
Apie nūdienos lietuvio santykį 
su tiesa kalbamės su Lietuvos 
edukologijos universiteto 
Istorijos fakulteto Filosofijos 
katedros dėstytoju, metafizinio 
romano „Angelofilai: trys istorijos 
apie sielos alchemiją“ ir poezijos 
knygos „Akys girdi sielagėlę“ 
autoriumi filosofijos mokslų 
daktaru Augustinu DAInIu.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Kultūrinėje spaudoje skai-
tydamas jūsų filosofinius svars-
tymus apie Poncijaus Piloto 
klausimą, užduotą Jėzui: „Kas 
yra tiesa?“, nejučia pagalvo-
jau - argi mes nesame dar var-
gingesni ir už vargšą Poncijų 
Pilotą? Juk anas turėjo nors ap-
gailėtiną, skurdžiadvasišką, bet 
bent jau savąją tiesą, o mes - 
neturime jokios. Užuot priklau-
pę prieš imperatorių, anų dienų 
krikščionys verčiau sutikdavo 
būti liūtų sudraskyti, o dabar-
tiniai, manau, ne tik ramiausiai 
priklauptų, bet po to ir ramiau-
siai nueitų savais keliais nė ne-
susimąstę, kad ką tik išdavė 
savas tiesas. Aš klystu?

- Ko gero, su didžiuma taip ir 
nutiktų - priklauptų, pagarbintų 
„dėl akių“, sau pasakytų, kad tai 
daro nenuoširdžiai - aplinkybių ver-
čiami, ir tikrai nemanytų išdavę 
savąsias tiesas. Mirti už tiesą šiuo-
laikiniam žmogui apskritai atrody-
tų kvaila, kad ir kokia ta tiesa būtų.

Mūsų laikais tiesos problema 
apskritai nėra svarstoma - sociali-
nėje aplinkoje, kurioje gyvename, 
tarsi nėra netgi etiška apie amži-
nąsias, visuotines tiesas svarstyti. 
Kokia gi tiesa gali jungti žmones, 
it kokioje kokteilinėje suplaktus 
tautų katile, religijų katile, imi-
grantų kuriamų mikrokultūrų ka-
tile? Taigi, vienintelė nūdienos Eu-
ropos tiesa - politkorekcija. Europa 
sąmoningai atsižada savo viso epo-
chomis kaupto ir puoselėto filoso-
finio, istorinio, kultūrinio paveldo, 
atsižada lig šiol turėtosios savo ta-
patybės, tarsi teigdama: „Sutinku 
likti be filosofinio stuburo, neturė-
ti jokių skiriamųjų bruožų, kad tik 
būtų taika.“

Tad minėtasis nūdienos žmo-
gaus „jokios savo tiesos neturėji-
mas“ - programinis, inicijuotas 
naujosios Europos Sąjungos visuo-
menės kūrėjų. Juk žinome - neno-
rint sėti tarp žmonių nesantaikos į 
Europos Sąjungos Konstituciją net 
ir Dievas nebuvo priimtas. Mat 

kaip bepažiūrėsi - ankstesnė Euro-
pa tikrai buvo nuožmios nesantai-
kos židinys, kas keletą metų už-
tvindantis žemę krauju, o nereta 
karų priežastis - religiniai konflik-
tai. Todėl visa tai, ką matome ir 
patiriame, tėra mėginimas kurti 
Europą be karų.

- Bet ko gi verta yra tokia 
taika, sukurta moralės sąskai-
ta, nacionalinio identiteto sąs-
kaita, žmonių tikėjimo ir dva-
sinio gyvenimo sąskaita?

- Turit mintyje, kad taikos var-
dan yra keičiamas pats žmogišku-
mo turinys? Ko gero, taip ir yra. 
Tačiau ne taip jau maža manančių, 
kad tai - tinkama kaina. Na, pagal-

vokime kad ir apie patriarchalinių 
visuomenės įpročių atsikratymą, 
apie moterų teises, apie individo 
žodžio, veiksmų, karjeros laisvę, 
apie neaprėpiamas galimybes 
rinktis... Dažnas pasakytų, kad 
kaip tik dabar yra Europos „aukso 
epocha“.

Idėją tautų ir mentalitetų suni-
veliavimo pagrindu sukurti taikią 
visuomenę Europai, manau, pamė-
tėjo Jungtinių Amerikos Valstijų 
pavyzdys. Tik vargu ar tai adekva-
tu - JAV visuomenė natūraliai for-
mavosi ne nacionaliniu pagrindu, o 
Europa per amžius egzistavo ne tik 
kaip atskirų tautų, bet taip pat ir 
kaip atskirų valstybių, atskirų kul-
tūrų visuma. Todėl dirbtinis naujos 

tapatybės skiepijimas Europos psi-
chikai - gana skausmingas.

- Bet kas gi čia per nauja 
tokia tapatybė, kuri neleidžia 
žmogui turėti bet kokios konk-
rečios savo nuomonės, prisibi-
jant, kad ta nuomonė gali kam 
nors nepatikti?

- Tautiniai reikalai, unikalūs 
mentalitetų skirtumai, filosofinis, 
kultūrinis paveldas - būtent tokia 
ir yra kaina už taiką. Tiesa yra au-
kojama ant taikos altoriaus.

Žinoma, nemaža filosofų, iškilių 
asmenybių kritikuoja tokią naujo-
sios visuomenės inžineriją, tačiau 
mūsuose, deja, karaliauja laisvama-
niškų ir ateistinių pažiūrų prancūzų 
filosofų pagimdytas demokratinis 
materializmas. Iš esmės visa tai, ką 
šiandien rašo Vasiliauskaitė, Biels-
kis ar Donskis, ir yra pastangos iš 
Lietuvos visuomenės sąmonės lig 
šiol turėtą tapatybę išdildyti. Dėl, 
jų manymu, taurios ir priemones 
pateisinančios priežasties - idant 
lengviau sutartumei su kitais.

- Apibrėžkite, ką reiškia žo-
dis „asmenybė“?

- Na, tai žmogus, turintis savy 
moralės svertą ir savaisiais žo-
džiais, savaisiais veiksmais atsto-
vaujantis labiau ne sau, o idėjai, di-
desnei ir ilgaamžiškesnei už jį patį. 
Deja, naujai kuriamoje ES visuo-
menėje asmenybėms vietos nepa-
likta. Kuriamas hiperkomunikabi-
lus pasaulis, kuriame pati hiperko-
munikacija nutrina visas skirtybes 
tarp individų, paskirus žmones pa-
versdama tiesiog socialinio tinklo 
dalimi ir įpratindama tuo tenkintis.

- Pirmosios ES švietimo 
prog ramų užaugintos kartos 
jau pasiekė universitetus. Ką 
galite pasakyti apie dabartinius 
studentus - ateities Lietuvą? Ar 
asmenybių tarp jų esama?

- Atsirado labai ryškus studen-
to tipas - ryžtingas, emancipavęsis, 
guviai mąstantis, nebijantis reikšti 
nuomonės, bet visiškas ateistas. 
Šio tipo studentai netiki Dievu ir 
metafiziniais klausimais nekvarši-
ja sau galvos. Jų nuostata: gyveni-
mas trumpas, todėl reikia skubėti 
juo mėgautis.

