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Trojanovo pegasas 

 

 

2005-10-05 

 

 

Jeigu jūs neskiriate kario, kareivio, kariškio, kariūno, karininko, 

kareivos, karvedžio, kariaunininko, puskarininkio ar kariautojo reikšmių ir 

jums jos skamba kaip sinonimai - toliau gal neskaitykite, nes jums vienodai. 

O jei ne, toliau aš pateiksiu faktus su nedideliais savo asmeniniams 

komentarais. 

Išvados peršasi savaime. Jei įvarysiu depresiją – pretenzijų nei man, nei 

prof. V. Landsbergiui, kuris šįkart čia tikrai niekuo dėtas, prašau nereikšti! 

Šia tema bus daugiau, spėju, mano komentarų, tačiau šiandien į bendrąją 

valstybingumo temą pažiūrėsiu per vieną dabartinį ir mane nerimą sukėlusį 

įvykį.  
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Rugsėjo 15d. Šakių rajone žnektelėjo rusų naikintuvas-bombonešis Su-

27, kurį pilotavo majoras Trojanovas. 

Ironiška, bet ši pavardė šiek tiek sukėlė man asociacijas apie Trojos 

arklį. Arba gal tiksliau - Pegasą. Antikos graikai neskraidė kariaudami. Galop, 

ir jų paliktas prie Trojos vartų arklys tebuvo medinis, karui tiesiogine prasme 

nelabai tetinkamas. 

Sako, kad ir šitas tiesioginiam darbui netinkamas diuraliumininis 

sudužėlis savo irgi jau buvo atskraidęs ir iš naujo perrinktas naudotomis 

komplektuojančiomis dalimis. Tą nustatė komisija, kuriai Rusijos karo atašė 

vis tempė spravkes, kodėl inventorizacija Rusijos kariuomenėje taip 

neatsakingai vesta, kad aptikti detalių numeriai neatitinka faktiškai turinčių 

būti. Bet juk ne virš šių duženų praskridę vokiečiai čia detales pabarstė, tad 

gal naivu ir tikėtis Ordnungo iš tautos, kurioje viskas remiasi kitu jų tautiniu 

žodžiu авось? 
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Taigi, kokias išvadas padarė šiandien oficialiai baigusi tyrimą KAM 

ministerio Gedimimo Kirkilo bei kariuomenės vado gen.mjr. Tutkaus 

vadovauta tarpžinybinė komisija? 

Bene svarbiausia, kad rusai yra nevykėliai, kurių šalyje aviacijos 

majoro laipsnis duodamas, reikia suprasti, skraidžius per metus ne daugiau, 

nei 14 val., kai mūsų, t. y. NATO, reikalavimas karo pilotui, pradedančiam 

karjerą nuo leitenanto laipsnio, yra bent 20 val. per mėnesį. 

Dispečeriai, tiek išleidę, tiek pasitikinėję lėktuvus ir kontroliavę skrydį, 

irgi šį lėktuvą praganė, tad yra ne mažesni nevykėliai su triskart brangesniu 

nei sudužęs lėktuvas inventoriumi. Karinė paslaptis tame, kad jie praganė, 

reikia suprasti iš išvadų, o ne tame, kad negali pateikti skrydžio faktiško 

maršruto. 

Nepasigedo savo lėktuvo ir skridusio junginio vadas. Na, išties, kam ten 

rūpi, jei viena “avelė“ nuo pulko atsiskiria – gi dar keli lėktuvai junginyje antai 

skrenda? Gi nesi biblijinis piemuo, kad mestum visus ir imtum vaikytis 

paklydėlio. Skrydžio racijos tam reikalui irgi neprireikė (o gal ir neveikė?). Kaip 
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ir SOS bei MAYDAY signalai. Galop, juk kam rūpi tas Su-27? Juk majoras (!) 

vairuoja, ne koks pienburnis leitenantas. Tiesa, NATO naujokai su savo 

“tyrimo išvadomis“ sako, kad netikęs tas majoras.  

Tačiau tas pats majoras prieš metus dalyvavo manevruose Gudijoje, 

kur praktiškai mokėsi elgtis dabartinio URM ministerio Valionio ir VSD 

direktoriaus Pociaus buvusių (?) kolegų osobistų apklausose pagal temą “Esu 

numuštas virš priešo teritorijos“.  

Kad Rusija Gudijos priešu nelaiko, tai aiškinti nereikia, o kas tas 

“sąlyginis priešas“ tokiu atveju?  

Na, bet gal žmogus ruošėsi kristi Čečėnijoje (tik kad ši teritorija Rusijos 

laikoma sava, o ne priešiška), o va visai netyčia nukrito Šakiuose. Pasitaiko. 

Gi šalia – ranka paduoti. 

 



13 
 

 
Aktuali foto Su-27 su majoru Trojanovu (iš disney.wikia.com) 

 

http://skipperltu.files.wordpress.com/2014/12/hercules_pegasus_excited.jpg
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Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje irgi buvo populiaru sovietų 

kariauną vadinti “driskių kariuomene“. Net po jų karinių bazių, viršijusių 

mūsų kariuomenę dvigubai, įsteigimo Lietuvoje dar sklido linksmi anekdotai 

apie sovietų karininkiją, kurie pirko po trejas pirštines (vieną nešiotis rankoje, 

kol kita, suprask, pirštiniuota, šauniai įbrukta į galifė kelnių kišenę) arba jų 

žmonos į priėmimus vaikščiojo vilkėdamos nėriniuotus apatinius, palaikytus 

šilkinėmis suknelėmis, choru kleipstant iš juoko Kauno poniutėms. 

Vos daugiau nei po metų leipti juoku nustota: “driskiai“ pasirodė 

galingesni už geriausiai aprūpintą ir neutralumą deklaravusią Baltijos 

kariuomenę, o ir savo anekdotuose eskaluotą bukumą galėjo puikiai 

kompensuoti karine galia bei skaičiumi. Ponams baisu, kai driskiai snukius 

daužo – gal todėl kultūringieji germanai nebuvo pasitikti kaip kryžiuočiai, o 

kaip išvaduotojai dar po metų? 

Todėl nesiūlyčiau į rusus žiūrėti kaip į nevykėlius. Antros Respublikos 

(1918-1940m.) pasišaipymai dar šviežiai sprangūs. O ir Pirmosios, Abiejų 

Tautų Respublikos, istorija rodo, kad nors dar XVIIa. gale mūsų etmonai irgi 



15 
 

mušė maskvėnų karius mūšio lauke santykiu 1:10, tai jau prie Jonušo 

Radvilos “driskiai“ ir “laukiniai ruteniečiai“ įėjo į pačią Lietuvos širdį – Vilnių. 

Istorija kartojasi? 

Tiesa, ne visos šalys nori, kad ji kartotųsi. 

Suomiai pavargo nuo rusų “paklydėlių“, praplasnojančių iki paties 

Helsinkio, ir priėmė politinį sprendimą: nors ir yra jie neutrali šalis, 

bet Hornets naikintuvai buvo įsigyti po gana nedidelių diskusijų. Dideliam ir 

nemaloniam rusų nustebimui, kai jų MiGai buvo išlydėti be šaudymų, o vien 

techniniu pranašumu, prispaudžiant rusų pilotuojamą naikintuvą iš viršaus. 

Paklydimai baigėsi. Tiesa, suomiai kaskart kelia savo naikintuvus, vos 

tik rusai leidžia iš neutralios oro erdvės priartėti arčiau jų teritorinės. Tuo 

metu dažnai diplomatinės tarnybos darbuotojams iš Helsinkyje esančios 

Rusijos atstovybės “piknikaujant“ netoli oro bazių ir dar kartą liūdnai 

konstatuojant savo pranešimuose ramų, bet užtikrintą oro apsaugos lakūnų 

darbą. 
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Šįkart suomiai irgi palydėjo rusų junginį iki tik suomiams aktualios 

neutralios teritorijos ribos. Kurioje skraidyti jie gali tokiomis pačiomis 

teisėmis, kaip ir visi kiti (čia taikau ir KAM ministeriui Gediminui Kirkilui, 

nustebusiam, kodėl skraido karo naikintuvai virš Baltijos). Draugiškai 

palydėjo ir grįžo į bazę, nes toliau jau NATO rūpestis, o ne jų. 

Kaip tik tada minėtas “pegasas“ Su-27 ir nėrė žemyn. Danams, 

gurkšnojantiems Carlsberg prie savų radarų, prasitrynus iš netikėtumo akis 

ir atidėjus žaliąją skarbonkę į šalį. Signalas iš karto buvo perduotas lietuvių 

ryšių karininkams, kurie informavo savo vadovybę, dabar jau turinčią priimti 

sprendimą pagal standartines veikimo procedūras. 

“Kaip taip - dingo? O ką patys rusai į tai?“ 

Taigi, nei krypt, nei pypt! Skrenda sau toliau. Nesiskundžia. 

O ko jiems pergyventi dėl to, kad jų Su-27 dabar jau eina skutamuoju 

skridimu palei vandenį link Lietuvos krantų? 

Nematomas radarams. Netrukdomas. Pilotuojamas majoro, kuris net ir 

prie didesnio bangavimo, matyt, variklių tūtų neužpiltų vandenėliu. O ar jis 
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skraidė 14 val. per metus, ar tiek per dieną paskutinį mėnesį iki šio skrydžio, 

tai aviacijos bazės apskaitos žurnalo net per osobistus negausim. Jei jau 

buvusio ūkio ministero diplomo kopijos negaunama, tai ką čia apie karinius 

dokumentus kalbėti. 

Pasirodžius kranto linijai, “paklydėlis“ šauna aukštyn ir vėl atsiduria 

danų radaruose. Dabar tai jau sausumos nelygus reljefas, todėl pažeme 

skristi pavojinga. Danai mato vėl. Nudžiunga lietuviai – ne vienas kariškis juk 

jaunystę anose pajėgose praleidęs, žino, kas yra “ginklo brolis“, ir kaip 

malonu, kad su juo viskas tvarkoje! Labai žmogiška ir suprantama, kam 

nesvetimos kirilica užrašytos raidės ДМБ. 

Su-27 beveik 20 minučių skrenda virš Lietuvos, praskrenda pro Kauną, 

apsisuka prie Kaišiadorių. 

NATO reikalaujamas normatyvas yra pakelti savo subines į orą nuo 

Zoknių per 15 minučių. Vokiečiai pakilo per 8. 

Bet tik po to, kai jau ir iš jų vadavietės Vokietijoje lietuvių vadukų, 

atsakingų (?) už savo šalies oro erdvės saugumą, buvo tiesiogiai paklausta:  
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“Ar jūs svetimą, ne NATO (!), ne neutralios šalies (!) įsibrovusį (!) karinį (!) 

lėktuvą bijote numušti (jei prireiks) net ir ne savo, o SVETIMOMIS rankomis?“  

Net jei tai vokiečiai – didžiausi rusų sąjungininkai ES dabar? Tai kam 

jums tas “oro skydas“ iš viso?! 

Komisija neatsakė, kuris čia tuo metu apsipildinėjo šaltu prakaitu, kai 

vyko intensyvus pokalbis ir reikalingas buvo sprendimas. Spėju, kad Tutkus 

irgi buvo informuotas. Galop, turime oro pajėgų vadą, lauko kariuomenės 

vadą. Ar buvo atsakyta, kuris karvedys čia jau po laiko paprašė vokiečių 

praskristi ir pažiūrėti, kur ir kodėl tas rusas dingo vėl?  

Komisija to netyrė. O be reikalo. 

Bet oro pajėgų vadą atleido. Už girtuokliavimą, nors niekad “vyr. 

lakūnas“ (net jei šaknis “lakti“) tarnyboje nebuvo pagautas girtas, tuo pat 

metu sklindant legendoms apie jo vaišingumą. Ir lyg ne tam pačiam 

kariuomenės vadui pasitikti buvo viskio buteliukas į šaldytuvą įkištas (negers 

juk prie savo vado vienas, tiesa)? 
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Bet paskui susigriebta ir Marcinkus (kiek svarbi Lietuvos aviacijai ir 

garsi net Britanijoje ši pavardė nuo Antrojo pasaulinio karo!) apkaltintas 

Tėvynės išdavyste. Pabandęs įsivaizduoti jų šeimos ir jo sūnaus savijautą 

suprantu, kodėl karininkai tokiais atvejais nusišauna. Aišku, jei jų tarnybinio 

ginklo atimti nespėja.  

Marcinkus gi papuolė į reanimaciją. O nedideles alkoholio dozes 

profilaktiškai gydytojai ne tik lakūnams (ir pagal skambesį šio žodžio), bet ir 

jūreiviams rekomenduoja. Ypač, kai turi progresuojančią trombozę. Su 

Marcinkum negėriau, todėl nežinau, kada tai galima laikyti dar saiku, o kada 

jau ir girtuokliavimu. 

Kaip ir nesuprantu, kodėl oro pajėgų vadas nebuvo įtrauktas į komisiją, 

nors pats yra skraidęs Su-27?  

VRM ministeris, siejamas su EBSW (kurį dabar jau ir su KGB sieti 

bandoma) Furmanavičius čia solidesnis ekspertas buvo, reikia manyti. Bet to 

pakako, kad oro pajėgų vadas, skambindamas pagal Tutkaus pavedimą 
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“kolegoms į Rusiją“, išreikštų savo nusivylimą šiuo nesiskaitymo ir 

nepagarbos bei nevertinimo faktu.  

Čekistai moka puikiai verbuoti, pasinaudoję tokia emocine būsena. Ką 

man priminė ir matyti iš anksčiau buvusio kariuomenės vado Andriškevičiaus 

adjutanto verbavimo kadrai – deja, dabar tokių per TV neberodo.  

“Valstybės paslaptis“? Ir ką galėjo pripliurpti kokteiliuką išgėręs 

karininių oro pajėgų vadas, garsėjęs “nenulūžtančiu užstalės charakteriu“, jei 

jis buvo įsitikinęs, kad jo telefonas ir pokalbiai yra tikrai įrašinėjami VSD ir 

KAM 2-jo departamento? 

O ką rusai į tai? 

Na, jų oro kariuomenės vadas leido pasišaipyti apie kiaurą NATO skėtį. 

Džiaugsmingai ir po gero šios žinios aplaistymo Genštabe, reikia spėti. Galima 

sakyti, kad vis tik realią NATO gynybą praktiškai patikrinti šis incidentas 

labai tiko. 

Nors ką čia jam šaipytis: jei komisija pripažino netyčinę avariją, kurios 

Rusija “administracine ir kasacine tvarka“ neapskųs, tada peršasi išvada, kad 
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rusai norėjo išdurti, pasidurstinėjo ir galop patys išsidūrė. Rusijos karišku 

mat’u ši frazė skamba tiksliau, bet atleiskite už tai, kad aš jos nepercituosiu 

čia.  

Tad formaliai komisija reikalą ištyrė, nors manęs neapleidžia abejonė, 

ar tik komisijos darbas nebuvo skirtas šitam “durstymo“ pačiam faktui 

užmaskuoti? 

O ką KAM ministeris Gediminas Kirkilas? 

Iš pradžių jis nekomentavo nieko (matyt, laukė nurodymų iš 

šeimininkų). Po to, tyrimą pradėjus spaudai ir pradėjus jai kelti versijas, jau 

ėmė viešąją nuomonę vytis, kartu leisdamas sau pasamprotauti solidumo jo 

užimamoms pareigoms nesuteikiančiomis temomis, iškeldamas įvairias “pro-

patriotines“ versijas bei sąmokslo teorijas. Kantrybė pirmiau baigėsi 

paskutiniu metu į viską spjaunančiam ir jau savo pažiūrų nebeslepiančiam 

kompartijos sekretoriui Algirdui Mykolui, kuris liepė užsičiaupti ir nepliurpti 

apie provokacijas, nes tokios avarijos čia yra всё законно, ką, cituoju iš 

atminties: “komisija ir rengiasi įrodyti!“. 
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Gedukas priėmė iš karto “profesionalią“ poziciją (atkreipkite dėmesį, jau 

po to, kai susikūrė palankią ir savęs kaip anti-ruso visuomeninę nuomonę 

apie save!), mįslingai užsimindamas apie komisijos tyrimo netikėtas išvadas.  

Nors aš lažinausi su bet kuo, kad bus čia tik “netyčinės avarijos“ išvada, 

dėl ko ir neklydau (mano vis tik didelei širdperšai). Juk pakanka pasidomėti 

vien Kirkilo biografija ir kur bei kame jis baigė “partinę magistratūrą“, kad 

suprastum, kad kitokios baigties būtų naivu laukti. 

Ką mūsų kariuomenės vadas Tutkus? 

Paskubėta paneigti spaudos versiją apie abuojus ir aplaidžius NATO 

sąjungininkus, stoiškai (ar vis tik kvailai?) prisiimant ugnį į save (nes net ir 

svetimoms rankoms reikia valios paliepti kaštonus iš ugnies traukti!), tačiau 

ją iškart užmaskuojant “oro vado“ išgrūdimu.  

Beje, tai tas pats Tutkus, priminsiu, iškart po paskyrimo pareiškęs, kad 

aviacijai jis neskirs nei lito, laivyną reikia perpjaustyti kaip pasenusį į metalo 

laužą (kaip kad padarė LDDP ir EMSW su žvejybiniu, vadovaujama ralisto, o 

dabar seimūno Girdausko), kad reikia sumažinti tarnaujančių kariškių 
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skaičių, kad SKAT paversti KASP ir reguliarios kariuomenės dalimi, 

prisidengiant “integracija“, kai net vieninteliai galintys atremti agresiją 

kariniai daliniai iš SOJ yra beveik visa sudėtimi išnuomoti NATO ir JAV 

reikmėms Irake, Afganistane, Kosove. 

Šįkart iešmininkai rasti, tik man įdomu, kas vis tik saugo Lietuvą ir 

pasirengęs ją ginti? 

Na, net teoriškai, jei jums nepriimtinas toks nepatogus klausimas.  

Beje, toks pats nepatogus ir nemalonus, kurį ignoravo paskutiniai 

Abiejų Tautų Respublikos Seimai, manę, kad kariuomenės neturėjimas ir jos 

paleidimas apsaugos nuo kaimynų invazijos. Tas pats, kuris buvo 

nepriimtinas ir Atsikūrusiai Respublikai, dėl ko Suvalkai ir Vilnija buvo 

prarasti visiems laikams, o net dabar turima Palanga mainais už atitinkamas 

teritorijas išprašyta iš geranoriškai tada nusiteikusių latvių, dėl ko zirgagalva 

kažin ar taip jau tinka pasipūtusiai juos vadinti. 

Pagal logiką, Trojanovas gaus pylos ir Rusijoje už žioplumą, bet 

greičiausiai, manau, kad net ir ne. Galėjo gauti medalį, jei nebūtų sudužęs, 
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o, aplenkdamas Lenkijos atsikišusį kampą, kurie galėjo pakelti kad ir senus, 

bet ginkluotus MiGus savo oro erdvės gynybai, atvairuoti iki Prūsijos.  

Beje, todėl ir buvo Su-27 ginkluotas, jei netyčia nuo Kaišiadorių link 

Černiachovsko tą kampą per Lenkiją nupjautų: vienas reikalas, kai tenka 

ginkluotam grubiai išspirti neginkluotą įsibrovėlį, kitas – kai įsibrovėlis taip 

pat turi berdanką, todėl teritorijos savininkas elgiasi mandagiau ir be smurto. 

Tas pats galioja ir karyboje taikos metu, kai ne šaudoma, o apsieinama jėgos 

demonstravimu. 

Bet bausti Trojanovą rusai irgi nesiruošia, nes kam dėl Lietuvos 

visuomenės nuomonės šeimininkams vargintis, kai “driskių kariaunos“ 

pateisinimo labusams (ir vėl) pilnai pakako? 

Šis Trojos pegasas puikiai atvėrė duris Rusijos propagandos mašinai, 

jos strateginių ir atsikuriančių geopolitinių interesų įrankiui, prieš itin 

draugišką ir prorusišką įtakos agentų dabar valdomą Lietuvą. Juk ne latviai 

ar estai mes esame su budinčiomis “rusakalbių teisių“ ar “teritorinių 
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pretenzijų“ temomis. Dabar gi pretekstas buvo. Ir bus primintas ateityje, kai 

prireiks. 

Tad ar mes save bandome apgauti, ar kitus, kad ir NATO 

sąjungininkus, jog esame valstybė su stuburu, galinti priimti sprendimus ir 

daryti atitinkamas išvadas? Ar mes pelnytai, o ne iliuziškai, esame tas Rytinis 

forpostas prie Blogio Imperijos sienos? 

Ar vis tik driežo uodega, kurią nebus gaila atmesti, kai koks meškinas 

ją savo šleiva ir nerangia letena primins? 
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Lietuvos kariuomenė, kurios nebus 
 

 
2007-10-28 

 
 

Šiaip aš apie karybą rašyti neketinau, nes esu pacifistas. O parašyti 

savo nuomonę, kokia turėtų būti Lietuvos kariuomenė, tiesiog priprašė 
tinklaraščio skaitytoja studentė, kuriai nuotraukoje šauniai tinka ne tik 

riterio šalmas ant galvos ir kirvis rankoje kaip anai fėjai, kur be nuotaikos.  
Aš taip vis tik spėju, šis klausimas jai parūpo ne veltui – nes gal kur 

savo moksliniame darbe ar tolimesnėje savo aktyvioje visuomeninėje veikloje 

panaudos, todėl gerai būtų, kad išgirstų ir kitokią nuomonę, nei tą dažnai 
klaidinančią brukama visuomenei – ir beje, net labai neslepiant tikslų.  

Štai tik todėl ir prisiprašė va šito mano dėstymo dabar ant savo galvos! 

O klausimas buvo toks: 
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Vat man labai įdomus pastebėjimas dėl profesionalios-neprofesionalios 
kariuomenės Lietuvoj, pati savo nuomonės kaipo ir neturiu, nes nežinau 
šitų dalykų, tik tiek, kad skaičiau, jog mums samdoma kariuomenė būtų 
per maža ar pan., būtų įdomu kada nors išgirst kokių trumpų argumentų 
ta tema 
 
Argumentai bus kuo trumpiau, tačiau tam prireikė atskirai rašyti, nes 

yra jų ne tik kad daug, bet dar ir svarbu jų kontekstas. Perskaičius prašome 
savo nuomonę susidaryti, o ne mano perimti – nes aš tik atkreipsiu dėmesį į 
kitą monetos pusę! 

 
* * * 

 
Pradžioje sutarkime, kaip vartosime sąvokas. Karys, kareivis, kariškis, 

kariūnas, karininkas, kareiva – nėra sinonimai!  

Antra, profesionali kariuomenė yra vertinama pagal jos kovines savybes 
vykdyti iškeltas kovines užduotis, tad žodis efektyvumas čia yra itin svarbus 
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(nesiplėsiu, nes skirtingi dalykai yra skirtingai efektyvūs prie skirtingų sąlygų 
ir keliamų tikslų!).  

O jei tarnyba ginkluotose pajėgose renkamasi kaip profesija, tai tokia 
tarnyba vadinama profesine, o kariuomenė – tai profesiniu pagrindu 
suformuota. Kaip yra ir savanorišku bei šauktiniu. Gremėzdiškas terminas, 
bet mažiau klaidinantis. Tą reiktų turėti galvoje, nes toliau tekstą skaitant 
dar prisiminti. 

Kariuomenė gali būti ir samdyta – o tai reiškia, kad profesiniai 
reikalavimai ir atitikimas jiems yra svarbiau už keliamus nacionalinius ar 

kokius kitus politinius. Nelįsiu į istoriją. Bet JAV kariuomenė yra formuojama 
būtent profesiniu pagrindu, iš savanorių, tačiau pilietiniu (nacionaliniu) 

pagrindu, o daugelį nekarinių ir tiesiogiai su mūšio lauku nesusijusių 
funkcijų jie tiesiog persamdo per rangovus (outsourcing). 

Kartais kariuomenė gali būti iš samdinių, kurie atlieka ir tiesiogines 

kovines užduotis, kaip, tarkime, Prancūzijos Svetimšalių legionas. Arba kai 
kuriuose Afrikos šalyse taip diktatoriai ir vietiniai vadukai užsiveisė savo 

privačias kariuomenes. Skirtingai nuo Prancūzijos, šie nėra visuotinės 
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tarptautinės praktikos pripažįstami teisėtai atstovaujantys nacionalinį 
interesą, todėl jų kariuomenės yra “nelegalios“. 

Suprantama, kad tokia samdinių naudojimo praktika šiais laikais 
mūšio lauke neatitinka tarptautinės teisės normų ir Ženevos konvencijos 

reikalavimų, todėl samdiniai nėra ginami šios konvencijos dėl karo belaisvių 
teisių. Atvirkščiai – tokie karo veiksmai traktuojami kaip nekonvenciniai, o 
juos vedantys – kaip karo nusikaltėliai. Jei teritorijoje oficialiai galioja karo 

stovis ir veikia karo lauko teismai, tai tokie kariškiai gali būti teisiami mirties 
bausme vietoje. 

Beje, partizaniniai veiksmai taip pat laikomi nekonvenciniais, todėl nėra 

ko stebėtis bet kokios okupacinės kariuomenės per pastarąjį šimtmetį 
taikytais žiauriais kovojimo antipartizaniniais metodais bet kurioje šalyje, kur 

toks karas vyko – čia galioja principas “akis už akį“. 
Kadangi Vakarų pasaulis pats įteisino SSRS okupacijas Jaltos ir 

Potsdamo kongresais, tad, deja, nėra ko stebėtis, kad mūsų LLKS (Lietuvos 

Laisvės Kovos Sąjūdis 1944-1953) patyrė taip pat nehumaniškus, kiek karas 
gali būti humaniškas, aišku, antipartizaninius NKVD metodus, patys LLKS 

partizanai nebuvo laikomi teisėtais priešiškos valstybės kariais, jokios 
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konvencijos jų atžvilgiu nebuvo taikoma, o baudžiama pagal galiojančius 
vietos baudžiamojo kodekso įstatymus, nors vyrukai labai stengėsi elgtis ir 

kovoti kaip pridera konvencinei Lietuvos kariuomenei: karinės uniformos, 
laipsniai, organizavimas, taktika ir pan.  

Tarp kitko, Lukša-Daumantas, grįžęs atgal paskutinį kartą, jau siekė 
reorganizuoti visą LLKS pasipriešinimą ilgalaikei kovai IRA pavyzdžiu, tačiau 
nespėjo (o ir pranašu savo kaime nebūsi, tiesą sakant – nesisekė jam įtikinti 

vadovybės, kad laikas mesti konvencinio kariavimo žaidimus, nes jų priešas 
ir taip nepaiso). 

Tarp kitko, partizaninis karas irgi gali būti dvejopas, kaip ir dvejopai 

vertinamas: kaip reguliarios kariuomenės veiksmai priešo užnugaryje (pvz., 
britų commandos arba JAV “žaliosios beretės“ – special forces; nepainioti su 

kitomis specialios paskirties JAV kariuomenės rūšimis, kurios taip pat atlieka 
užduotis prieš užnugaryje – šios neatlieka plataus masto partizaninių 
veiksmų!) ir kaip “teroristų“ ar “banditų“. Šitą kontekstą irgi turėkite omeny, 

nes tuoj suprasite kodėl svarbu. 
Ir galop dar vienas, paskutinis, bet esminis kontekstas: kokia karo 

paskirtis?  
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Pamiršk, kad nėra teisingų karų. Karai yra teisingi vienaip ar kitaip, 
bent jau vienpusiškai, o po to dar ir įteisinami. O kas jų metu vyksta – tai jau, 

sutinku, gali būti ir neteisinga, ypač civilių atžvilgiu, kurie nukenčia 
labiausiai.  

Aišku, teisingai pasakyta, kad verta kelti karą tik tada, kai žinai, kad ir 
jam pasibaigus priežastis vis dar bus svari ir pateisinanti tą buvusį karą 
(nepamenu, kuris prūsokas pasakė - gal Carl von Clausewitz?). Nors pritariu 

ir minčiai, kad tik Trojos kare vyrai žinojo, už ką ir dėl ko iš tikro kovojo – nes 
dėl moters, Elenos. 

Karas tėra diplomatijos variantas. O diplomatija – tai politikos įrankis.  

Galima su oponentu šnekėtis, galima derėtis, galima prašyti. Jei jis 
kalbos nesupranta, tuomet kalbėti tokia, kuri jam suprantama. Jei jam 

suprantama tik kalba iš jėgos pozicijų, o tikslas mūsų yra teisingas (aha...) – 
tuomet jau galimas ir karas. 

Tiesa, karai prasidėdavo dėl daug menkesnių priežasčių, nei mes linkę 

manyti ar istorijos vadovėliai aiškinti. Kartais tereikia tik preteksto. Arba 
sugalvoti jį po to, nes “o ko jis tipo?!“  
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Nugalėtojai neteisiami. Todėl nekonvenciškai kariavęs partizanas Fidel 
Castro yra laikomas teisėtu savo šalies vadovu, o jo ginklo brolis, kolega pagal 

ideologiją ir veiklos metodus commandante Che Guevara jau buvo sušaudytas 
kitur kaip nevykėlis ir teroristas. 

 
* * * 

 

Kadangi kontekstas dabar jau aiškus, tai prieiname prie Lietuvos 
aktualijų. Ir čia vyraujančių mitų. 

Tarkime, Didysis Mitas Nr.1: “NATO mus apgins!“  
Šitas mitas lemia tai, kad reikia paleisti kariuomenę kaip nereikalingą. 

Ironiška, bet taip nusišnekėti nėra sarmata, kadangi būtent Abiejų Tautų 

Respublikoje vyravę sarmatiškos idėjos kaip tik ir privedė prie kariuomenės 
išformavimo ir tolimesnio karinio Respublikos nuosmukio.  

Panašios idėjos, išdėstytos Lietuvos premjero Voldemaro jau 1919 
metais mums po metų kainavo amžiams prarastus Suvalkus. O Napoleonas 
labai aiškiai pasakė: “kas nenori maitinti savo kariuomenės, tas pasekoje šers 

svetimą!“.  
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Na, o mes tikimės, kad maitinsime svetimą, bet “mielą“ NATO, o patys 
būsime “Greenpeace и всё такое“? 

O juk mes kariuomenės geriau ir neturėtume, nes vis tiek tie “vagys 
Seime“ tik siunčia ją į neteisingus JAV karus, po ko ateis čia supykę 

islamistai-teroristai ir išsprogdins mūsų Zuokulos bokštus ar net visą AMB 
taip sunkiai ir pasiaukojamai sovietmečiu sukurtą “baltamūrę Lietuvą“. 

Deja, realybė tokia, kad NATO kolektyvinė gynyba pirmiausia įpareigoja 

šalį pačią gintis.  
Ne šiaip gintis, o užtikrinti savarankišką gynybą! Ir karinės galimybės, 

užbėgant, turi būti tokios, kad dar ir su kitais pasidalinti galėtume (dabar 

dalinamės jėgeriais ir logistais - man tai įdomu, kas Lietuvą gins, kai visi jie 
užsienyje bus?). Ir, tarkime, patys tiesiogiai gindami NATO partnerį Turkiją 

nuo kokio Irano antpuolio. O ką, prieš stodami nepagalvojom apie tai? O tai 
apie ką galvojom? 

Antra, kai NATO šalis užpuolama, kitos šalys imasi adekvačių 

veiksmų savo kariniam saugumui užtikrinti. 
Būtent pirma savo, o ne užpultosios! Galima tuo metu visuotinė arba 

dalinė mobilizacija, karo padėties paskelbimas šalių viduje. Po to NATO šalys 
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skubiai renkasi pasitarti, kaip elgtis: skelbti karą agresoriui ar tartis. 
Paskelbus karą, reikia nepamiršti, kad kariniai daliniai nebūtinai yra 

siunčiami “neaišku kur“ – kaip buvo Lenkijos atveju 1939 metais. Ir kas 1940 
metais leido Hitleriui visai teisėtai ir kaip ne jokiam agresoriui “gynybos 

tikslais“ po to kariauti su prancūzais ir britais, nes ne jis gi jiems karą skelbė. 
Kai jau nusprendžiama, kad karas skelbiamas, tada sutariama dėl 

karinės pagalbos teikimo. Ji gali apsiriboti tik karinės technikos siuntimu 

(JAV pagalba Britanijai Antrojo pasaulinio karo metu) ir visokeriopa politine 
pagalba egzilinei vyriausybei.  

Reikia nepamiršti, kad JAV yra paskelbusi Baltijos šalių teritorijas 

kariniu strateginiu požiūriu neapginamomis, o aš nemačiau, kad ši nuostata 
kada nors ir kur nors būtų paneigta. 

Tad kas lieka, gerbiamieji patriotai? 
Taip, gintis patiems. 
Ir kiek tai laiko užtruks, jei pagal optimistinį variantą mes sulauksime 

šaunių JAV karinių pajėgų kontr-invazijos?  
Mūsų politikai, formuojantys Lietuvos karinę (atsiprašau - gynybinę) 

doktriną, duoda kelių savaičių terminą. JAV į Kuveitą Persijos įlankos karo 
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metu 1991 metais beveik metus niekaip neprisiruošė įeiti, o motyvų ten 
skubėti tikrai turėjo daugiau nei į Lietuvą per pastarąjį šimtmetį. Tad ar yra 

svarių motyvų NATO surengti išlaisvinančią invaziją per trumpesnį laiką, nei 
Kuveito atveju, pačioje Lietuvoje agresijos atveju? 

Na, tada mes “partizanausim“. Nes kas ir beliks, tiesa? 
Visa bėda, kad nekonvencinis karas ir laikomas nekonvenciniu su 

visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis – taigi žr. aukščiau.  

Štai todėl aš esu už konvencinės ginkluotės įsigijimus: mums reikia 
savų naikintuvų, savų tankų, savų laivų – nors ir lengvų, nors ir ne 
didžiausios smogiamosios galios, nors ir ne pačių naujausių, bet turi būti 

aiškus ir pakankamai ilgai trunkantis, pasaulio opinijoje užfiksuotas 
konvencinis pasipriešinimas, kad po to jau veikiantys partizanai būtų laikomi 

priešo užnugaryje (arba okupuotoje teritorijoje) veikiančiais reguliarios 
kariuomenės daliniais, nepriklausomai nuo to, kokiais nekonvenciškais 
metodais jie vėliau realiai kovos su okupantu – o ilgai kariauti, ne po vienus 

metus, tai mes jau kažkiek dar pamenam kaip! Ir gal dar yra kur džiūstančių 
obelų, kurios ligi šiol vis palaistomos alyva (kad pakastas po ja šmaiseris 
nesurūdytų). 
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Ir įsakymai kariauti ar pasiduoti, ar jų nebuvimas, kaip 1940 metais, 
čia nėra tiek svarbu. Beje, dėl šitos priežasties JAV todėl ir pasiskubino 

išformuoti oficialiai Irako kariuomenę ir formuoti ją po to iš naujo, nors ir iš 
tų pačių kadrų – nes ne lojalumas čia yra svarbiausia, o antipartizaninių 

priemonių taikymo teisėtumas ir pateisinimas, kadangi kovojama ne su 
teisėta Huseino kariuomene, bet jau su “teroristais“. 

Tad ar realiai Lietuvos kariuomenė pasiruošusi priešintis? 

Ne. 
Nepriklausomybės pradžioje 1991-1992 metais buvo paskaičiuota, kad 

mums reikės apie 9-12 sausumos kariuomenės brigadų. Skaičiavimas yra 

paprastas: 3 arba 4 galimos agresijos kryptys (lenkai priešais nelaikyti, o 
latviai pasirinkti kaip kryptis tik todėl, kad per juos galima iš Pskovo ar 

Leningrado karinių apygardų įeiti), kuriomis reikia minimaliai ginti bent po 
vieną brigadą. 

Kodėl po 3 tad krypčiai?  

Nes teritorinės gynybos, o ir šiaip karybos požiūriu, viena dalis karių 
visada kariauja, kita ilsisi, persigrupuoja, performinama, permokoma, o 
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trečia – jau žuvę arba sužeistieji po pirmo kontakto su priešu, kuriuos ir keičia 
pirmieji.  

Vykdant aktyvius puolamuosius veiksmus reikia triskart didesnės 
gyvosios jėgos, lyginant su priešu (sovietinis skaičiavimas, bet ironiškas, 

nes...) arba penkiskart pagal NATO standartus (ironiška, nes Vakaruose taip 
savo kareivukais nesišvaistoma, kaip Rusijoje, kur, anot Gorkio, “žmonių kaip 
smėlio – semti nepersemti“). 

Kiek Lietuva suformavo?  
Vieną – Geležinio Vilko brigadą.  

NATO stojimo išvakarėse formaliai suformavom minimaliai 
perskirstydami išteklius dar vieną brigadą Žemaitija, bet ji vėliau buvo 
pertvarkyta (kai jau leido neformuoti tų reikalingų realiai brigadų pati NATO 

vadovybė, nes jei mums patiems nerūpi gintis, tai kodėl jie turi dar mus versti 
tai daryti?) arba į pagalbines funkcijas atliekančius karinius dalinius, arba 

sustiprinti “vilkai“.  
Kur dingo dar bent aštuonios? 
AMB, kaip sakoma, išsigando 1993 metų Pakaunės savanorių maišto, 

todėl finansavimą nutraukė krašto apsaugai ir ėmėsi priemonių realiai 
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naikinti netgi tuos “patriotus-idiotus“ savanorius, kurie ir be pinigų, ir 
paramos, patys įsigydami amuniciją ir net ginklus už asmenines santaupas, 

ruošėsi būti tomis “aštuoniomis neįvykusiomis brigadomis“. 
Tai tik dar vienas mitas – kas AMB tai buvo pretekstas tą destrukciją 

paleisti! Už tai visuomenės nuomonę ir baimes dėl saugumo nuramino 
dirbtinai išpūsdamas VRM ir policijos etatus, dėl ko problemos tęsiasi su tuo 
jų finansavimu ligi šiol. Negali finansuoti to, kas yra nefunkcionaliai perdėta, 

tiesa? Ypač, kai sistema yra palaikoma Minsko aukštosios milicijos mokyklos 
ir jos filialo Baltupiuose absolventų, kurie net neįsivaizduoja, kad gali būti 
tiesiog kitaip organizuojamas policijos darbas ir veikla. 

Ir dėl tokių AMB, kuris tikrai padaręs įspūdingą karjerą nuo Lietuvos 
kompartijos vado iki Lietuvos Respublikos vadovo ir vyriausiojo karinių 

pajėgų vado, veiksmų mes turime dar vieną “vidaus kariuomenę“, neva, 
žandarus, oficialiai dabar vadinamą Viešojo Saugumo pajėgomis.  

Kažkaip estams to nereikia. Mano kolega, kuris yra jaunesnis už mane, 

todėl dar šiuo metu ir savanoris Estijos karo pajėgose, šiemet 
per našistų riaušes saugojęs Estijos prezidentūrą, labai paprastai paaiškino: 

tvarką prižiūri ir palaiko policija, o esant komendanto ar ypatingai valandai - 
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visada į pagalbą ateina nacionalinė gvardija, savanoriai, nes vidaus 
kariuomenė reikalinga tada, kai reikia malšinti “revoliucinę liaudį“ ir kitokio 

plauko maištininkus prieš valdžią. O kad mūsų “viešieji saugumiečiai“ yra 
visiškai nepasirengę užtikrinti visuomenės saugumą parodė neseni įvykiai 

“Vėtros“ stadione. 
Prisiminus istoriją, kaip Radvila su Katkevičiumi pjovėsi Vilniuje su 

savo privačiomis kariuomenėmis, kad neapsikentęs karalius atvyko ir 

atidalino teritorijas (“kartonkių statyboms“), tai nestebina dar ligi šiol 
pastebimas toks “milicija už Brazauską, o savanoriai tai už Landsbergį“ 

susiskirstymas.  
Nes va karalius joks čia neatvyko, tačiau pakako už tai drumstėjų tiek 

iš Rytų, tiek iš Vakarų. Prisipudravome nesutarimus galop patys. Išsiuntėm 

Landsbergį į jo paties Kirholmo mūšį (Europarlamentą), kur, kaip ir 
Katkevičius 1605 metais, šis puikiausiai susitvarkė, sudaręs įspūdį, kad 
“Radvila visgi su mumis“ (tik mūsų etmonas savo gurguolei pavedė Radvilos 

pulkų vėliavas tampyti aplink dulkes keliant ir sudarant įspūdį, kad ateina 
kariuomenė, o AMB vis tik stenėdamas išsiuntė savo metu oficialų prašymą 

priimti į NATO - kartais istorija kartojasi, kai pažiūri, iki banalybės). 
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Jei pamenat, dėl šito kvailo skirstymo, užuot sprendus strategiškai ir 
iš esmės, buvo didelis skandalas, kam priskirti pasieniečius. Juk pradžioje jie 

buvo krašto apsaugos dalis, tikintis, kad pereita bus prie modifikuoto 
tarpukario varianto, kada pasienį visumoje saugojo šauliai ir pasienio policija. 

Galop priskyrė juos kaip savarankišką organizaciją, nebe pasienio policiją, vis 
tik VRM (suprask, atėmė iš “landsbergistų“ ir atidavė “ambalams“).  

Panašus skandalas kilo ir dėl tų “viešo saugumo užtikrintojų“ – atiduoti 

Grigaravičiui tiesiogiai labai nenorėta, nes nors Paulauskas ir flirtavo su AMB, 
bet ta Barbė (cituojant H. Daktarą) ir Papūnei gi kažkada uoliai dirbo, tai ką 
gali žinoti, kokią savarankišką politiką čia vykdys?! 

Kodėl aš rašau apie vidaus politikos peripetijas?  
Nes jos yra svarbios sprendžiant ir klausimą, kokios realiai 

kariuomenės mums reikia. Ir nuo to priklauso mūsų visų saugumas.  
Aš nesutinku, kad politikos Lietuvoje nėra. Ji yra. Tik klausimas, kiek 

mes patys ją savarankiškai formuojame, o kiek ją mums primeta, kas ir 

kokiais tikslais. Nes nekartokite to Didžiojo Mito – joks NATO neapgins 
nenorinčių gintis, nes patys turėsime gynybą ir jų atėjimą į pagalbą užtikrinti 

ir veiksmais įtikinti. 
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Ir dar pasistengti, kad išlaisvinanti NATO sąjungininkų invazija įvyktų 
kuo greičiau ir turėtų realų politinį motyvą.  

Kadangi JAV ir yra “pusė NATO“ (arba kaip astronomai sako apie 
Saulės sistemą: Jupiteris ir visokia smulkmė), tai efektyviausia su jais 

bendradarbiauti, nes jie ir būtų tas garvežiukas, kuris apkiautusius ir 
aptingusius europiečius patrauktų paskui save. Jei turėtume jūrinių 
interesų, antruoju mūsų tiesioginiu darbiniu NATO partneriu turėtų būti 

Britanija, o jei Šiaurės jūroje arba Arktyje – Norvegija, o jei Juodojoje jūroje – 
tai Turkija.  

Bet mes nesame jūrinė valstybė karine prasme. Mes net savo civilio 

laivo prie Afrikos krantų kažkada nesugebėjome apginti nuo pakrančių 
banditėlių, nors ir laivyną, sako, turime, ir kažkokias, suprask, specialias 

pajėgas... 
Todėl mums ir belieka JAV (jiems mes tik dėl skaičiaus reikalingi vidaus 

politikoje pagrįsti užsienio politikos veiksmus). Ir dar danai, kad pas save 

priimtų į brigadą tarptautinėms misijoms, nes mes vienos patys brigados tam 
niekaip suformuoti nesugebam. 
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Tik jei jie vis dar “vikingai“, tai mes tame vaidmenyje labai ne “kuršiai“, 
o greičiau jau “slavai“. 

 
* * * 

 
Pereidamas prie konkretaus kariuomenės modelio, pacituosiu, deja, tik 

pats save: 

 
Apie karybą diskutuoti rimtai išeina tik su žmonėmis, kurie yra patys 
ragavę kareivio duonos (ar tiksliau - košės), yra tarnybos metu šąlę ar 
leipę nuo karščio ir troškulio, yra neišsimiegoję ar žino, kas yra miegoti 
stovint ar kur nugriūni, žino, kas yra saldafoniškumas, karinis bukumas, 
karinė drausmė, įsakymai, pareiga, ir kam žodžiai “ginklo broliai“ nėra 
tik knygose perskaityta sąvoka, o ne su tais, kurie visus šiuos potyrius 
pakeitė romanuose perskaityta ar iš gandų girdėta informacija. Esu 

tarnavęs SSRS ir Lietuvos kariuomenėse, karyba aktyviai domėjausi nuo 
vaikystės, esu pacifistas ne iš mados ar reikalo, tinkamiausiu Lietuvos 
karinio saugumo modeliu laikau šveicarišką (ar modifikuotą suomišką 
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arba žydišką) variantą NATO sudėtyje. Samdomos kariuomenės, 
klaidinančiai visuomenei vadinamos “profesionalia“, idėjos stūmimas 
yra visiškas Lietuvos istorijos ir realybės ignoravimas. 
 

Pirmiausia, kas yra galimi agresoriai? 
Nr.1 - Rusija, Nr.2 - Baltarusija. 
Jei dar iki įstojant į NATO sklandė tokia iliuzija, kad Rusija gal net 

greičiau taps NATO nare už Baltijos šalis, tai šiuo metu pati NATO krūpčioja 
nuo Putino siūlomos realybės, pareiškimų bei konkrečių veiksmų.  

Labai asmeniškai Lietuvos Rusijai imti neverta, kai ir taip viską turi čia, 

ką turėtų okupacijos atveju (tik dar turėtų mokėti iš savo kišenės, o dabar 
mes patys susimokame – ir jiems jokio vargo!). Bet kaip papildomą priedą 

karo atveju, tai mus tikrai pasiimtų.  
Nes ne pirmas kartas. Mes esame maža žuvis, plaukiojanti tarp didelių. 

Didelės žuvys kada nors praalksta ir nusitaiko į mažesnes. Klausimas tik, 

kokios žuvies norime būti suryti arba su kokia draugausime, nes nesame jos 
raciono dalis, bet tuo apsiginsime nuo didesnės, kuri laižosi mus pamačiusi. 
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Baltarusija prie Lukašenkos saugi mums, todėl kol kas tik Nr. 2. Po jo, 
kai ateis į valdžią ten taip vadinami litvinistai, kurie jau dabar mokomi 

oficialiai istorijos vadovėliuose, kad jie yra “tikroji“ LDK, Vilnius yra jų, mes 
tik “žemaičiai-okupantai“ – va tada tai bus liūdniau mums. Ta šalis po 

diktatūros baigs ir savo ekonominį bei vidinės galios formavimo procesą, 
kuriam pagrindus būtent Batka ir padėjo (Rusijos nemažam 
nepasitenkinimui). O potencialas ir jų ištekliai yra didesni už mūsų. Interesai 

tada irgi pasisuks į išorę (apie langus į Europą ne vien Petras I svaigo). 
O kad jie didesnė žuvis už mus – gal aiškinti nereikia? Ir dar kas yra 

Didysis Mitas - žr. aukščiau. Ir kad Vakarai šiuo metu investuoja į tai, kad 
šitą “ešeriuką“ išlaisvinus iš jo balos ir įleidus laisvai plaukioti į mūsų 
tvenkinuką. 

Tokiems konvenciniams priešininkams reikia ir konvencinės 
kariuomenės – va tų pačių 9 brigadų.  

Tiesa, jas visas išlaikyti taikos metu yra per brangu, o ir nebūtina. Britų 

pavyzdžiu galima formuoti taip: trečdalis brigados yra reguliari kariuomenė 
(profesiniu pagrindu arba pagal savanoriškas trumpalaikes darbo sutartis), 

trečdalį užpildo savanoriai (KASP), dalyvaujantys pratybose keliskart per 
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metus, o likusi – tik iš pasyvaus kariuomenės rezervo. Netgi vieną brigadą 
galime pavadinti Užjūrio ir formuoti pagal Svetimšalių legiono principą – 

tuomet nebus labai visuomenei svarbu, kad ne lietuvių karstus iš “svetimų 
karų“ parsivežam. 

Tai taip pat reiškia, kad vis dar galioja ir taikomas visuotinis šaukimas 
ir visuotinė karinė prievolė, be išimčių! Dar nuo Antikos laikų pilietis įgydavo 
teisę dirbti valstybinį darbą tik atlikęs šią prievolę, o ir lietuvių liaudies dainos 

traukia: “nepabuvęs kareivėliu, nebus geras...“ 
Tiesiog pradinį kario parengimą galima laisvai sutrumpinti iki 3 

mėnesių – nes iš esmės tiek trunka dūchovkė sovietinėje kariuomenėje, tiek 

panašiai ir boot camp netgi profesionaliose JAV, Kanados, Britanijos ir 
Prancūzijos kariuomenėse. Aš irgi viską, kas buvo vertinga pėstininkui žinoti 

mūšio lauke, sužinojau per pirmą mėnesį, o per kitus du, galima sakyti, 
mokiausi lovą teisingai pasikloti, pagalves pagal siūlą lygiuoti, sienas ir 

grindis su muilo putomis plauti (ir kaip jas padaryti tazike) ir visokių kitokių 
su karyba nesusijusių dalykų, nebent, sugebėjimą apsirengti per 45 
sekundes ir po trijų minučių su visa amunicija sėdėti sunkvežimyje, o po 
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minutės vėl jau atsidurti atgal lovoje ir nusirengus – laikyti karybai būtinais 
dalykais? 

Nes tolimesnis karybos tobulinimas gali pilnai vykti laisvalaikiu. Ir tam 
tinka KASP modelis, po kurio (maždaug po 5-7 metų, kurių metu tarnaujama 

po 2-3 savaites žiemą ir vasarą pratybose, tad išvis gal tik mėnuo per metus) 
jau būtų pervedama į pasyvesnį rezervą, tarkime, šaulius (maždaug iki 45 
metų amžiaus, po ko gali juose ir likti, tiesiog prievolės vykti į pratybas 

nebeliktų). Būnant šauliu tektų skirti gal kelias savaites per kelis metus – net 
nereikia daugiau. 

Panašus modelis yra Šveicarijos kariuomenėje, panašiai yra Suomijos 

ir Izraelio. Beje, pastarajame tarnauja ir merginos. Galima žydus kaltinti 
militarizmu, tačiau, manau, merginoms ir pas mus atsirastų ką veikti, jei jos 

to pačios panorėtų (tada nereiktų verkti dėl sportinio abonemento brangumo 
arba kamuoti savęs “kalafiorų dietomis“ – bet gal jau ai, čia iš JAV 
rekrūtinimo plakato gi cituoju!). 

Tarp kitko, Izraelio kariuomenė neturi netgi kareivinių – ne vien dėl 
klimato ar bijodami tapti teroristų taikiniu. Jie tiesiog savaitgaliui namo visi 

traukia. Tokiu būdu atliekant būtinąją karinę tarnybą kelis mėnesius 
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“pastovyklaujant“ ir grįžtant pas mamą cepelinų pavalgyti, tai nebūtų ir streso 
“muilintis“ nuo pareigos, įtvirtintos Konstitucijoje (nepamirškite, kad šitas 

mintis čia dėsto pacifistas!). 
Ar būtų per brangu? 

Ne. Lietuva ir dabar neskiria NATO pagal įsipareigojimus tų minimalių 
2 proc. nuo BVP. Bet palyginimui, Britanija, į kurią visi bėgam, skiria kiek 
daugiau - apie 2.4 proc. (2003 metų duomenimis), o kokią kariuomenę turi, 

jau nekalbant apie laivyną, antrą pasaulyje, kuris irgi kainuoja! Šveicarija, su 
savo visuotine karine prievole, tam skiria tik 1 proc. BVP (2006 metų 
duomenys), bet daug įrangos perka pats pilietis, už ką paskui gauna 

mokestines lengvatas (kaip mes už kompiuterius ar banko palūkanas būstui). 
Kai Vilniuje viešėjo chamiškasis JAV Gynybos sekretorius Rumsfield, į 

AMB inkštimą susitikime, kad JAV galėtų čia atidaryti pastovią oro pajėgų 
bazę, perimsiančią oro policijos misiją iš NATO komandiruotųjų, jis atrėžė 
taip, lyg šlapiu skuduru anam per veidą. Na, trumpiau: “sugebėkite pradžiai 

bent patys kažką padaryti ir paskirti bent minimumą lėšų, o ne tuos menkus 
1.47 proc.!“ 
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Tarp kitko, tai skaidriausiai apskaitomos biudžeto lėšos, kurių didesnė 
dalis (iki 80 proc.) grįžta civiliams: pirkimai, algos (ne tik kariškiams), 

užsakymai, mokesčiai ir pan. Vienu metu net buvo pradėję remti viešojo 
saugumo ir teisėtvarkos funkcijas užtikrinančius policininkus, kurie gauna 

virš 10 kartų daugiau lėšų už KAM, tačiau NATO būstinė pirštu pagrūmojo 
taip daugiau nesukčiauti. 

Bet spėkite, ar misijoms, aprūpinimui ir kariškių algoms pinigų vis tik 

realiai pakankamai skiriama?  
Aha, ne. O tai kodėl?  
O tai kas dabar valdžioje?...  

Įleisti Kirkilą į KAM buvo tas pats, kas lapę į vištidę vištomis rūpintis. 
Šveicarijos pavyzdys rodo, kad visuomenės susiklausymas ir siekis 

bendrų tikslų ir vertybių prie tokio varianto yra tikrai didesnis. Visuomenė 
irgi vieningesnė. Ir pilietiškesnė. 

To pas mus trūksta, ir to nenorima niekaip leisti. Nes jei būsi ginkluotas 

ir pasijausi savo Tėvynės piliečiu, tai ar maža kokios mintys ateis į galvą 
laisvalaikiu – kad ir per tuos pačius rinkimus balsuojant. 
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Izraelyje kariai taip pat labai gerbiami, nors tarnauja ne 3 mėnesius, o 
3 metus va taip. Ir kai jie keliauja namo, tai juos visada kas nors būtinai 

neprašomas paveža. Nes jei aš šiandien pavešiu Joškės sūnų, tai gal Joškė 
paveš iš kažkur pargrįžtantį ir mano Moišę. 

Kariuomenėje tarnaujančio sūnaus neturiu, bet visada sustoju pavežti 
kareivius. Ir Rusijoje savo kareivius myli žmonės – aš ligi šiol prisimenu, kaip 
Maskvoje bobutė mus be eilės praleido ir dar supyko, kad nenorime pirmiau 

jos eiti, nes mes juk ją saugome! 
Čia pas mus kitaip. Čia dergti Lietuvos valstybingumo atributus ir 

simbolius yra madinga ir šaunu. O jei kas bado akis savo buvimu – tai 

išformuoti, pakeisti, nusimesti atsakomybę, kad tik toliau nuo akių ir galvos 
(bei galvojimo).  

Kam tai naudinga – paklausėte? 
Galop, ir niekinti pačią Lietuvos Nepriklausomybės idėją ir 

valstybingumą darosi įprasta. Nes po kiek laiko ir pasakys kažkas: o kam tau, 

lietuvi, to iš viso reikia? 
Ir palinguosime galvomis tyliai sutikdami, kad gal nelabai ir reikėjo (“čia 

tik tas prakeiktas Landsbergis 1990-ais liaudį supjudė!“).  
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Nes kas spėjo – tas iš čia jau emigravo. Arba šiaip “pastoviai laikinam“ 
terminui įsitaisė briuseliuose, liuksuose, airijose, londonuose, ispanijose... O 

Lietuvą be lietuvių (pagal Suslovo viziją) tegul NATO gina. Kad pati ta NATO 
va to ir nori. NATO, ne mes. 

O ir nuo ko ginti, tiesą sakant? 
O ir kam?... 
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Užsimetus dozės – saugu ir gera? 

 

 

2011-09-03 

 

 

Krepšinis Lietuvoje turi religijos statusą. Ir jei, kaip juokaujama, religija 

yra opiumas liaudžiai (V. Lenin), tai nenuostabu, kiek čia krepšinis = kvaišalai 

(iš liet. narkotikas). Užsimeskite dar dozę – ir bus smagiau gyventi. Linkiu, 

kad nepralaimėtų, nes prasidės lomkės. 

Šiaip jau, Lietuva yra labai turtinga šalis, galinti sau leisti Eurobasketą 

ir kitokius novavasiukiškus projektus, bet čia retas susikrims, kad Lietuva 

neteko pusės savo KOP, nukritus vienam (!) lėktuvui, kurį geranoriškai priėmė 

treniruotis ateities oro policijos (erdvės apsaugos taikiomis priemonėmis – 

išverčiu) misijoms, kurių tikisi NATO nuo 2018m.  
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Ar po to lenkų prašysime pagalbos, kurie masto ne pasturgaliu, nes, 

ačiūdiev, įkalbino JAV atidaryti pas save F-16 naikintuvų aviacijos bazę? 

Beje, nukritimas dėl labai paprastos techninės klaidos: pabandykite 

dviračiu važiuoti šalia automobilio, imituodami to prispaudimą prie šaligatvio.  

Tai gal nupirkime bent motociklą, o ne dviratį - gi sau perkame? Ne? Ne 

sau? 

Ir niekam čia neberūpi, kad kaip nebetenkame KOP, taip nebeturime 

jau ir KJP (laivyno), supjausčius paskutines fregatas. Gi taupyti reikia! 

Pigiausia, žinokite, šią valstybę kam nors parduoti, o jei nepirks, tai 

padovanoti. Juk ir taip tik kvailiai ir pensininkai bei vaikai čia liko, o protingi 

emigravo – sakoma kažkaip taip, ar ne? 

Man va įdomu, po Eurobasketo tuščias ir šildymo daug reikalaujančias 

(bei išlaikymui lėšas), kurias savivaldybės veikiau darželiams ir mokykloms 

skirtų, didžiules arenas tuose tuštėjančiuose provincijos miesteliuose 

nugriaus irgi, ar paliks kaip paminklą lietuvių liaudies tuštybei? 
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Labai tiks prie sostinės Valdovų rūmų ansamblio. Nes Lietuva nėra tiek 

turtinga, kad galėtų savo saugumu pasirūpinti, bet va yra tiek turtinga, kad 

vaizduotų šlėktelę ant mėšlyno su familijos šoble, kuri seniai jau prarūdijo 

visa, bet makštyse, kirvarpų paėstose, to gi nesimato. Juk szlachta na ogrodie 

rowien wojewodzie, ir kol kardų iš makštų trauktis nereikia, tai ir mes – 

NATO! 

Ir pučiamės kaip plikbajoriai. O po to dėl Lietuvos laisvės kaip visada 

kaimo bernai ir visokie gimnazistai kovoja dalgius betiesindami ir savo galvas, 

prikimštas patriotinio mėšlo, pamiškėse guldydami. 

Tie KJP laivai, kurie dabar yra, gali labai tikti VRM, o ne KAM, ką 

pastarasis gali ir padaryti iš viso juos atiduodamas, nes iš ES pinigai dar kol 

kas ateina ne kariniams projektams, tai vis kažkiek lėšų pasipylavos. Tais 

laivais bus pats tas juk VSAT vaizduoti kontrabandininkų gaudynes (visus 

juos pasieniečiai ir taip susiranda Klaipėdos Pilies uostelyje bures džiovinant, 

nes Smiltynę uždarė remontui, o iki Mingės toli pypinti). Laisvalaikiu, aišku, 

tinka ir uosto tarnybai – nes gal kokią miną patraluos, ar pan. 
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Karo laivai tai kur?  

Ir kam KAM reikia KJP?  

Neinovatyvu, anot generolo Tutkaus. Galėjo lėšų nemėtyti, sukurdami 

ne laivyną, o užnugario tarnybą. Bet kai nėra fronto, tai kam ir užfrontė, ar 

ne? Taip ant pirštų civiliokiškai ir krantažmogių žargonu aiškinant. 

Prieš ketverius metus parašiau “Lietuvos kariuomenė, kurios nebus“ iš 

esmės apie sausumos pajėgas, o dabar aukščiau tiesiog baksteliu pirštu, kad 

ir oro bei jūros (nesuprantu, ar mes turime paplūdimius, ar vis tik uostą?) 

gynyba irgi yra nulinė. Esmė ta pati. 

Ne, gerbiamieji patriotai, vilkintys kamufliažines kelnes laisvalaikiu ir 

pažaidžiantys karą miškuose, partizanauti neišeis – nes reikia konvencinės 

ginkluotės nori to, ar nenori. 

Ir jei to nesupratote, tai ir ši vyriausioji kariuomenės vadė Jos Puikybė 

nepaaiškins. Ne todėl, kad “bobos protas“ (jums iki jo dar itin toli), bet todėl, 

kad būtent ji va to ir neaiškins (jei supranta ir daro priešingai, tai čia ne mano, 

o VSD problema, bet tų maules pirmas išrinkta iškart bene ir nukapojo, ne?). 
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Kas nors pasikeitė į gerą per tą laiką, kai parašiau? Ne.  

Dar gražiau: “inovatyvios ir menkos“ kariaunos architektas Linas grįžta 

patarinėti Plikiui. Priminkite man, kur ir ką daro Jonas Kronkaitis, Česlovas 

Jezerskas, Jonas Gečas, Raimundas Baltuška - be to, kad yra karvedžiai 

pensininkai? 

Lietuva ir toliau elgiasi kaip tas budulis, kurį iš bendrabučio 

savivaldybė įkėlė į socialinį būstą gerame daugiabutyje (ES). Spynų durims 

jam, matai, įsirengti nereikia (gi jis budulis, tai “ką iš jo vogs?“ = “su kuo 

kariausim?“). Bet jis atsibogins plazminį televizorių (ES babkių pametėjo?) – 

kašį pažiūrėti! 

O kaimynai čia juk geri, į namus nesibraus (ačiū jiems už gerą širdį ir 

malonias manieras!), rajonėlis geras, nes, antai, name gyvena kažkoks ten 

komisaras, kitas - vėl iš prokuratūros. “NATO mus apgins, o kariauti mes su 

niekuo nesiruošiam“. 
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Turtingai gyvenam – jei taip žiūrint pagal prioritetus. Toks A. Maslow 

su visa savo poreikių piramide gali užsitvoti į jos smaigalį – nes šioje 

šizofrenikų šalyje prioritetai sudėlioti visiškai kitaip.  

Bet tai ką tie teoretikai-akademikai žino ir supranta? 

KAŠIS VALDO!  

Duonos ir žaidimų! SPQR čia kaip niekad tiksliai, nors skausmingai 

ironiškai. 

Įsijunkite Eurobasketą - nes neduoktudiev dar dozės negausite. 

Pasaulis sugrius. 

 

P.S. Kašio ligoniams, kuriems akys krauju pasruvo, manant mane 

kėsinantis į jų “šventenybių šventenybę“: man irgi patiks, kai Lietuvos 

krepšinio vyrų rinktinė laimės - tekstas ne apie tai. 
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Lietuvos KOP: kodėl vienas yra pusė? 
 

 
 

2011-09-05 
 
 

Kadangi esu pacifistas (o kuo, jūsų nuomone, kol dar nepradėjote 
kikenti, turėtų būti žmogus, atitarnavęs dviejose priešiškose viena kitai 
kariuomenėse?!), tai nelabai esu mėgėjas rašyti apie karybą. Juolab, kai tenka 

aiškinti, atrodytų, elementarius ir “savaime suprantamus“ dalykus, ir kai 
man mano dėstytoja dr. Aušra Maldeikienė uždraudė švaistyti laiką kitų, 

kurie to nenori ir nelinkę mąstyti patys bei šviestis, labui. Pagal patarlę 
“nemokyk kiaulės dainuoti, nes tai tik ir gyvulį dar erzina“. 

Tačiau ne visuomet, kaip pastebiu, aiškūs dalykai yra tokie paprasti ir 

suprantami civiliokams, ir tada pasijuntu anuo komiškuoju personažu 
Bugailiškiu-Prūdu. 
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Ir aš nekalbu apie litofcų (budulių ar visokio liumpen-proletariato bei 
super-perekšlių) švietimą, kuriems visas krašto gynimas susiveda į debiliškus 

klausimus “o kas čia mus puls?“, “su kuo kariausim?“, “ar tai latvius pulsim?“ 
(ne, bliamba, estus, o latvius tiesiog pakeliui teks nukariauti!) bei iškart 

kapituliantišku pasirengimu ne dėl savo (ką jau čia skambiai kalbėti apie 
Tėvynę) laisvės pakovoti, bet iškart pasiduoti “kai rusas ateis“ (paprašykite, 

kad lubrikantus kasose prie prezervatyvų padėtų tuo pačiu). 
Dar litofcus (čia Algis Ramanauskas labai gerą takoskyrą tarp lietuvių 

ir litofcų nubrėžė, ir aš šia talpia sąvoka, jam leidus, toliau irgi naudosiuosi), 

aišku, turi apginti NATO, nes tai ne paties lietuvio pareiga ginti Lietuvą.  
Net koks “napoleoniško stoto dieviško vardo kompozitorius“ parodys 

išmintį sukurti, neva, labai sąmojingą dainušką, parodančią, kad tik 
bemokslis kaimo bernas eis į kariuomenę, iškeisdamas mėšliną buitį, o kitas, 
stumiantis repertuare netgi specializuotą patriotizmą, priešpastatomą Vakarų 

krašto buduliukų lietuviškajam, kur Žemaitija, aišku, tai juk ne Lietuva, turės 
liūto drąsos netgi tą paskvilio stiliaus dainušką sutraukti:  

 
“Ten, kur mūsų narsą priešas mato,  



59 
 

O jeigu kas užpuls - apgintų NATO.“ 
 

O gal tiesiog neturima paprasčiausios savigarbos?  
Tos, “vyriškos“ netgi. 

Nes netikiu, kad prodiuseriai, pasamdyti kokių nors “Latvių g. agentų“, 
stovėjo įrėmę pistoletą į makaulę ir reikalavo tokias eiles vienam kurti, o kitam 
dainuoti.  

Tai apie ką dainuojate, vyručiai Deividukas su Žilvinėliu, ką? Aš irgi 
noriu pasijuokti. Gal netgi šis šedevras bus vertas atlikti kaip “Trys milijonai“ 
per krepšinio varžybas kiekvieną lapkričio 23d. (vienas kito “vyrų dienos“ 

proga vis dar vasario 23d. senu papratimu nesveikinat?). 
Gi nebevirkaukite – nebeims jūsų Tėvynė į čebatus, nereiks pabūti 

kareivėliu, idant taptum dainorėliu. 
Juk tikrai labai juokina litofcus ne tik visa Lietuvos kariuomenė (čia 

šioji ne jūsų, čia, matyt, liko nuo rusų?) ar kokie “du lėktuvai“. Čia kaip ateiti 
į furšetą su praplyšusiu praskiepu ir visiems girtis, kaip “nu tai ant kelnių 
sutaupiau!“. 
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Tai leiskite man, jums nelabai sąmoningi ir gerbtini Lietuvos 
Respublikos piliečio paso turėtojai, pacituoti ištrauką iš tokio dokumento, 

kuris vadinasi “Lietuvos gynybos politika“: 
 

“Siekdama NATO sąjungininkų ir kitokios tarptautinės pagalbos 
gynybai, Lietuva ginasi ir priešinasi pati, nelaukdama, kada toji 
pagalba bus suteikta.“ 
 
Tai kuo ir kaip ginsimės? 

Pasidžiaukite gal dabar: vienas lėktuvas nukrito – gi liko tik pusė karo 
oro pajėgų! 

Sąmoninga tauta tučtuojau susimestų pinigėlių™ ir kompensuotų.  

Buduliška, kaip matau iš komentarų, pakrykštauja dėl sutaupytų, 
matote, mokesčių mokėtojų pinigų dabar (dažniausiai šiais pinigais rūpinasi 

tie, kurie jokių mokesčių nemoka arba moka jų mizerį) ir purkštauja, kad 150 
mln. Lt nuo KAM biudžeto nupjovimas yra gerokai per mažas (lyginant su 
nacionalinio stadiono sąmata, ar kuo?). 
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Ir čia man atėjo papriekaištauti, be to, kad mano ankstesnį įrašą 
įvertinu pavandenijusiu (matyt, papilstymu iš tuščio į kiaurą?), viena 

komentatorė, kurią, matote, jau knisa šitas va tokių kaip aš “militaristų ir 
patriotų“ lijimas ašaromis ant kašio atlaidų parado dėl to, kad nukrito pusė 

visų karo oro pajėgų, juk, matote, tiek dar liko! 
Taip ir būčiau susigėdęs (visas sugėdintas?) nulindęs kur į kamputį sau 

tylomis paverkti, neprašydamas atlasinės nosinaitės. Bet kai žmogus yra 

įkyrus, atsiprašau, smalsus, tai vis tik tenka jau ne vien jai paaiškinti ant 
trijų pirštų, kaip ten iš tikro su tomis KOP yra, ir kodėl aš sakau, kad nukritęs 

vienas lėktuvas yra iš tikro pusė? 
 
* * * 

 
Pirmiausia, tai šiek tiek atkreipsiu dėmesį iš karybos istorijos tokia 

detale, kad ne kiekvienas arklys yra kavalerija. 

Taip, bėrį būdavo galima įkinkyti pabūklus tempti arba į gurguolės 
vežimus kinkyti. Nuo to jie netapdavo kavalerijos žirgais. 



62 
 

Maža to, buvo netgi kavalerijos rūšis, kuri nekovojo raitomis, o žirgai 
jiems buvo skirti nugabenti į mūšio lauką, kur jie kovėsi dažniausiai kaip 

pėstininkai. Tuos “raituosius pėstininkus“ priimta vadinti dragūnais (kai 
kuriose šalyse - dar ir karabinieriais). Ir nors jie ilgainiui mokėsi kautis 

raitomis, tačiau šiųjų funkcija nebuvo kavaleristiška per se (lot. kaipo tokia), 
kaip ir mūšio lauke jų pajėgumai kautis raitomis gerokai atsiliko nuo ulonų 
(lancerių) ar, juolab, kirasyrų, nors husarai, būdami lengvąja kavalerijos 

rūšimi (ne apie Abiejų Tautų Respublikos mūsiškius sunkiuosius kalba), 
matyt, dėka geresnių jojimo įgūdžių gerokai dragūnus pavaikytų (tiesa, 

pastarieji nepasivytų – nes žirgai, matote, ne tos veislės). 
Dragūnus dabar iš esmės atstoja mechanizuoti pėstininkai, kurių vieną 

(tik!) batalioną irgi turime. Ne, čia ne tie “pamario dragūnai“, kuriuos 

išformavo šiems nespėjus tapti jūrų pėstininkais, ir dabar jų bazė skirta 
savanoriams mokyti.  

