent 
aš, seniausiai perskaitęs visas jo 
biznio pamokslų knygeles, nesu 
toks pesimistas dėl jo iniciatyvų.

Kita vertus, reikia suvokti, kad 
V.Putinas - žaidėjas. Ir jei specia-
liosios tarnybos turi kažkuo domė-
tis, tai pirmiausia tuo sprendimų 
priėmimo mechanizmu, kurį jis tai-
ko. Prie jo veikia grupė vadinamų-
jų seno kinų žaidimo „go“ mėgėjų, 
kurie padeda jam matyti visą lauką, 
visas galimas iniciatyvas. Kadangi 
naudojasi daugybės konsultantų 
pagalba, jo sprendimai būna labai 
apskaičiuoti ir leidžia įvertinti jo, 
kaip žaidėjo, intelektą. Tarkime, į 
B.Obamos įsakymą išsiųsti Rusijos 
diplomatus V.Putinas atsakė ne pri-
mityviu tokiu pat atsaku, o parodė: 
„Vyruti, tavo sprendimai nieko ne-
reiškia.“ Ir daugelio valstybių dip-
lomatinės visuomenės šį atsakymą 
vertina kaip rimtą smūgį, kurį 
V.Putinas sugebėjo suduoti nuei-
nančiai B.Obamos administracijai. 
Tad aš sutinku, jog jis - lyderis. Bet 
tai toli gražu ne vienintelis žaidė-
jas, gebantis priimti sprendimus.

Svarbu pasakyti, kad iš esmės 
nėra grėsmių tiesiogiai Lietuvai. 
Tai labiau grėsmės, nukreiptos į 
Lietuvos ryšius. Pažiūrėkime, ką 
gi iš tiesų atakuoja šiandieninė Ru-
sija. Ne Lietuvą kaip teritoriją ar 
kaip politinę santvarką. Per spau-
dimą mums atakuojamas mūsų ry-
šys su NATO, bandoma diskredi-
tuoti NATO idėją, jog bet kada, kai 
iškils grėsmė vienai valstybei, vi-
sos narės ją gins. Tad V.Putinas, 
ieškodamas subtilių grėsmės raiš-
kos formų, bando pasakyti visiems, 
kad niekas nėra apdraustas. Neva 
mes galime rasti tokių problemėlių 
jums, į kurias nesugebėsite atsa-
kyti deramai pagal NATO 5-ąjį 
straipsnį. Visiems NATO nariams 
sėjama abejonė dėl jų saugumo.

Be to, atakuojama ES. Taip pat 
ir per mus. Kadaise mes sugebėjo-
me sudraskyti TSRS, pasinaudoda-
mi taip pat nacionaliniais judėjimais. 
Iš esmės nacionalinis klausimas bu-

vo pagrindinis veiksnys, privertęs 
subyrėti „blogio imperiją“. Lygiai tą 
patį dabar daro V.Putinas stimuliuo-
damas Mariną Le Pen, „Tikruosius 
suomius“, „Alternatyvą Vokietijai“ 
ir kt. organizacijas. Jei kas nors ma-
no, kad tai visai nauji dalykai, galiu 
pasakyti, tereikia pastudijuoti Šalto-
jo karo istoriją ir pasidomėti, ką da-
rė tuometinė TSRS, kokius režimus 
stimuliavo Lotynų Amerikoje, kokie 
revoliuciniai judėjimai - „Raudono-
sios brigados“ ir pan. - buvo remia-
mi Europoje, ir staiga suvoksime, 
kad nieko nauja nevyksta. O suval-
dyti šį veikimą yra visai neblogų re-
ceptų. Reikia tik vieno dalyko - po-
litinės valios, su kurios stoka dabar 
ir susiduriame. Kadaise Nyčė (Frie-
drich Nietzsche) rašė apie „valią val-
džiai“ ir ją iškėlė į strateginį lygme-
nį. Tik esant šiam dėmeniui įmano-
mi pokyčiai. V.Putinas kaip rimtas 
priešininkas pagimdys sau lygų. Tie-
siog reikia neprarasti galimybių, ir 
Europoje mes tokį lyderį turėsime. 
Iššūkis mestas, ir rezultatas bus.