Ta studentų dalis, kuri laiko save 
tikinčiaisiais, didžiąja dalimi nepris-
kiria savęs nė vienai konkrečiai kon-
fesijai - sako tikį Aukštesniąja Jėga, 
bet ne tuo, kas rašoma Biblijoje.

Tai leidžia numanyti, kad atei-
ties Lietuvos visuomenė bus ateis-
tinė. Vakarų filosofai šią Katalikų 

bažnyčios krizę įvardija terminu 
„naujasis religingumas“. Turima 
omenyje, kad Katalikų bažnyčios 
prarastų pozicijų sąskaita atsirado 
daug naujų religinių ar pusiau reli-
ginių judėjimų, meditacijos būre-
lių... Šiuolaikine kalba reikėtų sa-
kyti, kad Katalikų bažnyčia neat-
randa būdų, kaip simpatiškai save 
pateikti dabartinės religijų rinkos 
sąlygomis.

Todėl, tęsiant mūsų diskusiją 
apie nūdienos žmogaus santykį su 
tiesa, nebeliko ir paties svarbiau-
siojo gynybinio tiesos bastiono - 
Bažnyčia prarado visuomenės mo-
ralės sergėtojo, žinančiojo tiesą, 
monopolį.

O realybėje visa tai atrodo ši-
taip: tarp kurso draugų pasklidus 
žiniai, kad vieno mano studento tė-
vas - katalikybės mokytojas, kiti 
studentai jam sukūrė tokį psicho-
loginį spaudimą, kad jis buvo pri-
verstas pereiti į neakivaizdinių stu-
dijų programą.

- Na, o jei kalbėtume ne apie 
religinį, o tautinį kontekstą? Ši 
Lietuvos ateitį kursianti karta 
dar tebeturi tautybę? Tėvynę?

- Na, matyt, Slavojus Žižekas 
padarė savo... Tarp studentų neįti-
kėtinu tempu plinta marksizmo 
doktrina. Jie aktyvūs, pasikaustę 
žiniomis, save visai be humoro va-
dina „leniniečiais“, nors ir nėra nu-
siteikę prorusiškai, jie - už sociali-
nį veiksmą, už revoliuciją, už „iš-
sivadavimą iš buržuazinės santvar-
kos“... Nacionalinis kontekstas 
kaip ir lieka nuošalyje, patriotizmą 
jaunimo sąmonėje keičia socialinis 
aktyvumas.

- Neslėpsiu, jūsų įvardyti 
ženklai, prognozuojantys bedie-
vę, betautę ir bedvasę ateities 
Lietuvą, mane ne juokais gąs-
dina. Sakykit, ko imtis pedago-
gams, filosofams, kultūros ir 
valstybės žmonėms, kad Lietu-
va tame ES tautų katile nepra-
pultų - neprarastų savosios ta-
patybės?

- Reikia iškilių asmenybių, ge-
bančių ir norinčių būti moraliniais 
ir idėjiniais vedliais, savuoju gy-
venimu liudyti deklaruojamą tie-
są, savąjį tikėjimą. Jaunimas visais 
laikais ieško tų, su kuriais galėtų 
tapatintis. Brandžių, šviesių ir iš-
mintingų žmonių, galinčių tokiais 
vedliais tapti, be abejo, esama, ta-
čiau asmenybė, idant paskui ją bū-
tų norima sekti, privalo dar būti ir 
kilni.

O ką mes turime daryti? Turi-
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me visi uoliai vykdyti savąsias mi-
sijas, turime drįsti daiktus ir reiš-
kinius vadinti savaisiais vardais ir 
tokiu būdu kurti dirvą tiems ved-
liams atsirasti. Turėti savąją tiesą 
ir ją liudyti.

Konkretaus recepto ar metodo 
čia nėra ir būti negali. Asmeniškai 
aš netikiu socialinių programų ver-
te, netikiu selekciniu gėrio augini-
mu - tik individualybėmis ir asme-
nybėmis. Tokiais vienišiais aristo-
kratais, donkichotais, kurių liudi-
jama tiesa - nei epochoms, nei ma-
doms keičiantis - nekinta. 
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apie tai prie ŽaLGiRiO naCiO-
naLiniO PaSiPRiEŠiniMO JU-
DĖJiMO apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys, buvęs lenktynininkas 
Stasys BRUnDZa, Seimo Ekono-
mikos komiteto pirmininkas Re-
migijus ŽEMaitaitiS, socia-
linių mokslų daktarė Jolanta 
SOLnYŠKiniEnĖ ir naftos produk-
tų prekybos įmonių asociacijos vadovė 
Daiva JOKŠiEnĖ. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JaKaVOniS.

G.JAKAVONIS: Visuomenėje 
rezonansą sukėlė Seimo nario, 
buvusio lenktynininko Stasio 
Brundzos laiškas ministrui pir-
mininkui Algirdui Butkevičiui 
dėl degalų kainų reguliavimo. 
Kaip vertinate tokį pasiūlymą?

R.ŽEMAITAITIS: Iš tikrųjų 
problema yra gana ryški. Manau, 
kad ją iškėlė ne vienas kolega Sei-
mo narys.

Matome, kad pasaulyje degalų 
žaliavos kaina labai staigiai krenta, 
o pas mūsų perdirbėjus ir pačiose 
degalinėse ji krenta ne taip greitai: 
užtrunka savaitę, dvi, o kartais ir 
ilgiau.

Yra įvairių argumentų, dėl ko 
taip yra. Vieni argumentuoja, kad 
užpirko brangesnius degalus, ir kol 
neišparduoda brangesnių degalų, 
tol negali sumažinti kainos. Kiti ar-
gumentuoja dolerio kurso pakiti-
mu. Tai, aišku, irgi turi savotišką 
teorinę įtaką.

Bet mes, kai kurie Ekonomikos 
komiteto nariai, esame diskutavę, 
kad valstybė turėtų turėti kontro-
lės mechanizmą.

Kaip pavyzdį galiu pateikti Ši-
lalės rajone, Žemaitijoje, veikiančią 
nedidelę degalinę. Nenorėdama su-
sidėti su tam tikrais degalų prekei-
viais, bendrovė atsisakė atsiskai-
tymų banko kortelėmis ir kartu 
sutiko, kad pelną mažintų 12 proc. 
Šiuo metu kainų skirtumas visose 
degalinėse čia sudaro 40-60 ct.

Ir atsitiko nenormalūs dalykai. 
Konkurentai pradėjo skųsti FNTT, 
Mokesčių inspekcijai, prasidėjo 

masiniai patikrinimai. Jų jau buvo 
gal 4-5, bet nėra įrodymų ir visi 
buvo nutraukti.

Ką tai rodo? Kad šioje rinkoje 
pelno marža yra gana didelė. De-
galinių tinklas sako: bankui sumo-
kama po 7-8 ct už parduotą degalų 
litrą. Kadangi jie ima užmokestį tik 
grynaisiais, nedaro jokių nuolaidų 
kortelių ir iš to išlošia.