Užbėgdamas paaiškinu skirtumą nuo motorizuotų pėstininkų – 

pastarieji į mūšio lauką atgabenami motorinėmis transporto priemonėmis, 
tačiau jomis nesikauna (sunkvežimiai tai, o ne šarvuočiai!), kai mechanizuoti 



63 
 

pėstininkai išnaudoja šarvuotų transporterių pranašumus tiek ugnies 
palaikyme, tiek ir apsaugoje šarvu. 

O dabar grįžkime prie mūsų aviacijos, kuri visa yra sumesta į KOP. Štai 
ką teigia oficialus KAM tinklapis dabar turi KOP (paryškinta mano): 

 
- sraigtasparnius Mi-8 (6 vnt. – naudojama restauruota konfiskuota 
kontrabanda); 

- transportinius lėktuvus C-27J Spartan (3 vnt.); 
- transportinius lėktuvus L-410 UVP Turbolet (2 vnt. - praeina 

atnaujinimą, tai nelabai ir “turim“); 
- lengvąjį atakos lėktuvą L-39 ZA (1 vnt. - tas, kuris liko); 
- ir šiaip lėktuvai (nes juos taip KAM ir KOP įvardina) An-2 (d.ž.k. 
kukurūznykas - biplanas), JAK-18T ir JAK-52, kurie iš esmės yra 

sportiniai ir seniai techniškai bei moraliai pasenę. 
 
Kiekvienas lėktuvą matęs ir šiek tiek savigarbos turintis pilietis jau 

turėtų nurausti šį sąrašą skaitydamas...  
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Jums taip, gerbiami mokesčių mokėtojai ir piliečiai, kuriais save 
mėgstate prisistatyti, ne gėda? 

Nes žiūrim, ką turim: visi tie “šiaip lėktuvai“ turėtų būti ne KOP 
balanse, o kokio nors kariškių aeroklubo inventoriaus sąraše, kaip ir VGTU 

aviacijos fakulteto bazėje nebent. Kad būsimi ar esami lakūnai taip 
laisvalaikiu ir pramogai paskraidytų, o iš kukurūznyko kokie parašiutizmo 
entuziastai civiliokai pastrykčiotų. Jūs dar keltą “Smiltynė“ į KJP karo laivų 

sąrašą įsirašykite – tai vis daugiau “pajėgų“ atrodys, nes gi karo atveju į Neriją 
puikiai galima perkelti juo pėstininkus ir šarvuočius, ar ne? 

Antra, kodėl ir ką aš paryškinau? 
Visa ta transporto aviacija turi būti ne KOP, o... pėstininkų brigados 

sudėtyje!  
Kadangi turime tik vieną, o ne kelias, kurios dalintųsi visą tą oro 

transporto parką, tai nematau priežasčių to inventoriaus jiems neperduoti – 

nebent norime ir toliau save mulkinti, kad makštyse yra ne medinis kardo 
muliažas, o tikras kardas, kuriuo galime ką nors ne seilėtuose sapnuose 
perkirsti. 
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Net jei brigadas turėtume kelias, viena būtų kovinė greičiausiai, o ir jei 
tos visos būtų kovinės, tai ir jos formuotų CBT (angl. combat battle teams - 

“Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiuoe“ įvardintos kaip marš-kuopos ir marš-
batai), o tų karius gabenti taktiniais sumetimais geriau turėti aviaciją 

brigados štabo pavaldume, o ne kaip atskirą kariuomenės rūšį. 
Toks transportinis KOP parkas tiktų nebent divizijos lygiu, kuomet 

minėtos brigados taupumo sumetimais jį dalinasi. Bet tai nėra ką dalintis – 
nes brigada tai juk tėra viena! 

Maža to, kad aviacija yra transportinė ir pilnai gali būti brigados 

sudėtyje, o ne kaip atskiros KOP, bet tai ji niekaip neskirta netgi sukurti oro 
kavalerijos. 

Palyginimui: nors dabar tas funkcijas iš esmės atlieka JAV 101-oji 
divizija, dar žinoma kaip Screaming Eagles (legendinė ir matyta HBO seriale 
“Band of Brothers“) bei, matyt, geriausiai žinoma yra 1-oji kavalerijos divizija 

iš filmo “Apocalypse Now“ (jei pamenate vieno veikėjo, kurio prototipu visiškai 
pagal biografiją galėjo būti mūsų atsargos generolas Jonas Kronkaitis, frazę 

“mėgstu napalmo kvapą rytais“), jų funkcijos mūsų vienintelei brigadai “su 
KOP elementu“, jei šnekėti apie šalies gynybos taktiką, iš esmės labiau tiktų. 
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Bet čia kita tema, o kol kas dera prisiminti aukščiau, kuo skiriasi 
mechanizuoti ir motorizuoti pėstininkai. 

Blogiausia, kad neturime iš esmės ir jokios pėstininkų palaikymo 
aviacijos (jau nekalbu apie tankus ar artileriją) iš viso! Būtent šioji, dar 

vadinama šturmo, yra ne šiaip priedanga iš oro – ji pagal Lietuvos modelį tiktų 
ir naikintuvų (oro policijos misija) pilotų ruošimui kaip tarpinė praktinė 
grandis tarp mokomosios (visi tie JAK ir pan.) ir kovinės. Nes reaktyviniai 

šturmo lėktuvai nėra viršgarsiniai naikintuvai - jų ir skraidymo aukštis kitas, 
ir greičiai atitinka paskirtį. 

Bet va nėra.  
Nebent ja laikyti tą vienintelį Albatros – nes teturime tik vieną lėktuvėlį, 

kuris net naktį (prašysime priešo ne darbo valandomis nekariauti? - esame 

juokingesni už anekdotinius musulmonų karius, nutraukiančius mūšį 
maldai) skraidyti negali, nes neturi tinkamos navigacinės įrangos (o dieve, gi 

“per brangu buvo!“), ir kurį vadiname “lengvuoju atakos lėktuvu“. 
Ką reiškia šis eufemizmas iš tikro?  
Skaitome vėlgi aprašymą tame pačiame KAM puslapyje, kokia šio 

lėktuvo paskirtis (akcentai išskirti mano): 
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- treniruoti oro policijos funkcijas vykdančius naikintuvų kontrolės 
karininkus ir naikintuvų valdymo karininkus; 
- treniruoti oro atakų vadovus, atliekant tiesioginę aviacijos paramą; 
- užtikrinti lakūnų kovinį parengimą. 

 

Kitaip tariant, įvardinti derėjo kaip mokomasis neviršgarsinis 
reaktyvinis lėktuvas, belaukiant geresnių dienų, kad gal kada Lietuvos 
valstybė susipras nusipirkti kažką panašaus į F-16, nes pribręs iki suomių 

savigarbos ir sąmoningumo lygio. 
Na, gal kada nors...  

O tam kartui, tai ačiū NATO partneriams, kurie komandiruotėse leidžia 
kartu treniruotis ir klysti. Gaila tik, kad neprisivejam naikintuvų, nes greičiai, 
matote, ne tie. Kaip ir patys nepajėgūs net taikos metu, su niekuo 

nekariaudami, apsaugoti savo oro erdvės, atlikdami oro policijos funkcijas 
(kurias, priminsiu, teks paties prisiimti daryti jau už septynerių metų!). 

Todėl dabar liūdnai ironiškai skamba kita ten KAM rasta frazė: “L-39ZA 
gali atlikti [...] oro taikinių imitavimą [...]“. 
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Karinio konflikto atveju, matyt, daugiau niekam ir netiks – tik kaip 
skraidantis taikinys, kurį priešui pakišime pasilinksminimui, nes kažkaip 

sunkiai tikėtina, bet pasitaiko, kad mūsų oro asai užtiks ir įsivels į “oro mūšį 
su žemai ir lėtai skrendančiu oro taikiniu“.  

Bet taip – pilotažui tai va jie tinkami. Panašiai kaip garbės sargybos 
kuopa mūšiui – nes juk taip gražiai marširuoja bei ginklais šventėse 
žongliruoja... 

Tad kai nukrito vienas iš šių dviejų lėktuvėlių, KOP tikrai neteko pusės 
savo pajėgumų, kaip matote, ir nei Jos Puikybei vyriausiajai ginkluotųjų 
pajėgų vadei koks raumenėlis po pudra truktelėjo, nei krašto apsaugos 

ministerė skubos tvarka pas pirmąją nuskuto (ačiū dar, kad pilotus 
morališkai palaikė!), nei premjeras artimiausiame Vyriausybės posėdyje 

iškėlė klausimą dėl “kompensavimo“ ir krašto apsaugos finansavimo.  
Kai visur skylėta, tai kam gynyba ir terūpi, tiesa? 
Nors cinikai irgi savotiškai teisūs sakydami, kad gal tų KOP iš esmės ir 

neturėjome, netgi turėdami kažkokius aviacinius “elementus“? 
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Diskusija: Lietuvos KJP, kurių irgi nebus 
 

 
 

2011-11-30 
 
 

Ši virtuali diskusija apie Lietuvos karo laivyno (tiksliau: KJP - karines 
jūrų pajėgas) esamą padėtį ir galimą jo paskirtį netikėtai kilo 2011 metų 
rugpjūčio 31d. “Veido“ apžvalgininko, kurį toliau minėsiu kaip Moderatorius, 

asmeniniame Facebook puslapyje, šiam, būnant dideliu lėktuvų skrydžių 
fotografavimo aistruoliu, įdėjus nukritusio lietuvių naikintuvo (kai tas dar 

skraidė) nuotrauką su prierašu “In Memoriam...“. 
Pridursiu, kad minėtasis diskusijos šeimininkas yra taip pat ir 

nusipelnęs KJP žmogus kaip propagandistas, gavęs iš KJP vadovybės ir 
atitinkamą žinybinį įvertinimą*, todėl natūralu, kad, man įsikišus į pokalbį, 
kalba nuo dangaus ir lėktuvų pakrypo link žemės, o dar tiksliau – tai vandens 

ir karo laivų.  
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Jei Lietuvos, kaip NATO narės, gynybinių principų nesuvokimas akis 
bado, tai ką bekalbėti apie mitus dėl jos karinio jūrų laivyno ir šiojo funkcijų? 

Aš tikiuosi, kad ši gyva diskusija apie karo laivyną ras savo prideramą 
vietą. Skaitymo sklandumui aš šiek tiek paredagavau, ištaisiau žioplesnes 

gramatines klaidas, lietuvišką šveplavimą padariau skaitomu, tačiau kalbos 
iš esmės netaisiau (nemanau, kad dera šnekamąją kalbą, o čia juk diskusija, 
keisti į literatūrinę), o taip pat įdėjau ir kai kurias nuorodas į platesnį 

kontekstą, kuris, tikiuosi, gal bus irgi įdomus.  
Malonaus skaitymo! 
 

* * * 
 

Mano pastaba:  
Baigsis kaip su fregatomis [kurias supjaustė į metalo laužą]. 

 

Agnė C.:  
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Sorry, aš nivkursie.. (“atsiprašau, aš nenutuokiu“ - red.past.) mūsų oro 
pajėgos turėjo tik du lėktuvus, ir tuos primenančius kukurūznikus? Prašau 

apšviesti, ačiū. 
 

Mano pastaba: 
Agne, apšviečiam: pirma, tai ne kukurūznykai (An-2) biplanai, o 

monoplanai. Ir ne propeleriniai, o reaktyviniai. Naikintuvai, ne transportiniai. 

Mokomieji. Nors ir ne viršgarsiniai. Vienas sudužo manevruose su NATO 
kolegomis - vienas iš dviejų turėtų. 

 
Agnė C.: 

Pataisymas: aš ir sakiau "primenančius", o ne kukurūznikus. Bet beveik 

buvau teisi del to, kad turi tik du, t.y. dabar liko tas sveikasis ir su kapsule. 
Dar vienas keleivinis išnyko kontekste. 

 
Mano pastaba: 

Agne, priminti galėtų tuo atveju, jei sparnai dvejintųsi ir propeleriai 

vaidentųsi. Na, man tai niekaip neprimena. Bet čia tik man. 
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Dar KOP turi sraigtasparnių (iš konfiskuotų ir restauruotų) bei 
transporto lėktuvų (berods, net irgi du?), kurių vienas turi VIP kapsulę, 

kurioje, manyta, vyks Adamkus, kaip vyriausiasis ginkluotų pajėgų vadas, 
kartu su januškiniais į kokį Afganistaną pasipyarinti. Dabartinė Jos Puikybė 

ten nieko nepametusi, todėl ta kapsulė nebent tinka kažkam iš kariškių 
pasinaudoti, kad jau vis tiek yra. 

Greitu laiku nurašys ir paskutinį mokomąjį naikintuvą – ir tada 

faktiškai bus tas pas su KOP kas su KJP dabar. O liumpenai rėks: kam ta 
kariuomenė, negi su latviais kariausim? 

 
Moderatorius: 

Sadistas! O man kažkas aiškino, kad dar 23 orlaiviai yra... 

 
Mano pastaba: 

Tai jie gal visus ir suskaičiavo: sraigtasparnius, transporto, 
mokomuosius, porą dar kur kokiame aeroklube nukištų, kurie nuo balanso 
nenuimti, dar kokius ir remontuojamos “be galo“ (gal net ne 2, o 4 tuomet 

mokomuosius turim?), ir pan. 
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Čia kaip KJP, kurių nebeliko, bet vėliava dar plevėsuoja, nors galima 
drąsiai VSAT (Valstybinė Sienos Apsaugos Tarnyba - mano past.) atiduoti, o 

ko tiems nereiks – tai Klaipėdos jūrų uosto direktoriui Gentvilui į balansą 
(galės Šventojoje laikyti, kai ten farvaterį ir akvatoriją atsikas). 

 
Moderatorius: 

Na, baik jau - varliagyviai (narai arba koviniai plaukikai - mano 
paaišk.) kaip tik prisipirko, tarsi Lietuva kokia Šveicarija būtų. 

Realiai Lietuvai KJP – tai 3 greitaeigiai motorbootai su 20 mm 

automatais ir pora desėtkų rigidų (RIB - Rigid Inflatable Boat - pripučiama 
valtis kietu dugnu - mano past.). Taigi Flygefiskenai ir dar kažkokie. 

 
Mano pastaba: 

Tai ir sakau, kad KJP net formaliai nebeliko. Visa kitą galima 
Linkevičiaus stilium kaip Žemaitijos brigadą išskirstyti. 
 

Moderatorius: 
Na tai Linuką akurat (kaip tik tai ir - red. past.) grąžino. 
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Agnė C.: 

Tai tuomet ir ginkluotosios pajėgos galėtų įsiskaičiuoti į amuniciją tas 
patrankas, kurios Kaune prie Karo muziejaus stovi!... (juokiasi) 

 
Mano pastaba: 

Manau, kad KOP dar ir “Lituanica“ muliažą VNO (Vilniaus tarptautinio 

oro uosto) salėje irgi skaičiuoja. 
O šitie patruliniai Flyvefiskenai tai VSAT pilnai tiktų. Būtų a-la US 

Coast Guard. Amerikiečiai dar ir apmokymus su malonumu pravestų. 
 

Agnė C.: 
Reiškia, mes ne šiaip sau šaipomės... arti tiesos. Tada ir man gaila, kad 

jis nukrito. 

 
Mano pastaba: 

Aš tai keikiuosi. Iš apmaudo. Neliko KJP, neliks ir KOP. 

Gediminas D.: 
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Mhm, koviniai naikintuvai du tebuvo, dabar liko vienas. Gaila labai. 
Kolega sakė, jog dar trauks iš pelkės tą naikintuvą, tik abejoja ar skraidys jau 

jis. 
 

Mano pastaba: 
Iš esmės, ten daugiau mokomasis, nei kovinis buvo, bet geriau toks, nei joks. 
 

Gediminas D.: 
Na šitas kovinis/mokomasis, galėtų būti koviniu, tačiau lietuviams 

didesnis poreikis mokomųjų. 

 
Vahtangas S.: 

KOP niekados ir nebuvo, tik KOP elementai... 
 
Mano pastaba: 

Vahtangai, tą patį galima pasakyti ir apie KJP tuomet, ir net apie 
sausumos pajėgas. Vis tik kažkas buvo, kaip ir planai plėstis. 
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Agnė C.: 
O prancūzai niekuo neįsipareigoję, aišku? 

 
Mano pastaba: 

Agne, o kuo čia prancūzai dėti? 
Jie įsipareigoję atlikti oro policijos misiją, kol Lietuva su “sesėmis“ 

neturi (dar...) savo pajėgų. Tai, kad priėmė kartu pasitreniruoti - yra didelė 

garbė. Incidentai visur pasitaiko, kaip ir klaidos. 
Blogiausia, kad šitas incidentas apnuogino tiesą: faktiškai mes 

neturime KOP ir jų turėti neketiname. Kažkas liūdi, kažkas jau laka šampaną 

antrą dieną (“taip jiems ir reikia!“ - čia mažiausias motyvas), o daugeliui yra 
svarbiau, kad koks nors Alytus turi kašio sporto halę - ir pofig, kad joje net 

per Eurobasketą nebus anšlago. Svarbu - turim. Sportą. Kašį. Vyrų. 
O po to - nors ir tvanas (istoriją pamiršusiems - po to būna dar 

ir Tvanas). 
 
Mano pastaba: 

Tomas gerą nuorodą į KAM puslapį davė. Cituoju: 
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“Lengvojo atakos lėktuvo L-39 ZA paskirtis: 
treniruoti oro policijos funkcijas vykdančius naikintuvų kontrolės 

karininkus (ang. - Master Controller) ir naikintuvų valdymo karininkus (ang. - 
Fighter Controller);  

treniruoti Oro atakų vadovus (angl. - Forward Air Controller) atliekant 
Tiesioginę aviacijos paramą (angl. - Close Air Support);  

užtikrinti lakūnų kovinį parengimą.“ 
 

Kaip ir sakiau Gediminui aukščiau – ne kovinė, o treniruočių paskirtis. 
“Lengvasis atakos lėktuvas“, my ass... 

 
Vahtanas S.: 

Kaip ginklo rūšis, KJP visada buvo kokybiškai stipresnė nei KOP. Tik 

kai vadai nusprendė specializuotis minų tralavime, fregatas supjaustė, o iš 
danų vadam paplaukiot katerių pasiėmė. 

 
Mano pastaba: 
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Tai o aš apie ką? Rašiau jau apie fregatas – nuo tada iš esmės taip yra 
KJP, kaip ir sakai. 

 
Moderatorius: 

Vahtangai, tokio dydžio šalies, kaip Lietuva, jūros pajėgų viršūnės – 
senų minų tralavimas/mėtymas ir teritorinės jūros patruliavimas, kad 
kontrabandos nevežiotų. 

 
Mano pastaba: 

Negaliu patikėti savo akimis??? Ar čia taip apie KJP kalba KJP 

nusipelnęs žmogus??? 
 

Moderatorius: 
Aš suvalgiau 0,35l olandiško džino ir į mane įsikūnijo skrajojančių 

dačmenų dvasia, reikalaujanti sakyti tiesą ir tik tiesą! (kvatojasi) 

 
Mano pastaba: 
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Tokio brudo priputus tik ir galima tokį brudą apie KJP kalbėti! Prašome 
savo titulo ir garbingo marinistinio vardo tokiais niekais ir tokiais 

pareiškimais nekompromituoti daugiau! 
 

Vahtangas S.: 
Aš jūriniuose kariniuose reikaluose žalias, bet palyginau tų patrulinių 

katerių ginkluotę ir man įdomu: ką su tokia galima nuveikti, prieš ką 

apsiginti? 
 

Mano pastaba: 
Vahtangai, ten iš esmės yra coast guard (pakrančių apsauga - mano 

past.), tik papildomai dar įrangos turi. 

 
Vahtangas S.: 

O kas dėl nedidelių iki ausų ginkluotų katerių su keliom priešlaivinėm 
raketom, kelias NRZK, ir jų taktika “smok-ir-bėk“? Lietuvai netiktų? Jūros 
ruožas tai mažas. 
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Mano pastaba: 
Vahtangai, su vienu uostu ir dar tokiu kaip butelio kaklas ir tokiu 

ruožu – tai  Lietuvai jokio KJP iš viso nereikia, jei jau taip. Nes nebus nei kam 
smogti, nei kur ir nuo ko bėgti. 

Beje, anie daniški fryskai tai tam ir pritaikyti. Bet danai turi kiek kitokį 
pajūrį. 

 

Vahtangas S.: 
Diversantam gaudyt, saviems koviniams plaukikams pridengt, kai tie 

Baltijską bombins, Klaipėdos akvatorijos, galų gale, neleist užminuot. 
 
Mano pastaba: 

Vahtangai, jei taip truputį pasidomėtum Antruoju pasauliniu, kurio 
epizodas rusų pavadintas Didžiuoju Tėvynės, tai pamatytum, kaip vokiečiai 

užblokavo visą (!) Baltijos laivyną Kronštate ir visus ten badu marino, pakeliui 
dar pabombindami laisvalaikiu. 
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Norint daryti tai, ką sakai, reikia turėti laivus, kurie plaukia 
vandenynu, ir kad jie veiktų kaip NATO savarankiška grandis. Tada galima ir 

narus išmesti, ir minininkus paleisti. 
Be karo laivų priedangos, visos šitos užnugario operacijos 

neįmanomos, nes jos negali būti “frontu“ (aš taip populiariai sausumos 
karybos terminais, jei ką). 

Kitaip tariant, vienas karo laivas visą mūsų dabartinį KJP užrištame 

maiše, kuriuo ir yra Klaipėdos uostas pagal konfigūraciją, laikytų. Ir nebūtų 
pagalio nuvyti tą vieną šitą piktą lojantį šunį. 

Bet kad supjaustė gi pagalį. Metalo laužas, sako, buvo. 
 

Moderatorius: 

Gal geriau pora pingvinų nusiperkam? 
 

Mano pastaba: 

Ar dar džino liko? Jei ne, tai siūlau nusipirkti, nes ryt (rugsėjo 1d. - red. 
past.) neveiks, o 22 val. uždarys! (juokiasi) 
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Moderatorius: 
Džino seniai nebeliko, blaivausi, tad pingvinus ir prisiminiau - kaip 

šauniai jie iš už Kuršių nerijos šokinėtų! (kvatojasi) 
 

Mano pastaba: 
Taigi yra dar pingvinų Jūrų muziejuje likę, kurių protėvių sovietmečiu 

žvejai prie Argentinos kontrabanda prigaudė, o palikuonys tokiais mutantais 

užaugo. Galima granatas priraišioti - bus amfibijų grandis, Lithuanian 
Marines Corps netgi! 

 
Tomas C.: 

O gal geriau (ir pagaliau!) sukuriam bendras KJP ir KOP su braliukais 
ir estukais? 
 

Mano pastaba: 
Tomai, Baltic Navy Fleet sukurti galima, kai yra iš ko kurti. Flotilei vis 

tiek laivų reiks, o jų nėra - ar su latviais ir estais, ar be jų. Ir nebus. 
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Julius C.: 
Lietuvoje tokia idėja (apie bendras KJP su latviais ir estais - red.past.) 

būtų suprasta kaip mechanikų ir kito aptarnaujančio personalo siuntimas į 
estų ir latvių (gal greičiau tik estų) nupirktus karo laivus. 

 
J.M.N.: 

Vyr. kariuomenės vadas pasakė: "Mūsų kariuomenė bus maža ir 

inovatyvi" – t.y. kuo mažesnė, tuo inovatyvesnė.  
T. y. kai liks 6 žmonės, būsim įtraukti į inovacijų enciklopedijas. 

Pingvinai su granatomis suteikia viltį - juk nieko nėr pikčiau, kaip ežys su 

cigarete! 
 

Vahtangas S.: 
Nesiginčiju, tik klausiu: ar įmanoma, aisku, ne su dabartiniu mūsų 

laivynu. Beje, jūroje taktika, kai mažesnis ir silpnesnis išnaudoja netikėtumo 

ir apgaulės kombinaciją, neveikia? 
 

Mano pastaba: 
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Vahtangai, taktika apgaulės, aišku, veikia, bet ne plynoje erdvėje, kaip 
ir ne plyname kovos lauke gi “pasalas“ daryti (vėl aiškinu paprasčiau 

suprantamomis sausumos karybos sąvokomis). 
Dabartinis laivynas tas pats, kas iš esmės nieko (“žaidžiam“, anot 

Andros pastebėjimo - jos komentaras čia praleistas, nes tik tiek ir buvo). 
Taip, tų laivų labai nekeikiu, nes geriau tokie, nei jokie, bet esmės tai 

nekeičia – kariavimui (ne tai misijai, kuriai kurtiy, primenu!) jie mūsų 

sąlygomis yra visiškai netinkami, nes jei nepadeda kranto linija ir akvatorijos 
ypatumai, tai turi būti “frontas“, o jį sudaro tik karo laivai – būtent fregatos 

ar bent korvetės. Neturime jau nei vienos fregatos. Amen. 
Dabartiniai tie laivukai ir visi urmu kokios “didvyriškojo Variago“ 

nepavaizduos, juolab, kad eis kilvaterinėje rikiuotėje (kitaip iš Klaipėdos 

neišplauksi), tad iššaudys po vieną stovėdamas vienas kreiseris (fregata) arba 
korvetė netgi. 

Kaip per pratybas - tire. Banaliai. 

Jei bus išplaukę į savižudišką misiją Baltijoje, prisidengdami rūku ir 
horizontu, tai kur jie dings? Danų įlankėlėse ar skandinaviškuose šcheruose? 
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Nei ten, nei ten kariauti nesimokė ir, panašu, nesimokys (vėl kartojuosi 
- pagalvokite, kodėl komodoras J. Baltuška fregatas taip į vandenyną stūmė 

ir jį kirsti ragino?). Pavienius ar grupele – juos užfiksuos aviacija, radarais ir... 
per atstumą raketomis net nematomus už horizonto suvalgys kaip šuo mašalą 

bet kuris priešo karo laivas. Tam jis ir yra karo, o ne patrulinis kaip šie įsigyti, 
ir pan. 

Dar eskandrinius minininkus gal ir šita flotilė atviroje jūroje 

pagąsdintų, bet kitų šalių jūrininkai irgi ne pirštu penimi, o veikiau 
atvirkščiai – ir tradicijas, ir patirtį turi. Tokia, kaip Etmono J. K. Katkevičiaus 

pergalė Salacgryvos jūros mūšyje prieš švedus, retai istorijoje nutinka. 
Aš esu rašęs apie kariuomenę, kurios, deja, jau nebus. Ir panašu, kad 

reiktų išplėtoti ir apie laivyną, nes ne viskas, kas parašyta ar pasakyta, deja, 

yra tikėtina pažodžiui – tame tarpe ir apie šiuos laivus bei hit-and-run taktiką. 
Bet dabar visi žiūri kašį (vyksta Eurobasket-2011 čempionatas - 

red.past.), Moderatorius, panašu, priliuobęs daniško džino, nuo kurio jam 
pingvinai su granatomis vaidenasi Nerijoje... 

 
J.M.N.: 
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Džinas juk olandiškas, o KDA pinvinai ne tokie brangūs, kad jų nebūtų 
galima laidyti, bet visi žiūri kašį - žaidimą vardu Lietuva. 

 
Andra L.: 

Taigi įstojom į NATO - laivų turim, lėktuvų, visko. Aišku, jie gal 
nesivadina "Kastyčiais", bet ir ne pingvinų pajėgos! 
 

Mano pastaba: 
Andra, kadangi tave pažįstu, tai matau, kada blondine apsimetinėji. 

Nereikia tik. 
 
Andra L.: 

Na, tai tada linkiu pirkti tų kiaušinių... pingvinų. Ir kai išsiris, iškart 
auginti kaip tikrus karius! (juokiasi) 

 
Mano pastaba: 

Mes jau turim ir bebrų diversantų! Iš pradžių šie graužikai treniravosi 

ant latvių – tuos vis potvyniai kamavo. Kai išsitreniravo, tai ant baltarusių 



87 
 

paleidom. Batka suprato, kad liūdnai čia bus, todėl atvažiavo pas Grybcę 
tartis. Manau, kad Jūrų muziejaus pingvinus irgi dera pradėti ruošti (o kaip 

jūs galvojate, ką mūsų delfinai daro graikų povandeninių laivų bazės 
kaimynystėje?). 

Ir tada rusai iš Baltijsko pabėgs, o jis atgaus seną pavadinimą! Koks 
dar Pilau? Piliava bus! (kvatojasi) 

 

Vahtangas S.: 
Aha, matai, kokių niuansų besama (dėl hit-and-run - mano past.). Tai jei 

teisingai prišilo: tie laivai tokie “karo“ - kaip L-39 - neva, “naikintuvas“? 
Beje, esu girdėjęs nuomonę, mūsų fregatos irgi buvo netinkamos 

Lietuvai, nes, esą, buvo sukurtos konvojams lydėti ir kreiseriams padėt kovot 

su podvodkėm (kadangi esame NATO, tai povandenlaivius siūlau vadinti dar ir 
submarinais - mano past.). Teisybė? 

 
Mano pastaba: 
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Jei žiūrėti apie fregatas, tai teiginys “netinkamos Lietuvai“ prieštarauja 
teiginiui, nusakančiam, kam jos buvo sukurtos. Bet čia gal toks agitatorių 

oksimoronas buvo, kurio gilios prasmės aš nesuprantu. 
Beje, dabartiniai laivai palyginime nelabai traukia prie to naikintuvo – 

jų klasė ne ta. Šitas dar kažkaip pilotus ruošdavo, kurie į miražus ar F-16 
galėjo po to sėstis ir treniruotis, o dabartiniai laivai karui netinkami ir nieko 
jais neruošiama, pvz., ar kada girdėjote, kaip kuris nors manevruodamas 

šcheruose ar fiorduose kur barkštelėjo, neduoktudiev – čia jei lyginti, kodėl 
nukrito šitas lėktuvas? 

 
J.M.N.: 

Dar niekad neteko girdėti, kad Lietuvai kas nors būtų tikę. SISU vilkikai 

netinka, nes gadina kelius. M-14 - nes čia ne Vietnamas, čia Europa!!! Mano 
giliu įsitikinimu, automatai netinka Lietuvos kariuomenei, nes garsiai šaudo 
ir gadina muzikinę kareivių klausą. Kodėl pas mus granatos blogos? Tai gi jos 

susprogsta... ir tik vieną kartą... 
 

Vahtangas S.: 
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G-36K, ''JAVELINAIS'' ir ''Hummeriais“ niekas nesiskundžia? 
 

Mano pastaba: 
Na, tai palyginsiu dar paprasčiau: pasakytų kas Ernestui, kurio knygą 

čia ir Moderatorius vis paredaguoja, kad “žinai, tu ten Afganistane tai 
patruliuosi gi, ne karas - tai va eik ten su riomeriniais studentais Palangoje jų 
praktikos metu papatruliuok, tik šiukštu pensininkų neprilupk - ir štai tada 

tavo kovinis parengimas bus tinkamas karui“. 
Tai Ernestas ne vienas tokiam pirštu prie smilkinio pasukiotų. O va su 

laivais - tai kaip ir “normaliai“ čia? 
 

Vahtangas S.: 

Na, tai ''Jotvingis'' – gi ne mokomasis? O jei nugriebiam kokį britų 
''Lynx''priešlaivinį variantą? Baltija – tai maža, ar nebūtų efektyviau? 
 

Mano pastaba: 
Vahtangai, jau kartojuosi: kaip iš maišo, kuriuo yra Klaipėdos uostas, 

išlįsti? 
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Klaipėda yra maišas – ten net buriuotojai negali kitąkart normaliai 
išplaukti. Po to jau rašiau apie “Variagą“ ir kilvaterinę rikiuotę, šcherus bei 

fiordus. 
“Jotvingis“ gi yra minuotojas. Gi ne pionierių daliniais mūšiai laimimi, 

nors sutinku, kad žalos gali pridaryti. Karo laivas – jau savaime bemaž 
pulkas, su viskuo, ir yra savistovis kovinis jūrų vienetas. Gal todėl karinis 
kapitono laipsnis ir prilyginamas dažniausiai sausumos pulkininkui. 

O HUMVEE (ne HUMMER) ir kt. tėra tik įranga. Lengvieji mūsų 
pėstininkai oro nedaro, bet dar partizanauti bent gali. Kaip KJP 
“partizanautų“? 

Gi sakiau - plynas laukas, tiesi kranto linija, vienas uostas-maišas. 
 

Vahtangas S.: 
' 'LYNX''sraigtasparnis - šiaip, jis gali kad ir nuo kopos pakilti. Beje, 
jūriniai variantai labai neblogai pasirodė Persų įlankoje. 

 
Mano pastaba: 
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Vahtangai, ten Moderatorius apie pingvinus kopose jau rašė. 
Nebesikartokim? 

Bene kiečiausias Lietuvos KJP karo (sic!) laivas yra “Lokys“ – ir tuo aš 
šiandien šią temą baigsiu. (juokiasi) 

 
Vahtangas S.: 

Moderatorius ne nuotaikoj šiandien – tai pingvinai, tai paminklus siūlo 

statyti lenkų televizijoms. 
Šiap turiu viena ydą – kaišioju aviaciją, kur tik papuola, tai ir čia 

nesusilaikau, bet ir nesigėdiju! 
 

J.M.N.: 

Pozityvas: prisimenant, kad 1863 m. sukilime buvo dalgiai tiesinami, 
tai mes progrese... 

O dėl laivyno: 

"- Jūs perkate šūdą! 
- Oh, no. Mes perkam BRANGŲ šūdą!" - gezai: Kestc i Vytc. 
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http://skipper.lt/2011/11/30/lietuvos-kjp-kuriu-irgi-nebus/navy-budget/
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* * *  
 

Diskusija tąkart šia pastaba ir baigėsi, tačiau būtų nesąžininga nutylėti 
vėliau gautą Moderatoriaus pastabą apie jo tuos “iš už Nerijos kopų 

šokinėjančius pingvinus“, kuria jis mane suvarė, užrašydamas juos be 
kabučių, ką ir suprasti galima tik tiesmukai. 

Štai jie, tie “pingvinai“ – tai norvegų priešlaivinės raketos Penguin pagal 

NATO klasifikaciją žymimos AGM-119, kurias naudoja netgi JAV. 
Taip kad, palikime tuos juokingus paukščius Jūros muziejuje Kopgalyje 

ramybėje – ši amunicija, manau, rastų deramą vietą ir pakrantės 
priešlaivinėje gynyboje, padėdama atrišti Klaipėdos uosto “maišą“. 

Kaip ir, manau, ateityje gal netgi galima dar išplėsti patį svarstymą, 

konkretizuojant tiek KJP plėtros perspektyvas ir misiją, tiek ir aptariant 
pakrančių apsaugą bei jūros pėstininkus (na, kokia čia jūrinė valstybė be 

karo laivyno, ir koks karo laivynas be jūros pėstininkų?), kurie buvo beveik 
suformuoti iš pakrantės apsaugos dragūnų kunigaikščio Butigeidžio vardo 
bataliono (netgi turėjo pasigaminę neformalius marškinėlius “Lithuanian 
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Marines“ su trigalviu slibinu, kuris vėliau prie krašto apsaugos ministro Lino 
Linkevičiaus tapo formalios “Žemaitijos brigados“ emblema). 

Tačiau vėliau pasikeitusi politinė valdžia juos visiškai išformavo, jų visą 
kovinę bazę perdarydami į tik... savanorių mokymo bazę. Iš esmės, tai juos 

“supjaustė“ kaip ir fregatas (to bataliono vadas, su kuriuo turėjau garbės 
kartu minėti JAV jūrų pėstininkų gimtadienį šiųjų suorganizuotame 
pobūvyje Marine Ball, neužilgo, o gal ir dėl to, mirė – jį. berods, vėžys 

sugraužė). 
Nebeturime fregatų, nebeturime jūros pėstininkų... ir nebeturime karo 

laivų, kurie galėtų lydėti ne vien mūsų jūrininkus ir prekybinius laivus per 
neramias pasaulio jūras, tame tarpe – kad ir Adeno įlanką. Tai ne vien 
išlaidos, kurias visai nesunkiai galima padengti lydint kartu ir kitų valstybių 

“vėliavas“, bet ir jūrinė plaukiojmo (atviros jūros ir tolimojo plaukiojimo!) 
patirtis! 

Apie tai, kad JAV itin prestižinius (ir ypatingai sunkius!) Navy SeALs 

kursus (pamenate filmą su Demi Moore “G.I. Jane“?) sėkmingai baigęs 
Lietuvos karininkas netiko pagal (žemą???) kvalifikaciją mūsų karo pajėgoms, 

tai ir neminėsiu. Na, taip: amerikiečiai jo mokymus ir apmokėjo, ir sąžinė čia 
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nei vieno vado ar KAM biurokrato negraužia už sąjungininkų ne tik veltui 
švaistomas lėšas, bet ir prarandamą pasitikėjimą (turtinga šalis, velniai 

griebtų!). 
Ir todėl mūsų civiliai jūreiviai atsiduos malonei kitų šalių karo 

laivynams, jei kas nors nutiktų (arba jų laivų savininkai samdys estų jūrų 
kariškius kaip privačią ginkluotą apsaugą!). 

O juk buvę jau... Ir būtų užtekę tik nusiųsti vieną karo laivą su kovinių 

plaukikų (diversantų) grupe (YPT arba “Aitvaras“ – gi tą netgi turi!) ir gal puse 
kuopos jūros pėstininkų laive “perimetro apsaugai“ (“Aitvaro“ veiksmų metu 
jėgeriai iš esmės šią funkciją atlieka, kuomet darbuojasi kokie nors YPT 

“žaliukai“ – ši sistema pagal JAV SOP: dirba Delta, dengia Army Rangers). 
Bet, aišku, seną metalo laužą, likusį nuo karų Baltijoje, rinkti nuo 

dumblėto dugno yra irgi svarbu – ir argi kas ginčijasi? 
Jei ne pavienių entuziastų pastangos ir tikrai kovinis (Berlyno krizė, 

Korėjos ir Vietnamo karai!) bei todėl NATO itin gerbiamas generolas Jonas 

Kronkaitis, tai lietuvių kareiviai ir tiktų NATO struktūroje tik logistikai 
(krovikais, jei paprasčiau - ir visokiam panašiam aptarnaujančiam 
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personalui), o SOP (specialiųjų operacijų pajėgas) galima būtų irgi 
“supjaustyti“, kaip fregatas bei pamario dragūnus. 

Pinigų nėra? O Lietuvai išlaikyti dvi (!) kariuomenes – ar ne per brangu?! 
Antroji vadinasi tokiu keistu pavadinimu kaip “viešojo saugumo 

tarnyba“, kas anksčiau “prie ruso“ vadinosi “vidaus kariuomene“. Geriausiai 
jie tinkami pirtyse snukius vienas kitam beisbolo kuokomis talžyti, nes net 
su įsisiautėjusiais lenkų futbolo sirgaliais nepajėgūs susidoroti. O laikomi 

kažkokioms niekuomet neįvykstančioms riaušėms (prie Seimo chuliganus 
tramdė ne šie - tramdė goblinai iš policijos mobilios kuopos) arba... nuteistųjų 

terorizavimui “pratybų tikslais“. Ir turime jų - net du (!) pulkus. Kam? 
Juolab, kad jų ir pavaldumas yra ne Teisingumo ministerijai (kuriai 

priklauso Kalėjimų departamentas), o Vidaus reikalų ministerijai (kadangi 

pastarajai priklauso ir savivaldos reikalai, tai manau, kad ši kariauna bus 
reikalinga įvesti gal tiesioginį valdymą, kai kokie Šalčininkai ar Vilnija ne 
Jėzaus Kristaus valdymui save paves, o autonomiją su Tomašievskiu 

skelbs?). Dėl tokio švento reikalo patriotai lietuvių vyriausybėje, kuri bebūtų, 
šią uniformuotą ir sovietiniu principu čečėno generolo (kokie jie čia generolai, 
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jei apkasų nematę???) Madalovo sustyguotą su “vietiniu“ akcentu 
kalbančią šušarą ir laiko. Aš jų lojalumu tai net ir nedrįstu abejoti! 

O jei prie jų pridėjus VSAT, kurie irgi yra savotiška “valstybė valstybėje“ 
(arba statutinė organizacija su visais “vidaus tarnybos“ kariniais laipsniais!), 

užuot optimizavusi savo kovinius (sic!) pajėgumus (derinant su ta pačia 
muitine - ar JAV yra šiuo požiūriu skurdesnė už mus valstybė?), tai gal ir tų 
pinigų galop daugiau atsirastų? 

Bala nematė kokio “Aro“ (linkėjimai Viktorui Grabauskui!) – nors toje 
pačioje JAV išgirtasis SWAT sudaromas tik savanorišku pagrindu ir 

susiformuoja tik tuo metu, kai yra tam poreikis, kai pareigūnai kitu laiku 
(didesnį laiko tarpą!) tarnauja kitose policijos (nebūtinai tik policijos – ir 
ugniagesių dar gali, kurie, tarp kitko, irgi dauguma yra savanoriai) 

padaliniuose. Apie tokius “patrulius“ su visais įgaliojimais, kaip šerifo 
padėjėjai Steven Seagal ar Shaq O'Neil, tai ką čia bekalbėsi (įsivaizduokite 
Sabą arba ne vaidinantį realybės šou, o realiai Slabodkėje patruliuojantį 

laisvalaikiu choreografą Jurijų Smoriginą!). 
Galop, aukščiau minėtosios KOP, nuo ko diskusija ir apie KJP 

prasidėjo, iš esmės yra tik kažkodėl į atskirą kariuomenės rūšį išskirta 
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įprastinė (ir netgi dar - nepilna!) paprastos sausumos kovinės brigados 
palaikančioji aviacijos grandis, o ne kažkokios ten pajėgos... su visu savo 

štabu ir priklausančiu kariniu anturažu bei adjutantais. Kažkieno ambicijoms 
tenkinti ar tiesiog mokesčių mokėtojams mulkinti, neva, mes turime savo 

karines oro pajėgas, o ne sausumos brigados aptarnaujantįjį oro transportą? 
Toliau nebesiplėsiu. 
Bet jei per brangu yra įsistatyti į duris spyną, kurios dantų krapštuku 

neatidarysi, o už Europos Sąjungos pinigus suremontuotame 
chruščiovkiniame bute plazminis TV lizingu yra svarbiau, tai toks va 

buduliškai litofciškas mąstymas pasekoje ir išrenka atitinkamus politikus į 
valdžią, kurie įtakoja ir nustato vėliau šalies gynybinę doktriną bei šalies, 

tame tarpe ne tik gynybinės, bet ir ekonominės plėtros perspektyvas. 
Ir čia netgi lobistinės bei marinistinės organizacijos (nebaksnosiu 

pirštais - vis tiek jos turi pasiteisinimą, kad jų tikslai ir prioritetai kiti) niekaip 

KJP reikalų neįtakos, o viskas pasibaigs mano šituo pasvarstymu po 
diskusijos kažkokiame socialiniame tinkle. 

Jūrinė valstybė su neišnaudotomis galimybėmis ir be polėkio. Nes - 

nėra tam poreikio? 
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Tikrai?... 
_________________ 

* “nusipelnęs KJP žmogus“ dievagojasi, kad jokio apdovanojimo iš KJP nėra 
gavęs, nors aš galiu kryžium gultis ir į abi puses žegnotis, kad “Veide“ šie jo 
nuopelnai už tai kaip tik ir buvo pažymėti! 

Dabar gerbiamas prelegentas “švelniai ir neįpareigojančiai“ nusprendė 
papurtyti, t. y. pašnekinti KJP – o gal mano minimas tas medalis ir suras savo 
herojų?... 

Šiaip jau, Moderatorius yra kavalierius: 
- ordino "Už nuopelnus Lietuvai" riteris; 
- stojimo į NATO Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginio 
medalio; 
- URM atminimo medalio už nuopelnus, siekiant narystės ES ir NATO; 
- KAM jaunesniojo karininko akselbanto-rašiklio už ilgametį ir nuoseklų 
karinės tematikos gvildenimą bei procesų krašto apsaugos sistemoje 

analizę; 
- garbės nario ženklelio Laisvanoriškos draugijos hipopotamams 
išsaugoti. 
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Virkaujanti policija 

 

 

2013-05-19 

 

 

Aš jau ar ne antrą savaitę stebiu, kaip Policijos departamentas užsiima 

politikavimu, ir vis labiau savo neveiklumą, nekompetenciją ir 

švaistūniškumą ima būtent šituo politikavimu (nes nuo politikos tai skiriasi 

kaip demagogija nuo disputo) vis labiau dengti bei eskaluoja visuomenės 

nepasitenkinimą buvusia valdžia. 

Taip, viešosios išlaidos buvo mažinamos policijai. Bet ne tik policijai. 

Ne jie vieni virkauja ir sriūbauja. Bet tai gal imkime ir pažiūrėkime į kai 

kuriuos faktus? 

Pirma, Lietuvos policija pagal pareigūnų skaičių ir biudžetą anaiptol 

nėra labiausiai skriaudžiama institucija. Pagal kai kuriuos parametrus, tai 
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lenkia ir turtingesnes šalis, skaičiuojant gyventojų skaičiui. Tarkime, 

pareigūnų skaičius yra ženkliai per didelis (girdėjote, kaip komisarai virkauja, 

kad nėra kam dirbti?). 

Ir susiformavo jis ne vakar ir ne pernai. Dar velionis AMB, sugrįžęs į 

valdžią 1992-1993 metais, ėmėsi plėsti šią jėgos struktūrą, baimindamasis 

kad visi “landsberginiai“ savanoriai išneš su durtuvais (nes kaimiečiai su 

šakėmis buvo užkamšyti šlapianka, pamenat?) iš valdžios. Kariuomenė nuo 

to laiko nustekenta. Tačiau NATO generolai ją giria: kaip čia taip, kad tokia 

maža, prastai finansuojama, o funkcijas vykdo? Girdėjot liumpenus – reikia 

mažinti. Aha. O tai ką policija tuomet? 

Antra, dėl finansavimo: policijai skiriama bemaž tiek pat, kiek visam (!) 

valstybės administravimui. Nepamirškite, kad Lietuva antrą pusmetį bus ES 

sostine. Ne kultūros, o administracine (ar koordinacine, jei norite). Jau dabar 

tie klerkai, kuriuos keikiat, nebespėja visų darbų nuveikti. Jiems ne tiek 

daugiau ir mokama, nei policijos pareigūnui. Apie pirmus sakoma: kavutę 

geria. O apie antrus? Paklausius šiomis dienomis raudų choro (nepamiršote 
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balsuoti SMSkėmis į TV3, o tai iš Pravėniškių per mažai susiunčia?), tai 

policininkai vaikšto basi ir skarmaluoti. 

Tuo metu vaizdui ekrane slenkant pro naujus prie komisariato 

stovinčius visureigius, tik ką neseniai pripirktus minivenus, o kai atšils – dar 

ir vėl matysim arkliukus ir riedžius. Čia tos Rytų kaimynės, kur autoritarinis 

režimas laikosi ant KGB ir milicijos “durtuvų“, piliečių pavydui. 

Tad, trečia: pasirodo, kad policijoje pareigūnams skiriama visų lėšų net 

87 proc. algoms išmokėti. Tai jei šitą techniką pardavus (nes žmonių nėra, tai 

ji stovi nenaudojama, ar ne?), tai gal algas išsimokės didesnes? Ir tuomet, 

nenustebsiu, kai otpyskos riomeriniu (ar tiksliau - Minsko aukštosios milicijos 

mokyklos Baltupių filialo) stiliumi taps tiesiog brangesnės. 

Nes mūsų policija administracine prasme primena tą pačią Semaškos 

sveikatos apsaugą, prie kurios nori grįžti Andriukaitis: brangi, neefektyvi, 

lėšas švaistanti, už tai, neva, sudaranti įspūdį, kad visiems prieinama. 

O gal derėtų iš tiesų imti ir reformuoti? 
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Man, tarkime, nesuprantama VST (viešojo saugumo tarnyba) paskirtis 

– kažkokia riaušių alternatyvi kariuomenė, du pulkai!  

Estai tokios ir neturi. Susitvarko (per Bronzinio balvono nukėlimo 

riaušes savanoriai sustiprino policijos pajėgas, o po to grįžo į savo darbus – 

bet tai estai gi durniukai, ar ne?). VST gali naktimis provincijoje patruliuoti – 

tai ne tik slyvukai bijos nosį kišti. Komendanto valanda bus. Ordnung muss 

sein. 

Čia kas per reliktas, ir kodėl priklauso VRM, o ne TM Kalėjimų 

departamentui?  

AMB seniai į makintošą sugrojo – tai gal Sidas su kompanija bijo iki 

šiol kariuomenės maišto (aišku, kad dera bijoti – nes Olekas, kuris Lioleko ir 

Boleko trečias brolis, teatsiprašo už tai irgi ministravęs ten Linukas, gi 

pasipiktino Rasos įvesta kariška tvarka ir... skaidrumu bei atskaitomybe!)? 

Rasa Juknevičiene, dievagokitės, kad kariuomenė neis socdemų versti jums 

paliepus, o tai taip ir laikys pusbadžiu (?) pareigūnus šiam reikalui, jei staiga 

patriotai su šautuvais atkus. 
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(iliustracija iš Robert Ullman) 

 

http://punkonomics.files.wordpress.com/2013/09/crying_baby_cop_robert_ullman.jpg
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Policija verkė ir tuomet, kai turėjo pilną finansavimą. Kuris, tarp kitko, 

pagal bendrą dydį biudžete prilygo kompensuojamų vaistų išmokoms. Tad jei 

nenorite mokėti didesnių mokesčių, kad remtumėt sau semaškinę (aš tai 

pasakyčiau januškinę, bet dicks raise their heads again, kai Kubilius 

opozicijoje, o čia kita kalba), tai gal atimkite iš pencinykų.  

O ką? Mažiau saugoti reiks bobutes vienkiemiuose nuo siautėjančių 

maniakų su kirviais, nes išmirs vien ant homeopatiškos savigydos. Gi, kaip 

sakoma, prie kiekvieno piliečio policininko nepastatysi. Nors norima, kaip 

matau. Šiaip jau, ginklo savigynai teisės irgi neatšaukė – jei kalbant apie 

alternatyvas. 

Tik įtariu, šito sriūbavimo dėl lėšų trūkumo, visai iš kitur kojos dygsta.  

Skųstis gali visi viešojo sektoriaus darbuotojai (net kai jų vidutinis 

atlyginimas yra didesnis už šalies vidurkį, ar ne, ponai pedagogai, 

virkaujantys apie neklaužadas vaikus ir “nustekentą“ liberalų švietimo 

sistemą?). Bet šitos policininkų (bet koks sutapimas spalvomis su krokodilais 

yra atsitiktinis) ašaros jau per gerklę lenda. Netikiu, kaip sakė Stanislavskis. 
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Mažinti jus perpus. Pradžiai.  

O dar geriau, kadangi kriminalinė policija, nepaisant BPK 

užkraunamos pareigos (kaip ir daktarams biuletenių rašymo proga – va jums 

semaškinė-komunistinė sistema!) rašinėti smulkmeniškai protokolus, užuot 

tyrimams laiką skiriant, dar tvarkosi neblogai, tai visą viešąją gal imti ir 

išformuoti iš viso? 

Ir priimti naujų. Kaip gruzinai padarė. Kaip estai susitvarkė. Pakėlus 

naujiems algas. Už darbą, o ne virkavimus, otpyskas (Puteikio stiklinę 

apsaugojot?) ir pasiteisinimus, kaip čia blogai. 

Eikite kur geriau. Nes visur gerai, kur mūsų nėra. 
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Apie koloradinius žandarus 

 

 

2014-05-06 

 

 

Kalendorius teigia, kad šiandien yra Tarptautinė be dietų diena. Ta 

proga, kaip sako Algis Ramanauskas, straipsnis Delfyje iš serijos “tiems, kas 

dar šiandien nevėmė“ – apie VST (viešojo saugumo tarnybą). 

Aš dabar sąmoningai neliesiu idioto (o tiksliau - koloradinio 

kolaboranto, derėtų neapsimesti idiotu vardan alibi) LOLeko ir jo sabotažo 

vadovaujant KAM. Galop, ne jis vienas toks visoje koalicinėje LSD pašlemėkų 

ir totoškinių bei kokoškinių padugnių vyriausibėje™. Dabar citatomis iš 

straipsnio: 
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Penktadienį rengiamos Viešojo saugumo tarnybos (VST) mobilizacinės 

pratybos, kurioje bus tikrinamas šios institucijos pasirengimas ginti 

valstybę karo atveju. 

 

A-ne?  

Ši institucija nebuvo sukurta ginti valstybę karo atveju - tam skirta 

kariuomenė: viena (kur dar bent dvi???) motorizuotų (kodėl ne mechanizuotų 

iki šiol?) pėstininkų Geležinio Vilko brigada (su aviacinio palaikymo 

rudimentais, skambiai vadinamais KOP, bei VSAT pagalbiniu junginiu, 

atliekančiu ir SAR funkcijas, skambiai vadinamu KJP), plius atskirai sau pati 

funkcionuojanti, nors formaliai Sausumos Pajėgoms priklausanti savanorių 

draugovė KASP vardu ir į tą patį bendrą skaičių įeinantys SOP, kurių realiai 

koviniai elementai yra jėgeriai (tokie mūsų reindžeriai - lengvieji pėstininkai) 

bei prakutę YPT, dar žinomi kaip Aitvaras (“degantys kalavijai“ - door kickers 

top notch). 
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• Viešuoju saugumu užsiima policija, turinti tam mobiliąsias 

kuopas (riaušių policiją - vadinamus goblinus); 

• karą keliuose tramdo EPT (kelių policija, turinti ir eskortavimo 

rinktinę VIP kortedžams papuošti, kada VAD paprašo); 

• diplomatines mūsų ir užsienio šalių įstaigas saugo sukarintos 

policijos (žandarmerijos) rinktinė VYTIS;  

• valstybės sienas saugo sukarinta policija, vadinama VSAT 

(pasienio žandarmerija),  

• bei į ekstremalias (įkaitai, išminavimas ir pan.) situacijas 

reaguoja mūsiškis SWAT arba GIGN (tobiš, intervencinė 

žandarmerija, jei iš prancūzų išvertus) atitikmuo, vadinamas 

antiteroristine (nes skamba kietai) rinktinė ARAS (jų vado Viktoro 

pavardė reiškia tai, kas laukia tų, prieš kurias jie į šturmą eis, 

nors šiaip turi ir gerų derybininkų sukalbamiems). 
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Visa tai yra VRM pavaldume. O va kalėjimai pavaldūs Teisingumo 

ministerijai (ahoy, Remigijus Šimašius, nors ir buvęs, bet įsimintiniausias 

ministeris!), todėl turi savo apsaugą. 

Tai ką, klausiu, veikia VST? 

Konvojuoja?  

Pataisykite, prašau, bet kad jau seniai kriminalinės policijos pareigūnai 

ne vienas išsilaikęs konvojaus specialisto egzaminus ir tą darbą patys iki 

teismo atlieka.  

Visa kita galima priskirti ramiai tai ikiteisminio tyrimo įstaigai (pvz. 

Lukiškėms), kuriai pavesta “sandėliuoti“ sulaikytuosius ir paskui pristatyti į 

teismą, jei nėra numatyta lengvesnės užkardymo priemonės - na, tą patį, ką 

jų pareigūnai daro savo įstaigos perimetro ribose. 
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Žandarai - na, tiesiog ta pati uniformuota statutinė policija, mūsų 

supratimu (foto iš nrblog.fr) 

http://seiikan.files.wordpress.com/2014/05/gendarmerie1.jpg
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Viešasis saugumas? Jau rašiau tik ką aukščiau – policijos darbas. 

Juolab, kalėjimo viduje esantis saugumas tikrai nėra viešasis, tad kodėl VST 

pavaldi VRM? 

Toliau pagal straipsnį: 

 

Tarnybos vadas generolas Sergejus Madalovas 

 

Generolas? You kidding me, right?  

Koks čia dar fucking generolas, kurios armijos???  

Gal jau metas demilitarizuoti visą šitą civilinę struktūrą, vadinamą 

VRM (juolab, kad jai pavaldi savivalda, o neskaitant kokių vietinių 

kunigaikštukų Druskininkuose ar pan. rajonuose, tai tas feodalizmas su savo 

karine struktūra mažai bendro turi)? Nes dabar pastebiu, kad jau ir policija 

vėl užsidėjo antpečius. Kaip ir susigrąžino pilką mentų spalvą. Senų įpročių, 

ko gero, neišmuši. 
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Dar trūksta urban camo stiliaus uniformų. Nors, pala, VST dažnai 

tokias ir vilki. Welcome to Russia, matrioškos! 

 

pažymi, kad VST yra nuolatinės specialiosios parengties tarnyba, kurią 

karo atveju įstatymas įpareigoja ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti 

valstybę. 

 

Šį frazė buvo įrašyta dar 1992 metais landsbergistams nuraminti, kada 

tuos du (!) pulkus, pradžioje tikrai skirtus kalėjimų priežiūrai perimti, kuomet 

sovietai traukėsi, pavedė VRM pavaldumui, nes brazauskiniai, matai, AMBui 

aiškino, kad savanoriai jam jau kulipką atlieję. 

Šiaip turėjau progą šitą, su visa jo šutve, kolaborantą nupilti dar 1991 

metais Parlamente. Stebiuosi, kaip netyčia niekam neiššovė anuomet koks 

trofėjinis karabinas (va, mano bendravardis turėjęs 1915 metų mauzerio 

šautuvą). 
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Kaip bebūtų, VST vienintelė esminė paskirtis buvo karinė atsvara 

savanoriams, ir kai 1992 metais į valdžią sugrįžo buvusi nomenklatūra, VRM 

pirmiausia pasirūpino visus juos nuginkluoti, taip kilus ir konfliktui tarp 

velionio Adomavičiaus bei ginklininko Maskvyčio Kauno rinktinėje.  

Tiesa, Jonas išvažiavo į savo Pakaunės sodybą kartėlį degtine malšinti, 

po to prisijungė ir likusi chebra, kai po trijų dienų tie sužinojo, kad yra 

sukilimo štabas ir epicentras, todėl išsiblaivę ėmėsi bent jau kažkokią karišką 

tvarką organizuoti, šlagbaumus iš pušelės statyti ir bandyti susivokti, kas iš 

viso vyksta (lakti mažiau reikia), nes interneto, kaip ir mobilių telefonų, tai 

tuomet nebuvę (kaip ir kompiuterio su spausdintuvu sodyboje, kuomet Jonas 

užsikirsdamas skaitė dailiai atspausdintą lapą reikalavimų, kuriuos pats 

buvo “parašęs“). 

Bet tema ne ta, tad grįžtu: 

 

Šalia Kauno vyksiančiomis lauko pratybomis bus siekiama praktiškai 

patikrinti, kaip veikia VST mobilizacinis planas, taip pat bus išanalizuoti 
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VST mobilizacijos teisiniai, organizaciniai, logistiniai aspektai bei 

patikrinti sąveikos su krašto apsaugos struktūromis modeliai. 

 

Tai jau išmoko VST neutralizuoti Lietuvos kariuomenės veiksmus? Nėra 

kitos ginkluotos formuotės šalyje, kurios nariai nebūtų pasižymėję girtais 

snukių daužymais pirtyje beisbolo kuokomis ir koloradiniais profiliais. 

Tiesą sakant, KAM turi AOTD, kurie atlieka kontržvalgybos funkcijas. 

Apie VRM vindikaciją aš gal geriau patylėsiu, nes ir dabar atėjęs “dešinio 

pusrutulio mąstytojas“ Malakauskas daugiau į kovą su korupcija (Policijos 

departamentas visada buvo įsitikinęs, kad tai STT, o ne jų pačių funkcija, 

todėl nusiplovęs rankas), o ne lojalumą valstybei orientuotas. Tad kas domisi, 

kokie žmonės toje VST renkasi? 

Ne, aš nesakau, kad visi ten koloradiniai. Bet ne koloradiniai yra 

demonstratyviai “apolitiški“, todėl iš esmės tyliai jurginams pritariantys. 
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Pasak VST, Europos Sąjungos teisėje tokio tipo vidaus saugumo tarnybos 

kaip VST priskiriamos žandarmerijos pajėgoms. 

 

Ne, šitos tam nepriskiriamos, o kas priskiriama ir kodėl – aš jau rašiau 

aukščiau.  

VST yra priskiriamos ne Europos, bet Rusijos Federacijos teisėje 

aprašytosioms vidaus kariuomenės pajėgoms.  

Tokio tipo kariuomenė yra skirta liaudžiai malšinti civilinio karinio 

konflikto pradinėse fazėse, kada dar nemobilizuojama reguliari kariuomenė 

(arba, jei ji sudaryta iš šauktinių, kaip yra Rusijoje, todėl galinti pereiti į 

sukilėlių pusę ir esanti potencialiai nelojali konflikto zonoje). 

VST negali būti žandarmerija, nes absoliučiai neatlieka jokių 

kasdieninių teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo funkcijų.  

Maža to, žandarmerijos paprastai Europoje yra ten, kur pas mus 

kažkada buvo toks darinys kaip savivaldybių policija (yra iki šiol Latvijoje) – 

tai yra tie patys uniformuoti policijos pareigūnai, tiesiog... statutiniai, o ne 
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civilinio pavaldumo, kaip demilitarizuota demokratinėse šalyse policija ir yra. 

Pas mus visa savo esme, įskaitant karinio stiliaus laipsnius ir tarnybų 

organizavimą, policija jau savaime yra žandarmerija, turinti atitinkamus 

specializuotus žandarų padalinius konkrečioms funkcijoms: kelių eismas, 

sienos apsauga, riaušės, įkaitai, diversijos ir t.t. 

Vėlgi, kuo čia VST dėti? 

 

Šios pajėgos taikos metu vykdo viešosios tvarkos atkūrimo, konvojavimo 

ir kitas su viešuoju saugumu susijusias funkcijas, talkina policijos, 

sienos apsaugos, vadovybės apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, 

finansinių nusikaltimų tyrimo institucijoms, dalyvauja tarptautinėse 

karinėse operacijose. 

 

O ne per brangu mūsų šaliai laikyti du pulkus etatinių talkintojų?  

Estai per savo bronzinę naktį teisėsaugai talkinti pasitelkė nacionalinę 

gvardiją – mūsų atveju, tai būtų KASP, nes Geležinis Vilkas tiesiog turi 
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karines kovines užduotis ir į civilinius vidaus reikalus nesikiša. O dar mes 

turime (nors LOLekas deda jau dabar pastangas sunaikinti) šaulius – irgi 

savanoriai, galintys puikiai užtikrinti viešąją tvarką neramiuose rajonuose, 

turėdami tam įgaliojimus. 

Maža to, motyvacija tokių ne pinigais grindžiama, ir kainuoja pigiau 

biudžetui. Pensijas pakelkite, o ne du pulkus dykaduonių goblinų šerkite. 

Beje, riaušėmis kalėjimuose užsiima SWAT, tad gal derėtų ARĄ 

sustiprinti? 

 

Karo metu žandarmerijos pajėgos transformuojamos į karines. 

 

Su sąlyga, kad jos yra lojalios valstybei.  

Tačiau aš nuoširdžiai abejoju šitos dviejų pulkų madalovinės armijos 

lojalumu, nes ne tam jie čia, kaip sakiau, sukurti iš pat pradžių buvę. Kad jie 

prisijungs prie koloradinių žmogeliukų – man abejonių už tai nekyla (lyg 
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nebuvę 1991 metais OMON skilimo į Makutinovičiaus smogikus ir Kaliačiaus 

fošystus?). 

O nebandėte suprasti kodėl?  

Nes – tik kad aš esu tiesiog nedamuštas savanoris iš 1991 metų (prove 

it – nėra jokių popierių, o po dviejų mano priesaikų Tėvynei ir tuos vėl pametė, 

nes, ar reikia priminti, kas 1992 metais sugrįžo ir jau po to nebeišėjo?), todėl 

toks mano požiūris? 

Mano pasiūlymas vienas – kol dar nevėlu, išformuoti VST, ir nedelsiant, 

nes ne Hanibalas yra prie vartų, o Trojos arklys jau kieme, ir ne vien šitų VST 

pavidale. 

Didesnė dalis pareigūnų, perėję AOTD filtrą (tam reikalui, kad jau apie 

žandarmeriją, sic!, kalbam, derėtų pasiskolinti karinius kontržvalgybininkus, 

jokiu būdu ne “kompromisui“ iš VSD!), pereis dirbti į Teisingumo ministerijos 

Kalėjimų departamentą (ikiteisminių izoliatorių konvojavime), į ARAS, į VSAT, 

į policiją (mobilias kuopas). Kam iš tiesų rūpi karinė tarnyba – visada 

laukiami krašto apsaugos struktūrose. 
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Valstybė turi finansuoti funkcijas, o ne politines užgaidas ar senus 

“landsberginiai versus brazauskiniai“ reliktus – o būtent funkcijas atlieka jau 

kitos tarnybos, kam jos ir skirtos, tik jų pinigų nemažai šie du pulkai suryja 

(net smalsu: teisėsaugos ataskaitose ar krašto apsaugos ataskaitose jie kada 

figūruoja, o kada “pamirštami“, kai kalba apie pinigus ir finansavimą 

užeina?). O šitą sovietinę darinį dera išformuoti ir sustiprinti valstybės 

tarnybas bei racionaliau panaudoti lėšas šiuo kriziniu saugumo požiūriu 

laikotarpiu. 

Seniai jau derėjo, bet visokios drėmaitės su puteikiais balvonų nuo 

Žaliojo tilto nukelti nesugeba, įtraukdami į saugotiną paveldą, tai ko jūs 

norite iš tokių potencialiai valstybei pavojingų karinių dalinių kaip VST? 

Stebiuosi, kad Remigijus jų pradžiai neperėmė iš VRM kolegos dar anos 

kadencijos metu. O dabar prie komuniagų su koloradais to padaryti nebus 

galima.  

Tad nekonvenciniame kare ir hipotetiniame konflikte mes turėsime 

tokias pačias, geriausiu atveju, nesėkmes, kurias patyrė Urainos pajėgos 
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antiteroristinėse operacijose Rytų Ukrainoje. Ir tai, anaiptol, ne pats 

baisiausias košmaras Lietuvai. 

Ir nesitikėkite, kad kariuomenė perims, jei ką. Dar 1938-1940 metais 

prof. Kazys Pakštas ano meto kariškiams sakė – nespėsite jūs nė iššauti, nes 

jums paprasčiausiai neleis. Kariuomenės viena silpnųjų pusių ir yra tame, 

kad jie neveikia be įsakymo, o įsakymo iš liolekų negaus (čia prisimenu kitą 

1991 metų istoriją, apie kurią primena akmuo tarp Statoil ir Seimo...). 

Nes kai Trojanovo pegasas čia padangėje laigė, tai vokiečiai irgi 

Zokniuose veltui savo naikintuvų variklius burzgino, laukdami lietuvių (!) 

įsakymo kilti ir perimti, kol tas SU-27 nesivožė laukuose pats, nes lenkai 

kaimynystėje jau MIGus savo pakėlė, tad teko sukti ilgesniu lankstu namolio, 

po ko jau Kirkilas su Tutkumi lengviau atsiduso ir leido kilti fricams, kuriuos 

spauda po to pajuokai išstatė, nors derėjo būtent tą, kuris paskui su gėlėmis 

prisivožusio piloto važiavo pagerbti – čia jums ne košmariškas sapnas, o jau 

buvę. Ir dar bus. 
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Gi sakau: kol jūs miegojot, Rusija patyliukais su mumis jau kariavo ir 

testavo mūsų gynybines sistemas. Bet tai gal vis dar yra norinčių statyti už 

VST, kad jie čia “už Lietuvą, vyrai!“ ir tikrai padės, kada ateis koloradas?... 

Aš tuomet verčiau už Puteikį prezidento rinkimuose statyčiau, kad tą, 

o ne Dalią, išrinks – realiau, ar ne? 

 

* * * 

 

Po to, kai jau buvo paskelbta mano paskyrose G+ ir FB, Aleksandras 

Matonis priminė ir apie tai, kad panašia tema jau yra jis rašęs. Gerokai 

anksčiau, 2006 metais, nors anuomet nebuvau skaitęs. Tad, panašu, čia ne 

vien mano asmeninė nuomonė, ir ne sutapimas apie šitą nesusipratimą, 

vadinamą VST ir norintį prisidengti po žandarų titulais. 
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Apie SKAT būrį, kurio “nebuvo“ 
 

 
 

2013-08-19/2013-09-01 
 
 

Ogi šiandien prieš dvidešimt dvejus metus… Bet tai, rupūže, kaip laikas 
bėga – daugiau nei prieš pusę mano nugyvento gyvenimo! 

 

* * * 
 

Pofig telikas buvo, nesidomiu aš baletu, matai. Tuomet rodė “Gulbių 
ežerą“. 