G.JAKAVONIS: Nacionalinio 
saugumo strategijoje buvo aiš-
kiai įvardyti ir socialiniai, ir eko-
nominiai dalykai, bet mes turime 
dar ir didžiulę emigraciją, prara-
dome vos ne milijoną žmonių. Ar 
iš tikrųjų čia kaltos tos Rusijos 
grėsmės? Juk tai mūsų pačių bė-
da, kad nesusitvarkome. Dabar-
tiniame istorijos vadovėlyje Vy-
tautas Didysis paminėtas vieną 
kartą, o Brežnevas - tris. Nuo 
mažų dienų nėra tinkamo patri-
otinio auklėjimo. Kaip mes atsi-
dūrėme tokioje padėtyje?

A.PAULAUSKAS: Manau, per 
pastaruosius metus labai daug kas 
Lietuvoje pasikeitė. Gal buvo laikas, 
kai į saugumą buvo mažai kreipiama 
dėmesio, bet dabar dalyvaudamas 
Šaulių sąjungos ir kituose rengi-
niuose matau, kad jaunimas tapo 
labai pilietiškas, patrio tiškas ir itin 

skiriasi nuo buvusio prieš 10-11 
metų. Ir į šauktinių kariuomenę jie 
ateina savanoriškai. Jau kelinti me-
tai užtenka pareiškusiųjų norą tar-
nauti. Tai irgi rodo didelį žmonių 
norą stiprinti savo šalies saugumą.

Turime pirmiausia savo saugu-
mą matyti sąjungoje su NATO ša-
limis. Būtent čia yra visa mūsų 
stip rybė. Ir jei palaikysime valios 
ugdymą savo visuomenėje, jei ma-
tysime norą investuoti į savo sau-
gumą, tai bus labai didelis žingsnis. 
Reikia neleisti suabejoti šūkiu „vi-
si už vieną, vienas už visus“, ne-
galima leisti išmušti tą svarbiausią 
vertybinį pagrindą.

E.BAJARŪNAS: Aš nebandy-
čiau dirbtinai supriešinti, kaip tai 
kartais daro ir Lietuvos ekspertai 
žiniasklaidoje, kad yra konvencinis 
ir nekonvencinis karas. Modernia-
me pasaulyje susiduriame su įvai-
rių strategijų ir taktikų samplaika. 
V.Putinas ir kita pusė, jeigu reikės, 

naudos visas pajėgas. Todėl mums 
reikia galvoti apie visą priemonių 
kompleksą. Pirmiausia apie karinį 
atsaką ir apie sutarimą didinti ka-

rinį biudžetą iki 2 proc. Naujas 
krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis jau kalba apie ga-
limybę ir toliau eiti. Svarbi ir mūsų 
tolesnė integracija į NATO, veiki-
mas su ES, kuri pradeda geriau 
mus suprasti, ir tai, kad ES ir 
NATO kuria strategijas kovoti su 
visu kompleksu, kurį vadiname hi-
bridinėmis grėsmėmis. Tai rodo, kad 
jau abi šios institucijos supranta, kad 
vyksta karinės grėsmės samplaika 
su ekonominiu spaudimu ir t.t.

Mes tik dabar hibridinių grės-
mių terminą ėmėme vartoti kalbė-
dami apie įvykius Ukrainoje. Bet 
ir 1940 metais Lietuvoje buvo įgy-
vendintas hibridinės atakos scena-
rijus. Tankai įvažiavo, vadinasi, 
konvencinė grėsmė buvo, bet jie 
veikė kartu su politiniu papirkimu, 
dezinformacija ir specialiųjų pajėgų 
panaudojimu. Todėl dabar mums 
reikia mąstyti ne tik apie karinį at-
saką, bet ir apie ekonomines grės-
mes, energetinį saugumą. Kai 
klausiame, kaip tą atsaką koordi-
nuoti, pirmas pavyzdys - Suomija 
(tai nurodė ir daugelis NATO bei 
ES ekspertų). Suomiai liko ištikimi 
savo totalinės gynybos koncepcijai. 
Aišku, tai skamba archajiškai, kaip 
šaltojo karo reliktas, bet valstybė 
turi stip rinti visus savo pajėgu-
mus - ir energetinį, ir kibernetinį 
atsparumą, ir visuomenę įtraukti į 
saugumo užtikrinimą. Atsako į hi-
bridines grėsmes be visuomenės 
užtikrinti neįmanoma. Jeigu prie-