G.JAKAVONIS: Ne kartą 
esu pastebėjęs, kad jei po Lie-
tuvą važinėdamas atsiskaitai 
grynaisiais, tau iš karto už litrą 
pritaikoma 10-18 ct nuolaida. 
Tai kas gi vyksta, kad yra štai 
tokia padėtis?

D.JOKŠIENĖ: Naftos kaina 
tiesiogiai nekoreliuoja su mažme-
ninėmis kainomis. Naftos kaina yra 
nustatoma vienoje biržoje, o pro-
dukto kaina yra nustatoma kitoje 
biržoje.

Produkto kaina priklauso nuo 
naftos kainos, nuo dolerio kurso, 
kuris arba sušvelnina, arba kaip tik 
padidina produkto kainą, ir nuo ga-
mintojų maržos.

Europos mastu yra nustatoma 
produkto kaina, ir pagal tą produk-
to kainą didmenininkai nustato di-

dmeninę kainą. Todėl ta kaina tie-
siogiai nekoreliuoja.

Mažmeninės kainos struktūra 
yra kitokia. Daugiau nei 50 proc. 
kainos sudaro mokesčiai, kurie yra 
nustatomi ir kurie yra fiksuoti. Jie 

nekinta, jeigu nėra pakeičiami įsta-
tymu. Apie 40 proc. sudaro pro-
dukto kaina. Taigi 40 proc. bendros 
mažmeninės kainos atspindi di-
dmeninės kainos kitimas.

Jeigu naftos kaina nukrito 30 
proc., mes negalime sakyti, kad ly-
giai tiek pat turi sumažėti ir kaina 
degalinėse.

Akcizas ir PVM sudaro daugiau 
nei 50 proc.

G.JAKAVONIS: Jeigu naftos 
kaina biržoje pakilo, iš karto 
kyla kaina ir mūsų degalinėse. 
Štai, pavyzdžiui, birželį naftos 
kaina buvo nukritusi, o pas mus 
tai degalų kolonėlėse atsispin-
dėjo tik spalį. 

D.JOKŠIENĖ: Galiu pakarto-
ti tą patį - kad naftos kainos tiesio-
giai nekoreliuoja su mažmeninėmis 
kainomis. Yra produkto kaina, ku-
ri nustatoma kitoje biržoje. Tiek 
benzino, tiek dyzelino kainos gali 
tuoj pat nenukristi.

Kai pradėjo kristi didmeninė 
kaina, nuo rugsėjo iki dabar maž-
meninė dyzelino kaina nukrito 33 
ct, o benzino - 29 ct, t.y. daugiau 
nei 7 proc. Jeigu paskaičiuotumė-
te, kad didmeninė kaina lemia 40 
proc. mažmeninės kainos, pama-
tytumėte, kad didmeninės kainos 
kritimas atsispindi mažmeninėje 
kainoje.

R.ŽEMAITAITIS: Jeigu žalia-
vos kaina pakyla nors 5 doleriais, 
tai pas mus degalinėse degalai pa-
brangsta po 2-3 dienų. Kažkodėl 
tos dvi biržos prasilenkia.

Teko žiūrėti „Mažeikių naftos“ 
sąskaitas faktūras, išrašomas Lie-
tuvos degalinėms, kurios perka. 
Tai, pavyzdžiui, dyzeliną visi per-
ka po 3,43-3,46 ct, bet degalinėse 
kainų skirtumas sudaro 50 ct. Ma-
ne tai labai nustebino važiuojant 
per Lietuvą.

Kokias išlaidas turi patirti vie-
na ar kita degalinė, jei pardavinėja 
50 ct brangesnius degalus nei kita 
degalinė? Per „Sodrą“ patikrino-
me, koks yra darbo užmokestis. 
Pasirodo, lygiai toks pats, investi-
cijos atitinka. Sutikrinome praėju-
sių metų turto ir pajamų balansą. 
Viskas lyg ir gerai. Arba per dide-
lės maržos toje vietoje, arba pikt-
naudžiaujama rinka.

G.JAKAVONIS: Jeigu kyla 
degalų kaina, ji įskaičiuojama į 
maisto, į kitų dalykų kainą ir 
bet kokiu atveju lemia sociali-
nius dalykus. Kokie būtų verti-
nimai?

J.SOLNYŠKINIENĖ: Aš 
pasižiūrėsiu į šią problemą kaip 
vartotoja. Pabandžiau paanali-
zuoti pasaulinę praktiką. Tai var-
totojui litras degalų kainuoja pri-
klausomai nuo to, kokia yra maž-
meninės kainos struktūra. Di-
dmeninė kaina sudaro 50 proc. 
Mokesčiai, akcizai sudaro maž-
daug 40-42 proc.

4-8 proc. sudaro vadinamasis 
degalinės prekybos antkainis. Kyla 
klausimas, kaip galima sumažinti 
kiekvieną struktūrinę grandį, kad 
degalų kaina būtų mažesnė.

Aš iš karto matau dvi proble-
mas. Pirma - kad „Orlen“ priklau-
so Mažeikiuose gaminama nafta. 
Mes prisimename „Mažeikių naf-
tos“ pardavimo istoriją su visais 
įsipareigojimais ir jo dabartinę mo-
nopolinę padėtį. Kad ir kaip ten bū-
tų, naftos perdirbimo produktais 
yra apsirūpinama būtent iš Mažei-
kiuose gaminamos.

D.JOKŠIENĖ: Taip, daugiau 
nei 90 proc.

J.SOLNYŠKINIENĖ: O did-
žiausia problema yra ta, kad nėra 
infrastruktūros. Valdžia gali padėti 
didinti konkurencinę aplinką, ge-
rinti infrastruktūrą.

Dėl saugojimo yra apribojimai 
30-iai proc. Tai kodėl negalima leis-
ti „Mažeikių naftai“ kažkokiu būdu 
tuos rezervus kaupti, priimti dar 
kokius sprendimus?

Kitas dalykas - kontroliuoti did-
menines kainas. „Mažeikių nafta“ 
jų tiesiog nebeskelbia: ji išplatina 
informaciją degalinėms, bet mes, 
paprasti vartotojai, tos sisteminės 
informacijos negauname.

Dėl akcizų ir PVM. Stebiuosi, 
kokie uolūs mūsų valdžios atsto-
vai ir kaip jie mūsų nemyli. Jau 
stojimo į ES sutartyje numato-
mas įsipareigojimas, koks turi 
būti akcizo dydis degalams - ben-
zinui ir dyzelinui.

Įsipareigojimas buvo didina-
mas nuo 2011 m. Mes kažkokiu 
būdu jau sugebėjome viršyti tuos 
įsipareigojimus, ir nuo 2009 m. 
faktinis akcizų tarifų benzinui ir 
dyzelinui mokestis nesikeičia. Jis 
siekia 1500 litų tonai už 1000 li-
trų. Kitaip sakant, yra pusantro 
lito už vieną litrą.