Ryte iš tėvų išgirdau apie pučą, tai papusryčiavau ir iškart išdūmiau į 

mūsų SKAT kuopos štabą. 
Nieko ten nebuvo (kuopos vadas užkasinėjo miške dokumentus su 

visais sąrašais, įskaitant mano priesaiką Tėvynei, o po pučo išsiblaivė ir nieko 
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neprisiminė, tai Vilniuje Katedroje darkart prisiekiau ir vėl ginti, o kai išėjau 
iš Parlamento ir mūsų operatyvinį būrį išformavo, tai iš viso popieriai 

prapuolė – “nebuvo manęs“). 
Tada po kuopos štabo grįžau pas draugus pasitarti dėl tolimesnių 

“karinių veiksmų su ginkluotu agresoriumi“ (keiksmažodžiai citatoje 
praleisti), kurie turėjo entuziazmo kariauti nors ir plikomis rankomis, nes 
buvo jaunesni, o man, neseniai iš sovietinių čebatų pargrįžusiam, teko truputį 

juos prilaikyti (tačiau Ernestas vienam durniui vairuotojui iš BMD, 
važiavusiam iš Alytaus oro desantininkų pulko pastiprinimui į Vilnių, pagaliu 

iš krūmų per makaulę užtaikė, tai kaip ir pakariavom). 
Vakarop trise (aš, niekad nenustygstantis Laurynas ir būsimasis Vyčio 

Ordino medalio “Už drąsą“ kavalierius Vilmantas, ginkluotas nunchaku) per 

liūtį ir balas brovėmės prie Parlamento (tik pastarajam nuo ten išgertos 
arbatos susuko vidurius, tad mūsų būrys sumažėjo iki dviejų – manęs ir 

Lauro). 
Pamarširavę ne vieną valandą su visais civiliais aplink Parlamentą, 

klausydami vis Tatos pranešimų per langą apie padėtį Maskvoje, vėliau ėjom 

“sargybos“ į Pobiedą, kuri stovėjo strategiškai tokioje vietoje “jei tankai 
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važiuos“, kur peršlapę ir sustirę (nes draugo tėvas raktelius išsinešė ir pats 
ant Mažvydo bibliotekos laiptų mums nebesurandamai snaudė – tais laikais 

mobilių telefonų nebuvo, kad susiskambintume) bei aplipę dvorterjero Fobo, 
išgyvenusio šunų marą, Dalai Lamos ir Jono Pauliaus II palaiminimą, 

plaukais, sulaukėm ryto, kuomet jau važiavom trise su ponu Profesoriumi 
(Lauro tėvu) jo Pobieda į Santariškes pas juos (draugo mamą ir jo brolį-
savanorį) pusryčių. 

Kitos nakties Parlamento gynybai neprireikė – mes laimėjom. 
Po to mano SKAT kuopa vėl iš kažkokių pasalų atsirado, kur ir turėjo 

būti, o mane vadas, kaip didžiausią avantiūristą, matyt, komandiravo į 
Parlamentą nuo rinktinės jau oficialiai į operatyvinį būrį pas Gintą Rapniką, 
kurį vadinom Vadeliu (o mane chebra praminė Jankiu – po JAV Kongreso 

delegacijos, nes vienintelis kalbėjau angliškai). O kai jis išėjo, ir aš išėjau, ir 
grįžti man nebuvo kur (niekas apie mane Alytaus rinktinėje jokių duomenų 

neturėjo, o kuopos vadas buvo atleistas už girtuoklystes). 
O ir su laiku po truputį net ir iš kam.lt informacija apie tokį būrį iš viso 

dingo… 
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Tad – “nebuvo“ mūsų, ir va mano ginklo brolis bendravardis net 
šiandien paklausė, o ar turiu kokią nors foto iš mūsų blok-posto – Pirmojo 

Posto (kur Artūro akmuo prie dab. Statoil)?  
Bet kad ne tas tuomet rūpėjo (o reporteriui iš NBC jo gimtąja kalba į 

kamerą paaiškinau, kad ne vakar, oi, ne vakar mes tą Nepriklausomybę 
paskelbėm, ir vy von, bičas, o tu von nuo kopėčių iš mano posto Nr.5!). 

Beje, bordo beretės, kurias turėjom nešioti tik mes, o po to jų užsimanė 

SKAT štabiniai, o po jų ir visas SKAT – yra mūsų būrio Vadelio idėja, 
nusižiūrėjus į JAV parašiutininkus, nors sovietams pagąsdinti irgi tiko, 

kadangi краповый берет yra iš jų specnaz kiečiausi. 
Šiaip į SKAT aš kitądien po Medininkų atėjau, bet nors ir dukart 

prisiekus – no records on me to date. 
Garbė buvo su tais vyrais tuomet tarnauti, ir ne dėl laipsnių ar ordinų 

ėjom.  

 
* * * 
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Iki formalaus neutraliai draugiškos Boriso Jelcino dėka tapusios 

Rusijos kariuomene iš okupacinės ir priešiškos sovietinės armijos išvedimo iš 

Lietuvos dar buvo likę dveji metai, tačiau jau buvo aišku, kad mes nugalėjom.  

Tądien rugsėjo 1-ąją Vingio parke organizuota šventė, skirta anaiptol 

ne vien mokinukams kaip Žinių ir Mokslo diena. Parke nusimatė alaus, 

mergų ir muštynių – laisve vis giliau kvėpavo ne tik Vilnius, bet ir visa Lietuva. 

Mūsų operatyvinis SKAT būrys naktį iš rugsėjo 1 į 2 turėjo laisvą – mus 

barikadų postuose pavadavo Marijampolės savanorių rinktinė. Tad būtų 

buvusi nuodėmė man su mano bendravardžiu nenueiti į Laisvės Šėlsmą 

Vingio parke. 

Kai esi jaunas ir gražus, o ypač vilki Lietuvos kario uniformą, nuo 

kurios atšyla moterys, pavydžiai ar džiugiai nužvelgia vyrai, o merginos alpėja 

ir lydosi, tai irgi nesivilksi civiliokiškai – gali susigalvoti ir netgi savanorišką 

misiją (galop, juk ir esi savanoris!), jei tektų padėti Lietuvos policijai, kurie 

tuomet dar anaiptol ne visi vilkėdavę “agurkinę“, o dar pilkąją milicijos 

“stribinę“ su lietuviškais skiriamaisiais ženklais. 
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Tad jei tektų muštis vardan tos, tai su chebra sutarėm daugmaž laikytis 

arčiau vienas kito, nes mobilių telefonų tuomet dar nebuvo, o racijos, įvairiais 

būdais gautos iš karinių sandėlių, buvo irgi didelis deficitas, juolab, kad 

žodžiai “portatyvinis“ ir “ сделано в СССР“ derėjo tik pašiepiančiuose 

anekdotuose, kur “sovietiniai tranzistoriai – patys didžiausi tranzistoriai 

pasaulyje!“ ir pan. 

Jūra gali būti ir iki kelių ne tik SKAT operatyvinio būrio smogikams, 

bet ir ežerus alaus ar kitų šildančių gėrimų išlakusiems ne itin draugiškiems 

rusakalbiams bei naujos tvarkos po truputį į gyvenimo paraštes stumiamiems 

supostatams. Tuomet pastaruosius padefaultu traukia žygdarbiams, kokio 

užteko visai neseniai, tik prieš pusę mėnesio, kuomet vodkės Šiaurės 

miestelio sovietinio garnizono kaptiorkėje priputę žvalgų kuopos dembeliai 

sugalvojo atvažiuoti rugpjūčio 21-ąją, jau prakišus Pučui Maskvoje, viliuku į 

Parlamentą ir pagąsdinti labusus: atsitiktinės va tokio debilo kulkos pakirstas 

žuvo savanoris Artūras Sakalauskas, o vienam šių portiankinių idiotų mažo 
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kalibro kulka buvo peršautas tas jo spirgantis užpakalis, ant kurio nuotykių 

šis ir ieškojęs bei atradęs. 

Kuomet kontekstas aiškus, galima praleisti ir ne itin svarbią 

pasakojimo dalį, pereinant prie svarbiausios, ko mes ten ir nusigrūdom. 

Taip, mūsų su bendravardžiu žavumas, drąsa ir pasitempimas 

(uniforma įpareigojo!) davė vaisius – tikrai nukabinom dvi ne mažiau žavias 

merginas, kurias pasisiūlėm palydėti paskutiniu autobusu namo į Šeškinę 

(klausti nereikia, abu mąstėm kita galva apie ne mažiau žavią perspektyvą). 

Dar neprivažiavus autobusu jų stotelės, kuomet jos sėdėjo nugara 

pagal važiavimo kryptį, bet veidais į mus, galantiškai stovinčius sudurtinio 

autobuso armonikos dalyje, viena jų įsidrąsinusi, po to, kai ilgai šnibždėjosi 

su savo drauge, nuoširdžiai deklaravo: 

– Vaikinai, jūs neįsižeiskit, gal jūs ir pripratę jau, bet mums tai jūsų 

batai smirda. 
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Mūsų Vadelis (Gintautas Rapnikas – nugara į kadrą) veda postų 

sargybos instruktažą (oper.būrys paprastai kepurių nedėvėjęs, o 

http://www.president.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256.html
https://punkonomics.files.wordpress.com/2013/09/vadelis.jpg
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rinkęsis juodas beretes, dėl ko kildavę nuolatiniai konfliktai su 

Česlovo Jezersko “vilkiukais“, ko pasekoje tie užsimaukšlino žalias, o 

mes – bordines; šią JAV parašiutininkų spalvą parinko Vadelis, kai 

Česlovas orientavosi į JAV spec.pajėgų spalvą) 

 

Su draugu supratome, kad mūsų svajonę tik ką atėmė šiauliečių 

“Elnio“ fabriko kariniai aulinukai. Geresnių gi ir neturėjom, o iš sovietinio 

kerzo nors ir pagal naują fasoną siūti suvarstomi trumpaauliai batai, kurių 

pavydėjo ne vienas sovietinis kareivukas, tačiau išlaikė tas pačias odos 

charakteristikas. 

Nuraudę atsiprašėm. Vis dar taip galantiškai palydėjom jas iki namų ir 

taip pat galantiškai, nepaisant minėto kerzų kvapo, atsisveikinome. 

Autobusas iš tiesų buvo paskutinis, bet Lietuvos kareiviui pareiti iš 

Šeškinės į Parlamentą nebuvo joks iššūkis, tad smagiai vidury nakties 

nukulniavome namopi – mes savo “kareivines“ turėjom ten, kur prie lifto 

antrame aukšte dabar yra biblioteka. 
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Pakeliui sustojo volga – vairuotojas buvo iš Aukščiausios Tarybos 

autoūkio ir važiavo į garažą. Pamatęs savus, stabtelėjo pavežti iki pedagoškės 

tilto. Dialogas su juo pakeliui buvo vyriškai trumpas: 

– Iš mergų? 

– Taip. Nedavė. Batai smirda, sako. 

Nusprendėm kelią į lovas sutrumpinti per Pirmąjį Postą (ten dabar stovi 

Statoil), tačiau slaptažodžio tai nakčiai nežinojom. 

Mus kaip provokatorius, iš toli jau šaukiančius “nešaudykit, savi, 

slaptažodžio nežinom“ ir pan., pasitiko ginklų vamzdžiais suvalkiečiai ne tik 

su mūsų standartiniais to posto ginklais, bet ir savo nuosavu atsivežtiniu 

arsenalu: ir anekdotiniu šmaiseriu iš po obels, ir Dekteriovo sistemos 

lengvuoju kulkosvaidžiu su disku pagal anekdotą apie diskoteką, kur 

kulkosvaidininkas Hansas gavo naujų diskų. 
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Pirmojo Posto savanoriai – dešinėje yra Nr.1, kuris tikrindavęs 

įvažiuojančius į barikadų perimetrą automobilių vairuotojų leidimus 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2013/09/prie-parlamento.jpg
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ir įvertindavęs, ar atkelti šlagbaumą; išduosiu, kad balsu duodamas 

leidimas kolegoms įleisti yra ignoruojamas, nes svarbu tik jo 

sutartinis gestas) 

 

Jau kitądien budint tame pačiame Pirmame Poste, draugiškai vienas 

kitą su bendravardžiu traukėm per dantį: tas būdamas Nr.6 žiūrėjo, kad 

būsimos pedagogės netrumpintų kelio per postą nuo Parlamento pusės, o aš 

primindavau, kad gana mergas čia kabinti (ta jo pozicija iš tiesų buvo dėkinga 

bendravimo prasme), nes tavo gi batai smirdi. Man jis atšaudavęs, kad jei 

sklinda po apylinkes koks kerzų kvapas, tai, matyt, čia dėl kažko, kas sėdi 

“penktu numeriu“ aukštai bokštelyje (Nr.5, kur buvo mano pozicija, iš tiesų 

buvo iš blokų suręstas bokštelis – tas pats proverbinis “kulkosvaidininkas 

Hansas, tik su AKS-74u ir šovinių atsargomis, pakankamomis išpleškinti visą 

batalioną). 

Kita vertus, kai dabar pagalvoji, o juk anuomet nauji kareiviški batai 

padėjo labai realiai išsaugoti lietuvio kareivio moralinį skaistumą civilių 
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akyse. Mes taip ir likome žavūs, drąsūs, galantiški, pasitempę džentelmenai 

(nors ir smirdančiais “Elnio“ batais). 
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Lietuvos SOP: nuogas karalius? 

 

 

2015-01-12 

 

 

Čia yra originali 2014-12-07 versija, o po mėnesio 2015-01-08 jau 

21:19 Vaido Saldžiūno kastruota (jo citata) buvo mano vardu publikuota 

lrytas.lt, nesuderinus iš anksto su manimi, kaip žadėta, kurią redaktorius 

Liudas Dapkus išėmė, pasirodžius originalui Punkonomics tinklaraštyje, bet 

jau kitądien publikuotas originalas ir Norvegijos Žiniose. 

Tolimesni komentarai šia tema gal ir bus (yra jau parašyti, jei prireiktų), 

bet kol kas siūlau susipažint su nekupiūruotomis ir, svarbiausia, 

neiškraipytomis, tyčia ar netyčia, mano mintimis: 

 

* * * 

http://www.norvegijoszinios.com/2015/01/12/lietuvos-sop-nuogas-karalius/
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Aš gal tiek ugninio vandens neišgeriu, kad įsivaizduočiau “Veido“ 

apžvalgininką Audrių Bačiulį, apsivilkusį pūstu išaugtiniu balerinos sijonėliu 

ir stripinėjantį ant bukanosių puantų. 

Net jei pamatyčiau tokį epinį reginį, aš nustebčiau mažiau, nei kad 

stebina mane pastaruoju metu įvairių karo ekspertais jau viešumoje 

tituluojamų “civiliokų“, nuo kokio mistinio klano atstovo iki URM pasiuntinio 

(be mažybinės formos) užu už Atlanto, ar jiems net nebe globėjiškai į ausį 

šnibždančių, bet atvirai antrinančių kariškių išvedžiojimai, kokios baisios ir 

efektyvios mūsų SOP (specialiųjų operacijų pajėgos). 

Kad daugiau nei per du dešimtmečius kariuomenės pajėgumų bent iki 

generolo Jono Kronkaičio suplanuotų trijų brigadų neišvystėme ir pinigais 

prieš kiekvienus rinkimus kamšėme garsiausiai rėkiančių gatvinių koseres, 

nei karo šūksniais mūšių laukuose susišaukiančius uniformuotuosius, tai ir 

girtis čia neišeina – dabar jau nebe Garbės Pirmininko perspėjimuose, o 

visiškai realios Rusijos karinės grėsmės akivaizdoje esame mažiau apsirengę, 
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nei gėdą pridengtų minėtasis pūstas balerinos sijonėlis. Mostaguoti nebėra 

kuo – tik retorika, save apgaudinėjančiai padrąsinant. 

Taip ir matau, kaip Rusija be ceremonijų ir aukų užėmusi Krymo 

pusiasalį ir įtraukusį geografiškai vieną iš didesnių valstybių Europoje į 

laimėjimo nežadantį ilgalaikį karinį konfliktą bei supurčiusi didžiausio 

karinio aljanso istorijoje, kurio dalimi formaliai ir mes esame, ramybę, dabar 

bailiai drebina pakinklius dėl kelių šimtų mūsų vyrų-aitvarų. 

Su visa pagarba šiems SOP kariams,  bet turiu konstatuoti karčią tiesą, 

kuri, labai įtariu, kelia tik šypsnį Rusijos generaliniame štabe, tačiau 

neišdrįstama įgarsinti pas mus, tuo pat metu kai kam, kas taikos metu ramiai 

knioksojo tarsi sniego besmegenis kokio nors A-stano tarpukalnėse, dabar 

jau gresia virsti purvina balute, jei karščiau Saulė iš Rytų paspirgintų – mes 

specialiųjų pajėgų iš esmės net ir neturime. 

Ir kol snaiperiškai mestas jūsų pasipiktinimo akmuo man neprakirto 

kevlariniu šalmu neapsaugotos makaulės, gal sutarkime, ką vis tik turime, ir 

ką galėtume turėti?  
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Nes tai, kas yra mūsų išsigirtasis sau SOP “Aitvaras“, yra iš esmės tik 

sukarinta durų spardytojų statutinė organizacija kariškių uniformomis. 

Sukarinta policija KAM pavaldume, ir tiek. Tokias pajėgas turi bet kuri 

senesnė imperinę praeitį menanti valstybė, vadindama juos žandarmerija. 

Jei ne iki šiol dėl Pakaunės maištininkų naktimis pakrūpčiojančių 

brazauskinių paranoja, kad juos vėl kokie landsberginiai beretininkai ateis 

sušaudyti vardan tos, tai policijos antiteroristine (dar vienas nieko 

nereiškiantis čia oksimoronas) rinktine pasivadinęs Aras iš esmės tebūtų tik 

normali SWAT tipo policinė komanda, suformuojama iš atrinktų policijos 

pareigūnų ad hoc pagrindu greta jų tiesioginių pareigų, aktyvuojama ir 

suformuojama tik kai to prireikia. 

Ir jei to pilnai pakanka JAV, kur ginklų apyvarta civilių tarpe yra 

konstitucinė vertybė, tai mūsų valstybei daugiau ir nebereikia, nei to prireikė 

per visą laikotarpį (priminkite, prašau, nors vieną antiteroristinę Aro 

operaciją). Tačiau turime irgi vien todėl Arą “už nomenklatūrą“ tarsi atsvarą 

“kubiloidams“ iš SOP, kai pirmųjų vadas Viktoras Grabauskas guodėsi dar 
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kažkada negalintis gauti savo tarnybai nebe karinių, o labiau policijai 

pritinkančių šaudmenų? 

Mūsų SOP iš esmės yra tinkamas šturmu imti objektus, ką daro ir Aras. 

Tai ir yra teisėsaugos institucijų viena iš funkcijų – tame tarpe ir kova su 

terorizmu, vaduojant įkaitus. Tam nebūtina policininkus sukarinti. Nors 

Minsko aukštosios milicijos mentalitetas iki šiol gyvas, kad kažkada policijai 

nukrapščius antpečius, šie ne tik vėl atsirado dabartinėse uniformose, bet ir 

turime visą govėdą “vidaus tarnybos“ generolų su tokių pačių “karininkų“ 

tuntais – netgi šnipinėjimo šachmatų VSD vadas irgi yra “generolas“! Ir kam 

visa ši paralelinė vidinė kariauna tarnauja? 

Būtent žandarai Prancūzijoje istoriškai yra buvę kariškiais, kuriems 

patikėta policinė funkcija. Anapus Lamanšo tuo užsiimdavę dragūnai. 

Mūsų VST, kaip neseniai atkreipė dėmesį ir Audrius Bačiulis savo 

interviu Delfi, nieko bendro su žandarmerija neturi ir yra tos pačios 

gyvuliškos politikų baimės reliktas – seniai turėjo būti pervesti iš VRM 

pavaldumo į TM Kalėjimų departamentą, o kuomet policijos pareigūnai jau 
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turi ir konvojavimo mokymų bei kvalifikacinės patirties, tai dveji ginkluotų 

kariškiais apsimetančių žmonių pulkai yra ne šiaip lėšų švaistymas ar 

nesusipratimas, bet nacionalinio saugumo sąmoningas silpninimas.  

Bet aš ne apie juos, o apie SOP. 

Daugiausiai, kam juos galime prilyginti, yra Rusijos armijos struktūroje 

įprastinės desantinės šturmo brigados (DŠB). Tiesa, šias DŠB formavo dar 

sovietmečiu iš skurdaus suvokimo, kad netgi geriausiais savo metais elitine 

laikyta VDV (oro desanto kariuomenė, pravardžiuota pagal jos kūrėją generolą 

Dėdės Vasios Kariauna) tesugebėjo į orą pakelti vos 70 proc. vienos divizijos, 

tad apie kažkokį masinį desantavimą netgi Aerofloto lėktuvais (kurie naudoti 

ir filmuojant kultinį šiuos desantininkus šlovinusį kino filmą “Ypatingo 

dėmesio zonoje“) svajoti sovietiniam imperialistams nederėjo. 

Gi net mūsų plikbajoriškumas neleidžia savęs apgauti, kad 200 tikrai 

nėra jokia brigada – viso labo tik dvi kuopos. Kadangi kariniame režime gali 

veikti tik trečdalis karinio padalinio (du likę yra arba performuojami ir 

apmokomi, arba gydomi ir ilsisi), tai mes teturime vos vieną kuopą šturmuoti 
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apmokytų kareivių labai trumpam veiksmų periodui. Net prie 1991 metų 

savanorių budėjimo Parlamente, kai eidavome į postus kas antrą parą, galiu 

pasakyti, kad vien dėl nuovargio kovinės kuopos dydžio veiksnaus padalinio 

nebeteksime gana greitai. Jei dar į juos šaudys ir atsiras nuostoliai, karas, 

ponai, bus trumpas, nors, tikiu, efektingas savo tipine lietuviams (ar vis tik 

slavams?) Pilėnų dvasia. 

Specialiosios pajėgos visų pirma yra giluminė žvalgyba – ten mažai 

reikia grenadieriaus stoto (beje, YPT, kuris sudaro Aitvaro pagrindą, 

emblemoje yra būtent grenadieriška bombikė), gebėjimo petimi išstumti ar 

batu išspirti duris ar daug ir taikliai šaudyti, kuo SOP dabar gali didžiuotis. 
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Žandarmerija užklupo spirito kontrabandininkus… oi, soriukas – 

“Lietuvos SOP kariai pratybose. A.Vaitkevičiaus nuotr.“ iš lrytas.lt 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/01/sop.gif
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Daug svarbiau yra gebėjimas nepastebėtam įsiskverbti į priešo gilumą, 

rinkti karinę žvalgybos informaciją vietoje (Lietuva dar tik pradėjo žaisti su 

palydovais, priminsiu, tad iš varnos skrydžio ne kažin ką surinksime, tai dar 

gerai, kad yra NATO ir konkrečiai JAV, parūpinanti visus gelžgalius mūsų 

“batams“), nustatyti ir koreguoti “protingų“ bombų ir raketų taikinius. 

Būtent dėl šito gebėjimo tokie daliniai yra vertinami kaip galintys atlikti 

ir diversines bei tolimojo ir autonominio patruliavimo užduotis. O va tai, kuo 

po komandos Erelis02 užsiėmė po to Aitvarai Afganistane, jau buvusios nebe 

karinės misijos, o policinės, įskaitant ir taikos mums patikėtoje Goro 

provincijoje palaikymą jėgos atgrasymu bei įtariamųjų sulaikymą, slaptų 

arsenalų naikinimą, išminavimą ir pan. Tipinė policinė ar žandarmerijos 

veikla ypatingo pavojingumo sąlygomis, ir tiek. 

Jei žvilgterėtumėte į moderniausią ir galingiausią, tad etalonu laikytiną 

(ir netgi Rusijoje mėgdžiojamą iki uniformų aklo kopijavimo beigi įpročio 

“nestatutiškai“ nešioti ginklą) JAV kariuomenę, tai jų SpecOps ir yra būtent 
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tokio tipo – jūros pėstininkų korpusas juos taip netgi vadina Marine Recon 

(t.y. jūrų pėstininkų žvalgyba), kai armija turi reindžerius (istoriškai 

pavadinimas jau jų funkcijas apibrėžia kone kaip tolimojo ir autonominio 

ginkluoto patrulio), laivynas – “ruonius“, visų pirma ir suformuotus kaip 

narus priešo uostų ir infrastruktūros žvalgybai bei diversijoms, nes laive 

sargauti arba duris paspardyti gali ir iš laivo išmetami jūrų pėstininkai (iki 

šiol šių karininkų kepurės viršuje turi išsiuvinėtą kryžių, kad nuo kapitono 

tiltelio geriau atskirtum, kuris yra laivyno nuosavybė, o kuris tik išmetamas 

iš laivo su karo šūksniu gyvas balastas), kai oro pajėgos – “oro komandą“ (oro, 

kaip meteorologijos, ne erdvės, iš kurios su parašiutu leidiesi!), kurios viena 

iš pagrindinių užduočių irgi yra žvalgyba.  

Netgi britų komandosai, iškėlus jiems diversijų funkciją kaip esminę, 

visų pirma buvo rengiami pagal visą žvalgų metodiką, nei kad spardyti 

naktimis įmigusiam Gestapui duris. 

Tad ne, mes kariuomenėje iš tiesų ir neturime jokių specialiųjų pajėgų, 

kad ir kiek rusišku papročiu vadintume savo tam tikrus specializuotus 
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padalinius “specnazu“. Norėčiau, kad vis tik vyrautų Forum Cinemas, nei 

Первый Балтийский pristatoma kino produkcija, kuri formuoja ir 

visuomenės požiūrį, kas iš tiesų yra SpecOps. 

Iš dalies, aišku, tas funkcijas atlieka turimas ir ganėtinai į nuošalę 

dabar nustumtas, nes juk yra SOP “aitvarai žaliukai“, jėgerių batalionas, 

kuris Afganistano okupavimo metu ir atliko būtent tas giluminės žvalgybos 

bei taikinių koregavimo ir tolimojo autonominio karinio patrulio užduotis kaip 

kad Erelis02 komanda (teisybės dėlei, kartu su YPT, bet pastarieji ten buvę 

veikiau dar tik mokinukais). Dabar gi jėgeriai, suprask, saugotų perimetrą, 

kol jo viduje SOP duris šturmuodami spardys, aha. 

Todėl manau, gana jau čia to tarzaniško klykavimo apie mūsų SOP – 

metas rimtai atlikti namų darbus. Jei mums iš tiesų reikia tikrų specialiųjų 

pajėgų, o ne kaukėtų žaliūkų, burzgiančių bekele savadarbiais keturračiais, 

apkaišytais eglišakiais, besipuikuojant liepsnojančio kalavijo emblemomis. 
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Taip, reikia mums ir durų spardytojų – apie juos geru žodžiu atsiliepia 

bet kuris NATO ir ypač JAV karininkas, kurio pavaldume buvo mūsų SOP 

kariškiai, okupuotoje teritorijoje atliekantys policinę misiją.  

Tačiau bet kuri brigada karo veiksmų zonoje yra paprasčiausiai akla, 

jei neturi geros giluminės žvalgybos ir diversinių dalinių, o prieš policines 

misijas, kurioms esame tikrai jau pasiruošę, tai dar reikia ir karą pradžioje 

savo teritorijoje laimėti, nelaukiant, kol tai už mus padarys JAV ar NATO. Gal 

tie vaikinai iš SpecOps paprastai yra ne tokie išvaizdūs palyginus, kaip ir 

kupranugariai nėra arabiški ristūnai, bet be maisto ir vandens apsieina, viską 

užnugaryje iššniukštinėja, daug sprogmenų paneša, o šaudymo malonumą 

pasilieka tik poligonui. 

Specialistų yra. Supratimas to, į ką čia atkreipiu dėmesį, tikiuosi, gal 

irgi atsiras su nauja grėsme ir realijomis. Bereikia tik tarpusavio sutarimo, o 

ne žinybinio paklodės tampymo į save, ir aukščiausio šalies lygio politinio 

palaikymo veikti. Laiko veikimui ne tiek gali būti ir daug, jei ir toliau tik 

matuosimės linksmakočiais ar mostaguosime jais rusų pusėn. 
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Antraip “Veido“ apžvalgininkas balerinos kostiumėliu ir liks tik 

baisiausia agresoriaus atbaidymo priemone. 
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Kareiviška pagarba Lietuvoje vis dar rusiškai? 

 

 

 

2015-11-09 

 

 

Apie karybą išties esu nemažai jau prirašęs, kai apie koloradinį Lioleką 

turiu tik vieną nuomonę, o anądien Facebook kažkurioje diskusijoje apie 

Garbės Sargybos kuopą užsiminiau, kad mane labiausiai erzina, kuomet 

Lietuvos kariškiai atiduoda pagarbą rusiškai – ne mažiau, nei glušpetriai, 

kurie rašo valiutos simbolį po skaičiaus, užuot rašę ten ir taip, kaip pridera. 

Ir tuomet kilo klausimas, o tai kaip rusiškai, ir kaip būtų lietuviškai? 

Noriu pasakyti, kad abi pagarbos atidavimo rūšis išmokau praktiškai – 

tarnaudamas iš pradžių sovietų armijoje per privalomai, o po to Lietuvos 

kariuomenėje savanoriu. 
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* * * 

 

Rusiškas pagarbos atidavimas yra išties atsiradęs gerokai iki sovietų. 

Jei atkreipsite dėmesį, tai istoriškai iš pradžių raudonarmiečiai tą 

pagarbą išties atidavinėjo visiškai nestatutiškai arba visai neatidavinėjo. Nes 

buvo visuotinė lygybė. 
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Rusų kareivis atiduoda pagarbą “prie caro“ (iš bergenschild.ru) – 

atkreipkite dėmesį į laisvą delno formą 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/ustav22.jpg
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Tiesa, ne bolševikai to iniciatoriais buvę – o demokratai dar prie 

Laikinosios Vyriausybės, carui atsistatydinus, kuriai vadovavo A. Kerenskis, 

prie kurio visi ir kariniai luomų titulai buvo supaprastinti. 

Po to papratimas, sako, antra yda, ir prūsokiškas muštras paėmė viršų, 

o su tuo ir grįžo “carinis“ pagarbos atidavimo būdas. Netgi labiau 

išmuštruotas, nes, skirtingai nuo “carinio“, sovietų kareiviui prisakyta delną 

ištiesinti: 
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Sovietų kareivis atiduoda pagarbą (iš weapons-world.ru) – atkreipkite 

dėmesį į ištiesintą delną 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/000103.jpg
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Kaip matote, rusiška maniera pagarbą atiduodanti ranka yra vienoje 

plokštumoje su pečiais ir krūtine (tam reikia iš esmės rąžytis atgal), žastas 

yra su pečiais vienoje linijoje, tarsi to pratęsimas, delnas nukreiptas žemyn, 

ištiesintas su dilbiu, pirštai pridėti maždaug smilkinio srityje (galvą sukiojant, 

ranka padėties nekeičia). 

Delnas anksčiau judėdavęs per du taktus: pirmiausia būdavo 

ištiesiama ranka į šoną delnu aukštyn (viens!), o po to staigiai sulenkiama per 

alkūnę (du!). 

Kartais paraduose galite pamatyti tokį išsidirbinėjimą, o ir rikiuotės 

žingsnis Kremliuje yra keliant pėdą iki juosmens aukščio (taip vadinamas 

кремлёвский шаг arba особочекистский шаг), o ne per pėdą nuo žemės 

(moku žygiuoti abiem – čia tokia mano tarnybos Maskvoje specifika). 
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Kremliaus garbės sargyba žygiuoja “ypatinguoju čekistų“ (tamsiai 

mėlyni apvadai kepurėse rodo kariuomenės rūšį, ir čia yra VČK-NKVD-

MGB-KGB-FSB spalva) žingsniu (iš thebestofrussia.ru). 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/800.jpg
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Tačiau jau prie manęs visuotinai sovietų armija ir laivynas 

supaprastino pagarbos atidavimą per vieną taktą – delnas iškart staigiai juda 

nuo kelnių šoninės siūlės link galinės padėties trumpiausiu keliu. 

Tiesa, yra ir dar vienas – dembeliškas pagarbos atidavimo būdas: 

alkūnė išvis niekur nejuda, o ranka sulenkiama per alkūnės linkį iki ne 

mažesnio nei 45 laipsnio kampo, delnas atpalaiduotas ir nukreiptas į veido 

pusę, bet pati dilbio padėtis yra 45 laipsnių kampu į krūtinės plokštumą ir 

pečių liniją. 

Taip atsainiai paprastai “seniai“ atiduoda pagarbą vieni kitiems, kada 

reikia formalaus pagarbos atidavimo pagal statutą. Gaila, bet iliustracijos 

neradau. 

 

* * * 
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Sovietinės karinės pagarbos modifikacijos yra dar dvi, ir abi yra NATO 

vienos svarbiausių valstybių. 

Tiesa, dar gerokai iki sovietų tas jų pagarbos atidavimo būdas 

susiformavo, ir tik paskui buvo rusų nusižiūrėtas ir pritaikytas sau, iš kur ir 

pas mus, deja, į kariuomenę atėjo. 

Pirmoji, prisižiūrėta, manau, jau sočiai Holivudo filmuose, yra JAV – 

taip nors ir nepersistengiant ištempti alkūnės atgal į plokštumą, atiduodama 

pagarba, kuomet delnas arba liečia kepurės snapelį, arba suformuoja pats 

snapelį (rusai niekada prie tuščios galvos rankos nekelia). 
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JAV tipiškas pagarbos atidavimas, padarant snapelį nuo saulės (iš 

cosmo.com.ua) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/v9q90nxu.jpg
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O antroji, be abejo, yra britų imperijos palikimas – čia delnas 

atsukamas į priekį, kada amerikiečiai stengiasi pakreipti labiau į save. 
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Princas Haris atiduoda pagarbą britiškai 

(iš tergparriotio.livejournal.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/voinskoe_privetstvie.jpg
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Britiškas būdas iš esmės susiformavo iš dviejų skirtingų pagarbos 

atidavimo tradicijų – ir ne jų armijoje, bet būtent laivyne. Nes kariuomenėje 

paprastai karo žmonės rankose turėję ginklą, kuriuo saliutuodavę: kardu, 

vėliavos arba vėluko kotu, šautuvu arba karabinu. 

O va Royal Navy denyje jūrininkai turėdavę ką veikti ir be abordažinių 

ginklų, kurių prireikdavę tik artimose grumtynėse. Taip karininkai vienas 

kitam pagarbiai pridėdavę ranką prie kepurės (arba skrybėlės) priekinio 

krašto arba vėliau snapelio, tarsi nurėdami ją nusiimti, po to jau visiškai 

formaliai, tarsi džentelmenai sveikindamiesi. 

Beje, jeigu mėgėjai nešioti skrybėles, nors galioja ne tik joms, 

nepamirškite kilstelėti rankos prie snapelio arba priekinio krašto, kada 

sveikinatės – toks etiketo niuansas. 

Gi britų jūreiviai pridėdavę kumštį, pasuktą delnu kaip dabar, bet 

sugniaužtą. Kodėl sugniaužtą? 
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Laisvos formos senoviškas Royal Navy pagarbos atidavimo būdas 

(iš s164.photobucket.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/6006.jpg
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Nes demonstruoti purvinus delnus karininkui nebuvo mandagu – 

jūreiviai burinių laivų epochoje tampydavę virves, kurias įtrindavę degutu, 

todėl jūreiviai dar pravardžiuoti Ol’ Tars (iš angl. Seniai Degutuotieji). 

Kumštį iškėlę į viršų laikydavę ir kiekvieno pabūklo vyriausieji 

kanonieriai (angl.gun captains), parodydami, kad jų pabūklai jau užtaisyti ir 

salvei pasiruošę. 

Kumštis prie smilkinio gi natūraliai evoliucionavo kaip patvirtinimo 

tarnybai gestas – vadintas tiesiog knuckle salute, kurio laisvesnė forma yra 

tarsi norint nusiimti kepurę, kurios paprastai ant galvos jūreiviui išvis nėra, 

o kaklaskare jau prieš tai apvyniotos ausys, kad neapkurstų šaudant. 

Aišku, perėjus prie garo ir šarvuotlaivių, delnai irgi nebeįjuosdavę 

degutu, o ir britų medicina po Krymo karo jūreivius vertė laikytis higienos. 

Kaip nestovėsi snargliuota nosimi prieš karininką, taip ir nestovėsi purvinais 

delnais – delnai taip atsigniaužė ir tapo taikingesne, ne tokia agresyvia, 



164 
 

pagarbos atidavimo forma vyresniam laipsniu. Nežinau, gal iš įpročio 

parodyti, kad rankas plovėsi? 

Karininkai, į kuriuos vis daugiau pakliūdavę jau ne vien iš kilmingųjų 

luomo, o ypač per Pirmąjį Pasaulinį, irgi atiduodavę pagarbą jau bendrai su 

kareiviais standartiškai – žodžiu, klausimas, kas pirmiau tapo statutiška: 

natūrali tradicija ar tradicija iš statuto. 

 

* * * 

 

Beje, lenkai, kurių legionai po Abiejų Tautų Respublikos žlugimo 

tarnavę ir Napoleonui, ir po to nemažai emigravusių į Britaniją, perėmė iš 

dalies britišką tradiciją (ypač juos britai rėmė tarpukariu), kad atskirtų save 

nuo rusų kaip jų (beje, ir mūsų!) Tėvynės okupantų. 

Man labai gaila, kad būtent toks požiūris nevyravo Lietuvos 

kariuomenėje tiek tarpukariu, kur Nepriklausomybės pradžioje labai dažnai 
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išvysi nuotraukose atiduodančius pagarbą kaip prie caro išmokę, tiek ir 

atkuriant Lietuvos Respubliką per Antrąjį Sąjūdį. 

Nes lenkai britišką tradiciją modifikavo – jie atiduoda pagarbą kaip 

šlėktos, atsainiai arba – džentelmeniškai, t.y. tik dviem pirštais, o ne pilnu 

delnu. Tie pirštai irgi priminimas: už Dievą (kaip katalikams!) ir už Tėvynę 

(Dąmbrowski’o maršas tapęs Lenkijos himnu). 
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Lenkiškas pagarbos kariškos pagarbos atidavimo būdas 

(iš boards.straightdope.com) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/b040922n.jpg
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* * * 

 

Apie ištiesintą delną reikia? 

Prašom: ištiestas delnas ištiestoje rankoje buvęs savo 

laiku olimpiniu saliutavimu, kol vienas toks nevykęs akvarelininkas iš 

Bavarijos su alaus prisiurbusiais sportininkais, vilkinčiais 

rudais Afrikakorps kolonijų kontingento marškiniais, po Pirmojo Pasaulinio 

karo nepadarė jo nacių simboliniu pasisveikinimu. 
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Toks olimpietiškas pasisveikinimas iki nejuokingas čaplinas, 

vaizduojantis Leniną Lenino aikštėje, saliutą sudirbo (iš thesun.co.uk) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/07_18235851_0d70ab_2417581a.jpg
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Beje, vienintelis Adulis galėjęs ranką atmesti delnu atgal per petį, kai 

kiti privalėjo tiesti delną, nukreiptą žemyn, ir tik į priekį. 

Italų vyresnieji broliai fašistai su savo diuče Mussollini tą patį saliutą 

vadino romėniškuoju. 

 

* * * 

Tarp kitko, panašiai į kariškąjį dar sveikinasi skautai – tiesa, tie tam 

naudoja tik tris pirštus: už Dievą bei Tėvynę (kaip visumą) arba monarchą, 

save ir kitus. 
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Skautų saliutavimas (iš reddit.com) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/6134866589_3f488a7d60_b.jpg
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Sovietiniai skautai, žinomi kaip pionieriai, iš esmės saliutavę irgi beveik 

kariškai, tik dėdavę prie snapelio ne pirštus, o dilbį. 
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Sovietinis pionierius – “visada pasiryžęs!“ 

(iš wolfsonianfiulibrary.wordpress.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/xc2008-07-17-264-3-000.jpg
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Vienintelė paramilitarinė vaikų organizacija, kurioje pagarbai ranką 

galėjai pridėti ir ne prie tuščios galvos. Vaikai – ką iš jų paimsi? 

 

* * * 

 

Kadangi esu dar ir šiek tik buriuotojas, tai pasakysiu, kad buriuotojai 

sveikinasi britiškai ir olimpietiškai vienu metu: ranka nuo trumpai sulaikyto 

britiško laisvos formos delno prie kepurės juda nuo savęs tarsi saliutuojant, 

nors alkūnė paprastai lieka vietoje, ji nekeliama iki pilno saliuto ją ištiesiant. 
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Buriuotojai sako ahoy! (iš windowoncyprus.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/sailing_school_2.jpg
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Kodėl taip nutiko, manau, kaip ir aišku: tiek pats jachtingas kaip 

džentelmenų laisvalaikio būdas atėjo iš britų, tiek ir tas saliutavimas kažkada 

buvo sportiškas (rusai sakydavę: “ олимпийский привет!“ arba “физкульт – 

привет!“), tiek ir pamosavimas iš toli ištiesta ranka draugiškai yra natūralus 

ir geriau matomas – tuo va laisvumu ir nuoširdumu jis ir skiriasi nuo nacių. 

 

* * * 

 

Aprašinėjau visus šiuos būdus tikrai ne veltui, nes tuoj suprasite, kaip 

derėtų atiduoti pagarbą lietuviškai kariškai. Mane išmokė Parlamente 1991 

metais karaimas a.a. Simas – būtent SKAT štabas ir savanoriai buvo tos 

Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžia, ir iš čia ėjo teisingos idėjos ir dėl 

būsimos reguliariosios kariuomenės sąrangos bei simbolių. Beje, mano 

operatyvinio būrio vadas ir sugalvojo bordines beretes, kuriomis dabar 

pasipuošę KASP. 
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Kodėl tą privalau pasakyti? Nes ne dėl to, kad giriuosi, bet kad tradicija 

ėjo išties tik tarpukario. 

Taip, būta ir pokario, bet aš, prisipažinsiu, nemačiau nei vienos (!) 

pokario partizanų nuotraukos, kuriose būtų atiduodama pagarba – netgi 

tokiose, kur užfiksuota kariškai pasitempę kariai su uniformomis arba 

rikiuotė, duodanti priesaiką. 

Ir tam yra dvi priežastys: pirma, karinių veiksmų zonoje niekas niekam 

pagarbos neatiduoda, nes taip būtų identifikuojami priešo snaiperiams vadai 

– gi LLKS kariai gyveno karo zonoje; antra, pagarba atiduodama vyresniam 

laipsniu, o tautos pagarbos nusipelnę yra labiau jie, nei tie, kurie tas 

nuotraukas po to žiūrės, ar ne? 
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Vėlyvojo LLKS etapo partizanų, apmokyta pagal britų komandosų 

metodiką ir pasirengusi veikti pagal IRA modelį, grupė iš kairės: K. 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/juozas-luksa-daumantas-63172884.jpg
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Širvys (Sakalas), J. Lukša (Daumantas-Skirmantas), B. Trumpys (Rytis) 

– nei vienas jų kariškai nesaliutuotų, akivaizdu. 

 

Todėl tiesiogiai iš pokario pagarbos būdas iki mūsų net negalėjo ateiti 

– tad ir buvo domimasi tarpukario archyvais, kad būtų galima standartizuoti 

statutiškai, kaip dera atiduoti pagarbą kariškiams lietuviškai, nes 

sovietmečiu paprasčiausiai bjaurėtasi. 

Tarkime, šioje nuotraukoje rasite kone britišką būdą (iš lnm.lt), 

būdingą vėlyvąjam tarpukario Respublikos laikotarpiui: 
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https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/31.jpg
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Kuomet pradžioje tikrai visi prisimindavę, kaip būta prie caro (iš 

siaure.lt): 
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Ir mane išmokė taip, kaip turėjo tapti Lietuvos kariuomenės statute, ir 

šioje 1939 metų nuotraukoje, atsiimant Vilnių, matote du būdus, kurie yra 

kažkas tarpinio tarp rusiškojo ir britiškojo (iš antrasispasaulinis.net): 
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https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/cosmic_projektui_4.jpg
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Tačiau, jei pamenate, atėjo 1992 metais į valdžią buvusieji komunistai 

su AMB priešakyje, o kariuomenės vadu paskirtas J. Andriuškevičius, su 

kuriuo grįžo visiškai sovietinis ir lietuvių karių vaizdas: juodi ilgaauliai 

“kerzai“ iki kelių ir kepurės “aerodromai“ – žingsnis tapo kaukšinčiu, o visa 

laikysena sovietine. 

Štai kad ir iliustracija iš 2006 (!) metų Vidaus Reikalų Ministerijos 

statuto, kur karį žaidžiantis “mentas“, kuris užaugęs nori būti žandaru, 

iliustruoja kiek laisvesnį, bet sovietinį pagarbos atidavimo būdą: 
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Mentas žaidžia sovietinį saldafoną (iš vis dar galiojančio Vidaus 

reikalų statutinių įstaigų rikiuotės ir ceremonijų statuto 7 priedo) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/image011.jpg
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Ačiūdie, atėjęs kitas Jonas, bet jau Kronkaitis, kepures apmažino ir 

sustiprino seržantus nebe pagal sovietinį karinį modelį, bet pagal NATO 

standartą ir jam geriau žinomą JAV – o per seržantus ateina ir karinės 

pagarbos atidavimo mados, ar ne? 
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Amerikietis kariškis, persirengęs lietuviška uniforma (iš tv3.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/a756f78ae229c208b156bc74defb3123.jpg
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Todėl nenuostabu, kad JAV daug investavus į mūsų karių mokymą, 

dabar Garbės Sargybos kuopą pamatysite atiduodančią pagarbą 

amerikietiškai, pasukus labiau delną į save. 

Na, mat jį šunes, pasakysite, geriau taip, nei kad anas su berete 

aukščiau, ar ne? 

Ir būsite teisūs, nes šis pagarbos atidavimo būdas iš esmės yra 

artimiausias tam, kurį mane išmokė – viskas gerai iki delno. Netgi kad delnas 

ištiestas yra gerai. Štai čia yra artimiausias tam standartui, kurį mane mokė 

(iš skrastas.lt), tik rakursas labai jau kampu, todėl tiek nesimato: 
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https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/11/karo_kolekcionierius_18_gbs.jpg
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Iš esmės, tas amerikietiškas aukščiau turėtų būti delnu pasuktas 45 

laipsnius ne į save, bet nuo savęs, ir tuomet didysis (vidurinis, kurie nykštį 

rusiškai vadinate didžiuoju, ablavūchai!) pirštas nukreiptas į kokardą 

(kepurės emblemą). 

Kitaip tariant, delnas juda trumpiausiu keliu, bet natūraliai, 

nesistengiant alkūnę atmesti į šalį ir pastatyti į vieną plokštumą “rusiškai“, o 

tas tarpelis tarp smiliaus (rodomasis arba nosies krapštomasis) ir didžiojo 

(viduriniojo, kas angliškai mokate) įsiremia į kepurės snapelį. 

Nieko sudėtingo, tiesa? 

Tai kokio linksmakočio aš iki šiol matau mūsų kariškius paraduose 

atiduodančius pagarbą sovietiškai??? 
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Kariuomenės partijos 

 

 

2015-01-26 

 

 

Andrius Mazuronis, tas pats, kurio tėvas Valentinas iš ministrų 

persikraustė į europarlamentarus, šią savaitę pasitraukė iš gimtosios totoškių 

frakcijos Seime. 

Atrodytų, artėja rinkimai, tai politikai pradeda įprastinį sezoninį partijų 

išsipardavimą ir savo kailių pardavinėjimą perspektyvesnėms šutvėms. Bet 

juk ne Mazuronio atveju, kuomet tėvas yra antras žmogus partijoje, o gal netgi 

ir pirmas, nors lakūnas galvoja kitaip. 

Ir būtent dėl lakūno kitokio galvojimo ar netgi desperatiško noro būti 

alfa savo partijoje, jaunėlis beta-Mazuronis deklaruoja išeinąs, neapsikentęs 

visokių kvailysčių ir pozicijos dėl nacionalinių interesų, ir euras, kaip 
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nacionalinė valiuta, jam buvęs paskutine takoskyra, paskatinusia jo 

apsisprendimą pasakyti bučkis ir bandelė. 

Aš gi pasakyčiau: va prie ko privedė dalyvavimas Tikrų Vyrų TV šou apie 

Lietuvos kariuomenę. Ir jei taip visuotinis šaukimas būtų be išimčių (jokių 

ten atidėjimų vardan studijų ar lyties apribojimų), tai visi rinkėjai vien 

kariuomenės dėka ateitų į protą ir rinktųsi tarp TS-LKD, arba KASP tarnybos, 

ir LS, arba šaulių, partijų. Nes taip kariuomenė tampa visuomenės 

pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo mokykla (ir gal lengviau atsipučia 

mokytojai, kuriems šią misiją nori ar nenori vis visuomenė primeta). 

Ir tai, kad mes dabar turime LSD pašlemėkų prastumtą tik samdomą 

kariuomenę su pustuščiais batalionais ir formaliai popierinėmis savanorių 

kuopomis, kur net vienas iš geriausiųjų KASP padalinių apdovanojimo 

kriterijų yra lankomumas, tai apie kokius savanorius ir išvis apie kokius 

kovinius pajėgumus galima kalbėti? 

Ar pakalbėti apie babočkino LOLeko šutvės visuomenei pristatytą 

plagiatą iš rusų kalbos, ką daryti karo atveju? Ten yra tokių klaikių patarimų, 
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kurie jau gerokai prieš metus buvo išnarstyti po kauliuką ruskakalbių 

forumuose ir koncentruotai esmė perteikta dar lietuviams ir karybos temomis 

rašančio žurnalisto Audriaus Bačiulio, parodant, kur kontekstas svarbiau už 

buką patarimą (papasakokite Sarajeve snaiperių alėją prisimenantiems, kaip 

dera civiliokui save balta paklode paženklinti karo veiksmų zonoje, aha). 

Tad jei mano grupiokas nusipirktu VU magistro diplomu Kirkė-

melagėlis jau anuomet KAM ministraudamas atitiko lapės vaidmenį vištidėje, 

po ko jau babočkinas paskutinius kiaušinius ištąsė (o ką, pravers ūkyje, kaip 

kad pasakytų jų idėjinis partijos vadas a.a. ūkiškasis AMB), tai dabar net ne 

juokinga, o graudu žiūrėti į tuos desperatiškus traukulius, bandant surinkti 

karių į karinius padalinius, kuriuose likę tik dar algas kol kas gaunantys 

karininkai, bet kad jau ir puskarininkiai dairosi tarnybos kitur ir po truputį 

bėga iš jos. Jau savanoriška tarnyba net atšaukė atitikimo reikalavimus – 

ateikite, priglausime, apmokysime, algelę duosime, aha. 

O štai nuotrauka iš Facebook: 
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nuo Daniel Lupshitz 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/01/daniel-lupshitz.jpg
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Taip atrodo IDF kario, o tokiu jis ir yra, namuose laikoma ginkluotė ir 

amunicija. Jiems nereikia kaip mums išlaikyti arsenalų, kurie karo atveju 

būtų naikinami arba užgrobiami pirmiausia, nespėjus kariavimui ginklų 

išsidalinti, neturi jie ir kareivinių, nes namo prieš šabą grįžta, jei budėti 

nereikia. 

Ir šita LSD triznių šutvė iki šiol puola aparpuolin nuo tokio pasiūlymo, 

kad jei ne šauliams, kuriuos dabartinis ministeris tokius kaip karinį galimą 

rezervą užsimojo sunaikinti, tai bent KASP savanoriams tokia galimybė irgi 

atsirastų. Bet jei norite pamatyti čia pat apsitriedusį soušel-moušelį, tai 

pašnibždėkit jam į ausį: PakaunĖėėėėėė… 

O tetos Rasos, buvusio KAM didžiojo etmono, pasiūlymas vėl sugrąžinti 

privalomą visuotinį šaukimą, net neabejoju, jei nebus atmestas jos pačios 

bendrapartiečių su opozicija pastangomis, tai bus taip sudirbtas, kad 

apsidirbęs lietuviškasis socdemas atrodys kvapnia eglute, kabinama 

špokinyčioje arba audė šimc dyzelis avant turbo leu-leu. 
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Tad tie medžioklių užrašymai, neva, iškart ura-patriotais įstatymu kaip 

tampančiais “ginkluotu pasipriešinimu“, yra ne mažiau apgailėtini. Kaip jų 

asocijacijos pirmininkas ir pasakė, kad dauguma nėra brudauskai, o yra 

adekvatūs Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie supranta, kad Tėvynės 

gynimas yra jų konstitucinė pareiga (!), tad jiems nereikia jokio ginkluoto 

pasipriešinimo rezidento statuso avansu ir jokio papildomo įstatymo, kad 

Tėvynę gintų. 

Ir jei važiuodamas per radiją išgirsti, kad ukrainiečiai skelbia dalinę 

mobilizaciją, bet pats vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas dievagojasi, kad 

nei vienas mobilizuotasis nebus siunčiamas į karo veiksmų zoną Donecke ar 

Luhanske, tai pagalvokite, kokia isterija kils, jei staiga visus hipsterius iš coffe 

inn’ų  pagrasins susemti ir čebatais apauti, kaip dabar šešėlinė karo ministerė 

Rasa Juknevičienė pasiūlo. 

Tai, nesuprantu, ar jums reikia veikiančios ir realios kariuomenės, ar 

isterijos hipsterių ir supermamyčių per visus galus bei dar vienos sukiršinimo 

bangos visuomenėje, sužlugdant pačią Tėvynės gynėjo reputaciją? 
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Paprasčiau, sutinku, tik ir užtektų padaryti bent jau iš tiesų privalomą 

tarnybą, suteikiant alternatyvios tarnybos visuomenės labui galimybę, 

nedarant jokių išimčių ir atidėjimų studentams (kone visi įstoja į aukštąsias 

mokyklas) ar diskriminuojant pagal lytį, tačiau tik atlikęs tarnybą Lietuvos 

kariuomenėje turėtų teisę dalyvauti rinkimuose kaip renkamas asmuo ir 

rinkėjas.  

Demokratijoje į hoplitus ėjo tie, kurie turėjo teisę rinkti ir būti 

renkamiems, o jaunimas šią teisę užsitarnaudavęs tokia tarnyba. Šveicarai iš 

esmės šiuo modeliu ir funkcionuoja, o žydams tai net rabinai gali surasti daug 

citatų šventraštyje, kur savo valstybę jie ginti privalo ir iš religinių, ne tik 

pilietinių (!), sumetimų. 

Pas mus nebus nei anos demokratijos nei iš Antikos graikų, nei nuo 

vikingų, nei dabartinės šveicarų su žydais, nors gal ir galima būtų kažką 

pritaikyti modifikavus? Juk dainuojama, kad nepabuvęs kareivėliu – nebus 

geras artojėlis. O vien tik mokesčių mokėjimas neatperka nuo prievolės 
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rūpintis savo Tėvynės gynimu. Jei esi pilietis, ir jei supranti pilietines teises 

bei pareigas. 

Bet tam visų pirma politikų atžalos turi būti tarnavę, o mes kol kas 

matėme tik Mazuronį, bet ir tai – TV projekte. 

Nors aš tikiuosi, kad jam užsiskaitys kaip pradinis karinis rengimas, 

nes galiūnas Žydrūnas Savickas su sunkiaatlečiu Ramūnu Vyšniausku, 

valdantys prieštankinius granatsvaidžius tarsi žaisliukus, ar broliai Vizbarai 

kulkosvaidininkų poroje, arba Marijus Žiedas, pasižymėjęs kaip snaiperis, 

mane nuteikia jau ramiau. O Monika Šalčiūtė parašiutininko uniforma 

karinės tarnybos reitingus pakeltų išvis į neregėtas aukštumas. 

Gal kada nors subręsime pilietiškai kariuomenei, o kol kas, matyt, 

derėtų kelti algas samdytai, jei patiems yra prestižiška tos tarnybos tik 

išvengti. 

O ir kodėl nevengti, jei aplink vyrauja tokia ideologija, kad didžiausi 

“pacifistai“ pas mus yra darbeicai su totoškėmis, kai tamošiukai važinėja į 

ruskių sukarintas stovyklas, socdemukai griauna ir toliau kariuomenę, 
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maskuodami, kad paraleliai kuria paramilitarinius medžioklių ir 

teisėsaugininkų junginius, nieko bendro neturinčius su paramilitarine 

tarnyba, o gynyba per savanorius tesirūpina TS-LKD, idėjiškai paremta, kas 

galėjo pagalvoti, liberalų, masiškai papildžiusių šaulius iki tiek, kad metas 

jau šaulių kuopas padaryti laisvesniu KASP variantu (kokiu anksčiau buvęs 

SKAT) ir integruoti britų pavyzdžiu į veikiančius batalionus, kuriuose pirma 

kuopa yra reguliari kariuomenė, antroji – būtų mūsiškė KASP iš aktyvios 

tarnybos karių, o trečioji, ten vadinama teritorine – aktyvios tarnybos šauliai, 

kas yra dabar iš esmės KASP rezervistai. 

Tada sąveika bataliono viduje būtų veiksni, ir mobilizacijos atveju 

nereikėtų spėriai galvoti, kur dėti visus tuos žmones, net jei pusė jų ateitų 

šaukiami ar nekviesti, ir iš kur jiems gauti ginklus bei amuniciją ir uniformas, 

kada jie jau ateitų vilkėdami ir su ginklais, pirktais savo sąskaita ir grąžinant 

GPM dalį, kaip būta kompiuterio, studijų ir būsto paskolos palūkanų atvejais. 

Bet šiam nacionaliniam politiniam sutarimui visų pirma reikia daugiau 

mazuronių, ateinančių į protą (ar sąžinę, jei tiksliau), ir mažiau rasų su 
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olekais baksnojimo vieni į kitus, kas labiau karybą iš šių medikų išmano ir 

pagal kieno kurpalių kariuomenė turėtų būti organizuota, nes tiek vienas 

variantas nepasiteisino anuomet, tiek ir kitas dabar, tad “ar aš nesakiau“ bei 

“pats tu durnas“ nėra argumentais. 
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Idiotų ramybė 

 

 

2016-01-27 

 

 

Aš jau esu rašęs “Užsimetus dozės saugu ir gera“ apie tai, kaip saldžiai 

miega idiotai rinkėjai Lietuvoje pavojaus akivaizdoje. Nes genetinėje tautos 

sąmonėje yra užprogramuotas noras grubaus okupacinio sekso. Tie, kuriems 

nepatinka, tie paprastai arba emigruoja, arba atgula nekvėpuodami 

pamiškėse. 

Anądien mano draugas Kazimieras Sadauskas Facebook pasidalino 

įdomia nuoroda, kiek kurioje šalyje tenka ginklų 100 gyventojų: 
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Lietuva, ašara dievo akyje, tau viskas gerai su protu?! 

Vos 0.7 ginklo 100 gyventojų, esant pafrontės valstybe šalia Tartarų – 

yra idiotų pasitikėjimu grįstas nusikaltimas!  

Turi būti bent jau 50 – t.y. kiekvienoje šeimoje suaugusiam žmogui po 

AR15, o kiti, kam mažai, tai dar perka ir po GLOCK. Ir visuotinis mokėjimas 

šaudyti į judančius žmogaus silueto taikinius iš kelių šimtų žingsnių atstumo 

turi būti privalomas. Netgi taip: neišlaikai šaudymo testo – neini balsuoti. 

Neišlaikai per metus po neišlaikymo – moki baudą. Ne simbolinę. 

Arba mokykitės rusų kalba suprasti komandas “ на колени, давай 

соси, сука!”, kad jūsų nužudymą kuriam laikui buriatas atidėtų. 

 

* * * 
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Šiaip diskusijoje pastebėjau, kad LSDp galima ginklų ir neduoti, į ką 

istorikas Gediminas Kulikauskas pastebėjo, kad šie, ko gero, yra labiausiai 

ginkluota partija – o kaip gi, brudauskai su medžiokliniais. 

Kita vertus, po to Giedrius Eidimtas pasakė, kad jam atrodo, kad čia 

kreiva statistika. Cituoju: 

 

“Lietuvoje yra virš 100k ginklų pas gyventojus. Taip, kad nėr jau taip 

blogai. Žinoma turėtų būti daug geriau. 2013 metais registruotų 

graižtvinių šautuvų buvo 30 tūkst. 90, 2014- jau 31 tūkst. 879. 

Registruotų pistoletų (revolverių) 2013 buvo 25 tūkst. 641, 2014 – 26 

tūkst. 392. Visi kiti – lygiavamzdžiai medžioklei. Tai matyt jų 

neskaičiavo, nes tai kaip ir nekovinis ginklas. Statistika tada išties 

liūdnoka ~ 2vnt/100 gyventojų.“ 

 



204 
 

Aš išties manau, kad 0,7 gaunasi netgi skaičiuojant pagal licencijas. 

Esmė tame, kad Lietuvoje, kad ir ką jobnuti paluckai klyktų iš siaubo, galima 

turėti asmeninį ginklą savigynai ir be licencijos.  

Kaip tai įmanoma? Medžiotojai, apsauga, pareigūnai – jie turi kitokio 

pobūdžio licencijas, kurios atstoja civiliokų. Tad mano draugas, kuris yra 

penktos kartos medžiotojas, gali apginkluoti būrį, bet tokiu atveju į statistiką 

visai nepakliūtų. 

Bet kuriuo atveju, suprantate, apie ką aš ir kodėl – quasi karas 

Lietuvoje gi jau vyksta.  
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II dalis 

 

Quasi karas pafrontės valstybėje: ką turim ir ką darom? 
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Vakarų forpostas 

 

 

2015-02-26 

 

 

Kada sakai angliškai, kad Lietuva yra Frontier of the West, tai skamba 

gražiai, drąsiai ir kilniai – suprask, esame toks civilizacijos pakraštys, 

besiribojantis su barbarų žemėmis. 

Gi posakis pafrontės valstybė skamba jau ne taip šauniai, o ir drąsos 

neprideda, ar ne? 

Bet, manau, pastaroji frazė apibrėžia aiškiau tą padėtį, kurioje visada, 

neskaitant okupacijų, per kurias savotiškai vis tiek buvome rytinių barbarų 

laikomi Mažaisiais Vakarais, esame, buvome ir toliau būsime – nebent Raška 

sužlugtų galutinai, bet tai įvyks tik tada, kai Vakarams iš tiesų reiks to 

žaliavinio sandėlio tiesioginio valdymo, nes kol kas yra daug ekonomiškai 
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pigiau ir efektyviau per outsource kniazius, kaip tą dar nuo caro Riuriko ir 

didžkniaziaus Olego variagų laikų darė, vėliau keliems šimtams metų 

prisijungus ir mūsų lietuviams su totorišku jarlyku (dab. franchise), 

pradedant imperialistu Gediminu. 

Vis tik ši esama pafrontės ar imperinio pakraščio realybė yra nuolat 

pamirštama, užliūliuojant save beprasmiu lūkesčiu, kad “viskas bus gerai“™, 

ir netgi pasišaipant iš perspėjančių, kad “rusai puola“™. 

Kaip pafrontės valstybei ar civilizacijos forpostui, tai mes iš tiesų 

elgiamės gana nutrūktgalviškai ir perdėtai pasitikinčiai (už tai derėtų ne vien 

bažnyčiose mus mušti). 

Tiesą sakant, saugūs esame ne todėl, kad gerai pasirengę sutikti 

nekviestus atėjūnus, o tik todėl, kad jų dar niekas nepakvietė arba jiems 

šiandien dar poreikio tokio nėra (kai rašau jiems, tai vis tiek tik viena Rusija 

tėra omenyje, kadangi seniai teutonų ar konfederatkių nešiotojų nelikę – ir 

nenoriu veltis į tuščią ginčą dėl Giedraičių mūšio ar tarpukario geopolitikos 

dalybų, kuomet “mužikai“ užsimanė savarankiškos valstybės dar Vasario 16 
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dieną, o “šlėktos“ susigriebė tais metais tik po Lapkričio 11 dienos, kad kaip 

čia taip, jaunesnis brolis vyresniajam špygas kaišioja, tuoj pasiųsime 

želigovskinių pilsudskiukų ir Wilno plebiscitą). 

Visuomet tokiose pakraščio valstybėse gyvenę piliečiai statydavę 

apsaugines sienas, ir istorija netgi mena ne vieną tokį pavyzdį: imperatoriaus 

Hadrian romėnų siena Albione, Didžioji kinų siena Mandžiūrijoje, Maginot 

gynybinė linija Prancūzijoje ar Mannerheimo linija Karelijoje, neminint 

ištisinių įtvirtinimų linijų Napoleono karų metu Ispanijoje ar Riomelio suręstų 

Normandijoje 1944-aisiais – o ir dabar rastum netgi prie mūsų Seimo kaip 

1991-ųjų metų barikadų palikimą prie Parlamento. 
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Instrukcija, kaip pasidaryti pafrontės fortą (iš nebraskahistory.org) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/frontier_fort.jpg
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Kartais reikia ne vien tik fizinio barjero, bet tokių užtvarų įvairiose 

gyvenimo ir ūkio srityse: ar propagandinis bei informacinis tai karas 

(transliacijų ir melo blokavimas, ribojimas priešiškos valstybės kultūros bei 

sporto renginių), ar ekonominis (kapitalo plovimo prevencija ir kilmės tyrimai 

bei skaidrumas), ar įtakos agentų veikla viešojoje erdvėje bei politikoje 

(liustracija ir pan.). 

Mes turime Konstitucijoje atskirą papildymą, priimtą referendumu, kad 

nesijungsime į jokias Rytų sąjungas ir blokus – tačiau šis papildymas, toks 

svarbus mums, kaip pafrontės valstybei, visiškai ignoruojamas, kuomet 

kalbame ne apie formalias, o gana neformalias visuomenės sritis, nes tuoj ant 

sovietinių miano™ klišių užauginti ir anuomet netgi lenkų TV per Suvalkų 

retransliatorių nematę pradės klykti “nepainiokime kultūros su politika!“ – 

manote, kad špižiniai balvonai, įprasminantys visą mūsų piliečių 

konservatyvimą (ar TS-LKD, ar LSDp, ar wanna-be establišmentas LRLS, ar 

daukantiniai šeimininkai Red Dalia su Green Val bei į medinį makintošą 

https://punkonomics.wordpress.com/2012/01/13/balvonu-balvonai-balvonams/
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HESe įbalvonintas AMB), tapo jau ne surūdijusiomis tilto atgyvenusiomis 

dekoracijomis, bet ideologiniais stabais šitoje visuomenėje atsitiktinai? 

Bet netgi ir be šitų barjerų mūsų šalies piliečiai nėra niekaip pasiruošę 

pasitikti priešą, kai jis bus ne prie vartų, o jau kieme. Antraip būtų grąžinta 

ne tik visuotinė karo prievolė, kurią ketinama laikinai ir dar loterijos būdu 

dabar diegti, darant tą patį, bet tikintis geresnio rezultato, užuot sprendus 

problemas, o ne prisidarius kitų. 

Ir aš kalbu net ne apie visuotinį, nedarant išlygų pagal jokią tautybę, 

turtinę padėtį, išsilavinimą, kilmę, socialinę klasę, užsiėmimo pobūdį ar lytį, 

šaukimą ir pareigą (įtvirtintą Konstitucijoje), o apie visuotinį karinį parengimą 

(jaučiate skirtumą?), kuomet kiekvienas Lietuvos pilietis savaime būtų 

parengtyje esantis autonomiškas ir savistovis rezervistas, turintis visą jam 

priklausančią ekipuotę ir asmeninius ginklus bei amuniciją namuose, ir 

žinantis, kad jei Tėvynė pavojuje, tai turi prisistatyti pagal savo paskyrimą į 

savo dalinį, su kuriuo ir taip kasmet keliskart praktikuojasi (ir tas net 
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nekainuoja tų €9315 per metus, kuriuos dabar ketina KAM išmesti 3000 per 

vargą prigaudytų prievartinių išlaikymui). 

Nes po to tikrai visi tokie piliečiai in corpore jau nebesiteisins kaip 

anuomet po 1940-ųjų, kad, suprask, įsakymo nebuvę. 

Kai 1991 metų savanoriams nereikėjo jokio įsakymo (dėl ko juos 

sovietai vadinę “neteisėtomis banditų formuotėmis“), kad eitų ir gintų tą 

Lietuvą, kurios norėjo ir dėl kurios buvo pasirengę žūti, ir kurią kurti 

demokratiškai išsirinko antrąjį Sąjūdį (pirmasis, priminsiu, buvęs 1944-1953 

metais Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdis, susibūręs irgi be egzilinės vyriausybės 

nurodymo priešintis okupantui) į to meto šalies parlamentą.  

Ta karta iki šiol gyva. Va, rašo jums, šiandien skaitantiems. Manęs irgi 

niekas jokiais įsakymais iš viršaus nemobilizavo. Aš pats atėjau į tas 

formuotes kitą dieną po Medininkų tragedijos, nes mane, “dembelį-fošystą“, 

užpypino gerų norų vedini diletantai, tiesą sakant, labiau, nei “blogieji rusai“, 

kuriuos zampolitui dar armūchoje sakiau šaudysiąs. 
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O kai pakliuvau iškart po Maskvos Pučo į Parlamento gynybą, tai 

sutikau tėvo a.a. draugą karaimą Simą, kuriam irgi nereikėjo įsakymo ir 

mobilizacinio nurodymo, kur jau teiktis atvykti, ir, suprask, ten bus per 

ateinančius trejus mėnesius bent jau pradiniai apmokytas karybos nuo nulio 

(nes, kaip dabar, juk niekas masiškai nerengia – čia tik tavo reikalas, žmogau, 

jei labai to nori ir turi laiko bei nuosavų lėšų), o tada bus jau priskirtas į 

kažkokį dalinį, ir gal jau galės eiti pagaliau Tėvynės ginti, kaip vadovybė 

nuspręs. 

Jums tikrai atrodo, kad agresorius tikrai palauks, suteikdamas ne tik 

laiką, bet ir erdvę tam rengimui, ir finansinį bei materialinį aprūpinimą, ir 

veikiančias valstybines institucijas, kurios pasirūpins, ir, šiukštu, sostinės 

barokinio paveldo (Žaliąjį tai galėtų ir sugriauti, tiesą sakant) jokia artilerija 

nepavers griuvėsiais?  

Tai gal atsipaipaliokite ir STFU, štabiniai ir tinklaraštiniai bei 

laikraštiniai egzperdai karibos™, besikantavojantys 

su specukais bei aitvariukais, dabar dar ir ieškantys priešų savo politinių 
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sąjungininkų stovykloje, prikaišiodami šiems šou dėl pozavimo duodant 

priesaiką Gedimino bokšte, kai aš realiausiais Tėvynės gynėjais šiuo metu 

matau, deja, ir vėl tik savanorius šaulius, o apie krašto gynybą ne ura-

patriotizmu, o nuosava sveiko proto galva mąstančius liberalus (ir kas galėjo 

pagalvoti?). 
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Čečėnijos sostinė Groznyj, bet galėtų būti ir vaizdas į Vilniaus 

barokinį senamiestį iš šv. Jonų bažnyčios varpinės – ar šitam, 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/grozny.jpg
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šamaniškus užkeikimus dėl balvoninio paveldo atliekantys, esate 

moraliai pasirengę? (foto iš chewolf.deviantart.com) 

 

Kaip karaimas Simas, nors žmona jam sakė, kur tu eini po infarkto, 

šuntavimų ir širdies operacijų su savo beveik neregio akimis kariauti – jaunų 

pakaks, tuomet jai atšovė, kad jo protėviai davė Vytautui priesaiką, ir jam 

dera savo protėvių pažadą Vytautui [Landsbergiui] tesėti. 