šas pasirodys pasienyje ar šalies 
viduje, kas jį pirmiausia pamatys? 
Šauliai, policininkai, seniūnas ar 
sąmoningų Lietuvos piliečių grupė, 
kuri paklaus: „Kas čia vyksta mūsų 
kaime, mūsų miestelyje?“ Todėl 
visuomenės įtraukimas, nuolatinis 
mokymas labai svarbus. Ir jau pra-
dedama suprasti, kad grėsmių yra 
ne tik išorėje, bet ir viduje.

Premjeras Saulius Skvernelis 
jau pranešė apie Krizių valdymo 
centro prie Krašto apsaugos minis-
terijos steigimą. Manau, tai labai 
sėkminga koncepcija, nes šis cent-
ras turėtų koordinuoti visų mūsų 
institucijų veiksmus. Taip mes pa-
rodysime kitai šaliai, jog turime 
atsparumo, turime supratimą, ko 
reikia, kad galėtume gintis.

V.RAKUTIS: Mes turėtume 
tinkamai įvertinti, kur esame, kas 
mūsų kaimynai, kaip mums elgtis. 
O tam tikrais atvejais - ir ką dar rei-
kėtų išrasti. Valstybę reikia kurti. Ir 
kurti pagal tą situaciją, kurioje mes 
esame, ne tik kopijuojant kitus. Čia 
labai svarbu suprasti, kad pasaulio 
centras yra ten, kur tu stovi, o ne 
kažkur kitur. Tada pradedi vertinti 
situaciją atmerktomis akimis.

Man daug padėjo suprasti ne-
senas vizitas pas kariuomenės va-
dus Izraelyje. Kas labiausiai krito 
į akis? Merginos, kurioms po 18-20 
metų, ir jos dvejus metus tarnauja 
kariuomenėje, apsirengusios lauko 
uniforma, kuri nei graži, nei pa-
traukli. Bet iš tos šalies niekas ne-
emigruoja, jie neturi tokios proble-
mos. Pasirodo, visuotinė karinė 
tarnyba visai eliminuoja emigraci-
ją, o žmogus toje šalyje net neįsi-
vaizduoja, kaip jis gali nevykdyti 
savo prievolės. Jam staiga paskam-
bina, ir jis turi atlėkti. Tai kaip jis 
gali kur nors išvažiuoti? Ten visai 
kitoks mąstymas. Nebūtinai visi 
turi atlikti būtent karinę tarnybą, 
bet tam tikru gyvenimo laikotarpiu 
žmogus kažkiek privalo patarnauti 
valstybei. Nesvarbu, kokia forma. 
Galbūt sanitaru padirbti. Ir jis su 
valstybe užmezga labai stiprų ryšį, 
kuris jį po to ir laiko toje šalyje. Kai 

tų žmonių paklausiau, kaip jų mo-
kyklose vyksta patriotinis ugdy-
mas, manęs pasiteiravo, kas tai 
yra. Sakau, bet jūs gi Izraelyje... 
Man atsakė - vaikai gi televizorių 
žiūri kasdieną, o jų tėvai kartą per 
savaitę ar mėnesį eina atlikti re-
zervisto pareigos. Nuolatinė grės-
mė, tūkstančiai raketų - visa tai 
padaro natūralius dalykus. Taip Iz-
raelyje sukurta sistema remiantis 
ta situacija, kuri šioje valstybėje 
susiklostė. Lygiai taip pat mes tu-
rime sukurti savo sistemą ir nesa-
kyti, kad tai administraciškai ne 
mūsų ministerijai dera daryti ar 
kažkas atskirai gal tai tegu daro. 
Nieko atskirai nėra. Viskas yra vie-
nis. Ir tas vienis turi veikti.