Paskaičiuokime akcizą, PVM. 
Degalinių antkainiui lieka 10-12 ct. 
Mes griebiame už gerklės tuos, ku-
riuos galime lengviausiai sukontro-
liuoti, - būtent degalinių tinklą.

Skaidrumas - kitas klausimas. 
Reikėtų kontroliuoti visas grandis. 
Karteliniai susitarimai, paskirsty-
mai yra akivaizdūs. Vieša paslaptis, 
kad atskiros degalinės tarpusavyje 
derina kainas. Bet visa tai galima 
sukontroliuoti.

G.JAKAVONIS: Tai kodėl 
pas mus šie dalykai nekontro-
liuojami?

R.ŽEMAITAITIS: Visų pirma 
aš manau, kad yra taikomi normalūs 
ir gana stabilūs akcizai. Tegu jie bū-
na šiek tiek didesni nei ES, bet reikia 
žinoti, kur yra akcizas panaudojamas. 
Akcizas panaudojamas keliams.

Antra, ūkininkai, žemės ūkio 
bendrovės dabar yra atleidžiami 
nuo akcizų. Trečia, ūkininkai turi 
vadinamąjį žalią dyzelinį kurą ir jie 
nemoka kelių mokesčių.

Jeigu mes dabar norime suma-
žinti akcizą iki 1100 litų, tai vi-
siems ūkininkams turime panai-
kinti akcizo lengvatą ir akcizo len-
gvata nebebūtų taikoma.

Tai kas atsitiktų? Atlikau visus 
skaičiavimus, žaliavos - pieno, mėsos, 
daržovių ir kt. - kaina iš karto pa-
brangtų 7-8 proc. Tai yra gana daug. 
Kol ateitų iki vartotojų lentynos, iš-
eitų 21 ct. Ar mes šito norime, ar ne? 
Mes pasakėme, kad šito nedarome.

Kitas dalykas - buvo pasiūlyta 
ūkininkams taikyti 1 hektaro ap-
mokestinimą ir taip per kelių mo-
kestį mažinti akcizą. Visi ūkininkai 
sukilo „prieš“, nes tai yra nei 
daug, nei mažai - apie 60 mln. Ar 
sutinkame dotuoti iš valstybės 
biudžeto - paimti iš kokių švietimo 
sistemų ar dar ko nors? Labai abe-
joju, kad tai reikalinga.

Aš labiau būčiau linkęs taikyti 
PVM lengvatą arba ne lengvatą, bet 
mažinti PVM tik dyzelinui, kuris 
šiandien yra didžiausios kontraban-
dos elementas. Ne paslaptis, kad 
šiandien dyzelinas į Lietuvą atve-
žamas vilkikais ir geležinkeliais, ir 
jis yra labiausiai perpilstomas.

60 proc. mašinų šiandien yra 
varomos dyzeliniais varikliais, ir 
būtent pasienio ruožuose. Tai reiš-
kia, kad pila dyzeliną po 3 litus, taip 
smukdydami mūsų ekonomiką.

Kas turi įmones, žino, kad gali 
susigrąžinti PVM. Nė vienoje įmo-
nėje nerasite dyzelinės mašinos 
arba jų yra nedaug, daugiausia - va-
romos benzinu, nes jie gali susi-
grąžint 21 proc. PVM.

Jeigu šiandien žmonėms būtų 
pasakoma, kad taikomas ne 21, o 
11 proc. PVM, tai žmonės nebe-
pirktų kontrabandinių degalų, juos 
pirktų iš degalinių.

Ką mes praėjusiais metais pa-
darėme su Biudžeto ir finansų ko-
miteto nariais? Mes patvirtinome 
bakų tikrinimo sistemą. Rezulta-
tas: per pirmąjį pusmetį papildomai 
į biudžetą surinkta 200 mln.

Reikia stiprinti kontrolę. 2004 
m. valdžia per daug pasitikėjo vers-
lu ir tikėjo, kad jis yra sąžiningas 
ir neapgaudinės. Tai atsitiko būtent 
privatizavimo metu, ir su dujomis 
turėjome blogą patirtį.

Dabar „Mažeikių nafta“ nepri-
valo teikti informacijos. Mes neži-
nome, kokios yra tikrosios jos ga-
mybos sąnaudos vienos ar kitos 
degalų rūšies litrui pagaminti. Var-
totojai turi žinoti, už kiek degalinės 
perka iš „Mažeikių naftos“, tarkim, 
po 3,43 lito, ir kokia kaina yra de-
galinėje. Turi būti aiškiai pasakyta, 
koks yra akcizas, kiek sumokėta 
„Sodrai“ ir PVM.

G.JAKAVONIS: Sakėte, kai-
na čia lyg ir reguliuojama. Bet 
juk žinome, kad, pavyzdžiui, 
aukso kainą nustato ne rinka, 
o kažkur biržoje susėdę keli as-

menys. Tai kaip vyksta Lietu-
voje? 

D.JOKŠIENĖ: Lietuvoje dy-
zelino akcizas atitinka minimalų 
Europos reikalavimą, benzinas ir 
dujos - truputį daugiau. Akcizai iš 
esmės tikrai nemažės, jie tik didės, 
ir dėl to mums tikrai reikia susi-
tvarkyti šešėlį.

Dėl santykių su Rusija ar Bal-
tarusija šešėlis iš tikrųjų sumažėjo, 
nes jos pradėjo kelti kainas ir kainų 
skirtumas pradėjo mažėti. Reikia 
pasakyti, kad mūsų valdžios insti-
tucijos irgi pradėjo dirbti.

Problema dėl akcizų yra ne ta, 
kad jie yra. Jie yra minimalūs, ati-

tinka ES reikalavimus. Problema 
yra akcizų dydis pagal mūsų paja-
mas. Palyginkime, kokią dalį pajamų 
sudaro akcizai Lietuvoje ir Vakarų 
Europos šalyse. Tai yra 5 ir 15 proc. 
Vadinasi, mums tai jau yra našta.

Jeigu lygintume su kaimynais la-
tviais ir estais, tai mes esame išskir-
tinė šalis tuo, kad turime savo naftos 
perdirbimo gamyklą ir daugiau nei 
90 proc. mes perkame iš jos. Taigi 
nėra konkurencijos. Bet konkuren-
cija visada yra gerai ir ji turi būti.

Mes prašėme, kad būtų leista 
saugoti 100 proc. atsargas. Mes ne-
siveržiame saugoti atsargų, saky-
kim, užsienyje. Esmė ta, kad kaina 
už atsargų kaupimą yra pernelyg 
didelė. Jeigu būtų konkurencija, 
kaina nukristų.

Manau, kad mažmeninė kaina 
yra viena iš skaidriausių. Kiekvie-
ną dieną matoma kaina ir visi pa-
sikeitimai, ir tai dar apmokestina-
ma, nes tai yra reklama. Mes in-
formuojame, kada kainos nukrenta, 
kada pakyla, vis tiek tai yra rekla-
ma ir mus dar apmokestina.