Mane pamatęs vietoje “labas“ atsakė piktai, kad namo važiuočiau, nes 

mums, jauniems, dar reiks Lietuvą kurti, o tegul žūna seniai, kad jau taip. 

-Nučedabakas – kad aš, po armūchos, dar namo pas mamą važiuočiau! 

– bravūriškai atšoviau nusijuokęs. 

Ir likau, aišku. 

Simo paskaitos mums apie Lietuvos kariuomenę ir jos tradicijas bei 

priesaką “be reikalo ginklo nepakelti ir be garbės nenuleisti“, ir kaip ne 

sovietiškai ar rusiškai, o lietuviškai dera pagarbą atiduoti, įsiminė. Antraip, 

argi aš čia tą rašyčiau dabar? Jei esame lietuviais gimę, kaip dainuojama 
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Zauerveino lietuvninkų giesmėje, tai argi mums reikia dar kažkokio įsakymo, 

priesako, parėdymo, nurodymo? 

Tik pabandykite pasiūlyti mūsų (o tikrai ji mūsų?) valdžiai šveicarų ar 

žydų pavyzdžiu ginklus bent jau aktyviems KASP savanoriams išdalinti, kaip 

ir Šaulių sąjungą padaryti aktyvesniu rezervu su pasekoje ta pačia teise, kaip 

iškart pradės isteriškai klykti “Pakaunėėėėėėėė!“ – ir taip sabotuos valstybės 

gynimui svarbų sprendimą, tiesiogiai palikdami gintis pasiruošusius piliečius 

beginkliais ir dezorganizuotais (su visa derama pagarba KASP ir ŠS kaip 

organizacijoms). 

Nes juk taip ir maištas iškart, suprask, jei išdalinsi! 

O kad Pensilvanijos valstijos (jos nacionalinė gvardija kuravo mūsų 

KASP kūrymąsi, tarp kitko) Konstitucijoje įrašyta ne tik teisė, bet ir pareiga 

(!) piliečiui nuversti korumpuotą valdžią ginklu, tai mūsų demokratijoje 

nesuvokiama. Nepriaugom? 

Bet ar priaugsime? 
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Ar kažkokios partijos ir šutvės pacifistais apsimetančių, o iš tiesų į 

snukį gauti tik bijančių ir savo baime užkrečiančių visuomenės nuomonę, 

interesų labui verta aukoti gynybinius interesus?  

Kaip keičiasi agresoriaus planai destabilizuoti padėtį ir pradėti hibridinį 

karą, kuomet žino, kad kone kiekviename name gyvena pilietis, turintis pilną 

individualią parengtą kovinę ginkluotę po ranka, o valstybės tarnybos 

žaibiškai pasirengę mobilizuotis netgi formaliai neskelbdamos mobilizacijos, 

užimsi tu tuos visuomenės informavimo retransliatorius, ar ne? 

Kaip jums atrodytų kokių ruskaljansininkais bei tomaševskininkais 

persivadinusių jedinstvininkų, vadinamų tokiais atvejais jau opolčencais, 

bandymas sušokti į visureigį ir atvažiuoti, neva, ginklų parduotuvėje pirktais 

ginklais pamosuoti kokio daugiabučio kieme dabar ir vat kaip tuo atveju, jei 

daugiabutyje kone kiekvienas yra KASP arba Šaulių sąjungos narys, 

neskaitant dar ir medžiotojų? 
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Hibridinio karo dalyviai (iš icfw.org) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/frontier_forts_art.gif
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Kažkokie ginkluoti žmonės be atpažinimo ženklų, drumsčiantys viešąją 

tvarką ir keliantys grėsmę visuomenės saugumui? Baikite juokus – atsidarau 

seifą, užsitaisau karabiną ir atstatau tvarką, jei dar kaimynas to nepadarė 

greičiau už mane (tiesa, kaimynai ir taip žino, kad tvarką aš atstatau ir be 

karabino ar netgi pistoleto, bet čia ne apie tai kalba). 

Dabar gi tektų skambinti 112 ir tikėtis, kad gal atvažiuos. 

O gal ir ne – jei hibridinis karas vyksta ne spontaniškai (o jis stichiškai 

niekada nesiranda), tai ir ryšio nebus, ir policija sėdės nuovadose kelnes 

pridėjusi, kur šeimininkaus žali žmogiūkščiai, o mūsų agurkiniai taip ir lauks 

įsakymo, kurio nebus kam duoti (čia taip vienas su išduotu “tvarkai palaikyti“ 

AKS-74u 1991 metais prie Parlamento pasiteisino savanoriams, kodėl nešovė, 

kada ugninio vandens kaptiorkėje primaukę “diedai“ iš sovietinio Šiaurės 

miestelio žvalgybos kuopos atvažiavo su UAZiku labusų pamokyti ir 

atsitiktinai žuvo Artūras Sakalauskas – ten dabar akmuo netoli Statoil yra, 

matėte?). 

End of story.  
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Galiu daug tęsti, bet ar reikia? 

Ką galite sau atsakyti, tai tik – o ką ketinate daryti patys, jei tas pavojus 

bus ne tik skelbiamas žiniasklaidoje, iš kurio kai kas kraunasi politinį 

kapitalą, kai kuriuose atkunta patriotizmo polėkis, kai kas gerai 

pasipinigauja mokesčių mokėtųjų pinigų visame tame fone, kai kas supranta, 

kad investuoti savęs ar pinigų į gyvenimą čia nebeverta ir emigruoja. 

Mano karta savo “karo“ čia jau turėjo 1990-1993 metais. Karta po mūsų 

irgi turėjo savojo, kuomet kūrė kariuomenę ir visas struktūras, kad 

integruotųsi į NATO bei ES, įveikdama begalinį ir iki šiol neaprimusį 

prorusiškų agentų sabotažą ir atvirą kenkimą (dukart ministeris LiOlekas, 

apsivogęs diplomais ir Vyčio Kryžiumi Kirkė-melagėlis, dar jums tęsti?). 

Dabartiniam jaunimui teks savas karas ir savi kariavimo metodai – 

duokdie, kad nereikės jiems šaudyti, ir bent jau kimarinti poste, apsikabinus 

ginklą, kaskart krūpčiojant ir vėliau jau lengviau atsidusus ištraukiant šovinį 

iš vamzdžio atgal į dėtuvę, kad provokacija nepavyko, nors tik tik per plauką 

tetrūko, o tu laikei taikiklyje jų visų į tave nutaikytus vamzdžius, ar kad 
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apšaudė vakar iš anapus upės marijampolinius, o ne tavo pamainą (ai, bet tai 

mes “nekariavom“ gi 1991-aisiais, ką aš jau čia!...). 

Tiesa, kai esi jaunas ir kvailas, tai karas atrodo tik vaistu nuo raukšlių 

anot a.a. Viktoro Cojaus, tad jaunam ir jūra iki kelių būna, todėl tikrai gerai, 

kad šaudyti iš tiesų netenka, nes tik senstant ateina suvokimas, kiek 

balansuota ir anuomet ant ribos (būna, kad ir kare žūna, sakoma). Galop, 

Nepriklausomybės atkūrimo aukos irgi ne iš nevzoroviškų autoavarijų. 

Bet taip, kaip dabar yra, save raminant ir ignoruojant geopolitinę bei 

vidinę šalies situaciją, tai ne tik kvailas, tačiau ir nusikalstamas prieš 

ateinančias kartas užsiėmimas, paprastai tik paskatinantis agresorių veikti, 

kaip ir agresoriaus erzinimas (iššūkis ir įžeidimai nenuleidžiami negirdomis, 

ypač kada jie skiriami peštukui, kuris ieško preteksto veikti). 
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NATO kavalerija ateina pafrontės fortui į pagalbą 

(iš texasbeyondhistory.net) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/soldiers-lg.jpg
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O blogiausia – galimybių jam lengviau užpulti suteikimas, nesirūpinant 

savo krašto gynyba, nei fiziškai, nei finansiškai, nei įstatymine aplinka, nei 

skaidrumu ir prieš korupciją nukreipta liustracija, nei siekiu kurti pilietišką 

visuomenę ir iš tiesų diegti neapsimestinai demokratines institucijas, 

naikinant korupciją, nepotizmą, servilizmą ir visus kniaziškumus. 

Kol atvyks NATO kavalerija, šitą pafrontės fortą prieš raudonsnukius 

turėsime išlaikyti patys. Ir jei to nepasirengę daryti – tai verčiau 

kraukimės manatkes ir kraustykimės kur saugiau ir ramiau. 

Hawh! 
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Tai kas dabar bus? 

 

 

2015-03-05 

 

 

Jei įdėmiai perskaitėte apie tai, kad esame pafrontės valstybė, tai 

tuomet dar tikiuosi, kad skaitėte ir tai, ką rašau nuo 2005 metų apie karybą, 

ir tuomet galime kalbėtis toliau, ką turime aplink mus ir čia, ir ko iš viso to 

dar galime sulaukti. 

Aš iš tiesų esu optimistas, kada sakau, kad turime maždaug 3 metus 

iki Rusijos atviros agresijos prieš mus (mūsų Prezidentė gi veikiau priešingai 

– anot Delfi, ji jaučia grėsmę jau šiandien). 

Tiesa, tas Rusijos agresijos atvirumas greičiau bus toks hibridinis ar 

quasi karas (pastarasis vyksta jau dabar, nepastebit dar?), kokį jie temoka iš 
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tiesų kariauti – ypač, kai jiems nesipriešinama: ar tai būtų Krymo okupacija, 

ar mūsų 1940-aisiais. 

O kada susiduria su patyrusiu ir gerai apmokytu bei tinkamai 

aprūpintu priešininku, tada krenta mūšyje kaip musės, ironiškai Varšuvos 

priemiesčio Pragos skerdikui grafui Aleksandrui Suvorovui-Izmailovui 

kikenant pragare, kad kovok ne skaičiumi, o mokėjimu, ir kuris prūsokiškai 

(sic!) savus kareivukus taip vaikęs ir muštravęs, kad nuostoliai manevrų metu 

būdavę didesni už nuostolius paradiniame kare anuomet, todėl jį visi kareiviai 

gerbė ir mylėjo kaip tėtušį, nes rusams: a) muša – reiškia, myli; b) bijo – 

reiškia, gerbia – ir iš čia nuo jo visi rusų strategai kartoja, kad niekai yra 

karas – svarbiau yra manevrai. 
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Suvorovo kazokai (!) Pragos (prie Varšuvos) skerdynėse 

(išmilitary.wikia.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/rzez_pragi.png
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Arba dar geriau: nusprendžia, kad reikia parodyti aklą drąsą (ai, bobos 

vėl prigimdys, kaip sakęs maršalas Žukovas), taip išplaukiant iš reido prieš 

visą rikiuotę priešo laivų, tada kone visus karininkus ir jūreivius paaukoti, 

jokios žalos priešui nepadaryti (pabūklai ne to kalibro, aha), sugrįžti atgal 

nieko nepešus į uostą, tuomet jau patiems paskandinti laivą ir atsiduoti 

gyviems demoralizuotiems likučiams tik nugalėtojo malonei, nes kada grįši 

namo, tai jau mušiesi į krūtinę didvyriškai, ir liaudis dainuos apie 

nepasiduodantį “Variagą“, kuris, aišku, tuo metu priešo yra iškeliamas nuo 

dugno, nesunkiai atremontuojamas ir dalyvauja jau kare priešo pusėje kaip 

trofėjas. 

Dar, tiesa, galima apie rusų karo laivyną po šv. Andriaus vėliava (tokia 

artima škotams, JAV konfederatams ir Lugandono bei 

Donbabvės opolčencams) ir daugiau, kaip ir ginti rusiškos karinės šlovės 

miestą-didvyrį Sevastopolį taip, kad besigindamas patirtum didesnių 

nuostolių už puolančiuosius, po to, aišku, atsitraukti, atiduodant miestą, o 
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geriausia – prieš tai paskandinus visą savo karo laivyną net be kovos su priešo 

laivais, kurie ramiai išlaipins desantą. 

Yra tų strateginių gebėjimų rusiškai kariauti, ko gi ne? 

Istorija žino ne vieną pavyzdį, ar su totoriais, ar su lietuviais, ar su 

lenkais, ar su prancūzais, ar su vokiečiais kariauta – tai gerai, kad tos rusės 

tokios vislios, o atėjūnai tokie pislūs, tai genetika va tokias šiukšles ir 

pagamino su tarakonų mentalitetu. 

 

* * * 

 

Kodėl vis tik treji metai, perklausite? 

Nes iki 2018 metų yra numatyta baigti Rusijos kariuomenės reformą 

(neva, nukeliama dviem metams, nes dabar gi sankcijos, aha). 

Aišku, karo ekspertai juokėsi, kad kur pirštu nebesi, ten visur rusų 

armijoje atsilikimas, suirutė ir rūdys bei Potiomkino kaimai (šio divizijos vis 

tik buvę tikros, kaip ir štolcas, kuriuo mojavo ne vien carienės labui, sako). 
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Blogiau kitkas – rusams į tuos vakariečių supratimu esamus trūkumus 

ir atsilikimą iš esmės nusišvilpt (ką geriausiai parodo jų autopromas). Jie 

nusiteikę totaliniam karui, todėl viską daro kreivai šleivai, bet už tai patys ir 

iš savo išteklių, kiek tik galima, nes tik taip pripratę visada buvo istoriškai su 

savo chronišku atsilikimu nuo karinių technologijų. Ir jei Vakarai jiems dabar 

tiekė kažkokias komponentes, tai arba stengėsi nukopijuoti, arba apsirūpinti 

atsargai į priekį, ar tiesiog technologijas ir detales vogti, kaip darė Putinas 

jaunystėje savo “diplomatinėje“ tarnyboje. 

Mūsų laimė, kad Ukrainoje Maidanas anksčiau šitos programos 

užbaigimo prasidėjo, tai teko šiam huilo-kariauną prieš juos mesti dar 

nepilnai parengtą, nes iš buferinės ir marionetinės valstybės “broliai“ 

užsimojo tapti Vakarų, o tai reiškia rusams tik priešą, forpostu. 
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Opolčencai, prisipirkę inventoriaus vojentorge, nieko bendro su 

Rusija, vėliava iš olandų, nu (iš news.kievukraine.info) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/bydlo.jpeg
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Arba, jei iš tiesų gerai pažiūrėtumėt, tai metė kaip tik atliekas, kurių 

negaila – čiuvašus, buriatus, visokias padugnes bydlo. Ir ant jų vadai bei 

strategai išbando naujas taktikas ir tobulina savo įgūdžius, leisdami vietomis 

pasireikšti čia ir profesionaliam karybos elitui iš specnaz (t.y. atidirba 

įprastinį sau modelį masinės bydlo-kariaunos su gvardijos smogiamaisiais 

daliniais – bet britų kariuomenėje irgi veikia ta idėja, kur tarnauja tik 

aristokratai ir degeneratai). 

Na, nieko naujo ir mums – Vytautas irgi paleido totorius prieš teutonus 

prie Griunvaldo 1410 metais, kas pastariesiems atrodė ne ką juokingiau, kaip 

proverbinis šlėkta su kardu prieš fricų tanką. 

O kada šarvuočių rikiuotė suiro ir išsitąsė, skuodžiant iš mūšio lauko 

totoriams kaip ir turėjo nutikti, jau pagrindinėms lenkų (nes “strategas“ 

Didysis savo lietuvių sunkiąją kavaleriją Vorskloje prieš 11 metų prieš tuos 

pačius totorius pats išguldė ir naujos atkurti nebeišgalėjo ir nespėjo) riterių 

pajėgoms, veikusioms kaip komanda ir vieningai, jau kautis su tokiomis 
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pačiomis, tik dezorganizuotomis dabar europiečių ir vokiečių riterių, buvo 

daug paprasčiau. 

Ta proga Vytautas dar ir tris rusų iš Smolensko pulkus po Ordino 

magistro landsknechtų pajėgomis paguldė – negi gaila, kai ne savi, ką? 

Laimėjom? Taip. 

Pliekiamės iki šiol su sąjungininkais lenkais, kieno kalavijas mūšyje 

ilgesnis buvo (kas nesupranta: Griunvaldo/Žalgirio mūšio simbolis yra du 

apnuoginti kalavijai – padrąsinimui prieš mūšį atsiųsti po vieną pusbroliams 

Jogailai ir Vytautui nuo Ordino). 

Nors turėjome prasčiau aprūpintus karius (pas teutonus, kurie buvo 

karo profesionalai, rinkosi irgi tik vien profesionalai iš visos riteriškos 

Europos!) ir gerokai per mažai tokių pačių know-how riterių šarvuočių iš 

Lenkijos bei Lietuvos, o didelis spiečius lengvųjų valkatėlių iš LDK tolybių ne 

ką skaičiumi ir būtų nulėmęs, kuomet iš tiesų ne mūsų tada turėti didesni 

skaičiai lemia, tik taktinį planą sujaukti va ir tetikę, aišku, dar grįžus 

pamarodieriauti jau, kada pergalę lėmė aukštosios karybos technologijos. 
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Taip ir rusams gal nebūtina turėti techninio pranašumo, kada žmonių 

negaila, ką? 

Kepurėmis, tiesa, neužmėtys, tik reikia kaip suomiams tinkamai 

pasiskaičiuoti, kiek kiekvienas mūsų pilietis turi nudėti, kad santykį 

išlygintų. Ir tam ruoštis (pvz., prie balsadėžių tik per šaudymo testą!). 

 

* * * 

 

Bet totaliniam karui rusu buvo mažai tik pertvarkyti kariuomenę ir ją 

išbandyti karuose 2008 metų Gruzijoje ir 2014 metų Ukrainoje. Dar reikia 

parengti moraliai ir visuomenę bei perorientuoti ekonomiką veikti totalinio 

karo sąlygomis. 

Apie visuomenės užzombinimą jau banalu kalbėti, ar ne? Vėl 

palaikančių Putiną ir jo politiką reitingai rekordiniai, ir bijau, kad mažai 

tesuklastoti – bemaž nei vieno ruso buriuotojo tinklaraščio 

po nukrymnašinimo skaityti negaliu, nes visur “vatos“ kuokštai ir tumulai. 
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Inteligentai ar intelektualai? (iš thecynicaltendency.blogspot.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/zombies.jpg
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Net va ir sąvoka vatnykas™ gimė. Visuomenė ten iš tiesų kaip kokie 

idiotai – rusas, matai, geriau badaus, bet visas pasaulis neteisus ir susimokė 

prieš dvasingąją Rusiją. 

Primenu: su tarakonų mentalitetu paprastai irgi nesiderama, o jie 

naikinami dichlofosu (arba napalmu). 

Ekonomika patyrė Vakarų sankcijų smūgį, bet tarsi to maža būtų, tai 

Rusija pati dar įsivedė sankcijas. 

Aš manau, kad net jei Vakarai nebūtų paskelbę formaliai to ekonominio 

karo, kurio niekaip nesiryžta iš tiesų kariauti (Rusijos ekonomika iki sankcijų 

tesudarė vos pusantro procento pasaulio BVP, tai dabar dar mažiau – anoks 

čia nuostolis pasauliui?), tai Rusija vis tiek būtų sankcijas prieš Vakarus 

įvedinėjusi – verktų kaikariai šiaip ar netgi jei turėtume kaikarių savo 

valdžioje, bet pretekstas visada būtų surastas (kiaulių maras, TIR konvencijos 

pažeidimai vežėjams, nepasterizuotas pienas, ir t. t.). 

Pamirškite Rusiją kaip rinką, galų gale! 
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Tiesiog ekonominis karas be tokių atvirų sankcijų kaip dabar, tai vyktų 

aršiau ir agresyviau, nei kad dabar vyksta – būtų toks quasi karas 

ekonomikoje, kada kaip ir nėra ko vieniems prieš kitus gudrauti, kaip dabar 

yra akivaizdu, apsimėčius embargo skelbimais. 

Ir tokio ekonominio quasi karo metu tiesiog dempinguojant rinkas, 

superkant aktyvus, reiderinant įmones, monopolizuojant ekonomikos šakas, 

griaunant bankus ir finansų sistemą (Snoro ir Ūkio bankus reikėjo raukti 

daug anksčiau!), korumpuojant valdžią (kurioje partijoje daugiausiai teistų, 

ką?), tuo pat metu prisidengus tokius veiksmus ekonomine rinkos laisve ir 

laisva konkurencija – tarsi ir pamatinėmis Vakarų vertybėmis. 
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Agitacinis pasirengimo karui plakatas, kviečiantis stoti į akcininkų 

bendrovę, dar prie rinkos ekonomikos ankstyvąjame SSRS (iš vikės) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/history_aeroflot_dobrolet.jpg
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Kam to reikia? 

Kad nuosava šalis priprastų gyventi nepritekliaus sąlygomis. Ir kad 

ištekliai būtų perorientuoti karui (“viskas frontui, viskas pergalei!“ – SSRS 

Antrojo Pasaulinio karo laikų šūkis). 

Tad dabar žvilgterėkime, ką turime Rusijos atveju: 

• Reformuojama, modernizuojama, plečiama kariuomenė, kuri ne 

tik pratybų (manevrų!) skaičiumi pranoko keliskart visas NATO 

pratybas kartu sudėjus, bet ir praktiškai išbandoma ir treniruojama 

ribotuose kariniuose konfliktuose, tuo pačiu atidirbant jos 

užpildymo sistemą (jau ten veikia ir šaukimas, ir kontraktai!). 

• Propagandos valdoma ir visiškai nuteikta prieš vidaus ir išorės 

priešus visuomenė – ir tai, kad dar neuždarė rusams išvykimo, yra 

tik laiko klausimas, nes labai naudinga, kad visokie minkštakūniai 

inteligentai ir opozicionieriai nešdintųsi lauk, dėl ko negaila ir 
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parodyti itin griežtas teisines (kad ir kokia jų sistema bebūtų) 

priemonės kaip prie Pussy Riot ir Navalnyj, tiek ir banalus 

nužudymus, kaip Litvinenko, Politkovskajos ar Nemcovo (ko gero, 

irgi jau), tiek ir paleidžiant į laisvę opozicijos stabus kaip 

Chodorkovskį, kada jie nebegali politiškai nieko įtakoti. 

• Nepritekliaus ir karo, dabar kol kas tik ekonominio, sąlygomis 

pasirengęs veikti šalies ūkis (dabartinis sankcijų poveikis, manote, 

yra tik skirtas priešą priversti pasiduoti, o ne šoko terapija ūkio 

perorientavimui?) – tiek pramonė, atkuriant karinį-pramoninį 

kompleksą, tiek ir vartojimo ūkiai, kurių nuosmukis pagal statistiką 

jau yra didžiausias kada buvęs, bet jei šitai rusai atlaikys, tai jau 

tikrai nusišvilpti į formalią karo būklę bus, nes karas viską nurašo, 

o jau dabar kaip kare gyvena, kai ir vėl trūksta šikpopieriaus. 

Tad aš gal iš tiesų esu per didelis optimistas dėl tų trejų metų ir dera 

įsiklausyti į merginą su frenčium, ką? 
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* * * 

 

Na, ir ką dar reikia paprastai rusams padaryti prie tokių namų darbų, 

ir į ką mes vis dar nekreipiame arba išvis jokio, arba kreipiame nepakankamai 

dėmesio? 

Štai tas seniai įgyvendinamas veiksmų planas Lietuvoje: 

 

1. Dehumanizuoti priešą.  

 

Aišku, dėl visko kalta Amerika, ir tuomet net rasizmas tinka parodyti, 

kad JAV prezidentas nėra normalus kaip žmogus (norit anekdotų apie 

NObamą?), ir kad rinkėjai nėra išvis normalūs, jei negrą išsirenka, ar ne?  

Fašistų ir žydo-masonų įvaizdis daugiau veikia vidaus publikai, bet tai 

irgi svarbu. 
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2. Demoralizuoti priešą.  

 

Tam pasitelkiama informaciniai karai – ne tik dezinformavimui, bet ir 

propagandai, keliant į viešumą tik dumblą ir trūkumus šalyse, kurias 

numanai destabilizuoti. Geriausia, kad vietinė mass media prisidėtų, nes juk 

tai – demokratijos ir žodžio laisvės dalis ir ketvirtos valdžios prievolė, ar ne? 

 

3. Korumpuoti valdantįjį elitą.  

 

Tinka ir papirkinėjimai (kada iš valstybės tarnybos prasigyvensi tik 

neskaidriu būdu – pakalbam apie “generolą“ Boreiką, buvusį FNTT, turėjusios 

kovoti su tuo, vadą, kuris laikytas ir turtingiausiu valstybės tarnautoju?), ir 

naudingi idiotai, kurie šiaip nori ne kariauti, o draugauti arba prekiauti, kaip 

netgi ir aršūs priešai, kurie skaldo visuomenę geriau už bet kokį okupantą 

(dar klausimas, kurie idiotai naudingesni rusams, kurie už ar prieš rusus?). 
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Dera tokius veiksmus daryti taip, kad nebūtų vienu metu painiojama 

verbavimas su papirkinėjimu (tuomet VSD ir STT kovos paskirai, ir 

nederindamos veiksmų). Puiku, kada teisinių struktūrų ištekliai ir laikas yra 

skiriamas nereikšmingiems tyrimams arba nukreipiamas į rezonansines, bet 

absoliučiai jokios prasmės neturinčias bylas (W pavardėse, Garliava, žemaičių 

autonomija, špižiniai balvonai, ir t.t.). 

Bet čia klasika su tuo politiniu papirkimu – apie tai rašė dar Petras I 

savo politiniame testamente po Poltavos mūšio (galite rasti ir prof. A. 

Bumblausko bestseleryje). 

 

4. Griauti priešo ekonomiką.  

 

Ir sankcijos, kurios yra abipusės, tai yra tik pasekmė – daug svarbiau 

daryti tai, ką rašiau aukščiau, korumpuojant finansų sistemas ir 

monopolizuojant rinkas. Maža to, labai gerai griauti ne bendrai visą sistemą, 
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o pavienes rinkas ar šalių ekonomikas, geriausia, periferines ar buferines – ir 

ypač tų, kurias ketini perimti savo kontrolėn. 

Kadangi polinkis į monopolizavimą ir rentos gavimą rinkoje yra natūrali 

kiekvieno verslo subjekto būsena, tad reikia pasistengti, kad bet kokie 

teisiniai apribojimai būtų priimami kaip kėsinimasis į laisvą rinką ir 

konkurenciją (kada didesnis muša mažesnį, tai šiukštu kištis į laisvą rinką, 

aha). 

 

5. Reikalingi įtakos agentai įvairiose srityse, ypač strateginėse: nuo 

protų valdymo (spauda ir televizija) iki karybos ir teisėsaugos.  

 

Ir kuo daugiau korupcijos – tuo labiau demoralizuojama visuomenė 

(pvz., paskelbk visuotinį šaukimą, kuris realiai yra nevisuotinis, nes aibė 

išimčių, kas ir yra korupcijos pavyzdys, bet šiukštu taip įvardinti – iškart 

prieštaraujantys tampa priešais, ir visuomenė suskaldoma). 
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Korupcija melo ekonomikoje (iš nassauinstitute.org) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/corruption.jpg
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Labai gerai turėti ir tų pačių durnių su iniciatyva, kurie pataikauja 

žemesnėms masėms, tarsi kovodami prieš establišmentą (pvz., už visuotinę 

nemokamą valstybinę mediciną). 

Čia yra svarbu, kad visos priemonės būtų taikomis kompleksiškai, 

siekiant sukurti užsidarančių institutų sistemą, kuomet esantys sistemoje 

gali gauti rentą (tai yra uždarbis, gaunamas dėl disponavimo ribotu ištekliu) 

ir jaustis patenkinti bei saugūs, o nevykėliai yra iš jos išspjaunami, nes 

sistema, kaip sakiau, yra užsidaranti, bet ne atvira, ir su kiekvienu 

ekonomikos ciklo krestelėjimu sumažina atvirų uždarbių galimybių skaičių 

(šioje šalyje nėra vietos mažiukams). 

Bendrai tokia sistema demoralizuoja, nes prakutėliai įgauna sau teisę 

tyčiotis iš mažiau pasisekusių, nesuvokdami, kad jie patys yra vienu ypu visi 

nupirkti, o tęvai tebandančius apie sistemos pokyčius kalbėti – geriau ir už 

išorės priešą dehumanizuoja ir diskredituoja (lervos, komunistai, socialistai, 

sovokai, lūzeriai, buduliai, pašalpiniai, runkeliai, ir t. t.). 
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Tokiu būdu ne tik griaunama bendruomeniškumo ir bendro būvio bei 

sugyvenimo galimybė, be ko valstybė, tiesą sakant, egzistuoti net negali, bet 

ir griaunamas pats demokratijos institutas, kurio pagalba yra tokioje 

bendruomenių ir piliečių valstybėje derinami viešieji interesai taikiu būdu, o 

ne stipresniojo teise, privilegijomis ar galia. 

Pilietinei visuomenė silpninama (iki 1926 metų perversmo kaip pas 

mus) arba net neatsiranda prielaidos susikūrimui (Rusija net nebandė, tiesą 

sakant, pas save tokios ir kurti). 

Jokiu būdu šio etapo metu nederėtų skatinti uždarinėti sienų – turi 

vykti emigracija, silpninanti ir tiesiogiai šalies gynybinį potencialą bent jau 

paprastu patrankų mėsos vienetų skaičiumi, ar ne? 

 

* * * 

 

Kada visi etapai tiek namų darbų, tiek ir priešo teritorijoje, padaryti, 

belieka tik parengti konkretų invazijos planą ir pradėti karą. 
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Netgi ne taip – tiksliau, juk quasi karas dabar vyksta (žr. požymius 

aukščiau), tik dabar ateina eilė jau hibridiniam (nes varlę lengviau išvirti 

palengva, nei kad įmetus į verdantį vandenį, iš kurio ta tučtuojau iššoks). 

Taigi, tavo visuomenė pasirengusi totaliniam karui. Tavo ekonomika 

pasirengusi ekonominiams išbandymams. Tavo kariuomenė parengta ir netgi 

išbandyta kare.  

Ko dar laukti? 

Priešo visuomenė demoralizuota. Vienybė anaiptol nežydi, ieškoma, o 

kai ieškoma, tai ir randama, priešų tarp savų. Riboti ištekliai iššvaistyti 

(išvogti arba paskirstyti neefektyviai, kaip paaiškėja, dėka korupcijos ir siaurų 

interesų bei primityvaus lobizmo). 

Gerai, kai numatyto priešo visuomenė nėra pilietiška ir 

bendruomeniška, fragmentuota, nebeturi bendros nacionalinės idėjos, tad 

nėra pajėgi greitai mobilizuotis, juolab, dar ir nuginkluota (nes savižudžių 

tauta prasigėrusi vieni kitus iššaudys – paverkim?) ir neapmokyta kariauti 

jokio karo – nei konvencinio, nei nekonvencinio, o esami kariniai pajėgumai 
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iš esmės yra pavienės ir neintegruotos tarpusavyje ginkluotosios pajėgos 

(PKT, KASP, ŠS, VST), nepakankamai aprūpintos įranga ir žmonėmis. 

Priminsiu, kad po Smetonos autoritarinio valdymo, mums reikėjo 

visiškai naujos kartos 1944-1953 metų partizaniniam karui, ir tai šį procesą 

paspartino tik viena paskui kitą sekusios okupacijos ir segregacinis 

genocidas: bolševikų – pagal visuomenės klases, nacių – pagal tautybę. 

Čia, beje, dar ir atsakymas, kodėl vokiečiai lengvai surinko savanorių į 

Waffen-SS iš estų ir latvių, kaip ir kitose Europos tautose, o pas mus (kaip ir 

lenkus su graikais, kurie iškart priešinosi, o ir vieni šlėktų demokratiją turi 

tautos atmintyje, ir kiti antikinę pamena, kaip pas mus giedama himne: iš 

praeities tavo sūnūs…). 
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https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/augustas.jpg
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Ir ačiūdie, kad to neįvyko vien kaip pasekmės smetoniško tipo 

“demokratijos“ (lenkai turėjo diktatoriaus maršalo Pilsudskio palikimą, 

graikai atsako jums į klausimą kodėl po kelių dešimtmečių juodųjų 

pulkininkų puču – tad ne viskas tik atmintimi grindžiama, svarbu ir einamieji 

demokratijos institutai), nors va Holokauste už tai sudalyvavom su savo 

atsitiesusiomis atmatėlėmis tai atsakančiai (o jums nepatinka žiūrėti į savo 

tautos veidrodį ir matyti tokį neprarususį užguito ir tvirtos rankos 

besiilgstančio lietuvio snukį, ponai tautininkai, ką?). 

Dar geriau, kai visuomenė jau nebeturi jokio akstino ginti savo Tėvynę 

(“ne mano Lietuva“), net jei ir prievoles į Konstituciją po keliskart surašytum. 

Labai gerai, jei tokių numatytų aukų sąjungininkai yra moraliai 

nepasiruošę ir silpni, nes ir užpultoji auka gi iki tol net nebuvo visiškai tokia 

jau ir “sava“ (“dviejų greičių Europa“ ten ir “tautinis identitetas ES“ čia – nieko 

nesako?) ar nesielgė comme il faut (vaikų teisės ir priežiūra, ar ko ten nori 

mergaitė, kurios kažkas paklausti nori – norvegai yra NATO, priminsiu; 
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nekalbant jau ir apie mūsų ES, kur ir skundai Žmogaus Teisių teismuose, ir 

demokratija, renkanti pašlemėkus, kuriems paskui tenka arba skųstis dėl 

neteisėto nušalinimo, arba atiminėti neliečiamybę, ir pan. nesusipratimai, 

seniai pamiršti ir sutvarkyti senose demokratijose). 

Tada ir okupacinei kariuomenei nesunku pirmiau atkirsti visus uostus 

ir sieną su Lenkija – ne todėl, kad visi neišsilakstytų (čia tiems, kurie svaigsta, 

kad spės pabėgti, kol kažkas kitas juos gins), bet kad netyčia sąjungininkai 

nesugalvotų užeiti, jei turi greito reagavimo pajėgas, kaip ir mes nieko 

nepadarėm iki šiol (o LitPolbatą išformavom?), kad turėtume Lenkiją kaip 

mūsų rezervinę teritoriją atitraukti karinių pajėgų pergrupavimui, nes Lietuva 

banaliai per maža ir mobilizaciją vykdyti, ir turėti teritorijos atsitraukimui. 

O po to – jau priešui belieka tik susidoroti su menko pasipriešinimo 

likučiais viduje.  

Jei tokių dar išvis bus, nes, kaip parašiau aukščiau, nėra nei 

priemonių, nei nusiteikimo, viskas sėkmingai paralyžuota, o įsakymo 

priešintis nebuvo kam duoti. 
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Amen. 

 

* * * 

 

Ką daryti mums? 

Rinkėjai nori politikų, kurie juos užliūliuotų – tad tokius ir turi. Kita 

vertus, netgi spygaujantys dėl galimo rusų pavojaus tą pačią visuomenę 

užliūliuoja rūpesčiu (anas prezidentas vis rūpestį rodė, nu) didinti išlaidas 

gynybai ir fiktyviomis iniciatyvomis kaip nevisuotinis šaukimas. 

Apie krašto gynybos koncepciją parašysiu atskirai, nors kaip ir 

kartojuosi, suprantu. 

O gal aš iš tiesų viską tik perdedu, ir mes visi gyvensime ilgai ir laimingai? 
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Ir žali bus juodais? 

 

 

2016-01-18 

 

 

Mano pasiūlytas šešėlinis Vidaus Reikalų Ministeris Arvydas 

Anušauskas anądien savo Facebook paskyroje pasidžiaugė, kad lankėsi VST 

ir ten jį nudžiugino: 

a) papildomas finansavimas; 

b) naujos uniformos. 

 

Aš jau rašiau “Virkaujanti policija“, kad tą tarnybą reikia išformuoti.  

Nedelsiant. Taškas. 

https://skipperltu.wordpress.com/2015/03/19/kvazi-karas-7/
https://skipperltu.wordpress.com/2014/05/10/apie-koloradinius-zandarus/
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Bet šitoje šalyje (jūsų, nors pilietis dar jos irgi esu, kol nesu britiškos 

karūnos pavaldinys), kaip pastebiu, lipimas ant grėblio yra ne šiaip 

nacionalinis sportas, bet genetinis sutrikimas – ar ATR (Abiejų Tautų 

Respublika), ar BTR (buvusi tarpukario Respublika). 

Švaistyti ir taip gynybai trūkstamas lėšas (žr. A punktą aukščiau) šiai 

betikslei dviejų pulkų kariuomenei (rupūže, gi išeitų visa brigada!) yra net ne 

kvailybė, o nusikaltimas. 

Bet gana kartotis, aš priminsiu, ką rašiau apie VST identifikavimą: 

 

Ir, tarkime, kaip jūs identifikuosite tokį sovietinį atavizmą 

VST (viešojo saugumo tarnyba) – atskirsite juos nuo vojentorge 

apsiprekinusių opolčencų, kuomet vėvėšnykų stiliaus kamufliažas, 

kalašnikovai ir rusiško pavyzdžio ekipuotė, tarpusavio sąveika ir 

struktūra (ne NATO standarto!) bei netgi neoficiali jų bendravimo kalba 

yra niekuo nesiskirianti nuo priešo? 

https://skipperltu.wordpress.com/2014/05/10/apie-koloradinius-zandarus/
https://skipperltu.wordpress.com/2014/05/10/apie-koloradinius-zandarus/
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Ne, bet va taip hipotetiškai paklausiu: va atvažiuoja VST 

kareivukai į mano kiemą, o aš, tarkime, netgi turiu kuo priešintis – kaip 

aš atskirsiu? O kaip civiliokai? 

Galite neatsakinėti. 

 

Todėl aš kiek kitaip pasuksiu klausimą. 

Žinote, kai (ne jei) Huilo išties sumanys, kad dera ateiti į Baltijos 

valstybes, nes Rusija visada kariavo kaip maitėdos, ateidami į pastipusių 

plėšrūnų teritorijas (čia dar papezėkite, kad Lietuvoje nereikia 

nedelsiant kiekvienam piliečiui išdalinti po automatinį karabiną ir 

pakankamai šovinių bent būrį išguldyti), kadangi dabar vedamą prieš mus 

quasi karą metas pakeisti į hibridinį (nes konvenciniam sarmata, kaip nevež), 

tai jis nebesiųs žalių žmogeliukų, kaip tą darė Ukrainos atveju. 

Atsiųs juodus, manau. 

Kodėl? 

https://skipperltu.wordpress.com/2015/02/26/vakaru-forpostas/
https://skipperltu.wordpress.com/2015/02/26/vakaru-forpostas/
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Todėl, kad Ukrainoje tiek Kryme, tiek ir Donecke su Luhansku, iš esmės 

buvo teritorinis karas zelionkoje (rus. žaluma – laukiai ir pievos). Tad ir 

hibridai (rusiškos tam skirtos specnaz brigados) bei opolčencai rengėsi žaliai: 

reguliariosios kariuomenės daliniai išvis atrodė kaip NATO standarto kariai, 

tik be skiriamųjų ženklų (kas iškart juos išskyrė nuo vis dar tuomet 

sovietofilinės ukrainiečių kariuomenės), o samdiniai (taip vadinami 

kontraktininkai savanoriai) išvis vilkėjo tamsesniais lopais papildytą darbinę 

uniformą, kaip ją ir mano laikais vadino, ir ji, tarkime, buvo daug patogesnė 

visoms mūsų karate treniruotėms už kasdieninę, kuri anuomet dar buvusi 

galife kelnės, prūsokiška palaidinė aukštai užsegamu kaklu, pilotė ir 

ilgaauliai kerziniai purvabridžiai. 

Jei dabar pasirodytų Baltijos šalyse tokie “mandagūs“ kariai kaip 

Kryme, tai juos iškart ne tik pas mus, bet ir NATO netgi kairiamyžiai 

minkštakiaušiai liberalai identifikuotų kaip Putino kariauną, o tada nori ar 

nenori, bet 5-tas NATO sutarties straipsnis. 
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Na, žali žmogeliukai dabar jau identifikuojami ne tik tų, kurie laiko 

Rusiją degaline su prisigėrusiu baltosios karštinės kamuojamu operatoriumi, 

bet ir tyliai pritariant netgi Vakarų rusofilams, kurie nesako “hibridinio karo 

specialiosios paskirties reguliarioji kariuomenė bei samdiniai“, tačiau vis tik 

pripažįsta “prorusiškais separatistais“ (kurios tautybės, Lionia, aš 

perklausiu?). 
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Žalieji žmogeliukai Kryme – specnaz hibridai, siluetu visiškai 

kopijuojantys NATO stilių (foto iš 15min.lt) 
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Kitaip tariant, neišdegs taip lengvai prisiųsti žalių. Bet niekas netrukdo 

atsiųsti perrengtų juodai. Nes, aiškinu ant pirštų: kairiadurniai ims 

diskutuoti, ar politkorektiška juodą žmogeliuką dabar vadinti žaliu, kai tas 

ne žalias – trukt už vadžių, vėl visa katavasija su realybės neigimu iš pradžių, 

kaip buvo Ukrainos atveju (Gruzijos karo atveju Huilo pasimokė, kad daugiau 

tiesioginė reguliariosios kariuomenės agresija nepraeis, todėl ir gimė hibridai 

Krymui). 

Vietiniai gyventojai prieš šaudami (o apie ginklų savigynai palankius 

įstatymus visi Kremliuje puikiai žino) turės dar įsitikinti, ar čia tikrai ne koks 

nors tipiškas sukarintos policijos, kurie vilki juodai, padalinys ima pastatą – 

o kai apsižiūrės, bus tie jau viduje. Atminkite, kad civiliokui ir taip ilgas 

procesas ne vien teisiškai priimti sprendimą dėl būtinosios ginties ir mirtino 

ginklo panaudojimo. 

Kaip minėjau, skirtingai nuo Ukrainos, veiksmai nusimato 

strateginiuose miestuose (šauliai ir savanoriai, aišku, ir toliau gali 
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grybautojus miškuose savo pratybomis gasdinti, bent grynu oru pakvėpuos, 

plaučius nuo ofisinio oro ir kofeinų pravėdins), todėl žalia spalva yra visiškai 

niekuo dėta (net jei Vilnius ir labai žalias miestas). 

Dabartnės rusų hibridų specnazo brigados išoriškai tiesiog yra NATO 

karių kopija (dar man tarnaujant, ne tik zampolitai gasdino mus JAV jūrų 

pėstininkais, bet visi ruskiai džiūgavo žiūrėdami, kaip Rembo naikina 

“mūsiškius“ ne tik Vietname, bet ir Afganistane, odūchus mes treniravome 

neva JAV jūrų pėstininkų pratimu “Mirtis per 5 minutes“ – šita neapykanta 

Vakarams ir meilė jiems yra įprastinis rusiškas dualizmas, todėl nėra ko ten 

stengtis suprasti tos skizofreniškos jų sielos), tai tikrai rusams nereikia, kad 

“savi šaudytų į savus“ – jei ne pagal kalašnikovus atskirtų, tai durnių rusų 

kariuomenėje procentas yra paprastai didesnis, ką sako ir jų patarlės apie 

kelius, todėl dar betrūko, kad koks buriatų vaikis per savo siauras akutes 

nesužiūrėtų skirtumo ruso hibrido ir fošysto natofcokario silueto (kariai, 

skirtingai nuo civiliokų, pirma šauna, po to galvoja). 
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Antra, juodos taktinės kelnės ir striukės ir dabar išties lengvai 

įsigyjamos pribaltikos vojentorguose (Armijai ir Civiliams, pvz.), todėl puikiai 

tiks kaip kokia nors “tautos gelbėjimo darbo grupė Žygaičiai“, kurie išties 

galėjo apsipirkti vietos militaristinėse išparduotuvėse. 

Taktiškai mieste juoda spalva už žalią parankesnė. Netgi samdiniai 

gaus panašias uniformas į visokius 5.11 tactical/combat style. Arba tas 

pačias, tik pilkas su juodais lopais – ką ten dizaineris Zaicevas Šoigu pasiūlys. 

Ir tokios miesto siluete maskuoja geriau, ir sprendžia visas tris 

aukščiau minėtas problemas: ne žali žmogeliai, panašūs į vietos sukarintą 

policiją, veiksmas bus nebe laukuose (stepėse), nes pas mus vis tik ne 

agrarinis kraštas, kad ir ką dainius-vegetaras nusipezėjo, ir žmonės ne tik 

Lietuvoje kompaktiškai gyvena su visais patogumais miestuose ir 

miesteliuose (beje, disidentams užmiesčio sodybos yra gera priebėga 

pirmosiomis karo dienomis). 

Jei klausite, kurie miestai nukentės pas mus, tai, aišku: 
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• Vilnius (30 km nuo gudų sienos, priminsiu – tokį atstumą dar DLK 

Gedimino laikais žirgu nujodavę per nepilną dieną dar nesutemus, 

todėl Senieji Trakai yra per tokį atstumą nuo pirmesnės sostinės 

Kernavės, o Vilnius – nuo Senųjų Trakų, o Trakai kaip Kęstučio ir 

Vytauto rezidencija – nuo Vilniaus). 

• Kaunas, nes lietuviai mėgsta turėti laikinąją sostinę iki šiol, plius, 

tai yra strateginis tarpautinių šio regiono magistralių mazgas. 

• Klaipėda, nes tas miestas yra uostas, o jo dar niekad neapgynė 

istorijoje (tiesa, Memelis ten toks pasmerktas buvęs per parako 

eros karus, kurį jau paskutinį kartą net lietuviai 1923 metais 

pasiėmė, o Klaipėda patyrė tik dviejų jau neegzistuojančių valstybių 

Trečiojo Reicho 1939 ir Trečiosios Romos, tfu, Sovietų Sąjungos 

1944 metais okupacijas). 
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• Šiauliai – vien dėl Zoknių, ir ne tam, kad leistųsi VDV ar būtų rusų 

karių tiekimas iš Didžiosios Žemės, bet kad NATO neturėtų 

placdarmo. 

Panevėžys, Alytus ir Marijampolė yra neįdomūs – bus kažkas, bet 

strategiškai tie miestai beverčiai. Netgi sostinę su pogrindine pasipriešinimo 

Vyriausybe gerai bent formaliai kelti į kokį Vilkaviškį, Kalvariją ar Kazlų Rūdą, 

nes iš Lenkijos pusės NATO išvaduotojų lauksime. Slapstytis šiais laikais 

miškuose yra ne ką efektyviau, kaip suslikams dykumoje nuo dronų ir 

infraraudonų ieškiklių. 

Taip kad džiūgauti, kad koloradiniai du pulkai bus aprėdyti viena iš 

koloradkių spalvų, man kelia liūdną šypseną.  

O dėl juodų pakeisiančių žalius hibridus – paminėsit mano žodį. 

Ir todėl akivaizdu: juodai tegul tik ARAS rengiasi, nes jie nesunkiai 

identifikuojami, o kariuomenė turi savo žalią spalvą su atspalviais.  
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Ir vietos VST netgi pagal uniformas nelieka, nebent išties norite aprengti 

juos taip, kaip BB kariai Rusijoje? Tada taip, bus tuo išoriškai, kuo yra savo 

esme dabar, aha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

Quasi karas: ką turim ir ką darom? 

 

 

2015-03-09 

 

 

Jei vis tik suprantate, kad gyvename ne tik pafrontės valstybėje, bet ir 

turime šiuo metu prieš mus Rusijos vedamą quasi karą, gresiantį išvirsti netgi 

hibridiniu karu, tai pažiūrėkime, ką turime patys, ir jau kai sąžiningai be 

saviapgaulės pagaliau identifikuojame problemas, tai ką turime pakeisti ar 

padaryti. 

Todėl tam paskirsiu visą ciklą įrašų, kurie yra skirti mūsų Vakarų 

forposto vadovybei ir institucijoms, kurios vienaip ar kitaip turėtų rūpintis 

mūsų apsauga, išlikimu ir tinkama reakcija į iškilusius iššūkius, gresiančius 

mūsų laisvei ir nepriklausomybei karo, koks jis bebūtų, quasi, kaip dabar, 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/02/26/vakaru-forpostas/
https://punkonomics.wordpress.com/2015/03/05/kvazi-karas/
https://punkonomics.wordpress.com/2010/10/25/lietuvos-kariuomene-kurios-nebus/
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hibridinis, kaip Ukrainoje, šaltasis, konvencinis ar nekonvencinis, 

akivaizdoje. 

Nepatiks, iškart sakau. 

Ir manęs nepaguodžia posakis, kad geriau karti tiesa, nei saldus melas 

(tiesa, saviapgaulės čia irgi nepraktikuosiu). Galop, geriau laikyti 

autorių durnium ir eiti liuliukų. 

Mano apybraiža atspindės tik mano asmeninę nuomonę į esamus 

pozicijos vadovus ir jų vadovaujamas institucijas, taip pat dar ir į šešėlinius 

opozicinius lyderius, kaip galimas alternatyvas (nes demokratija ir yra taikus 

skirtingų nuomonių derinimas, o ne priešiškų tranšėjų kasimas – 

pratinkitės): 

• Prezidentas, kaip vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. 

• Užsienio Reikalų Ministerija – darbas su sąjungininkais ir 

priešu. 
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• Kariuomenės vadas, kaip hetman polny litewski, atsakingas už 

tiesioginį karinių pajėgų valdymą ir formavimą. 

• Krašto Apasaugos Ministerija ir Ministeris, kaip hetman wielki 

litewski, atsakingas už sąveiką tarp kariuomenės vadovybės, 

vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado ir visuomenę 

atstovaujančiųjų institucijų. 

• Seimo Pirmininkas, kaip spykeris visuomenę atstovaujančios 

institucijos, kurioje derinamas piliečių skirtingas viešasis 

interesas ir požiūriai į politiką, tame tarpe ir krašto apsaugos. 

• Ministras Pirmininkas, kaip vykdomosios valdžios lyderis, 

pasirengęs užtikrinti tinkamą sąveiką tarp politinės valdžios ir 

institucinių sprendimų, liečiančių tame tarpe ir krašto apsaugą. 

• Finansų Ministeris – nes viskam reikia pinigų. 
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• Vidaus Reikalų Ministerija – visas užnugaris, kuriame veikia 

teisėsauga, atitinkamos institucijos (pvz., civilinės saugos ir 

gelbėjimo tarnybos ir pan.) bei, kaip pas mus yra, dar ir savivalda. 

• Valstybės Saugumo Departamentas – kontržvalgyba. 

• Specialiųjų Tyrimų Tarnyba – kova su korupcija, griaunančia 

gynybinę sistemą iš vidaus. 

• Kariuomenė – jos esamas ir galimas modelis, totalinės gynybos 

koncepcija, pilietinis pasipriešinimas, atgrasymo strategija 

pafrontės valstybės sąlygomis. 

 

Pastarajai skirsiu atskirą dalį, o toliau konkrečiai žemiau:: 

 

 

 

 



271 
 

1. Prezidentė, kaip Vyriausiasis Ginkluotųjų Pajėgų Vadas. 

 

 

Kaip buvo įsiūlyta Lietuvai Dalia pirmąkart, tai nuobodu kartotis – iš 

tiesų, demokratijos procesu galima manipuliuoti, kada padarai tokią sistemą, 

kur rungiasi Snieguolė ir septyni nykštukai. 

Galop, galima į tą procesą pažiūrėti per trijų klanų prizmę irgi: žydrieji 

albinai, raudonsnukiai ambaliniai ir baltieji pūkuotukai landsberginiai (bet 

koks sutapimas su rusų Trikoloru, aišku, atsitiktinis). Tada baltieji su 

raudonaisiais sudaro sandėrį, kad reikia kirsti žydruosius, o pastarieji 

desperatiškai bando prastumti raudonąjį kaip alternatyvą, tačiau šaukštai po 

pietų – turime prezidentę, valio! 

Ateina triuškinanačiai (“nes daugiau nėra už ką“!) Red Dalia™, ir kaip 

boulingo kamuolys nušluoja visus žydrus kėglius (kam baltieji ją ir stūmė, 

aišku). 
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Kada jos misija baigta, pusę kadencijos galima faloimitatoriumi kriaušę 

trankyti, pardon my French, kol nesusivoki, kad reikia kažkaip antrai 

kadencijai pakliūti, tada pažiūri, kas likę po tokio prasiridenimo: raudonieji 

tarpusavyje susipjovę po AMB gedulingo maršo į medinį makintošą, o 

baltiesiems, taip ir neišsiaiškinus dar, kuris ten krikdemas, o kuris 

konservas, visai dzin jau geri dveji metai, kas vyksta (nes nieko nevyksta, arba 

už ją į užsienį kiti vyksta) Daukanto a. – ir taip nesunkiai, pabučiavus žiedą 

tikrojo Lietuvos elito “laborantui“, jau lapatai-lapatai į antrą kadenciją, nes iš 

tiesų “nėra daugiau kam“. 

Bet čia istorija, kurią tik primenu. 

O realybė tokia, kad šis Konstitucijos garantas kaip vyriausiasis 

ginkluotųjų pajėgų vadas yra nelabai kaip ir tas pavestas pareigas eiti išvis 

kompetentingas (nors ar su frenčiumi ir “tu. man. baik“, ar su kamufliažu ir 

pistoletu – vienodai kieta, bet tai ir Urfinas Džiusas savo buratinų kariauną 

kietakakčiais vadino, tad dar jos nematėm apsijuosusios juodu hapkido 

diržu). 
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Kuriam čia dar šmaukšt ir makaulę nuritint? Tu. Man. Baik. © (iš 

delfi.lt) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/dalia-grybauskaite-67109348.jpg
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Anas Green Val™, tai nors, tskant, susirūpinimą vis išreikšdavęs, ške, 

o dabartinė nelabai mato išvis poreikį ką nors derinti per Valstybės Gynimo 

Tarybą (ten kadrai irgi geri ateina šlapiu maišu tvostelėti).  

Nes VGT posėdžiai būtų tikrai bent jau kartą į savaitę. Ir ne gąsdinimais 

“rusai puola“ bei grūmojimais Rytų pusėn publikai dirbtų, kaip yra dabar – 

kaip sakoma, pašnekėti nieko nekainuoja. 

Bet kad va nepratusi ji demokratijos institutu naudotis – ką išmoko 

nomenklatūroje, būdama netgi ne vykdomuoju funkcionieriumi kaip AMB, o 

tik ideologiniu darbuotoju bei vėliau žemės ūkio planinės ekonomikos 

teoretike (tą dalyką dėstė partškoloje, jei kas nežinot), tą va ir turi.  

Ir kitaip nebus – susitaikykite (netgi rinkėjas kitko nelabai ir pats nori, 

sprendžiant iš ToToškių gyvavimo). 

Tiesą sakant, vidaus politikoje tai ji gal ir garantas, kad du likę 

skirtingas politines aristokratijas atstovaujantys klanai, 

atsiprašau, partijos dabar tarpusavyje neišsipjautų. Blogiau, kad užsienio 

politikoje pirmoje kadencijoje už ją visą darbą nudirbo anoje kadencijoje KAM. 

https://punkonomics.wordpress.com/2012/05/25/klases/
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Tad ir šiuo požiūriu, iš pradžių susipykti su sąjungininkais, o po to 

vykti jau taikytis, nes, matai, grasina zombiai skaudžiai kąst, tai tik boulingo 

kamuolys su trimis skylutėmis ir tegali išmąstyti. 

Džiugu, kad dabar jau daro “kaip reikia“. Daugiau niekuo jus paguosti 

negaliu. 

 

* * * 

 

Šešėlinis prezidentas arba šešėlinis vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų 

vadas. 

Matote tokį horizonte, jei prireiktų? 

Nes aš tai ne. 

Mūsų vis labiau į politinę rentą ir demokratinės sistemos korupciją, 

pajungiant siauriems partiniams interesams, linkstanti politinė sistema tokio 

lyderio ir duoti negali. 

Tai ir neguosiu. 
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Kaip estų socdemui (sic!) Ilvesui įsiūlyti LR pilietybę?! – klausimas 

būtų anaiptol ne retorinis, o labai pragmatiškas (iš delfi.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/dalia-grybauskaite-ir-toomas-hendrikas-ilvesas-keiciasi-dovanomis-63190480.jpg
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2. Užsienio Reikalų Ministeris 

 

 

Būtina aptarti trumpai ir ką mes turime URM, nes prezidentė gi kuruoja 

ir mūsų šalies užsienio politiką. 

Ir turime nors gal kiek ir pagerėjusią padėtį, pravalius nuo Januškos 

palikimo, bet turime tikrai ne itin dar guodžiančią situaciją, ką įrodė ir KGB 

pulkininko Golovatovo sulaikymo Austrijoje negebėjimas (rusų diplomatai 

dirbo geriau, lipdami ant kulnų ir mūsiškiams, ir austrų pareigūnams, o 

kadangi panašų darbą esu dirbęs, tai jau žinau, ką sakau, ir kaip tas daroma), 

ir prastas pasiūlymas kadrų ES atstovauti Maskvoje (koloradinis ir Sovietinės 

Armijos dieną švenčiantis Vygaudas Ušackas bombarduoja priešų krepšius 
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kamuoliu, kai tie – taikius ukrainiečius), ir susimovimas žvejybos reikalų (liko 

žvejybos komisija, mat, kalta) bei netgi prisipažįstant aplombo vediniems dar 

ir nelegaliai teikiant ginkluotę į hibridinį karą, išnaudojant, aišku, šitą mūsų 

tuščią pasigyrimą rusams, kaltinant Lietuvą kišantis ginklais į konflikto 

eskalavimą. 
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Užsienio politikos šefas pareina linksmas iš šefės 

(iš lithuaniatribune.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/linas-linkevicius-60281115.jpg
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Aš suprantu, kad naivu jau tikėtis užauginant tarpukario ministerio 

Juozo Urbšio lygio politiką, bet… ar auginame? Visa mūsų užsienio politika – 

tai gebėjimas dujų princesę už rankutės palaikyti kalėjimo ligoninėje? Valdas 

Adamkus tuomet buvęs tikru genijumi. 

Priminsiu, kad J. Urbšio dėka mes taikiu būdu atgavome iš sovietų 

Vilnių (mainais estai ir latviai nieko negavo, o suomiai, nors ir priešinęsi, tai 

dar ir Kareliją prarado visiems laikams). 

Ir dar mažai kas žino (ypač nenori to žinoti tautininkai, iki šiol 

liaupsinantys dukart nuo sovietų į užsienį pabėgusį Antaną Smetoną), kad 

būtent J. Urbšio derybinio talento dėka prieš sovietų užsienio reikalų 

komisarą V. Molotovą, mes gavome realią galimybę atlikti mobilizaciją ir 

užblokavus sunaikinti visas sovietų karių bazes, nes skaitlingumu tie mūsų 

gynybinių pajėgumų nepranoko (bet vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas 

pasirinko privatų gyvenimą išeivijoje, mainais už atsisakymą būti Lietuvos 

vadovu, ką palaipsniui Šaltojo Karo metu de facto perėmė Stasys Lozoraitis 
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Vašingtone, taip ir netapęs de jure Lietuvos vadovu – netiko nei AMB, nei 

Pirminykui Lan). 

Būtent ministerio Urbšio vadovaujama URM parengė tarpukaryje 

vadovybei ir memorandumą, apibrėžiantį potencialius priešus ir reikiamą 

veiksmų planą vienu ar kitu valstybei saugumui iškilusio pavojaus, įskaitant 

invaziją, atveju.  

Kam rūpėjo? 

Kaip ir dabar užsienio politika parūpo šalies vadovei tik po to, kai 

pakvipo paraku. Iki tol visi perspėjimai apie rusų pavojų ir būtinybę draugauti 

kuo labiau su sąjungininkais buvo nė motais. Tiesą sakant, prisiminkit, kad 

vienintele gija čia buvusi neformaliai URM politiką vykdžiusi KAM vadovė 

(užtenka palyginti to meto jos ir prezidentės užsienio vizitus ir dienotvarkę). 

O kaip dėl mūsų galimos rezervinės teritorijos kariuomenei pergrupuoti 

ir artimiausios sąjungininkės Lenkijos?  

Viskas pagal Petro I testamentą – skaldyk lenkų ir lietuvių vienybę, ir 

valgyk po vieną? 

http://www.lrytas.lt/-11524303571151533163-nei%C5%A1girsti-pavojaus-varpai.htm
http://www.lrytas.lt/-11524303571151533163-nei%C5%A1girsti-pavojaus-varpai.htm
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* * * 

 

Šešėliniu užsienio politikos šefu turime Audronį Ažubalį. 

Geras žmogus – ramybės kartais palinkime vienas kitam 

Bernardinuose. 
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Duok, Dieve, kad jam netektų Urbšio lygio iššūkiai (iš 15min.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/azubalis.jpg
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Ir kantrus bei diplomatiškas, anoje kadencijoje, trepsint Daukanto a. 

šeimininkei iš pasiutimo, dirbęs tuomet šios žaibolaidžiu, kad nesikištų 

panelė, kur dirba tetulė. Tad va ir užsienio politiką visą laiką kaip LDK laikais 

vedė tik wielki hetman litewski Rasa. 

Va tame ir problema dėl kadrų, gerbiamieji TS-LKD šešėliai, kad ne 

visai į savo rogutes pagal kompetenciją susėdę, mano nuomone, ir tuomet 

KAM bei realiai stojimą į NATO programomis ruošęs ir įgyvendinęs dabartinis 

užsienio politikos šefas Linulis-rubuilis pranoksta jus, kaip ir savo šefę, visa 

galva (svorio užsienio politikoje irgi jau turi, no pun intended). 
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3. Kariuomenės Vadas 

 

 

Manęs visą laiką klausinėjo, o ką aš manau apie generolą Žuką? Ir vis 

susilaikydavau nuo komentarų, nes iš tiesų mažai ką žinojau, todėl stebėjau. 

Man, tiesą sakant, visai neįdomu, kas ką sako – aš sprendžiu pagal 

darbus ir veiksmus, nes tai rodo ir mąstymą, ir gebėjimus, o ne vien 

komunikaciją. Ir kada susimovė dėl ano informacinio skandalo su karininku, 

kurį paskui užčiaupinėjo už “nesuderintą nuomonę“, tai mažai aš kreipiau 

dėmesį ir į tai – man reikia kariuomenės vado, kuris kompetentingas, o ne PR 

genijus (iš jėgos struktūrų tokį turėjome generalinį komisarą Vytautą 

Grigaravičių, o generalinis prokuroras Artūras Paulauskas šiaip gražiai 

atrodė). 
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O pagarbą galima gal išmokti atiduoti lietuviškai, o ne rusiškai? 

(iš sauksmas.lt) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/generolas-zukas.jpg
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Man buvo daug svarbiau, ką ir kaip padarys ir iškomunikuos (nes aš 

jame nebuvau) po VGT posėdžio, nes tai rodys jį arba esant, arba nesant 

pajėgiu spręsti dabartinius krašto gynybos iššūkius kaip lauko etmonui 

(hetman polny litewski). 

Ir mane po to sekęs pats pirmasis jo interviu su Dovydu Pancerovu labai 

nuvylė.  

Nuvylė tuo, kad matau jį nesant pajėgiu spręsti strateginius 

kariuomenės aprūpinimo ir parengimo klausimus, kaip priklauso pagal 

pareigas. 

Galbūt, jis yra geras žmogus (kas ne profesija – gerai už tai foto atrodo 

toks ūsuotas stuomeningas dėdulis). Galbūt, jis yra tinkamas vadovauti 

bataliono lygiu ar net brigados (kad nelabai daugiau ir turim). Bet 

kariuomenei vadovauti jis nepajėgus, kaip dabar jau matau – ir tai pagaliau 

mano atsakymas į tą jūsų klausimą, ką aš manau. 

Kodėl? 
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Nes kai sprendžiamos neegzistuojančios problemos, ignoruojant 

esamas (norinčių mokytis karybos yra perteklius, kurio nenori matyti 

generolas Žukas!), tada paprastai prisidaroma naujų, o senosios tik įsisenėja. 

Taip ir dabar su šituo nevisuotiniu šaukimu: nu davaj prigaudykit man 

kareivukų, nes mūsų batalionai kaip po gerų mūšių dabar atrodo, ką? O kam 

nepatiks – užrašom į priešus, nes nusispjauti į pilietinę nuomonę. 

Šiaip jau, klausimas, ko norima pasiekti tomis kalbomis apie 

atsinaujinantį šaukimą? Kad susiskaldymo pasiekta, tai jau taip – dr. Vincas 

Kudirka grabe vartaliojasi, o dr. Jonas Basanavičius taip ir rėkia jums iš 

rojaus “kad dvasia atsikvošėtų“. 

Jei kariuomenės vadas VGT nesugeba išaiškinti skirtumų tarp 

visuotinio ir nevisuotinio šaukimo bei šių skirtumo nuo visuotinio karinio 

parengimo, nesugeba suformuluoti kaip kariškis ir strategas susietiems 

politinio pasitikėjimo pareigūnams, kas yra totalinės gynybos doktrina, kaip 

dera tą spręsti, kad yra ne arba-arba profesinės vs savanoriškos/mėgėjiškos 

pajėgos, o vietos toje koncepcijoje yra ir reguliariai (profesionaliai), ir 
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savanoriškai (nacionalinei gvardijai), ir teritorinei (šauliams) kariuomenėms, 

tai ar aš turiu tą ant pirštų už jį dabar dar aiškinti, nors nesu nei joks vadas, 

nei karybos politinis pareigūnas? 

Gera žinia, kad vis dar gyvi (ačiūdie) yra generolas Jonas Kronkaitis ir 

generolas Valdas Tutkus – abu turintys realios kovinės patirties. Tiesa, 

pastarasis per Trojanovo pegaso krytį parodęs save labai ir labai iš prastos 

pusės, kuomet ir vokiečių oro policija užlaikyta, ir KOP vadas diskredituotas 

ir banaliai konjuktūriškai su šiuo susidorota, pridenginėjant savo pasturgalį 

ir su vagiliuku Kirke-melagėliu einant obuoliauti (kada šis su raudonomis 

rožėmis lėkė lakūno lankyti). 

Mes nieko geriau už generolą Kronkaitį net ir neturėjom, tad gerai, kad 

generolas Tutkus į jo pastabas įsiklausė ir bendros strategijos labai 

neprigadino (vis tik ką išmoksti atsilikusios šalies karyboje kaip Rusija, yra 

gerai tik būti kariniu konsultantu, kada reikia kažkam kitam kovoti prieš 

Rusiją, o va tikri įgūdžiai ir know-how yra tik Vakaruose, ir to Tutkus realiai 

neišmoko, nepaisant jo stažuočių). 
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Visi generolai iki jų (generolas Adriškevičius apgailėtinas, generolas 

Jazerskas, pravarde Terminatorius, bent jau iš stuomens ir liemens, o ir 

realus yra 1990-1992 metų Nepriklausomybės kovų veteranas!) ir po jų 

(karjeristas generolas Pocius turėjo būti praspirtas kuo toliau, arba vadovauti 

tik smėlio karjerams) yra tik štabiniai funkcionieriai, o ne kariuomenės vadai. 

Ypač šioje situacijoje, kurioje dabar esam. 

Bet kitokiems ir nebuvo iš kur imtis, nes ir į misijas mes važiavome ne 

itin noriai, ir vadovybė, išskyrus prie Jono Kronkaičio, kuris padarė 

funkcionalų puskarininkių ir seržantų institutą kariuomenėje, nematė 

poreikio skatinti gabių vadų ir duoti jiems iniciatyvos laisvę (pas mus 

neužaugs todėl guderianai su riomeliais – tokios ne arijų pavardės, beje). 

Atvirkščiai, kariuomenė yra visuomenės atspindys, ir ji užsikrėtė 

visomis mūsų visuomenės ydomis: prie socdemų kaip tik ir prasidėjo 

korupcija, nepotizmas, iniciatyvos baudimas, atlygio mažinimas, ir t. t.. 

Potiomkino batalionai su trečdaliu užpildymo – ne ta pati melo ekonomika, 

palaikoma dabar dar ir “patriotų“, ką? 
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* * * 

 

Šešėlinis kariuomenės vadas? 

Geriau, kada kariuomenė turi vieną galvą, nors štabas tam ir 

reikalingas, kad vadai tartųsi. 

Bet kad nematau aš tų vadų ir štabų. 

Ir manęs absoliučiai nenuramina, kad galbūt kažkuriame Totorių g. 

seife po grifu “Ypatingai slaptai!“ guli kažkoks segtuvas, kuriame yra priešui 

nežinomi planai, kaip Lietuvą apginsime. 
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Karybos ekspertas ir Lietuvos liberalų patriarchas Audrius Bačiulis 

demonstruoja šauliams priešo sargybinio nusmaugimo veiksmą (iš 

lrytas.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/baciulis.jpg
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Tikėjimas Wunderwaffe karo laimėti nepadeda. 

 

 

 

 

 

4. Krašto Apsaugos Ministeris 

 

 

 

Dieve dieve, koks tu kūdas… 

Šiaip ką pirmiausia reikia padaryti, tai šitą lioleką nuimti, ir kuo 

greičiau.  Ir prie KAM jokio tipo iš LSDp ar satelitinių partijų neprileisti nei 

per šūvio atstumą. Aš rimtai. 

 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/01/12/sop/
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Iš JCS rokoperos: zis džyzas mast dai (iš paliokas.blogspot.com) 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fpaliokas.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fthe-amazing-kamikaze-syndrome.html&ei=4abxVIPqJ4GeywOOo4LYBw&psig=AFQjCNFuRiGTLppftPwmRmjaO6bpZj230Q&ust=1425209441778227
https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/02/juozas-olekas-60976621.jpg
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Kada kariuomenę baigė griauti lapinas Kirkė, apsivogęs diplomais ir 

medaliais, tai šitas antrąkart ministeriu patapusio šundaktario stripinėjimas 

ant griuvėsių yra ne šiaip makabriškas, bet ir nusikalstamas. 