Jei kalbėtume konkrečiau, ką tu-
rime padaryti, pirmiausia privalu su-
prasti, kad švietimas yra visa ko pa-
grindas. Jei švietimo sistema atsiri-
boja nuo valstybės gynybos, nieko 
nebus. Mūsų pilietinio ugdymo va-
dovėliuose kariuomenei skirti keli 
puslapiai visame didžiuliame progra-
mos aprašyme. Tai ir yra didžiausia 
problema. Turime suprasti, kad ne 
kariuomenė atsako už krašto gyny-
bą, kaip dažnai manoma, o visa vals-
tybė atsakinga už savo gynybą. O 
kariuomenė yra ta institucija, kuri 
turi parengti sąlygas ją vykdyti. Ne-
sakau, kad turėtume militarizuoti 
Lietuvą, bet reikia pakeisti požiūrį į 
savo valstybę. Turime ją kurti pagal 
mūsų sąlygas. Ir ne administruoti 
Lietuvą, o pradėti ją valdyti.

Toje pačioje krašto apsaugos 
sistemoje yra aibė biurokratinių 
apribojimų. Ten nėra baisesnio da-
lyko kaip gruodžio ir sausio riba, 
kai būtinai reikia „įsisavinti“ pini-
gus. Regis, susitaupė tų pinigų, tad 
galima juos išleisti kitais metais. 
Bet išeina, kaip buvo su tais „auk-
siniais šaukštais“, - reikėjo „įsisa-
vinti“, skubėjo. Visur pertvaras, 
kurios trukdo mums būti efekty-
viems, reikia griauti. Tarkime, Iz-
raelyje ar JAV valstybės gynybos 
srityje neegzistuoja ilgų procedū-
rų, o visa ES sėdi prie jų. Kol mes 
ramiai gyvenome, galėjome taip 
elgtis, bet dabar situacija jau kito-
kia. Reikia efektyvių sprendimų.

G.JAKAVONIS: Galvoju, jei 
aš būčiau V.Putinas, kuriam 
velniui man ta Lietuva būtų rei-
kalinga? Gamybos jokios nėra, 
esame aptarnaujanti valstybė, 
žmonės iš čia bėga...

A.BUTKEVIČIUS: Atsižvel-
giant į tam tikrą kariškių paranoją 
Rusijoje tikėtina, kad jie žiūri į mus 
kaip į placdarmą, iš kurio NATO 
galės patogiai judėti atakuodama 
juos. Tenykščių kariškių mąstymui 
būdinga aibė anachronizmų. Jie net 
nesuvokia, kad šiandieninei gink-
luotei stipriai pasikeitus Pirmojo 
pasaulinio karo laikų koncepcijos 
paseno. Bet turbūt nieko nėra pa-
saulyje labiau užrūdijusio nei ka-
riškio mąstysena.

Turbūt kolegos yra pastebėję, 
kad ir V.Putino administracija, ir jis 
pats yra labai dideli tam tikrų sim-
bolinių datų ir simbolinių žingsnių 
mėgėjai. Prisiminkime 2008-ųjų 
rugpjūčio 8 dienos ataką Osetijoje 
(08 08 08). Tokių datų per įvykius 

Ukrainoje net nevardinsiu. Bet gal 
kas nežino, jog Ukrainos konfliktas 
buvo pradėtas lygiai per 250 metų 
jubiliejų, kai Jekaterina įsteigė No-
vorosijos guberniją? Kadangi Rusi-
joje nuolat skleidžiama mintis, jog 
anglosaksai ir europiečiai prieš šim-
tą metų susprogdino Rusijos impe-
riją, dabar 2017-ųjų data ir prisiriši-
mas prie jos magijos leidžia manyti, 
kad šie metai mums visiems nebus 
lengvi. Iššūkių bus. „Jūs susprog-
dinote mūsų imperiją, užtat mes 
dabar sudaužysime jūsų ES.“ 