Dėl maržų. Iš jų paskui yra mo-
kamos visos išlaidos. Tai yra vadi-
namasis grosas, tai nėra pelnas. 
Lietuvoje yra gana griežti reikala-
vimai, patikros. Tai irgi kainuoja ir 
yra įskaityta į kainą.

Dėl skirtingų kainų. Manau, 
kad tai yra labai gerai, nes kuo di-
desnė konkurencija, tuo labiau 

skirtingos kainos. Jeigu vienas at-
rado, kaip sumažinti kainas, ir jo 
pardavimai didės, aš tikrai manau, 
kad visi tai peržiūrės. Konkurenci-
ja tam ir yra, kad būtų pasiūla ir 
vartotojas galėtų pasirinkti sau pri-
imtiniausią variantą.

S.BRUNDZA: Matome, kas 
vyksta mūsų naftos produktų rinko-
je. Ne paslaptis, kad labai panašūs 
dalykai vyksta ir kitur. Pavyzdžiui, 
visai neseniai buvo kalbama, kad 
perdirbėjai sumažino žemės ūkio 
produktų supirkimo kainą, nes Ru-

sijoje „užstrigo“ pienas ir visa kita.
O kažkur lentynose kainos ne-

pasikeitė. Vadinasi, liko dvi gran-
dys - perdirbėjai ir prekybininkai. 
Bėda, kad tai yra būtiniausios pre-
kės ir kai kurie žmonės jų jau neį-
perka. Ypač sudėtinga pensinin-
kams, tuo labiau kad ir už šildymą 
reikia mokėti.

Kalbame apie naftos produktų 
kainų formavimą, kainodarą. O naf-
tos produktų kaina vėlgi kažkiek 
veikia visų kitų produktų kainą. 
Tai, ko gero, susiję ne tik su trans-
portavimu, degalai naudojami ir 
technologijose, ir šildyme, ir t.t.

Turime naftos gamyklą. Tai 
mes, atrodo, turėtume tikrai gerai 
gyventi ir pigiau mokėti, bet taip 
nėra. Visi bado pirštais į valdžią, 
kad čia akcizai pas mus labai dideli.

Dyzelino akcizas pas mus mi-
nimalus, koks įmanomas Europoje, 
benzino - šiek tiek didesnis. Buvo 
didesnis akcizas dyzelinui. Kai jį 
sumažino, buvo apskaičiuota, kad 
kaina turėtų nukristi 22 centais, 
bet nukrito tik 8 centais. Tai čia 
panašus atvejis, jei palygintume, 
kas dabar vyksta su maisto produk-
tais, pienu, mėsa.

Jau kažkur nuo birželio 20 d. 
naftos kaina krenta, o „Mažeikių 
naftos“ kainos nekrenta. „Mažei-
kių naftos“ kainos pradėjo kristi 
tik spalio antroje pusėje. Paskui 
naftos kainos krenta toliau, o „Ma-
žeikių naftos“ (teisingiau turbūt 
būtų vadinti „Orlen Lietuva“) stai-
ga pradeda kilti.

Dabar naftos kaina yra dar la-
biau nukritusi - jau 78, nebe 85, o 
degalinėse mes matome tuos pa-
čius skaičius. Naftos kaina visą lai-
ką ritasi žemyn, „Orlen Lietuvos“ 
kainos buvo pašokusios. Reikia pa-
sakyti malonų dalyką, kad nesure-
agavo mažmenininkai. Tai čia re-
tesnis atvejis.

Buvo ir tokių atvejų, kad „Ma-
žeikių naftos“ kainos mažėja, o 
mažmenininkai sako: mes čia turi-
me brangiau užsipylę, žinote, ne-
galime dar mažinti. Suprantu, ko-
dėl negali mažinti, bet kodėl dega-
linėse kyla kainos, kai jau „Mažei-
kių naftos“ kainos mažėja, sunku 
suprasti.

Štai didmeninė „Orlen Lietu-
vos“ kaina lapkričio 19 d. buvo 
3,61. O čia 4,29. Tai klausykite, su-
sidaro 60, net ir 70 centų skirtu-
mas. Tai jau nebe 5 ar 7 procentai. 
O jeigu degalinė stovi tinkamoje 
vietoje, susidaro ir žmonių eilė. Jie 
įpila ir 50 litrų į degalų baką, 30 
litrų tai tikrai, tai po 15 litų sumo-
kama degalinei.

Degalinės išlaidos nėra kažko-
kios ypatingos. Pati įranga gal ir 
brangoka, bet laikosi iki 20 metų, 
ką jau kalbėti apie apačioje stovin-
čias „bačkas“, - ten galima net ir 
pratęsti terminus. Degalinės per-
sonalo išlaikymas - vėlgi smulkme-
nos. Iš tikrųjų pajamos yra tokios, 
kad atlyginimams užtenka.

Per vokiečių televiziją mačiau, 
kad ten degalinės užsideda 1 euro 
cento antkainį, tai yra 3-4 centai. 
Mūsų sąlygomis tai galbūt ir per 
mažai. Jeigu tai būtų 10, 12, 15 cen-
tų, sakytume, kad viskas neblogai.

Pavyzdžiui, Panevėžyje smul-

kios degalinės, smulkūs savininkai, 
kurių tiekėjai yra tie patys - „Orlen 
Lietuva“, ilgą laiką sugebėjo par-
davinėti 50 ct pigiau nei kitur Lie-
tuvoje. Dabar nežinau, gal šiek tiek 
ir pasikeitė situacija.

Kalbėti apie konkurenciją Vil-
niuje turbūt nėra prasmės. Turime 
tai, ką turime. Kartelinių susitari-
mų mes čia kažkokių turbūt ir ne-
įrodysime. Yra 3-4 stambūs tinklai, 
tai kažkas pravažiuodamas per 
miestą pasižiūri, tas kainas suvie-
nodinti nesudėtinga.

G.JAKAVONIS: Minėjote 
žemdirbius, kurie pigiau gauna 
vadinamąjį žalią dyzeliną. Kaip 
žiūrėtų žmonės, jei pasiūlytu-
mėte padidinti mokestį žemdir-
biams?

R.ŽEMAITAITIS: Produk-
tams būtų suduotas didžiausias 
smūgis.

J.SOLNYŠKINIENĖ: Žiūrė-
kime, kokią poziciją, sukuriant 
BVP, užima žemės ūkio sektorius?

R.ŽEMAITAITIS: Jis tikrai 
nėra tarp pirmaujančių, nėra tarp 
pirmų penkių. Jis yra dešimtuke, 
8-9 vietoje.

J.SOLNYŠKINIENĖ: O pro-
centais - apie 10-12 proc., klausi-
mas, ar dar siektų 12 proc. Tai va, 
kiek daug dėmesio žemės ūkiui. 

Kodėl? Todėl, kad tai subsidijuoja-
ma sritis. Todėl, kad labai daug rin-
kėjų yra žemės ūkyje.