Jis, matai, pasipiktino parėjęs antrąkart, kad viskas taip griežtai ir 

skaidriai sudėliota KAM po Rasos, nu. 

Ir šauktinių jam nereikia.  

Ir kariuomenės aprūpinimo problemų jis nemato.  

Ir tušti etatai batalionuose jam nėra žinomi?  

Ar jums neatrodo farsu jo tapimas šauliu Kovo 11 dieną, kai iki tol dėjo 

pastangas neutralizuoti ir kone likviduoti šaulius įstatymu? Čia tipiškas 

lietuviškasis socdemiškasis šventeiviškumas ar begalinis jų šutvei būdingas 

cinizmas, nesuprantu? 

Šiaip išvis – ką jis ten veikia be to, kad sabotuoja bet kokią iniciatyvą 

padėtį pakeisti? Laukia, kol susimaus generolas Žukas, kurį pagaliau bus 
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galima nukirsdinti ir pastatyti kažką panašaus į mėmę Andriškevičių ar 

tuščią karjeristą Pocių? 

Dar, aišku, mokesčių mokėtojų pinigus gerai papylavoti – ar atkatais už 

pirkimus, ar investicijomis (sic!) į kokios nors griūvančios karinės 

infrastruktūros atnaujinimą (dabar, kai prigaudys šauktinių, taigi reikia 

patalpas renovuoti ir gal netgi plėsti, ar ne?). 

Jei kadrai lemia viską, anot LSDp, tai LSDp tikrai LSD prisivartojusi, 

kad tokį kadrą paskyrė. 

O gal iš tiesų tai yra ne kadrų problemos partijoje, o partijos nuoseklios 

politikos išraiška – kenkėją pastatyti į krašto apsaugos ministerijos vadovo 

postą, kad būtų paralyžuota bet kokia komunikacija ir tarpusavio sąveika 

tarp kariuomenės ir prezidentūros? 

Hetman wielki litewski, my ass. 

 

* * * 
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Šešėlinis krašto apsaugos ministras? 

Iš visos opozicijos vieninteliai TS-LKD įsijungė į iš tiesų demokratinį 

politikos žaidimą, kuomet priešpastatomas opozicinis spykeris kažkuriai 

vienai valdžios pozicijai. 

Deja, kiek puiki Rasa buvo KAM, kada neformaliai iš tiesų vykdė URM 

šefo pareigas (kuo, ironiška, užsiimdavęs ir LDK didysis etmonas taikos 

metu), tiek partija turi kadrų problemą, kada užėjo kalba apie šešėlį KAMui. 

Man vienų pastangų komunikuoti reikiamą žinutę apie krašto apsaugą 

ir kritikuoti netinkamus KAM sprendimus yra maža. Šiaip iš šalies žiūrint, tai 

ir kaip šešėlinė KAM ministrė ji yra gera. 

Tik ne tiek puiki, kiek buvo šešėlinė URM, būdama formaliai KAM, 

kada, taip įsivaizduoju, Daukanto a. generalgubernatorė trypė kojytėmis iš 

pykčio, rėkalodama ant URM šefo A. Ažubalio, su kuriuo vienas kitam 

Bernardinuose kartais ramybės palinkim, o visą užsienio politikos darbą 

nudirbusi valdančios partijos atstovė, važinėjusi kaip krašto apsaugos 

ministrė ir derinusi viską su sąjungininkais. 
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Bet Rasa yra geriau nei nieko. 

Blogiau, kada ji turi talentą surasti priešų tarp draugų – tai jai liberalai 

yra šoumenai, kada įvertina šių atsivertimą į šaulius (sutinku, kad nothing is 

worse than a reformed whore, bet krikščionims demokratams derėtų pažvelgti 

į atsivertėlius demokratiškai ir su krikščionišku atlaidumu), tai jai tautos 

dalis, matai, yra skystablaudžiai snargliai, nes nuo šaukimo slapstysis. 

O proto suvokti, kaip sabotažnykas LiOLekas per VGT su šituo nebyliu 

šaukimo palaikymu išsprendžia esminę LSDp problemą būsimuose Seimo 

rinkimuose, nuteikiant rinkėjus prieš TS-LKD, neužteko?  

Iš patriotinių motyvų cipenti paskui komuniagų ir kremlinių dorogoj 

tovarščių™ ėjimą žirgu yra šiaip buka ar patriotiška, ar čia kaip ir 

suderinama, nes patriotas yra šiaip padefaultu idiotas? 
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Tiems, kas tanke (iš balsas.lt) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/rasa_jukneviciene_px600.jpg
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Retoriniai klausimai, sutinku.  

Man norėtųsi, kad komunikuotumėt ne melą apie nevisuotinį šaukimą, 

kuris tenkina tik laikinas generolo Žuko ambicijas turėti prigaudytų eilinių 

savo karininkams, bet kad iš tiesų stumtumėt totalinės gynybos koncepciją 

ir ginklų bei amunicijos išdalinimo piliečiams klausimą. 

Bet anas socdeminis ministeris su visa savo šutve iškart taip ir pratrys 

plytomis, veblendamas: Pakaunėėėėėėė!!!… 

 

 

 

5. Seimo ir Seimo Pirmininkas 

 

 

 

Taip jau istoriškai susiklostė, kad nesame labai pratę ilgai gyventi prie 

demokratinių tradicijų, todėl rinkėjai turi menką suvokimą, kam demokratija 
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išvis reikalinga, ir kokią naudą jam, kaip šios šalies piliečiui, ji duoda, 

painiodamas šią sąvoką su žodžio laisve arba tiesiog laisve, kurios apibrėžti 

irgi negeba, ir ima priekaištauti politikams, kad anie, matai, politikuoja. 

Bet politikų darbas ir yra politika, ne? 

Seimas yra politinių, t.y. skirtingų visuomenės grupių ir klasių, viešųjų 

interesų derinimo birža. Politikai yra tokių interesų derybininkai. Yra visiškai 

normalu, kad jie sudaro susitarimus, kartais ir nelabai garbingus sandėrius, 

buriasi į koalicijas, įtikinėja vienaip ar kitaip kitus (gerai, kad nesimuša, bet 

parlamentuose ir taip nutinka) ir t.t. Demokratija yra va toks taikus būdas 

suderinti skirtingų klasių ir jose esančių grupių interesus bendram šalies 

labui. 

Demokratija yra ne trūkumas, nors procesas gali ir užtrukti, o didelis 

visuomenės privalumas – nes išmokome ir deleguoti užduotis mums 

atstovaujantiems politikoje derybininkams, ir vienaip ar kitaip rasti 

kompromisus, kad judėtume toliau. Demokratija – tai taikus būdas 
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konkuruoti požiūriams į įvairius visuomenės aspektus, tame tarpe ir į 

karinius reikalus. 

Ir tokios biržos spykeriui (pirmininkas – nes yra derybų ir diskusijų 

proceso arbitras, todėl man labiau patinka spykeris, nes jis artikuliuoja 

visuomenei bendrą suderintą poziciją) pareigos yra svarbios ir karybos 

prasme. Nes mes kalbame apie mūsų visų piliečių svarbų saugumo nuo 

priešo agresijos reikalą. 

Jei piliečiai nusprendžia, kad jie nori atsiduoti priešo malonei, tai visai 

nesvarbu, ką spykeris sau pliurps (“rusai puola!“), nes piliečiai išrenka tokius 

politikus, kurie atstovaus jų tokį interesą neskirti lėšų gynybai, ir tiek (kaip 

nutiko su ATR). Ir gali išsirinkti tokius, kuriems parlamento gynyba yra svarbi 

valstybingumui, ir piliečiai gali savo kūnais tiesiog jį pridengti (irgi buvę 1991 

metais, ar ne?). 

Bet tai yra abipusės krypties procesas – kaip parlamentas komunikuoja 

su savo visuomene, ir kaip visuomenė mato jį atstovaujantį jos interesus, o 

ne pajungus demokratijos procesą atstovauti ribotos grupės interesus. 
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* * * 

 

Tad ką mes turime dabar šios institucijos sudėtyje?  

• valdančiąją kriminalinę koaliciją, kurios pagrindinis LSD pašlemėkų 

vadovas yra “daragoj tovarišč Butkevičius“ (čia citata iš rusų kolegų 

sveikinimo jam, kuomet švedų socdemai šių nelaiko kolegomis – 

kažin, kodėl?); 

• nuvorišų partiją, ciniškai besivadinančią proletarų gynėjais, 

nugrimzdusią į nesibaigiantį teisminį procesą dėl korupcijos, ir 

kurios lyderis slapstėsi nuo Lietuvos teisingumo priešiškoje mums 

Rusijoje; 

• destrukcijos siekio partiją, besivadinančią tvarka ir teisingumu, 

kurios lyderis buvo nušalintas iš šalies vadovo posto, 

Konstituciniam teismui nustačius, kad šis šiurkščiai pažeidė 
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priesaiką, pažeidė Konstituciją, o viskas prasidėjo dėl korupcinių 

ryšių su buvusiu (?) Rusijos GRU karininku; 

• lenkams ir rusams, neva, atstovaujančią vienintelę partiją, kuri yra 

priešiškos Lietuvos valstybingumui Jedinstvo pasekėja, o jos lyderis 

neslepia savo simpatijų ne tik segėdamas koloradinę juostelę, bet ir 

nuolat kurstantis tautinę nesantaiką pagal Rusijos planą; 

• ir opozicijoje formaliai šiems esančius, tačiau prieš krašto gynybą ir 

saugumą nuolat veikiančius kažkokius violetinius marginalus, 

radikaliai nusiteikusius dar ir prieš Konstitucinę šalies sąrangą.  

• na, ir priešų tarp draugų ieškančius pastaruoju metu TS-LKD, 

įpratusios sėdėti ištisai ant opozicijos suolelio, tarpe dešiniaisiais 

tampančio LSo. 

Ir visam šitam dariniui vadovauja prorusiškos (sic!) partijos pirmininkė, 

kuri nemato reikalo savo pareiškimais ir išplaukiančiomis Seimo 

nuomonėmis stiprinti krašto apsaugą. 
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Leninas buvo teisus, kas gali valdyti valstybę (iš 15min.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/loreta.jpg
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Maža to, nepamenu nieko pozityvaus link krašto apsaugos, kad ši 

valdančioji koalicija būtų inicijavusi. Ničnieko. Nulis. 

Už tai girdėjom pareiškimus prieš NATO ir prieš šalies gynybos 

stiprinimą. 

L ir ie, tai bus Loreta, V ir A – bus Graužinienė.  

Speaker, my ass. 

 

* * * 

 

Šešėlinis spykeris? 

Labai liūdna, kad geriausi Lietuvos konsolidacijai ir priešinimuisi 

valstybingumo agresijai tebuvę, kai parlamentui vadovavęs prof. Vytautas 

Landsbergis. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6rRTio4kwI
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Būtent tuomet Lietuva turėjusi aiškų šalies vadovą ir aiškų lyderį, 

vedantį link Nepriklausomybės, išrinktą nuo Sąjūdžio prieš visą 

persitvarkančią nomenklatūrą, dabar išvirtusią LSD partija. 
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Vytautas Landsbergis – demokratinės valstybės ir apsiaustojo 

parlamento vadovas (iš 15min.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/vlandsbergio-knygos-kalte-ir-atpirkimas-iliustracija-50ed817ea6b8e.jpg
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Aš pasigendu opozicijos vieningumo ir būtent gebėjimų veikti politinėje 

biržoje – tikrai ne visi valdančios koalicijos nariai yra tik “koloradas“. Tikrai 

yra tokių, kuriems irgi rūpi vis tik laisva Lietuva, o ne Lietubabvės liaudies 

respublika ar LTSR atkūrimas, ir ne visiems taip jau gerai buvo tik prie ruso. 

Galop, yra bendri valstybės interesai, tai kur jūsų darbas oponuojant 

kenkėjiškiems? 

Yra? Tai kodėl tiek mažai, kad nesimato? 

Gal gana jau ieškoti priešų tarp savų – ieškokite draugų tarp priešų. 

Skaldykite ne opozicijos vienybę, o valdančios koalicijos. Leiskite kvailiams ir 

įtakos agentams save demaskuoti ir parodykite tai, o ne baksnokite pirštais, 

kad visi čia priešai, nes my way or high way.  

Patikėkite, rusas šaudys visus ne pagal partijas ir jūsų simpatijas – 

pirmiau šaudys, po to aiškinsis, kurie savi (ir jei jam ukrainiečiai jau nebe 

savi, tai jūs, labusai, ir taip visi fašistai, net jei ne iš “patriotų“). 
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Antraip, mes tikrai prapuolę, ir velniam tuomet mums ta demokratija, 

jei mūsų derybininkai tarpusavyje net nesidera ir nemoka susitarti dėl bendrų 

visiems gynybinių interesų, ką? 

O gal interesai iš tiesų yra partiniai, merkantiliniai, finansiniai, 

korpupciniai ir kokie tik nori, bet tik ne gynybiniai? 

 

 

6. Premjeras arba Vyriausibes™ Ministeris Pirminykas 

 

 

Parlamento sprendimai paprastai turi turėti išraišką ne tik popieriuje 

įstatymais ir nutarimais, bet ir įgauti žodis kūną per vyriausybę, kuri yra 

vykdomoji tokių sprendimų valdžia. 

Problema ne tame, kad valdančioji koalicija skirsto ministerių portfelius 

parlamentarams, taip lemingams rėkaujant, kad pažeidžiamas valdžių 
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atskyrimo principas. Problema tame, kad Lietuvos demokratijoje vykdomoji 

valdžia de facto perėmė įstatymų leidybos iniciatyvą, nuleisdama pasiūlymus 

Seimui, kurie padiskutuoja ir balsuoja. 

Dar blogiau, kad toks atstovaujančiosios valdžios modelis nuo 

oligarchinio ar plutokratinio (pvz., LDK magnatai Seimuose) linksta link 

nomenklatūrinio. 
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Buridano asilas pastimpa tarp dviejų šieno kupetų, negalėdamas 

apsispręsti, kurią rupšnoti – nieko, premjeras pastovės (iš vz.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/butk.jpg
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Aš manau, kad technokratų vyriausybės yra mažesnis blogis, nes jos 

paprastai yra kompromisinis sprendimas partijoms negebant rasti politikų 

vienai ar kitai vykdomosios valdžios sričiai (pvz., nepartinė finansų ministrė 

I. Šimonytė nuo TS-LKD partijos). Bet tai nereiškia, kad aš raginu uždrausti 

parlamentarams eiti ministerių pareigas – priešingai, būtent partiniai atstovai 

geriausiai išreiškia respublikoje (kaip atstovaujamoje demokratijoje) 

politinius savo rinkėjų interesus. 

Todėl jūs suprantate, kad KAM vadovas Liolekas yra tipiškas tokių 

rinkėjų atstovas. Kaip ir buvęs SAM Vytenis Iljičius. Kaip, beje, ir tas mėmė 

premjero poste, pramintas Prietaisu. 

Jei jūs manote, kad toks, kaip dabar yra, vyriausybės vadovas pajėgus 

inicijuoti reikiamas reformas ir deramą krašto apsaugos, tarpe kitų, problemų 

sprendimą bei užtikrinti tinkamą ir sklandžią sąveiką tarp politinės valdžios 

(Seimo) ir kitų susietų institucijų (atitinkamų ministerijų bei įstaigų, 



314 
 

liečiančių krašto apsaugą), tai, ko gero, jau legalizavo šalyje LSD, kuri yra 

pavadinime ir jo partijos. 

Ne, nenoriu tų kvaišalų, ačiū, žinosiu, kad jūs pavartojat, kada 

atsakote į apklausą, kad šis Lietuvos socdemų pašte parduodamas lėlė-

puponautas asocijuojasi su ryžtingumu ir valingais sprendimais. 

Bet jei pavartojote, tai gal galite įsivaizduoti jį vedantį posėdį hibridinio 

karo akivaizdoje? Egzilinei vyriausybei vadovaujantį prie konvencinio? 

Reikia suburti darbo grupę darbo grupei suburti, aha. 

 

* * * 

 

Šešėlinis premjeras? 

Tai tokiu jau yra įvardintas Andrius Kubilius, nieko nepapasakosiu 

daugiau.  
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Proverbinis “Ze buk“ © – elito skaitiniai (iš ve.lt) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/kubil.jpg
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Išbandytas kadras, nuolat per krizes ateinantis susirinkti visų kariamų 

šunų ir po to guzų, kad prismaugė liaudį, bet šalį kažkaip išgelbėjo. Kone 

mesijas, tai dar gerai, kad nukryžiavimus atšaukė dar prie imperatoriaus 

Konstantino. 

Klausykite, o gal iš tiesų jį tuomet skirti vyriausiuoju ginkluotųjų 

pajėgų vadu, ką? Na, bus kaip Žukovas, kuriuo vatinukai™ didžiuojasi, o ir 

patriotams įtiks, ne? 

 

 

 

 

7. Finansų Ministeris 

 

 

Nes juk viskam, tame tarpe ir krašto apsaugai, reikia pinigų. 
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Červoncas, ura! (iš ziniuradijas.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/rublis.jpg
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Net pasitikrinau per internetą, ar tas pats – nu akurat, Rimantas 

Šadžius. 

Tas pats, kuris nematė anuomet krizės požymių, nors opozicija (tam 

juk ir opozicija) jau klykė, kad viskam kapiec. Už tai galės įsirašyti į 

nuopelnus eurą įvedęs, kurgi ne. 

Jo gebėjimai viešumoje niekaip nebuvo artikuliuoti. Dar suprasčiau, 

kad jis yra technokratas, kaip jo pirmtakė (kuri paskutinį pusmetį pagaliau 

tapo politike, mano džiugesiui), tai tiesiog yra tylus, nekalbus, bet efektyvus. 

Deja, bet neapleidžia nuojauta, kad krašto apsaugos finansavimas jam 

yra paskutinėje vietoje, o ir finansavimo prioritetuose šalies saugumas yra 

nereikšmingu reikalu. 

Maža to, manau, kad jis neturi ir jokio sprendimų plano, ką darysime, 

jei prasidės hibridinis karas. Kaip pertvarkysim finansus. Iš kur gausime 

pinigų pasipriešinimui finansuoti. Ką ketina daryti, kada trečdalis biudžeto 
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nebus papildomas ES lėšomis, arba – gal ką nors apie obligacijas šalies 

gynybai girdėjote? 

Krašto apsaugos požiūriu čia yra tuščia vieta su portfeliu. Dar blogiau 

– ir ne tik krašto apsaugos požiūriu. 

 

* * * 

Šešėlinė finansų ministerė, aišku, būtų Ingrida Šimonytė, nes per 

atkurtos šalies istoriją geresnės nelabai kuris pamenat. 

Aš dar prisiminčiau dr. Dudėną, kuris iždo apskaitą nuo “asignavimai 

Maskvai“ pertvarkė pagal Vakarų apskaitos standartus. O jau TS-LKD 

ministeris A. Šemeta būtų trejulę uždarantis, gerai pašokdinęs ir britų 

finansų sistemos lobistus Europos komisaru būdamas. 

Bet bėda, kad Ingrida yra nepartinė, todėl net turėjau pasitikslinti, kas 

nuo opozicijos yra šešėliniu. 

Akys neapgavo. 
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Ta Raudonoji Žvaigždė virš oranžinės revoliucijos kažkaip ne kažką… 

(iš officedepot.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/orange.jpg
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O tikrai? 

Tikrai San Pellegrino Orange yra jo gėrimas, ar ten bet kokie sutapimai 

Mariaus su Mykolu yra atsitiktiniai? 

Beje, jūs kažką girdėjote komunikuojant finansinius alternatyvius 

pasiūlymus, iki jis pradėjo save įsivaizduoti Vilniaus meru? Nes aš tai 

nepastebėjau – nepersidirbo vaikinas opozicijoje, kaip matyti, ir ką parodė 

rinkimų rezultatai, kada lyderis gavo kaip autsaideris mažiau ir už savo 

partiją balsų. 

Tai hibridinio karo atveju mums beliks tik tikėtis, kad ne esamas ar 

šešėlinis, o tik į Lietuvos Banko valdybą nuėjusi dirbti Ingrida Šimonytė taps 

Emilija Plateryte, ir gal pasipriešinimas iš kažkur kažkokiu stebuklingu būdu 

gaus pinigų. 
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8. Teisėsauga ir Vidaus Reikalai 

 

 

Šioje dalyje tik apibendrinsiu tai, ką mes vadiname teisėsauga, ir kas 

pirmiausia patirs kontaktą su priešu, jei konfliktas su Rusija iš quasi karo 

pereis į hibridinio karo fazę (konvencinio karo atveju kontakte dalyvauja 

kariuomenė, o teisėsauga pasitraukia į užnugarį). 

Sakoma, kad sukurti kariuomenei reikia trijų mėnesių, policijai – trejų 

metų, o žvalgybai gali ir trisdešimties pritrūkti. 

 

* * * 

 

Aš nesiimsiu vertinti VSD – kaip kontržvalgybos institucija, jie privalo 

identifikuoti ir neutralizuoti ne tik priešo šnipus, bet ir prisidėti aktyviai prie 

politinės liustracijos, identifikuodami priešo įtakos agentus, kenkėjus ir 
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sabotažo bei diversijų veikėjus, netgi kai tie neveikia, o tik rengiasi ar rengia 

pradinį parengiamąjį darbą ar renka jiems reikiamą informaciją. 

Su VSD mes visada turėjome daug problemų, kartais perdėtų, o KGB 

skausmingi prisiminimai tautos sąmonėje neleidžia iki šiol deramai pažvelgti 

į šios srities tinkamą aprūpinimą tiek žmonėmis, tiek ir finansais. Bet kokia 

klaida priimama itin skaudžiai ir nepalankiai visuomenės nuomonėje. Nuolat 

iškyla kažkokie klaniniai nesusipratimai, tad ir dabartiniam vadovui tyla tapo 

gera byla. 

Tarnyba VSD iki šiol nelaikoma prestižine netgi tarp teisėsaugos 

pareigūnų, nors situacija po truputį keičiasi, ir vis daugiau kriminalinės 

policijos pareigūnų pereina dirbti į VSD (kaip ir mano draugas). Ir po truputį 

jau, dėka Mečio Laurinkaus, o dabar jau ir dabartinio direktoriaus Gedimino 

Grinos, VSD fokusuojasi į pritinkamas veiklas, nebeužsiimant kitų 

teisėsaugos funkcijų dubliavimu (kova su kontrabanda kaip prie Jurgio 

Jurgelio, antikorupcija ir pan.). 
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[2015-04-08 intarpas] Jei jau paklausite, kaip aš vertinu naujojo VSD 

vadovo Dariaus Jauniškio kandidatūrą, tai pasakysiu, kad jo, kaip 

profesionalaus kariškio ir žmogaus, aš niekaip nevertinu. Laikas ir jo darbas 

parodys, kiek toks sprendimas yra teisingas ir savalaikis. 

Kol kas nemačiau nei vieno (!) Jos Puikybės paskyrimo, kuris būtų 

mane tenkinęs, o po to (kaip čia taip nutika?), pasirodo, dar ir jos pačios 

nebetenkina, kad, jei tik gali, taip ir vėl skiria kitą. Bet tai aš 

esu aptimystas™, aha. 

Jei taip svarstytume, ar tokio profesionalo kandidatūra tinkama šiuo 

metu, tai irgi bijau ir džiugiai straksėti, rankutėmis trindamas, kaip ne 

vienas karibos™ atskrendsakalėlis,  

kurie nusimuša sparnelius į eglelę (iš dainos žodžių neišmesi), nors ciniškai 

ir pragmatiškai žiūrint, tai SOP karininkas karo atveju bent kažkokią naudą 

iš VSD gal ir duos. Jei jau ten visi “karininkai“, ne? 

Kodėl taip abejodamas? 

Nes VSD nėra jokia statutinė organizacija, kaip ji yra iki šiol padaryta. 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/01/12/sop/
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Ir visų pirma ją derėtų kuo greičiau demilitarizuoti, atimant visus tuos 

“vidaus tarnybos“ karininkų laipsnius. Svarbu tik pareigos ir kompetencija, o 

ne ištarnauti pagal stažą duodami laipsniai (tai yra tipiška Lietuvai rentos 

ekonomikos situacija). 

Nacionaliniame saugume iš tiesų veikiama ne hierarchinės struktūros, 

o projektų sistema, jei taip vaizdžiai vadybos kalba išsireikšti. Šachmatai ten, 

o ne žaidimas kareivėliais. 

Tad kariškis čia visiškai netinka. Netgi karo kontržvalgybos karininkas 

iš AOTD tiktų labiau, bet tikrai ne karinis žandaras iš duris spardžiusios 

karinės struktūros. Netgi 007 agentas moka su moterimis elgtis, o čia 

gauname tipinį poručiką Rževskį, net jei ir su antikorupcijos bedantės 

tarnybos patirtimi. 

Gal ir perdedu, bet viskas pažįstama iš palyginimų, tiesa? 

Antra, jei taip jau klausiate, o tai ką aš čia siūlau, tai geriausiu iš mano 

pažįstamų VSD vadovų laikyčiau Mečį Laurinkų – tiek kūrusį VSD nuo nulio, 
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tiek ir paskui atėjusį vadovauti nacionalinį saugumą transformuojant link 

Euroatlantinių uždavinių. 

Suprantu, kad trečiąkart į tą pačią upę neįbrisi. 

Gal iš tiesų, pažiūrėsim, kai dugną dėsim? Kol kas šis paskyrimas 

manęs nedžiugina, nebent jau tą tuščią mostagavimą linksmakočiu ruskio 

pusėn iš tiesų laikyti nuoseklia mūsų šalies gynybos ir saugumo koncepcija. 

Tada taip – šis ponas su ketvirto numerio finke tikrai išgąsdins visus 

hibridinius specnazus, aha. 

 

* * * 

 

Kova su korupcija irgi svarbi, tad STT darbo bendram krašto gynybos 

potencialo stiprinimo labui čia irgi užtenka, nors ir nepanašu, pirmu 

žvilgsniu, kad jie yra kariškiai (ir kas mane iki šiol erzina, tai palikimas šitos 

rusiškos “vidaus tarnybos“ sukarintos struktūros su kariniais laipsniais 

teisėsaugoje). 
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Džiugina ir tai, kad dabar ta pati policija nebenusimetė vindikacijos 

savo struktūroje, pavesdama išorinei STT, o ir pati aktyviai veikia, valydamasi 

nuo korupcijos sistemos viduje. 

Nestebina, nes tą inicijavo patarėjas (man patinka toks civilis rangas, 

kurį jis turi) Povilas Malinauskas, kuris ne šiaip galvoja “dešiniu pusrutuliu“, 

bet vadovavęs tiek STT, tiek ir VSD. 

Bet vat pati VRM sistema manęs taip nedžiugina. 

 

* * * 

 

Turėjau pažiūrėti, kas tas vidaus reikalų ministeris. 

O taip, gi buvęs kelių policijos, buvęs generalinis policijos komisaras – 

Saulius Skvernelis.  

Kaip policijos šefas, tai jis buvo silpnokas. 
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Šveiko nuotykiai po pasaulinio karo (iš respublika.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/skvernelis.jpg
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Liūdniau, kad jis silpnas ir kaip ministeris, atsakingas už visą šalies 

“vidaus tvarką“ (policiją, sienų apsaugą, priešgaisrines ir gelbėjimo tarnybas) 

bei netgi savivaldos reikalus (ne, Druskininkų “caras“ R. Malinauskas, 

galimai prikišęs nagus prie HESo užambalinimui, kai jo tėvas yra sovietinio 

sąvartyno Grūte savininkas, yra šios asociacijos galva, bet nenuostabu, jei 

supainiosite). 

Na, tarkime, negebėjimas spręsti netgi elementaraus Bendrojo Pagalbos 

Centro tarpžinybinio konflikto (net nekalbant apie sudėtingesnį dalyką, kaip 

civilinė sauga) arba išlindusi korupcija Migracijos Departamente, kuomet 

paaiškėjo neteisėtas leidimo gyventi Lietuvoje (ir judėti visame Šengene!) 

išdavimas – aišku, palikimas jam teko, bet kur jo aiškūs ir ryžtingi veiksmai 

sprendžiant? 

Aš jau nekalbu apie policiją – ten vienaip ar kitaip, bet jų funkcija aiški, 

ir hibridinio karo atveju jie veikiau praneš labiau kontaktui parengtas 

institucijas ir pajėgas, nei patys savo pistoletais prieš specnazą mosuos (o ir 
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nemosuos, ir iki dabar kviečia antiteroristinę rinktinę ARAS, kada tenka su 

ginkluotu įkaitų grobėju, tarkime, aiškintis). 

Bet kokie reikalai VSAT? 

Sienų apsauga, paaiškėjo, nelabai netgi turi pakankamai amunicijos 

atremti ginkluotą užpuolimą. Kaip ir nesiruošia išvis bet kokiam pirmajam 

kontaktui, kada priešo šarvuočiai kirstų mūsų sienas. Net nekalbu, kad 

išlaikytų – bet nelabai ir pristabdytų. 

Galop, netgi jiems reikalingi laivai yra KJP pavaldume, o ir SARS 

(search and rescue at sea) tarnyba yra ne pakrančių apsaugos, o kariuomenės 

funkciniame pavaldume. 

Ir, tarkime, kaip jūs identifikuosite tokį sovietinį atavizmą VST (viešojo 

saugumo tarnyba) – atskirsite juos nuo vojentorge apsiprekinusių opolčencų, 

kuomet vėvėšnykų stiliaus kamufliažas, kalašnikovai ir rusiško pavyzdžio 

ekipuotė, tarpusavio sąveika ir struktūra (ne NATO standarto!) bei netgi 

neoficiali jų bendravimo kalba yra niekuo nesiskirianti nuo priešo? 
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Ne, bet va taip hipotetiškai paklausiu: vat atvažiuoja VST kareivukai į 

mano kiemą, o aš, tarkime, netgi turiu kuo priešintis – kaip aš atskirsiu? O 

kaip civiliokai? 

Galite neatsakinėti. 

Išformuoti juos reikia nedelsiant, konvojavimo funkcijas perleidžiant 

patrulinei ir mobiliai policijai prie vietos komisariatų (nedaryti atskiros 

struktūros ir pagaliau aprengti policijos uniformomis!), kalėjimų apsaugos 

funkcijas – Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, o kitus, 

kurie tinkami karo tarnybai, pasiūlyti rinktis PKT (profesinę kario tarnybą). 

VRM bėda tame, kad ten niekada nebuvę dešiniųjų, o tik koalicijų 

partnerių, arba valdė visada kairiųjų atstovai – labiausiai korumpuota, 

nereformuota ir itin lėtai vakarėjanti institucija, vis paraginama tik spyriais 

dėka sąjungininkų skiriamų lėšų ir apmokymų. 

Augijaus arklidėse rastum mažiau mėšlo, o Heraklio politiniame 

horizonte aš nematau. 
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* * * 

 

Šešėlinis VRM ministeris – Arvydas Anušauskas.  

Gaila, kad tik šešėlinis. Nes jis KGB tyrinėjo su mokslininkui būdingu 

akademiniu preciziškumu. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui 

vadovavo. Nevadovavo dar VRM, ir dėl to turėtų būti ne man vienam gaila. 
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Nu turi diedas potencialo, a-ne? (iš 15min.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/arvydas-anusauskas-ir-lina-bulanovaite-53ff0925b5c82.jpg
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Jei taps tik egzilinės vyriausybės vidaus reikalų ministeriu, tai irgi 

nepaves, nes užsienio politikoje irgi ne naujokas. 

Bet mums reikia VRM pertvarkyti jau dabar, ir tos struktūros 

demilitarizavimas (jokios statutinės, jokių vidaus tarnybos karinių laipsnių!), 

kad ir kaip dabar paradoksaliai atrodo quasi karo metu ir gresiant 

hibridiniam, yra ne vieninteliai, tačiau pirmaeiliai uždaviniai. 

Prokurorai tai kažkaip dabar be karinių laipsnių jau apsieina. 

Ir savivaldos pertvarkymas, kad ir lėšos efektyviai būtų skirstomos, ir 

kad karo atveju vietos institucijos tinkamai reaguotų – irgi yra juk VRM 

funkcija ir pirmaeilis uždavinys. 

Ir aš abejoju, kad ne tik bendrai valdančioji koalicija, bet ir jos 

dabartinis deleguotas “jėgos struktūrų“ technokratas į ministerius VRMe tą 

suvokia. 
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Lietuvos kariuomenės modelis? 

 

 

2015-03-23 

 

 

Aš apie kariuomenės problemas esu jau daug parašęs. Atrodytų, kad 

nėra ko kartotis. Bet dera bendrai dabar visuomenės diskusijai kažkokius 

sąvokų supratimus įvesti. 

Pirma, metas nustoti spręsti neegzistuojančias problemas ir ignoruoti 

esamas, nes taip tik pridaroma naujų. Ir metas pažvelgti strategiškai, ką 

norime pasiekti. 

Lietuva yra NATO narė, bet tai nereiškia, kad kažkoks kitas NATO mus 

apgins. Tai reiškia, kad turime patys gintis, tačiau NATO suteikia mums 

didžiausias pasaulyje įmanomas galimybes savo ekonominiu, politiniu ir 

kariniu potencialu (šiaip skaičiai palyginimui: JAV vien labdarai piliečiai ir 
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verslas skiria 2 proc. nuo savo BVP, o mes neišgalim krašto gynybai – ar 

nenorim?). 

Ne už mus jie kariaus, o tik dėl mūsų, bet karas, kad ir koks jis būtų 

prieš mus, quasi karas kaip dabar, hibridinis karas, kuris gresia, ar netgi 

konvencinis, kurį geriausiai NATO priklausymas ir atbaido – tai bus visų 

pirma mūsų pačių reikalas. 

O tai reiškia, kad mes iš tiesų gyvename pafrontės valstybėje, ir turime 

labai rimtai žiūrėti į šią situaciją, ir visuomenė turi suvokti ne tik pavojus ir 

lėkti emigracijon akis išdegusi, nes rusas puola. 

 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/02/26/vakaru-forpostas/
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Lietuva (iš geografija.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/lithuania.jpg
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Visuomenė visų pirma turi suvokti, kad ši valstybė yra mūsų visų – kad 

ir kaip vienybės truktų tarp mūsų. Čia mes gimę, čia augome, čia mus sieja 

mūsų gyvenimai, ir netgi prisiminimai, jei gyvenimą perkėlėm į kitą šalį. 

Kitos Lietuvos nebus. 

Jei norime ją tobulinti, tai turime išsaugoti savo Laisvę ir 

Nepriklausomybę, ir padaryti šalį potencialiam agresoriui nepriimtinu ir 

sunkiu taikiniu. 

Ir pripažinti, kad sunku ir mums bus agresijos atveju, bet jei būtų 

lengva, tai nereiktų ir NATO, o va dėl krašto apsaugos iki šiol tai elgėmės 

lengvabūdiškai. 

 

* * * 
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Supraskite, kad visuotinis šaukimas, kuriam, neva, Seimas kone 

vienbalsiai jau pritarė kovo 19 dieną, ir visuotinis karinis rengimas – nėra 

tapatu. Ypač, kada šaukimas vykdomas su didelėmis išlygomis. 

Pažiūrėkite į mūsų herbą. Kas jame?  

Artojas, pėdinantis paskui arklį su plūgu, ar šarvuotas raitelis kirsti 

priešui parengtu kalaviju? 

Kada sakoma, kad nepabuvęs kareivėliu nebus geras artojėlis, visiškai 

nereiškia, kad prie šio žirgo dera kinkyti dar ir arklą. 
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Lietuvos herbas – ne artojams (iš vikės) 

 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/coat_of_arms_of_lithuania-svg.png
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Bet mūsų protėviai LDK, iki ji išsiplėtė nuo jūros iki jūros prie ATR, 

visada gyveno pafrontės valstybėje, ir kai ateidavęs priešas, tai visi 

šeimynykščiai su vyrais tučtuojau eidavę į savo pilį ir ten gindavęsi nuo 

atėjūnų. Nebuvę ten pabėgėlių humanitarinių vilkstinių. Jei negalėdavę 

apsiginti – tiesiog pasirinkdavę verčiau mirtį, kaip Pilėnų atveju. 

Nebuvę ten paliekama tėviškės gynyba tik profesionaliems vyčiams. 

Vyrai artojai ir vyrai pilies įgulos kariai stodavę ant tos pačios sienos, o jų 

moterys ir netgi vaikai padėdavę užnugaryje vandeniu, medicinine pagalba ir 

kuo tik galėję. 

Tad visuotinis šaukimas neturi visiškai jokių išimčių. Jokių. 

Tai taip pat reiškia, kad jei Gabrielius Landsbergis iš tiesų nori būti 

vertas savo senelio, Lietuvos Savanorio Nr.1, ir prosenelio, tarpukario 

Lietuvos kariuomenės savanorio-kūrėjo, ir tuo pačiu mūsų tautos elito narys, 

tai jau turėjo tekinomis nulėkti ir užsirašyti į KASP – ir visiškai nesvarbu, 

keturi vaikai (žmona turi PhD vaikų pedagogikoje, neprapuls) ar darbas 

Europarlamente (norint, galima viską suderinti). 
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Apie tą patį nedviprasmiškai pasisakė ir Lietuvos liberalų patriarchas 

bei Lietuvos krikdemų (per nesusipratimą vadinamų konservatoriais) 

“ruporas“, žurnalo “Veido“ apžvalgininkas ir karybos ekspertas Audrius 

Bačiulis (paryškinta mano): 

 

Šiuo požiūriu Lietuvos elitas yra nevisavertis. Politikų vaikai 

(išimtis – Arūnas Valinskas ir dar pora parlamentarų) nėra nei Kosove, 

Irake ar Afganistane kariavę, nei apskritai kariuomenėje tarnavę, nors 

per ketvirtį amžiaus tam tikrai buvo ir laiko, ir galimybių. Pagal 

išsisukinėjimą nuo karinės tarnybos, beje, nėra jokio skirtumo tarp 

kairiųjų ar dešiniųjų politikų – supratimo apie elito pareigą valstybei 

neturi nei vieni, nei kiti. 

Natūralu – kol elitas pats neina atlikti karinės tarnybos, tol jis 

neturi jokios moralinės teisės raginti privaloma tvarka šaukti į 

kariuomenę vien prastuomenės atstovus. 

 

http://www.veidas.lt/karine-tarnyba-%E2%80%93-elito-privilegija-ir-pareiga-valstybei
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Gabrielius tuo gali laimėti triuškinančiai ir savo partijos lyderio 

rinkimus, į kuriuos jį tarsi po tanku metė berniukų pristigęs atsistatydinęs 

partijos pirmininkas Audrius Kubilius. 

Bet tema ne apie rėkalojančius ir už kitų nugarų besislapstančius 

patriotus, kuriems nuo sovietų anekdotiškai antrąkart per upelį sprunkantis 

Tautos Vadas yra politiniu vedliu. 

Netgi mano bendrakursis (ne tas melagėlis ir diplomo bei ordino 

vagiliukas Kirkė), į paskaitas atriedėdavęs vežimėlyje, dar tuomet turėjęs 

internetinę kavinę, tad aš net neabejoju, kad vietos PsyOps ir kibernetiniame 

šalies saugume yra ir nevaikščiojantiems, kuriuos net be diskusijų šiaip va 

nurašome kaip netinkamus karo tarnybai, nors gal derėtų atsiklausti, ar jie 

neprisidėtų? 

O jei reikia užnugario tarnyboms – ir moterims vietos yra. Ir ne tik 

užnugario. 
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Mis Lietuva 2013 Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė – KASP pėstininkė, o ne 

besisnarglėjanti bunkė ar molis sabas (iš 15min.lt) 

http://www.15min.lt/zmones/naujiena/pramogos/tv/mis-lietuva-2013-ruta-elzbieta-mazureviciute-pasirengusi-eiti-ginti-tevynes-39-465083
https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/ruta-elzbieta-mazureviciute-545c96bf61722.jpg
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Ir skautų veikla pas mus nedovanotinai užmiršta, nebeskatinant 

bendruomeniškumo bei pasirengimo per karinio pobūdžio žaidimus. Kurie 

yra ne šiaip žaidimai, bet ir išgyvenimo, brandos ir civilinio pasirengimo bei 

nepaklusnumo agresoriui mokykla. 

Tuščią vietą užpildo Rusija, mūsų kitataučiams tokias stovyklas 

organizuodama pas save.  

Taupom vaikų atostogoms ar šiaip durni esam, nesuprantu? 

 

* * * 

 

Maža to, kaip sakiau, greta profesionalių vyčių, visada stodavę karužiai 

iš visiškai civilių profesijų – artojai (kaimiečiai) ir amatininkai (miestiečiai). 

Vietos totalaus pasipriešinimo koncepcijoje yra visiems, ir visų reikia! 
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Kalba ne apie tai, kokios mums kariuomenės reikia – profesinės 

samdytos ar šauktinių arba savanorių. Mums reikia ir profesinės, ir 

šauktinių, ir savanorių. 

Šiuo metu Lietuvos kariuomenę sudaro apie 12 tūkst. karių, o tai tik 

pusė skaičiaus, kurio reikėtų šalies gynybai, anot kariuomenės vado generolo 

J. Žuko. 

Dešimtyje Lietuvos kariuomenės batalionų realus etatų užpildymas 

siekia tik 30 procentų – t.y. kaip po gerų keletą mėnesių trukusių kautynių. 

Tokio pajėgumo (ar tiksliau – silpnumo) kariniai daliniai paprastai siunčiami 

jau į užnugarį performuoti ir papildyti rezervais, o ne į mūšį eina. 

Ir tik vos dviejuose batalionuose – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 

mechanizuotame pėstininkų ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės batalione – 

kareivių pareigybės užpildytos 54 ir 72 procentais, t.y. kaip po kelių rimtų 

ugnies kontaktų su priešu, bet irgi juda link to, kad juos irgi dera siųsti į 

užnugarį po kito “mūšio“. 
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Ir tuo pat metu mes turime masinį visuomenės nusiteikimą mokytis 

karybos ir rengtis ginti Tėvynę! 

Tik mūsų vadai šito tarsi matyti nenori. 

Nes vat kažkaip ne pagal jų “planą“, ne comme il faut, aha. Gal jie 

kosmonautai, skrajojantys savo fantazijose? 

Yra kaip yra – o tai reiškia, kad deal with it, generole Žukai! 

Tam tu ir esi kariuomenės vadas. Nereikia atstumti žmonių nuo 

karybos ir krašto apsaugos vien todėl, kad jie – netinkama medžiaga, 

neprilygsta profesionalams. Geriau tokie, nei jokie. 
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Jaunieji šauliai paradine uniforma (foto Martynas Musteikis) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/img_1942-copy.jpg
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Kariuomenė ištuštėjo ne vakar. Bet tik šiandien pradėta viešai kalbėti 

apie žinomą “karinę paslaptį“, paikai teisinant nevisuotinį ir loterijomis grįstą 

prievartinį rekrūtavimą (o kad pasigedau agitacijos stoti į PKT, tai 

nenuostabu, nes kam agituoti, jei susipratę piliečiai ir taip susiagitavę ir stoja 

į šaulius, jei neparanku KASP!). 

 

* * * 

 

Būtina spręsti ne tik batalionų užpildymą kariais. Būtina ne mažiau 

tuo pačiu stiprinti ir sąveiką reguliarios kariuomenės (PKT) bei savanorių 

(KASP), tad šiuos dera tiesiogiai integruoti į kariuomenės batalionus, o ne 

palikti atskira tarnyba (kokia buvęs SKAT, ir pervadintas į KASP tik todėl, kad 

autonomiją išlaikė, bet profesionalumo požiūriu netempė iki profesionalų, tai 

elitą atskyrė nuo entuziastų). 
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Tokiu būdu bataliono viena kuopa bus pilnoje parengtyje agresijos 

atveju, nes užpildymas jau dabar sudaro trečdalį – t.y. tiek, kiek ir reikia, ir 

kiek realiai yra taikos metu. 

Antrąją kuopą dera formuoti iš KASP aktyvios tarnybos karių. Taip, ji 

bus ne taip staigiai po ranka, taip, kažkiek atsiliks parengtimi, o lygis 

kariuomenėje vertinamas pagal silpniausią, o ne stipriausią grandį. Bet ta 

kuopa yra daugiau vien savo buvimu, nei kad dabar yra tušti popieriniai 

etatai – tos mirusios dūšelės, žuvę biurokratiniame mūšyje, kuriuos turėtų 

nėštumo periodui pakeisti šauktiniai, neva, pagimdysiantys rezervą. 

O batalionui per mokymus sąveikaujant PKT su KASP aktyvistais, žiū, 

jau turime 2/3 bataliono kovinio pajėgumo. 

Trečiąją kuopą formuoti dera iš dabartinio KASP rezervo, kurie yra 

šaukiami trumpalaikiams mokymams ir jau rečiau, plius, į šią dera priimti ir 

aktyvius šaulius, suderinus tinkamą jų dalyvavimo būdą, nes noro ir 

entuziazmo yra, bet žmonėms dar ir profesinė veikla rūpi. 
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Taip, šioji bus silpnesnė ir už antrąją kuopą. Formaliai žiūrint. Tai negi 

vien dėl to atmeskim, nes geriau nieko, negu taip? 

Bet juk pirmosios kuopos PKT elitas mokymuose padės ir šiems, o ir 

brigados lygio mokymuose bei pratybos bataliono vadas galės kuopas 

formuoti ne vien iš būrių pagal formalias kuopas, kaip dabar surašiau, o 

mišriai – vienoje kuopoje būrys iš PKT, būrys iš KASP ir pan. 

Veiklos pagal kompetenciją ir pasirengimą atsiras visiems. Leiskite 

spręsti majorams ir kapitonams, kaip jiems mūšio laukui savo pavaldinius ir 

leitenantus paskirstyti, gerai? 
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Mūsų kariuomenėje visi rastų vietos (iš kam.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/karuomene.jpg
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O mes turėsime pilnakraujus ir veiksnius batalionus su puikiu ir greitai 

mobilizuojamu bei be parengiamųjų papildomų pratybų reikalingu rezervu 

karo atveju. 

Kaip jums toks planas? 

 

* * * 

 

O dabar pasakysiu dar daugiau, kas nepatiks – Pakaunėėėėė!… © 

Taip, aš kalbu apie tai, kad kariniai ginklai, amunicija ir ekipuotė 

privalo (!) būti kiekvieno rezervisto (PKT juos turi dalinyje, kur kasdien atlieka 

tarnybą) namuose – KASP ir Šaulių Sąjungos. 

Šauliai gali būti pagalbiniai daliniai koviniuose batalionuose, ir iš jų 

“elito“ pagal motyvaciją ir gebėjimus atsirinksite (suprantate, kad jūs 

jau negaudote, orenkatės!) karių trečiai kuopai. Bet ir šauliai privalo turėti 

ginkluotę namuose (tiesą sakant, jau ir dabar kai kas turi pusautomačius AR-
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16, kurie šaudo pavieniais šūviais, bet tai tas pats ginklas, kuris 

kariuomenėje yra M-16 ir šaudo papliūpomis, angl. burst). 

Jokių arsenalų, kurios gali sunaikinti (ką ir padarys) priešas, išskyrus 

vietiniuose batalionuose laikomas ginklų atsargas, kur priduoda savo ginklą 

išvykstantys į užsienį ilgesniam laikui piliečiai (negi neši į policiją pasaugoti?). 

Ir jokių kareivinių, išskyrus būtinas PKT. Izraelis apsieina be jų, ir 

teroristinio užpuolimo pavojus irgi mažesnis. 

Kareivinių nereikia, nes aktyvaus rezervo tarnybą galima suderinti 

labai nesunkiai be problemų valstybei, darbdaviams ir patiems karo 

prievolininkams – užtenka praeiti pradinį karinį parengimą (tarkime, dvi 

savaites intensyvių kursų), po to kas dveji mėnesiai po dvi dienas 

(penktadienis ir šeštadienis, sekmadienis laisvas) į privalomas pratybas, taip 

sudarant visą tą reikiamą 9 mėnesių kario “nėštumo“ laiką. 
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Bundesvero frau (iš in-die-zukunft-gedacht.de) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/bundeswehr_frauen_ullstein_00479104_2.jpg
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Žmonės ne prieš Konstituciją pasisako, kada išreiškia nepasitenkinimą 

šaukimu. Žmonės pasisako už Konstituciją – savo teisę ginti Tėvynę, tad 

leiskite jiems mokytis karybos be saldafonizmo, neįsitempus, paprastai ir 

draugiškai, kur yra partnerystė tarp instruktorių profesionalų ir prievolininkų 

mėgėjų šauktinių. Kur ne kareivis svarsto, kaip jam pratempus tarnybos laiką 

iki pietų, o turite motyvuotą ir žingeidų karį, norintį kuo greičiau įsisavinti 

savo ginkluotę ir kuo geriau išlaikyti kasmetinius šaudymo testus. 

Kam trūksta muštro ir disciplinos kaip gyvenimo būdo – tie renkasi 

PKT. Ir viskas, problema išsisprendžia. 

Koviniai ginklai privalo būti namuose, tikrai visi neišsišaudys, būkite 

ramūs. Galop, prieš ką pašaudysi, jei kita pusė irgi tuo pačiu ginkluota? 
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Ponia Lupshitz savo virtuvėje ruošia šeimynai valgį (iš Daniel Lupshitz 

FB) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/lupsh.jpg
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Dabar nesišaudo gi, o pacifistais apsimetantys isterikai net ir 

nepastebėjo, kad mūsų įstatymai seniai įteisino tą galimybę jau dabar turėti 

piliečių karinę miliciją – tiesiog ne visi ta galimybe pasinaudojo, todėl jie nėra 

gausūs, o šauliuose esantys per daug nesigiria, kad tos teisės nebūtų 

apribotos (nes anie dvasnos labai mėgsta sveikiems ir patiems galintiems 

nuspręsti žmonėms apriboti mėsos, alkoholio, tabako, pornografijos ir kas tik 

dar šaus į galvą vartojimą). 

Jei teisti, jei įrašomi į įskaitas dėl psichikos problemų ar alkoholizmo, 

tai jiems ir ginklo savigynai gi niekas jau dabar neduoda. Bet nesuprantu, 

kodėl pareigingiems, teisės besilaikantiems ir patriotiškai nusiteikusiems 

asmenims jau dabar neleidus turėti tos pačios, tik labiau pritaikytos mūšio 

laukui, ginkluotės namuose? 

Maža to, jei kažkam reikia Helly Hansen striukės ir kokybiškų hi-

tech kareiviškų batų, kuriais nepajėgi iki šiol dar per viešuosius pirkimus 

aprūpinti kariuomenė, tai leiskite nustatyto dizaino ir raštų ekipuotę įsigyti 
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patiems žmonėms, kompensuojant jiems per GPM lengvatą. Dabar šauliai 

patys viską perkasi ir taip, tik be kompensacijų. Nes sau perkasi. 

Šią dalį įtrauksite į apskaitą – ir mūsų procentas nuo BVP realiai (!) 

skiriamas krašto gynybai, greitai pranoks ir estų. 

Kaip ir misti kareiviškoje valgykloje nėra pats geriausias skrandžiui 

dalykas, kad ir ką prezidentė girtų, kartą apsilankiusi ir palyginusi su savo 

kanceliariniu bufetu, jei galima valgyti gi ir atsivežtą tinkamą maistą arba 

užbėgti į pakelės užkandinę. Juk galima, tiesa? 

Kaip ir į tarnybą bei pratybas šauktiniui atvykti nuo 8 val. ir praleisti 

ten iki 17 val. su pietų pertrauka, po to važiuojant namo (norinčius 

aprūpinam bendrabučiu, o ne kareivinėmis!), o savaitgalį pasilikti tik 

budėtojams iš PKT. 

Kodėl Bundesvero šauktinis taip gali, o mūsiškis jau ne? Kodėl danui 

pakanka 4 mėnesių su poilsio dienomis, o mūsiškiui reikia 9 mėnesių 

karantino? Nes ruskių armijoje diedai kaip aš tarnavę dvejus metus be 

atostogų uždaryti ir nesiskundę, a-ne? 
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Ir visus su karyba tiesiogiai nesusijusius darbus pavesti civiliams – ir 

darbo vietų pakaks, ir kariai užsiims karyba, o ne mokysis rikiuoti pagalves 

pagal siūlą ar plauti lubas muilo putomis, ar priskusti kelias tonas bulvių per 

naktį už tai, kad seržantui nepatiko tavo snukis. 

Tokiu būdu jūs turite iš tiesų visuotinį šaukimą be išlygų, faktišką 

karių perteklių, nuolat rengiamą ir įgūdžius atnaujinantį kariauti pasirengusį 

rezervą, bei pilietiškai ir patriotiškai auklėjamą visuomenę (vos trijų savaičių 

tarnybos kariuomenėje TV šou metu pakako Mazūroniui jaunesniąjam, kad 

paliktų totoškes, tai aš suprantu, kad liks tuomet tik liberalai su krikdemais 

politinėje arenoje?). 

Na, tai atsakykite, kodėl taip nepadarome? Kodėl norime priversti per 

prievartą pamilti Tėvynę? 

Čia jums ir atsakymas, kodėl bus į jūsų ura-patriotiškus užmojus 

svetimu linksmakočiu į dangų joti reakcija – “ne aš dėl Lietuvos, o ji turi dėl 

manęs“. 
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Izraelio kariuomenė – net hipsteriai nepurkštautų prieš tokią karybą 

(iš thebrigade.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2015/03/idf-girls-tank-920-1.jpg
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Nes visuomenės interesas yra turėti visuotinę gynybą prie visuotinio 

karinio pasirengimo, kuris netrukdo kasdienei veiklai ir kainuoja mažiau, nei 

profesionalios kariuomenės rūbu apvilkta prievartinė kariauna, nes po to dar 

ir klausimas kyla, o kodėl aš turiu dykai, kada ana va jie tai už tai dar ir algą 

gauna (ir €38 nuo lioleko ar €238 nuo sido – skirtumo nekeičia). 

Profesionalų reikia. Ir visuotinio karinio parengimo irgi reikia. 

O norus hibridinius karus čia pakariauti geriausiai atšaldo žinojimas, 

kad mes turime totaliai gynybai pasirengusius gyventojus, plius – 

sąjungininkus Lenkijoje (tegul rašo pasuose tą W, negi taip svarbu, lyginant 

su kariniu būtinumu ir mūsų saugumu dabar?), į kurią po pirmų mūšių 

atitrauksime reguliarią kariuomenę pergrupavimui (lenkai dabar turi daugiau 

Leopardų tankų už vokiečius – kaip jums tai?), ir kur rinksis patys mūsų 

rezervistai, žinantys, kur yra jų tuo metu jų batalionai (į lenkų parduotuves 

kelią tai randa). 
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Nes priešas nelauks, kol paskelbsi čia mobilizaciją, sukomplektuosi 

šauktiniais kovinius dalinius ir juos apmokysi, kaip atrodo pagal mūsų galvų 

virš antpečių su žvaigždutėmis pamąstymus ir rausvas svajones. 

Ir va čia pasilikę šauliai, kurie yra tik rikiuotės tarnybai nebetinkamas 

rezervas, jau patys, ir nelaukdami įsakymo (žinote, statutas kitąkart yra geras 

alibi pašlemėkams pasislėpti nuo būtinybės prisiimti atsakomybę), tuo tarpu 

tęs jau nekonvencinį (partizaninį ir diversinį) karą (gi ginkluotę visą turi 

namuose!), duodami sąjungininkams NATO laiko ir galimybių pasirengti 

masinei invazijai, mūsų kariuomenei vykdant dar ir reguliarius reidus į 

Tėvynę ir netgi imant placdarmus – todėl ir sakau, kad šiuo metu realiausi 

mūsų gynybos pajėgumai yra liberalais ir verslininkais pasipildę šauliai, 

motyvuoti ir save patys viskuo apsirūpinantys. 

Ir turintys ką prarasti, ir žinantys, vardan kokios Lietuvos ir ko jie 

mokosi karybos. Šiandien karinės grėsmės akivaizdoje pilietiškumo pavyzdys 

yra šaulys liberalas, o ne garsiai rėkiantis, kad kiti jo ginti nenori, krikdemas. 

Apie totoškes su dipsiais tai kalbos net nėra – šie net atvirai sabotuoti 
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prisibijo, nes visuomenės nuotaikos ne pagal rašistų scenarijų kažkaip 

pakrypę. 

Jei turite geresnį modelį, siūlykite – tam yra Seimas ir jūsų rinkti 

atstovai jame. 

Bet darymas to paties, kas jau buvo išbandyta ir ne vien dėl kenkėjiško 

LSD pašlemėkų ar anuomečio įvairaus plauko liberalų požiūrio, kaip TS-LKD 

patriotai dabar įtikinėja, šauktinių modelio atsisakyta, tai dabar jau tikintis, 

kad gausis šįkart geriau, yra užsispyrusios kvailybės, o ne patriotizmo 

požymis, juolab, kad sąjūdiniai liberalai į šaulius masiškai įstojo ir tuo jau 

savo kaltę tikrai politikoje išpirko – judam toliau. 

Ir gal tuomet ir man, seniui, atsiras vietos krašto apsaugoje ir Tėvynės 

gynyboje – bala nematė, dukart Lietuvai prisiekiau 1991 metais, nes vis 

popierius vadai pamesdavę, tai ir prisieksiu darkart, jei prireiks. 

Nors ir prisiekti man nereikia, ką pats ir taip žinau, ir kur tuomet 

bebūčiau. 
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Lengvai ir nesiparink arba С Новым годом, Раша 2.0! 

 

 

 

2014-12-31 

 

 

I have a dream, – sakė toks Martin Luther King Jr, bet ne tau, Martynai, 

kaip dainuojama antinų dainoje, iš kurios žodžių neišmesi, nes aš turiu ne 

svajonę ar viziją, o strateginę ilgalaikę prognozę, kas laukia pačios Rusijos, 

dabar prieš mus maskatuojančios nuvytusiu 70-mečio veterano 

pasididžiavimu. 

Aš jau pergyvenau dvejus Ruskyno žlugimus (net jei vienas vadinosi 

SSRS griūtis, o kitas Rusijos default, šalis vis tiek ta pati su tuo pačiu 

iškrypėlių mentalitetu, mušantis kinkongiškai į krūtinę “в чём сила, брат?! 
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– да не брат ты мне, гнида черножопая!“, – atsakant amžinai girtam 

ruskiui jo mėgstamo filmo ta pačia citata). 

Ir manau, kad sulauksiu trečiojo (istoriškai tokių gal jau tuzinas buvo, 

ir patys ruskiai vis aimanuoja, kaip jie nuo kelių stojasi, bet kur tu, girtuokli, 

atsistosi, kol rankos pagalbai niekas neišties?), kuris smagiai jau prasidėjo 

gerokai iki Kalėdų (Christmas came early, indeed), riedant naftos kainoms 

žemyn, o su jomis – ir rubliui į tartarus. 

Beje, kažkokioje užsilikusioje sovokinėje reklamoje per naftalininę TV, 

kur rodomas iš anksto nufilmuotas Голубой огонёк (šiaip jau kliše tapęs 

pavadinimas čia gal su aliuzija nei tai į Skardžių, nei tai į Gražulį, kas 

visumoje yra monopeniasalu), paskui vėl transliuojamas, neva, “tiesiogiai“ 

(Ruskyne brežnevinė tradicija nemari, o ir cenzoriams gi reikia išeiginių, su 

šeima pabūti, tą pačią švinkeną per zombiadėžę paspoksoti, vis labiau 

girstant nuo pigios vodkės), visi laimės persunkti vietiniai plačiai žinomi 

siaurame ratelyje rusų žvaigždukai su žvaigždutėmis džiaugsmingai dalinasi 

iš dangaus (suprask, okupanto gero pono?) krintančius dolerius. 



367 
 

Ko gero, po kokios nuskurėlės Zimbabvės, tai yra vienintelė šalis, kuri 

taip pučiasi nebūtu orumu, pinigais ir galia, kad vertina tik savo amžino 

priešo ir maitintojo valiutą – tikrą, ne propagandinį, orumą, galią ir pinigą. 

Ir tai – irgi yra visiško Rusijos nuosmukio simbolis. Svetimos šalies 

pinigai, laisvai tekantys šalies ekonomikos ir finansų kraujagyslėmis, seniai 

tą šalį padarė tik tuo, kuo ji visais laikais ir buvusi – žaliaviniu priedu prie 

Vakarų. Ir ačiū Dievui bei Landsbergiui, kad esame Vakarų, o ne šio priedo 

dalimi, buvę vis retkarčiais priglobiami jėga, kad šis badu nestiptų arba 

turėtų langą į taip trokštamą ir kartu nekenčiamą Europą. 

Visiškai realu, kad ateis tas metas, kuomet ne tik balvonus nuo Žaliojo 

tilto nusiversim, bet išboginsim ir Mininą su Požarskiu iš Raudonosios 

aikštės. Ir pastarojoje stovės paminklas proverbiniam lenkų šlėktai bei 

lietuvių etmonui, jau valdžiusiems Moskoviją (Rusija ji tapo tik prie Jono 

Pikčiurnėlės, vėliau pasiskelbusio caru, pabijojus skelbtis karaliumi, kurio 

motina vadinta lietuve pagal kilmę ir gimimo vietą, ir vien dėl jos didysis 
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kunigaikštis Vasia Nr.3, turintis irgi lietuviškų genų, netgi stačiatikiškąją 

hipsterio barzdą nusiskutęs). 

Anuomet ilgiau išsilaikyti italų tvirtovėje totorišku pavadinimu prie 

baltiškos upės kranto prieš ginkluotą minią, persigandusią vakarietiškų 

reformų, pavedė skubančią etmono husarų kavaleriją tik to meto prasta 

logistika (simboliška, kad Rusijos pareigūnai ir dabar genetiškai neperneša 

lietuvių vežėjų), bet juk Rusijoje dvi problemos visada nuo seno aiškios kaip 

2-D: дураки и дороги (kvailiai ir keliai, kas lietuviškai yra 2-K projektas, ir tai 

irgi ironiška). 

Tad mano pasiūlymas buvo paspartinti procesą iškart išsprendžiant abi 

problemas atominiu kiliminiu bombardavimu, po ko visur užlieti asfaltą. 
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Pirmasis McDonald’s Rusijoje, 1990 (dail. Igor Babailov) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2014/12/1st_mcdonalds_in_russia__oth-w.jpg
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Ir pristatyti makdonaldsų, nes ruskiai vis tiek nacionalinės virtuvės 

neturi, o ką nors patys gaminti nemoka ir nesugeba, tačiau šiose 

užkandinėse, kur atidirbtas standartizuotas procesas, ir “negrynuose“ 

makdonaldsas yra makdonaldsas, tad nors kažkiek tuos netikšas žmonėmis 

pasiseks paversti, primenant: 

- Speak English, собака, o ne Mumu šenekta, persmelkta totorišku 

keiksmu! 

Sibiras, kaip žaliavų sandėlys, ko gero, bus eksploatuojamas kinų, 

korėjiečių ir japonų – tie gavybos procesą darys kokybišku, ekologišku ir 

taupiu, o pasauliniu mastu ekonomika tik išloš nuo to, nes tuomet pasaulinės 

dirbtuvės ir konteinerių terminalas bent turės savo žaliavų sandėlį, kur 

nereiks atsargoms papildyti kaskart ieškoti vis užgėrusio vatine šimtasiūle 

ant dryžuotos suplyšusios jūrinukės vilkinčio sargo, nuolat kažkur 

pametančio raktą arba eilinio rusiškojo atlapaširdiškumo priepuolio 

pagautam dar ir prageriančio saugomas vertybes. 



371 
 

Lietuviai gi nuo mūsų imperialisto Gedimino laikų turi istoriškai know-

how, kaip valdyti šitą rusišką bydlo-koloniją. Tik dar anuomet mes turėjome 

užnugaryje lenkus prie Abiejų Tautų Respublikos, o šiuolaikinėmis sąlygomis 

– jau NATO ir ES su nepalyginamai didesniu potencialu ir ištekliais. 

Nesame mes jokia “maža agrarinė valstibe™“ – tokia nori matyti mus 

priešai, siekiantys padaryti priedu prie tos kolonijos, o ne vadybininkais joje, 

bet aš kažkaip mūsų herbe niekaip neįžiūriu norago prie to arklio, kad artume 

dirvonus nuo jūros iki jūros. Ne mes, o kaip tik lenkai dabar yra Europos 

agrarinis priedas, na, tai jų vištienos pramonės pasiekimai ir herbe deramai 

atsispindi. 

Bet matau, kad proceso skubinti net nebūtina – viskas vyksta pigiau ir 

paprasčiau. Kaip ir turėjo nutikti. Kvailystė yra brautis į tą šalį ir bandyti ją 

primityviai nukariauti – vienos išlaidos ir galvos skausmas, o su tarakonais 

ar skėriais nekariaujama pagal Ženevos konvencijas.  

Valdymas šiais laikais juk yra subtilesnis ir daug efektyvesnis. Galop, 

šeštadalis skystai apgyvendinto nuolat girtais čiabuviais žemyno su Belgijos 
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dydžio BVP, outsourcinus šios dalies Aziją Azijai, kuriai ir priklauso – ne toks 

jau ir sunkus lietuvių vadybai uždavinys belieka. 

Praktikuojamės jau dabar: per atstumą tarsi pulteliu mygtukus, neva, 

paslaptingoje (nes nuolat girtoje?) dūšioje spaudo Dalia Grybauskaitė, einanti 

ir didžiojo etmono (ar ruskių trolio?) pareigas; Vakarų valią vietoje diegia 

užsienio reikalų (dalis buvusių welki hetman litewski pareigų) ministras Linas 

Linkevičius su ES emisaru Vygaudu Ušacku, padedant beceremoniam JAV 

(nes NATO yra JAV su sąjungininkais) ambasadoriui John F. Tefft, o 

Ukrainoje jau dabar modelius mažesniu masteliu išbando ten ekonomikos 

ministru paskirtas Aivaras Abromavičius (ir dar papildau: nuo 2014 metų 

sausio 1d. Lietuvos ambasada Ukrainoje tampa dvejiems metams NATO 

kontaktine ambasada – ko ir reikėjo tikėtis, nes Vyčio ženklo piliečiai grįžta į 

nuosavo imperialisto DLK Gedimino ir jo Stulpų, tik bizantiškai padabintų ir 

pervadintų Trezūbcu/Tridančiu, šalį). 

Tai, kiek dar turime išeivių į Vakarus kaip dipukų ir per dabartinę 

emigraciją – tai irgi didžiulis vakarietiškos vadybos know-how potencialas, 
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kurio yra ženkliai per daug Lietuvai, bet vat anam kraštui prižiūrėti – dar, žiū, 

ir pritruks, teks padoresnių ir palankesnių vietinių žiūrėti. Kaip visada tai 

buvę, tai dabar vadinasi frančyze, o anuomet – riurikais bei jarlykais. 

Tokia mūsų tautos istorinė misija skamba nepolitkorektiškai ir 

ganėtinai ciniškai? 

O kas sakė, kad tavo, lietuvi, vaidmuo istorijoje turi būti mielo, balto, 

pūkuoto katuko? 

Jei jau apsiskelbei braveland’u ar didvyrių žeme, iš praeities stiprybę 

semiančia, jei tokius valstybės simbolius susidėjai su riteriu sidabriniais 

šarvais, jei savo vaikus didžiavyrių vardais šauki ir istorija tau vis dar yra 

pasididžiavimo priežastis, o istorijos knygos tampa pardavimuose 

bestseleriais, ir kai lietuvis Vytautas Andrius Graičiūnas – vienas iš klasikinės 

vadybos tėvų (jo vardo katedroje aš savo diplominį darbą gyniausi 

dešimtukui), tai gal jau gana apsimetinėti avimi vilko kailyje, aštradanti tu 

mano mielas! 
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Tad aš jums linkiu 2015 metus pasitikti su optimizmu ir pasiraitojant 

rankoves naujam darbui pagal tikrąją mūsų tautos “religiją“ ir misiją.  

Nesame tam idealūs, bet to juk ir nereikia. Gal kaip tik reikia to, kuo 

esame. Ir dar galime būti. Protas, o ne kaustytas kareivio batas lemia 

rytdienos nugalėtoją, o šalyje su tuzinu universitetų milijonui gyventojų, 

ruošiančių vadybininkus ir teisininkus su ekonomistais, jau akivaizdu, 

kad ne karyba yra ateities pergalių pagrindas. 

Smagių Naujųjų metų! 
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Papildymai 2017 metais 
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Partijos be lyderių 

 

2016-04-25 

 

Daugiau nei metai nebe Lietuvoje, tai ką aš jau apie jūsų (sic!) politiką 

galiu pasakyti? 
Tiesą sakant, pačią idėją dėl tokio pastebėjimo suformulavau anksčiau, 

dar pernai, tačiau kaip ir neradau laiko užbaigti dėstyti (juolab, skelbti 

gruodžio 24 dieną neleido religinis fanatizmas). O ir įvairių politologų – nuo 
peliukų iki kalbančių galvų su titulais, – turite patys sočiai (keistai mažai čia 

jų pas britus matau, kad net neįvardinčiau nei vieno). 
Kas niekada netrukdė man sakyti arba parašyti tai, ką aš manau apie 

visą šitą politinę fanaberiją. 
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Tad kaip ir yra dar truputis laiko iki rinkimų pradžios, bet partijos iš 
esmės jau tas kovas vykdo rinkimų kampanija prasidėjo, ir, sakyčiau, šiuo 

metu tas menamas (!) politinis vangumas prie gana didelių rinkėjų lūkesčių 
po tokios nykios ir begėdiškai bukos valdžios yra sąlygotas paprasto fakto – 

partijos nebeturi tikrų lyderių, o tie, kurie dabar joms vadovauja, yra zic-
pirmininkai (nuo vok. sitzen – sėdėti). 

Atrodo, kad nusišneku. Nes kaip tai partija gali būti įsivaizduojama be 

lyderio, kai Lietuvoje netgi rastum partijas, kurios yra vieną savo lyderį 
aptarnaujančios politiškai – prisiplakėlių, kurie jaučia konjuktūrą, arba 

banaliai nupirktų lyderio politiniam anturažui (nors jis arba ji galvoja – 
ambicijoms, bet tikrai ne politinėms, o asmeninėms) tenkinti. 

Tai gal pažiūrėkim tik tarp parlamentinių, kaip yra išties, pradėdami 

nuo silpniausios iki stipriausios? 
 