Mes, visi sėdintieji prie šio sta-
lo, esame suvaldę hibridines grės-
mes 1990 metais. Ir jos buvo mums 
kur kas didesnės nei tos, kurių tu-
rime dabar. Mes jas suvaldėme do-
rodamiesi su realia agresija, turė-
dami čia ir tas pačias nevaldomas 
pajėgas, kurios atseit nepriklauso 
niekam. Turiu omeny OMON. Ir 
kur kas blogesnę padėtį visuome-
nėje. Ir kur kas prastesnę tautinių 
mažumų padėtį. Tad verkti, kad 
mes turime didelę emig raciją, 
penktąją koloną ir pan., ne tik ne-
derėtų, - dabar padėtis daug geres-
nė nei 1990-aisiais ir nežinau, kiek 
tūkstančių kartų geresnė, nei buvo 
vyrukams 1918 metais. 

Parengė Darius KAUZANAS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Reikia neleisti 
suabejoti šūkiu 
„visi už vieną, 
vienas už visus“

Artūras PAULAUSKAS
Buvęs Seimo Nacionalinio saugumo 

ir gynybos komiteto pirmininkas

 � Izraelyje 
visuotinė karinė 
tarnyba visai 
eliminuoja 
emigraciją, 
o žmogus 
neįsivaizduoja, 
kaip jis gali 
nevykdyti savo 
prievolės

Prof. Valdas RAKUTIS
Lietuvos kariuomenės vado patarėjas, istorikas

 � Mes esame 
suvaldę 
hibridines 
grėsmes 1990 
metais. Ir jos 
buvo mums kur 
kas didesnės 
nei tos, kurių 
turime dabar

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 

signataras, Lietuvos krašto apsaugos 
kūrėjas ir pirmasis vadovas

 � Hibridinių 
grėsmių terminą 
ėmėme vartoti 
kalbėdami apie 
įvykius Ukrainoje. 
Bet ir 1940 
metais Lietuvoje 
buvo įgyvendintas 
hibridinės atakos 
scenarijus

Eitvydas BAJARŪNAS
Diplomatas, Užsienio reikalų ministerijos 
ambasadorius ypatingiems pavedimams 

hibridinių grėsmių klausimais

Kokius karus siekia laimėti Rusija, o kokius Lietuva?

 � Mes turime 
didžiulę 
emigraciją. Ar iš 
tikrųjų čia kaltos 
tos Rusijos 
grėsmės?

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

Lietuvos nacionalinio saugumo strategijoje išvardinta 14 grėsmių 
mūsų šaliai. Pirmuoju numeriu įrašyta karinė grėsmė, kurią kelia 
Rusija.  Antruoju priemonės, kuriomis galima daryti neigiamą 
įtaką mūsų politinei sistemai, socialiniam ir ekonominiam 
stabilumui. O trečiajame punkte išreiškiamas nerimas, kad gali 
susilpnėti transatlantiniai santykiai ir kilti grėsmė NATO ir ES 
įsipareigojimams. Kas iš tiesų mums kelia didžiausią pavojų? El
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Šių metų spalio 15 d. JAV, Lenkija 
ir Lietuva minės generolo, 
laisvės kovotojo Tado Kosciuškos 
200-ąsias mirties metines. 
2017-uosius Lenkija paskelbė 
T.Kosciuškos metais. Laisvės 
sūnus bus pagerbtas ir Lietuvoje. 
Panevėžio kraštiečių klubas 
„Tėviškė“ inicijuoja projektą 
pagerbti T.Kosciuškos atminimą. 
Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje, Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekoje, Panevėžio 
apskrities G.Petkevičaitės-
Bitės viešojoje bibliotekoje 
vyks renginiai. Tam yra tvirtas 
pagrindas. 2016 metais leidykla 
„Algimantas“ išleido Lietuvos 
diplomatės, ambasadorės 
Šveicarijoje Valentinos Zeitler 
knygą „Laisvės sūnus Tadas 
Kosciuška. Kovotojas už JAV, 
Lenkijos ir Lietuvos laisvę“.