Mes galime padaryti PVM 
lengvatas arba kažkokius akcizo 
pakeitimus ir tai yra derybų 
klausimas. O akcizo ir PVM dy-
dis yra labai svarbus degalams, 
nuo to visur kitur kyla kainos. 
Tai kodėl negalima išsiderėti il-
gesnio laikotarpio arba kodėl jis 
buvo pradėtas taikyti anksčiau, 
negu iš mūsų reikalavo? Galima 
kalbėti apie tai, kad valdžia ne-
labai rūpinasi žmonėmis. Gal ga-
lima tuos sprendimus kažkokiu 
būdu pataisyti.

R.ŽEMAITAITIS: Su ES tai 
jau yra suderėta ir to jau atgal ne-
atsuksi. Čia iš tikrųjų galima saky-
ti: nu, nu, nu, ką tie politikai 2004 
metais pridirbo.

J.SOLNYŠKINIENĖ: Visada 
galima susiderėti.

S.BRUNDZA: Italijoje ir Di-
džiojoje Britanijoje dvigubai didesni.

J.SOLNYŠKINIENĖ: Jie di-
desni, bet ir jų perkamoji galia gal 
truputį yra kitokia, mes negalime 
lygintis.

Mes turime žiūrėti, kokias ša-
kas laikome prioritetinėmis, kurias 
vystome. Jeigu įsivaizduojame sa-
ve kaip infrastruktūros šalį, tai tu-
rime tokius stambius vežėjus kaip 
„Linava“,  kur kasdien atstovas į 
vieną vilkiką įsipila apie 600 litrų. 
Jeigu degalų kaina čia yra didesnė 
negu gretimose šalyse - Baltarusi-
joje, Lenkijoje, tai kodėl jie negali 
ten prisipilti?

Kad šitos situacijos nebūtų, 
mes galime stebėti šešėlį, tuos 
atvežamus degalus čia, bet tos 
transporto įmonės randa spren-
dimus. Ir fiziniai asmenys - taip 
pat. Vadinasi, trūksta valstybinio 
požiūrio.

Dėl kartelinių susitarimų. La-
bai aiškiai matosi, kaip ryte iki vi-
durdienio visose degalinėse susi-
lygina kainos.

G.JAKAVONIS: Tai ką da-
ryti? 

D.JOKŠIENĖ: Degalai yra ly-
giai toks pat produktas, kaip ir visi 
kiti produktai - duona, pienas, cu-
krus. O jie išvis yra būtiniausi pro-
duktai. Degalų išskirtinumas yra 
tas, kad jie yra akcizinė prekė. Ir 
jau galima pasakyti, kad valstybė 
apie pusę degalų kainos reguliuoja 
per akcizus ir PVM.

Laisvosios rinkos sąlygomis 
niekas geriau nesureguliuoja kai-
nų kaip paklausa, pasiūla ir kon-
kurencija.

S.BRUNDZA: Tai aš girdėjau 
iš premjero: „laisvė rinkai“. Kokia 
čia rinka? Nėra čia jokios rinkos.

G.JAKAVONIS: Mes dažnai 
klausiame gerb. V.Latvienės: 
parodykite tą šalį, kur yra lais-
voji rinka, jūs taip visur kišate 
Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto nuomonę. Pasirodo, kad 
visur rinkos reguliuojamos.

D.JOKŠIENĖ: Galbūt aš pa-
sakiau tą terminą „laisvoji rinka“ 
tiesiog rinkos sąlygomis - paklau-
sa, pasiūla.

G.JAKAVONIS: Jei neturė-
tume „Mažeikių naftos“, ar de-
galų kainos pas mus Lietuvoje 
būtų daug mažesnės?

R.ŽEMAITAITIS: Įdomiausia, 
kad 2009-2012 m. „Mažeikių naf-
tos“ degalai, išvežami į Lenkiją (ka-
dangi jie turėjo savo degalines), jų 
degalinėse kainavo beveik 15-20 ct 
pigiau negu Lietuvoje. Nors tie pa-
tys mokesčiai, buvo viskas lygiai 
taip pat. Tai va čia fenomenas.

Manyčiau, kad mūsų Konku-
rencijos taryba visiškai neatliko sa-
vo funkcijų ir nepradėjo tyrimų, ką 
kitados padarė „flyLAL“ prieš „air-
Baltic“ (ir laimėjo, priteista dau-
giau nei 100 mln.).

Per savo kontrolinę įmonę len-
kai netiesiogiai rėmė savo mažme-
ninę prekybą Lenkijoje, taip galimai 
užkraudami mokesčius arba sąnau-
das Lietuvos vartotojams. Per trejus 
metus Lietuvos gyventojai, manau, 
prarado milžiniškus pinigus.

Ir dar Lenkijoje prasidėjo tyri-
mai. Tos kompanijos, kurios vežė 
degalus į Lenkiją, dar apkaltino 
Lietuvą PVM grobstymu.

Lenkijos įmonė paėmė iš san-
dėlio kurą, bet į Lenkijos biudžetą 
nesumokėjo PVM. Ir jie dabar ap-
kaltino lietuvius ir Lietuvos mokes-
čių inspekciją, pradėjo visų Lietu-
vos įmonių patikrinimus. Vienai da-
bar uždėjo 17 mln. areštą, kitai - 
7 mln., dar kitai - 22 mln. Iš tikrųjų 
tai buvo Lenkijos veiksmai. Matyt, 
Lenkijos vyriausybė tai žinojo ir bū-
tent tuo metu dotavo, kai buvo pa-
saulinė krizė.

Parengė Janina PELECKiEnĖ

Progos degalams brangti visos geros. Pardavėjams tinka ir karas, 
ir paliaubos, ir spekuliantų nesėkmės, ir fantastiški pasiekimai 
akcijų ar aukso biržose, ir euro nuvertėjimas, ir dolerio nuopuolis, 
ir liūtys, ir sausros, ir rekordinis, ir blogas derlius. Bet vartotojai 
klaidingai mano, kad degalų kaina priklauso tik nuo barelio kainos. 
nafta brangi - brangiai važiuojam, nafta pigi - pigiai važiuojam. 
Ar vartotojai kvailoki, ar naftos verslo atstovai juos mulkina?

 � Manyčiau, 
kad mūsų 
Konkurencijos 
taryba visiškai 
neatliko savo 
funkcijų ir 
nepradėjo tyrimų

Remigijus ŽeMaitaitiS
Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas

 � Žinome, kad, 
pavyzdžiui, aukso 
kainą nustato ne 
rinka, o kažkur 
biržoje susėdę 
keli asmenys

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

 � Palyginkime, 
kokią dalį pajamų 
sudaro akcizai 
Lietuvoje ir 
Vakarų Europos 
šalyse. Tai yra 5 
ir 15 proc. Mums 
tai jau yra našta

Daiva JOkŠienĖ
Naftos produktų prekybos 
įmonių asociacijos vadovė

 � Reikėtų 
kontroliuoti 
visas grandis. 
Karteliniai 
susitarimai, 
paskirstymai 
yra akivaizdūs

Jolanta SOLnYŠkinienĖ
Socialinių mokslų daktarė

 � Naftos kaina 
juk kasdien 
nesikeičia. 
Neveža gi po 
cisterną su 
arkliuku - eina 
dideliais kiekiais

Stasys BRunDZa
Seimo narys, buvęs lenktynininkas

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Ar reikia reguliuoti degalų kainas?