* * * 

 
DK (Drąsos Kelias) 

– džk Lietuvos Sąrašas, džk Neršos partija, džk violetiniai patvoriniai kedofilai. 
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Šią margą kompaniją laikyti kokia nors partija būtų savęs negerbti, nes 
jokio ideologinio pagrindo, išskyrus nuvalkiotą ir numestą klausimą “ko nori 

mergaitė“, jie neturi, o ir niekada neturėjo, kaip ir dabar jos gretose rasite 
žmonių, kurie visiškai priešingai vertina pagrindinę partijos ideologinę (sic!) 

liniją, nes jiems irgi seniai aišku, kad mergaitė nori mamos, o ne tetos, o 
tetulių gerbėjai bando surasti kitų veiklos sričių, pradedant žemės prekybos 
ribojimais (kas yra tamsuoliškas konservatizmas) ir tikrai nebaigiant 

korupcinės sistemos viešinimu (kas šiaip yra progresyvaus liberalumo 
požymis). 

Ir vertinti juos išvis nederėtų niekaip, kaip ir Rusų Aljansą Lietuvoje, 
džk Penktoji Okupacinė Kolona, arba Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcija, džk 
vatiniai imperialistai, apsimetantys lenkų nacionalistais, kurie irgi nėra 

partijomis, kaip ir Žaliųjų Arbūzų judėjimas, finansuojamas Rusijos 
energetikų. 

Vienintelė priežastis tame, kad vis tik Lietuvoje demokratiniai saugikliai 

per menki, ir tokie prašalaičiai pakliūna ne tik į savivaldos, bet ir į nacionalinę 
politiką (pasirodo, Lietuvoje kvailių yra daugiau nei 5 procentai rinkėjų tarpe 
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– gerokai per gerai apie save galvojome, kaip ir valstybės tėvai-kūrėjai nustatę 
tokį barjerą). Todėl klausiu: ką ir kuo remiantis jie gali suformuluoti? 

Kaip bebūtų, bet partijos lyderė, praradusi tiek teisėjos, tiek ir 
seimūnės vietas, šiuo metu žaidžia Nesugaunamąjį Džo (nes jo niekas 

negaudo) JAV, užuot vadovavusi savo įsteigtam politiniam judėjimui (kažkada 
revoliucionieriai pogrindininkai leido laikraščius užsienyje ir rašė laiškus bei 
raštus kokiame nors užkampyje – šitie nei socialinius tinklus geba išnaudoti, 

nei sakinį su veiksniu ir tariniu suregzti). Ir dirba “lyderė“ tokius darbus, 
kurie būdingi pradedantiesiems imigrantams, kas irgi rodo, kad partija 
neišgali finansuoti savo lyderio revoliucinės kovos emigracijoje arba 

pogrindyje, ir kas reiškia, kad tai visai net ne partija. 
Gal ir gerai, kad neįgali – vis mažiau vietos teroristų turime. Nebent 

Drąsių vadinti tikruoju lyderiu, tai kaip ir gerai, kad vienu teroristu (žudikas, 
nukreipęs savo veiklą prieš valstybės pareigūnus, iškėlęs politinius tokio 
žudymo akto pateisinimo motyvus, nėra tik šiaip sau kriminalinis 

nusikaltėlis) mažiau? 



380 
 

Kitaip tariant, kokių nors politinės veiklos vektorių ši partija negali 
turėti, tai ir kam jiems tas lyderis tuomet? Tikiuosi, natūraliai išsivaikščios 

dar iki rinkimų kas sau. 
 

* * * 
 
TT (Tvarka ir Teisingumas), 

– džk totoškės, džk paksoidai, džk liBdukai (kuomet bandė apsimesti liberal-
demokratais). 
 

Partijos lyderis išmestas iš prezidentų, jokių renkamų postų, kuriuose 
reikia prisiekti, iki šiol užimti negali. Gerai, kai Europos Parlamentas yra 

šutvė delegatų be sprendimo balso, tai nors garbės ten gauna (ir rentą), bet į 
EP paprastai politiškai yra “ištremiama“ iš Lietuvos, kad po kojomis 
nesimaišytų. 

Bet va kažkaip formaliai tam savo suliBdytam dariniui vadovauja. Todėl 
ir partijos pagrindinė linija yra kaip nors reabilituoti savo lyderį (beveik 

pavyko). Kadangi lyderis politiškai impotentas (net Konstituciniam Teismui 
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leidus jam vėl būti renkamam – joks implantas neatstos prarastos [po]lytinės 
galios), tai ir totoškės neįgalūs turėti kokią nors kitą liniją ir formuoti politiką 

bei kelti idėjas nacionaliniu mastu. 
Nebent vietinius kontrabandininkų kunigaikštukus skirti rūpintis 

teisingumu Lietuvoje – gal su aukščiau minėta violetine šutve rastų bendrą 
kalbą? Partijos lyderę tie galėtų parsivežti kontrabandos būdu. Ypač, kai šioje 
pašlemėkų koalicijoje totoškėms yra VRM postas atitekęs. 

 
* * * 

 

DP (Darbo partija), 
– džk dipsiai, kokoškės ir darbeicai. 

 
Su proletariatu tas jų pavadinimas turi tiek pat bendro, kiek Mergaitė 

Mašenka su Miss Visatos rinkimais. Nuo pat pradžių buvo vieno asmens 

partija, kuris lyderiu buvo tiek, kiek reikėjo prasimušti į politiką, ir čia kiek 
liūdna, nes pinigai, pasirodo, lemia ir “demokratiją“ Lietuvoje, o gal daugiau 

parodo, kiek išties korumpuota valstybė, kad ir politika yra korumpuota (kita 
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vertus, TT ir DP partijų gautų mandatų skaičius Seime daugmaž atitinka ir 
korupcijos procentą pagal tyrimus). 

Partiją lydi nuolatiniai finansiniai skandalai, ir rinkėjui, tiesą sakant, 
seniai nusibodo tas apšiktos virvelės tąsymas, kad ir kokia ten teisėja 

Šarikova būtų išteisinusi po visų nukėlinėtų ir atidėtų posėdžių – čia kaip su 
Landsbergio “tvartuku“ (nors ten išties buvo svirnas, kiek pamenu), kada 
įstatymas įvardina, kad žemė grąžinama su priklausiniais, o teisėja tyčia (arba 

ji durna ir įstatymo nežino?) negrąžina pagal jos sprendimą jau teisiškai ore 
pakibusio pastato, nors žemę po juo grąžino, ir bylinėkis po to žurnaliūgų 

džiaugsmui (gal tuomet jai tiktų šarikovos vardas, nes vat “įkando“?). 
Formaliai partija todėl turi savo partijos pirmininką džk Gobšiukas, bet 

realiu partinės linijos formuotoju yra Svarsčikas-kapitalistas, kuris seniai į 

verslą grįžęs jau būtų, bet kad seniai jis jokio verslo išties nebeturi (o Lietuva 
pagaliau turi ES Energetikos III paketą ir dujų terminalą – in your face, 
oligarchy Russian-style), tai va ir priverstas makaluotis kaip tas šūdas eketėje 
Lietuvos politikos paraštėse, dėl ko ir partija nesuformuoja jokių ideologinių 
pagrindų. 



383 
 

Iš esmės, tai būtų konservatoriais, bet yra dar dvi partijos, kurios 
gviešiasi šio vardo de jure arba de facto. Lyderis gi įmanomas tik turint idėjas 

– o kokios idėjos partijoje be ideologijos? 
 

* * * 
 
LS (Liberalų Sąjūdis), 

– džk Pagaliau Tikrieji Liberalai (nieko bendro PTL su patalogija neturi, nors  
 

Lietuvos liberalų iki tol buvę kovos už tikro liberalo vardą išties buvo 
patalogija), džk liberobliai. 

Šitie turi amžinai jauną svajonių prezidentą Eligijų Masiulį (nepaisant 

to, kad labiausiai dabar matomas Vilniaus meras, dėl ko liberalai 
pravardžiuojami ir šimašoidais), bet jei kas partijoje išdrįsta suabejoti tokiu 
lyderiu, tai patiria jei ne revoliucinio teroro rūstumą, tai senųjų liberalų 

lyderių ranką (linkėjimai Gentvilui). O kad apie ranką, tai ironiška, nes 
Eligijus išvyko milijono rankų paspausti rinkimų proga. 



384 
 

Visumoje, skirtingai nuo aukščiau minėtų, partija yra linksma ne vien 
jaunimu, bet ir savo pasirinkimais kokių nors einamųjų front-menų, ir 

erotiniais skandaliukais arba sveiko proto nesveikais blyksniais. Jie tokie 
simpatiški kaip pandos – lyg ir meškutė, bet vegetarė, ir tarsi katukas, kurį 

norisi paniurkyti, bet masė visai ne tokia, kad ant kelių užsikeltum (arba per 
duris už sprando mestum, kai užkniaukina). 

Šiaip liberalai gana liberaliai žiūri į būtiną aiškaus lyderio turėjimą kaip 

faktą, todėl realiai lyderio ten ir nėra, o yra tik nuotaikų kaita sprendimuose 
ir dūzgės, kuo jie išties primena vakariečių liberalus. 

Bet neapsigaukite tokiu menamu partiniu žaismingumu – vis tik tai 

vienintelė (!) partija su savu think-tank: Lietuvos Laisvos Rinkos Institutu, kas 
gerokai kompensuoja formalaus idėjinio vedlio neturėjimą, nes visa institucija 

(taip geriau institutą įvardinti) dirba šį idėjinį lyderio darbą viešumoje, kad 
partijai net ir stengtis daug nebereikia (daugiau laiko dūzgėms). 

Ir gal šita formali “liberaliai suvokiama“ lyderystė yra šios partijos 

patrauklumo priežastis jaunesniam rinkėjui, kuris pagal nebrandumą 
amžiuje dar netoleruoja kokių nors autoritetų (pop žvaigždės nesiskaito, o 

liberalas Šilgalis moka šokti ir turi six-pack). 
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* * * 

 
TS-LKD (Tėvynės Sąjunga), 

– džk krikdemai, džk koncervai, džk buvę ir vėl esami landsbergistai, džk buvę  
kubiloidai, džk kolhozų griovėjai, džk rusofobai, džk pencinykų priešai 
(nepaisant megztųjų berečių smogikių kaip priešakinio partijos kovinio būrio), 

džk gal ir viskas gerai čia, bet mintys kyla visokios. 
 

Partija dabar turi partijos pirmininką, kurio pavardė (kaip netikėta!) 

sutampa su partijos steigėjo pavarde. 
Išties, tai, kas būdinga didžiosioms partijoms ne tik Lietuvoje, dvi 

frakcijos – Kubiliaus ir Degutienės, – pavargo partijos viduje kovoti, kad 
prireikė abiems pusėms neutralaus ir bendro lyderio pato situacijai užtvirtinti 
iki naujų karų po šių paliaubų (kas retkarčiais blyksteli viešumoje, kada ima 

ėstis tarpusavyje arba pliektis su liberobliais, nes dabar gi ir jie turi jauną 
partijos elitą, kuris gurkšnoja nebe Borjomi, bet San Pelegrino, nors pastarojo 

etiketėje ir yra raudoną penkiakampė žvaigždė, tačiau elniukais ant pirmojo 
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paminėtojo brand butelio labiau medžiotojai iš konkuruojančios partijos 
domisi). 

Realiai Gabrielius Landsbergis yra toks tik formalus partijos front-
menas (nors aš tikiu, kad jis pats tiki, kad yra realus), tačiau lyderiu kol kas 

jis nėra ir būti per se negali: nei politinio begemoto Kubiliaus legionas yra 
linkęs išties, o ne formaliai, čia sekti paskui, nei nomenklatūrinės Degutienės 
brigada, nepaisant deklaravimo “už Landsbergį“ (suprask, Tatą), yra matanti 

dabartinį pirmininką kaip nors patenkinantį jų asmenines ambicijas ir 
lūkesčius (bent jau ponas Degutis yra lyderis namie, ar ne?). 

O sava Gabrieliaus chebra dar nėra skaitlinga ir kiek labiau įtakinga 
(bet optimistiškai nusiteikusi masės įgauti, ypač kai su Ingrida flirtuoti nori 

kone visi partiečiai nepriklausomai grupuotės). Ir vos pradeda tą įtaką 
partijoje didinti, kaip prasideda patijos veteranų klyksmai (mane labiau 
neramintų, jei jų nebūtų, nes tuomet tai išties reikštų, kad senelis anūkui 

vietą paruošė, kaip piktdžiugos pliurpia). 
Bet Gabrielius turi labai daug galimybių išties atsikovoti daugiau 

valdžios partijoje ir taip tapti ne formaliu lyderiu, o tikru: ir jo patarėjas gi yra 

pagal pavardę Lietuvos Nepriklausomybės patriarchas, ir paskui jį eina visa 
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eilė atkutusio jaunimo, kuriems liberalai yra per daug kairieji (arba dešinieji 
– žiūrint tarakonų galvose), tad partijai senėjimas ir atsinaujinimo baimė 

nebegresia (ačiūdie, ir ne profesorių turiu galvoje!), ko va nepasakysi apie 
kitas partijas (kur išimtys tik patvirtina taisyklę apie merdėjimą, kas irgi – 

ačiūdie, stipkite), išskyrus, aišku, dūzgių pandas. 
Nors ir neturi think-tank (vienas dr Mantas Adomėnas nors ir sunkioji 

artilerija, tačiau ne tankas gi), bet labai džiaugiuosi, kad pagaliau turi 

opozicinį ministrų kabinetą, ir šis Šešėlinis kabinetas kompensuoja lyderio 
svorio (no pun intended!) stoką. 

Visumoje aš žiūriu angažuotai ir šališkai į šią partiją, ir netgi manau, 
kad jei dėl visų tų vidinių partinių kovų vardan atsinaujinimo ne formalaus, 
o tikrojo, ir gebėjimo kovoje iškilti lyderiui, kuris dabar formalus, partija netgi 

dar (vėl?) nelaimės ateinančių rinkimų, tai nebus išties labai didelė tragedija, 
kokia buvo ji pašlemėkams iš socdemų per praėjusius, kada Piktas Gnomas 

Sysas triedė plytomis, kaip jam valdžios reikėjo, kadangi partija opozicijoje 
banaliai ėmė byrėti (bet į kadencijos pabaigą ištisiems skyriams paliekant 
partiją, tai irgi lotuliukas). 
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Beje, dėl keturių vaikų šeimos tėvo, tai pastebėsiu, kad pirmasis Romos 
imperatorius Oktavianas Augustas irgi buvo pienburnis, lyginant su Gajum 

Julijum Cezariu ir Marku Antonijumi – pastarasis buvo tikras ir aistringas 
karvedys, kuriam nuo kraujo kvapo stojosi, kai jo įsūnis Oktavianas gi alpo 

vien nuo minties apie mūšį ir jį pykino netgi slankioti adjutantu paskui 
lovelasą dėdę Julių. 

Go figure, bet Markas tai juk finale prakišo Oktaviukui – tiek sausumos, 

tiek jūrų mūšiuose. 
 

* * * 
 
LSDP (konservatoriai) 

– džk TSKP, džk LKP (komunistų partija be platformos), džk LDDP (pirmoji 
kapitalistų-prichvatizatorių partija, pasivadinusi darbo). 
 

Ši nekrofilų partija dabar Lietuvos Vyriausybę valdo, todėl jiems lyderio 
nereikia. 

Išties, koks iš Prietaiso lyderis? 
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Partijos lyderis Jonas vardu Algirdas (iš iceagemovies.com) 
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Toks, kiek kirkiliniai dėdėpistai su sakaliniais soušeliais sugebėjo 
paliaubas sudaryti ir kompromisinę kaliausę partijos lyderio, kuris buvo 

Jonas, o dabar Algirdas, bet kurio nuomonė keičiasi dažniau nei oras 
Londone, iškamšos vietoje pasiūlyti? 

Šiaip tą šutvę ir partija vadinti sunku – plutokratinė kriminalinė gauja, 
per taikią “buržuazinę nacionalistinę“ (kaip jų ideologai vadino, o dabar 
“pamiršo“) revoliuciją sugebėjusi nusavinti (padaryti privačia, tai kaip ir 

susavinti?) stambiąją pramonę ir agropromą, kaip ir svarbius ūkinius ir 
savivaldos postus, “pradanginti“ uždraustų partinių kontorų kasą (oi ne 
viskas taip ir prapuolė – antai vienas dienraštis, kuris keliasi anksčiau už 

kitus, tai iš Šventos Dvasios įgijo redakciją, spaustuvę ir dar ledo rūmus, 
tapusius krepšinio arena, bet tai kam tas rūpi… oi, darkart atsiprašau – 

rūpėjo Vilniaus Brigados triuškintojui prokurorui Betingiui, visai savo 
karjerai išgrūstam į Kauną, bet čia šiaip, pletkai gi) “niekieno“ nekilnojamąjį 
turtą Senamiestyje (o ko neišlaikė rankose – perpardavė) ir pan. 

Bet tai aš apie lyderius, o čia kaip ir buvo apklausos būdu tyrimas 
skelbiamas, kad labiausiai LSD pašlemėkų šutvėje lyderyje rinkėjus žavi jo… 

ryžtingumas. Say woot?! 
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Čia jau pridurti ką nors daugiau apie “daragoj tovarišč Butkevičius“, 
anot Rusijos komunistų partijos sveikinimo, nebėra ko. Kol šitos kriminalinės 

gaujos niekas nejudina, tol jiems vieno krikštatėvio ir nereikia, kokiu buvo 
AMB. Anksčiau tai buvo mafija. Dabar – kartelis. Nors didelio skirtumo, kaip 

organizuotą nusikalstamą gaują vadinsi, labai nėra. Ir toje “permainoje“ yra 
jų sėkmės paslaptis, manau. 

Jei perdėliojus rinkimų sistemą, suvienodinant kaimo ir miesto balso 

vertę, tai partija gana greitai išvis pabirtų. Nes tie, kurie ten ne “kapitalistai“, 
o išties idėjiniai “komunistai“, ją išdraskytų iš vidaus idėjiniu pagrindu, nes 
jų pirminiai ideologai, kurių vieno mumija guli prie Kremliaus sienos, dar rašė 

apie prieštaravimus tarp bazės ir anstato. Ir va todėl ta LSD šutvė niekaip 
neleis, kad būtų koreguojama iš esmės rinkimų sistema, ar kad 

demokratizuojama lyderio parinkimas partijos viduje, nei senu įpročiu 
pirtelėse be visokių “šeškučių“ (medžiotojas Brudauskas, manau, turėjo 
omeny ne kailiniuotus smirdukus, bet skaičių šeši – pagal rusiškas 

kriminalines paniatkes, kuriomis ši partija išties ir vadovaujasi). 
Be lyderio, tačiau su prietaisais, tokiam LSD karteliui saugiau. Iš to 

naudos Lietuvai tik tiek, kad šis kartelis neleidžia tuo pačiu metu ir 
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prasimušti į politiką visokiems išties idėjiniams “naujiems kairiems“ ar 
“tikriems socialdemokratams“. 

 
* * * 

 
Todėl artimiausiu metu nei jūs gero kandidato pakeisti dvi kadencijas 

atsiridenusio po Daukanto aikštę Boulingo Kamuolį su frenčiumi rasite, nei 

tos partijų “kovos“ Seimo rinkimuose kaip nors bus įdomios idėjų, o ne šou ir 
pasimėtymo mėšliuku prasme. 

Суходрочка™, anot vieno finansininko liberalo dūzgėse iš Dirty 
Dicks pub. 
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Apie rinkiminę krašto apsaugą 
 

2016-08-08 
 

 
Žinot, gal jau galit paskelbti karą Rusijai?  
Nes kiek laiko trunka šitas apšiktos virvelės tąsymas realios ruskių 

karo grėsmės fone – dveji ar treji metai? 
Ne taip etatinis “rusai puola“, bet realus atsitokėjimas, kad gali, žinai, 

ir užpulti, ir gali tekti gintis, ir be šitų juokelių “chi-chi, su kuo kariausim“ ar 

debiliško “o kas mus puls“ – va jau ukrainiečiai prisikikeno ir su kaimynu 
prisidraugavo: Krymo nebeturi (ir nebeatgaus – laikas praleistas, politinės 

valios neberasta, rusai savo užgrobimą įteisina ir pateisina Vakarų akyse), o 
Rytų Ukrainoje vis dar nesibaigiantis nepaskelbtas karas be prošvaisčių jį 
laimėti prieš “nekariaujantį“ rusų okupantą – nes ruskis apsitries, bet 

nepasiduos (bent jau taip dievagojasi, o vos nafta pabrangsta ar kokiam 
Vakarų lyderiui užsitrumpina nuo sankcijų – taip ir metami nauji ištekliai 

dusinti jų “brolius“ ukrainiečius). 
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Tai kad jau artėja rinkimai, tai krašto apsaugai bendrai tame fone 
turėtų būti skiriamas pirmaeilis dėmesys. 

Norėtum. 
Geriau dar ketverius metus, jei Huilo tik duos, gasdins vaikus ir 

suaugusius, kaip už rankų susiėmę apginsim Lietuvėlę, daineles dainuodami 
(gi Dainuojanti revoliucija atmintyje!), pasakėles pasakodami (mitologija yra 
išvis lietuvių stiprioji pusė – ar nuo jūros iki jūros, ar kaip imperijas griovėm), 

bet nieko iš esmės nedarydami, nes nu gi NATO mus apgins (šiaip priminsiu, 
kad Lietuva irgi yra NATO, tai čia kaip ir skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių 
skęstančiųjų reikalas). 

Visas partijas galima atmesti – krašto apsaugai jos nieko nenumatę, 
nieko nemano, ir gintis neketina, nes antraip dar neišrinks, nes populizmo 

asilėnas ne į tą pusę morką rupšnoja, osana supersta(r). 
Visas, išskyrus, aišku, vieną – tą pačią, nuo kurios “rusai puola“ giesmė 

eina Top-3 numeriu greta “Žemėj Lietuvos ąžuolai žalios“ bei “kregždutės, 

kregžtutės, dangaus gyvos žirklės“ – pirma skirta nekonvenciniams karo 
veiksmams miškingoje vietovėje, o antroji apie aviaciją, tik ne 

https://www.youtube.com/watch?v=14rSHAnFW3E
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kur flyLithuanica, bet kur reikėjo berniŪkams aerodromo pilkųjų kelių 
(nepainioti su Paksiumi). 

 
* * * 

 
Pirmiausia, žiūrime, ką gi Landsbergiukas siūlo savo Plane, kur krašto 

apsauga: click-click-click… ne, nu šiek tik užsiklikinau, bet parsisiunčiu – 

274 psl. PDF formatu. 
Ieškau krašto apsaugos – sako, pagal prioritetą čia 207 psl. iš 274 arba 

į Top-10 temų TS-LKD neįeina (vienuoliktas, jei tingite skaičiuoti). 
Žiūrime esmines tezes, kaip gintųsi, jei duotume carte blanche šiems 

vadovauti valstybei: 

 
Pagrindiniai mūsų įsipareigojimai sveikatos apsaugos sektoriuje: 
1) Užtikrinsime aktyvų Lietuvos dalyvavimą NATO; iki 2018 m. 
pasieksime 2% BVP gynybai skiriamų resursų ribą bei radikaliai 
padidinsime lėšų panaudojimo kontrolę; 

 

http://tsajunga.lt/rinkimai/programos/ts-lkd-naujas-planas-lietuvai/
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Praleidžiant nusipezėjimą “sveikatos“ vietoje “krašto“, o tai dabar, 
atsiprašau, dalyvauja pasyviai? 

Pamenu, invazijos į Afganistaną metu, tai mūsų jėgeriai buvo 82-osios 
JAV parašiutininkų divizijos giluminės žvalgybos priešakinis būrys, o 

partizanai iš YPT netgi besmegenius dušmanams kalnuose lipdė (lipdė tai jie 
linksmakotį, bet gavosi pagal makaulę). Po to Lietuva administravo Goro 
provinciją, o Lietuvos SOP lakstė bagiais ir motociklais dirbdami žandarais po 

A-stano žvyro karjerus. Irake irgi būrys dalyvavo danų batalione, kaip ir karo 
žvalgyba dirbo (visi asmenys pažįstami asmeniškai). 

Kas dėl išlaidų gynybai, tai bus toliau – tie dveji procentai yra mantra, 

kuri be skaičių yra tik danties skausmo užkalbinėjimas abrakadabromis. 
Tiesa, pagal programą jie bus jau 2018 metais, o reikiamos, taip spėju, jau 

trys brigados po 10 tūkstančių profesionalų (su rezervu iki 60-70 tūkst. karių) 
– tai akurat po kadencijos, t.y. 2020-iesiems. 

Ir nenorite patys pasiskaičiuoti, kiek tai tebus procentų nuo tuomet 

gyvensiančių Lietuvoje gyventojų? Apie visuotinę karinę tarnybą išties 
kalbant, o ne imituojant tą šaukimą kalbomis. 
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2) Įtvirtinsime mišrios komplektacijos kariuomenės konceptą; 
 

Man patinka “konceptas“ – skamba ne prasčiau už “Kurk Lietuvai“ arba 
“Lietuvai-100 fail“. 

 
įvesime universalią 9 mėn. karinę tarnybą vidurinį mokslą baigusiems 
jaunuoliams; 
Nežinau, ką verktiniai galvoja, kaip juos motyvuoja žodis universali 

tarnyba. Man tai absoliučiai nieko nesako – nebent tai, kad kariūnus galima 
naudoti vagonus krauti ir pan.? 

 
3) Ženkliai padidinsime krašto apsaugos savanorių pajėgoms skiriamus 
resursus; suformuosime KASP vienetus kiekviename regione; 

 
Ženkliai prasideda nuo kiek? KASP rinktinės jau nebe regioninės? Ne 

KASP administruoja mobilizaciją? 
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4) Sudarysime sąlygas kariams gauti adekvataus dydžio darbo 
užmokestį bei geresnes galimybes integruotis į darbo rinką; 

 
Tai arba jūs kalbate apie profesinę tarnybą, kuriems algas ketinate 

pakelti, arba jūs kalbate apie tai, kad atleisite iš tarnybos ir padėsite darbo 
biržoje užsiregistruoti pirmumo teise. Nes visa kita – yra blėnių tiražavimas, 
kuris absoliučiai neturi loginės prasmės kaip ir punktas aukščiau. Ir po to jie 

dar drįsta iš gerbiamo Prietaiso PhD disertacijos šaipytis, aha. 
 

5) Padidinsime karininkų rengimo kokybę; 
 

Nepastebėjau, kad NATO kolegos būtų skundęsi karininkų kokybe – 

konkursinis balas į Karo akademiją yra ar ne už medikų dabar aukštesnis? 
Tai galima atsirinkti puikius kadrus. Plius, po akademijos dar jie ir šokti 
moka – pedagogių džiaugsmui. 

 
pilnai integruosime Lietuvos Šaulių sąjungos kovinius būrius į Lietuvos 
kariuomenės vienetus; 
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Mintis gera, aš irgi apie šitą Dad’s Territorial Army “konceptą“ rašiau 

britų pavyzdžiu. Bet gerai būtų, kad KASP būtų tiek veiksnūs, kiek 
Nacionalinė Gvardija yra JAV. 

Bet kai Landsbergiukas kairėn-dešinėn švaistosi ban’ais, pričiupus 
nusipezant apie ginklų kontrolę, o jį puolusi ginti (pagirtina) šešėlinė krašto 
apsaugos ministrė teigia, kad ginklai savigynoje nepadeda, tai ką aš žinau, 

kaip ten tie šauliai su KASP rezervu galės ką ginti, kai dar ir toks pašlemėkas 
iš LSD pašlemėkų partijos Gintautas Paluckas jau, žiū, ir bruka įstatymą, 

siūlantį uždrausti laikyti namuose karabinus (AR-15 gi yra baisus assault 
weapon, o ten ar semi-auto ar automatas, nes auto gi, tai kairieji gi neskiria 

– Verboten!). 
Nors visuotinis karabinų (standartu turi būti AR-15 – nieko keisti pagal 

įstatymus nereikia, iš esmė tai yra tas pats M-16A2 arba M-4, o ginklus ir 

amuniciją tik iš jankių karo atveju ir gautumėt, tai dera mokytis tokiu ginklu 
elgtis) turėjimas turėtų būti privalomas visiems Lietuvos piliečiams, ir tai turi 

būti padaryta ne vėliau, nei per metus – nes gyvenate pafrontės valstybėje, 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/02/26/vakaru-forpostas/
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todėl ir būtinybė čia yra kaip Laukiniuose Vakaruose (jei taip ir norite likti 
Vakaruose, esant laukiniams Rytuose). 

 
6) Sustiprinsime valstybės pasirengimą žvalgybos ir kontržvalgybos, 
kibernetinio, informacinio saugumo ir civilinės saugos srityse. 

 
Džiugu, nors konkretumo tam konceptui kaip man, tai vis tiek dar 

trūksta. Bala nematė. 
Toliau galite skaityti programoje arba skaityti Delfyje užsakytą 

rinkiminį straipsnį, kurį parašė pagal programos tezes ir Rasa Juknevičienė 
su Linu Kaščiūnu. To rašinėlio tikslas man ir nebuvo suprantamas, o jei 
pajėgsite įveikti įžangą, tai įveiksite ir pusę teksto, o kitoje pusėje iš esmės yra 

artikuliuojama idėja… kad NATO mus apgins, ko ir reikia siekti. 
O jergutėliau… Trukt už vadžių – vėl iš pradžių. 
Užuot vieną kartą ėmę ir nustoję muilinti akis Lietuvos piliečiams dėl 

to NATO ir NATO gynybos koncepto – išaiškinkite pagaliau, kad 
nebegirdėtume jokių blėnių nei iš žurnaliūgų, nei iš rinkėjų, kaip NATO išties 

gins. 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/r-jukneviciene-l-kasciunas-lietuvos-gynybos-ir-saugumo-politika-ka-darytume-geriau.d?id=71969660
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/r-jukneviciene-l-kasciunas-lietuvos-gynybos-ir-saugumo-politika-ka-darytume-geriau.d?id=71969660
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Ne, ne NATO gins, o patys turite gintis, ir bus tik NATO yra ištekliai ir 
sąjungininkai savo galia, jei prisireiks gintis, bet batai iš esmės bus lietuviški 

ant žemės, ne fricų ar jankių. Ir dar su sąlyga, kad NATO posėdyje bus 
nuspręsta, ir be panaudotos veto teisės, vis tik aktyvuoti Penktą straipsnį. Ir 

su realiomis pagalbos priemonėmis, o ne moraliniu bei politiniu palaikymu 
bei išreikštu susirūpinimu ir protesto nota Rusijos ambasadoriams. 

Tai šitam darbui geriausiai ponia Rasa tinka – sutinku. Tai apie tai ir 

rašo ji programoje, ką geriausiai išmano. Ir minėtame straipsnyje copy-
paste tą patį. Kuris nelabai kam įdomus, sprendžiant iš komentarų “gausos“. 

Bet gerai, eikime prie pinigų, nes už viską reikia mokėti. 
 

* * * 

 
Taigi, apie tuos dvejus procentus, kurie, kaip teigia Plano sudarytojai, 

yra grindys, o ne lubos. 
Žiūrim, ką turim, gerbiamieji kurmiai: Lietuvos BVP (2015 metų) yra 

€37’123.646 mln., tad 2% nuo BVP (2015 m.) būtų €742.472’920 mln. 

 

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=6ede6ebf-6e53-4934-9898-1d094b07354e
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Realiai su pinigais yra taip: 
 

2015 metų biudžeto pajamos (planas viršytas, nes surinkta 102%): 
€6’730.975 mln. arba tik 18.13% nuo BVP; 

 
2015 metų biudžeto išlaidos krašto apsaugai: €575.2 mln. arba vos 
1.55% nuo BVP, kas yra 8.55% nuo biudžeto pajamų; 

 
2015 metų biudžeto pajamose mokesčiai sudaro (žr. VMI ataskaitą): 
PVM 52.8%, akcizai 21.2%, pelno 10.7%, GPM 7.2% – čia tam reikalui, 

kad net ir su Ingrida Šimonyte sunkiai atsakysite, iš kur prikrapštyti 
yra rezervų (ir ar yra išties?). 

 
Nors šiaip mane kiek linksmina faktas, kad biudžeto pajamos santykyje 

nuo BVP yra mažiau PVM tarifo. Bet čia šiaip, toks tongue in cheek ne visiems 

pagaunamas bajeris, kuris neesminis šioje diskusijoje. 

https://www.vmi.lt/cms/ataskaitu-archyvas
https://www.kam.lt/lt/veikla_576/biudzetas_538.html
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Šaudanti šieno kupeta su Trispalve primena anekdotą, kur popui 

sako, arba tu kryželį nusiimk, arba triusikus apsimauk (foto iš KAM) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2016/08/haubica.jpg
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Galima dar pereiti per kitas biudžeto eilutes, bandant kažkur sumažinti 
išlaidas, permetant jas krašto apsaugai, arba pagalvojus apie nebeišvengiamą 

skolinimąsi – kad ir ilgalaikėmis “karo“ obligacijomis. 
Bet nei vienas, nei kitas žingsnis nebus populiarus politiškai nei vienai 

politinei pusei, todėl niekas nesiims net ir agituoti Lietuvos rinkėjų kažkurį 
finansavimo padidinimo “konceptą“ pasirinkti. Kas reiškia, kad krašto 
apsaugai lėšų ir toliau truks, ir jų pagal ekonominę ir biudžeto padėtį truks 

ateityje, mažėjant gyventojų skaičiui ir senėjant likusiems, dar labiau. Kad ir 
ką pezėtumėt programose. 

Nes 2 proc. nuo BVP prie 18 proc. nuo BVP viso biudžeto nėra 2 proc. 

nuo biudžeto, o yra, priminsiu, 8 su puse procento biudžeto pajamų prie vos 
pusantro procento nuo BVP. Tad tie du minimalūs procentai nuo BVP 

sudarytų virš 11 proc. 2015 metų biudžeto, o trys procentiniai punktai 
skirtume nėra trys procentai reikalingų sukrapštyti lėšų – tai yra iki šito 
mizerio skirtumas bemaž 22.5 proc.! 

O kaip padidinti finansavimą vienu ypu daugiau nei penktadaliu iki 
vargano minimumo, tai nei sąrašinė Ingrida jums ne tik kad ant pirštų, bet ir 

kalkuliatoriumi nesudėlios (galop, jos ir neklausėte, antraip skaičiais 
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kalbėtumėte, o ne šūkiais). Apie net ne 2 procentų grindis, o dar didesnius 
skaičius (penkmečiui reikia bent 9-10 procentų kasmet!), tai kalbėti su 

Lietuvos ekonomine ir finansų sistema išvis neišeina – todėl va ir kalbama 
abrakadabromis ir šūkiais. Lochams sueis. 

Tad, deja, bet tas jūsų Planas gražus, bet tai net ne planas. Deja. Ne 
deja. 

O 2020 metais jau ir ES parama, kuri sudaro maždaug trečdalį 

dengiamų biudžeto išlaidų, pasibaigs. Ir reikės tą skylę iš kur nors skubiai 
padengti – iš krašto apsaugos, aišku, nes “kas mus puls“; iš socialinės sferos, 

nes tie silpniausia grandis ir iš jų lengviausia atimti (išskyrus balsuotojų 
pensijas, nors Sodra, kuri palaikoma iš to paties biudžeto aršiau nei karyba, 
dar bus neužsilenkusi); iš paskolų užsienyje – ir lapatai-lapatai graikų 

keliuku nuo kalniuko. 
Aišku, galima drastiškai tuos pinigus iš esamų įplaukų politine valia va 

taip paimti ir turėti dar vieną brigadą prie leisgyvių pusantros. Kainuos 

maždaug milijoną piliečių emigracijoje. 
Kodėl?  
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Nes išsunkiančių institutų politekonominėje sistemoje tiesiog 
išsunkimą padidinus atkrenta pagal lietuvišką modelį daugiau į emigraciją, 

ir tiek. 
Neturite pinigų. Ir iš esmės net neturite plano, o tik Planą. Kas yra tik 

šyvos kumelės sapnas arba rožinio drambliuko svajonė, bet kas tas rinkimų 
programas ir teskaito, aišku. Kitos partijos išvis nieko nesiūlo, tai TS-LKD 
buvo kas geriausio ir išsamiausio, suprask, apie šalies gynybą, aha. 

O apie svajonių turėjimą jau Emilis Vėlyvis filme “Redirected“ sakė. 
End of story. 
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Politikių nesutarimas dėl Landsbergio 
 

 
2016-11-12 

 
 

Man, kaip 1991 metų Parlamento gynėjui be medalio, tai dėl Vytauto 

“Tatos“ Landsbergio visada viskas aišku: arba gerai, arba nieko. 
Principe, Rasai “Visokios Mintys“ Juknevičienei irgi taip, kaip ir man, 

nes ji dujokaukę 1991 metų sausį matavosi Parlamento salėje ne tik kaip 

politikė, bet ir savanorė ant smūgio. Žodžiu, mudviem abiems truputį čik-
čirik dėl Tatos – tokia lengva PTSD forma. 

Aušrai “Apokalipsei“ Maldeikienei Tata yra žmogus iš serijos kaip man 
socdemai: arba blogai, arba nieko. 

Principe, ją irgi suprasti galima – ji iš arti matė tuos politinius 

užkulisius, o ir šeima patyrė ne visai gražų politinį susidorojimą, inicijuotą 
Tatos gerbėjų, kuris jai priminė PTSD tokią lengvą formą nuo KGB laikų, nes 

labai metodai panašūs, tik kai ne sovietai, o savi muša, tai skauda labiau.  
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Žodžiu, jos požiūris man irgi suprantamas, ir nuo to, jos sąvokomis 
išsireiškiant, aš jos mažiau mylėti nepradėsiu (nors gal vėl užblokuos, ką aš 

žinau?). 
Kalbu apie šią Facebook diskusiją pas Rasą (iš ten paėmiau), kuri išties 

iki diskusijos netraukia, nes žyra kaltinimai, ir gerai, kad ne byra dantys: 
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https://punkonomics.files.wordpress.com/2016/11/fb.jpg


410 
 

Jums iš šalies žiūrint atrodo, kad vienu atveju kalba logika, o kitu 
emocijos. 

Na, jei esate už Tatą, tada logika yra Rasos pusėje, o Aušra kalba 
emocijomis – Rasa teigia, kad ir be scenogramų prisimena, kas ką siūlė 

(įskaitant Zenoną, kurio pavardė sutampa su jos) dėl žemės perkėlimo, ir 
kurios kadencijos Seime tas priimta. 

Jei Tata jums nepatinka, tai tada logika Aušros pusėje, o Rasa kalba 

emocijomis, gindama Tatą – Aušra teigia, kad irgi be scenogramų prisimena, 
kaip viskas buvę, nes pati rašiusi tuomet kaip žurnalistė, akredituota 
Parlamente. 

Kiek mano logika sako, tai jei taip žiūrėti kadencijomis, tai kolhozus ne 
Tata sugriovė, o LDDP po jo, kaip ir AMBas, žadėjęs Nobelio premiją tam, kas 

įrodys, kad be okupacinės sovietų armijos galima apsiginti (nuo ruskių 
agresijos – o, pala, čia gi ta pati chebra!), pateikė prašymą įstoti į NATO. 
AMBui ir socdemams dar, taip paklausius LSD nukvakėlių, tai nuopelnai 

priklauso už įvestą eurą (tiesa, pirmąkart nesigavo kažkodėl, kai AMBas buvo 
premjeru?) ir pastatytą dujų terminalą. Čia taip jei apie kadencijų argumentą. 
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Kas dėl žemės kilojimo, priminsiu nežinančiam jaunimėliui ir 
amneziniams senukams, tai politinė tokio sprendimo logika išties subrendo 

iki įteisinimo įstatymu, procesą formaliai užbaigus po išankstinių Seimo 
rinkimų – ir čia Aušra, deja, teisi. 

Logika buvo paprasta – derėjo neutralizuoti Jedinstvo autonomininkus. 
Kol tie boikotavo Lietuvos Respubliką, purkštaudami, kad jie nori būti 

lietuviška (ar greičiau tuteišiška) Padniestre, tol Lietuvos Respublikos vardu 

nugalėtojai (čia mes, lietuviai) ramiai (at)kolonizavo tarpukariu polonizuotą 
Vilniaus kraštą – va būtent šituo žemių perkėlimu. Kada lenkai apsižiūrėjo, 

jau traukinys buvo prie Vievio (Aušros žodžiais) – kaip ir pelnyta bausmė už 
nenorą jungtis prie Nepriklausomybės atkūrimo, išdavus ATR sukilimų idėją 
“už mūsų ir jūsų laisvę“ ir koloboravus su ruskiais okupantais. 

Teisinga tai ar moralu? 
Dabar, žiūrint iš šių dienų pozicijų, atrodo, kad lietuviai apiplėšė 

lenkus. Iš anų – buvo patriotinis aktas. Tiesa, turi pasekmes iki šiol, nes 

padeda nesunkiai tomaševskininkams, kurie yra ta pati 
nedamušta Jedinstvo, pervadinta į Lenkų Rinkimų Akciją, pelnyti balsus 

Seimo ir savivaldos rinkimuose. Dar baisiau – uzurpavus valdyti visą 
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savivaldą (de facto ten savotiška Padniestrė ar Lugandonas). Kuri buvo 
suspenduota tiesioginiu valdymu akurat tuomet, kada prasidėjo “lietuviškų“ 

žemių atkolonizavimas Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose. 
Šiaip smagu būtų pamatyti tą bylinėjimąsi, kuriuo Rasa vis pagasdina 

Aušrą. Nes teisme scenogramų ir bendrapavardžio parlamentaro intymaus 
pažinojimo gali ir nepakakti, žinant Aušros akademinį įsigilinimą į tyrimo 
objektą. O tyrinėti pradėjo ne vakar – ji tame buvo nuo 1991 metų kaip 

stebėtojas. 
Tad neskubėčiau su teismais – teisėja, antai, Tatai žemę pagal 

restitucijos įstatymą grąžino, o svirną, liaudyje pramintą tvarteliu, “pamiršo“. 

Nors CK aiškiai pasakyta, kad žemė su priklausiniais – ne mano karalystės 
teisė, kontinentinė-napoleoniškoji, kad nekilnojamas turtas staiga taptų 

kilnojamu ir atsiskirtų nuo sklypo po juo. Ką po to kita instancija ištaisė pagal 
kodeksą kaip ir priklauso. Tik žemė, kaip nekilnojamas turtas, taip ir liko 
kilojama (įdomi koncepcija abiejų teisinių sistemų požiūriu). 

Beje, restitucija kažkodėl neapėmė nusavintų gamybos priemonių – 
mano prosenelis turėjo Marijampolės cukraus fabriko akcijų. Nusavinta tos 

pačios kompartijos/LDDP/LSDP nomenklatūros funkcionierių, kurie tapo 
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kapitalistais ir dalintis užgrobtu turtu nenorėjo, kai “mažos agrarinės šalies“ 
valstiečiai dūšioje svarbiausia išsidraskė dėl sklypų. Pastatų irgi neskubėjo 

grąžinti – gi arba Bažnyčia, arba žydai, o tiek vieni, tiek kiti nėra konkretūs 
žmonės, ypač pastarieji po Holokausto. Bet čia kita tema. 

Dar čia yra tema dėl apsaugos. 
Irgi logika ir emocijos viename? 
Taip. Aš sutinku, kad Tata buvo Valstybės Vadovas, ir gana tų cirkų, 

metas tą pripažinti. Nes jei nebuvo, tai ar gali teismas įvardinti, kas tuomet 
buvo juo? Ir ką ten skandavo minios mitinguose ir po AT pirmininko kabineto 
langais: “Lan-dz-ber-gis! Lie-tu-va!“ – ar “va-do-vo nė-ra, kol-ho-zus su-grio-

vė“? 
VAD tuomet turėtų apsaugą suteikti, ir čia irgi metas sutvarkyti 

formalumą iki galo. Nes apsauga yra ne tiek “nušausiu/duosiu į snukį“, kiek 
logistika. Tad automobilis ir du pareigūnai (vienas iš jų vairuotojas) būtų 
gražus valstybės gestas ir labai praktinis sumetimas – Tata amžiuje, tai bus 

liūdna, jei pasimes kur kaip Nepriklausomybės Akto egzempliorius pas dr 
Joną “Ant Pem Litų“ Basanavičių. 
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Kita vertus, kada mano karalystėje Kamilė kronprinco Čarlzo buvo 
įvardinta kaip jo oficiali meilė ir reikalas buvo stumiamas link jų vedybų ir 

jiedu formaliai ėmė reikštis kaip pora, tai Kamilei teko patirti nemažai 
nepatogumų dėl kišimosi į jos privatų gyvenimą ne vien iš spaudos žiurkių. 

Bet karališkas reglamentas neleido jos įtraukti į saugotinų karalystės asmenų 
sąrašus, kad ir kiek galingiausia pasaulio bobutė to būtų norėjusi sūnaus 
labui. 

Tada Čarlzas (šiaip pagal tradiciją vadintinas Karoliu, kuo ir taps 
Trečiuoju) pasamdė iš savo kišenpinigių (nes algos už valstybės pareigas 
negauna) pensininką policininką, kuris yra dirbęs ir jo apsaugoje, kad būtų 

vairuotoju-apsauginiu Kamilei. Ko nepadarysi dėl mylimos moters. 
Buvo momentų, kad Tatą va taip irgi VAD epizodiškai pasaugodavo. 

Liūdnas vaizdas, kada toks asmuo atvykdavęs į užsienio ambasadų oficialius 
renginius. Ne tiek kad jo gaila – jis gana filosofiškai į tokius anturažus žiūri 
(čia jau iš mano patirties), kiek šiek tiek gėda už savo valstybę. 

Duokite jam Vyčio I-mo laipsnio ordiną su grandine kaip priklauso 
vadovui (jei jau Kirkilui melagiui davėte Vyčio II laipsnio, kurį gauna tik karo 

metu tik kariškis ir dažniausiai po mirties), duokite tą titulą (nekainuoja), ir 
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duokite VAD apsaugą pagal reglamentą – AMBas gi užsilenkė, tuos 
pareigūnus galima panaudoti dabar Tatos labui. Ir valstybės labui taip pat. 

Vėl gi – stebiuosi, kad per teismą visi tie jo gerbėjai iš Tėvynės Sąjungos 
dar to neišsireikalavo. Tai arba metas užsičiaupti niekus tauzijus, arba Tata 

išties yra ne toks ir garbėtroška, kokiu jį paišo? 
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Apie trolinę komunikaciją ir totalų šaukimą 
 

 
2017-01-11 

 
 

Praeitą slunkių kadenciją rašiau, kad LSD pašlemėkams derėtų 

įsiklausyti į savo idėjinio vado Lenino patarimus imti paštą, telegrafą ir 
telefoną, pritaikius šiuolaikiškai ir sutelkus dėmesį į komunikaciją 
socialiniuose tinkluose. Aišku, vietoje to mes gavome tokias kvankas kaip 

Atvėsaitė, o Prietaiso komunikacija dėl nesusišnekėjimo net jam pačiam su 
savimi prikūrė daug lūlzų ir veiklos Trolibanui. 

Tačiau latifundininkas Karabasas ne toks kvailas, o ir planų turi realiai 
paskaičiuotų ir apmąstytų – jau po rinkimų vien mano paskyrą paliko 
netikėtai per vieną naktį virš 100 sekėjų. Ir ne tik vien mano – taip nutiko ne 

vienam dešinės krypties apžvalgininkui, ir panašu, kad valstiečiai nebuvo 
tokie žali, kai komunikacijai pasirengė, ir po pasiekto rezultato tiesiog 

paskyros iš PR agentūros nebebuvo finansuojamos. 
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Aišku, mano Facebook nustatymai tokie, kad tik draugai komentuoja, 
o sekėjai ne, tai paveikti ką nors nupirkti PR balsai galėjo tik pasyviai 

(nesakau, kad niekaip, nes Facebook algoritmui, skirtingai nuo Twitter, kuris 
netaiko rūšiavimo pagal pomėgius ir tavo veiklą, o viską meta vienodu srautu, 

net tai irgi turėjo įtakos, kaip ir kokiame kontekste mane kiti skaitys arba ne 
– socdemų laikais buvo tik įvairių mano paskyros klonavimų, bet kai per IP 
atsirinkau fruktą ir pasiūliau tokiam Sigitui atvažiuoti į Trakų jachtklubą 

koją sulaužyti, tai iškart viskas ir užsibaigė). 
Bet dabar ką matau, tai šita manipuliavimo dėmesiu pasiutpolkė iš 

karbauskinių pusės toliau šurmuliuoja kitu lygiu, ir labai sėkmingai, nes 
kone kasdien yra pametėjama žinių, nukreipiančių visuomenės dėmesį nuo 

svarbių ir esminių valstybei dalykų (krašto apsauga, emigracija, ekonominė 
sąranga per mokesčių sistemą), sukeliant tuščius ir beprasmiškus ginčus dėl 
ne prioritetinių problemų, po tuo šurmuliu ponui su 35000 ha ir 

Rusijos viarslo™ ryšiais patyliukais tvarkantis savo reikalus pagal jo planą – 
kažkoks fortepijonas Seime (nes Landsbergis senąjį nugrojęs), liaudiškos 

sermėgos ikimokyklinukams (nes mokyklinukus savivaldybės kontroliuoja 

https://punkonomics.wordpress.com/2016/11/08/karbauskis-2/
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jau, o ne visos valstiečių užvaldytos, dar), graibstymas už kiaušialąsčių (gėjai 
bejėgiškai skėsčioja rankutėmis prieš feministes dėl totalaus wtf???) ir t.p. 

Ir kad jau palyginau su Lioleko laikų KAM, tai valstiečiai ir čia pranoko 
marazmatiškąjį senelių prieglaudos partnerį savo koalicijoje, patrolindami 

visus patriotus ir konservatnykus urmu – po karinių katedrų idėjos, tai dabar 
dar pasiūlė nedelsiant įvesti totalų visuotinį, nes dabar esantis verktinių 
atrankinis su begale išimčių ir 40% “netinkamų dėl ligos neįgaliųjų“ 

patąsymas užsidėti varnelę ataskaitose prieš NATO nėra visuotiniu, šaukimą. 
Aną kartą pasiūlius, priminsiu, plojo katučių krikdemai, kaip prisirinko 

vien savanorių daugiau, nei formaliai ketinta pakviesti – net Trepsė užsienio 
vizito metu tuo pasigyrė. Gerai, kad pasigyrė, nes paaiškėjo greitai, kad 
Liolekas tiesiog išdūrė Vyriausiąją Ginkluotų Pajėgų Vadę su visa jos dešine 

palaikytojų kariauna, nes savanorių realiai pritrūko, paaiškėjus, kad ir tų 
tarpe atsirado ne persigalvojusių, bet staiga “neįgalių“, ir teko užsiimti prastai 
pasislėpusių verktinių prisigaudymu, ypač jei tie išsipirkti per visai gi 

“nekorumpuotą“ medicinos patikros sistemą neturėjo už ką. 
Dar paaiškėjo, kad net ir prigaudžius, o batalionai ne ką daugiau 

užsipildė, nes trūko visko – pradedant įranga ir apranga, ir baigiant įvairių 
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lygių vadais, kurie tuos savo naujus kareivius prižiūrėtų, mokytų ir į 
manevrus nuvestų. 

Tapo akivaizdu, kad generolų ir pulkininkų perteklius, verkiant, kad ir 
leitenantų per daug (dabar jau vėl per mažai, girdėjau?) priruošiama 

(nepaisant didžiausios atrankos iš visų aukštųjų Lietuvos mokyklų, kur 
nepastudentausi netgi), visiškai nekoreliuoja su poreikiu jiems išties turėti 
karių ir eiti kažkur lakstyti laukais. Ir dabar apstu štabinių karininkų ir 

puskarininkių, kurie kamufliažą matė tik fotografuojantis arba į darbą velkasi 
dėl mados, kad nuo tikrų karių nesiskirtų, o ne skalbėsi po šliaužiojimo tris 
paras poligone (antraip suprastų, kas yra gera medžiaga, tinkamas 

pasiuvimas ir kario aprūpinimas lauko sąlygoms). 
Klausydamasis atsiliepimų apie tarnybą per pastaruosius pusantrų 

metų iš jaunesniųjų eilinių (sic!) “dembelių“, kažkaip ir nesusidariau 
nuomonės, kaip iš tiesų yra su ta privaloma tarnyba dabar: vieni su kartėliu 
pasakojo apie pakazūchą ir tuščią laiko švaistymą su tarpe buvusiomis tikrai 

kariškomis “pramogomis“, kada kažką išties išmokai ir pasipraktikavai (“davė 
iš irklo pašaudyti ir dar žiūrėjome, kaip seržantas šaškę susprogdino“), kiti 

džiūgavo dėl savęs šaunuolio ir pasiekto “tikro vyro“ astralinės būsenos, 
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sakydami, kad karui jau pasiruošę ir sudraskys ruskių žalius žmogelius iki 
dar NATO ateis, man liūdnai linguojant galvą, kad, matomai, neturėjo su kuo 

palyginti, kad tiek entuziazmo apsčiai palikę. 
Bet čia juk apie komunikaciją, ir pastaroji žinutė iš valstiečių, kurių 

lyderis rinko parašus prieš stojimą į NATO, išvertė iš koto visus dešiniuosius 
politikus ir karybos ekspertus bei Kariuomenės Vadą – jiems pirmąkart šitos 
šalies istorijoje labiausiai antivakarietiška ir prorusiška partija su 

pseudopacifizmo žaluma, skirta pridengti kolaboravimo nusiteikimą su Rusija 
(ką parodė ir Seimo spykerio Rusijos ambasadoriaus paskatinimu suburta 
Lindimo Rusijai į Pasturgalį Tarpplanetinė Komisija, pirmininkaujama ten 

buvusio ir anglų kalbos nemokančio ambasadoriaus Pimpio Su Ausimis) siūlo 
puikiausią istorinį šansą ir politinį susitarimą pagaliau (!) turėti išties 

visuotinį karinį parengimą! 
Ką girdime iš jų visų kaip atsaką? 
“Oi ne, tai yra diversija prieš kariuomenę!“ – sąmokslą greitas įžvelgti 

vienas iš karybos ekspertų. 
“Mes nepasirengę, mums reikia sukurti infrastruktūrą!“ (suprask, 

daugiau pinigų) – antrina jam Kariuomenės Vadas. 
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“Kad tai įgyvendintume, tam reikia bent 10 metų…“ – liūdnai 
strateguoja kitas gynybos blogeris. 

“Gal 10 per daug, bet tikrai šešerių reikia – kur mes jų tiek triskart 
daugiau dėsim!“ – kelia visokias mintis ginklų kontrolės entuziastė. 

Ne, rimtai taip – jūs visai kvanktelėjot? 
Čia yra politinis sprendimas, priminsiu! 
Griebkite, kol yra šansas, ir įforminkite politinį partijų susitarimą 

strateginei krašto apsaugos plėtrai! Gi, priminsiu, būtent karbauskiniai ir 
nepasirašė jūsų susitarimo praeitą kadenciją. 

Kas, rupke, per nedarytojų tauta??? 
Vien atsikalbinėjimai ir išvedžiojimai, kad tik nieko nedarius, nes… 

statusas pasikeis, paaiškėjus, kad valstiečiai pasiūlė, o jūs viešoje 

komunikacijoje likote nuošalėje, nes a) iniciatyva ne jūsų, tai ir politiniai 
taškai vėl ne jums; b) nes susimovėte kaip opozicija, kuri vieną kalba apie 
“rusai puola“, o kitą daro, kai jau galimu puolimu įtikėjo net (!) valstiečiai, ir 

sako, kad reikia skubiai imti ir padaryti, ir tauta eina paskui lyderius. 
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Tik tai ko norėti iš partijos, kuri ne tik Seimo rinkimus “laimėjo“, bet ir 
kurios lyderis Skudurėlis gryn kaip Butkevičius-Prietaisėlis – atsistatydinu-

neatsistatydinu-netaipmanesuprato? 
Triskart per daug karių bus? Tai darykite bazinius apmokymus 3, o ne 

9 mėnesius – ir nei vadų reiks klonuoti (embrionų tiek neprišaldyta su 
širinskienių žinia), nei infrastruktūrą plėsti (o aprangą galima dotuoti iš GPM 
kaip kompiuterius). Danai durniukai – pas juos su baziniu parengimu ir 

privaloma tarnyba 4 mėnesių reikia. JAV irgi goželiai – ten tik 10 savaičių 
bazinis kursas. 

Taip, po to eina individualus karinis parengimas pagal specialybes. 

Taip, tą galima padaryti savaitgaliais ir po savaitę-dvi metų eigoje KASP 
turimoje struktūroje, užskaitant kaip privalomą karinę tarnybą. Ir ne, visus 

9 mėnesius kariai ir dabar ne visą laiką tik karyba užsiima. 
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Kažkoks nestatutinis danų vikingas su sunkiuoju kulkosvaidžiu (iš 

Diena.lt) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/01/img647781.jpg
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Ir taip, šauliai tokiu būdu sugeba parengti pėstininkus, galinčius veikti 
būrio sudėtyje, ką, jei tik paramos, dabar kariuomenėje nueinančios ne vien 

investicijoms į būtinus, bet gerokai vėluojančius brangius pirkinius būtų, jie 
nors kiek gautų, tai ir kuopos sudėtyje būrių mokymai vyktų ne prasčiau. O 

batalionai – jau kariuomenės rūpestis integruoti šiuos be pastangų 
savanorišku pagrindu gautus motyvuotus tėvynės gynėjus, kurie asmeninį 
laiką aukojo nuo darbų ir šeimų karybai. Be jokių 9 mėnesių muštro ir 

kareivinių režimo. 
Bet gi jums taip netinka. 
Jums reikia, kad pagal jus būtų, jūsų terminus, sąlygas ir nusavintus 

nuopelnus. Ir todėl joks politinis susitarimas neįmanomas ne dėl valstiečių, 
o kaip tik jūsų pačių, ponai save konservatoriais ir patriotais vadinantys. 

Tai taip ir liks – patrolino jus Karbauskis, o jūs ir suskydote. Užuot jį 
pričiupę už liežuvio ir pasakę: OK, bičiuli, darom – mes žinome kaip daryti su 
tuo, kas yra dabar, ir ką padaryti ateičiai, kad būtų dar geriau, ir net Izraeilis 

su Suomija pavydės, o šveicarai atvyks patirties pasisemti! 
Tik nei jūs žinot, nei jūs darot, nei jūs ką darysit. 
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Pasifotografuosit gal vėl prie kokios nors Boxer partijos, kurios 
nepakaks visai brigadai, pasidžiaugsite tolumoje griaudinčiomis keliomis 

haubicomis šieno kupetose, parašysite susirūpinimo persmelktą laišką JAV 
prezidentui, kad tas neteisingai suvokia Rusijos grėsmę, nepamiršę pridurti, 

kad esate ne Rytų, o Šiaurės Europos šalys, kaip JT prieš 14 metų nustatė, 
bet niekas to nepamatė, kai tuo tarpu iš jūsų politkorektiškai teisingai 
imantys interviu apžvalgininkai ir toliau rašinės spaudoje ir savo paskyrose, 

koks tas trumpas protu Trumpas, ir labai pozityviai tolerantiškos feministės 
paantrins, kad jo per trumpas penių paradui™. 

O aš taip ir nesulauksiu mane pradžiuginančių triedžiančių plytomis 
ruskių antraščių “labusai skelbia masinę mobilizaciją ir ginkluojasi!“ ar 
Donald Trump tvirsčiojimo: “šaunuoliai Lietuva – į šalies gynybą žiūri visi 

vieningai rimtai, tokios didžios tautos žmonių nukariauti neįmanoma, JAV 
didžiuojasi būdami jūsų sąjungininkai ir jums su NATO padės!“ 

Man tai kuo dabar didžiuotis, pasakykite – Karbauskiu ar Skverneliu? 
Sieg Heil, Baukute, Sieg Heil… 
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Kam reikia ES kariuomenės? 
 

 
 

2017-01-16 
 
 

 
Kuomet NATO pajėgumų atkūrimas po truputį sugrįžta į Europą, o į 

Lietuvą sausio gale irgi atvyksta vokietukai kaip NATO pagalbinis, nors ir 

simbolinis, “kontingentas“, nuo ES iki Lietuvos atsklinda irgi visokios įdomios 
idėjos, kaip antai vėl atnaujinta diskusija dėl ES kariuomenės būtinumo. 

Kaip ES federalistas, tai aš būčiau už. Klausimas tik, ar tie, kurie siūlo, 
panašiai įsivaizduoja tos ES kariuomenės reikalingumą kaip ir aš? 

Ar tai vis tik vien užgautos Europos politikų ambicijos, nes kai sakai 

NATO, tai visų pirma supranti, kad JAV? Nes per tuos ilgus po Šaltojo Karo 
metus europiečiams NATO nerūpėjo kaip belgams, kur yra ir NATO būstinė, 
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gintis nuo kokios nors galimos agresijos, kuomet šiems vienintelė grėsmė tėra 
islamo teroristai, o ne kokios valstybės kaip priešai. 

Lietuva gi yra ES pafrontės valstybė, ir čia NATO yra dievas (t.y. 
toks cargokultas, pagrįstas tikėjimu, bet ne suvokimu, kaip realiai reiškiniai 

ir sistemos funkcionuoja). Tiek, kad kai nesugebi pats pasirūpinti krašto 
apsauga, tai tikiesi, kad geras dėdė iš Amerikos tavimi pasirūpins. Tiesa, 
lenkai gavo, kūrke, amerikonus su tankais, o mums tik visai ne šlubi ir be 

lazdų hansai, bet nors už tai už doičeoirus parūpinę HK pistoletmašynių, 
PZH2000 motorhaubicų ir Boxer-panzerwagenų. 

Kad paaiškinčiau, kodėl aš esu už ES kariuomenę, ir kokią, tai pirma 
be mitų ir politinių mulkinimų pasiaiškinkime, kaip veiktų NATO ruskių (nėra 

ko apsimetinėti – nebe tarpukaris, ir lenkai yra dabar kone geriausi 
sąjungininkai, ir nenuostabu, kad lietuviai lenkes myli) invazijos į Lietuvą 

atveju. 
 

* * * 

 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/02/26/vakaru-forpostas/
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Pirma, tai Lietuva neturi ne tik visuotinio šaukimo ir šalies gyventojų 
pasirengimo (ne moralinio, o banaliai praktinio ir materialaus) ginkluotai bei 

pilietinei rezistencijai, bet dar ir nelinkę už krašto apsaugą mokėti bei išties 
net politinė “Rusai puola!“ frakcija nenori to totalaus šaukimo, ir apie 

privalomą (o ne kada nors galimą) pėstininko ginkluotės saugojimą namuose 
net bijo prasižioti (“pakaunėėėėėėėė!“) – taip, ir krikdemus, vadinančius save 
konservatoriais, ypač įskaitant į tą pataikavimo galimam okupantui ne 

žodžiais, o darbais šutvę. 
Antra, invazijos atveju jokios mobilizacijos paskelbti nebus spėta 

(nebent: “Tėvynė pavojuje, gelbėkitės ginkitės kas galit!“), o ir formuoti 

užnugaryje karinius dalinius pasipriešinimui banaliai nebus užnugario tam. 
Guodžia, kad į šaulius pastaruoju metu sustojo nemažai vidurinės 

aukštutinės klasės piliečių, kurie savo sąskaita apsirengė ir apsiginklavo, ir 
kurie savo asmeninio laiko nuo darbų, verslų ir šeimų nepagailėjo pasimokyti 
veikti pėstininkų būrio sudėtyje ir praeiti ne tik bazinį kario parengimą, bet ir 

išgyvenimo miške kursą. 
Pridėjus esamus kariškius profesionalioje tarnyboje, jei tie nelauks 

įsakymo kaip 1940 metais Lietuvoje ar prieš keletą metų ukrainiečiai Kryme, 

https://punkonomics.wordpress.com/2016/08/08/karyba-2/
https://punkonomics.wordpress.com/2017/01/11/karyba-3/
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tai dar bus ir kažkokie pavieniai priešinimosi židiniai, nes dabar šauliai irgi 
nebe kaip tarpukaryje paramilitarinė pasieniečiams padedanti policija, kuri 

irgi tik tvarkingai lauktų Tautos Vado parėdymo. Jei dar kaip latviai 
priimtume įstatymą, ne tik leidžiantį, bet ir įpareigojantį priešintis okupantui, 

tai ne tik šauliams ūpas pakiltų. 
Tik turint omeny, kad ir profesionalai nėra nuolatinėje karinėje 

parengtyje bei turi namus, žmonas bei vaikus, kaip ir darbo ir poilsio bei 

laisvalaikio grafikus, tai didelių karinių pajėgumų pasipriešinimui čia iš jų 
irgi nesitikėkit – nebent karinė žvalgyba ir nacionalinis saugumas laiku 

informuos apie betarpišką neišvengiamą grėsmę ir kažkokiu būdu bus spėta 
paskelbti laiku bent dalinė mobilizacija. Kai KASP savanoriai taip ir blaškysis 
kaip dūšelės be vietos tarp jau sugriautų ir užgrobtų arsenalų ir noro 

partizanauti, patiems neapsirūpinus kaip šauliams iš anksto viskuo. 
O ką tuomet esami NATO padaliniai Lietuvoje? 

O juos gražiai apeis ir, tikėtina, blokuos jų bazėse. Kad nesugalvotų 
didvyriškai žūti už labusus. 

Dar jų vadams pasiūlys saugų pasitraukimą į jų gimtas teritorijas ir 

neliečiamumą bei garbės (?) išsaugojimą. Naciai taip per pusę Europos praėjo, 
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kol ant šlėktų neužsirovė. Sovietams reikėjo nekonvencinio 
įdirbio Pribaltikoje, bet jie galop nors čuchoncus Karelijoje tarp sniegų ant 

savo durnų budiovkomis apmaukšlintų maulių sutiko. 
Nors suomiams ginti pelkes lyg ir mažiau motyvo buvo, nei lietuviams 

savo gimtus namus – tiesiog jums nemalonus su istoriniu naratyvu 
besikertantis faktas (priežasčių dabar nevardinsiu, bet jų ir vėl apstu kaip 
tarpukaryje).  Na, bet pokaryje už tai motyvacija prabudo kartoje, kuri 

subrendo per karą be tautinio ir patriotinio ugdymo. 
Ir, užtikrinu, nematydami jokios paramos iš čiabuvių juos iš tų apsuptų 

bazių išvaduoti bei tautos ryžto ne dainomis, maldomis ir liaudiškais 
kostiumais priešintis, o realiai mechanizuotų (ne motorizuotų) pėstininkų 
šarvuočiuose bei oro kavalerijos sraigtasparniuose, didelio entuziazmo mirti 

už Lietuvą vokietukai irgi neparodys (ne tik lenkams, bet ir estams su britais, 
kaip ir britams su estais pasisekė). Natūralu, lietuviai kokioje Turkijoje palikti 

be paramos ir atkirsti nuo komunikacijų neis kamikadzėmis 
prieš pablūdusius persus ar kurdus dažyti paskutinių pagonių tautišku 
krauju svetimų nekrikščioniškų smėlynų. 
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Taigi, kol Lietuva jau bus okupuota, o kažkur vyks pavienis 
pasipriešinimas dar kurį laiką periferijose (sostinėje kiekvienas doras lietuvis 

atsisako kariauti vardan UNESCO barokinio paveldo išsaugojimo, juolab, kad 
po karo taigi KVAD ir paveldosauga baisiau bus už okupantą, kai lieps visą 

žalą atkurti, įskaitant balvonų sugrąžinimą ant Žalio tilto), susirinks skubiai 
NATO narių ministrų ir įgaliotų atstovų posėdis Briuselyje, kad nuspręstų, ar 
aktyvuoti Sutarties 5-tą Straipsnį. Optimistas manyje sako, kad nuspręs 

greitai ir teigiamai. 
Tik pagalba ateis ne iškart, nes reiks gi kiekvienai šaliai paskelbti savo 

teritorijoje mobilizaciją ir pradėti pasirengimą karui, tuo metu pacifistams ir 
leftistams klykiant, kodėl jie turi mirti (nors tie menkystos maumukai net 
netinkami karo tarnybai) už kažkokius rytų europiečius (ir jiems nesvarbu, 

kad JT šiuos laiko šiauriniais jau nuo šio amžiaus pradžios). 
Bet ir vėl esu optimistas – NATO savų bėdoje nepaliks, įskaitant 

antitrumpinius gritėnus su besilaižančiomis keulėmis rūkuose. Ir kažkaip, 

tikiu labiau nei partizanai Amerikos Balso pranešimais pokaryje, bus 
suorganizuotas tas sąjungininkų atsakas bei teritorijos išvadavimas. Kurioje, 
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optimistas vėl manyje sako, gali vykti ginkluota rezistencija ne mažiau, nei 
vyko pokariu, tai kaip ir pagalbos galop sulauksime. 

Ir bus mums – Pergalė. Valio! 
Bėdas šitoje schemoje matote kokias? 

 
* * * 

 

Aišku, visų pirma pačios Lietuvos menką pasirengimą totaliam 
pasipriešinimui. Kita vertus, nuotaikos visuomenėje yra totaliai emigracinės, 
tai optimistas ir vėl (!) manyje sako, kad tikrai tikrai daug emigrantų grįš 

kautis ir žūti į tėvynę. Tikrai tikrai! 
Tiesa, kaip ir kuo jie tą savo entuziazmą galės įgyvendinti, užaugus visai 

kartai nemokytų pacifistų ir seniai karybos dalykus net jei turėjusių, bet 
primiršusių diedukų, tai optimistas manyje tiek fantazijos jau neturi. 

Oi, ir tik nereikia provokuojančiai dabar klausti, ką aš daryčiau – aš 

žinau, ką jau dariau su ginklu Parlamente 1991 metais, kur buvau per Pučą, 
skirtingai nuo Vyriausiosios Ginkluotojų Pajėgų Vadės Trepsės, ir kaip manęs 

nereikėjo nei raginti, nei kažkaip padėti apsispręsti, su kuo aš ir kas aš 
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(nebent laikysime, kad Medininkų karinis užpuolimo aktas irgi buvo akstinas 
įstoti į SKAT jau kitą rytą). Čia jau ne manęs, o savęs patys pasiklauskite, ką 

darytumėt, ir jei darytumėt, tai kaip tam esate pasiruošę? 
Grįžtame prie klausimą, o kaip gi NATO tuomet Lietuvoje? 