Klubo „Tėviškė“ valdyba kvie-
čia Kultūros paveldo departamentą 
prie Kultūros ministerijos prisidė-
ti prie projekto - Vilniuje, T.Kos-
ciuškos vardu pavadintoje gatvėje, 
Neries krantinėje, atidengti pamin-
klinę lentą.

Ta proga verta prisiminti svar-
besnes T.Kosciuškos gyvenimo da-
tas. Gimė Tadas Lietuvos Brastos 
(buvusi LDK sudėtyje, dabartinėje 
Baltarusijoje) Kosavos miestelyje 
1746 metų vasario 4 d. bajorų Te-
klės Rotomskos ir Liudviko Kos-
ciuškos šeimoje. Mokėsi Varšuvos 
kadetų korpuse, gavęs iš karaliaus 
S.A.Poniatovskio stipendiją - Ver-
salio karo akademijoje Paryžiuje, 
Bresto karo laivyno akademijoje. 
Įgijo karo inžinieriaus specialybę. 
1774 metais grįžo į Lietuvą, o ne-
trukus - Paryžių.

Po Amerikos paskelbtos 
neprik lausomybės 1776 metais 
T.Kosciuška paragintas JAV politi-
ko, rašytojo Benjamino Franklino 
(1706-1790) Paryžiuje įstojo į JAV 
kariuomenę. Kovojo prieš anglus. 
1776-1784 metais kaip puikus mū-
šio taktikos vadas sėkmingai pasie-
kė pergalę prie Rod Ailando, Jork-
tauno ir Niujorko. Amerikiečių ar-
mija sumušė anglus prie Saratogos 

(1777). JAV prezidentas Džordžas 
Vašingtonas (1732-1799) karo va-
dui T.Kosciuškai suteikė JAV pilie-
tybę. Jis tapo vyriausiojo vado adju-
tantu ir artimiausiu patarėju. 1784 
metais grįžo į tėvynę. Gyveno pa-
veldėtame Sechnovičių dvare Nau-
garduko vaivadijoje. Po penkerių 
metų - 1789 m. - pradėjo karinę 
tarnybą Abiejų Tautų Respublikos 
kariuomenėje. Jam buvo suteiktas 
generolo laipsnis. 1792 metais ko-
vėsi mūšiuose su Targovicos kon-
federacija ir Rusijos kariuomene. 
Vadovavo Lenkijos ir Lietuvos su-
kilimui. Buvo apdovanotas Baltijos 
erelio ordinu. Vadovavo Krokuvos 
sukilėliams. Mūšyje ties Macejo-
vicėmis buvo sužeistas, suimtas 
rusų ir uždarytas Petropavlovsko 
tvirtovėje Rusijoje. Kalėjo dvejus 
metus. Mirus carienei Jekaterinai 
II, 1796 metais buvo paleistas į 

laisvę ir išvyko į Ameriką. Po dve-
jų metų grįžo į Europą, visą turėtą 
turtą palikęs vargšams. Iš pradžių 
gyveno Prancūzijoje, o paskuti-
niuosius kelerius metus Šveicari-

joje, Zoloturno mieste. Vienišą ir 
pavargusį generolą globojo Zeltne-
rių šeima. Atsilygindamas už globą 
T.Kosciuška mokė šeimininkų duk-
rą Emiliją prancūzų, vokiečių kal-
bų, geografijos ir istorijos. Jų sūnų 
Francą - istorijos. Laisvalaikiu 
skambino fortepijonu, rašė laiškus 

mylimajai. Mėgo vaikščioti Aro 
upės krantine. Bendravo su vietos 
gyventojais. 1817 metų spalio 15 d. 
mirė. T.Kosciuškai buvo 71 metai. 
Paliko Testamentą. Turėtą turtą 
Lenkijoje užrašė mylimai sesei. 
Šveicarijos banke turėtas lėšas 
skyrė Zeltnerių šeimai, vargšų 
draugijai. Du tūkstančius frankų 
skyrė savo laidotuvėms su sąlyga, 
kad karstą neš šeši vargingi vyrai 
miestiečiai. Prašė, kad būtų palai-
dotas Lenkijoje. Palaikai ilsisi Kro-
kuvos Vavelio katedroje.