Eltos nuotr.



Vilniaus pilių istoriją galime 
laikyti Lietuvos istorijos centrine 
ašimi. Kada buvo pastatyta 
pirmoji Žemutinė pilis ir kiek 
kartų perstatyti Valdovų rūmai, 
parašytos net kelios napaleono 
Kitkausko knygos, šio straipsnio 
tikslas - ne aprašyti jų turtingą 
istoriją, bet prisiminti, kada buvo 
nugriauti, kokiomis aplinkybėmis 
tarsi Feniksas iš pelenų prisikėlė 
ir kokia jų paskirtis šiandien.

Jau XIII a. pabaigoje į valdžią Lie-
tuvoje atėjus Gediminaičių dinastijos 
valdovams, Pilies kalno papėdėje pra-
dėti statyti mūro įtvirtinimai. Archeo-
loginiai ir dendrochronologiniai tyri-
mai parodė, kad tai ankstyviausi mū-
ro civilizacijos požymiai dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje. Didžiųjų kuni-
gaikščių Vytenio ir Gedimino valdy-
mo metais šioje vietoje suformuota 
autonomiška mūro pilis su gynybinė-
mis sienomis, bokštais, statiniais jos 
viduje. Šis gynybinis kompleksas 
XIV a. pradžioje dar apjuostas ir pla-
tesnę teritoriją aprėpusiais Žemuti-
nės pilies mūrais ir tapo vėlesnės 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rezidencijos plėtros vieta. 
Vytauto Didžiojo ir kitų valdovų lai-
kais gotikinius bruožus turėję stati-
niai Vilniaus žemutinėje pilyje ir to-
liau nuolatos buvo perstatomi. Ma-
noma, kad XV-XVI a. sandūroje, val-
dant Lietuvos didžiajam kunigaikš-
čiui, o vėliau ir Lenkijos karaliui 
Aleksandrui Jogailaičiui, Žemutinės 
pilies šerdyje stūksoję viduramžiški 
statiniai perstatyti į vėlyvosios goti-
kos rezidencinius rūmus, Žygimanto 
Senojo laikais šie įgijo renesansinių 
bruožų. Valdovų rūmų plėtra ir naujų 
korpusų statybos vyko 1544-1548 
metais valdovo Žygimanto Augusto 
iniciatyva. Šiuo laikotarpiu fasadai jau 
buvo tinkuojami, jie dar papildyti na-
tūralaus akmens karnizais, Renesan-
so epochai būdingais langų apvadais. 
Po 1610 m. gaisro Valdovų reziden-
cijos Vilniaus žemutinėje pilyje re-
konstrukcija rūpinosi Lietuvos didy-
sis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Zigmantas Vaza, vėliau - šio sūnus 
Vladislovas Vaza. Rūmų atnaujinimo 
darbai buvo veikiami naujojo stiliaus - 
šiaurietiškojo manierizmo, kuris ne-
trukus peraugo į ankstyvąjį baroką. 

Tačiau rūmų pie tų ir rytų korpusų 
išorės ir kiemų fasadų pagrindinė 
kompozicinė sąranga išliko be dides-
nių pakitimų.

XVIII a. antroje pusėje Žemutinės 
pilies rūmai buvo apleisti: po gaisrų 
ir karų nebuvo tinkami remontuoti, 
stovėjo tušti ir neprižiūrimi. Lietuvos 
gubernatoriui reikalaujant, miesto 
magistratas 1799 m. spalio 19 d. pa-
sirašė sutartį su Kremenčugo pirkliu 
Moisiejumi Sluckiu: jam leista rūmus 
nugriauti 1801 m. Nemaža dalis plytų 
buvo perduota Lietuvos vyriausiajai 
mokyklai - universitetui. Iš jų Bota-
nikos sode buvo pastatyti didžiojo šil-
tnamio sienos ir gilūs pamatai. Tik 
rūmų rytinio korpuso šiaurinė dalis 
liko nenugriauta; joje po rekonstruk-
cijos apsigyveno Abraomas Šliosber-
gas. Tai rodo, kad vilniečiai patys ne-
buvo linkę griauti Valdovų rūmų, todėl 
vykdytojus teko kviestis iš svetur. 
XIX a. pradžioje Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės simbolio nebeliko, 
viskas buvo sulyginta su žeme.

Dr. N.Kitkauskas pasakojo, kad 
1983 m. Vilniaus miesto valdžia nu-
tarė senamiestyje pastatyti Naciona-
linę galeriją. Susikūrė net 24 archi-
tektų kolektyvai, kurie konkursui 
pateikė savo projektus. „Mes su ar-
chitektu Augiu Guču pateikėme pro-
jektą, siūlydami atstatyti Valdovų rū-
mus ir juose įrengti Nacionalinę ga-
leriją. Tai galbūt ir buvo pirmasis 
žingsnis, žengtas virtualioje erdvėje. 
Recenzentai gerai įvertino mūsų dar-
bą, bet buvo pasakyta, kad Vilnius juk 
ne Varšuva - tuo metu ten buvo at-
statomi karališkieji rūmai.“

Bėgo metai - devintajame praėju-
sio amžiaus dešimtmetyje buvo nu-
spręsta A.Šliosbergo namą (šiame 
name pokaryje buvo įkurdinti Respub-
likiniai pionierių rūmai) pritaikyti 
Tautų draugystės muziejui, todėl rei-
kėjo atlikti architektūrinius ir arche-
ologinius tyrimus. Jie pradėti 1987 m. 

ir vyko iki 2009 metų. Įsitikinta, kad 
šis pastatas išsaugojo ne tik Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmų Žemuti-
nėje pilyje rūsius, bet ir rezidencijos 
pirmojo aukšto sienų fragmentų. 1993 
m. įkurta savarankiška įstaiga Pilių 
tyrimo centras „Lietuvos pilys“.

2000 m. Seime buvo priimtas įsta-
tymas dėl Valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties. Kertinis akmuo, atkuriant 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezi-
denciją, buvo padėtas 2002 m. gegu-
žės mėn. ir didelį Tautos pasiryžimą 
atkurti Valdovų rūmus palaikė tuome-
tis Lietuvos prezidentas Algirdas Bra-
zauskas: „Noriu, kad Lietuva išmoktų 
gyventi pati, o antras mano gyvenimo 
tikslas - užbaigti Valdovų rūmus. Ir aš 
manau, kad tai yra valstybingumo sim-
bolis...“ - tokie žodžiai mus pasitinka 
įeinant pro rūmų vartus.