Taip, jie turi pozityvų vaidmenį bendrame atgrąsymo strategijos 
modelyje. Taip, ne moralinė parama, o praktinis NATO sąjungininkų karių 
buvimas teritorijoje yra rimtas kliuvinys ir agresoriui, kuris privalės skirti 

dideles pajėgas tokių bazių blokavimui, tad net jei be šūvių apsieis, tai 
nemenkos pajėgos bus sukaustytos. 

Juolab, kad Huilo nereikia karo su visa NATO, kurio jis nepatemps (du 

trečdaliai pasaulio ekonomikos prieš pusantro procento iki sankcijų?) – jam 
reikia tik nedidelių hibridinių karų su pavieniais ir silpniausiais kraštiniais 

aljanso nariais, ir jo strategija yra viską daryti netikėtai staigiai, greitai kaip 
Gruzijos karo 2008 metais pavyzdžiu, kuo mažesniu krauju, neprovokuojant 
tiesiogiai visos NATO gynybinės sistemos, parengiant didelę dezinformaciją 

ES ir NATO šalyse bei provokacijas pasirinktose okupuoti teritorijose, ir 
laimėti šį lokalų karą kaip mūšį dar totaliam karui neprasidėjus, pasiūlius 

NATO iškart susitarimą ir taiką, kad jam gana, suprask, ir realpolitik. 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/03/09/kvazi-karas-2/
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Nes po muštynių, žinia, kumščiais nemosuojama, ir išjudinti po to 
politiškai visą aljansą kažką atvaduoti yra didelių politinių pastangų ir 

išteklių reikalaujantis darbas. Būtent – darbas, arba pastangos ir motyvacija, 
o ne viskas savaime ir iš geros valios. 

Juolab, kad Rusija gali išties atsitraukti iki išvadavimas realiai netgi 
prasidėtų, pamačiusi, kad NATO vis tik sugebėjo (aš optimistas – taip ir vėl 
noriu tikėti!) susiorganizuoti frontui. Ką praras? Nieko. Ką gaus? Be to, kad 

piliečiai jų šalyje džiūgaus, kaip įkrėtė labusams ir visokiems pindosams, tai 
blogiausiu atveju tik dar truputį sankcijų prie turimų sankcijų, kai jau po 

metų ES skystakiaušiai jau bus vėl pasirengę derėtis. 
Va todėl esu už ES kariuomenę kaip viršnacionalinį karinį ir 

autonomiškai veikiantį darinį, kuris neturės karinių junginių nacionaliniu 

pagrindu, bet visą aprūpinimą ir suformavimą federaciniu lygiu bei kaip 
profesionalų pačią sau veikiančią kariuomenę, formaliai pavaldžią ES 

institucijoms (civilinei kontrolei taikos metu – toks demokratinis 
imperatyvas), bet kurios SOP (standard operating procedure) yra įrašyta 
reakcija į agresiją padefaultu, nelaukiant įsakymo poliniu lygiu. 
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Tokia kariuomenė turėtų būti tokio dydžio, kad galėtų kariauti apie tris 
mėnesius be papildomo aprūpinimo – tikėtina, kad per tą laiką įsijungs NATO 

pajėgos ir jau taip, kaip NATO yra numatytas veikti. ES kariuomenė tuomet 
būtų atlikusi savo užduotį kaip imuninė sistema pamačiusi svetimkūnius – 

žali jie ten, juodi ar violetiniai, bet jei jos kontroliuojamoje teritorijoje 
masirodo kažkokie ateiviai, tai jie paprasčiausiai sunaikinami karine jėga, 
nelaukiant, ką Briuselis, Vašingtonas ar vietiniai čiabuviai pasakys (kaip 

buvo Trojanovo pegaso atveju, kada lietuvių vadukai triedė į kelnes, kol ir vėl 
vokiečiai iš oro policijos prašėsi leidimo pakilti – dabar tą vadovavimo teisę 
jau atėmė, ačiūdie, pasimokė). 

Tada taip – tokie Svetimšalių Legiono principu suformuoti naujieji 
romėnų legionai imperijos pakraščiuose puikiausiai saugo nuo sukvailėjusių 

agresyvių barbarų. Ir su tokia jėga bet kuriam agresoriui terliotis neparanku 
– į samdinius paprastai eina karybos entuziastai, kurie yra paruošti 
profesionaliai ir ramiai ne vieną pasiklydusį buriatų vaiką nupils nuoboduliui 

pravaikyti, juolab, kad jam dar už atrakciją ir eurais sumoka. 

https://punkonomics.wordpress.com/2010/10/25/trojos-pegasas/
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ES kariuomenė sargyboje nuo buriatų vaikų (iš gotoburgas.com) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/01/roman.jpg
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Ilgam karui tokia ES kariuomenė netinkama. Bet tam lokaliam, 
hibridiniam ir netikėtam karui, kuris realiai gresia – puikus modelis. O ilgam 

karui jau yra NATO ir vietos nacionalinės kariuomenės. Ir aš būčiau už 
tokią papildomą ES kariuomenę, puikiausiai užpildančią šitą gynybos spragą. 

Tačiau panašiau, kad vis tik ES kariuomenės idėja yra kaip tikslas 
sabotuoti NATO stiprėjimą kontinente, realiai skaldant ne tik NATO, bet ir ES, 
paliekant nares kas sau savo rūpesčiui. Net jei prie pigaus (amerikiečių 

sąskaita) krašto apsaugos ir nacionalinio saugumo užtikrinimo europiečiai 
priprato, dabar gaudami tarsi dar vieną pigų variantą ES kariuomenės atveju 

užuot atkūrę savo nacionalines kariuomenes, o tarsi susimesti į bendrą kasą 
po truputuką “atsipirkimui“, kad tik nereikėtų turėti didžiausio ir galingiausio 
pasaulyje karinio aljanso nebe popierine galia, o realia ant žemės, ore ir 

vandenyje. 
Nepamirškite, kad dauguma dabartinių ES lyderių ir vadovų ES 

institucijose savo studentavimo metais aktyviai kovojo su savo “kapitalistine 

buržujų“ teisėtvarka demonstracijose prieš NATO, JAV ir “imperializmą“. Tai 
šitie tikrai nekuria ES kariuomenės pagal tą modelį, kurio aš, kaip ES 

federalistas, noriu, ir kuris realiai padėtų nuo karinių grėsmių ES pakraščio 
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nares apsaugoti – tai ne tik Baltijos šalys ES rytuose, bet ir pietinės ES 
valstybės Viduržemio regione dėl arabų ir islamistų grėsmės (ten ir pajėgos 

šiek tiek kitokio pobūdžio būtų, kur daugiau laivyno, nei armijos reikia). 
O dabar pakelkite rankas, kurie yra tokie optimistai, kad mano, jog 

Lietuvos politikai, nuvykę į ES institucijas, tokios ES kariuomenės 
reikalingumą sugebės iškomunikuoti. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



439 
 

Nugalėjusio fašizmo šalis 
 

 
2017-05-09 

 
 

Gegužės 9-oji vietoje džiaugsmo taika eilinį kartą sukelia pliūpsnį piktų 

ir neigiamų emocijų – vieni piktybiški koloradkėmis bemosuojantys draskys 
berankovius marškinukus sau ant krūtinės, kaip jie (bent jau 
besitapatinantys su savo diedais) išvadavo pusę Europos, o “išvaduotieji“ 

(ypač nuo nuosavos valstybės ir privačios nuosavybės socialistinio 
nacionalizavimo metu) jiems baksnos pirštu, kad ta jų neišvaduota Europos 

dalis tai kažkaip anuomet ir liko laisva, skirtingai nuo “išvaduotosios“. 
Ir Lietuvai, tarkime, teko paguldyti kone ketvirtį savo populiacijos už 

nesipriešinimą, kada to išties reikėjo, nors ir beviltiškai pralaimėtų (tarsi 

pokaryje pralaimėti einama buvo į pergales), kol sulaukė 1993-čių metų 
nuosekliai priešindamiesi taikiomis priemonėmis, ir toji okupacinė 

kariuomenė išėjo. Šis žodis rusiškai turi neigiamą irgi konotaciją, nors 
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angliškai tai tiesiog sakoma apie kariuomenę, užėmusią kontrolei teritoriją – 
juk nebuvo sovietinė kariauna sava nei vienam lietuviui (litofcui – taip). 

O kol vieni švenčia savo Pergalę, o kiti jos nejaučia, aš kažkaip 
pagalvoju, kad per tiek metų Lietuvos Nepriklausomybės jau išties emociškai 

visi turėjo susitaikyti su kažkieno ritualais, kaip ir ritualus atliekantys, 
atrodytų, turėtų numoti ranka į čiabuvius, kurie jų kartu nepraktikuoja – 
galop, yra tikėjimo ir susirinkimų laisvė, ir demokratiškoje šalyje galima 

minėti vienos patinkančios koalicijos pergales prieš kitą prieš kelių kartų 
gyvenimus istorinėje praeityje, ar netgi gedėti pralaimėtojų aukų arba švęsti 

kokios nors gimdytojos ėmimą dangun ar trumpiausią naktį su orgijomis ir 
laužais uodų kandžiojamose pamiškėse (jeigu kaip kasmet nelyja). 

Karas išvis yra šlykštus reikalas. Ir likę gyvi iš ten neišeina nesuluošinti 

– jei ne fiziškai, tai psichiškai. Gal tai ir yra atsakymas į klausimą, kodėl save 
nuolatiniam PTSD programuojanti šalis turi problemų ir kelias jas 
aplinkiniams? 

Ir jūs nesuklydote pavadinime – taip, Rusija yra nugalėjusio fašizmo 
šalis, o ne nugalėjusi fašizmą šalis. 
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Aš norėčiau pacituoti Borisą Strugackį, kurio su broliu parašytas 
romanas “Vidurdienis. XXII amžius“ buvo mano kone skaitomiausia knyga 

paauglystėje – ir šiam romanui šiemet sueina 50 metų. O Borisas tą pasakė 
irgi 50 metų po Pergalės prieš nacistinę Vokietiją ir šios sąjungininkus. 

Tekstas senas, o kaip aktualiai, deja, skamba šiandien, kada šeštadalį 
sausumos, vadinamos Mordoru, valdo KGB-istas Huilo. Aš čia įdedu originalų 
tekstą, kurį radau pas Rusų Kreiserinio Buriavimo Klubo prezidentą Andrejų 

Šarkovą, kad tekstas išliktų,  jei jo tinlaraštį valdžia uždarytų, o žemiau 
pateiksiu savo vertimą jaunimui, kuris rusų kalbos, ačiūdie ir Landsbergiui, 
nebemoka: 

 
Борис Стругацкий «Фашизм – это очень просто. 

Эпидемиологическая памятка». 1995 год 
 

«Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Более того, мы 

сплошь да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И 
тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и 

заразен». 

http://a-sharkov.livejournal.com/300593.html
http://a-sharkov.livejournal.com/300593.html
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Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же 
известно, что фашизм – это: черные эсэсовские мундиры; лающая 

речь; вздернутые в римском приветствии руки; свастика; черно-
красные знамена; марширующие колонны; люди-скелеты за 

колючей проволокой; жирный дым из труб крематориев; 
бесноватый фюрер с челочкой; толстый Геринг; поблескивающий 
стеклышками пенсне Гиммлер, – и еще полдюжины более или менее 

достоверных фигур из “Семнадцати мгновений весны“, из “Подвига 
разведчика“, из “Падения Берлина“… 

О, мы прекрасно знаем, что такое фашизм – немецкий 

фашизм, он же – гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что 
существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же 

страшный, но свой, доморощенный. И, наверное, именно поэтому 
мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле 
страны, словно тихая злокачественная опухоль. 

Мы, правда, различаем свастику, закамуфлированную под 
рунические знаки. До нас доносятся хриплые вопли, призывающие 

к расправе над инородцами. Мы замечаем порой поганые лозунги и 
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картинки на стенах наших домов. Но мы никак не можем 
признаться себе, что это тоже фашизм. Нам все кажется, что 

фашизм – это: черные эсэсовские мундиры, лающая иноземная 
речь, жирный дым из труб крематориев, война… 

Сейчас Академия Наук, выполняя указ Президента, 
лихорадочно формулирует научное определение фашизма. Надо 
полагать, это будет точное, всеобъемлющее, на все случаи жизни 

определение. И, разумеется, дьявольски сложное. 
А, между тем, фашизм – это просто. Более того, фашизм – это 

очень просто! Фашизм есть диктатура националистов. 

Соответственно, фашист – это человек, исповедующий (и 
проповедующий) превосходство одной нации над другими и при 

этом – активный поборник “железной руки“, “дисциплины-
порядка“, “ежовых рукавиц“ и прочих прелестей тоталитаризма. 

И все. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс 

национализм. Тоталитарное правление одной нации. А все 
остальное – тайная полиция, лагеря, костры из книг, война – 

прорастает из этого ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки. 
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Возможна железная диктатура со всеми ее гробовыми 
прелестями – скажем, диктатура Стресснера в Парагвае или 

диктатура Сталина в СССР, – но поскольку тотальной идеей этой 
диктатуры не является идея национальная (расовая) – это уже не 

фашизм. Возможно государство, опирающееся на национальную 
идею, – скажем, Израиль, – но если отсутствует диктатура 
(“железная рука“, подавление демократических свобод, всевластье 

тайной полиции) – это уже не фашизм. 
Совершенно бессмысленны и безграмотны выражения типа 

“демофашист“ или “фашиствующий демократ“. Это такая же 

нелепость как “ледяной кипяток“ или “ароматное зловоние“. 
Демократ, да, может быть в какой-то степени националистом, но 

он, по определению, враг всякой и всяческой диктатуры, а поэтому 
фашистом быть просто не умеет. Так же, как не умеет никакой 
фашист быть демократом, сторонником свободы слова, свободы 

печати, свободы митингов и демонстраций, он всегда за одну 
свободу – свободу Железной Руки. 

Могу легко представить себе человека, который, ознакомившись со 
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всеми этими моими дефинициями, скажет (с сомнением): “Этак у 
тебя получается, что лет пятьсот-шестьсот назад все на свете были 

фашистами – и князья, и цари, и сеньоры, и вассалы…“ 
В каком-то смысле такое замечание бьет в цель, ибо оно верно 

“с точностью до наоборот“: фашизм – это задержавшийся в 
развитии феодализм, переживший и век пара, и век электричества, 
и век атома, и готовый пережить век космических полетов и 

искусственного интеллекта. Феодальные отношения, казалось бы, 
исчезли, но феодальный менталитет оказался живуч и могуч, он 
оказался сильнее и пара, и электричества, сильнее всеобщей 

грамотности и всеобщей компьютеризации. 
Живучесть его, безусловно, имеет причиной то 

обстоятельство, что корнями своими феодализм уходит в 
дофеодальные, еще пещерные времена, в ментальность блохастого 
стада бесхвостых обезьян: все чужаки, живущие в соседнем лесу, – 

отвратительны и опасны, а вожак наш великолепно жесток, мудр и 
побеждает врагов. Эта первобытная ментальность, видимо, не 
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скоро покинет род человеческий. И поэтому фашизм – это 
феодализм сегодня. И завтра. 

Только, ради Бога, не путайте национализм с патриотизмом! 
Патриотизм – это любовь к своему народу, а национализм – 

неприязнь к чужому. Патриот прекрасно знает, что не бывает 
плохих и хороших народов – бывают лишь плохие и хорошие люди. 
Националист же всегда мыслит категориями “свои-чужие“, “наши-

ненаши“, “воры-фраера“, он целые народы с легкостью 
необыкновенной записывает в негодяи, или в дураки, или в 
бандиты. 

Это важнейший признак фашистской идеологии – деление 
людей на “наших и ненаших“. Сталинский тоталитаризм основан на 

подобной идеологии, поэтому-то они так похожи, эти режимы – 
режимы-убийцы, режимы – разрушители культуры, режимы-
милитаристы. Только фашисты людей делят на расы, а сталинисты 

– на классы. 
Очень важный признак фашизма – ложь. Конечно, не всякий, 

кто лжет, фашист, но всякий фашист – обязательно лжец. Он просто 
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вынужден лгать. Потому что диктатуру иногда еще как-то можно, 
худо-бедно, но все-таки разумно, обосновать, национализм же 

обосновать можно только через посредство лжи – какими-нибудь 
фальшивыми “Протоколами“ или разглагольствованиями, что-де 

“евреи русский народ споили“, “все кавказцы – прирожденные 
бандиты“ и тому подобное. Поэтому фашисты – лгут. И всегда лгали. 
И никто точнее Эрнеста Хемингуэя не сказал о них: “Фашизм есть 

ложь, изрекаемая бандитами“. 
Так что если вы вдруг “осознали“, что только лишь ваш народ 

достоин всех благ, а все прочие народы вокруг – второй сорт, 

поздравляю: вы сделали свой первый шаг в фашизм. Потом вас 
осеняет, что высоких целей ваш народ добьется, только когда 

железный порядок будет установлен и заткнут пасть всем этим 
крикунам и бумагомаракам, разглагольствующим о свободах; когда 
поставят к стенке (без суда и следствия) всех, кто идет поперек, а 

инородцев беспощадно возьмут к ногтю… 
И как только вы приняли все это, – процесс завершился: вы 

уже фашист. На вас нет черного мундира со свастикой. Вы не 
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имеете привычки орать “хайль!“. Вы всю жизнь гордились победой 
нашей страны над фашизмом и, может быть, даже сами, лично, 

приближали эту победу. Но вы позволили себе встать в ряды борцов 
за диктатуру националистов – и вы уже фашист. Как просто! Как 

страшно просто. 
И не говорите теперь, что вы – совсем не злой человек, что вы 

против страданий людей невинных (к стенке поставлены должны 

быть только враги порядка, и только враги порядка должны 
оказаться за колючей проволокой), что у вас у самого дети-внуки, 
что вы против войны… Все это уже не имеет значения, коль скоро 

приняли вы Причастие Буйвола. 
Дорога истории давно уже накатана, логика истории 

беспощадна, и, как только придут к власти ваши фюреры, 
заработает отлаженный конвейер: устранение инакомыслящих – 
подавление неизбежного протеста – концлагеря, виселицы – упадок 

мирной экономики – милитаризация – война… 
А если вы, опомнившись, захотите в какой-то момент 

остановить этот страшный конвейер, вы будете беспощадно 
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уничтожены, словно самый распоследний демократ-
интернационалист. Знамена у вас будут не красно-коричневые, а – 

например – черно-оранжевые. Вы будете на своих собраниях 
кричать не “хайль“, а, скажем, “слава!“. Не будет у вас 

штурмбаннфюреров, а будут какие-нибудь есаул-бригадиры, но 
сущность фашизма – диктатура нацистов – останется, а значит, 
останется ложь, кровь, война – теперь, возможно, ядерная. 

Мы живем в опасное время. Чума в нашем доме. В первую 
очередь она поражает оскорбленных и униженных, а их так много 
сейчас. 

Можно ли повернуть историю вспять? Наверное, можно – если 
этого захотят миллионы. Так давайте же этого не хотеть. Ведь 

многое зависит от нас самих. Не все, конечно, но многое. 
* * * 

Borisas Strugackis “Fašizmas – tai labai paprasta. Epidemiologinė atmintinė.“ 
1995m. 
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Maras mūsų namuose. Jo gydyti mes nemokame. Maža to, išvis ir ištisai 
net nemokame nustatyti jam teisingos diagnozės. Ir tas, kuris užsikrėtė, net 
nepastebi, kad serga ir yra užkrato nešiotojas. 

Jam tai atrodo, kad apie fašizmą jis žino viską. Juk visi žino, kad 
fašizmas – tai: juodos SS uniformos; lojanti kalba; iškeltos romėnišku 
pasisveikinimu rankos; svastika; juodai-raudonos vėliavos; žygiuojančios 
kolonos; žmonės kaip griaučiai už spygliuotos vielos; riebus krematoriumų 
dūmas; šėtoniškasis fiureris su sklastymu; storas Goering; pensne 
blykčiojantis Himmler; ir dar pustuzinis daugiau ar mažiau tikroviškų veikėjų 
iš “Septyniolikos pavasario akimirkų“, iš “Žvalgo žygdarbio“, iš “Berlyno 
žlugimo“… 

O, mes puikiai žinome, kas yra fašizmas – vokiškasis fašizmas, jis gi – 
hitlerizmas. Mums ir į galvą neateina, kad egzistuoja ir kitas fašizmas, toks 
pats niekšingas, toks pats baisus, bet nuosavas, naminis. Ir, turbūt, todėl jo 
mes net kaktomuša nematome, kuomet jis mūsų akyse tiesiog auga ant šalies 

kūno, tarsi tylus piktybinis auglys. 
Mes, tiesa, skiriame svastiką, užmaskuotą runos ženklais. Iki mūsų 

atsklinda prikimę šūksniai, šaukiantys susidoroti su kitataučiais. Mes kartais 
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pastebime šlykščius šūkius ir piešinukus ant mūsų namų sienų. Bet mes 
niekaip negalime sau pripažinti, kad tai irgi fašizmas. Mums vis atrodo, kad 
fašizmas – tai: juodos SS uniformos, lojanti svetima kalba, riebus dūmas iš 
krematoriumų, karas… 

Dabar Mokslų Akademija, vykdydama Prezidento įsaką, karštligiškai 
formuluoja mokslišką fašizmo apibrėžimą. Reikia manyti, kad tai bus tikslus, 
visaapimantis, visiems gyvenimo atvejams skirtas apibrėžimas. Ir, 
suprantama, velniškai sudėtingas. 

O tuo tarpu, fašizmas – tai labai paprasta! Fašizmas yra nacionalistų 
diktatūra. Atitinkamai, fašistas – tai žmogus, kuris išpažįsta (ir propaguoja) 
vienos nacijos viršenybę virš kitų, ir tuo pačiu – aktyvus “geležinės rankos“, 
“tvarkos ir drausmės“, “spygliuotų pirštinių“ ir kitų totalitarizmo smagumų 
šalininkas. 

Ir viskas. Daugiau nieko fašizmo esmėje nėra. Diktatūra plius 
nacionalizmas. Totalinis vienos nacijos valdymas. O visa kita – slaptoji policija, 

lageriai, knygų laužai, karas, – išauga iš šito nuodingo grūdo, kaip mirtis iš 
vėžinės ląstelės. 
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Galima geležinė diktatūra su jos visomis makabriškomis grožybėmis – 
tarkime, Stresnerio diktatūra Paragvajuje arba Stalino SSRS, – bet kadangi 
totalia šitos diktatūros idėja nėra nacionalinė (rasinė) idėja, tai jau ne fašizmas. 
Galima valstybė, kuri remiasi nacionaline idėja, tarkime, Izraelis, bet jei nėra 
diktatūros (“geležinė ranka“, demokratiškų laisvių priespauda, slaptosios 
policijos visagalybė) – tai jau ne fašizmas. 

Visiškai beprasmiai ir beraščių išsireiškimai, kaip “demofašistas“ arba 
“fašistuojantis demokratas“. Čia toks pats nesusipratimas, kaip “ledinis 
verdantis vanduo“ arba “aromatingas smirdėjimas“. Demokratas, taip, gali būti 
kokiu nors laipsniu nacionalistu, bet jis, pagal apibrėžimą, bet kokios ir visokios 
diktatūros priešas, ir todėl fašistu jis būti paprasčiausiai nemoka. Lygiai taip 
pat, kaip nemoka joks fašistas būti demokratu, žodžio laisvės, spaudos laisvės, 
susirinkimų ir demonstracijų laisvės šalininku, nes jis visada už vieną laisvę – 
Geležinės Rankos laisvę. 

Lengvai galiu įsivaizduoti sau žmogų, kuris, susipažinęs su visomis 

mano definicijomis, pasakys (su abejone): “tai kaip tau čia gaunasi, kad prieš 
500-600 metų pasaulyje visi buvo fašistais – ir kunigaikščiai, ir carai, ir 
senjorai, ir vasalai?…“ 
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Kažkuria prasme tokia pastaba kala į tikslą, nes ji teisinga tiksliai 
atvirkščiai: fašizmas – tai atsilikęs vystymesi feodalizmas, pergyvenęs ir Garo 
amžių, ir Elektros amžių, ir Atomo amžių, ir pasirengęs pergyventi kosminių 
skrydžių ir dirbtinio intelekto amžių. Feodaliniai santykiai, atrodytų, išnyko, 
bet feodalinis mentalitetas pasirodė gyvybingas ir galingas, jis pasirodė 
stipresniu ir už garą, ir už elektrą, stipresniu už visuotinį raštingumą ir 
visuotinę kompiuterizaciją. 

Jo gyvybingumo priežastimi, be abejo, yra ta aplinkybė, kad savo 
šaknimis feodalizmas eina į ikifeodalinius, dar netgi urvinius laikus, į blusinės 
beuodegių beždžionių bandos mentalitetą: visi svetimieji, gyvenantys 
gretimame miške, yra šlykštūs ir pavojingi, o vedlys mūsų nuostabiai žiaurus, 
išmintingas ir įveikiantis priešus. Šis pirmykštis mentalitetas, panašu, dar ne 
greitai paliks žmonijos giminę. Ir todėl fašizmas – tai feodalizmas šiandien. Ir 
rytoj. 

Tik, dėl Dievo meilės, nepainiokite nacionalizmo su patriotizmu! 

Patriotizmas – tai savo tautos meilė, o nacionalizmas – neapykanta kitoms 
tautoms. Patriotas puikiai žino, kad nėra gerų ir blogų tautų – yra tik blogi ir 
geri žmonės. Nacionalistas gi visada mąsto “savi-svetimi“, “mūsų-nemūsų“, 
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“vagys-frajeriai“ kategorijomis, ir jis su neišpasakytu lengvumu ištisas tautas 
nurašo į niekšus arba kvailius ar banditus. 

Tai svarbiausias fašistinės ideologijos požymis – žmonių skirstymas į 
“savus“ ir “svetimus“. Stalinistinis totalitarizmas pagrįstas panašia ideologija, 
todėl jie tokie panašūs šie režimai – režimai žudikai, režimai kultūros griovėjai, 
režimai militaristai. Tik fašistai žmones skirsto į rases, o stalinistai – į klases. 
Labai svarbus fašizmo požymis – melas. Aišku, ne kiekvienas, kuris meluoja, 
yra fašistas, bet kiekvienas fašistas – būtinai melagis. Jis tiesiog priverstas 
meluoti. Nes diktatūrą kartais kažkaip galima, varganai, bet vis tik protingai, 
pagrįsti, o nacionalizmą gi pagrįsti galima tik melo pagalba – kokiais nors 
netikrais “Protokolais“ arba gandais, kad, suprask, “žydai rusų tautą nugirdė“, 
“visi kaukaziečiai – banditai nuo prigimimo“ ir taip panašiai. Todėl fašistai 
meluoja. Ir visada melavo. Ir niekas tiksliau Ernesto Hemingvėjaus nepasakė 
apie juos: “Fašizmas yra melas, dėstomas banditų“. 

Tad jei netikėtai suvokėte, kad tik jūsų tauta verta visų gėrybių, o visos 

kitos tautos aplink – antrarūšės, sveikinu: jūs žengėte savo pirmą žingsnį į 
fašizmą. Po to jums nušvis, kad aukštų tikslų jūsų tauta pasieks tik tada, kai 
geležinė tvarka bus įvesta ir bus užkištos koserės visiems tiems rėksniams ir 
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rašeivoms, pliurpiantiems apie laisves; kada pastatys visus prie sienos be 
tardymo ir teismo, kas eina prieš, o kitataučius negailestingai suims į nagą… 

Ir kai tik šitas viskas tampa priimtina – procesas užsibaigia: jūs jau 
fašistas. Jūs neturite juodos uniformos su svastika. Jūs nemokate šūkauti 
“Heil!“. Jūs visą gyvenimą didžiavotės mūsų šalies pergale prieš fašizmą ir, 
gali būti, netgi patys, asmeniškai, šitą pergalę priartinote. Bet jūs leidote sau 
stoti į gretas kovotojų už nacionalistų diktatūrą – ir jūs jau fašistas. Kaip 
paprasta! Kaip siaubingai paprasta. 

Ir nesakykite dabar, kad jūs – visai nepiktybinis žmogus, kad jūs prieš 
nekaltų žmonių kančias (prie sienos statomi turi būti tik tvarkos priešai, ir tik 
tvarkos priešai turi atsidurti už spygliuotos vielos), ir kad jūs pats turite vaikų-
vaikaičių, ir kad prieš karą… Visa tai jau neturi reikšmės, kada jau priėmėte 
Žvėries Priesaiką. 

Istorijos kelelis seniai grįstas, istorijos logika negailestinga, ir, kai tik į 
valdžią ateis jūsų fiureriai, ims veikti atidirbtas konvejeris: kitaminčių 

pašalinimas, neišvengiamo protesto numalšinimas, konclageriai, kartuvės, 
pasaulinės ekonomikos smukimas, militarizmas, karas… 
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O jeigu jūs, atsitokėję, kažkuriuo momentu norėsite sustabdyti šitą baisų 
konvejerį, jūs būsite negailestingai sunaikinti, tarsi pats pačiausias 
demokratas-internacionalistas. Vėliavos jūsų bus ne raudonai-rudos, o, 
pavyzdžiui, juodai-oranžinės (ironiška: dabar tai yra koloradkių spalva – mano 

past.). Jūs savo susirinkimuose rėkausite ne “Heil!“, o, tarkime, “Šlovė!“. Nebus 
pas jus šturmbanfiurerių, o bus kokie nors jesaul-brigadininkai, bet fašizmo 
esmė – nacionalistų diktatūra, – pasiliks, ir reiškia, liks melas, kraujas, karas 
– dabar, galimai, branduolinis. 

Mes gyvename pavojingu metu. Maras mūsų namuose. Visų pirma jis 
pažeidžia nuskriaustuosius ir pažemintuosius, o dabar tokių daug. 
Ar galima pasukti istoriją atgal? Galbūt, galima – jei to užsimanys milijonai. Tai 
gal imkime ir to nenorėkime. Juk daug kas priklauso nuo mūsų pačių. Ne 
viskas, aišku, bet daug kas. 
 

* * * 
 

Taigi, “Russkij Mir“ puikiausiai patenka po fašizmo apibrėžimu, kaip 

ir… karbauskinis tautinis kostiumas, veryginė alkoholinė diktatūra ar 
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privačių fondų nukuodinimas. Žinote, kai rodai pirštu į kitą, tai bent trys rodo 
į tave patį, nepastebėjote?… 

Paklausykim geriau ruso gitaristo ukrainietiška pavarde Michailo 
Olenčenko grojimo, pagerbdami žuvusius visuose (!) frontuose, kurių 

dauguma netgi Rytų fronte, noriu tikėti, ko gero, mažiausiai tuomet galvojo, 
kokios pasekmes tuomet mūsų lauks po išvadavimo. 

Krikščionis ar laisvamanis, bet tiesiog nebekariauji su mirusiais ir 

atleidi, ar ne? Aš labai tikiuosi, kad jau susitaikiau, kada į viską galiu 
pažiūrėti iš Londono. 

Norėčiau, kad tuos perrištus koloradkėmis savo žuvusių ir 

mirusių diedų vėles tampantys irgi apsispakajintų – šitiek nežmoniškai ir 
beprasmiškai dažnai bendrapiliečių paguldžius patrankų mėsa karo 

laukuose, kada karą pradėjai agresoriumi prieš Suomiją, Baltijos šalis, 
Besarabiją, Lenkiją ar Iraną, tai pūstis pergalėmis po 72 metų gal jau ir 
nevertėtų. 

Taikos jūsų ir mūsų namams  – sakau tai kaip buvęs kareivis tiek 
sovietų, tiek lietuvių kariuomenėse. 
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Apie grybus 
 

 
 

2017-09-22 
 
 

Sako, kad grybai prastai jau dygsta. 
Ne tik Facebook, sprendžiant iš apmažėjusių sraute jau nuotraukų su 

jais, bet ir miškuose grybautojai randa tik persenusius, tai neaišku, ar Antroje 
Varėnoje grybų šventė tinkamai kalendoriuje sinchronizuota su grybų dygimo 
ciklu Trečioje Varėnoje. Nežinantiems, tai dabartinė Senoji Varėna buvo I, o 

Varėna kaip Peterburgas-Varšuva geležinkelio stotis – buvo II, kai vietiniai 
mišką už šio geležinkelio juokaudami vadina III (kaip Varėnoje būsimo 
monsinjoro jau a.a. Kazimiero Vasiliausko 1970 metais krikštytas patikslinu, 

nors nuo manęs duotasis vyksmas mažai tepriklausė, aišku, bet mano, kaip 
SKAT 1991 metų savanorio sekančią dieną po Medininkų, popieriai per 
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Maskvos Pučą kažkur tuose miškuose iki šiol slapstosi, tai gal grybautojai 
kokie ir atkas kada nors). 

Dar man sako, kad čia viskas ne tik dėl oro, kad, nors ir lyja, bet 
ženkliai atvėso, ko aš Londone nejaučiu (pas mus šilta, ir lietutis tik drėkina 

veido odą purškimu – anot Madam Miriam, pissing with a rain), bet labiausiai 
dėl mėnulio fazės – netinka grybams. 

Tačiau fazė, ko gero, labai tinka Seime įstatymų leidėjams “grybams“, 

kurie gerokai atvėsę smegeninėse ir aiškiai veikiami tų mėnulio fazių. 
Štai ir vakar (2017-09-21) Seimui buvo pateiktas socdemo Juliaus 

Sabatausko ir grupės jo tovariščių įstatymo projektas, kuris pripažintų 
nukentėjusiais asmenimis tarnavusius sovietinėje kariuomenėje, ir ypač tuos, 
kurie dalyvavę kariniuose veiksmuose, kaip antai (vardina šiojo iniciatyviojo 

kolega, kuris jam visai ne kolega, Seimo narys Arvydas Anušauskas, cituoju 
iš jo Facebooksienos): 

 
…1956 m. Vengrijos, 1962–1964 m. Alžyro, 1962–1963 m. Kubos, 1968 

m. Čekoslovakijos, 1961–1974 m. Vietnamo, 1975–1979 m. Angolos, 1977–

https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/1336387153136923
https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/1336387153136923
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1979 m. Etiopijos ir kituose kariniuose konfliktuose arba invazijose (pvz., 
Afganistanas 1979-1989 – mano papild.). 

 
Toliau aš, jums leidus ir jam nepykstant, tikiuosi, pacituosiu čia jo 

argumentacinę dalį, nes šią jo nuomonę gerbiu kaip žmogaus, daug 
nagrinėjusio KGB veiklą ir rašančio knygas apie žvalgybas (turėtų tuoj išeiti 
apie lietuvišką – aš jau su nekantrumo jos laukiu) ir tikrai vertinu, nes ji 

savotiškai ideologiškai demaskuoja arba Rusijai naudingo 
lietuviško durniaus, arba sąmoningo valstybės kenkėjopono Juliaus 

Sabatausko iniciatyvą – skaitom: 
 

T.y. teikiamos įstatymo pataisos reabilituoja okupacinės armijos 
kariškius, slopinusius Vengrijos sukilimą 1956 m. ir „Prahos pavasarį“ 1968 
metais. Iš socialdemokratinių stalčių ištraukiami daugiau kaip prieš metus 
registruoti apgailėtini įstatymo projektai, kuriais gali būti diskredituota Lietuva 
ir jos kova dėl Nepriklausomybės bei reabilituoti sovietinės okupacinės armijos 
veiksmai. 
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Nors įstatymas aiškinamas prievartine tarnyba sovietinėje armijoje, 
tačiau ignoruojami ir elementarūs istoriniai faktai. Kalbama apie prievartinę 
karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir su tuo susijusią žalą sveikatai ir moralinę 
žalą, tačiau paskui išvardinamos „sveikatai ir gyvybei pavojingos užduotys“, į 
kurias buvo siunčiami „rezervistai“. 

Tai pati gėdingiausia šio projekto dalis. Norima pripažinti 
„nukentėjusiais“ visus, kurie tankais traiškė Vengrijos revoliuciją 1956 m. ir 
„Prahos pavasarį“ 1968 m., taip pat visus „karinius specialistus“, dažnai su 
GRU užduotimis besibasčiusius po kitus, taip vadinamus „karinius konfliktus“, 
Alžyre, Kuboje, Čekoslovakijoje, Vietname, Angoloje, Etiopijoje ir kitur. Juk iš 
viso po II Pasaulinio karo SSRS slapta kariavo 27 valstybėse, išsiuntė į jas 1 
425 036 kariškių ir 26 122 ten žuvo. 

Įstatymo teikėjai ignoruoja faktus apie tai, ką tie kariškiai veikė tose 
valstybėse ir kokiais pagrindais jie ten buvo siunčiami. Štai Vengrijoje 1956 m. 
lapkričio mėn. brutalia karine jėga slopinant sukilimą buvo nužudyta keletas 

tūkstančių vengrų ir žuvo 770 sovietinių kariškių. Tarp jų buvo ir 7-os oro 
desanto divizijos iš Kauno ir 43 kariškiai iš Marijampolės, 80-ojo ir 108-ojo 
desanto pulkų. Tarp jų nebuvo nė vieno lietuvio, nė vieno Lietuvos gyventojo. 
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Tai nuo 1948 m. buvo okupacinės kariuomenės dalinys, kuris ne tik 
nenukentėjo „morališkai“, bet ir beveik tūkstantis desantininkų už žudynes 
Vengrijoje buvo apdovanoti ordinais ir medaliais bei dalis liko gyventi Lietuvoje. 
1968 m. rugpjūčio mėn. 12 000 tos pačios divizijos desantininkų buvo permesti 
į Prahą ir elgėsi lygiai taip pat, kaip Pskovo oro-desanto divizija 1991 m. sausio 
mėn.: gavo užduotį užimti čekų televiziją, radiją, vyriausybinius pastatus. 
Užimant radijo centrą, kaip teigė divizijos vadas Gorelov, buvo nužudyti 8 
čekai, kitur – dar 9. 

Projekte siūloma „nukentėjusiais“ pripažinti Vietname tarnavusius 
naikintuvų pilotus ir zenitinių raketinių komplektų „Dvina“ operatorius, kurie 
numušinėjo amerikiečių lėktuvus ar patarėjus, taip pat „kitų karinių įvykių 
dalyvius“ (matyt, neįvardijami arabų valstybių karų su Izraeliu dalyviai 1967–
1974 m. ir 1982 m.). Kitose išvardintose šalyse tie sovietiniai kariniai patarėjai 
dažnai buvo paprasčiausi GRU instruktoriai. Jie turėjo tiek bendro su „būtinąją 
karine tarnyba ir kariniais mokymais“, kiek GRU buvo „humanitarinės 

pagalbos“ tiekimu. 
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Rusijoje, kuri laiko save Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, jau senokai 
priimtas įstatymas „Dėl veteranų“, kur taip pat išvardijamas pilnas sąrašas 
šalių, į kurias SSRS kišo savo „karinius patarėjus“. 

Bet tai – Rusijos reikalai. Mes turime savo istoriją, kurioje yra kitas 
požiūris į okupantus ir jų vykdytas karines operacijas. Juk ne veltui prieš 61 
metus, 1956 m. lapkričio 2-osios vakare Kaune, Vytauto prospekte, prie 
paminklo „Žuvusiems už Tėvynę“ susirinkę žmonės skandavo šūkius „Laisvę 
Lietuvai!“ ir „Šalin rankas nuo Vengrijos!“. Tai, kad Vengrijos revoliuciją 
kraujyje paskandinusius okupantus norima paskelbti nukentėjusiais, yra 
apgailėtinas ir neatsakingas atvejis mūsų teisėkūros istorijoje. 
 

O va toliau aš ir galvoju: mano draugas Romualdas Janusauskas, 

visiems lietuvių buriuotojams žinomas kaip Dėdė Romas, gi savo noru tai lyg 
ir nesiprašė, kad jį į Angolą plukdytų, ir kad pakeliui būsimas signataras 
Algimantas Čekuolis jam protą kruštų kaip politrukas apie “internacionalinę 

pareigą“ ir dar lieptų tose džiunglėse kovoti už išties neaišku ką. 
Nesiprašė gi jis ten degti šarvuotyje (kaip anie “ichtamnietai“ Donbase 

ir Luhanske, atvykstantys šienauti “krapų“ ir virstantys bevardžiais Gruz-

https://www.facebook.com/dederomas
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200 arba trąšomis juodžemyje). Gauti amerikonišką minos skeveldrą į koją 
(oi, pamiršau – gi propagandistas Audrius Bačiulis jį netgi įtikinėjo, kad ten 

nebuvo jokių JAV ginklų, tai skeveldra irgi neaišku iš kur ir kieno gamybos, 
bet ir šiaip jis viską išsigalvoja, nes ponas save ekspertu tituluodamas ir 

kviečiamas pas draugus TV ar radijuje pasisakyti gi tikrai geriau žino, nei tas, 
kuris ten tuo metu vietoje buvo ir matė, iš ko ir kas ten į jį šaudė). 

Finale, aišku, jokiai SSRS Romas kaip veteranas nerūpėjo (tokio karo 

ten gi “nebuvo“, o dėl PTSD vojenkomatai tokių žmonių, formaliai net 
užrašytų karo prievolininkais rezerve, ir į sborus per visokius 

mokymus Zapad ar Vostokstengėsi nekviesti – ar maža ką…). 
Rusija dabar irgi nieko nekompensuos, nes labusas (šiaip jis totorius 

pagal kilmę) gi NATO valstybėje (o jei ką ir duotų rubliais, taigi Dėdė Romas 
iškart jau būtų “vatnykas“, ar ne?). O ir Lietuvai – tai argi toks svetimų (!) 
karų veteranas, realiai nukentėjęs karo veiksmuose, kur ne savo noru juose 

atsidūręs, kam išvis turi rūpėti juk, nu? 
Nors karo akademija kitoje valstybėje tokią patirtį turinčius žmones 

tiesiog graibsto, kad tie ja dalintųsi. Bet KAM gi dabar svarbiau gi surašyti 
emigrantus į karo prievolininkų sąrašus, kad prieš NATO būtų kuo pasigirti, 

https://www.facebook.com/egidijus.nasevicius/posts/1561992550530548?pnref=story
https://www.facebook.com/egidijus.nasevicius/posts/1561992550530548?pnref=story
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kiek turime rezervistų, aha. Eilėje, kaip sako ministeris, dabar jau ir 
penkiolikmetės būsimos karo prievolininkės – kažkoks iškreiptas interesas 

nepilnametėms čia, nepastebėjot? 
Tad aš čia šiaip apie kitą šito paties įstatymo galimą (!) pusę, nes ponų 

sabatauskinės iniciatyvos bendražygių tikrų tikslų ir kėslų, kaip jų kolega 
Seime ponas Arvydas, taigi aš nežinau. 

Tada nuo grybų ir kacinų atitrūkęs užsuko grumpy dzūkas™ Romas 

Sadauskas su pastaba: 
 

Na, tada Vermachto snaiperis Bronius Sutkus irgi turėjo nukentėjusiojo 
statusą gauti. 
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Bijo mergos traktoristų…o Dėdė Romas ne prie valstiečių (foto iš jo FB) 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/09/149713_323023131107674_1756871327_n.jpg
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Bet pastaba ne visai tiksli, nors ir šmaikšti – mano galva, a.a. Bruno 
Sutkaus autobiografinė knyga “Snaiperis“ yra net ir apkarpytoje versijoje 

išties pažintinė ir labai naudinga skaitymui ne tik istorikams bei karybos 
entuziastams (nors koks karybos blogeris™ tą “rašliavą“ ir supeiks kaip 

nevertą dėmesio – jis su specukais pasikantavojęs išmano gi daugiau, apie ką 
jums papasakos ir artimiausioje savo laidoje, kai tik cepelinais baigs 
stiprintis). 

Tik bėda jo tame, kad Bruno Sutkus vis tik galop gavo Vokietijos 
pilietybę, kurios piliečiu, gimęs Rytprūsiuose, save ir laikė. O lietuvišką 

tremtinio išmoką (nes irgi tokiu Sibire buvo), kaip nukentėjęs jau nuo 
sovietinių represijų asmuo, aš nepamenu, ar buvo gavęs. Ko gero, Sodra irgi 
nematė reikalo jam mokėti, kad jau pasą iškeitė – nesvarbu, kad ir LLKS 

dalyvis, ir tremtinys, ir stažas Lietuvoje išdirbtas. 
Antra, Bruno Sutkus išties yra skaitęs neformalias paskaitas Karo 

Akademijoje, tik jau nebe ta jo sveikata buvo, kad daugiau nei pažintinėmis 
jas laikyti. O ir prie AMB sugrįžinėjo sovietiniai karininkai, braudamiesi kaip 
lojalūs ir į krašto apsaugos sistemą, tai tokių “fašistų“ paskaitų jiems, žinote, 

mažiausiai ten reikėjo. 
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Ir, trečia, ir kas yra svarbiausia: tarptautinė Ženevos konvencija, kiek 
iš bendro išsilavinimo pamenu, taigi draudžia imti į karo tarnybą okupuotų 

(kas netaikoma Bruno Sutkaus atveju!) teritorijų piliečius. 
Ir kas, savo ruožtu reiškia, kad jei Lietuvos politikai jau trečias 

dešimtmetis teigia, jog Lietuva išties buvo okupuota, tai tam reikia ir 
atitinkamo teisinioįvertinimo, kuris liečia ir tarnavusius šios okupacinės 
(sovietų) kariuomenės daliniuose, tuo pačiu aiškiai atskiriant 

kolaborantus savo noru (už ką yra numatoma baudžiamoji atsakomybė) ir 
paimtus per prievartą (dėl ko ir numatoma galima kompensacija kaip 

nukentėjusiems). 
Dabar gi visus paimtus į sovietų kariuomenę šie ponai patriotai čia 

surašo jau į kolaborantus, kaip aš čia matau. 
Tai va čia yra teisinė spraga, kurią dera pagaliau ištaisyti, ir kalba eina 

net ne apie kompensacijas. 

Tik sutiksiu, kad ponas Sabatauskas su savo šutve tikrai ne nuo to galo 
eina, o gal ten koks brudas pakeliui jo iniciatyvą išties papildė tiek, kad ji savo 

esme ir užkliuvo kaip kolaborantų ne tik įteisinimas ir pateisinimas, bet dar 
ir apdovanojimas. 



469 
 

Bet tai ką dabar tie, kurie supranta apie šią teisinę spragą, kalbant apie 
okupaciją ir tarnybą okupaciniuose daliniuose? Nesupranta, kaip dera šią 

spragą įstatymu ištaisyti (tik ką nurodžiau aukščiau), ar vėl padefaultu visi, 
Romas ir aš, be abejo, dabar jau vatnykai, ką? 

Labai įdomus gyvenimo paradoksas man gaunasi: sovietinėje 
kariuomenėje atsidūriau neklaustas – paėmė tiesiog privaloma tvarka (šiaip 
ir vidurinis mokslas buvo privalomas – galima buvo išvengti, renkantis kokią 

tautinę mokyklą?). Kada man 1992 metais jau reikėjo siuntimo į policijos 
mokyklą Kaune, tai iš manęs laisvoje Lietuvoje reikalavo gauti charakteristiką 

iš sovietinio karinio dalinio zampolito (to paties, kurį aš siuntinėjau į 
Bobruiską, nes toliau Komi manęs po Maskvos jau išsiųsti nebuvo kur). 

Aš net neabejoju, kad tas mentūros kadravykas išėjo į užtarnautą poilsį 
kaip nusipelnęs Lietuvai “ir tada dirbęs“ pareigūnas su padidinta pensija, 
kaip ir ilgai dar Lietuvos policijos mentalitetą formavo tokie šunsnukiai 

Kaune, kuriuos teko man ten sutikti trumpam studijuojant (ir dėl kurių vieną 
penktadienio popietę mečiau viską velniop, kol neišmetė manęs už muštynes 

prieš būrio vadą) – tada naujos uniformos neužteko, tad vaikščiojau 
mūvėdams džinsais ir avėdamas kedais kaip civiliokas, tuo pačiu erzinau 
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ginkluotės instruktorius lietuviškomis sąvokomis (kaip apsodas ir apkaba, bei 
nuleistukas ir kryptukas, išardydamas AK per pusę skirto laiko užmerktomis 

akimis), o rikiuotės metu – lietuvišku statutu ir tinkamu pagarbos atidavimu, 
kurio ir dabar nemokama, o tuo metu vyresnis kursas ir dėstytojai dėvėjo 

sovietų milicijos uniformas, bei mes valgydavome buvusioje bažnyčioje 
(Linksmieji Devyniasdešimtieji, policininku netapau). 

O va popierius, kad tarnavau jau savanoriu Lietuvos kariuomenėje 

1991 metais (kaip ir išpirkau jau kaltę kaip DMB-91 ir okupantas bei 
sovietinis kolaborantas, ar čia nesiskaito?), tame tarpe ir Parlamentą 
saugodamas SKAT operatyviniame būryje, kurio bordines parašiutininkų 

beretes nusavino iš pradžių štabiniai, o dabar ne kaip pagal NATO tradiciją 
kažkodėl užsimaukšlinę visi KASP, tai pametė ten tarp grybavimo plotų, o 

vėliau ir pats štabas, su būsimu ir kariuomenės vadu ir karjeros generolu 
Arvydu Pociumi priešakyje besidraskantys dėl valdžios ir antpečių, bei 
Alytaus rinktinė kažką “sugrybavo“ bei jau irgi “neberado“ – vat uniformuotas 

žmogus vaikščiojo su ginklu po Aukščiausiąją Tarybą, pagarbą juo Dalai 
Lamai atidavė, “pasiutusius“ lenkus-autonomininkus per Vokietijos užsienio 

reikalų ministro Genšerio vizitą nuo įvažiavimo išvaikė, JAV kongresmenę 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/11/09/karyba/
https://punkonomics.wordpress.com/2015/11/09/karyba/
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(juodą kaip pantera, mhm…) po Gedimino prospektą lydėjo ir net talonus 
maistui toje pačioje deputatų valgykloje iškeisdavo, bet vos tik išėjo – ir jau 

kitądien jo niekas nebežino ir nebepažįsta. 
Ir priesaiką Lietuvai aš daviau netgi dukart – pirmąkart formaliai 

pasirašydamas, kada įstojau į SKAT, o kitą jau iškilmingai dėl “paradinio 
davatkų šou“ be Vadelio žinios su būriu Katedroje, tai ačiū dabar tiems, kurie 
man pasiūlė į kokius šaulius įstoti ir trečiąkart prisiekti mylėti Lietuvą 

Tėvynę. Kiek galima? Iš manęs tuoj piliečio pasą, matau, atimsit, o čia – 
priesaikomis lietuvybę ir ištikimybę valstybei pasitvirtinti, nu. 

Kita vertus, gal ir gerai, kad KAM tuos įrodymus vis tik pametė – o kam 

man, kad jei rusas (šiaip buriatų vaikai kaip matau) ateis arba AMB 
garbintojai netyčia valdžią paims (o dabar dar ne?), tai mane tik sušaudytų 

ar, geriausiu atveju, humaniškai į kokį Sibirą išvežtų (nors po Komi, tai 
skirtumo didelio nebėra)? 

O pala, aš gi jau pats Londone išvykęs gyvenu… 

Bėda – kaip mėgsta sakyti Dėdė Romas. 
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Apie partijas Lietuvoje 2017 metų gale 

 
 

 
2017-10-24 

 

 
Ruduo ateina tėviškės miškais ir kloniais, ir niaukiasi dangus virš 

derliumi beatsikračiusių laukų. Ne ką kitaip jau ir Lietuvos politiniame 

kraštovaizdyje, nors medžiai dar vis džiugina savo spalvomis. Beveik poetiškai 
gavosi, matau. 

Ir nors dar matau, kad jums, kaip ir visai Europai, darosi nebeįdomi 
nuošalėn save įsistūmusi mano šita Brexit glušių karalystė, apie kurią vis dar 
parašau savo LondoNews rubrikoje, tai pagalvojau, kad bent jau apie 

lietuviškas partijas derėtų pasidalinti kažkokiu apibendrinimu 2017 metams 
artėjant į pabaigą – net jei šis įrašas savo paskirtimi daugiau turės vėliau tik 

istorinės retrospektyvios reikšmės man pačiam, kaip ten pas jus viskas vyko 

https://punkonomics.wordpress.com/tag/londonews/
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ir nutiko, juolab, kad jums iš vidaus lietuviška demokratija gal jaučiama 
kitaip, nei man ji matosi iš šalies (vis dar turiu LR piliečio pasą, tad turiu ir 

teisę reikšti savo nuomonę apie Lietuvos politinę sistemą ir reiškinius ne 
mažesnę už tų, kurie mielai tą pasą atimtų ne tik iš kriaučiaus Juozuko, bet 

ir manęs, sakydami: “išvažiavai ir neturi teisės ką nors apie tai sakyti mums!“ 
– citatos pabaiga). 

Partijos yra svarbi sudedamoji demokratijos dalis, ir nuo to, kaip jos 

funkcionuoja, labai priklauso pačios respublikos, kaip atstovaujamos 
demokratijos, gyvybingumas. Tad lankstykime penkerius (jei ne staliai) savo 
pirštus, skaičiuodami rudeninius viščiukus pagal jų garsiausią cypsėjimą: 

 
* * * 

 
1. LSD konservatoriai (pagal mentalitetą, ideologiją ir atstovavimą stambiam 
kapitalui, kadangi patys ir prichvatizavę ūkį), kažkodėl save 

vadinantys socdemais. 
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Ši partija muša bet kokius rekordus Lietuvos politikoje, palikę netgi 
lakūną Rolandą Paksą su jo prezidentine epopėja kūkčioti kamputyje: 

a) kad ir kaip bepasibaigtų rinkimai Lietuvoje, o visada socdemai 
valdžioje (net jei premjeru tampa koks Andrius Kubilius, tai niekaip jis be 

savo draugelio Gedimino Kirkilo negalės apsieiti) – aksioma parodanti, kiek 
realiai veikia demokratinė sistema Lietuvoje, ir koks vėžinis darinys yra šis 
sovietinės nomenklatūros legitimavimas užuot ją liustravus dar iki pirmų 

visuotinių Prezidento rinkimų; 
b) partijos pirmininku pasistatanti ne šiaip zyc-predsedatielių kaip 

Prietaisas, bet už korupciją (!) nuteistą asmenį – šiaip Vakaruose tokie 
paluckai ne šiaip iš partijos pašalinami iškart, bet ir politikoje jau nebeturi 
ką veikti iki gyvos galvos, tačiau ne šalyje, kuri turi netgi specialią tyrimų 

tarnybą (kuri taip ir vadinasi, kas yra ironiška – STT), skirtą kovai su 
korupcija, ir ne partijoje, kurios visi likę pašlemėkai tokiame asmenyje mato 
atsinaujinimo ir skaidrumo vėliavnešį (čia net korupcijos tėvas AMB “vsio 

zakonno“ dabar grabe turėtų pradėti vartytis, bet pala pala – gi jis vartosi nuo 
sekančio punkto); 
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c) visiška sensacija po to net partijai, kada po rinkimų ne tik esi 
parlamente, bet ir valdančioje koalicijoje bei vyriausybėje, o staiga dėl vieno 

angažuoto pienburnio, kuris per rinkimus nepatekęs nei ten, nei ten, staiga 
tampi jau tik partija, kuri kaip kokie darbiečiai de facto net neperžengė 5% 

reikiamo barjero į Seimą (kol kas net VRK šito fakto niekaip de jureneįformino, 
kas irgi yra akivaizdus požymis dėl respublikos būklės artimos gaišenai). 

Mane, kaip seną landsbergistą ir, anot koservatorių ruporo Audriaus 

Bačiulio – “berečių kapitoną“, šis LSD žlugimo faktas pasiuntė į nirvaną 
geriau nei būtų išties LSD, kuri yra socdemų partinė santrupa. 

Kaip taip galima sugebėti?! 
Čia net ne talentas. Čia net ne amžinai dėl visko kalto intriganto Tatos 

slypintis žydo-masoniškuose užkulisiuose piktasis makiavelinis genijus. Čia 
išvis yra klaikiai juokingas nutikimas, kada norėta persišauti koją, bet 
pataikyta į galvą. 

Aišku, kad tokios partijos parlamentarai neištrenkti iš Seimo ir į jų 
vietas nesurengti Seimo rinkimai, o iš LSD partijai nesuspenduotas 
valstybinis finansavimas, tai tik todėl ten dar apstu spangenų, kurie tiki savo 

šutvės atsinaujinimu ir transliuoja kažkokius narkotinius blėnis, ir tik todėl, 
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kad kaukolės dėžutėje kulka neturėjo už ko užkliūti, todėl zombių liežuviai ir 
toliau vapsi, o akutės klapsi. 

Ir jų vienintelė galimybė per artimiausius rinkimus perlipti 5% barjerą 
tėra tik visiški netikšos konkurentai (o apie juos žemiau), nes net šitos 

visaapimančios Lietuvą LSD skyrių metastazės gali nebepadėti. 
Kuo aš jiems linkėjau ir visiškai nuoširdžiai toliau linkiu, kad taip ir 

nutiktų, nes šiai kadencijai jau jie save sugebėjo iš politikos eliminuoti 

(nebent tą PR triukšmą viešumoje be jokio judesio laikyti išties politika?) – ir 
tai yra pati geriausia dovana Vytautui Landsbergiui jo 85-ojo gimtadienio 
proga! 

 
* * * 

 
2. LRLS liberalai, kurie bent jau ir yra liberalai kaip užrašyta. 
 

Kai partijos vadovo postą jau paliko netgi pakantumo įsikūnijimas 
dabartinis Vilniaus meras Remigijus Šimašius, tai akivaizdu, kad partijai 

yra kaput, nors net didžiausias jų nekentėjas ne tik nesilažins iš oralinio 
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sekso, kad ir ką jo ar jos burnelė apokaliptiško antiliberališko ir pezėtų ta 
tema (tai kuo pezi – tuo ir atsakai, kaip sako “rimti bachūrai“ anot partijos 

šulo nuo gintarinio pajūrio), bet ir nestatys lažyboms net kokių menkų €100, 
jog STT byla teisme nepatirs visiško fiasko, iš esmės pasibaigdama finale 

niekuo. 
Nors negali sakyti niekuo – jau pats ikiteisminis tyrimas eliminavo 

liberalų partiją iš politinio žemėlapio (bet toks užsakovų tikslas ir buvo), 

kažkodėl primindamas, kad yra tokie “teisti už gerus“ darbus buvusio 
Vilniaus mero “liberalai“, ar kažkokie tvarkingai teisingi skraidūnai 
“liberaldemokratai“, ar netgi kažkokiame ten europarlamentare prabundanti 

jau liberalizmo dvasna (o sakote, kad net Europa neperauklėja mūsų homo 
sovieticus mentalitetų – jums gi net partškolosdėstytoja po ES darbukų abiem 

kadencijoms į prezidentes tiko kaip Skaistykloje atliustruota, ne?). 
Net neabejoju, kad šiuo liberalizmu staiga sužydės net didžiausias 

sąrašinis konservatorius, jei tik pamatys, kad liberalų rinkėjai išties paliko be 
savo atstovavimo, o iš konkurento apygardoje jo lemingų neperviliosi. Ir todėl 
man kiek įdomesnis ne šis banalus atsivertimas su merkantiliu išskaičiavimu 

(aš savo karalystėje turiu tokią praimę – nuo visiškos remeinerės dėl kėdės ir 
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valdžios godulio patapusią kieta breksitere, bet čia šalis su senomis 
demokratijos ir sociopatijos tradicijomis, jog net neišsiterlioja Lietuvai ir post-

sovietinei erdvei būdingomis pradinukų nuodėmytėmis kaip kad korupcija, 
nes Eton koledžo alumniams tai banaliai neapsimoka). 

Man daug įdomiau dabar yra LLRI fenomenas. 
Logiškai žiūrint, tai čia ne tik vienintelis Lietuvoje think-tank, 

atstovaujantis liberalią ideologiją ne tik ekonomikoje (ir nebestebina manęs 

tas fenomenas, kad lietuviškos partijos išvis neturi savo think-tank, todėl tai 
iš esmės yra bukos partijos intelektualine prasme, negalinčios generuoti jokių 

realių strateginių idėjų Lietuvai!). Bet panašu, kad tai ir nėra liberalų kaip 
partijos think-tank, nes liberalų partijos gali ir nelikti, tačiau institutas (turėtų 

būti – institucija) veiks ir toliau. 
Ir ačiūdie, kad veiks, nors aš galiu ir nesutikti dažnai su jų 

primityvokais (dėl to neišprususiems rinkėjams lengviau suvokiamais) 

teiginiais, bet vis labiau imu pritarti jų opoziciniam kalbėjimui Lietuvą 
užvaldžiusiam provincialiam, valstietiškam ir konservatyviam naratyvui bei 

jokios perspektyvios strategijos, o tarsi švenčiant šiemet šimtmetį tos politinės 
suirutės Rusijoje, bet ne ateinantį kitąmet jau Lietuvos Respublikos šimtmetį. 
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Kokia ateitis laukia liberalų? 
Manau, kad geriausia būtų vis tik uždaryti šį nepavykusį darinį ir 

pradėti vėl iš pradžių, nors tai ir neaišku kuri jau pradžia būtų, ėmus 
skaičiuoti visus virsmus. Ir ne tik atsiprašyti Antano Guogos, paimant jį 

metodininku, kaip iš socdemų reikia imti provinciją (ir kas sukėlė pyktį 
Barboros g., pasiuntusius STT cerberius prieš liberalus), bet mokytis amžinai 
opozicinio partinio finansavimo iš Lietuvos kitataučių čiabuvių lenkų ir rusų 

(taip, koalicijos sostinėje ir uostamiestyje yra neatsitiktinės, jei atmesite dabar 
propagandinius klykavimus, paremtus emocijomis) ar net kokios 
rusiškos Jabloko partijos, nes senbuviai dešinieji (TS) ir kairieji (LSD) 

konservatoriai nedavė ir neduos liberalams galimybės prieiti prie šešėlinio 
finansavimo ir visų jiems patiems įprastų kormūškių, kurias turi iš valstybės 

melžiamas visų pirma socdemai, ir apie kurias nekalba krikdemai, o norinčių 
partiją pirkti kaip valstiečių ar darbiečių atveju oligarchų yra lygiai vienas 

vienetas, kuris ir savo vabybininką™ metė per tą pačią šaknį už jo 
užbašliuota brendžio dėžute, nusišalindamas nuo bet kokio dabar 
susidomėjimo liberalizmo rėmimu Lietuvoje savo privačiais pinigais (nes 

Sorošas seniai jau pasakęs Lietuvai atia). 
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Antraip išties liberalų, kaip jaunimo ir didmiesčių partijos, jau likusi 
tik paskutinė kadencija Vilniuje ir miglotos perspektyvos uostamiestyje bei 

kitur, nekalbant jau apie nors kiek sėkmingus Seimo rinkimus išvis. 
O gaila – man jie jau buvo pradėję patikti (ypač kai ne žodžiais, o darbais 

dauguma tapo tėvynės gynėjais, tapdami šauliais), ir nors aš nebalsuoju (gi 
emigrantas!), bet agituočiau tuomet tik už liberalus. 
 

* * * 
 
3. TS-LKD, kuri kažkodėl save nuolat vadina konservatoriais, atstovaudama 

progresą, nors oficialiai vadinasi išvis krikdemais. 
 

Ir kurios nominalus lyderis, kai mamytė leidžia nuo nusiraminimo 
kėdutės atsistoti, vis stato save į labai progresyvią, suprask, liberalų pas de 
deux poziciją, tarsi jo partijoje visas talibanas vakar urmu išžygiavo kažkur 

už Cusco link Peru miesto odioziniu pavadinimu. 
Bet konservatyvizmo apstu ne tik šiuose “krikdemuose“, kuriuose 

viduramžiškos krikščionybės yra daugiau, nei antroje pavadinimo dalyje to 



481 
 

demokratiškumo kokiuose nors nomenklatūriniuose socdemuose. 
Konservatyvizmas tiesiog tarpsta partijos gebėjime amžinai likti opozicijoje ir 

nepaimti valdžios netgi tuomet, kada su “mažaisiais broliais“ (ne 
pranciškonais, o liberalais) laimima dauguma, ir kai jaunimas neraginamas 

išeina į Nepriklausomybės aikštę (ukrain. Maidan… – koks sutapimas!), kad 
palaikytų šiuos, protestuodamas prieš LSD pašlemėkų susimetimą su bet 
kokia politine jėga, kad tik sugrįžtų į valdžią, o šie, net turėdami Daukanto 

aikštėje savo statytinę, numoja ranka – ai, papa x-ray. 
Maža to, net jei paimi juos į koalicija miesto taryboje, tai dar sugeba 

savo sabotažais ir intrigomis netgi kantrųjį ir tolerantiškąjį pūkį Remigijų 
išvesti iš kantrybės, kad tas juos praspirtų ir jų vieton pasikviestų, o tu 
siaube, jedinstvininkus, apsimetančius lenkais. 

Aš net nekalbu apie tai, kaip visišką fiasko pernai patyrė “be penkių 
minučių premjeras“ Skudurėlis ar kaip buvo šlykščiai įsikišimu iš “politbiuro“ 

pakeistas Vilniaus skyriaus kandidatas rinkimuose į merus (patinka jums 
Mantas Adomėnas ar ne). O tie nuolatiniai buvusio partijos pirmininko ir 
premjero atsiderinimai ir bičiuliavimaisi su vogto VU magistro diplomo 

turėtoju ir melagiu pypkoriu iš konkurentų partijos? 
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Nematau priežasčių, kad ir kiek kofeinuose latyčių pseudo-liberalai 
partiniai funkcionieriai prieš internetinę transliaciją soc.tinkluose gertų, 

kodėl aš turėčiau už šią partiją balsuoti, kada ji ir užsitrolina dėl bet kurios 
provokacijos lengvai kaip lemingai, ir net realiai visą išties svarbų nacionalinį 

saugumą bei gynybą stato ant koncepcijos “NATO-savi vs Rusija-svetimi“, 
nepasitikėdami savo šalies piliečių gebėjimais ir teise gintis (sužlugdytas 
visuotinis šaukimas, visuotinis rezervas, ginklų kontrolė prisidengiant prieš 

nenorą realiai apginkluoti ir apmokyti piliečius, kurių tik liberalai šauliuose 
už savus pinigus ir savo laiko sąskaita šią skylę kamšo, ir pan. – aišku, čia 

visi kiti dar blogesni, kas nedaro nuo to TS-LKD nors kiek realiai geresniais). 
Tačiau ši partija turi didžiausių šansų ateinančiuose rinkimuose 

surinkti daugiausiai balsų, kada socdemų ir liberalų partijos nusilpo (ir 

vargiai beatsigaus, pagal dabartinę situaciją sprendžiant), bet kaip jiems ir 
visada įprasta – vis tiek balsų nepakaks formuoti vyriausybę (ta pavardė 
liumpenams kaip prakeiksmas – ir kaip tu provinciją pasiimsi, kur vienas 

kaimietis balsu už tris miestiečius vertas?), tad ir vėl turės įprastinę sau 
galimybę dirbti “konstruktyvioje opozicijoje“, nes po to, ką iškrėtė Vilniuje ir 

kaip apsijuokė po rinkimų bėgiodami visą savaitę pas valstiečius darbui į 
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koaliciją, tai juos kviesti kartu dirbti bet kuri partija turės tik kaip Planą B, 
kai jau kitų opcijų nebėra (gi TS-LKD, piktdžiugiškai trindami rankutes dėl 

liberalų susimovimo, dabar yra partija išvis be sąjungininkų politikoje, 
neskaitant tradicinio lyderio pomėgio laipioti ant grėblio bičiuliaujantis su 

kokiu svarbiu ir nuolat išduriančiu barboriniu, o tai reiškia, kad įtakos 
prasme visiškai niekinė partija, nes politika yra kompromiso menas). 

Krikščionims demokratams aš krikščioniškai ir demokratiškai patariu 

tik nuoširdžiai dabar melstis, kad per ateinančius rinkimus oponentai būtų 
dar didesni netikšos už jus (kam išties yra didelis šansas nutikti). Amen. 

 
* * * 

 

4. LŽVS valstiečiai, kurie dar ir žali, bet išties viduje kaip arbūzai 
socialistiškai raudoni su rudomis fašizmo sėklelėmis. 
 

Smukimas reitinguose gali stebinti tik kokį glušių iš delfinės 
žiniasklaidos, nes darbinė valdančioji partija paprastai ir taip praranda 

reitingus, jei jų vyriausybė išties dirba (todėl Prietaisas turėjo aukščiausius 
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reitingus, nes banaliai nieko neveikė, o plebsui pliurpė priešingas žinutes apie 
tą patį ryte bei popiet, tai galėjai pasirinkti, kurios paisyti, o kurią “neteisingai 

žurnalistai suprato“). 
Šitų valstiečių atveju reitingai dar gali laikytis tik tuo atveju, jei jie dirbs 

būtent tai, dėl ko juos ir išrinko – pikti ir kerštingi tiesiog turėtų vykdyti 
visišką tolimesnį ūkio nacionalizavimą ir monopolizavimą valstybės naudai 
su griežta prakutusių piliečių laisvių kontrole, ir kas paprastai vadinama 

paprastuoju fašizmu, nors visokie svetimų pinigų nukuodintojai šio žodžio 
purtosi, prisidengdami šventa kova prieš, suprask, liberalizmą. 

Nors kaip tik liberalizmo stoka ekonomikoje paprastai išveja iš šalies iš 

pradžių verslus, po to darbus ir proletarus, sukelia totalų deficitą ir 
nepriemokas viešame sektoriuje, o po to ir šios rinkos susitraukimui 

kompensuoti tik užbrangina prekes bei ištekina lauk iš šalies likusius dar 
laisvus pinigus (o kas sakė, kad to liberalizmo, prieš kurį šventai dabar visi 
kovoja, išties nėra stokos Lietuvos ūkyje, ką?). 