Prof. Egidijus Aleksandravičius 
rašo: „XVIII a. JAV lietuvių dias-
poros atminties plotmėje kaip mo-
numentali herojaus figūra neišven-
giamai iškyla Tado Kosciuškos as-
menybė, kovotojo už savo naujo-

sios tėvynės laisvę ir nepriklauso-
mybę. Šis Lietuvos Didžiosios ku-
nigaikštystės bajorų palikuonis ir 
aistringas kovotojas už laisvės ide-
alus Tadas Kosciuška siejamas su 
Lenkijos ir Lietuvos unijine vals-
tybe. Jis ir lietuvis, ir lenkas. Jis 
tapo laisvės simboliu ne tik lietu-

viams, lenkams, prancūzams, ir 
amerikiečiams.“

1928 m. JAV lietuvių bendruo-
menė minėjo generolo T.Kosciuš-
kos 110-ąsias mirties metines. Liko 
pranešimas į URM iš Čikagos. Kon-
sulas A.Kalvaitis rašė: „Paskutiniu 
metu kilo ginčas tarp lietuvių ir len-
kų spaudoje dėlei Kosciuškos pilie-
tybės. Lietuviai tvirtina, kad Kos-
ciuška yra lietuvis ir parėmimui 
savo argumentų surado kur tai 
Waschingtone, valstybiniame kny-
gyne knygą, užvardintą „Listy Kos-
ciuzki“. Šioje knygoje Kosciuška 
prisipažįsta esąs kilęs iš Lietuvos 
ir jaučiasi lietuviu. Praktiškos 
reikšmės galbūt šis ginčas neturi 
jokios, bet propagandos atžvilgiu jis 
mums daug naudos atneša, nes tas 
ginčas jau yra persimetęs į ameri-
kietišką spaudą, kur karts nuo kar-
to talpinamos šių ginčų ištraukos. 
Šiuo būdu supažindinama Amerikos 
visuomenė su tuo, kad kur tai prie 
Baltijos pakraščių yra maža valsty-
bė, davusi tokių garsių vyrų Ame-
rikos istorijoje kaip Kosciuška. Gin-
čas dar neužbaigtas.“ (E.Aleksan-
dravičius. 2013, p. 97, 98)

Lietuvos diplomatė, ambasado-
rė Šveicarijoje Valentina Zeitler sa-
vo knygoje rašo, kad generolo  
T.Kosciuškos vardas įamžintas vi-
same pasaulyje, taip pat Kaune, Vil-
niuje. T.Kosciuškos vardu pavadin-
ta JAV greta Aliaskos esanti sala, 
Indianos valstijoje - grafystė, Misi-
sipės valstijoje - miestelis, Austri-
joje aukščiausias kalnas, Lenkijoje 
gatvės, pastatyta paminklų, 2015 
metais pavadintas asteroidas 
90698. (Valentina Zeitler. Laisvės 
sūnus Tadas Kosciuška. Kovotojas 
už JAV, Lenkijos ir Lietuvos laisvę. 
Vilnius, Algimantas, 2016, p.158.)

„Generolo T.Kosciuškos figūra 
iškyla it įstabus XVIII a. pabaigos 
lietuvių emigracijos ženklas, - rašo 
prof. E.Aleksandravičius, - įrodan-
tis diasporos pasakojime lietuvių 
(kaip ir lenkams - lenkų) indėlį į 
JAV laisvės ir nepriklausomybės 
kovas.“ (E.Aleksandravičius. 2013, 
p.97, 98).

istorikė Joana Viga ČiPLytė

Tadas Kosciuška - JAV, Lenkijos ir 
Lietuvos laisvės kovų dalyvis

 � Aistringas kovotojas už laisvės idealus  
Tadas Kosciuška siejamas su Lenkijos 
ir Lietuvos unijine valstybe. Jis tapo 
laisvės simboliu ne tik lietuviams, 
lenkams, prancūzams, ir amerikiečiams

 �Tadas Kosciuška (1746-1817 m.)