Paradoksalu, tačiau kai prasidėjo 
atkūrimo darbai, pasipylė kritika, ir 
ne iš eilinių piliečių, o iš intelektualų 
ir politikų. Priežasčių yra kelios, pir-
miausiai tai dėl nesąmoningumo, an-

tra - dėl nežinojimo, o trečia - dėl ne-
norėjimo žinoti. Tomas Venclova, 
prieš tai buvęs aršus Valdovų rūmų 
atstatymo kritikas, apsilankęs Valdo-
vų rūmuose ir juos pamatęs sako: „Na 
ir kas? Tai erdvė, kurioje vyksta aukš-
čiausio lygio kultūrinis gyvenimas, ne 
imitacija, ir ta vertė pakylėja Valdovų 
rūmus į aukščiausios, karališkos er-
dvės sampratą, sąvoką ar kategoriją.“

Užsienio ekspertai ir specialistai 
labai aukštai vertina šį projektą, tiek 
modernaus inžinerinio sprendinio po-
žiūriu, tiek atkūrimo koncepcijos 
prasme. Štai prieš keletą metų Vilniu-
je apsilankiusius Berlyno karališko-
sios pilies atkūrėjus nustebino tai, jog 
maža šalis įgyvendino tokį ambicingą 
ir techniškai sudėtingą projektą, o Ve-
necijos dožų rūmų direktorius prof. 
Džandomenikas Romanelis (Giando-
menico Romanelli) taikliai akcentavo, 
kad šiuo projektu atkuriama Tautos ir 

valstybės identitetui gyvybiškai svar-
bi istorinės atminties vieta.

Pasak Valdovų rūmų muziejaus 
direktoriaus pavaduotojos dr. Jolantos 
Karpavičienės, šis neįkainojamos 
mokslinės vertės projektas stokojo 
platesnės apimties ir sistemiškesnių 
viešųjų ryšių, galbūt dėl to atsirado 
panašaus pobūdžio kritika. Viešojoje 
erdvėje buvo painiojamos sąvokos at-
statymas ir atkūrimas. Istorikai seniai 
atsisakė minties, kad žmogus gali pa-
žinti istoriją tokią, kokia ji buvo iš ti-
krųjų. Istorinės tiesos nėra, galima 
tik artėti prie jos, istorija gyva tampa 
tik tuomet, kai dabarties žmogus už-
duoda klausimą praeičiai - kokia mū-
sų istorinė tapatybė? Šis projektas 
nuo pat pradžių buvo sumanytas kaip 
atkūrimo projektas. Antžeminė Val-
dovų rūmų dalis - tai statinys, kuris 
lyg gaubtas laikosi ant 20 m į gylį 
smingančių gelžbetoninių polių ir ap-
glėbia didelį kultūrinio paveldo plotą 
bei atveria jo gelmę. Kitaip nei kitose 
Lietuvos vietose, kuriose po archeo-
loginių tyrimų dėl gamtos ir klimati-
nių sąlygų perkasos paprastai vėl už-
pilamos žeme, Gedimino kalno papė-
dėje surasti archeologiniai radiniai 
eksponuojami autentiškose erdvėse. 
Tai yra ta vieta, pasak Justino Marcin-
kevičiaus, kur labai daug Lietuvos...

20 metų buvo nuosekliai ir siste-
mingai vykdyti archeologiniai tyrinė-
jimai, žiemą vasarą, vaizdžiai tariant, 
iki pat Lietuvos istorijos gelmių gau-
sių archeologinių radinių turtingas 
kultūrinis sluoksnis čia siekia 8 metrų 
gylį. Dėl aukšto gruntinio vandens ir 
drėgnos terpės jame gerai išsilaikė 
organinės kilmės - mediniai, odiniai 
ir kt. radiniai. Esminis dalykas yra tas, 
kad tas didžiulis archeologinis pavel-
das ir istorinės žinios dabar tampa ak-
tualios, nes atsirado topografinis 
objektas, kuriame adekvatu kalbėti 
apie mūro civilizacijos ištakas ir raidą 
bei apie gotikos, Renesanso ir baroko 
kultūros epochų raišką mūsų šalyje, 
apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės ir Europos muzikos istoriją, 
apie operas, kurios čia pastatytos 
anksčiau negu Paryžiuje ar Londone, 
apie vakarietiško tipo monarcho rūmų 
ceremonialo dalykus. Taip pat apie 
dip lomatijos istoriją, kuri liudija, kad 
Valdovų rūmuose buvo priimami pa-
siuntiniai, kurių atstovaujamų valsty-

bių amplitudė siekia nuo Vatikano iki 
Persijos. Stebėdami eksponuojamus 
autentiškus radinius, kurie buvo su-
rasti archeologinių kasinėjimų metu, 
žmonės mato, kaip keitėsi Vilniaus 
centre gyvenusių pirmtakų gyvense-
na beveik nuo akmens amžiaus iki 
XVII a. vidurio, kai rezidencija buvo 
suniokota maskvėnų kariuomenės. 
Remiantis archeologine, istorine me-
džiaga, Jogailaičių dinastijos ir kitų 
Europos monarchų rezidencijų analo-
gijomis, atkuriama vizija, kaip galėjo 
atrodyti rezidencijos gotikiniai, rene-
sansiniai bei ankstyvojo baroko inter-
jerai ir kokias funkcijas šios menės 
atliko istoriniais laikais.

Kiekviena Lietuvos didžiųjų ku-
nigaikščių rezidencijoje surengta 
paro da papildoma pažintine, kultūrine 
ir edukacine programa. Gyvosios par-
odos ciklo metu vyksta nemokamos 
viešos paskaitos ir kino filmų peržiū-
ros, rengiami edukaciniai, literatūri-
niai, muzikiniai projektai, visuome-
nės susitikimai su istorikais bei kul-
tūros paveldo tyrėjais. Taip išplečia-
mos parodos informacinės galimybės. 
Išleidžiami parodų katalogai, kurie 
turi išliekamąją vertę, juose skelbia-
mi tyrinėtojų straipsniai. Muziejus 
rengia ir publikuoja mokslines studi-
jas, skelbia istorinius šaltinius.

Nors muziejai vertinami pagal 
kiekybinius statistinius parametrus, 
Valdovų rūmų muziejus sukuria da-
lykus, kurių pagal šiuos parametrus 
negalima išmatuoti. Tai yra socialinis 
kapitalas, nes čia ateina žmonės su 
šeimomis praleisti laiką, kad pažintų 
savo praeitį. Svarbus dalykas ir pilie-
tinė pridėtinė vertė, patriotiškumo 
ugdymas, tai labai svarbi misija - ne 
kartą išėjus iš rūmų, teko girdėti 
žmones sakant: „Aš didžiuojuosi, kad 
esu lietuvis, nes aš daug sužinojau 
apie save, savo kraštą, istoriją, apie 
čia gyvenusius žmones ir juos paži-
nęs, aš jaučiu atsakomybę už tai, ką 
aš čia veikiu šiame gyvenime ir ką aš 
perduosiu ateities kartoms.“ Ta švie-
sa, kuri užsidega akyse kiekvieno ap-
silankiusio Valdovų rūmuose, atkar-
tojama ir mūsų „Tautiškoje giesmė-
je“: „Ir šviesa, ir tiesa, mus žingsnius 
telydi...“ Akmuo, kuris statytojų buvo 
atmestas, tapo kertiniu akmeniu.

Gerimantas StatiniS
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