Finita la comedia – ir tada būna kalti kokie nors žydai (nelabai ką liko 
kaltinti po Holokausto – o naujai atvykstančių į mistinę Šiaurės Jeruzalę 

https://punkonomics.wordpress.com/2016/12/15/liberalizmas/
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kažkodėl irgi nebėra) arba, iš bėdos pagal seną tarpukario tradiciją, bus kad 
ir lenkai, kuriems lyg į WC kažkaip prireikė W be jau turimos ir taip C. 

Kol kas išbuožinimo pradžios nematyti, bet panašu, kad randasi tik 
naujų buožių perdalinant įtakas išsunkiančiose institucijose, kur 

ir išskaistėjusi kekšė™ (angl. nothing is worse than a reformed whore) 
sociopatas sveikatos apsaugos sistemoje pasitarnauja kažkokių neaiškių 
sandorių atsiradimui bei valstybinio turto ir iždo grobstymui, nors viena 

labiausiai korumpuotų valstybės sričių ligi tol buvo savistovė vogimuose ir 
lėšų švaistymuose kilnaus tikslo priedangoje. 

Tačiau ši partija lizingu (nes viskas pas Ramūną lizingu: verslas, 
žmona, meilužė, partija, premjeras ir vyriausybė) labai rimtai ne tik dalyvaus 
ateinančiose Prezidento rinkimuose, dabar greta krikdemų ir socdemų 

parinkdama jums kandidatą, kurį ir prastums kaip savo laiku kad 
esamąją,  bet ir išliks įtakinga iki pat naujų Seimo rinkimų, jei dėl kurių nors 
priežasčių Naisių latifundininkas staigai nenuspręs pats banaliai šito savo 

politinio darinio kaip atsibodusio žaislo numesti (jam taip jau yra nutikę, tai 
niekas nėra tikras, kad psichopatui šis priepuolis nepasikartos – o juk 

galėtų…). 
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Pirmąkart Lietuvos istorijoje, neskaitant tris dienas prapuolenio, 
premjeras lizingu – yra visiškas nulis tiek “savo“ partijoje, tiek ir 

https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/10/fb-fb472579_0_0.jpg
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politikoje, nevertas net buvo paminėjimo tekste (apsižiūrėjau gale tik 
dėdamas iliustraciją iš diena.lt) 

 
 

Nes jei jis numes, tai…  kokia dar valstiečių partija – gal juokaujate? 
 

* * * 

 
5. Visos kitos neparlamentinės partijos nei man, nei jums šiuo metu nėra 
įdomios, todėl penktuoju punktu aptarsiu tik jedinstvininkus, kurie save 

vadina lenkais ir turi atstovų Seime. 
 

Ir gerai, kad taip vadina – tai nors naujoji Lenkijos ambasadorė 
prisisegė strapon-dildo, nes bekiaušėje Lietuvos politikoje stovintis daiktas 

yra tik ambasadorius Vinkus su ausimis, ir atgeorgino už visas koloradkes. 
Labai tikiuosi, kad greitu laiku matysiu lenkus su bialo-
czerwonomis juostelėmis, o ne išmurzintomis Habsburgų dinastijos Holstein-
Gottorp atšakos Romanovų namų spalvomis. 
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Vis tik faktas čia liūdnesnis kitur – jei tai išties būtų Kremliaus partija, 
tai ir už šių finansinę paramą ją galima būtų visai nesunkiai nebe STT, o VSD 

pagalba uždaryti dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Blogiau, kad jie išties 
apsirūpina finansavimu autonomiškai ir legaliais būdais Lietuvoje – visus 

partijos turėjo problemų su teisėsauga ir net dar turi, jei neišspyrė, teistų 
asmenų dėl partijos finansavimo nusikaltimų, išskyrus LLRA, atkreipėte 
dėmesį (ir kodėl siūlau dabar liberalams iš šių mokytis, kaip tą daryti)? 

O blogiausia yra tai, kad ši post-jedinstvininkų partija išties atstovauja 
tam tikrą tiek tautinį, tiek ir socialinį sluoksnį Lietuvoje, kurių kitos partijos 

nemato reikalo atstovauti. Ir šių rinkėjų, deja, nemažėja, nors piktų ir 
kerštingų pikas, tikiuosi, buvo paskutinis jau per praeitus rinkimus, kuomet 
jie balsavo už valstiečių fašistukus su nacionalsocializmo apnašomis (kapitalo 

suvalstybinimas ir tautiniai kostiumai – čia kas?). 
Jei tomaševskininkai rastų būtų partijos vadui sugalvoti garbingas 

nebefunkcines pareigas, kaip savo laiku Tėvynės Sąjunga išsprendė su 

savuoju patriarchu bei LDDP-LSD su savo bonza, tai sėkmė lenkų ir rusų 
aljanso neapsiribotų tik Vilniumi ir Klaipėda, o patekimas į Seimą 
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nebeatrodytų atsitiktinumu, bet taptų rimta sistemine Lietuvos partija (kol 
kas jie patys save riboja – nedirba aktyviai su lietuviais). 

Nes daugėja banaliai į gyvenimo pašalę stumiamų augančiomis 
kainomis ir vis mažiau įperkamomis viešosiomis paslaugomis žmonių, kurie 

dar nebenori ar jau nebegali emigruoti (čia tik iš kitų post-sovietinių valstybių 
kažkaip nuteka protai į Vakarus, o iš Lietuvos – gi išvyksta tai tik buduliai, o 
Lietuva vis labiau protingėja likusiu protų pertekliumi, todėl bus jums ir 

technologijų proveržis ekonomikoje, ir Naujasis Silicio Slėnis su visomis XXII 
amžiaus inovacijomis, aha). Ir šia socialinės atskirties bei rūpesčio retorika 
jau užsipildo ir kandidatų į prezidentus kalbos, kaip pastebiu. 

Ir kai ateis kiti Seimo rinkimai, kaip tik užsibaigus ES dotacijoms, tai 
to pensijinio kalbėjimo pramaišiui su jauniminiu liberalų išaugtinių 

marškinukų matavimusi, bus dar daugiau – laukia klaikiai šizofreniškas 
vaizdelis, bet Lietuvos rinkėjas savo mąstymu būtent toks ir yra, suderinantis 
viename du vienas kitam prieštaraujančius teiginius, dėl ko ir partijų 

pavadinimai neatitinka partijų programų, o planai net ir laimėjus nebeturi 
nieko bendro su paskesniais veiksmais. 

https://punkonomics.wordpress.com/2016/05/23/provincijos-tustejimo-desnis/


490 
 

Galop, kada Lietuvos politikoje sprendžiamos neegzistuojančias 
problemas, tai jos tik pagilėja ir prigaminama naujų. O politinė demokratijos 

sistema nebeveikia, po ko ir respublika miršta. 
Paprastai tokią politiškai nusilpusią, bet turinčią išsunkiančias rentų 

ekonomiką sistemas, valstybę nesunkiai ir pasiima išorės agresorius – neima 
tik failed statetipo šalių, nes ten nėra ko imti net ir dykai. 

Ar Lietuva dar iš esmės realiai turi partijas – gal atsakykite patys sau į 

šį klausimą, nes mano rudeninis pesimizmas, artėjant jau bendram amžiui 
su dabartiniu premjeru, tokių gylių kažkodėl nesiekia. 

Beje, Lenkijos Nepriklausomybės diena sutampa su mano (ir Leonardo 
DiCaprio) gimtadieniu – nepamirškite pasveikinti kaimynų, pas kuriuos 
maisto apsipirkinėjate! 
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Apie didvyrius 
 

 
 

2017-10-31 
 
 

 
Ką aš galvoju apie visą šitą susimovusios pyarščikės Rūtos Vanagaitės 

sukeltą šurmulį, kuomet nusprendė savo vištos galvos paskvilių rinkinį 

pareklamuoti skandalu, šmeiždama didvyrį jį nukankinusio budelio melu, po 
kurio leidykla natūraliai išmetė iš prekybos netekusią paklausos prekę, tai 

geriausiai iliustruoja šis paveiksliukas: 
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https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/10/kirkilas.jpg
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Taip, šitos Zurofų jaunamartės apšmeižtasis šioje nuotraukoje kairėje 
Adolfas “Vanagas“ Ramanauskas, l.e.p. okupuotos nepasidavusius Lietuvos 

Respublikos valstybės vadovas vietoje insultą patyrusio tuomet faktinio 
valstybės vadovo Jono “Vytauto“ Žemaičio, yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus 

ordinu – kaip ir nuotraukoje dešinėje toks apsimelavęs bei Vilniaus 
Universiteto magistro diplomą susikombinavęs ir atkurtos Lietuvos 
kariuomenės griovėjas, buvęs okupacinės sovietų valdžios kolaborantas ir jų 

komunistinės partijos ideologinis instruktorius (tad nebuvo tai paklydimas ar 
prisitaikėliškumas), prieš kurią būtent pirmasis kovojo su ginklu rankose. 
 

Vyčio Kryžiaus ordinas yra antras pagal reikšmę aukščiausias 
Lietuvos karinis valstybės apdovanojimas, kuriuo apdovanojami 
asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos 
Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. 

 
Adolfas Ramanauskas I laipsnio ordiną Didįjį Kryžių gavo po mirties. 

Gediminas Kirkilas II laipsnio ordiną Didįjį Komandoro Kryžių gavo 2004 

metais, reikia suprasti, tik todėl, kad kovoje liko gyvas? Mano sūnaus 
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krikštatėviui kiek paprasčiau – jis tegavęs vos Vyčio Kryžiaus ordino medalį, 
bet ant to nors aiškiai parašyta už ką: Už drąsą. 

Tai va aš daugiau klausimų neturiu – man viskas aišku. 
Blogiausia, kad aš neturiu jaunąjai kartai atsakymo į klausimą, kodėl 

taip yra su Lietuvos Respublika. Mano ir vyresnei kartai juk ir taip viskas 
savaime aišku. Jiems nebent neaišku, kodėl aš sugretinau du didvyrius, su 
ginklu mūšiuose didvyriškai kovojusius už Lietuvos laisvę ir 

nepriklausomybę. 
Mano diplomuotas bendraklasis, kurio aš akyse nemačiau per studijas, 

ir nei jis kokį kursinį gynėsi, nei egzaminus laikė, nei magistro tezes parašė 
ir apsigynė (bet gavo 9 iš 10, gyrėsi spaudoje, tai čia kaip ir cum laude, 
sakyčiau), nei turėjo netgi bakalauro lygio išsilavinimą, kad išvis magistro 

studijoms būtų priimtas, tikrai neturėtų dėl savo tokio aukšto įvertinimo 
atsiprašinėti – jis gi dar ir turi Vytauto Didžiojo ordiną už ypatingus 

nuopelnus (čia už ką skiriamas, cituoju), skirtingai nuo neverto jo Adolfo 
Ramanausko. Nes pastarasis su Vytautu Landsbergiu tik abu yra verti vieno 
Gedimino Kirkilo, jei taip šių ordinus ciniškai dabar sudėjus. 

Garbingas žmogus, rupūžė. 
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Tiesa, 1991 metais aš jo su ginklu greta savo draugų parlamente irgi 
nemačiau, bet taip jau ir vėl, matomai, sutapo, kad jis paralelinėje Visatoje 

ginklu gynė atkurtos Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Nors pagal 
popierius, kuriuos dukart SKAT sugebėjo pamesti, ir vėl manęs “nebuvo“, o 

ne jo. 
Kažkas papuvę šitoje respublikoje, perfrazuojant William (be s gale). 
O nuotrauka galite dalintis. 
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Truputis patriotinio dekonstravimo 
 

 
 

2017-11-20 
 
 

 
Visada žavėjausi profesoriumi Vytautu “Tata“ Landsbergiu – dėl jo 

gebėjimo vesti tautą į kovą dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. 

Tiesa, jam kartu su Adolfu “Vanagu“ Ramanausku abiems toli iki tikro 
Lietuvos Didvyrio™, su ginklu gynusio tėvynę nuo okupantų, Gedimino 

“Melagėlio“ Kirkilo, bet čia juk kita tema. 
Nes tema čia gi bus apie patriotizmą. Ir kai pastarasis apsimelavęs bei 

apsivogęs šunsnukis patriotizmo kažkaip neprideda, tai tenka va jau ir 

pirmąjam dėti taip kalbos apie dergimą ir visokias bjaurastis, tarsi šiojo būtų 
maža. Ir dėti belieka tik patriotiškos kalbos, nes nei sprendimų, kaip tą keisti, 

nei netgi įsitikinimo, kad tą išvis dar galima pakeisti. Tada belieka apeliuoti į 

https://punkonomics.wordpress.com/2017/10/31/apie-didvyrius/
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sąmoningumą vardan bendrojo gėrio, bent jau užčiaupiant nepatenkintųjų 
koseres, ir ačiūdie, kad ne jėga. 

Profesoriaus tekstas lakoniškas, glaustas ir labai imlus (vos 172 žodis!) 
– kas yra dar vienas žavingas jo, kaip politinio lyderio iki grabo lentos, kad ir 

kokį titulą ten bandytų vieni tarsi memorialinę lentą prie žmogaus-paminklo 
prisriegti, o kiti trūks-plyš atšriubuoti su atsišriubavusiais savo pamėkliškų 
protelių varžtukais, būdo bruožas. 

Leisiu sau cituoti iš Lietuvos Žinių ir tą jo tekstą dekonstruoti kuo 
trumpiau, ir gal jums kada gyvenime tie principai pravers (motyvuojant 

chebrą eiti kitai chebrai malkų pakrauti ar per rinkimus tautai nacionalines 
idėjas stumiant, ką aš žinau, kokie blėnys jums į galvą šaus?): 
 

* * * 
 
Vis prisimenu tą senų laikų lenkų literatą bohemietį Krokuvoje, kuris kartą 

neapsikentęs išvijo sugėrovus, įsijautusius užgauliai niekinti, pašiepti jo moterį. 
– Nešdinkitės! Nebjaurokit man jos! Turi juk žmogus su kuo nors gyventi!.. 

http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/nebjaurokite-tevynes/254562


498 
 

Labai gražiai pradedama situacija, kuri archetipiškai skaitytojams 
atpažįstama, ir kurioje labai aiškios pusės, pagal kurias save nesunku 

identifikuoti: va čia blogiukai, kurie naudojo psichologinį smurtą (bet juk 
smurtą!) prieš moterį (dar nuo neolito patinai pateles gina, o ir šiaip toks 

instinktas yra ganėtinai gamtoje vyraujantis, bent jau primatų supratimu), ir 
jis, nepaisant to, kad gėrė (o negeriantys ne tik Chelsea Handler, bet ir 
normaliam žmogui kelia įtarimų), bet išties yra tas Riteris Žvilgančiais 
Šarvais™, kuris gina va tą nekaltą ir “niekuo dėtą“ auką – savo (sic!) moterį. 

Šiaip situacinis naratyvas yra visiškai patriarchalinis (kiti pavadintų 

tradicionalistinis), nes čia tik feministės lieka be dėmesio ir su gauja katukų 
senmergiauti, kadangi jos patinams nesuteikia progos jomis rūpintis kaip 

“reikalingomis globos“, nors realiai moterys ir be vyrų puikiausiai apsieina, 
net jei nedeklaruoja to karinio feminizmo, o taip ciniškai žiūrint, tai tarp homo 
sapiensų moterys dėl dėmesio, o kartu ir išteklių, konkuruoja išties gamtoje 

labiau būdingu patinišku elgesiu (paprastai patinai puošiasi ir staiposi prieš 
pateles), tai minėti aukščiau šriubukai nugalėjusio feminizmo atveju kažkaip 

ne taip susukti, nes didžiausias šovinistinis kiaulius, pasirodo, yra 
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didžiausias feminizmo rėmėjas! Tik aš ne apie šitą manipuliaciją dabar, ir 
grįžkime prie temos. 

Taigi, skaitytojas jau nuteiktas reikiamam momentui: yra fizinis 
konfliktas (karas ar muštynės), yra Kilni Misija™ (ginti Reikiamą Globos™ – 

silpnesnį, visuomenės taisyklių indoktrinavimo, pardon, išauklėjimo 
nurodytą asmenį, genetinius ar reproduktyvius resursus ar šiaip kažką tokio 
artimo, su kuo patys identifikuojatės arba galite identifikuoti pagal savo 

meilės arba aistros objektą), ir yra pusės – savi geriečiai ir svetimi blogiečiai. 
Net jei jūs esate anaiptol ne tradicinės lytinės orientacijos, ir tie tipiniai 

tarplytiniai archetipai jūsų pasąmonės gyvenime neveikia, bet šiam 
pasakojimui šįkart kažkodėl vis tik pasiduosite. 

Žodžiu, mus puola – mes ginamės! 

Triukas dažnai naudojamas argumentuose, norint patraukti į savo 
pusę. Bet skaitom toliau, nes čia juk tik preambulė. 

 
Perkelkim situaciją šimtmečiu vėliau. Kas šiandien pasakys nupeizėjusiems 
naujalietuviams patyčininkams, ironistams, hakeriams-tekstmacheriams: 
nebjaurokit Lietuvos! 
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Ir štai pasakotojas situaciją kaip pagrindą iškart montuoja savo 

naratyvui – suprask, viskas tas pats, kame jau jūs išvadas padarėte, tai ir 
čia padefaultuatsirūšiuojat puses, kur savi, o kur svetimi: kas tas geras, o 

kas blogas. 
Turėtumėte išankstinį nusistatymą kalbėtojui ar pasakotojui – 

pradėtumėte kritiškai vertinti, ar kartais čia nėra manipuliacija, nes jei A lygu 

B, tai C nebūtinai irgi yra A, nors jums nutylėjo, ar B išties yra lygu C, tiesa? 
Tą tiltą galvoje tarp B ir C pagal nutylėlijimą savo galvoje irgi surentėte jūs 

patys. Nors taip, jam statybines medžiagas ir įrankius kažkas entuziastingai 
padavinėjo, ir netgi motyvavo jį statyti, girdamas jūsų, kaip statytojo, 
pastangas. 

Dar svarbu tie žodelyčiai tekste: visokie deminutyvai, hiperbolės, 
parabolės ir t.t. – viskas, kas padeda kurti vienokią ar kitokią emocinę 

klausytojo ar skaitytojo reakciją. Tata, priminsiu, jau praturtinęs lietuvių 
tautosaką kirmėlynu bei šunauja, tai tas jo pavartotas nupeizėjimai nėra vien 

tik tiesiog žavios turtingos jo kalbos (o jį lietuvių kalbos mokė gimnazijoje pats 
Jonas Jablonskis!) požymis, nes dar ir nuvertina oponentų galimus 
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argumentus. Rimti žmonės kalba, neįpareigojančiai mes pašnekam, 
pleputės plepa, tuštutės tauškia, o visokie kvailiai – nusipeizėja, aišku. 

Lietuvių kalba yra turtinga žodynu ir žavi savo atspalviais (kol 
jos VLKK glušiai nenususina). 

O naujalietuviai kaip sąvoka tūlo lietuvio sąmonėje irgi apeliuoja į dar 
iš Linksmųjų Devyniasdešimtųjų pareinantį nurusėjusio 

prakutusio viarslinyko™įvaizdį, tuomet tiesiogiai verstuose iš originalo 
rusiškuose anekdotuose novoruskį, nors pati sąvoka išties kilusi iš 

prancūziškojo dar 1789-1799 metų revoliuciją menančiojo nouveau riche. Bet 
juk lietuvYs niekada nesijaus turtuoliu, todėl ta konotacija anaiptol nereiškia 

čia prakutėlio, kiek ir vėl pakutena tą rusišką dulkių nusėstą pasąmonės 
klodą – kuti-kuti, ruskis tu, bičiuli, ar kur? 

O jei ne savas, tai turi pasirinkimą: arba tu jau nebe chebroje su mumis, 

arba pareik ant švenčių pas mus – kas visumoje yra gi tas pats. Su vienišiais 
orangutangais mes turime bendrų tik 97% genų (kiaulės netgi artimesnės), 

o homo sapiens yra socialinis gyvis, ir nemėgsta jis būti vienas ir pats sau, dėl 
ko tarpsta ir visokie feisbukai juk. Ir net jei jums artimas vienišiaus gyvenimo 

būdas, tai gal kontaktuojate su žmonija bent jau per knygas? 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/01/20/vlkk/
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Kitaip tariant, noras priklausyti kažkokiai bendrai grupei yra mūsų 
prigimtyje, o čia sužaista ant to, kad tu tarsi ir jau nebe chebroje, nors chebra 

vis dar geranoriškai pasirengusi tave atgal priimti, jei tik nusižeminsi, 
atgailausi ir… paklusi. 

Akšia (ateik čia – kaps.), apkabysiu i tave! 
 
Turi juk žmogus kur nors gyventi. 
 

Na, kaip man, tai tas “kur nors“ reiškia Londoną, ir juo aš esu 

patenkintas labiau už Vilnių, o pastaruoju buvau labiau patenkintas už 
kokius nors dzūkiškus miškus, aukštaitiškus akmenynus ar suvalkietiškas 
molingas lygumas – čia taip lyginant apie mano ir mano tėvų gimtines, kurios 

būtų visumoje bendrai gi ta tėvynė pagal tekstą, kurią mes išmainėme 
emigruodami į sostinę. 

Ir šiaip tas “kur nors gyventi“ nekeltų problemų, jei apvalytum nuo 

teksto prieš ir po frazės, išimdami ją iš šio konteksto, tačiau visai kitą reikšmę 
įgyja būtent jame: 
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Tegul džiaugiasi, kad neištremtas, 
 

Čia kaip Lukiškių kalėjimo rūsio nuomininkams iki gyvos galvos taip 
pasakyti, kad tie pastraksėtų džiugiai, savo grandinėmis pažvangindami, kad 

jų, matai, nesušaudė, nepakorė ar neketvirčiavo. 
Ne, na aš, be abejo, kad labai džiaugiuosi, kad esu neištremtas, bet 

nesu tikras, kad ir kiti emigrantai tuo džiaugsmu taip jau ir netveria, kad jie 

gyvena ne Lietuvoje, nors jų ir netrėmė (ypač tie, kur “mai dont spyk london“, 
taisosi dantis Lietuvoje, kaupia pinigus namukui tėvynėje ir svajoja bent jau 
pensijoje į ją sugrįžti gyventi, iki to laiko skaitydami lietuviškas žinias apie vis 

gerėjantį gyvenimą Lietuvoje, tačiau kažkodėl vis kvailėjančią ir labiau 
nekompetetingą valdžią bei griūvantį viešąjį sektorių). 

Šiaip tiesiog pastebėsiu, kad aš kokie 5-6 metai dar iki emigracijos 
(galima ir šiame tinklaraštyje atsikasti chronologiją) dairiausi galimybės 
išvykti iš Lietuvos, nepaisant to, kad sekėsi tėvynėje kaip ir visai neprastai, o 

ir su brangiąją (dabar jau buvusia) gana rimtai turėjome pensijoje planą 
nusipirkti namą kurioje nors graikų saloje ir ramiai ten gyventi puikiame 
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klimate, gurkšnodami vynelį ir nepermokėdami iš savo nusodrintų pensijų už 
šildymą – su PVM lengvata ar be jos. Tad mano atvejis kitas, ko gero. 

Be taip, džiaugiuosi, kad nesu ištremtas. Nes paprastai tremia ne po 
palmėmis drybsoti ant smėliuko į karibus (ką anksčiau darė britai) 

su maldyvais, o man Komi maždaug 200 km iki poliarinio rato teko praleisti 
metus po metų Maskvoje ne savo noru dar sovietinėje armijoje, kur aplink tik 
pelkės su uodais (ne, jūs tokių uodų nematėt Lietuvoje!) ir tikras miškas (o 

ne sukultūrintas lietuviškas parkas, kuriame padorios tankmės neradę 
meškos tik užklysta ir išemigruoja į Estiją), vadintingas taiga ir driekiasi tau 

iš kairės be pradžios, o iš dešinės be galo. 
Pasidžiaugėm ir skaitom toliau: 

 
štai čia tėvynė, ji graži ir nuo mažens įprasta, čia tėvų kapai ir tiek visokio 
turinio, už kurį amžiais galvos dėta, širdys virpėjo išvykstant… 

 
O va čia jau apeliuojama į “aukščiausią žmogaus meilės formą“, kaip 

sakė sovietinis anekdotas – tėvynės meilę. 

https://punkonomics.wordpress.com/2017/09/22/karyba-5/
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Jei jums nesuvirpa širdys nuo žodžio tėvynė, mankurtai prakeikti, tai 
yra ir paaiškinimas, nuosekliai kapsintis tarsi lašas po lašo į kaktą kiniškame 

kankinime: graži (net lėkšta lietuviška reklama su užjūrio vaizdeliais 
reklamavo beautiful Lietuvą, o paikas lukašenkinis Lietuvai-100 

logotipas turi vešlios gudų girios foną, tiesa?), įprasta (ach, kaip 
komfortiška…). 

Toliau tėvų kapai (ačiūdie, mano abu dar gyvi – vat neverskite manęs 
čia krūpčioti šituo žodžių junginiu!), bet be to, kad kapai lietuviui yra šventas 
hobis ir “religija“, pralenkianti atnašomis ir ritualais bei sakrališka pagarba 

deklaruojamą apklausose ir žiūrimą per TV (ypač kai žaidžia vyrai olimpiadose 
ar čempionatuose, pradedant nuo Europos) religijas, pats 

žodis tėvai sugrąžina prie artimiausio ir brangiausio kiekvienam žmogui, ir 
tarsi į tą nerūpestingą vaikystę. O jei išties jau tik kapai, tai mygimas ant 
sąžinės vietoje ekskursijos mintyse į laimingus metus, irgi suveiks. 

Jums juk suveikė, tiesa? 
 
Buvo juk tėvynės meilė. 
 

https://punkonomics.wordpress.com/2016/05/04/rinkodara-2/
https://punkonomics.wordpress.com/2016/05/04/rinkodara-2/
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Atkreipėte dėmesį į būtąją veiksmažodžio formą? Kodėl ne yra juk, 
o buvo juk? 

Nes truputį godumas taip dvilkčioja kažkur po mente, kad va buvo ir 
kažkaip prarasta. Gaila juk. Juk ne į kišenę, o jau iš jos. Ne ūkyje pravers, o 

jau kažkur pamesta arba pavogė. 
Bet kuriuo atveju, netekties jausmas žmonėms, kurie mėgsta kaupti, 

sudrėkina ašarų latakus. 
 
Nebjaurokit! Taisykit, kas negerai. Kritika ir bjaurojimas – netapatūs dalykai. 
 

Šiaip yra toks oratorių manipuliacinis metodas, pavadintas Hitlerio 
Sumuštiniu, tačiau dėl to, kad minėtasis oratorius yra tapęs blogio istorijoje 
simboliu (nors šio Vado, vokiškai Fuehrer, oponentas daug vešlesniais ūsais 

Visų Laikų Ir Tautų Vadas sugebėjo nužudyti gerokai kartais skaičiuojant 
daugiau, o iki tol gyvenęs mongolas Didysis Fiureris dėl jo negailestingai taip 
plečiant trumpakojų žemaitukų protėvių ganyklas apmažinto plyne 

paverstuose plotuose homo sapiens skaičiaus net sukėlė klimato atvėsimą, 
sako), tai ši sąvoka dabar kiek primiršta ir gal netgi turi kokį politkorektišką 
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pavadinimą. Bet jos esmė yra tokia, kad tarp teisingų teiginių įpini visiškai 
melagingus ar net absurdiškus, manipuliuodamas rezultate tau reikiama 

išvada (čia aukščiau žiūrėkite ir apie A lygu B ir tiltą su C). 
Supaprastintai jo atveju tai atrodė maždaug taip: a) žydai turi pinigų; 

b) darbininkai neturi darbo ir badauja; c) žydai kalti, kad darbininkai badauja 
– jei pridėjus į tarpus visokių maskuojančių absurdą dekoracijų ir 
privedančių loginių išvedžiojimų, tai neatrodys taip tiesmukai, tačiau minties 

šerdis išliks ta pati. 
O dabar darkart perskaitykite tą pastraipą aukščiau, turėdami omeny 

šį Hitlerio Sumuštinio metodą. 

Sučiaumojot, ar ne? Net jei katinas Matroskinas sakė, kad skaniau 
sumuštinį valgyti dešra į apačią, tai sučiaumojot apverstą sumuštinį dar netgi 

su malonumu pagal šias katiniškas rekomendacijas. 
O katukai puikiai žino, kas yra komfortiškas gyvenimas, ir kaip dėl to 

malonumo valdyti savo tarnus – žmones. 

 
O gal yra kaip tik priešingai? Nenorim čia gyventi, tai pirmiau bjaurojam. 
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Beje, žodis bjauroti irgi yra iš tų “vaizdingos kalbos“ žodelyčių, kurie 
sukelia emociją klausytojui. 

Ir, antra, mes paprastai esame linkę sekti teigiamais pavyzdžiais ir 
piktintis neigiamais – gal jums ir netikėta, tačiau mūsų elgsena iš prigimties 

yra nulemta gėrio viduje, o blogio prisigraibome jau tik gyvenime pakeliui 
socializuodamiesi. Net ir tai, kad kūdikiai kakoja daugiau, nei, atrodytų, 
sugeba to pienuko sučiulpti, bet ar kuris pasakytumėte, kad kūdikis dėl to 

yra blogas? Uci puci rubuiliukas, niu niu niu! 
O mūsų reakcija ir pasipiktinimas blogiu iš esmės yra ir žiniasklaidos 

esminis pardavimo metodas: geros naujienos juk yra norma, kai neigiamos – 
o, tik paduok! Greitai suvirpins emocijas (dėl proto stimuliavimo skaitomi 

vadovėliai ir kita mokslinė literatūra) ir sukels pasipiktinimą ar 
reakcijas. Trololo! 

Štai todėl profesorius Preobraženskis ir sakė, kad neskaitykite 

bolševikinių laikraščių, o jei nėra kitokių, tai ir neskaitykite laikraščių – į jo 
patarimą derėtų įsiklausyti plačiau ir nustoti teršti sąmonę informacinėmis 

šiukšlėmis bei dirginti primityvias žemas emocijas (nuoširdžiai nesuprantu 
pomėgio žiūrėti siaubakus – jums gerai su galva?). 
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Lygiai taip veikia ir manipuliacija gero oratoriaus tekstuose, kuomet jis 
kviečia gėriui per nuoširdų pasipiktinimą blogiu. Platesne ir aukštesne 

prasme, deja, bet taip stimuliuojamas ir karingasis patriotizmas, telkiant 
grupę žmonių (savus – tėvynainius ar pan.) prieš ką nors (svetimus – kaip 

išorės priešus, arba priešus viduje, kurie griauna, neva, grupės integralumą). 
O, bet štai ir apie pastaruosius: 

 
Bus lengviau pasiteisinti. 
 

Čia apie ką? Kas prieš ką čia ir dėl ko dabar turi išvis teisintis? Jie, ir 
kas tie jie, yra kažkuo kaltinami sugėdinant? Sąžinė negraužia, ir aš tai ramiai 
miegu (tiek ramiai, kad net nepajutau, kaip smalsi žiurkė į pirštą įkando!) – 

tai teisintis nei prieš save, nei, juolab, prieš ką nors išvis nematau reikalo. 
O juk čia jis kalba apie tuos, kurie paliko grupę (tėvynę), suprask, ir yra 

jos išdavikai? O išdavikams, dar Dantė rašė – paskutinis pragaro ratas, 
brangieji jūs mano, broliai ir sesės! 

Beje, pastarasis kreipinys, kurio dėl amžiaus dabar jau Tata ir 
nebenaudoja (bet pasinagrinėkite jo Sąjūdžio laikų tekstus, kada buvo žvitrus 
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ir jaunas!) irgi apeliuoja į tuos mums brangius artimus kraujo ryšius, apie 
kurios rašiau aukščiau, kada kalbėjau apie tėvus. Tiesiog tėvai, deja, 

pakliūna gyvenime irgi visokie (gi tai jau suaugę žmonės su sukaupta ir 
neigiama patirtimi bei susiformavusiu nebūtinai geru charakteriu, ko dar 

nespėję prisigraibyti vaikai), o su broliais ar sesėmis pats kartu augai, vieni 
iš kitų žaislus atiminėjot, tai jie kaip ir savesni tūlam (aš vienturtis, tai tik 
spėju, kad jūs tiesiog turite papildomų mygtukų manipuliacijai). Ir niekas 

tikrai jau per daug nesusipurtys už “savus“, jei minėsite tik pusbrolius ar 
netgi išvis svainius arba uošvę su anyta – koks čia jums kreipinys 
“mielieji švogeriai, pirmyn už tėvynę!“. 

Man toks vienas kalbininko sūnus buvęs didžiausio dienraščio portalo 
redaktoriumi, tapęs dabar keliautoju ir rašantis ilgesingai elegiškus pasaulį 

pamačiusios praėjusio šimtmečio gimnazistės rašinėlius savo 
padūsaujančioms klientėms, irgi kartą tėškė, kad mano kritika kokių nors 
reiškinių Lietuvoje atžvilgiu (nepaisant to, kad apie tai jau prirašęs daugiau 

netgi šiame tinklaraštyje gerokai iki emigracijos) yra gi pasiteisinimas prieš 
save patį, kaip nevykėlį. 
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Na, o kas nori būti nevykėliu šiais laikais? Visi nori būti sėkmingais ir 
nugalėtojais! Bent jau taip teigia visokie parapsichologijų šamanai koučeriai. 

Tai jei ne “pasą atimti“ (čia jei jau išvykai iš Lietuvos, tai, suprask, 
neturi teisės daugiau jos kritikuoti – toks savotiškas neformalus de 
facto pilietybės atėmimas, kol dar neapribota ir de jure, neskaitant išties labai 
ribotų dalyvavimo demokratijoje galimybių, o jūs dar svaigstate apie dvigubą 

pilietybę). 
Tad tas vienas sakinys, kaip matote, yra labiau daugiasluoksnis, nei 

jums čia atrodo. Netgi ne tiek ir svarbu, kas jums atrodo – svarbu, kokius 

svertus pasąmonėje spaudo. 
 
Su pasimėgavimu rašom ir skaitom visokeriopas bjaurastis. Net pelninga. Arba 
bjaurojam sau tiesiog tol, kol patys nebenorim Lietuvoje gyventi. 
 

Jei jau pastebėjote aukščiau, manipuliatorius paprastai siekia sukelti 
dvi emocijas savo aukose – kaltę ir gėdą. 

Nesvarbu netgi, ar jūs jau emigravote, ar vis dar “patriotas“, ar skaitote 

ir rašote tas “bjaurastis“ (kaip čia aš, ar ne?), ar mėgaujatės jomis (oi jūs, 
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iškrypėliai!) arba netgi gal priešingai – nuoširdžiai piktinatės (duokš penkis!). 
Čia rasite netgi archetipinį lietuviui mygimą ant sąžinės dėl pelno (iš kur tie 

atsiprašinėjimai per sumenkinimus visokius kaip “sąskaitėlė“ ir “pinigėliai“ 
kalboje rastųsi antraip?), nors giliai širdyje lietuvis išties yra pavydus ir godus 

tų pelnų. 
Ir dar kartą įdėtas čia priminimas, kad būsi tarp savų priešu, jei 

nesusitelksi, nes tavo žodžiai ar darbai, kuomet yra išorinė grėsmė, kelia 

pavojų grupės (ar tautos, jei kalbama tėvynės masteliais) integralumui. 
Kitaip tariant, kaip apie mirusįjį (žr. apie kapus aukščiau): arba gerai 

ir liaupsės, arba tiesiog privalai užsičiaupti. Nes kas ne su mumis – tas prieš 
mus! 

Kažkur šitą jau girdėjau. Nepriminsit? 
A va – iš ten pat ir šitas “draugas“ gi: 

 
Galas tas pats, kaip sakė trėmikas draugas Suslovas: Lietuva be lietuvių. 
 

Dar cinikas manyje čia pastebės paskutinio šūkio ironiją – tą “Lietuva 

– lietuviams!“. Kai truputį kitaip tą patį perskaitai, tada gali ne taip 

https://punkonomics.wordpress.com/2017/09/18/ne-apie-malunelius/
https://punkonomics.wordpress.com/2017/09/18/ne-apie-malunelius/
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politkorektiškai jau atrodyti, pasipriešinimą priešui atkeitus tą 
iš be į su be ir. Tiesiog, jei sako okupantas – skamba kitaip, nei skanduoja 

patriotas? 
Dar smagiau, kad lietuviai, įpratę visą sovietmetį pragyventi atėjūnų 

kolonistų spaudime, jau ir atgavę valstybę ilgą laiką (karta jau užaugo!) 
džiaugėsi esant gana homogeniška tauta – mūsų išties 80 procentų visoje 
demografinėje sudėtyje. Ir bet kokie bandymai primesti mums pabėgėlius ar 

kitataučius imigrantus iššaukia nuoširdų lietuvio viduje slepiamą natūralų 
ksenofobinį pyktį (ne todėl, kad lietuvis iš prigimties ksenofobas – bet tiesiog 

daugiatautė LDK yra veikiau istorinis mitas jau, nei reali patirtis, o tarpe 
lietuvis savo tėvynėje buvo ujamas kaip tautinė mažuma, ir ne vien dėl 
spaudos ir kalbos draudimų). Ir va tas pyktis kažkaip dažnai pervadinamas 

patriotizmu – už savo tautą ir tautos išlikimą, suprask. 
Na, galima dar paverkti dėl chebros (sic!) nuoširdžiai arba šventeiviškai 

pagal konjuktūrą dėl tarpukaryje buvusiųjų ir per karą išžudytų kitos 
tautybės ir religijos bendrapiliečių, bet tik paverkti – šiukštu sugrąžinti jų 
palikuonims turtą ar jų ištrintą anaiptol ne vien nacių rankomis istorinę 
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atmintį. Net jei pats fiureris dabar ir netepa tų keuliškų burgerių rūke (dujos, 
beje, vadinosi ciklonu – pasklisdavo irgi kaip rūkas “dušinėje“). 

 
Motina tai motina. Bet jau sena, ligota, nefrizuota nedažyta ir pametus gėlėtą 
skarelę, kažką šneka tik prasta mužikų kalba. Nemaža pagrindo pamoti į ją 
ranka. Ar ne? 
 

Apie pasąmonės svertus jau rašiau aukščiau, tai čia jau patys turite 
matyti, kiek jų yra spustelėjama pakartotinai rezultato užtvirtinimui. 

Man gal kiek įdomiau mužikų kalba, o ne runkelių – bet čia gal ne tiek 
pavienis šūvis aklai į tamsą, kiek visa serija, taikant ir į runkelius, ir į 

nenorinčius tapatintis su runkeliais, ir tuos hipsteriukus, kurie kalba 
anglicizmais (nes nu če tipo krūta, jo!), ir jų nekentėjus (matėte aukščiau jo 

tekste išvardintus bjaurotojus – visos profesijos paniekinamai vardintos 
nelietuviškai, suprask, svetima kalba). Gavo visi. 

Kaip ir kaltės bei gėdos dozę – kas gi numoja ranka į motiną?! Aš ir tai 

bent kartą per savaitę paskambinu iš Londono (o ko ir neskambinti, kai tik 
£0.01/min., tai per mėnesį ir svariuko neprapliurpsi – čia jums ne lietuviški 
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mobilūs operatoriai, išsikaulinę ES direktyvos dėl įkainių išlygų, kad tik 
pelnai nenukentėtų). Bet tai jūs ranka numojot į motiną-tėvynę! 

Šiaip gana ironiška, kad žodis tėvynė išties turi tėvišką šaknį, o 
apeliuojama gi palyginime gi rusišku archetipu: rusų kalboje tėvynė yra 

bendra šaknimi su žodžiu gimdytoja. Nors, pala pala… kažkur šitas žodžių 
junginys jau irgi girdėtas? 

Ar ne iš tos šalies, kur dabar grėsmė (beje, reali) kyla Lietuvai, ir kuri 
iki šiol švenčia diena vėliau savo atskirą pergalę Didžiąjame Tėvynės (sic!) 
kare? 

 
O, žmonės! Nebjaurokite Tėvynės. Ar jūs dar žmonės? 

 
Paskutinis pasažas išvis žavus – be jo tekstas prarastų pusę savo 

patriotiško įtaigumo. Kaip ir tėvynės parašymas didžiąja raide yra tokia 

landsbergiškai pakikenti verčianti detalė. 
Esmė tame, kad mes, kaip žmonės bendrai ir kaip lietuviai konkrečiai, 

karo atveju, kai tektų ginti tėvynę, mieliau pasirinktume rūpintis viskuo, kas 
priešo žudymui nelabai įtakos tiesiogiai turi (maistu, medicina, prieglobsčiu, 
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moraline pagalba, žinučių perdavimu ir pan.), iš bėdos gal tik šovinius 
padavinėdami. Čia kaip tik neseniai apklausa buvo, kur užsipatriotinę 

propagandistai padžiūgavo apie daugiau nei pusės (sic!) lietuvių 
pasirengimą ginti tėvynę, deja, po to patikslintant, kame jie save toje gynyboje 

mato. Nors ir taip kito svarbesnio vaidmens, tiesą sakant, valstybė jiems ir 
taip nenumato bei netgi baudžia (mano bendraklasis VU buvo ne tik aukščiau 
minėtasis “didvyris“, bet ir realiai už terorizmą kaip “per didelis patriotas“ 

nuteistas juodvarnis – čia pasigūglinimui). 
Išties psichopatų, kurie sąlyginai lengvai gali nužudyti, žmonių 

populiacijoje yra tik apie 3-5 proc. (net gėjų daugiau!) – ir šie įgimti žudikai 
paprastai tampa arba išties nusikaltėliais žudikais, arba, su teisingu 
nukreipimu, renkasi karinę tarnybą ir prašosi į priešakines linijas 

bei SpecOps dalinius. Dar maždaug (aš remiuosi JAV armijos plk.-leit. Dave 
Grossman tyrimais pagal jo knygą On Killing) iki 15-20 proc. galima 

išdresiruoti, išmuštruoti ir indoktrinuoti, kurie iš esmės sudaro bet kurio 
kovinio padalinio stuburą bei irgi yra aktyvūs ir efektyvūs profesionalai 

mūšyje (nors po to kenčia nuo PTSD – anoji pirmoji grupė psichai padefaultu, 
todėl jiems retos moralinės pagirios dėl Kaino žymės). 

https://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/naujas-tyrimas-atskleide-kas-ir-kaip-gintu-lietuva-skaiciai-maloniai-nustebins.d?id=76381533
https://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/naujas-tyrimas-atskleide-kas-ir-kaip-gintu-lietuva-skaiciai-maloniai-nustebins.d?id=76381533
https://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/naujas-tyrimas-atskleide-kas-ir-kaip-gintu-lietuva-skaiciai-maloniai-nustebins.d?id=76381533
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O likusiais užpildo kariškiai, deja, tik bendrą reikiamą padalinio etatų 
skaičių (ir todėl profesionali karinė tarnyba yra objektyviai mūšio sąlygomis 

prie vienodos ginkluotės efektyvesnė už šauktinius, jei karo tarnyba turi 
tinkamą selekciją ir filtrus, sumažinančius profesiją besirenkančių tik dėl 

geresnio uždarbio ir statuso kandidatų skaičių). Ir visokie šauktiniai išties 
reikalingi būtent dėl patriotizmo skatinimo visuomenėje ir galimo agresoriaus 
atgrąsymo savo skaičiumi, ką net lašišos žino, kai plaukia didele grupe, nes 

visų meška net ir norėdama nesurytų, o diduma jų tikslą aukštupyje vis tiek 
pasiektų, nors šansų lašišai juk kariauti prieš mešką yra dar mažiau, nei 
Lietuvai prieš Rusiją, kuri tame tyrime įvardinta absoliučios daugumo 

respondentų kaip realiausias užpuolikas. 
Tai va dėl to, kad būtų galima ne tik sutelkti (čia veikia visi aukščiau 

mano išvardinti metodai), bet ir nukreipti veikti prieš bendrą (sic!) priešą, 
būtina pastarąjį prieš tai dehumanizuoti – nes nelinkę mes žudyti panašių į 
mus, kurie atrodo kaip savi (man netgi tos žiurkės gaila, prisipažinsiu – aš ją 

mieliau prisijaukinčiau, nei nužudyčiau). Ir kuo priešas šlykštesnis ir 
svetimesnis mūsų “tradicijai“ (ne tik papročiams ir mentalitetui), tuo lengviau 

įtikinti vieną homo sapiensą (savą) žudyti ar bent jau smurtauti prieš 
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kitą homo sapiensą (svetimą). Kai jau Tata irgi savo kalboje sovietines Žaliojo 
tilto skulptūras pavadino balvonais, aš supratau, kad mano misija, pradėta 

2012 metų sausio 13 (!) dieną juos anuomet taip įvardinti 
dehumanizuojant “išvaduotojus“ ir anos “ir tuomet dirbusios Lietuvai“ kartos 

simbolius, pavyko – balvonai grius. 
Jeigu jus jau įtikino aukščiau išdėstyti argumentai, tai jūs į retorinį 

Tatos klausimą atsakote dabar čia taip. Nors portalų taisyklė ir sako, kad jei 
straipsnio antraštė baigiasi klausimu, tai atsakymas yra ne. O jei neįtikino ir 

liekate “išdavikų“, o ne “patriotų“ pusėje, tai… jūs – nežmogus. 
Ir dar pridurs, kad net ne oratorius, bet jūs patys save dehumanizavote, 

išeidami iš bendros grupės geriečių, taip tapdami svetimu. 
 

* * * 

 
Aš suprantu, kad šita dekonstrukcija (galėjau rinktis ką nors kito, bet 

visi lietuvių propagandistai, vadinantys save viešosios nuomonės įtakotojais, 
kalba tik vienodais ir primityviais, mano požiūriu, šablonais ir yra todėl nykiai 
vieno veido, kai iš politikų aš nematau nei vieno, kuris išvis pakalbėtų apie 

https://punkonomics.wordpress.com/2012/01/13/balvonu-balvonai-balvonams/
https://punkonomics.wordpress.com/2012/01/13/balvonu-balvonai-balvonams/
https://punkonomics.wordpress.com/2012/01/13/balvonu-balvonai-balvonams/
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tėvynę, nes patriotizmas tapęs nebemadingu ne tik Lietuvoje) sukels daug 
neigiamų nuostatų asmeniškai mano atžvilgiu, ir gal netgi atsiras koks 

priešiškas Lietuvai Rusijos vedamo informacinio karo dalyvis, kuris mielai 
mano tekstu netgi pasinaudos, o po to dar ir likę manęs nepasmerkę 

susilaikiusieji stigmatizuos ir nustums mane į priešų stovyklą (kaip nutiko 
su Juozuko interviu ir jo “bjaurastimis“, tiesa?). 

Išties galėjau šio įrašo ir neskelbti – tautai, kuriai comme il faut rinkti 

okupantų kolaborantus prezidentais (ar AMB, ar Partškola – iš esmės man tai 
jokio skirtumo) ir apdovanoti okupacinio režimo pakalikus kariniais ordinais, 

skiriamais už drąsą mūšyje (Kirkė ne vienintelis, deja), tai ta sistema savas-
svetimas bei ne tifozinio ar ne indoktrinuotojo patriotizmo suvokimas labai 

yra tokiame žemų instinktų lygyje, kas reiškia, nesunkiai ir manipuliuojamas 
(dėl ko ir paminėti lietuviški propagandistai naudoja primityvius įrankius – 
sudėtingų konstrukcijų lemingai nesupras). 

Na, čia kaip su tikėjimu (arba paprasčiau – religija) – nepasiginčysi, 
jokie argumentai neveikia, nuomonė nepakeičiama, o tik užsibetonuoja. 

Man labiau gaila dėl kitko. 
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Prof. Vytautas Landsbergis buvo puikus valstybės vadovas ir tautos 
lyderis kovojant dėl Nepriklausomybės – mums reikėjo būtent tokio tipo 

politinio ir valstybės vadovo tuomet. Gaila, kad jis ir liko toje amžinoje kovoje, 
užuot jau po Pučo persiorientavęs save į kūrybą ir darbą (pažiūrėkite, kiek 

metų dainininkei Madonai, ir kaip ji save kaskart pakeičia, nespėjusi 
nusibosti, tapdama vėl kitokia ir kita), nes lyg ir visa profesinė veikla iki 
Sąjūdžio jo gi buvo paremta muzika bei kultūros tyrinėjimais, ir nebūtų jokie 

persivadinę komunistai ir nomenklatūrininkai sugrįžę visam laikui atgal į 
valdžią vėl 1992 metais, o Lietuva išties būtų užsiėmusi kūryba ir valstybės 
kūrimu iš Dainuojančios Revoliucijos į kultūros ir švietimo. 

Išties Atgimimo, o ne komunistinio parazitų prisitaikymo – antraip iš 
kur dar tie nesusipratimai išvis diskutuojant dėl kokių nors balvonų meninės 

(sic!) vertės ar kolaboracinių stabų išsaugojimo bei netgi įamžinimo, 
pavadinant mokyklas ar kokį Kauno HES? 
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Sakęs, kad Sąjūdis prasidėjo kaip Fluxus tąsa (iliustracija 

iš Migrating Art Academies) 

http://www.migaa.eu/couchsurfing/programme/prof-vytautas-landsbergis/
https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/11/flux-2.jpg
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Nesigavo, tai ką dabar? Sako, revoliucijos ryja savo vaikus. Sako, kad 
rusai dėl to kalti, kad bjaurasties ant jo papylė. 

Nors pylė, aišku, bet ne tai svarbu. Esmė tame, kad kai Rusijos agresija 
dabar pasaulyje padidėjusi, ir grėsmė didesnė Lietuvai negu anksčiau, tai visi 

per tą laiką jau būtų argumentų šoviniai išpleškinti į tą vidaus politikoje jo 
užvestą naratyvą “rusai puola“. Ir lietuviai visumoje jau pavargo ne tik laukti 
Liustracijos, bet ir koncentruoti netgi dėmesį į tą amžiną, nors skirtingais 

laikotarpiais anaiptol nevienodą, grėsmę. Banaliai pavargo. Kaip iš to 
pasakojimo apie kaimą trolinusį piemenuką, kad vilkai puola, kol kaimas 
nustojo reaguoti ir nebesureagavo, kuomet tie vilkai išties kaimenę užpuolė. 

Ar tame irgi dabar turėtų būti ir mano, šiuo tekstu dar 
ir dehumanizuoto tėvynės išdaviko, kurio bet koks, nors tai ne vien, ir ypač 

kai ne vien, pagyros, rūpestis tėvyne priimamas tik kaip “bjaurastis“, kaltė? 
Nes mes, emigrantai ir šiaip uždarbiaujantys už Lietuvos ribų ekspatai, jau 
nebe savi likusiems patriotams? 

Kada grupė, sutelkta bendrai gynybai prieš išorės priešą, jo ilgą laiką 
taip ir nesulaukia, paprastai suranda priešų savų tarpe (kas saugo Lietuvą 

nuo Rusijos gal netgi geriau nei NATO). Nes kažkur gi reikia išleisti visą tą 
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grupės viduje pasipriešinimui taip sukauptą agresiją ir nusiteikimą žudyti 
(visada sakykite patriotinėse kalbose tik gintis – net jei grobiate svetimas 

teritorijas, turtą ar moteris), ir psichoterapinė demokratija, išrenkant kokią 
piktų ir kerštingų kaip dabar koaliciją, padeda visuomenės psichinei būklei 

tik tamkart – su receptu ar be jo. 
Galvojau dar tinklaraštyje parašyti kitomis temomis (apie medikus kaip 

labiausiai apsėstą korupcijos sritį, apie prezidentės veiklos įvertinimą, apie 

tai, kad emigracija išties yra per lėta ir per maža dar, ir dar gal ką nors 
linksmesnio priešnaujametinio apie idėją Lietuvai tapti Jungtinės Karalystės 

dalimi po Brexit), bet susitaikymo su “patriotais“ labui galiu išvis daugiau 
neberašyti jokios “bjaurasties“ šiame tinklaraštyje, jei viskas priimama tik 
taip ir būtent taip. 

Bet tai juk ateisite tuomet paspardyti gulinčio, ar ne?… 
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Apie prokremlišką Facebook 
 

 
 

2017-12-19 
  
 

Pasitaiko, kad kai jau sugalvoji, kad neberašysi, nes jau kone treji metai 
tuoj, kai aš išvykęs, ir paremigruoti realiai nėra jokių galimybių, nepaisant 
dabar Seime svarstomo prof. Kęstučio Masiulio pateikiamo Grįžimo 

[koordinavimo] įstatymo, ir kad prasmingiau tuomet išties daugiau dėmesio 
skirti mano kitam tinklaraščiui Seiikan, kuris irgi lietuviškas (vis dar), tai va 

pačios aplinkybės priverčia rašyti, net jei tos aplinkybės, vardu Facebook, 
realiai nušalina nuo galimybės ką nors publikuoti ir netgi spausti, kad 
patinka, mane trims paroms. 

Ir nebūčiau parašęs, jei ne keletas sutapimų. 
Dar pradėjau gilintis, ir pasidarė dar įdomiau. Nors dabar daugumai 

jūsų atrodys, kad išsigalvoju. Tik kad sakoma, jei vieną kartą, tai 
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atsitiktinumas, jei dukart – tai sutapimas, o jei triskart – tai vis tik sistema. 
Ir čia buvo trečias kartas, kaip matau, ir sutapimai liečia irgi dar bent tris 

kitus žmones. 
Bet apie viską iš pradžių. 

Pirmas atsitiktinumas tame, ko gero, kad kai tik Vytenis “Iljičius“ 
Andriukaitis (jį taip praminė Respublikos laikraštis, kuris dabar remia, ir 
labai mėgsta prokremlietišką propagandą varyti – didelis “pasiekimas“ nuo 

Sąjūdžio iki šių dienų, aha – bet ko norėti, jei jau iš Sąjūdžio pavagi laikraštį 
su įranga, kad moralė ten bus kita?), ES komisaras (sic!) ir daugiametis 

kandidatas į Lietuvos prezidentus, išlindo paviauksėti apie meilę Rusijai, taip 
mane ir dar visą krūvą žmonių Facebook masiškai suspendavo. 

Kadangi tai buvo antras suspendavimas, tai šįkart gavau 3 dienas, o ne 
1 kaip pirmąkart, ir ne po savaitę ar mėnesį, kaip kiti (rekordininkas tarp 
mūsų yra “airis“ Algirdas – tas per metus pusę metų praleido be galimybės ką 

nors publikuoti FB, nes gavo 6 kartus po mėnesį!). 
Bet kadangi to laiko užteko pagalvoti, tai, parašius skundą FB administracijai 
(jį išnagrinės vis tiek ne anksčiau nei per 5 dienas, kai sėdžiu 3, o ir neatsakys 

– čia jų tokia politika), pradėjau žiūrėti, kas ir kaip. Tas pats Algirdas 
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juokauja, kad jį už papus – tik paprastai jis rusų kalba perpublikuoja arba 
pakomentuoja opozicinius antiputininius straipsnius, tai jei ten ir šmėžuoja 

kažkam mintyse kažkokie papai, tai jie yra paties topless Huilo.  
Aš prisiminiau, kad mane pirmąkart FB buvo tiesiog įspėjęs – tada 

pasipiktinau, kad įspėjimas buvo nepelnytas. Išties prie savo ketureilių 
dešimtuko buvo pridėjęs gana gražią mažai apsirengusios, nors ir ne nuogos, 
meniškai padarytą merginos nuotrauką (gi sex sells, bet mane ir 

nepilnamečiai paskaito, o ir jei blevyzgoju, tai jaunų nesubrendusių protų 
labiau už jų klausomą rap netraumuoju). 
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Nuotrauka iš To Inform is to Influence: The DNC leaks were another 
Russian victory as the U.S. fails to fight back) - šiaip bus geras 

https://toinformistoinfluence.com/2016/07/31/putins-infowar-on-america/
https://punkonomics.files.wordpress.com/2017/12/ed-av389_crovit_j_20160731122103.jpg
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kognityvinis disonansas kremliniams troliams mane skundžiant už 
savo boso foto FB administracijai (LOL) 

 
Numojau ranka, kad mat juos šunes – dar pagalvojau, kad yra gi tokių 

davatkelėlių, kurios ar kurie čia lenda taip iškrypėliškai pasmaukyti į mano 
paskyrą, kad po to baigę savo sąžinę atpirktų įskundimu. Norėdamas juos 
patrolinti, aišku, kitam kartui pažadėjau išties įdėti papus, ir nors įdėjau visai 

neapsirengusią merginą, tačiau internete surasta nuotrauka buvo gana 
žymaus ukrainiečių fotografo, į kurio puslapį ir tame pačiame FB aš netgi 
įdėjau nuorodą, nepažeidžiant autorystės teisių – be abejo, nuotrauką FB 

pašalino, o mane pasiuntė 24 valandoms atsipūsti. 
O juk vis tik buvo Šimo baro ekspertas Audrius Bačiulis teisus kažkada, 

kada dar su juo užsukdavau single malt išgerti: sako, esu aš visuomenės 
nuomonės jei ne formuotojas, bet įtakos žmogus – užtenka turėti pusantro 

tūkstančio sekėjų lietuviškame FB segmente, tačiau jei parašai vertingą 
komentarą dešimtkart daugiau sekėjų turinčio jau visuomenės nuomonės 
formuotojo paskyroje, ir dar tas pritaria ar, neduoktudie, pats pakomentuoja, 

tai kaip ir efektas sustiprinamas, nes aš taip generuoju papildomą ir to veikėjo 
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skleidžiamą tiesą (ir todėl mane Landsbergiukas blokavo, kada pritariau A. 
Bačiuliui šio Be Penkių Minučių Premjero paskyroje, kur šis 

ginklažvanginantis šimašoidas™  sukritikavo jaunąjį entuziastingą leftistą 
ginklų kontrolės klausimais). 

Audrius šitą man pasakė dar tada, kai mano paskyra buvo dubliuojama 
ir nuolat griaunama reputacija, tarsi mano dubleris kalbėtų už mane, 
pritardamas, tarkime, Trepsei, kurios aš patalogiškai nepakenčiu (išvis, jūs 

protelio turite partškolą net dviem kadencijoms į valstybės vadovus tvirtinti?) 
– ir tai įvyko po to, kai aš iškart nutrolinau Atvėsaitę, kada toji vos pasirodė 

FB (po to jau jos paskyra nebeatsigavo, kad turėtų kokią įtaką, nepaisant 
“pripažinto trolio“ Klecko ir Ko. pastangų, ir netgi šio įdarbintos pas ją 
žmonos  – reputaciją sugrioviau galutinai, ji tapo internetinių pašaipų 

objektu, ir administruojantys ne iškart susiprato mane blokuoti, tačiau po 
manęs atėjo jau Trolibanas ir pribaigė ją gargaliuojančią agonijoje). 

Pasakė Audrius dar anuomet, o teko prisiminti dabar. Ir štai kodėl. 
Kai ne tik pastaruoju metu buvau nusišalinęs nuo lietuviškos ar bet 

kokios politikos bei aktualijų, kai visą savaitę nuo pirmadienio rūpinausi savo 

FB tik lėšų surinkimui draugo sūnaus Teodoro gydymui (jūs tą galite ne tik 
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rasti mano paskyroje, bet perskaityti ir prisidėti – ačiū jums iš anksto!), tai 
kažkam sąžinės buvo gerokai per daug, kad visa tai pranešti FB kaip 

“seksualiai atviro turinio publikavimas, neturint humoristiškos ar edukacinės 
paskirties“. 

Na, dar suprasčiau, kad jei man koks įkeltas iš Youtube klipas su 
jachtomis (be mergų!) yra seksualu, tai nesuprantu, kokiam paskenduoliui 
tai pasirodė verta skundo pornografija (rasizmu dar galima apkaltinti, nes 

“negrai afroamerikiečiai neburiuoja“ – jei tai nėra Milton Friedman)? Ir FB 
reikalavimas patvirtinti, kad prof. Vytauto Landsbergio fotografija mano FB (ji 

yra ir iš šio tinklaraščio perpublikuota – kur Fluxus stiliumi) irgi nėra 
pornografinio turinio (kažkas smaukė irgi žiūrėdamas į Tatos foto???). 

Vadinasi, čia kažkas ne taip ir vėl, pagalvojau. 

Maža to, tai nebuvo vienas skundas, bet masinė organizuota ataka, ir 
ne vien prieš mane – tuo pat metu visa eilė kolegų irgi buvo pasiųsti į nuošalę. 

Tarkime, Vyteniui prikištas jo labai senas įrašas apie ginklų kontrolę, dėl ko 
ir užribyje eilinį kartą esantis Audrius Bačiulis klaidingai mano, kad 
leftistams vėl užkliuvo. Kliuvo anuomet, o ne dabar. 
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Ne, čia tik pretekstas bet ką pranešti – mano atveju, kaip sakiau, net 
preteksto jokio nebuvo, o skundė patį pirmą pasitaikiusį klipą (nes lengva 

rasti kitiems ateinantiems į paskyrą troliams), nors Tatos foto čia jau buvo, 
manau, kaip ir bonus. 

Ir tie visi žmonės išties yra iš lietuviško interneto šviesos karių™ 
bendruomenės – aš prisiminiau, kad buvo nutekinti uždaros FB grupės 
sąrašai, kur Visatos Valdovas™, vėliau dėl to davęs ir interviu spaudai bei 

papasakojęs, kaip kovoja prieš Kremliaus trolius, pavadino saviškius elfais. 
Be abejo, gavau dabar banaliai per snapą tiesiog už buvimą tame sąraše, nes 

mano komentaras vienos rusės, gana aiškios opozicionierės, FB paskyroje, 
cituojant L. Parfionovą, kad Putinas – tai 21a. Brežnevas, net nebuvo nei 
pašalintas, nei gavo išvis kokią ten reakciją. 

Kremlius išdėstė savo valdžios vertikalę ir užvaldė masinės informacijos 
priemones Rusijoje. Bet propagandai nepagailėjo pinigų, taip sukurdamas ir 
Russia Today bei Sputnik – tokius savotiškus anti-Voice of America variantus 

šiandien. Ir nors JAV bei kitos Vakarų valstybės nebeturi tokių informacinio 
karo priemonių, kaip turėjo Šaltojo karo metu, bet po truputį pripažįsta, kad 

šie Rusijos ruporai yra užsienio agentai, formuojantys viešąją nuomonę. Maža 
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to, netgi Facebook nenoriai pripažino, kad POTUS rinkimų metu Rusija 
išnaudojo ir jų pačių platformą. Tik nieko nesiėmė daryti – gi Doncę jau 

išrinko, o kam rūpi tokios mažos šalys kaip Lietuva? 
Mes banaliai pralaimime ne tik žmonių skaičiumi, bet ir ištekliais – ant 

entuziazmo toli nenuvažiuosi. Juolab, kad mano paskyrą dabar blokuos 
kiekvieną kartą, vos kažkokia informacinio karo fazė ar veiksmas bus 
suplanuotas, nepriklausomai nuo to, rašysiu ar ne, ir netgi neturint 

absoliučiai jokio neleistino ir FB taisykles pažeidžiančio turinio. Taip nutiko 
ir šįkart, ir taip nutiko praeitą kartą, kada dar negavau suspendavimo. 

Tiesą sakant, jau ir anksčiau gerokai erzino, kad FB kūrė virtualią 
realybę, kada įdėdavau nuorodą į savo tinklaraštį, o jo sienoje nematydavo 
niekas, išskyrus mane, nuo keletos valandų iki pusantros paros, nors aš 

galėjau net nuorodą į FB įrašą įmesti ir paprašyti paspausti, nes įrašas taigi 
viešas! Iki šiol galvojau, kad taip FB sabotuoja WordPress, kad vartotojai 

mieliau kurtų FB puslapius, kurie gali būti apmokestinami dėl viešinimo, ir 
tai banali komercija iš FB pusės. Bet mano Punkonomics tinklaraštis yra 
žodžiaspaudės platformoje, ir būtent ją FB mano paskyroje ėmėsi blokuoti, 

prašydamas dar ir papildomo patvirtinimo – tiesiog sutapo, kad kiti du 
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tinklaraščiai irgi tos platformos, tik kad... o iš jų aš nepublikuoju išvis savo 
paskyroje (SkipperLTU turi atskirą puslapį FB Skipper.Lt)! 

Dar vienas faktas paaiškėjo irgi akivaizdus, ir kolegos nepastebėjo, nes 
buvo užimti kitais dalykais. 

Kaip sakiau, tuomet viešumoje išlindo Iljičius Andriukaitis su savo 
blėnimis ir prorusiška propaganda. Nebūčiau atkreipęs dėmesio, bet, kaip 
sakiau, mane (kaip ir kitus elfus) suspendavo grynai šio pasisakymo metu, o 

ne dėl kokių mano veiksmų. Gal būčiau ta tema pasisakęs, o gal ir ne – bet 
apsidrausti kremlinams reikėjo. Guilty by association. 

Ir tai dar vienas neraminantis faktas – į kandidatus braunasi žmogus, 
kuris bus blogiau už Paksą. Ir jei pastarąjį pavyko nušalinti, tai abejoju, ar 
dabartinis Seimas savo prorusiška sudėtimi bus pajėgus tą padaryti, net jei 

prasidės visiški marazmai Daukanto a. šį inauguravus. 
Antra, FB ir panašios platformos tapo kovos dėl protų mūšio lauku. Kai 

rašiau apie quasi-karą Lietuvoje (sukompiliuotą brošiūrą galima parsisiųsti 
nemokamai pdf formatu iš čia), tai informacinio karo daliai dėmesio iš esmės 
neskyriau – na, žurnalistika išties ne mano sritis, ir aš rašiau apie labiau 

esminius dalykus, šią efemerinę sferą laikydamas ne tiek svarbia. Tokios 

https://punkonomics.wordpress.com/2015/03/23/kvazi-karas-8/
https://seiikan.wordpress.com/parsisiuntimui/
https://seiikan.wordpress.com/parsisiuntimui/
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visokios vanagaitės, deja, irgi yra šio karo kariai, ir ne Lietuvos pusėje, ir tai 
nieko bendro neturi nei su demokratinėmis vertybėmis, nei su žodžio laisve 

(ši lakūdra banaliai vykdo Rusijos planą diskredituoti prieš Rusiją kovojusius 
Lietuvos didvyrius, finale sukeldama abejonių ne tik idealais, bet ir valstybės 

gebėjimu apginti tiesą bei reputaciją netgi žuvusių ar mirusių vardu!). 
Bet šis quasi-karas vyksta visu frontu, ir pergales čia švenčia, deja, kol 

kas ne elfai, o kremlinai troliai, puikiai įsisavinę taktikas, kurias iš pradžių ir 

jau savo funkciją atlikęs Trolibanas naudojo prieš visokius prokremlinius 
veikėjus, kada tapo elfais, kovojančiais su vatine propaganda. Ir kol JAV 

nesukurs nieko panašaus, kaip buvo su Voice of America (dar prieš keletą 
metų iki emigruodamas, šitą tiesą, sėdėdamas šalia “pilkojo kardinolo“ 
Aleksandro Matonio, aš pasiūliau JAV ambasadoje, kai susitikome kaip 

“įtakingi tinklaraštininkai“ su atitinkamais jų diplomatais), tol Kremlius turės 
užtikrintą pranašumą. 

Trečia, aišku, mano FB paskyra jau yra pasmerkta – ji dabar silpna ir 
paveiki bet kokiems skundams, netgi nepagrįstiems. Iš esmės, man jei ko ir 
gaila, tai tik to, kad dabar atrodys, jog kremlinai laimėjo mano paskyros 

atveju – tai jie neutralizavo mane, o ne aš tretiems emigracijos metams einant 
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į galą sugalvojau, kad metas susilpninti tą lietuvišką ryšį su tėvyne ir nustoti 
taip aktyviai domėtis Lietuvos politika. Netgi metas pradėti rašyti angliškai ir 

burti FB atitinkamą visai kitą pažinčių ratą, nes dabartiniai kontaktai 
susipažįsta su manimi, nueina į mano paskyrą, pamato, kad rašoma 

kažkokiu “sanskritu“ ir dar tiek beprotiškai daug, ir... kažkas nusprendžia 
laikytis bent jau nuo paskyros atokiau. 

Maža to, savo Seiikan tinklaraščio FB puslapio administravimą jau 

pavedžiau atskirai tam reikalui sukurtai paskyrai, kuri neturi jokių draugų ir 
jokių įrašų – banaliai nėra už ką jos skųsti kaip žmogaus. O puslapius FB irgi 

suspenduoja, kada suspenduoja valdančią juos žmogaus paskyrą, deja (taip 
nutiko su Skipper.Lt puslapiu FB). 

Aišku, kažkada ketinau padaryti savotišką iš Punkonomics informacinę 

priemonę, kur rašyčiau pagal aktualijas ir daugiau, ir ne aš vienas, nes ir 
mano tinklaraštyje yra kitų autorių svečių teisėmis įrašų kaip bandymo (tokią 

internetinę žiniasklaidą), bet paskui pagalvojau, kad nepatempsiu pradinių 
laiko ir energijos investicijų (nelabai daug kainuotų pradėti, o po to jau iš 
reklamos imtų finansuotis bent jau sąnaudos). Tačiau apleidau tiek čia, tiek 

ir FB nebedariau, nes... banaliai per tuos metus atsirado tokio paties 
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pavadinimo tinklaraščiai ir anglų kalba, ko nebuvo man dar startuojant (great 
minds think alike). 

Taigi, vis tik iš šitos istorijos akivaizdu viena – bent jau paaiškėjo, kas 
yra kas, ir kas išties vyksta. 

Tiesa, jei jūs neturite bent tiek sekėjų kaip aš, jei neužsiimate aktyviu 
nuomonės reiškimu prieš Kremlių ar oponuodami prokremliškoms politinėms 
jėgoms Lietuvoje, ir, svarbiausia, jei jūs nežinote, nei kas yra jorkšyrai, nei 

kas yra kokie nors pitbuliai arba ryzenšnauceriai ar kokie elfai, tai jums 
atskiros paskyros, ko gero, ir nereikia – jūs esate tik niekuo dėtas civiliokas 

šiame informaciniame kare, ir čia už jūsų protus tik kaunasi kremlinai, net 
jei ir nežiūrite zombiadėžės ar Piervyj Bandytskij Kanal© satelitinių 

telekanalų. 
Bet po to nesistebėkite rezultatais po rinkimų. 

 


